
Familielandbruket
- Utgått på dato eller nøkkelen til matsikkerhet?

                                

FNs generalforsamling har utnevnt 
2014 til det internasjonale året for 
familielandbruk, og det vil vi markere 
med å invitere til konferanse om 
matsikkerhet, landran og 
familielandbruk.

Det blir filmvisning, politikerdebatt 
og foredrag ved internasjonale og 
nasjonale aktører.

Arrangører: 
4H Norge, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, 
FIAN Norge, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, 
Norsk Landbrukssamvirke, Spire, Utviklingsfondet, 
Oslo dokumentarkino, Norges Bygdeungdomslag, 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
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21. oktober 2014 
Kl. 09:00 - 19:30
Røde Kors Konferansesenter,  
Hausmannsgate 7, Oslo



Marcela Villarreal er direktør for Office for Partnerships i FNs organisasjon for 
mat og landbruk, FAO. Hun koordinerer arbeidet med FN-året for familielandbruk, 
samt FAOs deltakelse på Expo 2015. Villarreal har jobbet i FAO siden 1996, og var 
før det i FNs befolkningsfond, FNs arbeidslivsorganisasjon og i offentlig sektor i 
Colombia. Villarreal har en PhD-grad i bygdesosiologi fra Cornell University og er i 
tillegg systemingeniør.

Elisabeth Atangana er leder for bondeorganisasjonen i Kamerun, CNOP-Cam, 
og av organisasjonen for bondeorganisasjoner i Sentral-Afrika, PROPAC. Hun var 
den første presidenten i Pan African Farmers’ Organization (PAFO) fra dannelsen i 
2010, og sitter fortsatt i styret for organisasjonen som består av de fem regionale 
bondeorganisasjonene i Afrika. Atangana er også internasjonal co-coordinator for 
More and Better Network og oppnevnt av FNs organisasjon for mat og landbruk, 
FAO, som ambassadør for landbrukskooperativer. 

Therese Rudi er odelsjente på garden Gudbrandsstugu i Ringebu. Hun er også 
sentralstyremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Rudi er utdannet agronom 
fra videregående, har jobbet som avløser i en lengre periode og studerer nå 
bachelor i agronomi.

Gerson Daniel har vært daglig leder av IKURU siden 2012. 
Han var prosjektleder for soyasatsningen til Norges Vel/Felleskjøpet/CLUSA og 
ble deretter rekruttert til IKURU for å lede restruktureringen av selskapet. Gerson 
leder et bondeeid selskap med såkorn og kjøp fra bønder som hovedfokus. Viktige 
produkter er cashew, sesam, peanøtter, div. bønner og soya. IKURU er deleid av 
organisasjonene til ca. 20.000 lokale bønder i Nampula regionen.    

Gwangseog Hong leder ICAO-sekretariatet. The International Co-operative 
Agricultural Organisation (ICAO) er en sektororganisasjon i The International 
Co-operative Alliance (ICA). Hong har tidligere vært journalist i Farmers 
Newspaper og forsker i the World Agriculture Policy Institute. Han har også jobbet 
iThe National Agricultural Cooperative Federation (NACF) i Sør-Korea, og ved 
hovedkontoret til ICA i Geneve. Av utdannelse er han landbruksøkonom fra Ohio 
State University i USA og Seoul National University i Korea.

Robert Carlson er utnevnt til FNs ambassadør til Nord-Amerika for det internas-
jonale året for familielandbruk. Han har nettopp gått av som leder i World Farmers 
Organisation, og er nestleder i internasjonale saker i National Famers Union i USA. 
I tillegg til å være bonde har han en mastergrad i historie. 

Reidar Almås er professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trond-
heim, der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning. Almås har publisert 
en rekke bøker, bl.a. Norges landbrukshistorie (2002).

Helge Onsrud er direktør ved Senter for eiendomsrettigheter og –utvikling ved 
Statens Kartverk. Tidligere har han vært underdirektør i Miljødepartementet. 

Foredragsholderne



Program

Noen foredrag vil være på engelsk. 
Konferansier: Andrew Kroglund, Utviklingsfondet

Program  
(med forbehold om endringer) 

09:00 Åpning   
 

09:15 Er familielandbruk nøkkelen til 
matsikkerhet i framtida? 
 

Marcela Villareal, FAO 
 

09:45 Trusselbildet mot familielandbruket 
og industrilandbrukets mottrender i 
USA 
 

Robert Carlson, FNs 
ambassadør til Nord-Amerika 
for det internasjonale året for 
familielandbruk 

10:15 Flernasjonale selskaper eller bønder: 
Hvem skal eie jorda og hvem skal 
produsere maten? 
 

Elisabeth Atangana 
Via Campesina og Bondelaget i  
Kamerun 

10:45 Pause  

11:15 Debatt: Er familielandbruket truet på 
verdensbasis? 
 

Robert Carlson, Elisabeth 
Atangana og Marcela Villarreal 

12:00 Lunsj  

13:00 Landbrukssamvirkenes betydning for 
familielandbruket 
 

Gwangseog Hong, ICAO 
 

13:30 IKURU – bondens vei fra 
råvareleverandør til (del)eier 

Gerson Daniel, IKURU 
Mosambik 
 

14:00 Samvirkets rolle i den norske 
landbruksmodellen 
 

Reidar Almås, Norsk senter for 
bygdeforskning 

14:30 Eiendomsregulering: Jussens bidrag 
til familielandbruket 
 

Helge Onsrud, Statens 
Kartverk  
 

15:00 Pause  

15:30 Appell fra framtidens bonde  
 

Therese Rudi, 
sentralstyremedlem i Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag. 
 

15:35 Paneldebatt: Er den norske 
landbruksmodellen utgått på dato?  
 

 

16:30 Pause   

17:00 Filmvisning «No land, no food, no 
life?»  
 

Oslo Dokumentarkino 

18:00 Kritisk kommentar til filmen   

18:15 Paneldebatt: Landran og norske 
investeringer 
 

 

19:30 Slutt  
 



Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her: 
www.landbruk.no/Kurs/Konferanser 
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