
Landbruks- og matminister 
Trygve Slagsvold Vedum kommer 

– kommer du? 
 
 

Prosjektet Folkefjøset Trøndelag inviterer til seminar om   

Framtidas norske  
familielandbruk 
Rica Hell Hotel  
Stjørdal i Nord-Trøndelag 
12. februar 2013                                      Folkefjøset – smartere – enklere – billigere     
 

Målgrupper: Bønder, rådgivere, utstyrsleverandører, forvaltning, FoU-miljøer, banker 
 

Er det bare stort og nytt som gjelder for dem som vil drive med storfe i framtida, eller skal det fortsatt være 
muligheter også for dem som vil drive familielandbruk med basis i gårdens bygninger og driftsgrunnlag?    

Folkefjøset-prosjektet har gjennom fire pilotbruk vist at en med grundig planlegging og god styring av 
byggeprosessen kan fornye og modernisere driftsbygninger på familiebruk innenfor akseptable kostnadsrammer.  
På seminaret forteller de fire pilotbøndene hvordan det har gått – og NILF viser regnestykkene. 

Maskinkostnader er også viktig for lønnsomheten på familiebruk. Er det mulig å få til effektive 
mekaniseringslinjer som ikke koster skjorta?  

Program 
08.30 - 09.30 Kaffe/te og rundstykker   
09.30 - 10.00 Bruksutvikling med grunnlag i gårdens ressurser 
  Landbruksdirektør i Sør-Trøndelag Tore Bjørkli 
10.00 - 10.45 Framtidas norske familielandbruk 
  Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum 
10.45 - 11.15 Spørsmål og kommentarer fra salen 
11.15 - 11.40 Pause 
11.40 - 12.00 Folkefjøset – samme moroa til halve prisen 
  Prosjektleder Per Olav Skjølberg 
12.00 - 13.00 Erfaringer fra vår bruksutviklingsprosess  

• Hvorfor gjennomførte vi dette?  
• Svarte resultatene til forventningene? 

  Bonde Anders Krokstad, Snillfjord   
  Bonde Anders Krogset, Skaun  
  Bonde Geir Arne Kosberg, Roan  
13.00 - 14.00 Lunsj 
14.00 - 14.30 Hvordan gikk dette økonomisk? 
  Rådgiver Svein Olav Holien, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 
14.30 - 15.00 Optimal mekanisering på familiebrukene 

 Rådgiver maskinteknikk Alte Haugnes, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag 
 Rådgiver økonomi Hans Kristian Hansen, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag 

15.00 - 15.20 Pause 
15.20 - 15.50 Spørsmål og kommentarer fra salen  
15.50 - 16.00 Oppsummering  

Leder i styringsgruppen for prosjektet Kåre Syrstad 
16.00  Vel hjem 
 

Pris: 500 kroner, inkludert lunsj, kaffe/te og rundstykker ved ankomst (Faktureres etter seminaret) 
Bindende påmelding til postmaster@lr.no innen 10. januar 2013 
For mer info, kontakt prosjektleder Per Olav Skjølberg, per.olav.skjolberg@lr.no, 906 71 486 

eller ass. landbruksdirektør Magnhild Melandsø, mme@fmst.no, 915 52 583 
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