
NETTVERKSAMLING
PROGRAM

FREDAG 15:00

Frivillig omvisning

på SJH

16:00-19:00

Workshop med

Gudbrand Qvale

20:00

Middag og

underholdning på

Mariannes Kafé

14

12:30

Middag på

Mariannes Kafé 

11.30LØRDAG

15
11.0009:00

Lunsj
Omvisning

markedshage og

kompostplass

Næringsbalanse-

verktøy med

Anne-Kristin Løes

fra Norsøk

Forretnings-

utvikling og

økonomi

Jordhelse,

jordkjemi,

jordbiologi,

næringsbalanse

og kompost Jordhelse og

biologi med Jonas

Ringqivst og

Mathias Lehrmann

18:3016:30

Pause og egentid

frem til middag

SØNDAG 10:00

Hjemreise eller
besøk på 29/216

Gårdsbesøk og

hjemreise

For småskala grønnsaksdyrkere

Dette arrangementet er i regi av prosjektet "Robust småskala grønt" og
Økologisk Norge. Prosjektet har fått støtte fra Landbruksdirektoratet

14 - 16 OKTOBER

Sogn jord- og hagebruksskule



Anne-Kristin Løes

Anne-Kristin Løes

Jonas Ringqvist

Gudbrand Qvale

KURSHOLDERE

Gudbrand er siviløkonom og sønn av to øko-pionerer. Midtveis i økonomistudier fikk han
tilbud om å ta over familiegården Horgen. Nå forsøker han og kona Jenni og leve av det
fotosyntesen kan gi dem, med beitende høns, gris og storfe i tillegg til grønnsaker. Han

kommer til Aurland for å snakke litt om enkel økonomisk forståelse, redskaper for
økonomistyring og utvikling av kalkyler. Han kommer også til å gå gjennom metoder for

salg, markedsføring og design av forretningen

Anne-Kristin Løes har arbeidet med jord og gjødsling ved Norsk senter for økologisk
landbruk på Tingvoll siden 1988. Hun leder en arbeidspakke i prosjektet «Urbanfarms» om

jord og gjødsling i bynært landbruk. Som en del av Urbanfarms har NORSØK nylig
utarbeidet en enkelt verktøy i excel for å beregne næringsover- eller underskudd for ulike

typer grønnsaker. Dette vil bli brukt på samlinga, ved at deltakerne selv kan prøve seg frem
i verktøyet og legge inn for egen gård

Mathias Lehrmann

Mathias Lehrmann har sin utdanning fra NMBU på Ås, og har gjennom studietiden vært
opptatt av livet i jorda og hvordan man kan skape berekraftige landbrukssystem. Mathias har

arbeidserfaring fra gårder i Norge, England og i sitt heimland Danmark. På SJH er han
fagansvarleg for Planlegging og produksjon (Vg3) og underviser ellers i emner relatert til

jord og planter. På samlingen skal han blant annet snakke om jordstruktur, jordliv,
plantenæring, infiltrasjon, fangvekster og jordforbedrende tiltak 

Jonas Ringqvist driver Bossgården i Sverige, en liten biodynamisk gård med
fokus på grønnsaksproduksjon. Han kommer til å prate om egne erfaringer
med jordhelsens betydning og hva som øker/mindre jordhelsen. Det blir
særlig fokus på deres erfaringer med redusert jordbearbeiding,
behovstilpasset gjødsling og bruken av mellomvekster.

 


