
tentativt program  
Driftsforum kompostering Flåm / Aurland 
8. - 9. mars 2018 
 
Fretheim Hotel - 5743 Flåm 
Telefon: 57 63 63 00 / E-post: mail@fretheimhotel.no 
Befaring og seminar dag 1: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Skulevegen 24 - 5745 Aurland 
 
Hvordan komme seg til Flåm /Aurland:  
Tog: NSB fra Oslo / Bergen til Myrdal. Derfra tog til Flåm (50 min) - en av verdens vakreste togreiser. Fra 
Myrdal kl 10.05, 13.05, 15.45 og 18.00. Mer info om Flåmsbanen og dalen her. Tog Bergen-Flåm tar 3 timer. 
Buss /samkjøring: Finn noen å kjøre sammen med. Vi bestiller maxitaxi / buss fra hotellet til Aurland 
torsdagen. 

 

 Torsdag 8. mars - Sted: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Skulevegen 24 5745 Aurland 

 TEMA INNLEDER 

12:00 
Innsjekk på hotellet. 
12:45 - Buss eller maxitaxi fra hotellet til Sogn Jord- og 
Hagebruksskule i Aurland 

 

13:00 Lunsj på Sogn Jord- og Hagebruksskule  

14:10 

Velkommen til SJH - omvisning på skolen og kompostanlegget 
Det deles inn i grupper, det gis innføring i ulike temaer underveis: 

- spiretester 
- jordfruktbarhet 
- småkompost 

Aksel Hugo, rektor 
Nathaniel P. Mead, lektor 

15:45 Kaffi og “noko å bita i”  

16.15 Foredrag om aktuelle tema (som undervises på SJH) Nathaniel P. Mead, lektor 
SJH 

16:45 Avslutning SJH, buss til Ægir bryggeri Avreise i felles buss /taxi 

Ca 17 Besøk på Ægir BryggeriPub / Flåmsbrygga 
- Omvisning og ølsmaking på mikrobryggeriet  

19:30 Felles middag på Fretheim hotell  

  

https://fretheimhotel.no/nb/
mailto:mail@fretheimhotel.no
http://www.sjh.no/
https://www.nsb.no/
https://www.nsb.no/rutetider/rutetabell/_attachment/14383?_ts=15f3a8f72e5
https://www.visitflam.com/se-og-gjore1/pakker/flamsbana-og-vandring/
http://flamsbrygga.no/aegir-bryggeripub/


 Fredag 9. mars - sted: Fretheim hotell 

 TEMA INNLEDER 

08.30 God morgen! Kaffe /te 

08:45  Aktuelt tema 1 … (mikrobiologi / prosess / marked) 
- Nye industrielle muligheter... 

Erik Norgaard, Forsknings- 
og utviklingssjef HØST 
verdien i Avfall 

09.10 Pause og kaffe /te 

09.30 

Regelverk og kvalitetsnormer 
- Nytt om gjødselregelverket i EU / Norge 
- Bransjenorm kompost og biogjødsel 
- Nye muligheter CE-merket gjødselprodukter for eksport 

Mattilsynet / Avfall Norge 

10.10 Pause og kaffe /te 

10:30 (Evt) Diskusjon i grupper rundt et gitt driftstema 
- Presentasjon fra gruppene i plenum Alle 

11:15 Kva er ein god kompost for frukt- og bærnæringa? Liv Hatleli Gipling, Njøs 
Næringsutvikling AS 

11:35 Aktuelt tema 2 … (drift / mikrobiologi / prosess / marked) 
- Nye industrielle muligheter... Ketil Stoknes, forsker Lindum

11.55 Pause og kaffe /te 

12:10 Globale utfordringer og muligheter - fosfor - utfasing torv 
-  Tba 

12.30 Oppsummering og avslutning 

12.40 Lunsj og avreise 

 

Program oppdatert 7.12.2017 – med forbehold om justeringer. 


