
    

Bygdefolkets studieforbund 

 

har skiftet navn til 

 

 

Kurs og seminar i regi av Studieforbundet næring og samfunn i 2013 

 

Bedre Bonde:  

Grunnleggende, lett tilgjengelig opplæring i bedriftsledelse. Navnet bedre Bonde fordi 

dagens bønder allerede er gode, men kan bli enda bedre. Dette kan skje ved å fokusere på 

ledelsesutvikling (arbeid smartere, ikke hardere). Kurs basert på komprimert kurshefte og 

nettbasert fordypningsmuligheter. Tilpasset gårdsdrift, uavhengig av alder og 

erfaringsgrunnlag hos deltagerne. Kurset blir arrangert høsten 2013 

 

Unge bønder: 

Informere påtroppende generasjon på gården om gården som bedrift – bonden som 

bedriftsleder. Regnskapsforståelse og økonomistyring. Finansieringsordninger i Innovasjon 

Norge. Landbrukssamvirke og landbrukspolitikk. Kurset er planlagt til mai/juni 2013 

 

Eierskiftekurs:  

Kurset arrangeres for bønder og andre næringsdrivende som står framfor et eierskifte. Målet 

er å gi deltakerne innføring i de spørsmål som oppstår i forbindelse med et eierskifte. Kurset 

vil ta for seg både teoretiske og praktiske sider ved et eierskifte. Kurset vil bli arrangert 

senhøsten 2013 

 

Miljøplan: 
”Miljøplan skal bidra til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon, og til at positive miljøeffekter 
av jordbruksdrift kan holdes ved like eller økes. Planen skal også medvirke til økt 
verdiskaping med utgangspunkt i jordbrukets positive miljøeffekter, samt synliggjøre 
miljøinnsatsen i jordbruket” Alle som søker produksjonstilskudd må ha miljøplan trinn 1. 
Mange har også etter hvert fått beskjed om at en må ha miljøplan trinn 2. Dette gjelder f.eks 
hvis du søker om Kommunale SMIL-midler og tilskudd gjennom regionalt miljøprogram 
(RMP) 
Det vil bli arrangert 5 kurs fordelt rundt om i Buskerud. Kursene vil bli arrangert høsten 
2013 
 



Plantevernkurs: 

Kurs for kommende og eksisterende brukere av plantevernmidler. Lære om bruken av 

midlene og om risikoen ved å bruke plantevernmidler, samt helse, miljø og sikkerhet i 

forhold til bruken av plantevernmidler. Plantevernbevis er påkrevd ved all handtering og 

bruk av plantevernmidler, og må fornyes etter 10 år.  

Kommende kurs: 13/4 – Lier, mai/juni – Gol, 25/5 , 6/6 og 19/10 Hønefoss 

 

Agronomutdanning for voksne:  

Kurset går over 3 år med 10 samlinger pr. år. I 2013 går faget «planter og husdyr». 

Undervisningen er lagt opp som helgesamlinger, fra fredag kl. 19.00 til søndag 13.00. 

Helgesamlingene innebærer praktisk og teoretisk undervisning med mange ekskursjoner til 

gårder med både dyr og praktisk jord- og skogbruk. Vi tar naturen inn i klasserommet. Neste 

mulige oppstart er faget «Utmark og kultur» som starter januar 2014 

 

2 Seminarer om grunneiers rettigheter: 

 Et seminar hvor grunnere som er berørt av utbygging kan komme sammen og drøfte felles 

utfordringer. For å få i gang erfaringsutvekslingen starter seminaret med forelesere på 

aktuelle grunneierspørsmål og rettigheter. Arrangeres så snart trasévalget for nye E-16 er 

vedtatt. 

Et seminar hvor grunneire som er berørt av inngrep i utmark og avkortning av erstatninger 

ved naturskader kan komme sammen og drøfte felles utfordringer. For å få i gang 

erfaringsutvekslingen starter seminaret med forelesere på aktuelle grunneierspørsmål og 

rettigheter. Arrangeres okober 2013 

 

All info om kurs og seminarer vil bli lagt ut på vår hjemmeside: 

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/buskerud  

 

 

 

Ved spørsmål, ta kontakt på: 

tlf: 32 10 99 56, mail: bjarne.strom@naeringogsamfunn.no,  www.naeringogsamfunn.no  

Studieforbundet Næring og Samfunn Buskerud, Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss 
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