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Kompetanseløft 
Trøndersk landbruk 

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.  

Landbruket blir stadig mer profesjonalisert, og produksjonene mer 
spesialisert. Dette krever spisskompetanse hos veiledninga og gårdbrukerne, 
skal vi nå et økt produksjonsmål. Kompetanse er en forutsetning for et robust 
og veldrevet landbruk i fremtiden. Kompetanse kan tilegnes på mange måter. 
De mest effektfulle kompetansehevende tiltakene er ofte møteplasser drevet 
frem av næringa selv. Hvor aktørene selv er med på å bestemme ramme og 
innhold. 

Behov og vinkling må være etterspurt av næringa selv for at den skal være 
målretta nok. Gjennom prosjektet, kompetanseløft trøndersk landbruk, vil vi 
bidra til, sammen med næringa, å tilrettelegge for at tilbudene og 
møteplassene skapes. Hva trengs av tilbud i ditt område, og hvordan kan det 
best tilrettelegges for at det blir attraktivt nok, og at målgruppen for tiltaket 
deltar? 

Lokallaga har en viktig rolle for å nå produksjonsmålene 
Et aktivt lokallag som har samlende aktivitet gir positive ringvirkninger for              
landbruket i området. 
 

Bondelaget, bonde– og småbrukarlaget, fylkesmannen, fylkeskommunen  i Nord- og 
Sør- Trøndelag utfordrer med dette lokallagene til å diskutere på hvilken måte,    
gjerne sammen med kommunen og lokalpolitikerne, hvordan dere kan bidra til en      
produksjonsøkning på 30 % i egen kommune. Målet krever betydelig utvikling og økt 
ressursutnyttelse i landbruket, men først og fremst må vi ta vare på de som er i  
landbruket i dag, slik at den negative avviklingstrenden snur. 
 

Samme utfordring gikk før sommeren ut til landbrukskontorene i kommunene. Ta en  
diskusjon i egne lokallag, og ta gjerne kontakt med landbrukskontoret og hør hva 
som skjer på denne fronten. Bidra til at dette blir et  tema til diskusjon i ditt område.  
 

Vi oppfordrer alle faglag til å møte opp på regiongruppemøtene som skal kjøres i 
oktober i N-T og januar i S-T. Da blir det en work-shop på temaet sammen med  
kommunene. Mer informasjon om tidspunkt kommer fra kommunen i N-T, og     
Bondelaget i S-T. Bruk også årsmøte, og andre møtearenaer til å diskutere                   
produksjonsmålsetningen, og hva dere som lokallag kan gjøre. 
 
For mer informasjon se på nettsidene: www.bondelaget.no,  
gå på fylkessiden, og klikk på logoen til kompetanseløftet 
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