
Fra Hånd til munn

Man 19. nov
08:30 Røros Hotell
♦ Rørosmuseet: 
«En historisk innledning om årsaken til at vi 
kom og bosatte oss i regionen, villrein, som 
senere ble tamreindrift og for noen hundrede 
år tradisjonelt jordbruk.»

LOKALMAT FRA RØROs
Hvordan lykkes med lokal foredling og produkt-
utvikling som grunnlag for økt verdiskaping og 
sysselsetting i distriktet? Muligheter og 
begrensninger.
♦ 10:00 - 11:00 Røroskjøtt 
♦ 11:00 - 12:30 Rørosmat
♦ 12:45 - 13:45 Rørosrein (inkl. lunsj)
♦ 14:00 - 15:00 Rørosmeieriet
Medarrangør: Røros Arbeiderparti

16:00 - 16:45 Storø gård, budal
♦ Det går den veien høna sparker
Samtale rett fra levra med bonde og 
kyllingprodusent Knut Storø. 

En reise i det trønderske landbruket

Tre av fire trøndere bor i i en by eller et tettsted,
og den jevne byborger har liten eller ingen innsikt i 
landbruket. Vi vet at en gang i året krangler de med sit-
tende landbruksminister, uansett parti, og
høyballene rulles ut med fargekoder. Men hva er egent-
lig status i norsk, og trøndersk landbruk?
Etterhvert som miljødebatten spisser seg, trekkes også 
norsk landbruk og våre matvaner inn i søkelyset.
I mylderet av fakta og informasjon florerer også en
hel del myter og usannheter. Ødelegger man jorda
ved å spise kjøtt? Hjelper det egentlig å spise norsk
laks, når den er avlet opp på soya fra Asia? Hvor mye 
forurenser mattransporten? Og har vi nok
mat til å overleve en russisk blokade?

Trøndelag Arbeiderparti liker ikke å bygge politikk på 
myter så når Rune fra Nortura, Dan fra Grillstad, Per 
Arne fra Tine Tunga, Kåre fra Tine Heimdal, Lars Olav 
fra Tine Verdal, Tonje fra Nidar, og leder av NNN avd 
10, utfordrer og inviterer oss med på kunnskapsreise 
kaster vi oss selvfølgelig på.

Innhold og program har vi sammen med god støtte fra 
kommunepartier i Røros, Orkland, Trondheim, Stein-
kjer, Levanger og Verdal utarbeidet Når bedrifter og 
organisasjoner velvillig stiller opp, tar i mot oss og bi-
drar så tror vi dette skal bli en spennende kunnskaps-
reise i matriket Trøndelag. 

Vi følger hele verdikjeden,og alt som omslutter bran-
sjen. Hvor er vi på vei? Er løsningen sentralisering, med 
større og færre gårder og produsenter i sentrale strøk, 
eller finnes det en framtid for mindre aktører der hvor 
naturressursene ligger? Kan ny teknologiog effektivi-
sert utstyr redde næringa og miljøet, - eller blir 
kostnadene for fornyinga det siste dyttet utenfor 
det økonomiske stupet? 

Programmet fortsetter

på de neste sidene →

Trøndelag
Arbeiderparti

Det er mulig å bli med på hele eller deler av prog-
rammet. Reise og overnatting må selv organiseres 
og dekkes av den enkelte. Påmelding sendes til 
heidi.tevik@arbeiderpartiet.no. Spørsmål? 
Ring Stig på 909 24 409



Fra hånd til munn

19:00 - 21:00 Bårdshaug Herregård
♦ Orkland Arbeiderparti:  
«Hvordan tar vi imot ansatte i Norsk 
Kylling når de kommer til Orkland?»
♦ Bondelaget: 
«Hvor går veien - bærekraftig 
matproduksjon basert på naturgitte 
ressurser, eller økende import av kraftfor?»
 
Tir 20. nov 
08:00 Norgesfôr Fannrem
♦ Riktig fôrinnhold
♦ Utfordringer i bransjen
♦ Alenearbeid i et HMS-perspektiv

10:30 Bårdshaug herregård
Norsk Kylling: 
♦ Presentasjon av ny fabrikk
♦ Mulighetene mellom grønn og blå sektor: 
    fiskefôr av slakteavfall?  

12:30 - 13:45 Norgesmøllen, buvika
«Hvor lenge holder Norges lager av matkorn, 
dersom Ukraina ikke kan levere lengre?»

15:00 - 18:00 Habitat/Digs
♦ Salmar, Nidar og Felleskjøpet: 
«Hva betyr kunnskap- og teknologimiljøet i 
Trondheim for landbruk og matproduksjon? »
Medarr.: Trondheim Arbeiderparti

En reise i det trønderske landbruket

18:30 - 21:00 Atriet, Folkets Hus
(Inngang fra lilletorget)
NNN nasjonalt og Bondelaget:
♦ Kjedemakt og utfordringer
♦ Lov om god handelsskikk- hvilke tiltak ligger i dette?
♦ Hva slags utfordringer treffer tiltakene i lovforslaget?
    Er innholdet godt nok eller mangelfullt?
Trondheim Arbeiderparti
♦ Urbant landbruk og matproduksjon i byen, 
     v/ ordfører Rita Ottervik

ons 21. nov 
07:30 - 10:30 Tine Heimdal
♦ Utfordringer i bransjen
♦ Importvern og ostetoll
♦ 6-timersdag og sykefravær
♦ Omvisning

10:00 - 12:30 Nortura Malvik
♦ Rekruttering av lærlinger vs. innleie
♦ Hvordan følge opp lærlinger på best mulig måte?
♦ Samsvarer teorien i skolen med behovet til dagens  
    industri? 

13:00 - 15:00 Grilstad Ranheim
♦ Hvilen kompetanse har fremtidens operatører?
♦ Privat aksjeselskap vs. samvirkeforetak: muligheter   
    og begrensninger

Trøndelag
Arbeiderparti



18:00 - 21:00 Mære Landbruksskole
♦ Mære Landbruksskole, omvisning i Veksthuset
♦ Utviklingsavdelingen v Mære, lanbrukets klima,   
    energisenter og Mære som FOU aktør ved  
    utviklingsleder
Bondelaget:
♦ Struktur i Trøndelag sin foredlingsindustrien   
    om 20 år? 

tor 22. nov 
08:00 - 09:45 Nortura Steinkjer
♦ Omstillingsavtalen og NAV-samarbeid

10:00 - 11:30 Felleskjøpet AGRI (lunsj)
♦ Framtidas råvarer
♦ Kvalitetsarbeid i kraftfôrproduksjon
♦ Drivstoff i distribusjon - hvordan møter man 
    dagens klimakrav? 

12:00 - 14:00 Tine Verdal
♦ Distribusjonsutfordringer
♦ Er 6-timerdagen gjennomførbart? 
♦ Ujevn melkelevering: konsekvenser og 
   løsninger

14:00 - 15:30 goman bakeri, verdal
♦ Strukturendringer på kroppen. 
    v/ ledelsen og tillitsvalgte

Fra hånd til munn
En reise i det trønderske landbruket

16:00 - 17:30 Levanger
Håa Gård, Nesset
♦ Varmen tok grovfôret, nedbør tok potetene
    Klimaendringene i jordbruket

18:30 - 21:30 Rostadgården, Verdal
♦ Verdalsbruket
Skogenressursen skal redde klimaet, den skal 
erstatte plastprodukter, bli morgendagens kraftfor, 
binde CO2, og lagre karbon. Utnytter da Trøndelag 
produksjonspotensialet av denne viktige ressursen?
♦ Småbrukarlaget, Bondelaget og Verdal Ap
”Det sentraliseres og det legges ned, det blir aldri slutt 
på det” sa Vømmøl Spellemannslag, hadde de rett?  
 
fre 23. nov 
08:00 Røra Industrier
♦ Hvor kommer bæra egentlig fra? 

11:00 - 12:30 BioKraft AS, Skogn
   ♦ Biokraft, hva produsertes av hvilke ressurser?
   ♦ Kan landbrukets eget avfall gjenvinnes og brukes 
       i landbrukets største utslippsområde: transport? 

12:30 - 14:00 PFI Rise
♦ Morgendagens nedbrytbare embalering produsert  
     av biokompositter fra skogen?
♦ Morgendagens kraftfor til jordbruk og oppdrett:   
     med proteiner fra skogen?
♦ Morgendagens driftsbygginger i landbruk og 
     foredlingsindustrien bygd i tre av regionalt råstoff?

Trøndelag
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