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TINE Rådgiving skal tilby alle 
mjølkeprodusentene profesjonell 
rådgiving tilpasset den enkeltes 
behov, for å bidra til å styrke den 
enkeltes økonomi. 



Hvordan følger vi opp de som har investert

• Kunden bestemmer – Vi må levere 
kvalitet

• Ofte enda tettere……..

• …. etterspørselen etter rådgiving øker 
i takt med volum og kompleksitet på 
driften

• Diskusjonspartner, små og store 
avgjørelser

• Marginene får større betydning. Hvor 
god er bedriftslederen……



Tverrfaglig oppfølging……

Bedrifts-
rådgiving

Økonomi

Fôring

HelseAvl

Bygg-
planlegging



Tverrfaglig oppfølging……

Bedrifts-
rådgiving

Økonomi

Fôring

HelseAvl

Bygg-
planlegging

Foringsrådgiving

• Sette opp og justere fortabeller

• Forplanlegging – mengde og kvalitet

• AMS – oppfølging

• Dyreflyt og kvotetilpassning

Bedriftsrådgiving

• En sparringspartner - planlegge videre drift og 
sette mål - tiltak

• Dyreflyt – kvotetilpassning

• Bistand opp mot Kukontrollen og administrative 
oppgaver. 



Tverrfaglig oppfølging……

Bedrifts-
rådgiving

Økonomi

Fôring

HelseAvl

Bygg-
planlegging

Bygg

• Forprosjektering og tegning

• Byggeledelse

• Befaring etter et år

Økonomi

• Planleggingsøkonomi

• Optimalisering av drifta – ta ut marginer – utnytte gardens 
ressurser

• Investerings og kvotespørsmål



Tverrfaglig oppfølging……

Bedrifts-
rådgiving

Økonomi

Fôring

HelseAvl

Bygg-
planlegging

Avl

• Avlsplan - Bygge den besetningen som bonden vil ha

• Eksteriørvurdering av dyr - Geno 

Helse

• Forebyggende helse arbeid – FRISKU`s avtaler

• Buskapsoppbygging

• Vurdere fjøstegninger – dyreflyt - dyrevelferd



Verden er i endring…..

• Volum

• Pris

• Markedet

• Lånerenten



Optimisme og generasjonsskifte i Landbruket

• Offensive gårdbruker – de som fortsetter vil noe –
krever tett oppfølging fra oss rundt de

• Organisasjoner rundt bøndene må samarbeide mer. 

• Unge bønder søker informasjon og kunnskap

• Vi må heie på de unge som satser

• De forventer noe av oss

• Realistisk og tørre å utfordre

• Entusiastisk



Ta kontakt – Bruk oss


