SÆRHEIMDAGEN 21.OKTOBER 2015.
på Veksthusloftet
Landbruksforskningen og -rådgivingen har i 2015 vært 50 år på Særheim. Fra den tid har miljøet vokst, og
består i dag av bedriftene som utgjør Rogaland Landbrukspark. Dette ønsker vi å markere gjennom
temaene dere finner i årets program.
Målgruppe: bønder, gartnere, rådgiverne, forvaltning, politikerne

Økt matproduksjon og nye muligheter – fra ny kunnskap til verdiskaping.
10.00-10.10
10.10-10.45

Velkomst
Formidling av kunnskap; Fra FoU til rådgiving og bruk av
kunnskap hos bonden.

10.45-11.30

Hvilke muligheter gir satsingen på Bioøkonomi:
Behov for kunnskap til framtidig robust matproduksjon.
Utfordringer for Vestlandslandbruket nå og i fremtiden.
Lunsj – i pauserommet til Klepp Rekneskapslag
Landbruk og teknologi – en matnyttig kombinasjon
Klimasmart landbruk- forventinger til forskning og rådgiving
fra en matprodusents ståsted
Kåseri
Avslutning

11.45-12.15
12.15-13.15
13.15-13.45
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00

Lunsj inkl. i deltakeravgift: 350 kr.
Påmelding innen 14. Oktober her
Kart her

Arne Sæbø, NIBIO
Martin Svebestad, Klepp Rekneskapslag
Helga Hellesø, NLR Rogaland.
Alvhild Hedstein, adm.dir.NIBIO
Dag Jørund Lønning. Professor ved HLB.
Audun Korseth, NIBIO
Bjørn Mathisen, styreleder i Norsk
landbruksrådgiving
Sjur Håland

Alvhild Hedstein, adm.dir
i NIBIO. Utdannet ved
NMBU på Ås. Hedstein
har erfaring fra ulike
ledende stillinger, blant
annet har hun vært adm.
dir. i Miljømerking Norge
(Svanemerket). Hun har
også bred politisk erfaring
bl.a. fra Stortinget.

Dr.scient. Audun Korseth,
NIBIO. Hans
arbeidsområder i NIBIO er
dyrkingssystem- og
avrenningsforskning,
modellering av
nitrogendynamikk i jordplante- og atmosfære,
presisjonsjordbruk og bruk
av sensorer i jord- og
plantemiljøet,
avlingsberegning og
livsløpsanalyse.

Professor dr.philos. Dag
Jørund Lønning er rektor
ved HLB. Han har
spesialkompetanse på
nyskaping som fenomen,
og har bred kompetanse på
landbruks- og
distriktspolitikk i både
Norge og Europa.

Sjur Håland er utdannet
ved Høgskulen landbruk
og bygdeutvikling,
HLB. Han er tidligere
bonde og jobber nå som
forfatter og
frilandsjournalist.

Bjørn Mathisen driver
melkeproduksjon og
kjøttproduksjon i SørTroms. Han er styreleder i
NLR, og har elles bred
organisasjonserfaring som
lokallagsleder og
fylkesleder i Bondelaget
og tillitsvalgt i Gilde
NNS. Som leder i
Nordnorsk Landbruksråd
ledet han etablering av
FoU-program for Arktisk
Landbruk.

Dr.scient. Arne Sæbø,
avdelingsleder ved NIBIO,
Særheim. Hans
ekspertområde er
planteformering,
grøntanleggsplanter,
plantevalg, vekstmasser i
grøntanlegg, etablering og
skjøtsel.

Martin Svebestad er daglig
leder av Klepp
Rekneskapslag, og har
mange års erfaring som
økonomisk rådgiver. Han
er utdanna fra NLH.

Helga Hellesø er daglig
leder ved Norsk
Landbruksrådgiving
Rogaland. Ho er utdanna
fra NLH.

