Velkommen til Norsk Juletremesse 2019
28 feb. - 2 mars.

Rogaland Juletre, lokallaget av Norsk Juletre inviterer i år som tidligere år, til
Norsk juletremesse.
Norsk juletremesse har etablert seg som en av de viktigste arenaer der juletre- og
pyntegrøntprodusenter samles. Messen har deltagere fra hele landet og ved messen
2018 var det om lag 100 deltagere. Her blir det satt fokus på siste nytt innen næringen.
Dette gjøres ved foredrag fra både inn- og utland, samt en fyldig utstilling med
produkter og tjenester knyttet til næringen. Første messedag 28 februar er fagdag
utendørs med demonstrasjoner av utstyr, hjelpemidler i produksjonen og
arbeidsteknikker.
Ved messen i 2019 vil vi blant annet sette ekstra fokus på økologiske juletre samt at
flere av våre medlemmer og erfarne juletreprodusenter deler av sin erfaring.
Bemerk at det i år er nytt hotell igjen. Norsk juletremesse arrangeres denne gang på
Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola, 28 feb. - 2 mars 2019.
Dette hotellet ligger i gangavstand fra Sola lufthavn, har stor parkeringsplass, plass for
utstilling og store og tiltalende møterom i tillegg til god standard på overnattingsrom.

Program: Norsk juletremesse.
Torsdag 28. feb:
Fagdag.
Vi drar på besøk til Rønnaug og Svein Alsvik, Tjøstheimsvegen 216, 4120 Tau.
Juletreproduksjonen her startet i det små på 80-tallet. Det har vært systematisk planting
og produksjon siden 1995, som nå har økt til et omfang på i oppunder 300 da. Her
dyrkes mest nordmannsgran men også fjelledelgran trives på Tjøstheim. På fagdagen
blir det demonstrasjoner av maskiner, utstyr, hjelpemidler i produksjonen og
arbeidsteknikker.

10.30 - Bussavgang fra Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola
12.00 - Ankomst Tjøstheim.
12.15 - Enkel lunsj.
13.00 - Inndeling i grupper.
16.30 - Bussavgang fra Tjøstheim
18.00 - Ankomst hotellet på Sola.
20.00 Middag i restauranten.

Fredag 1. mars:
Kl 09:00 og utover:
Registrering av deltakere
Kl 10:00

Næringspolitisk program.
Åpning.
Jone Hagalid styreleder i Rogaland Juletre.
Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre.
Åpningshilsen og orientering fra Norsk Juletre.
Espen Stokke, Seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet
LMD
Næringspolitisk innlegg.

Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer
Oppsummering av markedet for juletre i 2018.
Bjørn Helge Bjørnstad, styreleder i Norsk Juletre.
Markedssituasjon sett med norske øyne.

Kl 11.30

Presentasjon av utstillere.
Hver utstiller får 2 minutter til å presentere sitt firma.

Kl 12:00

Lunsj på hotellet.

Kl 12.30 og i pauser utover dagen.
Maskin-, plante- og utstyrsutstilling.
Her stiller også utstillere som driver omsetning
Kl 13:30

Johan Wedel Nielsen, Isefjordens Juletræer
Økologiske juletræer – en nicheproduktion i vækst.

Kl 14:00

Jon Støren, Kvalitetsrevisor i Debio.
Norsk regelverk for økologisk juletreproduksjon

PAUSE med drøs, mingling og utstillerbesøk.
Kl 15:30

Stein Bomo, Fylkesskogmester i Rogaland
VSOP. Krav til innrapportering og hvorfor dette er viktig for alle
seriøse næringsaktører.

Kl 16:00

Claus Jerram Christensen, direktør for Danske Juletræer
Nesten ingen «bare skuldre» i 2018 – Hva er forklaringen?

PAUSE med matbit, drøs, mingling og utstillerbesøk.
Kl 17:00

Ulrik Keiser Nyvold. Levinsen A/S
Frø til Nordmannsgran.

Kl 17:30

Merete Furuberg og Merete Larsmoen
Det ekte juletreet.

Avslutning for dagen
Kl 20.00

Festmiddag og sosialt samvær.

Lørdag 2. mars:
Kl 09:00

John-Anders Strande, Norsk Juletre
Husdyrgjødselveileder.

Kl 09:20

Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO, Norsk institutt for
bioøkonomi.
Resultat etter forsøk med kjemisk toppskuddsregulering 2018.

Kl 09:50

Johannes Gjerstad. Juletreprodusent Osterøy.
En juletreprodusents hverdag.

PAUSE
Kl 10:40

Harald Fauskanger. Juletreprodusent Rennesøy.
Erfaring med bruk av Skremmedrager.

Kl 11:00

Jan Magne Myhre. Juletreprodusent Hebnes.
Praktisk bruk av traktortåkesprøyte.

Kl 11:20

Erik Lønnum. Juletreprodusent og Juletrekompaniet AS
Erfaringer med profilering.

Kl 12:00

Avslutning og lunsj.

Priser for Norsk Juletremesse 2019.
Overnatting på hotellet, middag torsdag og festmiddag fredag gjør hver
enkelt opp med hotellet før avreise.
Konferanseavgift som dekker deltagelse på messen og lunsj, fredag og lørdag
er satt til kr 2.700,Konferanseavgift som dekker deltagelse en av dagene fredag eller lørdag med
lunsj er satt til kr 2.200,For deltakelse av person nr to eller flere fra samme eiendom, gis en rabatt på
kr 1.000,- for hver av disse.
Pris fagdag torsdag 28.02 m/buss: Kr 600,Det er avgiftsbelagt parkering ved hotellet. Denne har en avtalt pris på kr
120,- pr døgn.

Overnatting fra torsdag 28.02.19 til fredag 01.03.19
Enkeltrom
kr 1180,- pr rom inkl. frokostbuffet
Dobbletrom
kr 1280,- pr rom inkl. frokostbuffet

Overnatting fra fredag 01.03.19 til lørdag 02.03.19:
Enkeltrom
kr 795,- pr rom inkl. frokostbuffet
Dobbletrom
kr 895,- pr rom inkl. frokostbuffet

Middag torsdag
4 retters festmiddag fredag

kr 450,kr 695,-

Påmelding snarest og senest 15. februar 2019.

Dersom du har spørsmål knyttet til Norsk Juletremesse 2019 kan du kontakte:
Gorden Haaland e-post: gorden.haaland@norskjuletre.no
eller mobil: +47 901 36 581

Dersom noen på grunn av lang reise eller lignende ønsker å ankomme onsdag
27 februar, er det gode muligheter for det. Ta i tilfelle kontakt med
Gorden Haaland.

Konferanseavgiften faktureres etter påmelding.
Rogaland Juletre ønsker alle velkommen til kjekke og lærerike dager sammen
med oss!

