Velkommen til fagdag:
Fossilfrie korntørkere Sted: Kalnes vgs

Sandtangen 85, 1712 Grålum

Tid

19.november 2019

Klokken: 09.30 - 16-30

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til
en nyttig fagdag om korntørker og lager. Det er et økende behov for mer tørking
og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om
fossilfri drift. Hva ﬁnnes av ulike løsninger på dette?

www.klimaostfold.no

Program 19. november 2019
Fossilfri korntørker - Hvilke muligheter ﬁnnes?
09.30

11.45 Lunsj

10.00 Åpning
Kornprogrammet og Klimasmart
landbruk Østfold

12.15 Ut i felt!
• Mobil pelletsfyrt korntørke, Kalnes vgs

10.10 Kort om investeringsstøtte og
søknader
Hans Marius Brandstorp, Innovasjon Norge

• Grønt Maskin AS
Demonstrasjon av to ulike mobile korntørker,
ﬂis og pellets.
13.15 Avreise fra Kalnes for å besøke ulike
korntørkeanlegg

10.30 Fossilfrie energiløsninger for
korntørker. Hvilke alternativer
ﬁnnes? Investerings og
lønnsomhets-betraktninger.
Lars Kjuus, rådgiver
Norsk landbruksrådgivning

• 13.45 - Ole Hilmar Onsager, Svinndalsveien 64,
Svinndal. Onsager - Oppgradert anlegg med
enkle midler, plantørke fra 1982 og ﬂisfyr 80 kw
fra 2006. Flisfyren varmer opp ca 1000 m2.
Lagerkapasitet ca 96 m3

11.00 Mobile og fossilfrie korntørkeløsninger
Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder
Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy
og Petter Hermansen, fagleder
naturbruk Kalnes vgs.
11.20 En introduksjon til klimakalkulator
for kornprodusenter, hva viser den?
Svein Skøien, Seniorrådgiver, Norsk
landbruksrådgivning

• 14.45 - Jens Edvart Wastvedt, Vastvetveien 6,
Svinndal. Wastvet - Kombi plantørke til ﬂis, korn
og høy. En bingetørke med varmeregister fra
ﬂisfyr og en kjørbar plantørke. Lagerkapasitet
til 200 tonn
• 15.45 - Per Kristian Solberg, Vidnesveien 258,
Skiptvet. Solberg - Nytt ﬂisfyringsanlegg KWB300
på 350 kw og ny tørke fra FK. Flisfyr benyttes
også til eldre tørke, kårbolig, verksted og
hovedhus. Lagerkapasitet opptil 1000m3.
16.30 Avslutning og vel hjem

Arrangementer er ﬁnansiert av Kornprogrammet og Klimasmart landbruk Østfold,
så det er ingen deltakeravgift. Det er plassbegrensing, så vennligst benytt påmeldingslenka.
Påmeldingsfrist: 14. november.
Spørsmål kan rettes til:
Charlotte Forsberg prosjektleder på charlotf@ostfoldfk.no / mobil 924 46245.
*Med forbehold om endringer.

Påmelding: Meld deg på her!

