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Program 

Lørdag 20. januar 

Fra klokken 09:30: Kaffe og litt å bite i 

10:30 – 11:30: Velkommen og åpningsforedrag 

11:30 – 13:00: Kursbolk 1 

(Unge Bønder, Bygninger 1, Dyreassistert aktivitet, Høstkorn, Bonden som 

arbeidsgiver) 

13:00 – 14:00: Felles lunsj 

14:00 – 15:30: Kursbolk 2 

(Investeringer, Bygninger 2, Okseoppdrett, Skog, Ølbrygging) 

15:30 – 16:00: Kaffepause 

16:00 – 17:30: Hva kan vi lære av hverandre? Ei gruppeøkt der vi gir og får -

erfaringsutveksling innenfor de ulike produksjonene. 

19:00 -> :  Middag og sosialt samvær 

Søndag 21. januar 

09:00 – 10:30:  Kursbolk 3 

  (Eierskifte 1, Solenergi 1, Birøkt, Ammeku, Risiko i kornproduksjon) 

10:30 – 11:00: Utsjekk og kaffepause 

11:00 – 12:30: Kursbolk 4 

  (Eierskifte 2, Solenergi 2, Gårdsregnskapet, Fruktbarhet og avl, Lokalmat) 

12:45 – 13:30: Avslutningsforedrag 

13:30 – 14:30:  Lunsj og vel hjem 

 

 

Her kan du lese om de ulike kurstilbudene våre på Landbrukshelga 

2018. Kursene blir presentert i bolker, og du kan sy sammen din 

egen kurshelg ved å velge ett kurs fra hver bolk. 

Noen av kursene er i to deler, hvis du vil være med på del to bør du 

også velge del en fra bolken før. Dette gjelder i tema Bygninger, 

Solenergi og Eierskifte. 

Vi gjør oppmerksom på at kurs kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. 



 

 

Kursbolk 1 (lørdag 11:30 – 13:00) 

Unge Bønder 

Har du gård eller går du rundt med planer om å ta over/kjøpe gård? På dette kurset for unge 

bønder vil du få innsikt i hva samvirket er og fordeler ved å være del av samvirket. 

Introduksjon til landbrukspolitikk. Regnskap og økonomi. Hvor kan man få støtte og hvor skal 

man henvende seg ved spørsmål? 

Bondelaget gir rabatt til medlemmer under 35 år. For å få denne rabatten må du fylle opp 

begge dagene med kurs og velge full pakke med overnatting. Unge Bønder-kurset er da 

obligatorisk. 

Arrangør: Akershus Bondelag 

Bygninger – del 1 

Tilskuddsordninger med fokus på den eldre bygningsmassen. Fortsetter etter pausen med 

praktisk arbeid med søknad for egne bygninger 

Arrangør: Akershus Bygningsvernsenter  

Dyreassistert aktivitet 

Vi setter fokus på bruk av husdyr i samspillet mellom dyr og mennesker på Inn på tunet 

gårder.  Vi får høre hvordan to Inn på tunet –bønder jobber med dyr og mennesker i sitt 

tilbud på gården.  Vi setter av tid til diskusjon og erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne. 

Arrangør: Hvam Agro Utvikling og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Landbruksavdelingen 

Høstkorndyrking fra A til Å 

Høstkorndyrking er en av de beste mulighetene for å øke kornproduksjonen på gården. På 

dette kurset tar vi en rask gjennomgang av hvordan en skal lykkes med gode 

høstkornavlinger. Stikkord er god planlegging: valg av art og sort, jordarbeiding, gjødsling, 

plantevern, kornkvalitet og lønnsomhet. 

Arrangør: NLR Øst 

Bonden som arbeidsgiver 

Har du hjelp på gården - lønnet eller ulønnet? Dersom du har hjelp på gården er du å 

betrakte som arbeidsgiver med arbeidsgiveransvar uansett om det utbetales lønn eller de har 

arbeidskontrakt. Hvilket ansvar har du egentlig? 

Arrangør: NLR Øst 

 

  



 

 

Kursbolk 2 (lørdag 14:00 – 15:30) 

Investeringer 

Virkemidler og finansieringsløsninger. Hva skal til for å finansiere landbrukets behov i 

framtiden? 

Arrangør: Landkreditt Bank og Innovasjon Norge 

Bygninger – del 2 

Hvordan lage en god søknad, gode og praktiske råd til istandsetting. Ta gjerne med bilder og 

beskrivelser av egne bygninger  

Arrangør: Akershus Bygningsvernsenter 

Okseoppdrett og økonomi – med fokus på fôring 

Økonomien i okseoppdrettet kan variere mye. Hvordan kan vi ta ut prisen i markedet best 

mulig? Vi ser på betydningen av grovfôrkvalitet, ulik fôring, slaktetidspunkt og puljestørrelse. 

Arrangør: TINE 

Skog – tømmertilbudet, ansvar og roller 

Hvordan forstå et tømmertilbud. Gjennomgang av roller og ansvar, og plikter og rettigheter 

Arrangør: Glommen Skog 

Ølbrygging 

En innføring i ølbrygging, etterfulgt av prøvesmaking. OBS: Aldersgrense 18 år. 

Arrangør: Wettre Bryggeri 

 

Kursbolk 3 (søndag 09:00 – 10:30) 

Eierskifte 1 

Hva må man tenke på før, under og etter eierskifte? En gjennomgang av juridisk og 

mellommenneskelige forhold ved eierskifte. Kurset vil både gjennomgå de viktigste reglene 

som er aktuelle ved et eierskifte, og samtidig påpeke noen av de mellommenneskelige 

utfordringene som kan oppstå. (Fortsetter etter pausen) 

Arrangør: Akershus Bondelag 

Solenergi 1 

Solenergi – klimasmarte løsninger for landbruket. Hvilke løsninger er tilgjengelige, 

kombinasjoner av solenergi og bioenergi, eksempler på vellykkede anlegg, plassering av 

anlegget, regelverk, støtteordninger, økonomi 

Arrangør: Solenergiforeningen 

 

 



 

 

Birøkt 

Forutsetninger for å lykkes med birøkt, og hvordan komme i gang. Økonomi og investeringer i 

honningproduksjon. 

Arrangør: Oslo og Akershus Birøkterlag 

Ammeku 

Fokus på drift med ammeku gjennom livsløpet. Hvilke punkter er viktig å tenke på for å få til 

god fôring, stell og fødsel gjennom året. 

Arrangør: Nortura 

Reduser risikoen i kornproduksjon 

Tjen like mye med lavere risiko. Hva er risiko og hvordan forholder du deg til det. Hva kan du 

gjøre innenfor agronomi, mekanisering og driftsopplegget ditt for å tåle det nye været bedre. 

Arrangør: NLR Øst 

 

Kursbolk 4 (søndag 11:00 – 12:30) 

Eierskifte 2 

Fortsettelse fra før pausen 

Arrangør: Akershus Bondelag 

Solenergi 2 

Praktisk arbeid – løsninger for min gård. Ta med bilder/beskrivelse av aktuelle tak på din 

gård. 

Arrangør: Multikonsult 

Fruktbarhet og avl 

Hva påvirker fruktbarheten mest? Fôring og energidekking. 

Arrangør: Geno 

Lokalmat 

Hvordan og hvorfor bli Bondens Marked produsent? Hvordan starte gårdsbutikk? 

Arrangør: Bondens Marked 

Gårdsregnskapet 

Vil du vite mer om hva du får utgiftsført? Hvor går grensen mellom vedlikehold og 

påkostning? Hvordan kan jeg investere for å spare skatt? Får jeg skattefradrag for å spare til 

pensjon og når bør jeg gjøre det? Hva kan man lese ut av driftsregnskapet og balansen? 

Arrangør: Follo Regnskap 


