
 

 

 

  

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  ddaaggeerr  mmeedd  ffaagglliigg  ppååffyyllll  oogg  ssoossiiaalltt  ssaammvvæærr!! 

Arrangør:  
Landbrukstjenesten Midtre-Hålogaland, Troms Landbruksfaglige senter, Norsvin, Nortura,  

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske. 

Samarbeidspartnere:  

Troms Bondelag. Felleskjøpet Agri. Landkreditt Bank. Tine.  

Troms fylkeskommune. Nordland fylkeskommune. Nordnorsk Landbruksråd. 

Elektronisk påmelding på 
https://no.surveymonkey.com/s/YXNJ2NP  

INNEN 30. OKTOBER. 

Eventuelle spørsmål rettes til Tove Berre,  

tove.berre@naeringogsamfunn.no / tlf. 90 84 63 53 

 

Priser 
 Deltakeravgift kr. 750,- (begge dager). 

 Dagpakke pr. dag kr. 405,- 

 Middag kr. 455,- 

 Overnatting kr. 860,- / kr. 1.130,- 
 

Hålogalandssamlinga - lørdag 15. november  
Velg mellom flere ulike fagtema: 

Eierskifte, Svineproduksjon, Grovfôrproduksjon, Sau, Geit, Ta sjansen. 
Kursa går parallelt, men med mulighet for å gå i mellom dersom det er ønskelig.  

Utfyllende kursomtaler på side 2. 

Hålogalandssamlinga – fredag 14. november 
Årets tema 

”Den nordnorske bonden i et nytt politisk landskap” 
Kl. 11.00. Fylkesordfører Arne Werner Hansen foretar den offisielle åpninga av årets Hålogalandssamling. 

Kl. 11.15. Åpningsforedrag ved Einar Frogner, styremedl. i Norges Bondelag. 

Kl. 13.00. Innledninger til paneldebatt. 

- Ivar Gaasland, forsker, Samfunns- og næringslivsforskning AS 

- Pål Farstad, landbrukspolitisk talsmann, Venstre. 

- Einar Frogner, Norges Bondelag. 

Kl. 14.45. Paneldebatt. 

Kl. 16.30. ”Landbruk og samfunn – hvor står vi og hvordan komme videre?” v/ Christian Anton Smedshaug. 

Kl. 17.15. Slutt for dagen.  

Kl. 19.30. Festmiddag. Utdeling av ”Stå på prisen”. Dans m/bandet XO. 

https://no.surveymonkey.com/s/YXNJ2NP
mailto:tove.berre@bsfstudie.no


 

 

 

 

 

EIERSKIFTE I LANDBRUKET 
Kurset tar for seg mange emner knyttet opp mot organisering av 

eiendomsoverdragelse;  
Arv, skifte, odel. Ektefelle/samboers rettsforhold. Skatt, dokumentavgift, 

arveavgift. Trygd og pensjon. I tillegg berøres de sosiale utfordringene 

som ligger i det å overta både en arbeidsplass og et bosted. Det vil bli 

mulighet for individuelle samtaler med Jon Rannem (inngår i 

deltakeravgiften). Foreleser: Sivilagronom Jon Rannem.  

 

SVINEPRODUKSJON 
Hovedtema på kurset 

* Bonden som bedriftsleder. 

* Tjener vi penger i dag, og hva med 

morgendagen? 

* Kraftfôrsiloen, en kilde til besvær? 

* Kraftfôrsiloen, hvordan unngå 

problemer? 

* Erfaringer og muligheter med Format. 
 

Forelesere fra 

Nortura, Felleskjøpet Agri, Norsvin. 

FOKUS PÅ GEIT 
Hovedtema på kurset 

* Geitmelk porteføljen.  

* Marked - hva skjer rundt geita. 

* Geitrådgivingen i åra framover. 

* Fôring av geit, foranalyser, foringsverktøy.  

* Melkekvalitet, jurhelse, celletall. 

* Bonden som bedriftsleder. 

 

Forelesere fra Tine 

 

DELTAKERPRIS 
for begge dager 

kr. 750,-  
valgfri pensjon kommer i 

tillegg. Se side 1.  

 

PÅMELDING 
Se side 1.  

FOKUS PÅ SAU 
Hovedtema på kurset 

* ”Bonden som bedriftsleder”  

* "Sauehold i et område der det tidvis er 

store utfordringer i forhold til rovdyr."  

* Norsk ull. 

* ”Å drive med 500 sau”  

- ombygninger og selvfôringssystem.  

Foreleser 

Norilia. Gårdbrukere. 

GROVFÔRPRODUKSJON 
Hovedtema på kurset 

* Effektiv kjøring - innsparing på tid og 

dieselforbruk med rett kjøremønster. 

* Tips om bruk og vedlikehold av 

grashøstingsutstyr. 

* Produksjon av kvalitetsgrovfôr med rett 

ensilering - og gjæringskvalitet. 

* Kjøp av grovfôr etter kvalitet.  

* Fôring til melkeku. 

* Bonden som bedriftsleder. 
 

Forelesere fra 

Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgivning. 

TA SJANSEN! 
Ta sjansen og engasjer deg. 

Som næringsutøver er det viktig å ha kunnskap 

om hvordan politikk og samvirke fungerer, og 

hvordan den påvirker egen hverdag. - Hva er 

egentlig fordelen med felles forhandlinger og 

innkjøpsavtaler? Og  

hvordan kan du som gårdbruker  

kunne påvirke dette? 

Er du på tur inn i, er ny eller ”gammel” i 

landbruksnæringen, og vil engasjere deg i egen 

hverdag, i bygda, lokallaget, fylket eller sentralt, 

ja da er dette riktig arena for deg. 

 

Gratis deltakelse. 

Forelesere fra 

Norsk Landbrukssamvirke.  

Nortura. Norges Bondelag. 

 

 

Besøk Hålogalandssamlinga på Facebook 


