
Markedet for norsk mat



Formålet
Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å 

fremme landbrukets felles interesser i regionen.

Landbruksrådet skal 

• være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte 

på regionalt nivå, 

• bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og 

• delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Oppgaver
Nærmere konkretisering og prioritering av oppgaver skal skje i arbeidsutvalg og 

årssamling. NLs styre kan i forbindelse bevilgning peke på saker som en ønsker at skal gis 

prioritet det kommende året.





Bekymret for overetablering i eggnæringa

Man bør tenke seg veldig godt om før man starter med egg, mener Anders Braa. 

Han frykter prisras og at markedsordninga for egg vil ryke, om ikke bøndene 

besinner seg.

Finn du sau- og lammekjøt i din butikk?

https://www.nationen.no/landbruk/norgesgruppen-rekordhoyt-salg-av-norske-epler/
https://www.nationen.no/landbruk/finn-du-sau-og-lammekjot-i-din-butikk/
https://www.bondebladet.no/aktuelt/rema-gar-for-okologisk-svin/


KLIMATAPER?
Ku på fjellbeite i Innerdalen



KLIMAVINNER?
Feedlots med inntil 100 000 
dyr i USA





Program 19. november – Markedet for norsk mat

Kl 12.30 Åpning av konferansen v/ leder i Midtnorsk 
Landbruksråd, Oddvar Mikkelsen

Lars Morten Rosmo, leder i Nortura Regionutvalg for Midt-
Norge, dagens møteleder

Kl 12.50 Den norske modellen i europeisk perspektiv v/ daglig 
leder Chr Anton Smedshaug i Agrianalyse

Kl 13.30 Problemstillinger knyttet til eksport av norsk mat v/ 
forsker og utreder Bjørn Eidem, Ruralis Utredning

Kl 14.10 Pause

Kl 14.30 Matkjedene og matmakten – v/ forsker Bernt Sofus 
Tranøy, medlem i Kjedemaktutvalget, HiH og Markedshøyskolen 
Oslo

Kl 15.15 Netthandel med mat – blir dette en viktig 
markedskanal? v/ forsker Frode Alfnes, 
Forbrukerforskning/Oslomet (Høgskolen i Oslo og Akershus)

Kl 16.00 Pause

Kl 16.15 Debatt – politikerne møter forskere og markedsaktører. 
Hvordan sikrer vi det framtidige markedet for norsk mat?

Debatten ledes av Hilde Lysengen Havro, Nationen

Heidi Greni, SP Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

Andrè N Skjelstad, V Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

Kl 17.30 Avslutning

Kl 19.30 Middag


