
INVITASJON slut tkonferanse KTL  

 

P RO G R A M  F O R  DAG E N  

Seminaret er gratis 
Påmelding er            
bindende, og frafall 
etter påmeldings-
fristen vil bli fakturert 
kr. 400,- 

LANDBRUKSNÆRINGAS 
KOMPETANSEKONFERANSE 

Scandic  Hel l   

24.  
november  

M Å L G R U P P E :  

Landbrukets           

organisasjoner, tje-

nesteytere, kompe-

tanseleverandører og 

faglag på alle nivå. 

 

Alle som jobber i   

utdannings-

institusjoner som er 

rettet mot landbruks-

næringa. 

 

Statlig og kommunalt 

ansatte som arbeider 

med oppgaver       

tilknyttet næringa. 

10.00  Åpning og velkommen  v/møteleder Egil Petter Stræte, Norsk   

 senter for bygdeforskning 

10.10 Det grønne skiftet - landbrukets renessanse? 

  v/  Reidar Almås, Norsk senter for bygdeforskning 

10.45 Vi ser dere - vi utfordrer dere!  

 v/ Astri Liland, fagsjef kompetanse i Norsk landbrukssamvirke  

11.20 Nye arbeidsmetoder i landbruket—vår erfaring  med erfarings-

grupper og mentor 

11.30 Lunsj 

12.30 Blir det bedre mat av samordna rådgivning? 

 v/Petter Baalsrud, Medlemssjef Tine  

13.00 Slutt å gnål! Vi er her og vi vil satse - full av pågangsmot! 

 Intervju med Marit Anna Morken og Ola Morten Græsli. Egil Petter 

Stræte leder intervjusesjonen. 

13.20 Pause 

13.30 Framtidsvyer fra framtidens bønder og landbruksrådgivere  

13.40 Hva har vi høstet, hva sår vi?  

 v/Hanne Solem Hansen Studieleder på HiNT  

14.10 Er landbruket i Trøndelag offensivt nok - hvor går veien videre  

 v/Kirsten I . Værdal, landbruksdirektør i N-T,  

14.30 Landbruksmelding Trøndelag - et styringsverktøy som gir resultater 

 v/Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører i Sør Trøndelag,  

14.50  Oppsummering  

 v/ styringsgruppeleder Lars Morten Rosmo, Fylkesstyreleder S-T     

Bondelag. 

 

Påmelding sendes til: anne.grete.rostad@bondelaget.no 

Frist for påmelding er satt til 15.november 

mailto:anne.grete.rostad@bondelaget.no?subject=Påmelding%20sluttkonferanse%2024.nov


Vi ser dere - vi utfordrer dere! v/ Astri Liland fagsjef kompetanse i Norsk 

Landbrukssamvirke  

Et kritisk blikk på Trøndelag—er dere så gode som dere skal ha det til? 

Blir det bedre mat av samordna rådgivning? 

Hvordan har rådgivingen i landbruket utvikla seg de siste årene, og hvor 

går veien videre v/Petter Baalsrud, Medlemssjef Tine  

Nye arbeidsmetoder i landbruket—vår erfaring  med erfaringsgrupper og 

mentor - filmvisning av to grupperinger som har fått støtte gjennom       

tilskuddsmidlene i kompetanseløftet. 

Det grønne skiftet - landbrukets renessanse? v/ Reidar Almås 

Det grønne skiftet vil drives frem av unge krefter med fokus på bæreevne og 

grønne verdier. Ny kompetanse må drives frem, jakten på de kloke hodene i 

landbruket blir viktig for å svare til forventningene, og være med i utviklingen.  

Slutt å gnål! Vi er her og vi vil satse - full av pågangsmot! 

Vi er optimister, men realister, og ønsker å satse på en karriere 

som bonde. Hvor ser vi utfordringene, og hvilken plass har  

kompetanse i det fremtidsretta landbruket. Live- intervju med 

Marit Anna Morken fra Verdal og Ola  Morten Græsli fra Tydal  

Hva har vi høstet, hva sår vi?  

Er opplevelsen av et økt fokus på landbruk reell—eller er det en  ønske-

tenkning? Har KTL bidratt til å øke oppmerksomheten, og hvordan følger vi 

utviklingen videre? v/Hanne Solem Hansen Studieleder på Nord universitet 

Er landbruket i Trøndelag offensivt nok - hvor går veien videre  

Flere år med tunge satsinger har gitt resultater, men er det nok? Har vi 

skapt den utviklingen vi ønsker, og hva blir veien videre v /Kirsten I . Vær-

dal, landbruksdirektør i N-T,  

Framtidsvyer fra framtidens bønder og landbruksrådgivere  

Vi tar en tur innom et par naturbruksskoler og tar tempen på hva framtidens 
rådgivere og bønder mener om framtida 

Landbruksmelding Trøndelag -  et styringsverktøy som gir resultater 

Bidrar ei slik melding til noe konkret? Har det politiske Trøndelag et bevisst   

forhold til meldinga, og hvor pekes veien videre v/Gunn Iversen Stokke, fylkes-

varaordfører i S-T,  


