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Kom alene, ta med deg naboen, ektefellen, samboeren eller kjæresten og  

få dager fylt med faglig innhold og sosialt samvær. 

PROGRAM FREDAG 8. NOVEMBER 

Kl. 11.00. Registrering. 

Kl. 12.00. Lunsj. 

Kl. 13.00. Åpning v/ordfører i Harstad Marianne Bremnes. 

Hvordan skal landbruket i nord bidra til økt matproduksjon? 

Kl. 13.15. Innledning ved landbruksminister. 

Kl. 14.00. Innledning ved landbruksdirektør Berit Nergård Nyre.  

Kl. 14.45. Innledning ved Bondelaget, Asgeir Slåttnes og  

 Bonde- og småbrukerlaget, Trond Inge Vebostad . 

Kl. 15.15. Kaffepause. 

Kl. 15.45. Myter og løgner om norsk jordbruk v/ forsker Svenn Arne Lie. 

Kl. 16.45. Paneldebatt  

med landbruksminister, landbruksdirektøren, forsker Svenn Arne Lie, 

Bondelagets Asgeir Slåttnes og Bonde- og småbrukerlagets Trond Inge Vebostad. 

Kl. 17.15. Inspirasjon før kvelden - ”Slik gjør vi det” v/ Ty-Bø Maskinlag, John Bye. 

Kl. 17.45. Avslutning. 

Kl. 20.00. Festmiddag med underholdning og prisutdeling. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding og kapasitet. 

Lørdag 9. november kan du velge mellom 9 ulike fagbolker. Se neste side. 

Total deltakerpris for fredag og lørdag kr. 600,- + valgfri pensjon. 

Etter påmeldingsfristen: kr. 800.- + valgfri pensjon 

 

Velg mellom følgende pensjoner: 

- Dagpakke kr. 395,- pr. dag. (lunsj, kaffe og kake). 

- Middag fredag kr. 445,- 

- Overnatting i enkeltrom kr. 850. Dobbeltrom kr. 560,- pr. pers. 

 
Påmelding innen 18. oktober 

via www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske / tove.berre@naeringogsamfunn.no 
Kontaktpersoner:  

Ragnhild Renna, tlf. 90 54 81 61. Egil Norheim, tlf. 91 10 42 93. Tove Berre, tlf. 90 84 63 53. 

8. og 9. november  
Rica Hotel Harstad 

 

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske%20/
mailto:tove.berre@naeringogsamfunn.no
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TEMA 1 – SAU. 

Kurset fokuserer på:   

 Kjøttproduksjon i Nord Norge. v/ Nortura, Lars Ivar Fause, Kåre Pedersen og Arne Flatmo. 

 Thulefjord i Målselv. Fra Nordnorske råvarer til nye merkevarer ved Svein-Inge Jakobsen, 

Nortura.  

 ”Slik gjør vi det, og hvorfor ble det slik” v/Asgeir Larsen, lammekjøttprodusent og 

Visningsfjøsvert. 

 Saueavl – Hvor står vi – hvordan utnytte avlsframgangen i egen besetning.  

v/Roar Berglund, leder regionutvalg for saueavl og medlem av landsrådet for saueavl. 

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

TEMA 2 – GRIS. 

Kurset fokuserer på: 

 Kjøttproduksjon i Nord Norge v/ Nortura, Lars Ivar Fause, Kåre Pedersen og Arne Flatmo. 

 Thulefjord i Målselv. Fra Nordnorske råvarer til nye merkevarer  

ved Svein-Inge Jakobsen, Nortura 

 ”Slik gjør vi det”. v/Helene Skjelbred, svineprodusent og Duroc ambassadør. 

 Hvor går veien videre for norske svineprodusenter v/Olav Eik Nes, direktør i Norsvin. 

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

TEMA 3 – STORFE. 

Kurset fokuserer på: 

 Kjøttproduksjon i Nord Norge v/ Nortura, Lars Ivar Fause, Kåre Pedersen og Arne Flatmo. 

 Thulefjord i Målselv. Fra Nordnorske råvarer til nye merkevarer 

 ved Svein-Inge Jakobsen, Nortura 

 Prosessen fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon på innkjøpt 

oksekalv v/ Konrad Lillerødvann. 

 Ammeku på en litt utradisjonell måte driftsmessig v/Jan 

Theodorsen.  

Den praktiske kvardagen, produksjon, økonomi, fordeler og ulemper og utfordringer. 

Kjøttproduksjon basert på utegående ammekyr. Driftsform med utgangspunkt i å minimere 

investeringskostnaden i infrastruktur gjennom lave bygningsmessige investeringer, bruk av 

eksisterende bygningsmasse, flerbruk av bygninger og maskinpark og fleksibilitet i 

besetningsbruken.  Et eksempel på at det går greit å produsere og ha det bra både for folk og 

dyr uten millioninvesteringer.  

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

LØRDAG 9. NOVEMBER 
Velg mellom 9 ulike fagbolker. 

Fagbolkene starter kl. 09.00. Kl. 13.00 samles alle til felles 
inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00.  

Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding og kapasitet. 
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TEMA 4 – 20 % ØKT LANDBRUKSPRODUKSJON – også av grovfôr!  

Kursets fokuserer på: 

 Bruk av presisjonssystemer på gårdsnivå.  

 ”Slik gjør vi det” v/John Bye, Ty-Bø maskinlag,  

 Grovfôrdyrking for framtida - hvilke grep kan bonden gjøre på sin gård 

 v/Ragnhild Renna, Landbrukstjenesten  

 Høstetidsprognoser - et verktøy for bedre kvalitet v/Ragnhild Renna, Landbrukstjenesten 

 Fôringsstrategier og fôreffektivitet v/Seksjonsleder for fôring og økologi, Erik 

Brodshaug, Tine. 

 Hvordan snu kostnader med grovfôret til merutbytte? v/ Solfrid Pedersen, TINE.  

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

 TEMA 5 – INTRODUKSJON FRA A TIL Å FOR BÆRDYRKING I ARKTISKE STRØK  
Erfaringer og nyttige tips for de som vil starte opp med bærdyrking. 

3 dyktige bærdyrkere, fra Sør-Troms, deler sine erfaringer med alle dere som går med en 

«bærdyrker» i magen. De vil alle gi dere sine erfaringer, gode og dårlige, fra mange år som dyrkere.  

Hva mener de er utfordringene, hva er inspirasjonen og tjener de penger? Her vil det bli snakk om 

økonomi, utenlandsk plukkehjelp, marked, jordbærsorter, økologisk dyrking mm.  

Bærdyrkerne er: Frode Vik fra Kvæfjord, dyrker jordbær og bringebær. Ottar Mathisen fra Grytøya, 

dyrker jordbær. Pål Alvereng fra Grøtavær, dyrker økologiske bringebær. 

Jeg vil dyrke bær – hvordan starter jeg? v/ Ingrid Myrstad, Landbrukstjenesten 

 Status for nordnorsk bærproduksjon: Produksjonsomfang. Etterspørsel. 

 Hvor finner man faglig informasjon om bærdyrking: Kurs. Oppfølging. Dagens rådgiving 

 Avslutning: ”Hva ønsker vi?”  

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

TEMA 6 – BYGDESERVICE. 

 Orientering om hva Bygdeservice er, hvordan det etableres og hvordan det kan organiseres.  

Ved Atle Janssen, Bygdeservice Norge.  

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

TEMA 7 - BEDRE BONDE – bedriftsledelse med bakkekontakt. 

Kurset er både for bønder med tradisjonell drift og de som har annen næring 

på gården. ”Bedre bonde” skal gjøre deg til en enda bedre bonde som jobber 

smartere, ikke hardere.  

Hovedtemaer: Bedriftsledelse. Økonomi. Strategi og målarbeid. Verdien av 

kompetanse, viktigheten av å holde seg orientert, hvordan avdekke og leve 

med risiko i egen virksomhet.  

Kurset er på totalt 15 timer hvor del 1 (lørdag) avholdes på Hålogalandssamlingen/ Landbrukshelga, 

lørdag 9. november kl. 09.00 – 16.00.  

Tid og sted for del 2 og 3 fastsettes etter nærmere avtale mellom deltakere og foreleser.  

Foreleser: Oddny Asbøl, Troms Landbruksfaglige senter. 

Pris hele kurset (15 timer):  

Bondelagsmedlemmer kr. 1.500 + valgfri pensjon. Andre kr. 1.900,- + valgfri pensjon.  

Senere kurs vil få en høyere kurspris. 
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TEMA 8 – BYGG. 

Et fjøs blir til – kritiske faktorer i prosessen v/Svein Johnsen, Landbruk Nord. 

 Planleggingsprosess. 

 Tilbudskonkurranse, gjennomføringsmodeller og entrepriseformer. 

 Overtakelse og garanti. 

 Erfaringer. 

Bruksutbygging – hva er utfordringene for å komme i mål med finansieringen? 

 ved Innovasjon Norge, Gunnar Kvernenes. 

 Dagens drift og økonomi (ingen kan investere seg ut av dårlig drift!). 

 Ressursgrunnlaget (fôr- og spredeareal). 

 Eiendommens tilstand og gårdens utrustning. 

 Eksisterende gjeld. 

 Brukers alder, helse og rekrutteringssituasjon. 

 Totalt investeringsbehov neste 5 år. 

 Utbyggingskostnader. 

 Prioritering for finansiering. 

 Faktorenes orden ikke likegyldig.  

Finansiering og hva banken ønsker v/ Sparebank1, Bjørn Akselsen 

Kl. 13.00 samles alle til felles inspirasjonsforedrag. Dagen avslutter med lunsj kl. 14.00. 

TEMA 9 – EIERSKIFTE I LANDBRUKET. 

Kurset tar for seg mange emner knyttet opp mot organisering av eiendomsoverdragelse;  

Arv, skifte, odel. Ektefelle/samboers rettsforhold. Skatt, dokumentavgift, arveavgift.  

Trygd og pensjon. I tillegg berøres de sosiale utfordringene som ligger i det å overta både en 

arbeidsplass og et bosted.  

Kurset er meget godt egnet for selger og kjøper i en gårdoverdragelse, også for de ”inngifte”. 

Og for de som jobber med rådgivning/veiledning i landbruket. 

Foreleser: Sivilagronom Jon Rannem, Steinkjer. Rannem har drevet med eierskifte i over 20 år,  

og er involvert i mellom 50-100 gårdstransaksjoner hvert år, både i Trøndelag og Nord-Norge.    

Det legges inn pauser for kaffedrikking, en prat med de andre deltakerne og til myldring på 

standene der du blant annet kan treffe Felleskjøpet, Thulefjord og Gjensidige. 

Total deltakerpris for fredag og lørdag kr. 600,- + valgfri pensjon. 

Etter påmeldingsfristen: kr. 800.- + valgfri pensjon 

Velg mellom følgende pensjoner: 

- Dagpakke kr. 395,- pr. dag. (lunsj, kaffe og kake). 

- Middag fredag kr. 445,- 

- Overnatting i enkeltrom kr. 850. Dobbeltrom kr. 560,- pr. pers. 

Påmelding innen 18. oktober 

via www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske / tove.berre@naeringogsamfunn.no 

Husk å oppgi hvilken fagdel du skal delta på. 

Kontaktpersoner:  

Ragnhild Renna, tlf. 90 54 81 61. Egil Norheim, tlf. 91 10 42 93. Tove Berre, tlf. 90 84 63 53. 

 

 

Velkommen til dager med faglig påfyll og sosialt samvær! 
  

 

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske%20/
mailto:tove.berre@naeringogsamfunn.no

