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Invitasjon
til deltagelse på seminar og utstilling
for å markere IAMFE’s 50 års jubileum
27. juni 2014 ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås

NLR / Bioforsk / NMBU / QAU

Målsettingen til IAMFE
Organisasjonen “The International Association on Mechanization of Field
Experiments”, IAMFE, ble etablert i forbindelse med den første internasjonale
konferansen, utstillingen og demonstrasjonen av forsøksteknisk utstyr holdt ved
Landbruksteknisk Institutt på Ås i 1964.
Målsettingen for organisasjonen er å informere forsøkstekniske personell, rådgivere,
forskere og planteforedlere om nytt forsøksteknisk utstyr for å øke kapasiteten og
nøyaktigheten av feltforsøk. Gjennom disse 50 årene har vi sett en stor forbedring av
det forsøkstekniske utstyret som brukes.
I samarbeid med landbruksmyndigheter, nasjonale og internasjonale organisasjoner,
universiteter og institutter arrangerer IAMFE internasjonale og regionale konferanser
og utstillinger med forsøksteknisk utstyr.
IAMFE ble stiftet av Egil Øyjord. Han var den første presidenten i organisasjonen fra
1964 til 2000.

Jubileumsmarkering
Fredag 27. juni blir det et arrangement på Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet (NMBU) på Ås, på det samme stedet som IAMFE ble stiftet i 1964. Det vil
bli et seminar for å markere etableringen av IAMFE hvor det vil være fokus på den
betydningen forsøksteknisk utstyr har hatt for utviklingen av landbruksproduksjonen.
I forbindelse med seminaret vil det også være en utstilling av forsøksteknisk utstyr
brukt i Norge de siste 50 år. Utstillingen vil også inneholde noe nyere utstyr som er i
bruk nå.

Program for arrangementene på Ås 27. juni
Seminaret vil bli holdt ved Institutt for matematiske og tekniske fag (IMT),
Drøbakveien 31, i det samme lokalet som IAMFE ble dannet for 50 år siden.
Program:
10.00 Velkommen til IMT og NMBU

John Morken, førsteamanuensis

Åpning

Anders Heen, leder av
organisasjonskomiteen for
arrangementet

Hilsninger fra IAMFE

Shang Shugi, president i IAMFE

Utdeling av utmerkelser
Takk for arrangementene

Egil Øyjord, stifter og 1. president i
IAMFE

The importance of IAMFE in Russia

Vladislav Minin, visepresident og
tidligere eksekutivsekretær

The importance of IAMFE in Sweden

Torbjörn Leuchovius, tidligere
eksekutiv- sekretær

11.20 High quality field trials; key instrument
for developing sustainable food
production
Feltforsøk for utvikling og formidling
av ny kunnskap

Nils Vagstad, forskningsdirektør,
Bioforsk

Norsk planteforedling – betydningen
av presise og effektive feltforsøk, sett
i sammenhengen med
forskningsaktiviteten.

Lars Reitan, forskningssjef korn,
Graminor

Einar Strand, Fagkoordinator korn,
Norsk Landbruksrådgiving / Bioforsk

13.00 Lunsj
14.00 Utstillingen av gammelt og nytt
forsøksteknisk utstyr

I bakgården til instituttet

18.00 Middag

Renskaug Hotel, Drøbak

Invitasjon og påmelding
Organisasjonskomiteen inviterer representanter fra alle IAMFE’s greiner og alle
andre som er interessert i å markere 50 års jubileet til IAMFE.

Kostander
Det er ingen kostnader ved å delta på seminaret, inkludert lunsj.
Det er ingen sponsor for middagen i Drøbak. Deltakerne må selv betale kostnadene:
kr 600,- + drikke.
Hvis du ønsker å overnatte på hotellet i Drøbak, vær så vennlig å gi oss melding om
det. Overnatting og frokost koster kr 1190,-.

Vi ønsker at du fyller ut feltet innenfor rammen og sender det til Anders
Heen anders.heen@lr.no eller til Egil Øyjord eg-oey@online.no innen
15. mai.
v
Navn: ____________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________
Mail: _____________________________________________________
Telefon: _________________
Jeg ønsker å delta både på seminaret og lunsjen ______
Jeg ønsker å delta på middagen i Drøbak _____

Hvis du ønsker å vite mer om IAMFE, kan du lese «Historien om IAMFE» på
websiden www.feltforsok.no

Spørsmål? Ikke nøl med å kontakte en av oss:
Egil Øyjord,

977 13 066 eg-oey@online.no

Einar Strand,

452 86 870 einar.strand@bioforsk.no

Anders Heen,

926 24 102 anders.heen@lr.no

