Mære landbruksskole - mandag 24.september

Informasjonsteknologiløsninger

MATnyttig forskning

Forskning er et av de viktigste virkemidlene for å øke konkurransekraften og
verdiskapingen i landbruks- og matsektoren. Bygdeforskning og Matnavet i Midt-Norge
har gleden av å invitere deg til en dag fylt med matnyttig forskning.

MATNAVET I MIDT-NORGE
Mære landbruksskole
7710 Sparbu
Tlf 74 17 04 30
www.maere.no
Påmelding:
www.maere.no
(se under Kurs)
Seminaret er gratis.
For spørsmål:
Tove H Jystad
tove.jystad@ntfk.no
Tlf 74 17 04 34
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Velkommen til bords! Med kaffe og noe attåt

Vår biologiske kulturarv og mat med særpreg v/Bolette Bele, Bioforsk
Kontraktsproduksjon v/ Lars Rønning, Bygdeforskning
Lokalmat – mer enn bare mat v/Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling
Samarbeid i kystturismen v/Magnar Forbord, Bygdeforskning
Lunsj med lokalt særpreg

Kampen om kyllingene - forskning på endringer i eier- og maktrelasjoner i verdikjeden
for mat v/ Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning
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13.20
13.40

Hvordan oppleves matkvalitet? v/Trine Magnus, Bygdeforskning
Landbruk og entreprenørskap v/Jorunn Grande, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Grønn Forskning Midt-Norge v/Øyvind M. Jakobsen, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Nypevin, sushi, og salat – forskningsMATnyttig fra HiST

14.00

v/Hanne Karlsen, HiST
Vel heim!

Trine Magnus
trine.magnus@bygdeforskning.no
Tlf 92 43 72 50

Vår biologiske kulturarv og mat med særpreg

Hvordan oppleves matkvalitet?

Kulturmarkene og den biologiske kulturarven de innehar, representerer i
dag verdifulle kvaliteter, både i form av fôrressurser, biologisk mangfold
og tradisjonell økologisk kunnskap. Dette er kvaliteter som i sterkere grad
bør kobles opp mot nisjeproduksjon av lokal mat, og som kan bidra til å
fortelle ei ekte, tradisjonell og lokal mathistorie.

Kvalitet koblet til lokal mat blir sett på som et sosialt konstruert
fenomen som er formet i forholdet mellom ulike involverte aktører.
Det er altså ikke bare et spørsmål om hva produsenten gjør, men også
hva andre aktører og ikke minst forbrukeren gjør og oppfatter. Dette
foredraget fokuserer på hvordan ulike grupper i verdikjeden omtaler
og forstår matkvalitet.

Kontraktsproduksjon
Hvilke konsekvenser det vil få for primærproduksjonen og
landbrukspolitiske mål om norske melke- og kjøttprodusenter blir
kontraktsprodusenter med direkte leveringsavtaler til kjedegrossistene,
eid og styrt av de fire store matvarekjedene i Norge?

Lokalmat – mer enn bare mat
Selvfølgelig har maten i seg selv en verdi, men lokalmaten spiller også på
forbrukernes interesse for lokalt håndtverk, stedegne råvarer og
tradisjoner og ikke minst historiene omkring maten. Matprodusenten er
sentral, både som produsent, historieforteller og markedsfører.

Samarbeid i kystturismen
Kan samarbeid mellom aktører på tvers av næringer, størrelse og urbanrural lokalisering føre til utvikling i kystturismen? Samarbeid mellom
disse næringene vil styrke Norge som turistmål og som en vellykket
sjømatproduserende nasjon.

Kampen om kyllingene
I 2012 har konsum av kylling passer biff i mengde og popularitet blant
norske forbrukere. I dette foredraget vises noen av hovedtrekkene i
utviklingen i kyllingproduksjonen i Norge gjennom de siste tiårene med
spesielt fokus på betydningen av ulike eierskapsformer i denne
verdikjeden.

Landbruk og entreprenørskap
Satsing på entreprenørskap og etablering av ny næringsvirksomhet på
gårdsbruk blir ofte oppfattet som positivt for opprettholdelse av et
økonomisk bærekraftig landbruk og livskraftige bygder. Grandes
doktorgradsavhandling ser på hvilke ressurser, evner og kapasiteter,
som er mest kritiske for å lykkes med nyskaping på gårdsbruk.

Grønn Forskning Midt-Norge
Grønn forskning i Midt-Norge bidrar til at det midtnorske landbruket
skal kunne hente ut større gevinster fra forskning og utvikling.
Ambisjonen er flere forskningsprosjekt som gir så etterspurte og
anvendbare resultater at de tas i bruk i landbruket og gir økt
verdiskapning.

Nypevin, sushi, og salat – forskningsMATnyttig fra HiST
Nypevin på naturens premisser.
Kan det lure noen farer blant nigiri og maki, nori og wasabi?
Ferdig blandet salat: hva mer kan ha blanda seg inn?

