
 
 
 
 
 
 

 

NETTVERK FOR LOKALT MEL OG GAMLE 

KORNSORTER I TRØNDELAG  

inviterer til  

NETTVERKSMØTE 
 

Dato: 26. april 2018 
Sted: Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim.  

Møterom Malvik i 1. etg.  
 

 
Program:   
18.00 Agronomien i økologisk matkornproduksjon 
 Vi fokuserer på sorter, jordsmonn, jordstruktur 

og hvordan vi kan bruke de gamle kornsortene 
aktivt i et vekstskifte for å forbedre jorda.  
Innledning v/ Kari Bysveen NLR Innlandet og 
diskusjon og kommentarer v/ Anders Eggen, 
NLR Trøndelag 

 
19.00  Bruksområder for lokalt matkorn 
 Innledning v/ Elin Anita Aasland, Gullimunn AS 

og Mia Therese Sollihaug, Lykkemat AS 
Smaksprøver og diskusjon 

 
19.30 Kveldsmat og presentasjon av deltakerne og 

deres prosjekter 
 
20.30  Matsikkerhet ved matkornproduksjon 
  Innledning v/ Cecilie Røli, Gullimunn AS  
 
20.40 Rask nedtørking av kornet og sikker lagring.  

Hva må til? Hvilke muligheter har vi? 
v/ Per Olav Skjølberg NLR Trøndelag 
 

21.00 Avslutning 
 
 
 
 

Påmelding: torunn@gullimunn.no 
Pris: kr. 0,-  
Ta med noen kroner til kaffe- og kveldsmatspleis.  

Økologisk og 

lokalt matkorn i 

Trøndelag 

I Trøndelag produseres det i 

gjennomsnitt 160 000 tonn 

konvensjonelt og økologisk korn 

hvert år. Av dette går mindre enn 2 

% til mat. Nå er det mulig for bønder 

som dyrker økologisk i Trøndelag, å 

ta i bruk et større genetisk materiale 

for å finne sorter som passer 

matkornproduksjon under klimatiske 

vilkår i Trøndelag.  

 

Seminaret er for  

*bønder som ønsker å være med på 

en spennende utvikling  

 *deg som ønsker å spise/ servere 

lokalprodusert korn og mel og ønsker 

å vite mer om hva som kreves for å 

få dette til.  

 

 
 

Kari Bysveen, NLR Innlandet 
Kari har lang fartstid som landbruks-

rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning 

Innlandet. Hennes arbeidsfelt er i 

dag primært jord og økologisk 

grønnsaker/potet, men hun har 

tidligere arbeidet med korn og var 

med å starte opp prosjekt prosjektet 

«Bevaring og bruk av gamle 

kornarter og-sorter», finansiert av 

Norsk Genressurssenter.  

 

 

Per Olav Skjølberg,  

NLR, Trøndelag 

Fagkoordinator  

landbruksbygg 

 
 

 


