
 

 

Invitasjon til kornkonferansen 2014 
 

 

Kornkonferansen arrangeres av Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. 

Konferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige 

forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. Årets kornkonferanse arrangeres 

onsdag 29.januar på Oslo Kongressenter. 

 
Ordstyrere: adm.dir Jon Arne Ulvan, Felleskjøpet Agri og nesteleder Brita Skallerud, Norges Bondelag 

 

Korn- og kraftfôrpolitikk 

09:30       Velkommen ved adm.dir Norske Felleskjøp Lars Fredrik Stuve 

09:35  Kornproduksjonen er en av grunnsteinene i Norsk landbruk ved leder i  

Norges Bondelag Nils Bjørke 

09:55  Regjeringas mål for korn- og kraftfôrpolitikken ved landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 

10:15  Spørsmål og diskusjon  

10:45  Pause                                 

  

Jordvern og beredskap 

11:00  Norsk korn sikrer beredskap 

11:20 Storsamfunnets behov for jordvern ved landbruksdirektør i Sør- Trøndelag Tore Bjørkeli  

11:40  Hvordan opprettholde kornarealet?  ved adm.dir Norske Felleskjøp Lars Fredrik Stuve 

  

12:00     Lunsj 

 

Proteinkvaliteter til mat og fôr 

13:00  Norsk eller importert protein? ved adm.dir Felleskjøpet Fôrutvikling Knut Røflo 

13: 15  Mel- og bakeriindustriens behov for kvalitet på mathvete, Norgesmøllene 

13: 30 Kornbransjens muligheter for å stimulere til økt kvalitet ved  Markedssjef for korn i Felleskjøp 

Agri Kristian Thunes 

13:30      Planteforedlingens fokus på hvetekvalitet til mat og fôr ved hveteforedler hos Graminor  Jon 

Arne Dieseth 

14:00      Pause 

 

Næringsmiddelindustrien, bonden og forbrukeren 
14:30      Behovet for norske råvarer og industriens rammevilkår- ved Håkon Mageli, Orkla 

14:50      Ung bonde - Hvordan lykkes? ved Tor Jacob Solberg fra Østfold           

15:15      Avslutning 

Klikk her for påmelding! 

  

I år betaler man med kort ved påmelding til konferansen for å redusere 

kostnader ved å sende mange fakturaer i etterkant. Du vil få en 

bekreftelse på betaling som kan brukes i en eventuell reiseregning.  

  

Deltakeravgiften er 750 kr (375 kr for studenter). Påmeldingsfristen er 

15. januar 2014. Har du spørsmål vedrørende konferansen kan du 

kontakte Elin Marie Stabbetorp på e-post 

elin.marie.stabbetorp@bondelaget.no eller tlf: 99579348   
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