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Storsatsinga kompetanseløft trøndersk landbruk er et 3—årig 
samarbeidsprosjekt, hvor alle aktørene i landbruket er aktive deltagere. 
Kompetanseløftet er et av flere tiltak som skal bidra til å nå målsetningen 
om 30 % økning i matproduksjonen i Trøndelag innen 2030.  

Kompetanse er en forutsetning for et robust og veldrevet landbruk i 
fremtiden. Noen av målsetningene er å  gjøre bonden bedre rustet til å 
etterspørre kompetanse, og bli en mer bevisst bedriftsleder. Gjennom 
prosjektet skal aktørene i  landbruket vurdere dagens tilbud og jobbe for å 
spisse kurs, møteplasser og utdanningstilbud. Dette er nødvendig for at 
næringas behov skal matche dagens og fremtidens utfordringer. 

Landbruket blir stadig mer profesjonalisert, og produksjonene mer 
spesialisert. Dette krever spisskompetanse hos veiledninga og 
gårdbrukerne, skal vi nå et økt produksjonsmål.  

Kommunene har en viktig rolle for å nå produksjonsmålene 

Et aktivt landbrukskontor gir positive ringvirkninger i landbruket i        
kommunen. 

Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bondelagene i Nord- og Sør-         
Trøndelag utfordrer med dette lokalpolitikere og kommunens ansatte til å 
diskutere på hvilken måte hver enkelt kommune kan bidra til en            
produksjonsøkning på 30 % . Målet krever betydelig utvikling og økt res-
sursutnyttelse i landbruket. 

Dette vil være et tema som med jevne mellomrom vil bli diskutert i dialog 
mellom kommunene og Fylkesmannen i årene som kommer. 

Vi som jobber i Kompetanseløftet tar i mot ønsker, og kan bidra ved å 
sette sammen de riktige folkene i en slik prosess ut fra hva som er ut-
fordringen i de ulike kommunene.  Vi kan være med å diskutere konkrete 
utfordringer, og finne måter å gripe tak i utfordringen på. Sammen med 
kommunen som den drivende aktøren for aktiviteten kan kompetanse-
løftet brukes til å bidra til å få prosessene i gang. 

Vi tar gjerne i mot innspill og tanker fra alle typer 

aktører i næringa— så ta kontakt med prosjekt- 

leder dersom du har synspunkter på hvordan 

trøndersk landbruk kan bli enda bedre rusta  i 

fremtiden! 
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