
Vekstskifteseminar for alle gårdbrukere i 
området og andre som er interessert. 

Dette vil bli en kveld hvor vi ser på 
mulighetene for bedre bruk av 
vekstskifte for både grovfôr- og 
kornbønder og fordelene og 
utfordringene dette fører med seg. 

Vi kan friste med drevne 
foredragsholdere, kaffe, enkel servering og 
sosialt samvær.

Seminaret er gratis.

Buskerud Videregående skole, kantina 
Enkel servering og kaffe

VEKSTSKIFTESEMINAR

I regi av Landbruksprosjektet i 
Midt-Buskerud «Lokal inspirasjon til smart 
utvikling i Modum, Sigdal og Krødsherad» 
inviterer vi til: 

Meld deg på 
innen 20. mars!

Østafjells

Velkommen 
v/Ståle Versland, 
styreleder i prosjektet

Bedre vekstskifte for kornbruk 
v/ Therese Fossum, NIBIO

Vekstskifte i grovfôr – 
økt produktivitet 
v/ Mari Hage Landsverk, NLR 
Østafjells

Pause

Vekstskiftesamarbeid 
v/ Aslak Botten, NLR Østafjells

Praktiske erfaringer fra 
gårdbrukere og spørsmål

Vel hjem!

18.00

18.15

19.00

19.45

20.00

20.30 

21.00Les mer på 
www.grøntfagsenter.no
eller meld deg på nå via 
QR-koden.

Påmelding innen 20. mars 

Torsdag 24. mars
Kl. 18.00 - 21.00

Kan bedre vekstskifte øke produksjonen?
Vi ser på utfordinger og muligheter

Buskerud Videregående 
skole, kantina



Østafjells

Forutsetningene før årets vekstsesong, med 
økte driftskostnader, gir usikkerhet for bonden. 
God agronomi må tas i bruk for å holde 
kostnadene nede og produksjonen oppe.

Bernt Hoel  og Eivind Kvam-Andersen i Yara vil 
snakke om hvordan vi kan tilpasse oss endrede 
forutsetninger foran kommende vekstsesong. 
Temaer vil være gjødslingsstrategier, sortsvalg, 
vekstskifte og presisjonsverktøy.

Rådgiver i NLR Østafjells, Nils Kristian Aker, 
forteller om anbefalinger for kommende 
sesong.

Møteleder: 
Eirik Kolsrud v/ Grønt Fagsenter Buskerud

Enkel servering og kaffe - Seminaret er gratis 

Buskerud Videregående skole, kantina Enkel ser-
vering og kaffeØKTE GJØDSELKOSTNADER

Grønt Fagsenter og Norsk Landbruksrådgivning 
Østafjells inviterer til seminar om:

Meld deg på 
innen 28. mars!

Torsdag 31. mars
Kl. 18.30 - 21.30

Buskerud Videregående 
skole, auditoriet

Eivind Kvam-Andersen
Agronom Yara

Foredragsholdere:

Bernt Hoel
Sjefsagronom Yara

Hvordan kan vi tilpasse oss endrede forutsetninger?
Vi ser på utfordringer og muligheter

Nils Kristian Aker
Rågiver NLR Østafjells

Påmelding via nettside www.grøntfagsenter.no
eller QR-kode innen 28. mars

Påmelding blir stengt ved 60 påmeldte


