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STUDIETUR TIL SIGDAL og ØKOLOGISK 
SPESIALKORN  
3.-5. MARS 2019 

 

 
Innledning:  
Nettverket for lokalt mel og gamle kornsorter har eksistert i 6 år. Hvert år har det vært 
arrangert 2 fagmøter, og vi har hatt felles deltakelse på de nordiske kornseminarene fra 
2015 – 2018. Dette er første gang nettverket tilbyr deltakelse på studietur.  
Flere bønder i nettverket er godt i gang med sin matkornproduksjon, men mange støter 
også på utfordringer. Hvilket såkorn skal vi velge? Hvordan kan vi best ta vare på eget 
såkorn? Hvordan sikrer og bevarer vi kornkvalitet og matsikkerhet over tid?   
På studieturen kommer vi inn på emner som korntørker, småskalarensing av matkorn, 
optimalisert rensing av såkorn, trygg lagring, nødvendige kornprøver og analyser, og 
sist men ikke minst – hvilke kornsorter skal vi velge i Trøndelag?  
 
Rådgivere fra NLR og NIBIO blir med oss på turen for å sikre et godt faglig innhold. 
Økologisk spesialkorn deler av sine erfaringer og Kimen såvarelaboratorium vil kunne 
svare på spørsmål om såkornkvalitet, prøvetaking m.m.  

 

Målsetting:  
Målsettingen med studieturen er å øke kompetansen rundt såkorn og matkornkvalitet 
gjennom å innhente kunnskap av dem som har mer erfaring og forståelse for fagfeltet, 
- og om mulig finne felles løsninger på felles problemer i vår region.   
 
Spørsmål som: Hvordan ønsker vi ansvarsfordelingen for kornet mellom bondens 
tresking og melproduksjonen på mølla? Hvor mye av arbeidet og utviklingen må skje 
ute på gårdene? Finnes det muligheter for utvikling av felles anlegg? Hvilke løsninger 
har økologisk spesialkorn kommet fram til? Hva kan vi lære av deres erfaringer? 
 
Praktisk:  
Vi satser på felles buss fra Steinkjer skysstasjon søndag 3. mars kl. 09.00.  De som bor 
sørover plukkes opp langs med E6 etter avtale. Innkvartering, mat og fagseminar blir 
på gården til Bjørn Karsten Ulberg som driver økologisk gjestegård ikke langt fra 
Økologisk spesialkorn sitt anlegg. Returen går fra Sigdal etter lunsj kl. 12.00 tirsdag 5. 
mars.   
 
 
 
Påmeldingsfrist: 27/2 
Påmelding sender du til: torunn@gullimunn.no 
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PROGRAM 
 

3. mars  
Reisedag med kartlegging av ressurser 
09.00 Avreise fra Steinkjer 

Vi planlegger felles transport.  
Påstigning for nye deltakere på vei nedover.  
Oppgave: Vi kartlegger status per d.d. i gruppa:  

• kompetanse ctr. behov for kompetanse 

• utstyr på gården ctr. behov for investeringer i nytt utstyr 

• Tilgjengelige renseanlegg og mølleanlegg i Midt-Norge 
19.00  Innkvartering på Grøset seter i Eggedal 
19.30  Middag  
20.30 Rensing av korn v/ Hans Olav Moskvill (Ubekreftet) 

 

 

4. mars  Fagseminar og befaring  
Tema: Matkorn og Såkorn 
 
08.00 – 09.00 Frokost 
09.00 – 09.30 Resultater fra Kvalitetskornprosjektet 2016 – 2018  

v/ Randi Berland Frøseth: 
09.30 – 09.45  Nytt såkornprosjekt i regi av NIBIO v/Randi Berland Frøseth 
09.45 – 10.15 Diskusjon og innspill 
10.15 – 10.30 Nasjonalt kornkompetansenettverk for økologisk matkornproduksjon i regi 

av Norsk Landbruksrådgivning v/Anders Eggen NLR 
10.30 – 11.30 Presentasjon av Økologisk spesialkorn - organisering og ansvarsfordeling 

v/ Daglig leder Rune Henninen 

11.30 – 12.00 Lunsj 
12.00 – 16.00 Befaring på Økologisk Spesialkorn sitt anlegg inkl. demonstrasjon av 

renseanlegget v/ Anders Næss 
16.00 – 16.30  Kaffe  
16.30 – 17.30 Oppsummering av dagen 
19.00 Middag 

  

 

5. mars  Fagseminar forts.  
08.00 – 09.00 Frokost 
09.00 – 09.30 God såvare v/ Eivind Meen, Kimen såvarelaboratorium (nettdialog) 
09.30 – 10.30 Hvordan går vi videre for å sikre lokal matkorn- og melproduksjon?  

Kvalitetskrav til korntørker, kornlager og transport. Trenger vi felles 
løsninger? 

10.30 – 11.00 Rutiner, matsikkerhet og kvalitetskontroll v/ Torunn Hernes Bjerkem, 
Daglig leder i Gullimunn AS   

11.00 – 12.00  Lunsj 
12.00  Hjemreise 
Ca. 22.00 Ankomst Steinkjer 

  

 


