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VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE  
NIBIO-KONFERANSEN!

NIBIO-KONFERANSEN 2018 
arrangeres over to dager. Den vil inneholde 
både fellessesjoner og parallelle sesjoner 
med faglige innlegg om ulike tema. I tillegg vil 
det bli en egen plakatutstilling, festmiddag 
og gode muligheter for samtaler og 
nettverksbygging.  

Vi håper NIBIO-konferansen skal bli en viktig 
møteplass i årene som kommer! 

Årets konferanse er bygget rundt temaene 
mat, miljø og muligheter. 

Vi vil fokusere på følgende: 
• Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter 

i landbruket? 
• Hvordan kan vi drive bærekraftig 

matproduksjon i Norge i framtida? 
• Hvordan kan landbruk bli en bærende og 

nyskapende kraft i næring og samfunn?  

Vi hevder at det er viktig med økt kunnskap 
på alle disse områdene.  
NIBIO-konferansen 2018 vil også løfte blikket og 
se på landbruket både i Europa og i andre deler 
av verden. 

Programmet er laget i samarbeid med Nofima,  
Veterinærinstituttet og Ruralis.  
De vil alle bringe inn sine ulike perspektiver 
på tematikken.

MER OM PROGRAMMET
Matsikkerhet, mattrygghet og matkvalitet 
engasjerer som aldri før. Det er stor og 
økende interesse for hvordan maten 
blir produsert og foredlet, for miljø- og 
klimamessige effekter og for konsekvenser 
av matproduksjonen. Det er også interesse 
for sentrale etiske aspekter ved produksjon, 
distribusjon, fordeling og konsum. 

Teknologiske nyvinninger påvirker landbruket 
i betydelig grad. Er de nye teknologiene 
svaret på de utfordringene som vi både 
globalt og nasjonalt står overfor med hensyn 
til å forsyne alle med nok og trygg mat, eller 
må vi legge om både produksjon og forbruk 
for å kunne forvalte vann- og jordressursene 
på en bærekraftig måte?

Hvilken politikk og kunnskap trenger vi for 
å understøtte overgangen til et samfunn 
basert på sirkulærøkonomi og bærekraftige 
verdikjeder?

Dette er noen av de spørsmål og 
problemstillinger historiens første NIBIO-
konferanse vil ta opp. Vi har invitert 
representanter for regjeringen,  
EU-kommisjonen, næringslivet, forvaltningen 
og forskningsmiljøer i inn- og utland. Alle vil 
bidra med fakta, ideer og synspunkter i løpet 
av de to dagene konferansen varer. 

NIBIO-konferansen tar med seg erfaringer fra 
bl.a. Bioforsk-konferansen, og skal videreføre 
en mangeårig tradisjon som sentral møteplass 
for fagfolk innen næringsliv, forvaltning, 
politikk, rådgiving og forskning som er opptatt 
av mat, miljø og muligheter.

Velkommen til NIBIO-konferansen 2018!  

Nils Vagstad
Administrerende direktør
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PROGRAMOVERSIKT

DAG 1  13. februar

ÅPNINGSSESJON

PLENUMSSESJON MED DEBATT
Matproduksjon i Norge i et internasjonalt perspektiv

PARALLELLE POSTER MED FELLES INNLEDNING
Innovasjon og nyskaping i bioøkonomien

Post 1: Teknologi i matproduksjonen Post 2: Teknologi i areal- og ressursforvaltning

Post 3: Framtidssamfunnet Post 4: Miljø, klima og landbruk

DAG 2  14. februar

Bolk MAT MILJØ MULIGHETER

1 Økt bærekraftig 
matproduksjon Klima Landbruk over hele landet

2 Dyrehelse og mattrygghet Arealressurser, jord og 
jordvern Sirkulærøkonomi

3 Plantehelse og mattrygghet Landskap Eksport

4 Frukt og grønt Vann – vannforvaltning og 
hydroteknikk

Forbruk og etterspørsel, 
mattrender

AVSLUTNINGSSESJON I PLENUM
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LUNSJ  kl. 11:45 - 12:45

PLENUMSSESJON  kl. 12:45 - 15:15
Tema: Matproduksjon i Norge i et internasjonalt perspektiv

• Aslak Bonde er møteleder. Han vil introdusere følgende tema og innledere:
 – «Landbruk i Europa – utfordringer og nye mål» - Representant for EU-kommisjonen
 – «Klimaendringer – konsekvenser for verdens matvareproduksjon» - Anne Hope Jahren
 – «Mattrygghet med fokus på plante- og dyrehelse, utviklingstrekk og trusler» - Gaute Lenvik, 

administrerende direktør i Veterinærinstituttet
 – “Bioøkonomiens innovasjonspotensiale” - Ikke avklart
 – «Mat med smak og kvalitet – nasjonale og internasjonale markedsmuligheter» 

- Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima
• Påfølgende debatt med mulighet for spørsmål fra salen via Twitter

DAG 1  tirsdag, 13. februar 2018

ÅPNINGSSESJON  kl. 10:00 - 11:45
• «Velkommen» - Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO
• «Norsk landbruk - muligheter i den framtidige bioøkonomien»  

- Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
• «Bonden – en bioøkonom i praksis» - Lars Petter Bartnes, leder av Norges Bondelag
• «Matproduksjon – også et spørsmål om etikk og moral» - Henrik Syse, filosof og forsker

I denne sesjonen vil vi også få inn et internasjonalt perspektiv på matproduksjon.  
Navn og detaljer kommer etter hvert.

Jon Georg Dale

Lars Petter Bartnes

Henrik Syse

Anne Hope Jahren

Gaute Lenvik

Øyvind Fylling-Jensen

Foto av Jon Georg Dale: Torbjørn Tandberg. Foto av Gaute Lenvik: Eivind Røhne.   Foto av Anne Hope Jahren: Ressler Photography.   Foto av Øyvind Fylling-Jensen: Audun Iversen. 
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PARALLELLE POSTER  kl. 15:45 - 18:15
“Der digitalisering møter biologi - teknologidrevne omveltninger endrer også bioøkonomien” - 
Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor

Etter en felles innledning om innovasjon og nyskaping i bioøkonomien, fordeler deltakerne seg 
på følgende poster:

Post 1:  Presisjonsjordbruket - Audun Korsæth, NIBIO 
Post 2:  Stordata - Hildegunn Norheim, NIBIO 
Post 3:  Sirkulær økonomi - Knut Øistad, NIBIO 
Post 4:  Landbrukets tilpasning til klimaendringene -  
 Lillian Øygarden, NIBIO

PLAKATER OG UTSTILLINGER  
MED MULIGHET FOR SERVERING

MIDDAG  kl. 19:30

KONSERT 
«Fat Fred & the possumhunters»

DAG 2  onsdag 14. februar 2018

PARALLELLE SESJONER, BOLK 1  kl. 09:00 - 10:30

MAT
Økt bærekraftig matproduksjon

MILJØ
“På dagsorden” -  

utvalgte tema fra “Klimaforum”

MULIGHETER
Framtidas bioøkonomisamfunn  
- hvordan frigjøre potensialet

Klimapolitikk for landbruket ved klima- og miljøminister Vidar Helgesen

• Yield gap – agronomisk 
kunnskap for høyere avlinger i 
kornproduksjonen -  
- Till Seeheusen, NIBIO

• Grovfôrproduksjon i vått klima -  
høstestrategier og høsteutstyr 
- Synnøve Rivedal, NIBIO

• Produksjon av grovfôr - 
mekanisering og økonomi 
- NLR

• “Myrdyrking” 
To innlegg a 10 minutter

• “Rødt kjøtt” 
To innlegg a 10 minutter

• Opplegg ved Ruralis

• Rob Burton

• Hilde Bjørkhaug

• Magnar Forbord

• Frode Flemsæter

• Egil Petter Stræte

• Lillian Hansen

• Harald A. Lein

Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon

Vidar Helgesen

Foto av Fat Fred and the possumhunters: Tovita Razzi. Foto av Vidar Helgesen: Bjørn Stuedal.

Silvija Seres
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PARALLELLE SESJONER, BOLK 2  kl. 10:45 - 11:45

MAT
Dyrehelse og mattrygghet

MILJØ
Arealressurser, jord og jordvern

MULIGHETER 
Sirkulærøkonomi

• Utfordringer for folkehelsa 
- En samfunnsøkonomisk 
vurdering av tiltak mot MRSA 
- Ikke avklart

• Mykotoksiner - i grensesnittet 
mellom mattrygghet og 
matsikkerhet  
- Ikke avklart

• Er trygg mat typisk norsk?  
- Ikke avklart

• Nasjonal jordsmonnstatistikk - 
slik er jorda i Norge

• Grunnlaget for bioøkonomien 
i x, y og z –  
hva, hvor og hvordan?

• Jordvern - må vi feie for egen 
dør først?  
-  Bjørn Gimming,  

Norges Bondelag

• Sirkulær mat- og bioøkonomi. 
Hva kan vi tjene på det?

• Restressurser i norsk 
bioøkonomi – muligheter i  
nye verdikjeder

• Sirkulær verdikjede – hva 
kreves fram til gjenvinning?

Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon

LUNSJ  kl. 11:45 - 12:45  
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PARALLELLE SESJONER, BOLK 3  kl. 12:45 - 13:45

MAT
Plantehelse og mattrygghet

MILJØ
Landskap

MULIGHETER
Eksport

• Integrert plantevern -  
Hva er det og hvordan kan 
det brukes?  
- Ingeborg Klingen, NIBIO

• Tilfellet gråskimmel - 
Fungicidresistens i fokus 
- Gunn Mari Strømeng, NIBIO

• En nese for kvalitet -  
Luktstoff mot skadedyr 
- Geir K. Knudsen, NIBIO

• Når landbruket sine 
landskapspolitiske 
målsettinger?

• Færre bønder, men samme 
areal – jordbrukets fotavtrykk 
i det norske landskapet

• Beiteressurser i utmarka - 
hvor og for hvem?

• Hvilken mulighet har Norge 
for å bli en konkurransedyktig 
aktør i verdens 
matvaremarked? 
- Eirik Romstad, NMBU

• Norskproduserte amerikanske 
kaker - salgssuksess i Europa

• Dyrevelferd som 
salgsargument

Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon

PARALLELLE SESJONER, BOLK 4  kl. 14:00 - 15:00

MAT
Frukt og grønt

MILJØ
Vann – vannforvaltning og 

hydroteknikk

MULIGHETER
Forbruk og etterspørsel, 

mattrender

• Framtidens hagebruk og 
forskningsbehov  
-  Katrine Røed Medberg, 

Norges Gartnerforbund

• Økologisk 
hagebruksproduksjon   
-  Anne Linn Hykkerud og  

Erling Stubhaug, NIBIO

• Lagring av poteter og 
rotgrønnsaker 
- Pia Heltoft, NIBIO

• God vannkvalitet i 2021 - 
Utfordringer i vannområdene 
- Eva Skarbøvik, NIBIO

• Framtidas miljøtiltak i 
nedbørfeltet 
- Marianne Bechmann, NIBIO

• Drenering i et klima i endring  
- Johannes Deelstra, NIBIO

• Planteprotein viser muskler. 
Innovasjon innen bruk av 
planteprotein.  
- FoodProFuture

• Bedre utnyttelse av råvarene 

• Sunne komponenter fra 
restråstoff i persontilpasset mat

Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon Spørsmål / diskusjon
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FELLES AVSLUTNINGSSESJON kl. 15:10 - 15:50
Deltagerne samles til en felles avslutning der vi drar de lange linjene bakover, og gir et skråblikk 
på framtida.

• Innovasjon - avgjørende faktor for overgang til den nye bioøkonomien 
- Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge

• Fortid - nåtid - framtid - Oskar Puschmann og Bjørn Egil Flø, NIBIO

Bjørn Egil Flø

Oskar Puschmann

Anita Krohn Traaseth

Foto av Anita Krohn Traaseth: Agnete Brun.
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HVOR?

NIBIO-konferansen 2018 arrangeres hos  
X Meeting Pont på Skjetten utenfor Oslo. 

Det nyåpnede konferansesenteret ligger på 
Hellerudsletta langs riksvei 22 mellom Hvam 
og Gjelleråsen. Veien til Hellerudsletta er 
skiltet fra E6 ved Hvam og langs riksvei 4 
fra Gjelleråsen. Parkering er gratis for alle 
konferansegjester.

Kollektivt er det mulig å reise til NIBIO-
konferansen 2018 med buss 380 fra Oslo 
bussterminal eller Lillestrøm stasjon. Det er 
også mulig å benytte Flybussekspressen (FB1) 
til og fra Gardermoen.

Overnatting skjer på designhotellet Moxy 
Oslo X, som ligger i direkte tilknytning til X 
Meeting Point. Hotellet åpnet sommeren 2017 
og er det aller første Marriott-hotellet i Norge. 

Dersom konferansehotellet blir fullt har vi 
også holdt av rom på Hotel Olavsgård som 
ligger i nærheten.

Om konferansestedet X Meeting Point:  
http://www.xmeetingpoint.no

Om hotellet Moxy Oslo X:  
http://www.moxyoslox.com

http://www.xmeetingpoint.no
http://www.moxyoslox.com/


18 19

PRISER
DELTAGERAVGIFT
Deltageravgiften på NIBIO-konferansen er satt til 
4500 kroner (to dager) eller 3000 kroner (en dag). 

Du kan imidlertid spare noen kroner ved å melde 
deg på tidlig. Ved påmelding før 15. desember 2017 
er deltageravgiften 3500 kroner (to dager) eller 
2500 kroner (en dag).

For studenter er deltageravgiften 1400 kroner (to 
dager) eller 700 kroner (en dag). Denne prisen 
gjelder uansett tidspunkt for påmelding.

KONFERANSEMIDDAG
Festmiddagen 13. februar koster 890 kroner og 
inkluderer tre drikkeenheter.

OVERNATTING
Overnatting koster 1100 kroner i enkeltrom og 625 
kroner pr. person i dobbeltrom. Dette inkluderer 
frokost.

Spar opptil 1000 kroner ved påmelding  
innen 15. desember 2017.

BESKRIVELSE
PRIS 

«Early bird»  
(før 15.12.)

PRIS 

Ordinær  
(fra 16.12.)

STUDENTPRIS

(fulltidsstudent) 
ingen «early bird»

Deltageravgift To dager inkl. lunsj 3500 4500 1400

En dag inkl. lunsj 2500 3000 700

Konferansemiddag Festmiddag inkl.  
3 drikkeenheter 890 890 890

Overnatting 
Enkeltrom 1100 1100 1100

Dobbeltrom (2 pers) 1250 1250 1250
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PÅMELDING
PÅMELDING
Lenke til påmelding: www.nibio.no/nibiokonf 
Påmeldingsfristen er satt til 19. januar 2018.  

KONTAKTPERSONER 
Marte Lund Edvardsen (prosjektleder): marte.lund.edvardsen@nibio.no  920 10 016 
Erik Revdal (leder av programkomiteen): erik.revdal@nibio.no  970 89 021

For spørsmål om påmelding og hotell: Ellen Schei Pongo:   ellen.pongo@nibio.no 974 22 315

Du kan også finne mer informasjon her: www.nibio.no/nibiokonf

Følg oss på Facebook og Twitter  
#nibiokonf

Erik Revdal

Marte Lund Edvardsen

Ellen Schei Pongo

H
elsidebilder: Erling Fløistad

http://www.nibio.no/nibiokonf
http://www.nibio.no/nibiokonf
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