
6-8.NOVEMBER 
TUR MED 
BONDELAGET 
Harøy og Fjørtoft Bondelag arrangere tur til NMBU og FK Kambo.     
Vi ønsker å ha mange med oss på turen og har derfor sendt invitasjon   
til fleire bondelag. Tirsdag er det planlagt besøk på FK Kambo der vi 
skal få omvisning på den nye fabrikken til Felleskjøpet. Det blir     
gårdsbesøk hos Erling og Bjarne Reinfjord. Etter det tar vi turen til 
Son Spa for avslapping, sosialt samvær og ein bedre middag.               
Onsdag er det planlagt eit lengre besøk på NMBU med omvising i    
fleire fjøs og enkel lunsj. Etter det blir det gårdsbesøk hos Knut    
Halvor Aschjem før vi tar   bussen til Oslo og sjekker inn på hotell. 
Dagen avsluttes med omvisning og middag på Nydalen bryggeri.  
Torsdag åpner Agroteknikk 2018 for dei som ønsker å reise dit. Det    
er mulig å avslutte turen ved ankomst Oslo dersom noen ønsker det.
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PÅMELDING 
Harøy og Fjørtoft Bondelag 

v. Ann Mari Bjørnøy 
Følg link i e-post eller 

ann.mari.bjornoy@gmail. 
com                                    

telefon: 41421145           
Frist 3 september 

På grunn av hotell reservasjoner 
osv. 
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6.November 
11.00 Bussen går frå Gardermoen, det vil bli delt ut litt enkel mat på bussen. 
12.15 Besøk på Felleskjøpets anlegg på Kambo, med lunsj 
14.45Avreise Kambo 
Ca 15.40Gårdsbesøk, Erling og Bjarne Reinfjord 
17.00Avreise til hotellet 
20.00 Middag 
 

7.November 
Frokost 
9.30 Avreise fra hotellet 
10.00Besøk på NMBU Ås, med enkel lunsj 
 Ku fjøs 
 Saue Fjøs 
 Stoffskifte/Fisteldyr fjøs 
15.00 avreise NMBU 
Gårdsbesøk, Knut Halvor Aschjem 
Ca 16.00Buss til Oslo og hotell 
18.00Omvisning og middag Nydalen Bryggeri og spiseri 
 

8.November 
Besøk på Agroteknikk 2018  
Tog til Lillestrøm og Gardermoen ordner den enkelte sjøl. 
 
 
 
Programmet er lagt opp til at den enkelte ordna egen reise til og fra Gardermoen. 
Det er bestilt buss med sjåfør til Tirsdag, Onsdag. 
Overnatting er i enkelt og dobbelt/twin rom på Son Spa. 6-7 November 
Den som ønsker det kan velge å kun benytte seg av ein overnatting. 
7-8 November overnatting i Oslo, for den som vil være med videre. 
På Torsdag8 November åpner Agroteknikk 2018. Det går tog til Lillestrøm og fra Lillestrøm stasjon til 
Norges Varemesse er det ein kort gå tur. Ein kan kjøpe messe billett/pass på nett før avreise og da få 
10% rabatt på billettkjøp.  
 
 
 Tur med en overnatting Tur med to overnattinger 

 
Pris pr. person i enkelt rom  5150,- 

 
6650,- 
 

Pris pr. person i dobbelt rom 
eller twin rom 4450,- 5450,- 
   

Denne prisen er avhengig av minimum 20 påmeldte. Turen har plass til max 40 deltagere. Ved 
avbestilling etter påmelding fristen er gått ut må hotellutgiftene dekkes. 
 
Inkludert i prisen er buss 6-7 November 2.stk, lunsj, omvising på NMBU og eit enkelt måltid på 
bussen ved avgang Gardermoen. Overnatting Son Spa med 3 retters middag og frokost. Den enkelt 
kan velge om en vil kjøre sitt eget løp ved ankomst Oslo eller om en ønsker å delta på bryggeri tur 
og/eller overnatting. 
 
Omvisning på Nydalen Bryggeri 350 kr pr.persom , middag kjem i tillegg. 
Son spa:  www.sonspa.no   



NMBU: https://www.nmbu.no/tjenester/sentre/shf  
Nydalen bryggeri: https://www.nydalenbryggeri.no/nb-NO.aspx  
 
Kjøp dags pass eller messepass for messa her: 
https://agroteknikk.no/besokende/ 
 

Bøndene: 
 
Erling og Bjarne Reinfjord 
 
Driver på Nygård i Eidsberg med mjølkeku. 
Far og son driver i lag. Bjarne bygga fjøsen i 2006, og valgte da å sette inn mjølkekarusell. 
Dei har gradvis bygga seg  opp frå 200 til 900 tonn kvote. Dei har flytta kalvane ut i egen kalve 
innhegning for å lykkes med kalvestelle.  
Var den første gården her i landet som fekk utendørs mjølketank. 
 
http://www.norsklandbruk.no/husdyr/flytta-ut-for-a-fa-skikk-pa-kalvestellet/  
http://www.norsklandbruk.no/husdyr/forst-med-tanken-pa-utsida/  
 
 
Knut Halvor Aschjem 
 
Hovedproduksjonen på Aschjem er økologisk såkorn. I tillegg har Knut Halvor en besetning med 
den bevaringsverdige storferasen østlandsk rødkolle, samt en besetning med gammelnorsk 
spælsau. I hagen vokser et mangfold av frukt, bær og grønnsaker til husholdningen, og tre høner 
sikrer gårdens selvforsyning av egg. – utdrag fra småbrukerlaget side. 
 
http://smabrukarlaget.no/norsk-bonde-og-smabrukarlag/tema/framtidsbonden/framtidsbonden-2/  


