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Rudolf PreisingerKatrine NesseAslaug Rustad 

09.30-10.30 Registrering - Kaffe og mingling

10:30-10:40 Velkommen til FJØRFEDAGENE v/ Norsk Fjørfelag

10:40-11:00 Velkommen til Trøndelag - Matriket Midt 
v/ Aslaug Rustad, daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS og den Trønderske Matfestivalen

11 :10-11 :50 Det gode kommer ikke alltid ovenfra
Mye handeler om kunsten å lede seg selv og få realisert eget potensial.
v/ Egil Svartdahl, velkjent TV-pastor og programleder

12:00-12:50 Lunsj

13:00-13:25 En bærekraftig fjørfeproduksjon
Hva betyr det og hvordan ligger Norge an?
v/ Katrine Andersen Nesse, fagsjef bærekraft, miljø og klima i Animalia

13:35-14:05 Hvordan kombinere effektivitet, bærekraft og dyrevelferd i avlen?  
v/ Rudolf Preisinger, sjefsgenetiker EW group

14:10-14:40 Kaklepause - Kaffe og mingling

14:45-15:05 Trenger Norge landbrukssamvirket?  
Er kylling, kalkunprodusentene og eggprodusentene strategisk rigget for framtiden?
v/ Sverre Leiro, norsk næringslivsmann og tidligere konsernsjef i NorgesGruppen

15:10-15:30 Kjedemakt og dyrevelferd
Kjedene har ulik tilnærming til implementering og promotering av dyrevelferd - hva er REMA 1000s strategi?
v/Mette Fossum, direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i REMA 1000

15:35-15:45 Morgendagens fjørfenæring
Oppsummering av dagens tema om kjedemakt og dyrevelferd fra et politisk ståsted
v/ Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet og kyllingprodusent

15:45 Kaklepause - God tid til mingling for de som ikke skal delta på årsmøtet

16:00-18:30 Årsmøte i Norsk Fjørfelag 

19.30 Aperitiff - før festmiddagen starter kl 20.00

Torsdag 7. mars

FJØRFEDAGENE & årsmøte i Norsk Fjørfelag

Fredag 8. mars

FJØRFEDAGENE

09:00-09:05 God Morgen
v/ Norsk Fjørfelag

09:05-09:45 Ud å måka sjid
Hør agronomen som setter psykisk helse på dagsorden gjennom humor og egne opplevelser
v/ Oddvar Vignes, humorist, agronom, gründer og daglig leder i Øyposten AS

09:50-10:30 Kaklepause
Utsjekk fra hotellet, kaffe og mingling

10:35-11:00 Er vi hva vi spiser?
Andelen som sulter øker, mens nordmenn velger fra øverste hylle. Hvilken mat vil forbrukerne ha fremover?
v/ Anne Zondag, samsunnsanalytiker MatPrat

11 .00-11 .35 Hvorfor har kylling erobret verden?
Synspunkter på hvorfor hvitt kjøtt de siste 50 årene har gått fra marginal hobbyproduksjon til verdens stør-
ste kjøttproduksjon
v/Øystein Heggdal, agronom og landbruksjournalist i fagbladet Norsk Landbruk

11 :45-12:05 Spis opp maten din!
Er FNs bærekraftsmål om 50 prosent reduksjon av matsvinn innen 2030 mulig å nå?
v/ Mette Nygård Havre, leder i bedriften Grønne verdier og forkebevegelsen Spis opp maten din

12:10-13:10
Lunsj
Kaffe og mingling

13:15-13:40 Møt veganertrenden med kunnskap
2019 er spådd å bli veganeres år. Med hvilke argument bør landbruket delta i debatten?
v/ Ola Nafstad, fagdirektør husdyr i Animalia

13:50-14:35 Kultur for gull
Hvorfor blir de dyktigste i næringsliv og idrett best?
v/ Kjetil André Aamodt, verdens mestvinnende alpinist og norsk programleder 

14:45-15:00 Snipp, snapp, snute for FJØRFEDAGENE 2019. Vel hjem!
v/ Norsk Fjørfelag
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Egil Svartdahl 
snakker på Fjørfedagene Ola Borten MoeMette FossumSverre Leiro

Kjetil Andrè Aamodt 
snakker på Fjørfedagene

Øystein HeggdalAnne Cecilie ZondagOddvar Vignes 

Ola NafstadMette Nygård Havre
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