
Fagkvelder 
  

 

 

 

Kompetanseløft Trøndersk landbruk tilbyr tilskudd til bondelag, bonde– og                

småbrukarlag, sau og geit, skogeierlag, produsentlag osv. for å kjøre fagkvelder i 

2014/2015. 

Tilskuddet er på inntil kr. 10.000,-  og kravet er minst 3 kvelder innen utgangen av 2015. 

Dette heftet er ment som et tipshefte på hvilke tema som kan bestilles fra de ulike      

aktørene, men det er helt fritt fram om man ønsker å kjøre helt andre tema. 

Kravet vi setter er at det skal ha med kompetanseheving i landbruket å gjøre. 

 

Et tips er å samsnakke med andre lokallag i området, for eventuelt å arrangere noe 

sammen. 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på : http://www.bondelaget.no/

kompetanseloft-trondersk-landbruk/okonomisk-stotte-til-kompetansetiltak-

article78311-5211.html 

Vi ønsker lykke til med kompetansehevingen i ditt nærmiljø! 

TIPSHEFTE TIL FAGKVELDER I DITT 

LOKALE FAGLAG 



Fagkvelder 
 NORTURA 

 

 

Småfe 
Tema 1 
Fôring av sau gjennom vinteren 
Fôringsintensitet 
Er grovfôret godt nok 
Tema 2 
Lønnsomhet i produksjonen 
Oversikt over hva som påvirker økonomien 
Hvordan kan jeg påvirke resultatet 

 
Kontaktperson:  
Bjørn Wæhre tlf. 906 04 293  
e-post: bjorn.wahre@nortura.no 

·          

 

 

 

 

 

 

Storfe 
Tema 1 
Fôring  
Fôring av ammeku 
Fôring av okser 
 
Tema 2  
Ammekuproduksjon 
Omlegging fra melk til kjøtt 
Rasevalg/krysningsopplegg 
 
Tema 3 
Fôring og stell av kalv  
Råmelk til kalv 
Oppstalling 
Tilleggs fôring 
Når skal kalven avvennes 
Veiing 
 
Kontaktperson:  
Arnodd Kjenstadbakk tlf. 970 71 605  
e-post: arnodd.kjenstadbakk@nortura.no 

Gris   

Tema 1 
Mer enn 85! Fokus på forbedring av grisings-
prosent i besetningen. 
Rekruttering  
Styring av brunst på ungpurker, brunstutvikling 
Inseminasjonsrutiner 
 
Tema 2 
Hvordan overlever smågrisen? 
Forberedelse til fødsel, oppfølging ved fødsel, mil-
jø nyfødt smågris 
Purka sitt miljø, helse purke- og smågris 
 
Tema 3 
Fokus på slaktegrisproduksjon 
Mottak smågris, miljø, fôring, helse, utslaktings-
strategi 
 
Kontaktpersoner:  
Oddbjørn Kjelvik tlf.  957 02 764  
 e-post: oddbjorn.kjelvik@ nortura.no 
 
Annbjørg Nernæs tlf  977 11 682  
e-post: annbjorg.nernes@nortura 

Fagkveldene kan kjøres i hele Trøndelag 
Kostnadsfritt for  medlemmer av Nortura og faglag. 

mailto:bjorn.wahre@nortura.no


Fagkvelder 
 ALLSKOG 

 

 

·         Grunneierjus 

o   Advokatselskapet Nidaros DA er skogeiernes og Bondelagets medlemmers samar-

beidsadvokatkontor. De er god på grønn jus og grunneierjus. Kontakt Ivar Anders-

skog eller Mads Middelfart via www.nidarosda.no  Pris må avtales med Nidaros 

direkte. 

·         Kjenn din skog og inntektsmulighetene 

o   www.skogkurs.no har svært mange gode kurs. Eksempelet Kjenn din skog som gir 

inngående kunnskap om bruk av skogbruksplanen for å sikre god forvaltning av 

skogen.Skogkurs har egne instruktører og egne priser for kurs. 

·         Kunnskap fra skogbrukslederen i ditt område 

o   Skogbrukslederne i ALLSKOG gir kunnskap om muligheter for hogst, driftsplanleg-

ging, tømmerpriser, skogkulturbehov og god forvaltning av skog. Tema og mulig 

deltagelse avklares med skogbruksleder. Møtegodtgjørelse og reiseutgifter dekkes 

av arrangør. Se www.allskog.no/skogbruksledere for kontaktinfo.  

·         Skogeierens interesseorganisasjon til disposisjon    

o   ALLSKOG som interesseorganisasjon for skogeiere har lang erfaring med håndte-

ring av lokale og nasjonale næringspolitiske saker. Dette er kunnskap som gjerne 

deles for å sikre bedre rammevilkår for jord- og skogbruk i Trøndelag. Tema og 

mulighet for deltakelse avklares med ALLSKOG. Se http://www.allskog.no/

ansatte?avd=Næringspolitisk for kontaktinformasjon. Møtegodtgjørelse og reise-

utgifter dekkes av arrangør.  

http://www.nidarosda.no
http://www.skogkurs.no
http://www.allskog.no/skogbruksledere
http://www.allskog.no/ansatte?avd=Næringspolitisk
http://www.allskog.no/ansatte?avd=Næringspolitisk


Fagkvelder 
NILF 

 

 

Landbrukspolitikk 

Innhold: Dagens regjering har varslet en omlegging av landbrukspolitikken. Samtidig kan en 

nye handelsavtale mellom EU og USA (TTIP) få konsekvenser for importvernet i Norge. 

Dette vil medføre store endringer i landbrukets rammebetingelser, noe som vil få konse-

kvenser for landbruket som helhet og på det enkelte gårdsbruk.  Med dette som utgangs-

punkt kan vi gi en innføring i de sentrale prinsippene i landbrukspolitikken, og gjøre en vur-

dering av konsekvenser av endra virkemiddelbruken for inntekter, produksjon og struktur i 

landbruket, som grunnlag for en diskusjon om tilpasningsmuligheter for bøndene. 

Kontaktperson: Eystein Ystad, tlf:91329168  Epost: Eystein.Ystad@nilf.no 

 

Driftsplan opp av skuffa! 

Innhold: En innføring i prosessen ved utarbeidelse av driftsplan, og hva den bør inneholde 
for å kunne være et verktøy for endring, mål og styring i et landbruksforetak. Enhver som 
skal starte eller utvide næringsvirksomhet blir av bank eller eventuelle tilskuddsytere bedt 
om å legge fram en forretningsplan eller en driftsplan for å se om dette er noe som er liv 
laga. En slik forretningsplan er viktigst for den næringsdrivende selv som skal investere og 
drive en virksomhet for egen risiko og regning. Er dette et prosjekt vi har mulighet til å lyk-
kes med og som vi som brukerfamilien bør satse på? Det er også viktig å sette seg mål for 
drifta, og å ha noe å vurdere resultatet imot.  

 Kontaktperson: Inger Sofie Murvold Knutsen tlf: 98489470 

 Epost: inger.sofie.knutsen@nilf.no 

 

For et kveldsopplegg er startpris på kr. 3000,- avhengig av tidsramme og behov for forbere-

delser. Reisekostnader kommer i tillegg. Vi dekker begge Trøndelagsfylkene  

mailto:inger.sofie.knutsen@nilf.no


Fagkvelder 
KUN 

 

 

Partners medvirkning på gårdsbruket  

– betydning for utvikling, motivasjon og rekruttering 

KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN) har i samarbeid med Norsk institutt for landbruks-
økonomisk forskning (NILF) og Bygdeforskning gjennomført prosjektet «Er bonden alene? Betyd-
ningen av ektefelle/partners involvering i gårdsdrift». Nå tilbyr vi å presentere resultatet fra un-
dersøkelsen. I tillegg til viktig informasjon om hvilken betydning partners rolle har for gården, tar 
vi også opp tema som barns delaktighet i drifta, og hvilke følger dette har for videre rekruttering.  

Kontakt KUN senter for kunnskap og likestilling.  

Karin Hovde ,Tlf. 91 19 30 41 ,E-postKarin.hovde@kun.nl.no 

 

PRIS: Kr. 5000,- + evt reise og opphold 

Vi dekker hele landet 

mailto:Karin.hovde@kun.nl.no


Fagkvelder 
RANNEM 

 

 

Eierforhold i landbruket nå og i fremtid 

Forholdet mellom ektefelle og samboere. Økonomisk konsekvenser ved samlivsbrdd, dødsfall ved 
arveoppgjør samt skattemessige konsekvenser. 

Drift av eiendom gjennom samdrift, sameie, eller andre selskapsformer. Konsekvenser for økono-
mi, risiko og styringsmuligheter 

 

Skatte og pensjonsplanlegging 

Regelverk omkring skatt og pensjon. Planlegging mot generasjonsskifte. Muligheter og lønnsom-
het ved sparing i pensjon kontra alternative spareformer. 

 

Kontakt 

Jon Rannem TLF: 480 05 594 Epost: jrannem@online.no 

PRIS: ca. 2000,-  avh. Av reise og forbredelser 

Dekker begge Trøndelagsfylkene 



Fagkvelder 
NLR 

 

 

 
 Tema innen jord – og plantekultur, potet – og grønnsaksdyrking, og økologisk jordbruk 
 Rene fagkvelder på produksjoner innen hvilket tema som helst som måtte være relevant innen den 
 aktuelle produksjonen 
 

 Økonomisk rådgiving og driftsplanlegging 
 Hvordan blir økonomien de neste 5-7 årene? - Har du råd til å foreta planlagte investeringer? 
 En driftsplan gir oversikt over gårdens økonomiske utvikling framover og er et viktig redskap når du 
 skal ta beslutninger! 
 

 Bedre bunnlinje 
 er et redskap for oppfølging og iverksetting av tiltak for bedre produksjon og økonomi. Målet er å 
 bedre lønnsomheten gjennom å redusere kostnader og øke inntjeningen ved helhetlig økonomisk 
 og produksjonsfaglig rådgiving. Tiltakene skal også føre til bedre velferd 
 

 Hydroteknisk rådgiving og planer  
 Vi kan gjennomføre temakvelder på drenering, og forberedelser til søknadsprosessen på 
 grøftetilskuddet 
 

 Tema som omhandler eierskifter  
 Eierform, gode prosesser for  overdragelse, hva må man tenke på i forkant og underveis i en    
 overdragelse 
 

 Bygging og byggeledelse 
 Hvorfor er god byggeledelse viktig. Bør jeg selv være byggeldere, eller har jeg mer igjen for at 
 andre tar byggelederansvar? 
 

 Veivalgsrådgiving  
 Hva ønsker jeg egentlig å gjøre på gården, og hva lønner seg best økonomisk? Satses det på det jeg 
 og familien egentlig vil? Ved investeringer i millionklassen kan det være lurt å avklare slike ting før 
 en begynner å bygge 

 
Kontaktinformasjon:  
Norsk Landbruksrådgiving Namdal, Telefon: 977 04 500,  e-post: namdal@nlr.no  
Hjemmeside: http://namdal.lr.no/ 
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag, Telefon: 74160790 , e-post: trondelag@nlr.no  
Hjemmeside: http://trondelag.lr.no/ 
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag, Telefon: 917 35 187 , e-post: nlrst@nlr.no  
Hjemmeside: http://sortrondelag.lr.no/ 
Oppdal Landbruksrådgiving, Telefon: 72 42 12 20 , e-post: oppdal@nlr.no  
Hjemmeside: http://oppdal.lr.no/ 

PRIS: ca. 2000,-  avh. Av reise og forberedelser 

Flere av presentasjonene er en forsmak på en-til-en rådgiving for å  gi en forsmak på hvilke tilbud vi har. 

mailto:namdal@lr.no
http://namdal.lr.no/
http://trondelag.lr.no/
mailto:nlrst@lr.no
http://sortrondelag.lr.no/
mailto:oppdal@lr.no
http://oppdal.lr.no/


Fagkvelder 
NLR 

 

 

 

 ØKONOMI I KORNPRODUKSJON 

(ca 2,5 timer)  

Det er forventet en forverring i kornøkonomien framover*. Hvor mye kan du påvirke resultatet selv? 

Kjenner du egen økonomi godt nok til å finne ut hvor det er penger å hente?  

Program:  

Hva kjennetegner brukene med best lønnsomhet?  

Sammenligning av låg- og høggruppe fra NILFs driftsgranskinger  

v/NN fra Norsk Landbruksrådgiving  

Mer fakta og diskusjon om noen av variablene:  

Leiejord til hvilken pris?  

Lønner det seg alltid å drive større?  

Maskinkostnader – eie eller leie?  

- en sak med flere sider…  

Avling og agronomi  

Ikke all variasjon skyldes været.  

Diskusjon: Hvordan kan vi bli «best på korn»?  

* jfr. NILFs referansebruksberegninger.  

 

Kontaktperson:  
NLR N-T: Ingrid Gauslaa, e-post: ingrid.gauslaa@nlr.no, tlf: 990 24 199 
NLR S-T: Håvard Hanger, e-post: havar.hanger@nlr.no, tlf: 958 07387 

Pris diskuteres med kontaktperson 



Fagkvelder 
NLR 

 

 

Rådgiving lønner seg 
 
En presentasjonsserie som synliggjør de faktiske økonomiske effektene av å benytte seg av rådgiving i 
drifta. 
 
Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan     
henter jeg nødvendig kompetanse? 
Kunnskap lønner seg - søk råd! 
 
 
 
 
Kontaktinfo: 
Per Olav Mork, e-post: per.olav.mork@tine.no  tlf: 952 52 318 
Bård Næss, e-post: bard.nass@lr.no, tlf: 411 08 504 
Espen Loe, e-post: espen.loe@allskog.no, tlf: 995 94 911 
Arnodd Kjenstadbakkk, e-post: arnodd.kjenstadbakk@nortura.no, tlf: 970 71 605 
Linda Nyvoll Antonsen, e-post: linda.nyvoll.antonsen@felleskjopet.no, tlf: 906 35 677 
 
 

PRIS: ca. 2000,-  avh. Av reise og forberedelser 

Dekker begge Trøndelagsfylkene 



Fagkvelder 
Bondelaget 

 

 

Tema som kan  bestilles 

 

 Landbrukspolitikk, generell landbrukspolitikk eller mer spesielt om enkelte tema.  

 Jordbruksoppgjøret, både selve avtalesystemet og virkemidlene i avtalen kan være tema 

 Virkemiddelsystemet i landbrukspolitikken ink. Tilskuddsordninger 

 Markedsregulering 

 Importvernet 

 Rovdyrpolitikken 

 Tidligpensjon  

 
Kontakt: 
Nord Trøndelag Bondelag 
Marit Haugen; e-post: marit.haugen@bondelaget.no tlf: 959 34 304 
 
Sør Trøndelag Bondelag 
Jon Gisle Vikan; e-post: jon.gisle.vikan@bondelaget.no tlf: 909 94 014 

PRIS: Gratis for bondelag 

 Kr. 1500,- for andre aktører 



Fagkvelder 
 

 

 

 
Transport og grovfôrkostnader 

 

Med større driftsenheter blir det ofte lengre avstander å kjøre for å skaffe seg det arealet en har bruk 
for.  

Hvilke kostnader fører dette med seg i grovfôrproduksjonen, og hvordan kan vi tilpasse oss for at disse 
kostnadene skal bli minst mulige? 

 

Kontakt  

Per Helge Haugdal 

Mobil: 91 64 30 74  
E-post: per.helge.haugdal@nlr.no  

PRIS: Kr. 2000 ,-+reis. For lengre avstander enn Midtre Namdal må pris diskuteres mhp reisetid 
etc. 

mailto:per.helge.haugdal@nlr.no





