Landbruksveka 1985
Årets landbruksveke blir avviklet i dagene 13 .-19. juni på Hellerudsletta i
Skedsmo. Hellerudsletta ligger 2 mil
nord for Oslo ved Rv 22. Det er gode
bussforbindelser og romslige parkeringsmuligheter.
Landbruksveka 1985 vil by på en omfattende utstilling med visning av dyr,
maskiner, teknisk utstyr, forbruksvarer
og litteratur m. v.
Hovedtema for Landbruksveka 1985
er:
«Mat fra landbruket».
Dessuten vil temaet bioenergi bli vist
spesiell oppmerksomhet.
Det norske jord- og myrselskap arrangerer et foredrags- og diskusjonsmøte
i samarbeid med Selskapet for Norges
Vel, Norsk Landbruksakademikerforbund og Norske 4H.
Møtet avholdes: Fredag 14. juni kl.
1500-1700 i det store foredragsteltet på
Hellerudsletta.
Tema for møtet: Er vern av fruktbar
jord nødvendig? Det blir to foredrag og
deretter en paneldiskusjon.
Foredrag: Professor dr. agr. J. Låg:
Matbehov og jordødeleggelse i et globalt
perspektiv.
Tidligere jorddirektør Ottar Fjærvoll:
Har vi plass for produksjon av mer mat i
Norge?
Panel: Landbruksdirektør Per Harald
Grue

Tidligere boligdirektør Lars Folstad,
Trondheim
Bonde Jakob Sigrud Holmgard,
Karmøy ( 1. nestformann i Norges
Bondelag) + foredragsholderne.
Temaet for dette foredragsmøret omfatter brennaktuelle spørsmål for det
norske landbruk. Problemene for vårt
lands jordbruk vil bli belyst både på
bakgrunn av situasjonen i eget land og i
et globalt perspektiv.
Vi inviterer derfor alle interesserte til
møtet. Det blir også anledning til spørsmål og innlegg fra salen.
Stands
Det norske jord- og myrselskap vil holde
en stand under landbruksveka for å fokusere bl.a. torv som brensel. Selskapets
stand vil bli plassert i en avdeling vedrørende bioenergi mv.
Norske torv- og jordprodusenters
bransjeforbund vil ha en stand for å vise
norske torvprodukter som er på markedet. Bransjeforbundets medlemmer vil på
denne måten presentere et utvalg av sine
produkter.
Landbruksveka 1985 blir et storstilt arrangement som er vel verdt et besøk både
av næringens folk og andre som vil
orientere seg om hva landbruk er - og
hvor norsk landbruksproduksjon står i
dag.
Red.
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