
Landbruksøkonomidagen 2020 
Torsdag 26. mars 2020—Scandic Hell Hotell, Stjørdal 

• Internasjonale trender vil påvirke norsk landbruk. Hvordan vil dette påvirke produsentene og industrien i Trøndelag. 

• Melkeproduksjonen gjennomgår store endringer, og hva blir konsekvensene? Kan vi styrke økonomien i drifta og fort-

satt sikre produksjonen av melk? 

• REKO-ringer er en omsetningskanal for direktesalg. Gir dette muligheter for produsentene og hvordan vil denne omset-

ningsformen påvirke utviklingen av norsk landbruk? 

• Potet- og grøntsektoren har økt etterspørsel og markedsmessig er det rom for økt norsk produksjon. Kan vi bidra til at 

mest mulig av denne veksten dyrkes på trøndersk jord? 

• Svineproduksjon har hatt overproduksjon i lang tid. Trøndelag har betydelig svineproduksjon, som utnytter lokalt pro-

dusert fôrkorn og slaktes og foredles i regionen. Hvordan ser fremtidsbildet ut for svinenæringa i Trøndelag? 

• Driftsgranskingene gir et bilde på økonomien i landbruket 

 

Landbruksøkonomidagen er åpen for alle som er interessert i økonomiske spørsmål  innen landbruket 

Landbruksøkonomidagen kan inngå som en del i kursprogrammet om etterutdanningstimer til regnskapsførere: 

Kurset vil gi 2 timer finansregnskap og 3 timer annet til godkjenning som etterutdanningskurs for regnskapsførere etter § 4-1 i 
forskrift om autorisasjon av regnskapsførere. 

 

Gå til påmelding 

Landbruksøkonomidagen 2020 
26. mars 2020 

Scandic Hell Hotel, Stjørdal 

Deltakterkostnad kr 1 050 

Påmeldingsfrist:  20. februar 2020 

Påmeldingsadressen på Fylkesmannens kurs– og konferansekalender er : 
www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/ 

https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/2020/03/landbruksokonomidagen-20202/


09:30 Registrering / kaffe  Innleder/ foredragsholder 

10:00 Velkommen 
Tore Bjørkli, landbruksdirektør, Fylkesmannen i      
Trøndelag 

10:10 
Internasjonale trender- hvordan vil de påvirke norsk       
landbruk? 

Jan Ludvig Andreassen, sjefsøkonom i Eika Gruppen 

10:50 Konsekvenser for produsenter og industri i Trøndelag  Lars Morten Rosmo, bonde og tillitsvalgt i Nortura 

11:10 Driftsgranskingene i jordbruket, Jostein Vasseljen, seniorrådgiver, NIBIO 

11:30 Lunsj  

12:30 Driftsgranskingene i jordbruket, forts. Jostein Vasseljen, NIBIO 

12:45 
Melkeproduksjon – konsekvenser av utkjøpsordning og   
redusert forhåndstall 

Andreas Alstad Overrein, distriktssjef, TINE rådgivning 

13:05 Økonomisk utvikling  fra en melkeprodusent sitt ståsted Sissel Langørgen; gårdbruker, Byneset, Trondheim 

13:20 Muligheter for mindre og mellomstore melkebruk?  
Pål Martin Daling, seniorrådgiver, Fylkesmannen i         
Trøndelag 

13:30 
REKO-ringene vokser, betydningen av omsetningsformen  i 
norsk matvareomsetning? 

Siv Elin Krutvik, prosjektleder, Norsk Bonde og                 
småbrukarlag 

13.50 Pause  

14:15 
Hva er mulighetsrommet innenfor grøntsektoren og hva 
betyr direkteomsetning for meg som produsent?  

Aud Mari Folden—grøntprodusent, Levanger 

14:30 Nasjonal satsing for å understøtte vekst i grøntsektoren  Olve Sæhlie, finansieringsrådgiver,  Innovasjon Norge 

14:50 Driftsgranskningene - Svin  Jostein Vasseljen, NIBIO 

15:15 Utfordringer og muligheter innenfor svinehold  Tor Henrik Jule, styreleder, Norsvin  

15:30 Avslutning  

Møteleder: Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag 

Program 

Landbruksøkonomidagen  2020 
Torsdag 26. mars 2020 kl 10.00—15.30 

Scandic Hell Hotell, Stjørdal 


