Presentasjon av
fagområder og rådgivere
Distrikt Hedmark og Vest-Oppland

Fagområder
Bedriftsrådgiving
Bedriftsrådgiver er din langsiktige samarbeidspartner som bidrar til å avklare potensial
og finne rette mål. Planlegging og oppfølging av produksjonen er sentrale oppgaver for
bedriftsrådgiveren. Rådgiver har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming og gjør
økonomiske beregninger som viser utslag av ulike valg i produksjonen. Bedriftsrådgiver
bidrar i prosesser hvor du står overfor større beslutninger. Ønsker du en rådgiver som
støtter deg i rollen som bedriftsleder og som utfordrer deg på løpende drift av egen gard,
sikrer du deg en løpende avtale med en bedriftsrådgiver.
Økonomi
Økonomirådgiver har bred økonomisk kompetanse og bidrar med langsiktig oppfølging
og økonomistyring. Rådgiveren kan gjennom analyser av ditt regnskap foreslå tiltak for å
forbedre ditt økonomiske resultat. Han/hun kan også vurdere lønnsomheten i et endret
driftsopplegg eller en utbygging gjennom å utarbeide en driftsplan. Økonomirådgiver
bistår ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte og du kan få råd innen
spørsmål om pensjon. Rådgiveren hjelper deg gjerne i dialog med regnskapsfører, bank
eller forsikringsselskap.
Fôring
Fôringsrådgiver hjelper deg til å vurdere fôringa, komme med forslag til forbedringer og
ikke minst være din sparringspartner i fôringsfaglige spørsmål. Rådgivinga fokuserer på
balanserte fôrrasjoner som optimaliserer på økonomi, bærekraft, dyrehelse og
produktkvalitet. Fôringsrådgiver har god kjennskap til aktuelle besetningsstyringssystemer og roboter, og bidrar til å sikre effektiv utnyttelse av ditt driftssystem.
Helse
Veterinær tilbyr rådgiving til produsenter som ønsker å jobbe målrettet, systematisk og
regelmessig med forebyggende helsearbeid i sin besetning. Veterinæren vil komme med
forslag til forbedringer og hjelpe til med etablering av gode rutiner, og ikke minst være
din sparringspartner innen helse over en lengre tidsperiode.
Avl
Avlsrådgiver bidrar med vurdering av din besetning og diskusjoner rundt avlsmessig
utvikling. Rådgiveren utarbeider avlsplaner ut fra dine målsettinger med utgangspunkt i
din besetning og de til enhver tid tilgjengelige okser.
Bygningsplanlegging
Bygningsrådgiver planlegger og tegner både for nybygg og endringer av eksisterende
driftsbygninger. Bygningsrådgiveren kan bidra med rådgiving og planlegging av
driftsbygninger med stort fokus på logistikk og dyreflyt. Tegningene blir utarbeidet i 3D
med komplette løsninger tilpasset gårdens planlagte produksjon med kostnadsoverslag.

Bedriftsrådgivere

Solveig Goplen

Tone Merete Øvergård

Oskar Skarkerud

solveig.goplen@tine.no
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trond.b.holt@tine.no
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paula.merethe.brekken@
tine.no

jo.einar.blasterdalen@
tine.no

Terje Fremstad
terje.fremstad@tine.no
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Anne I. Aasen Horten
anne.i.horten@tine.no
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Tlf: 90 92 93 56

Tlf: 91 12 28 45
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Mona Berntsen
mona.berntsen@tine.no

Tlf: 90 95 13 66

Helserådgivere

Guro Sveberg
guro.sveberg@tine.no
Tlf: 91 16 90 16

Avlsrådgivere

Berit Grindflek
berit.grindflek@tine.no
Tlf: 41 60 56 61

Bygningsrådgivere

Jan Håkon Jordet
jan.hakon.jordet@
tine.no
Tlf: 91 12 67 53

