Presentasjon av
fagområder og rådgivere
Distrikt Oppland og Hallingdal

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

Kjersti Kjeldaas
Kjersti.kjeldaas@tine.no
Tlf: 95 93 44 87

Bjørg Lekve
Bjorg.lekve@tine.no
Tlf: 922 24 933

Lars Høvren
Lars.hovren@tine.no
Tlf: 95 92 71 53

Astrid Hegge
Astrid.hegge@tine.no
Tlf: 95 89 44 10

Inger Sølvi Lunde
Inger.s.lunde@tine.no
Tlf: 95 21 07 80

Håkon Stadsvold
Hakon.stadsvold@tine.no
Tlf: 97 70 90 07

Steinar Veslum
Steinar.veslum@tine.no
Tlf: 91 33 82 59

Økonomirådgivere

Ny rådgiver under
rekruttering
Ola Kaurstad
Ola.kaurstad@tine.no
Tlf: 91 31 49 55

Ingunn Hasle
Ingunn.hasle@tine.no
Tlf: 91 31 73 88

Fôringsrådgivere

Gunvor Gauteplass
Gunvor.gauteplass@
tine.no
Tlf: 91 58 60 26

Bjørn Ola Sætha
Bjørn.ola.sætha@tine.no
Tlf: 95 73 31 89

Heidi Josten Skreden
Heidi.josten.skreden@
tine.no
Tlf: 95 24 00 18

Ny rådgiver under
rekruttering

Helserådgivere

Knut Ove Hennum
Knut.ove.hennum@
tine.no
Tlf: 97 16 36 80

Randi Therese Garmo
Randi.therese.garmo@
tine.no
Tlf: 99 29 45 12

Avlsrådgivere

Kari Nyborg
Kari.nyborg@tine.no
Tlf: 95 20 88 98

Karen Birgitte Øvreness
Karen.birgitte.ovreness@
tine.no
Tlf: 97 77 78 79

Bygningsrådgivere

Lasse Torkveen
Lasse.torkveen@tine.no
Tlf: 41 74 73 97

Trude Tokle
Trude.tokle@tine.no
Tlf: 95 25 23 62

Einar Strand
Einar.strand@tine.no
Tlf: 95 21 11 07

