
   

Program - Økonomidagene 2022 
 
Dag 1 – 28. september 

 
10:00 Innledning og velkommen  

Produksjonsøkonomi – store utfordringer i økonomien 

10.05 – 
10.30 

10.45-
12.00 

 

  

Kort oppsummering av dagens grunnlagsmateriale for 
jordbruksforhandlingene. 
 

 
Utgiftsøkningen i landbruket 

- hvor mye har tallene steget 
- hvordan ser bilde ut i dag 
- kort om kompensasjonsordningen gitt over 

jordbruksoppgjøret 

Lars Johan Rustad  
Avdelingsleder Nibio  
 
Anders Huus 
Seniorrådgiver, Bondelagets 
Servicekontor AS 
 

Økte kostnader gir brutale utslag – hvordan hjelpe bonden i en vanskelig tid? 

12.15 – 
13.00 

 

 

Hvordan møte bønder i krise? 
- En bonde ber om hjelp, kostnadsøkningen har 

gått utover likviditeten, noe som tærer på både 
fysisk og psykisk helse 

- Hvor går grensen for hva regnskapsfører kan/skal 
bidra med? 

 
 
Linn Thorud 
Rådgiver HMS, NLR øst 
 
 

13-14 Lunsj 

14.00 – 
14.45 

Store endringer i rammebetingelsene - regnskapsførers 
refleksjoner 

- Hvordan utvikler den økonomiske situasjonen seg 
for bønder generelt? 

- Likviditeten til den enkelte bonde 
- Rådgiving overfor disse ulike gruppene 

 

 

Jonny Melting,  
Leder landbruk, Autorisert 
regnskapsfører, Berg Økonomi   

15.00 – 
15.45 

Hvordan være en god rådgiver- bank 
- Bankens bidrag -utvidet driftskreditt? 
- Grovfôr lån 
- Hvordan oppnå finansiering 
- Grønne lån 
- Taksonomi 

Fra Landkreditt:  
Stine Sørnæs 
Odd Gunnar Monsen 
Torbjørn Skjeppe 
 

Kursing av rådgivere 

 
16.00 – 
17.00 

«Hvordan øke sjansen for at rådgivning gir resultater, og 
hvordan håndtere motstand på en bedre måte?» 

Magne Vik 
Organisasjonspsykolog, 
Moment Consulting 

17:00 Slutt for dagen 
 

 



   

Dag 2 – 29. september 

 

Klimadag – hva må økonomiske rådgivere tenke på og hvordan bidra  

08.30 – 
9.15 

Landbrukets dataflyt – «Bondens digitale veinett» 
- Kan mere dokumentasjon til regnskapet 

innhentes på et sted? 
- Muligheter /Risiko 

Erland Kjesbu, 
Leder innovasjon og utvikling, 
Landbrukets dataflyt SA 
 

 
09.30 – 
10.15 

Klimaøkonomi for den norske bonden 
- Hvordan ser framtiden ut i et globalt 

perspektiv og hva blir konsekvensen for den 
enkelte bonde 

Christian Anton Smedshaug, 
daglig leder, 
AgriAnalyse AS 
 

 
10.30- 
11.30 

 
 
 
 

Regnskapsførers unike sjanse til å    
- Påvirke og hjelpe kundene til grønn økonomi 
- Veilede til økonomisk vekst med søkelys på 

redusert miljømessig fotavtrykk 
- Bidra til økt bruk av digitalisering og 

automatisering i arbeidet med å synliggjøre 
utslipp 

- Trekke fram «Klimakalkulator» som et 
verktøy i arbeidet 

- «Åpenhetsloven» smitter nedover, også på 
mindre underleverandører 

Karin Austeng, 
Markedssjef, Vekstra AS 
Kjersti Nordbakk 
Vekstra AS 

11.30-
12.30 

Lunsj  

Økonomien i fornybar energi og investeringskravene framover 

12.30 – 
13.15 

Fornybar energi i landbruket 
- Hvem kan få finansiering? 
- Hva kan finansieres? 

Lønnsomhetsmål - Hvilke krav settes til 
- Forutsetninger 
- Planer 
- Budsjetter  

 

Ole Albert Bøhn 
Rådgiver økonomi, NLR Øst 
 

13.30 – 
14.15 

Fornybar energi på gården 
- Flisfyr 
- Solcellefanger 
- Utgiftsreduksjon/Investering 

Håkon Huseby 
Inovativ bonde 

14.30-
15.15 

Investeringskravene framover 
- Resultat av undersøkelse på Vestlandet  
- Fra båsfjøs til løsdriftsfjøs 
- Krav til sykebinger, arealkrav svin m. m. 
- Dyrevelferd og avkastning 

 

Jostein Vasseljen,  
seniorrådgiver Nibio 

15.15-
15.30 

 
Avslutning 
 

 
 

 
Oppdateringstimer Dag 1 Dag 2 Totalt 

Finans 4,75 3,75 8,5 

Bokføring   1 1 

Annet 2,25 2,25 4,5 

 


