
Praktisk informasjon angående Nordisk fag-og forskningsmøte om 
landbrukshelse  

Konferansestedet Skjetlein Grønt Kompetansesenter  
Konferansen vil foregå på Skjetlein, og adressen er Skjetleinvegen 114, 7083 LEINSTRAND 

 

Kilde: Google maps 
 

Skjetlein er et kombinert konferansested, en utdanningsinstitusjon for landbruk, inkludert et aktivt 
gårdsbruk som brukes i utdanningen. Det er mange flotte grøntområder og gode muligheter til å 
være utendørs i pauser og når man skal spise. Det er produksjonsdyr på gården, og 
konferansedeltagerne må ta hensyn til beskjeder som vil bli gitt angående smittevern i omgang med 
husdyr på gården. 

Transport 
Det blir satt opp buss fra konferansehotellet på Scandic Lerkendal, klokka 10.15 mandag 6. april. 
Busstransport er inkludert i påmeldingsavgiften. Det er også mulig å ta tog fra Værnes til Heimdal 
stasjon, og deretter bestille taxi derifra. Sjekk togtider på ww.vy.no. Avstand mellom Heimdal stasjon 
og Skjetlein er knappe 7 kilometer. Det er også ordnet med busstransport fra Skjetlein til 
konferansehotellet på konferansens siste dag. Bussen vil gå klokka 14:30 fra Skjetlein onsdag 8. 
september.  

For alle 3 dagene (6. til 8. september) vil deltagerne fraktes med buss fra konferansehotell til 
konferansested, og til andre utflukter, og tilbake til hotellet når dagens program er ferdig. Bussturene 
vil foregå innenfor det som i september er gjeldende smittevernregler for korona i Norge.  



Viktige frister for registering og innsending av bidrag 
Uavhengig av om man skal holde et innlegg på konferansen eller ikke, må alle deltakere melde seg på 
konferanse via påmeldingslenken som er lagt ut. Frist for Early bird påmelding med 10 prosent rabatt 
på konferanseavgiften er den 1. juli. Etter 1. juli øker prisen for påmelding, og absolutt siste frist for å 
melde seg på til fysisk deltakelse, er 23. august.  

All påmelding er bindende, og man kan fritt endre fra fysisk til digital deltakelse uten begrunnelse. 
Frist for dette er 23. august. Da refunderes beløpet som tilsvarer differansen mellom prisen på digital 
og fysisk deltakelse. Det inkluderer beløpet man eventuelt har betalt inn for middag.  

Frist for innsending av bidrag er 15.juni. Informasjon om dette er lagt ut på nettsiden til konferansen. 
Husk å oppgi om du ønsker å holde en muntlig presentasjon eller formidle i form av en 
posterpresentasjon. Vitenskapelig komite vil gi tilbakemelding i god tid før 1.juli.  

Overnatting 
Vi har reservert rom på Scandic Lerkendal. Rabattkoden er tilgjengelig via konferansens 
bestillingslenke. Adressen er Klæbuveien 127, 7031 Trondheim. Fra Værnes Lufthavn kan man 
komme til hotellet med flybuss, taxi eller lokalbuss. Man kan fritt velge andre hotell, men alle må 
møte opp på Scandic Lerkendal for å få busstransport ned til Skjetlein. Hotellrommene på Scandic 
Lerkendal kan avbestilles helt uten kostnad frem til 18.00 mandag 6.september.  
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