
Landbrukets
framtid

Ola T Heggem
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.
Allsidig politisk erfaring både fra lokalpolitikk som ordfører i Rindal,  
fylkestinget og som vararepresentant til Stortinget. Tidligere gårdbruker 
med mange tillitsverv innen ulike områder.

Per Tore Bratberg
Gårdbruker i 30 år sammen med familien. Har foretatt omfattende 
utbygging og driver produksjon av melk, kylling og egg, samt satser på 
ammeku. I tillegg driver han eget konsulentfirma innen prosjekt og  
byggeledelse.

Per Olav Skjølberg
Teknisk fagkoordinator i Norsk Landbruksrådgivning.   
Tilbyr bygningsteknisk rådgivning og planlegging for landbruket.
Har erfaring fra NILF, og er tidligere fylkesagronom i tekniske fag  
i Sør-Trøndelag.

Helge Christie
Sterkt engasjert innen mat og klima. Har skrevet mange bøker om lokal 
mat og utfordringer i det globale perspektiv. Gårdbruker sammen med 
familien, og satser på økologisk drift på fjellgård i Nord-Østerdalen.
 

Anne Katrine Jensen
Anne Katrine Jensen og familie kjøpte gård i år 2000. Trengte et sted 
å bo, og søkte arbeid og fritidsmuligheter på samme sted. 300 tonn 
økologisk melk, nybygd fjøs, ullmottak på Angora og produksjonskjøkken 
under oppstart. Fylkesstyremedlem i Innovasjon Norge, styremedlem i 
Møre og Romsdal Bondelag og leder i Norsk Kanin.

Allan Troelsen
Adm. banksjef Surnadal Sparebank innleder konferansen.

Surnadal kulturhus, 
fredag 5. mars 
kl. 09.30 - 16.00

Surnadal Sparebanks
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Arr. Surnadal Sparebank i samarbeid med  Surnadal kommune , Todalen Bondelag og Surnadal Bondelag Surnadal Sparebank,  Boks 54, 6650 Surnadal •  Tlf. 07166 • post@bank.no • www.bank.no

PÅmeldiNg iNNeN 26.2.2010
Surnadal Sparebank, Tlf. 07166 
eller e-post: post@bank.no
Påmeldingsavgift: kr. 300,-  
(faktureres i etterkant)

G
ra

fis
k 

ut
fo

rm
in

g:
 A

m
fi 

Kr
ea

tiv
 A

S



  

  09.30 - 10.00  
 Registrering og kaffe

  10.00 - 10.15  
 Åpning  
 v/ adm. banksjef Allan Troelsen

  10.15 - 11.00  
 Framtida for norsk landbruk
  v/ statssekretær Ola T Heggem

  11.00 - 11.15   
 Pause

  11.15 - 12.00   
 Næringsutvikling på egen gård  
 v/ Per Tore Bratberg

  12.00 – 12.45   
 Driftsbygninger, fra plan til realisasjon 
 v/ Per Olav Skjølberg

leder av konferansen: 
Anne Saltrø Polden, gardbruker og rådgiver ved Næring og utvikling, 
Surnadal kommune.

  12.45 – 13.45   
 Lunsj på Vårsøg Hotell

  13.45 – 14.00   
 Musikalske smakebiter v/Batteri (MGP jr.) fra bandets nye CD.

  14.00 -  14.45   
 Matkrise, klimakrise, WTO og framtidslandbruket i Surnadal 
 v/ Helge Christie

  14.45 -  15.00   
 Pause

  15.00 -  15.45
 Med mulighet til å velge. 10 år med muligheter, utfordringer  

og valg som må tas.
 v/Anne Katrine Jensen

  15.45 – 16.00   
 Avslutning
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