
Ukebrev uke 42. Referat fra møte 16.10.2018. 
 
President Trond ønsket alle velkommen til kveldens møte som var avsatt til foredrag om 
matproduksjon i Sande, ved vår lokale bonde Ole Kind. 
 
Før Ole slapp til med sitt innlegg kunne Trond orientere litt fra dagens styremøte i SRK, hvor 
samtalene gikk på : 

 Et vellykket Guvernørbesøk som med sitt engasjerte innlegg var inspirerende og noe 
annerledes enn mange tidligere guvernører. Kommer tilbake til helsesjekken. 

 Trond kunne også fortelle at vi har en diskusjon gående om hva gjør vi i vårt internasjonale 
engasjemang med hensyn på prosjekter. Økonomisk støtte til Litauen, Shelterbox og annet? 

 Vi må øke våre kunnskaper om Rotary og hva vi står for. Smådrypp 5 minutt på våre møter? 

 Vi har et forbedringspotensiale med hensyn på medlemsverving. Hva med flere damer? 

 Dugnader går på skinner og dette tilfører klubben nye midler.  
 

Her ser vi Ole starte sitt foredrag om ``Matproduksjon `` i Sande. 

 

Som den forsiktige karen Ole er så innledet han med å si at han ikke var så vant til å holde 
foredrag, men dette skulle ingen ha trodd på når han kom i gang. 

Ole viste stor innsikt og engasjemang når han varmt snakket om sitt økologisk landbruk.   
Her skulle vi få en inngående innsikt i hva han mente om ulike driftsformer, gleden med å 
produsere, bondens utfordringer, jordvern og landbruk i Sande. 

Integrert produksjon. 

Integrert dyrkning vil si å ta i bruk alle teknikker og metoder for å holde skadenivået under 
terskelen for økonomisk skade. 

 Vekstskifte, dyrkningssystem, plantemateriale, Balansert Kalk, gjødsel, vann og 
drenering, hygiene renhold, beskyte og fremme nytteorganismer. 

 Overvåke. 
 Beslutningsgrunnlag. 
 Foretrekke ikke kjemiske metoder. 
 Riktig valg av sprøytemidler, resistent strategi. 

 
 



Økologisk produksjon. 

 Ligner på det integrerte. 

 Benytter ikke kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler. 

 Bekjemper skadedyr mekanisk og biologisk. 

 Benytter organisk gjødsel.  

 Hviler på å stimulerer til økt samspill mellom jord, mikroorganismer, planter dyr 
og mennesker. 

Biodynamisk produksjon. 

 Basert på prinsippene til Rudolf Steiner. 
 Tar hensyn til månefaser og planetenes posisjoner i forhold til såing og høsting.                             

 
Engasjerende bonde 

 

Her ser vi gleden og noen av utfordringene for landbruket 

 



Jordvern og annen informasjon om landbruk i Sande. 
 

 Tilgjengelighet 
 Veier og infrastruktur, inneklemte arealer 
 Bebyggelse 
 Hva tåler jorda 
 Arealet i Vestfold er redusert med 2,18% ca. 9000 daa. Nye landbruksarealer  
 33835 daa 96 produsenter. 10967 daa Grovfor 37 stk, 19583daa korn 76 stk, 1233 

daa potet 9 stk, 1320 daa grønnsaker 4 stk, Frukt 320daa 6stk, Bær 352daa 6 stk 
 Grossister Bonden Grønt, Finstad 
 Produsenter integrert og økologisk 
 Kjøtt, melk, verpehøner, Geit, gris, lama, sau, kanin, slaktekylling, geiter, hest 
 Samdrifter 
 Grønnsaker, Bær, Frukt, Krydder, Grovfor, Korn, oljefrø, erter, bønner, såkorn, 

poteter 
 Skog 

 
Vi takker Ole for et engasjerende foredrag om landbrukets utfordringer i Sande. 

 

 
 

Kaffekomiteen hadde som vanlig alt på stell, og takk for det. 
 


