
Prosjektspesifikasjon 
Prosjektfase: Forprosjekt

Prosjektnavn Jordfresarlaget - Liv i Vinje

Prosjektmål
Beskriv først målene for 
hovedprosjektet (så 
langt det er mulig) og 
deretter resultatmålene 
for det aktuelle 
faseprosjektet

Mål for hovedprosjektet:
Effektmål (hva skal oppnås av nytte/gevinster): 
-Øke lokal matproduksjon.
-Videreføre kunnskap om jorddyrking til neste genrasjon.

Resultatmål (hva skal leveres): 
-Bruke jord som i dag ikkje er i bruk i dag
-Gi kunnskap om dyrking av grønnsaker, poteter, urter og bær som 
egner seg til dyrking i Vinje.
-Svare på om det finnes bærekraftig næringsgrunnlag for 
matproduksjon for fremtidens bønder i Vinje.

HYPOTESE
Er det mulig at skulekrinsen Vinje er sjølvforsynt med grønnsaker, bær 
og urter hele året? Halve året?

Resultatmål for forprosjektet:
-Skaffe kunnskap om ulike driftsformer (andelsbruk, utleige, forpakting 
etc.)
-Undersøke interesse for andelsbruk/jorddyrking i Vinje (to grupper, 
både leigetakar og utleigar). Ein jordeigar må forplikte seg til utleige, 
minst tri personar/aktørar må forplikte seg til leige.
-Ferdigstille prosjektplan for hovedprosjekt med ressursbehov og 
milepæler.

Prosjektperiode: august 2012 - desember 2012
Rapport skal foreligge/prosjektet skal avsluttes innen: 31.12.2012

Nå - situasjon
Beskriv nå-situasjonen 
og det behovet som 
prosjektet skal løse, 
dvs. hvorfor prosjektet 
skal gjennomføres

Det er en mangel på produksjon av grønnsaker, potet, urter og bær i 
Vest-Telemark. 

Å dyrke dette har tradisjonellt blitt gjort på hver eneste gard. Det er det 
slutt på nå. Den dyrka marka gror att, eller at det kun er gras-
produksjon på desse områda.

Dei unge som veks opp i dag har ikkje kunnskap om matproduksjon på 
samme måte som det var før, og det ynskjer me at dei skal få.

For å få kjennskap om dei lokale ressursene i nærmiljøet, er det 
naturleg at skuleungane og yngre generasjonar får nærare kunnskap og 
kjennskap til kva jorda kan gjeve. 

Situasjon for lanbruket i Vinje
Det er behov for grøfting, skogrydding, sikring mot beiting fra hare, elg, 
rådyr og hjort.
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Prosjektbeskrivelse
Gi en kort beskrivelse 
av omfang og hvordan 
utviklingsoppgaven er 
tenkt gjennomført iht. 
PLP Prosjektleder-
prosessen

Tematisk og geografisk begrensning.
Prosjektet er eit arbeid i Vinje skulekrins, mellom Særsgrend til 
Grungebru. Ein kan utvide den geografiske utstrekninga. 

Det er ein rekke grønnsaker, potet, bær og urter som egner seg å dyrke 
i område. Ei liste av dette må være utgangspunktet for å vekke 
intressen for arbeidet.

Om ein skal nytte seg av trasdisjonell, bio-dynamisk, økologisk 
dyrkingsprinsipp må ein komme nærare tilbake til.

Omfang og utviklingsoppgave 
Dette må til:
-jordarealer for dyrking (tilgang på vann)
-kunnskap om andelsbruk
-vedtekter og juridiske avtaler for andelsbruk
-fastsette hvem som får tilbud om andelsbruk (skulen, bornehagen, 
innbyggerar, fritidsbebuerar, personar med bruk som ikke er i drift, 
pensjonistar)
-fordeler og ulemper med andelsbruk for alle parter
-andre leigeformer for jordareal
-veksthus til forkultur
-vinterlagring = tunell
-jordttyper (jordprøve av aktuelle områder)
-redskapslag/lager (vedtteker fra Tinn, Knut Volland)
-forespørsel om redskapsdonasjon(lån/utleige)
-økonomi for "gartner/alt-mulig-mann"
-sikre jordareal mot beiting av aktuelle areal
-grøfting og skogrydding av aktuelle areal
-liste/kunnskap om grønnsaker, potet, bær og urter som egner seg å 
dyrke i område (ressursbank/kunnskapsbank)

Sosialt lim
-markedsdag skaper møteplass i skulekrinsen
-relasjoner i skulekrinsen kan utviklast

Gjennomføring
Hvordan nå frem til den enkelte jordeier?
Hvordan innvolvere dei som skal dyrke jorda?

Blåmandel
Det er en spesiell potetsort som vokser godt i Vinje. Denne har lang 
holdbarhet, god smak og kan dyrkes. Man kan sammenligne med 
Hadeland sin "Ringeriks-potet", Målselvspoten "Gull-øye" etc.

Forsking og kunnskap
Hallingdal forkser på næringsverdi i grønnsaker som er i fjellet. Det er et 
mål med kunnskapsutveksling blant dyrkerene.

Organisasjon
Angi hvilke krav 
prosjekteier har til 
organiseringen

Prosjekteier (e): Styret i Liv i Vinje (Frem til jul) - Vinje kommune v/
landbrukskontoret etter jul (hovedprosjekt?)
Prosjektansvarlig (PA): Jordfresingslaget i Vinje 
Styringsgruppe:  
Evt. Prosjektleder (PL): 

Prosjekteier burde være jordeier - kan det være enkeltpersonar i 
samvirke/jordfresarlaget?
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Ressursbruk
Hvilke ressurser stilles 
til disposisjon for 
gjennomføring av det 
aktuelle faseprosjektet

Sted:        Dato:      

            
Signatur Prosjektansvarlig   
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