
   
 

FAGDAG BEITEBRUK 

 

11. juni 2019 – Hjartdal, Teleros (Hjartdalsvegen 792) 

Kl. 15 – 20 (dørene åpner 14:30) 

 

14:30 – 15:00  Kaffe 

15:00 – 17:30  Målretta beitebruk, teori & utebefaring 

Evig grønne enger, Anders Lerberg Kopstad 

17:30 – 18:15  Enkel servering 

18:15 – 18:45  Målretta beitebruk, spørsmål og diskusjon    

18:45 – 19:15  Erfaringer med Nofence 

    Eivind A Ungersness og Gunleik Mæland 

19:15 – 20:00  Ordning ‘Grasbasert melk- og kjøttproduksjon’ 

    Debio-info, Torunn Riise Jackson 

  

Målgruppe: bønder med storfe og/eller småfe 

Gratis deltakelse 

Påmelding: via e-post til: sondreaasan@hotmail.com 

Påmeldingsfrist: 6. juni 



   
 

FOREDRAGSHOLDERE: 

 

Anders Lerberg Kopstad 

Anders Lerberg Kopstad er instruktør og rådgiver for 

nordiske nettverk for regenerativt landbruk og skal 

kombinere et foredrag med en utebefaring om 

regenerativt beitebruk. Regenerativ beite og 

beiteplanlegging kan være nyttig som en 

driftsplanmetode for optimal forvaltning av gården og 

beitene for å øke jordas evne til å nyttegjøre seg av 

vann, bygge matjord og å få mest mulig ut av 

vekstpotensialet i gresset gjennom sesongen. Anders 

er selv sauebonde på Ringerike, har en Msc i 

agroøkologi og er sertifisert field professional for 

Savory Institute i Norden.  

 www.eviggronneenger.no 

 

Eivind A Ungersness og Gunleik Mæland 

Nofence er et relativt nytt system for virtuell inngjerding av beitedyr, i første omgang geit. Eivind A 

Ungersness fra Susås Gård i Lunde har erfaring med bruk av Nofence teknologien hos geit. Gunleik 

Mæland er med i et pilotprosjekt for å teste systemet på storfe. Begge to skal fortelle om erfaringene 

med Nofence.   

www.nofence.no 

 

Torunn Riise Jackson, Debio-info 

Debio-info har siden 2015 vært pådriver for å få i stand en merkeordning for grasbasert melk- og 

kjøttproduksjon. Sammen med flere samarbeidspartnere jobber de med å utvikle ordningen. Dette er 

en merkeordning som vil være tilgjengelig for både konvensjonell og økologisk produksjon når den 

blir ferdigstilt.  

Ordningen er en merkeordning for bærekraftig matproduksjon i hele Norge, hvor mest mulig av 

storfe- og småfeholdet er basert på norske ressurser. En egen merkeordning for grasbasert melk- og 

kjøttproduksjon kan bidra til økt lønnsomhet og utvikling av nye markedsmuligheter for norske 

grasbaserte produkter.  

www.debio.no/blog/nyheter/ny-merkeordning-grasbasert-mjolk-og-kjotproduksjon-utvikling 

http://www.eviggronneenger.no/
http://www.nofence.no/
https://debio.no/blog/nyheter/ny-merkeordning-grasbasert-mjolk-og-kjotproduksjon-utvikling/

