
 

 

 

 

 

 

 
 

 

FNs bærekraftsmål:  

virkninger og muligheter  
for landbruket i Nordland  

 

Nordland kultursenter, Valhall, 22. januar 2020  

(Den gamle Landbruksskolen i Bodø) 

  

 
 
 

 

 

FNs bærekraftsmål har 17 delmål. Hovedmålet sier at klimaendringene skal stop-
pes innen 2030. Alle må delta for å nå dette målet, også landbruket.  

 

Seminaret fokuserer på utfordringer og muligheter dette gir landbruket i nord. 
 

 
 
 
 

  

Arrangører 
Nordland landbruksselskap er arrangør, i samarbeid med Nordland bondelag og 
Nordland Bonde- og Småbrukarlag. 
 

Møteleder 
Eivind Sommerseth 
 

Påmelding 
Påmelding via skjema på nettsiden til landbruksselskapet, innen 10. januar.  
 

Kontaktinformasjon  
For spørsmål og praktisk informasjon: esommers@gmail.com tlf: 90 99 96 28 

 

  

 

Nordland Bonde- 
og Småbrukarlag 

https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Landbruksselskapet/klima---utfordringer-og-muligheter-for-landbruket-i-nord/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Landbruksselskapet/klima---utfordringer-og-muligheter-for-landbruket-i-nord/
mailto:esommers@gmail.com
mailto:esommers@gmail.com


 
 

PROGRAM 
 

 

Kl 11:00 Velkommen 
Ann-Christine Theodorsen, styreleder i Nordland landbruksselskap 
 

Kl 11:10 FNs bærekraftsmål – viktig for landbruk i nord 
Bjørn Vidar Vangelsten, seniorforsker, Nordlandsforskning 
 

Kl 11:30 Klimaavtalen mellom landbruket og Staten - hva betyr den for  
praktisk landbruk i nord? 
Widar Skogan, statssekretær, Landbruks- og matdepartementet  

 
Kl 12:00 Spørsmål og diskusjon 
 
Kl 12:15  Lunsj 
 
Kl 13:00 Beiteressursen – viktig for klima og norsk matsikkerhet 

Camilla Risvoll, seniorforsker, Nordlandsforskning 
 
Kl 13:30 Digitale løsninger for et bærekraftig landbruk 

Harald Volden, Sjef for forskning, innovasjon og fagutvikling, Mi-
miro. 

 
Kl 14:15 Eksempel på driftsopplegg i melkeproduksjon, med 5% mindre 

utslipp av klimagasser og 5% økt bruk av hjemmeavlet fór.  
 Eirin Sannes Sleteng, distriktssjef for Nordland, Troms og Finnmark, 

TINE rådgivning. 
 
Kl 15:00 Presisjonslandbruk - gevinster ved bruk av ny teknologi 
 Stian Sand Gunnarsen, rådgiver, NLR Nord-Norge. 
 
Kl 15:30 Debatt 
 
Kl 16:00 Vel hjem 
  



  FOREDRAGSHOLDERE 

 

Ann-Christine Theodorsen 
Styreleder, Nordland landbruksselskap 
 

Ann-Christine er styreleder i Nordland Landbruksselskap, siden 2009. I dag er 
hun leder i Andøy Bonde- og Småbrukarlag, men har også vært leder for Nord-
land Bonde- og Småbrukarlag. Som gårdbruker på Andøy driver hun med am-
mueku og en rekke tilleggsnæringer, som bla turisme.  
 
 

 

Bjørn Vidar Vangelsten 
Seniorforsker, Nordlandsforskning 
 

Bjørn Vidar har 20 års erfaring fra forskning og forskningsforvaltning. Han har 
tidligere jobbet i mange år med risikohåndtering relatert til naturfare, og hans 
nåværende forskningsfokus er bærekraftig og grønn omstilling med fokus på te-
maene bærekraftig matsystem, marin forsøpling, sirkulærøkonomi og ansvarlig 
forbruk og produksjon. 

 

Widar Skogan 
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet. 
 

Widar kom fra jobben som fylkesråd for plan- og økonomi i Troms fylke til job-
ben som statssekretær i Landbruks og matdepartementet. Han har vært bonde 
med melkeproduksjon og sauehold i Balsfjord kommune. Han er utdannet lærer 
og har hatt politiske verv innenfor høyere utdanning og forskning.  
  

 

Camilla Risvoll 
Seniorforsker, Nordlandsforskning. 
 

Jobber med tverrfaglig forskning innen beitenæringer, med særlig fokus på 
arealkonflikter, rovviltforvaltning, og klimatilpasning i lokalsamfunn. Hun jobber 
for det meste sammen med næringene og forvaltning omkring hvordan koble 
ulik type kunnskap og mer spesifikt hvordan inkludere erfaringsbasert kunnskap 
med forvaltning og forskning. 
  
Harald Volden 
Sjef for forskning, innovasjon og fagutvikling i Mimiro, et selskap eid av TINE og 
Felleskjøpet Agri. 
 

Harald er dr. agric fra NMBU. Tidligere leder for forskning og systemutvikling i 
TINE rådgivning. Hovedarkitekt bak NorFor, et felles nordisk fôrvurderingssys-
tem for storfe. Mimiro utvikler produkter og tjenester basert på optimalisering og 
analyse av bondens data, løsninger som er enkle å bruke i hverdagen på går-
den og samtidig gir bonden konkrete råd han kan handle på bakgrunn av.  

 

Eirin Sannes Sleteng 
Distriktssjef Nordland, Troms og Finnmark, TINE rådgivning. 
 

Hun har mastergrad i Husdyrfag fra NMBU, erfaring som fôringsrådgiver/rådgi-
ver i TINE fra 2003. Distriktssjef siden 2018.  
Eirin har over snittet interesse for management, grovfôr og ensilering 
  

 



 

Stian Sand Gunnarsen 
Rådgiver, Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge 
 

Stian S. Gunnarsen er nylig ansatt som rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning 
Nord Norge, fagområde maskinteknikk og presisjonslandbruk. Stian er utdannet 
landbrukstekniker fra Høgskolen i Innlandet, Blæstad. Han har kontorsted på 
Sortland i Vesterålen, men har hele Nord-Norge som arbeidssted.  
  

 

Eivind Sommerseth 
 
22 år på Nordland distriktshøgskole hvorav 12 år som direktør, deretter land-
bruksdirektør i Nordland og spesialrådgiver i Norges forskningsråd.  
 
 

 


