HVORDAN JOBBE LOKALT
FOR Å MOTIVERE TIL
ØKT
MATPRODUKSJON?

TIPSHEFTE

KOMPETANSELØFT TRØNDERSK LANDBRUK
Storsatsinga kompetanseløft trøndersk landbruk er et 3-årig samarbeidsprosjekt, hvor alle aktørene i
landbruket er aktive deltagere og skal jobbe for å nå målsetningen om 30 % økning i
matproduksjonen innen 2030.
For mer informasjon om kompetanseløftet kan du besøke vår nettside:
www.bondelaget.no, velg fylkesside; Nord- eller Sør- Trøndelag, klikk på logoen
for kompetanseløftet
Kontaktpersoner for kompetanseløftet:
Prosjektleder: Borgny Grande: tlf. 959 37094, e-post: borgny.grande@lr.no
prosjektleder: Anne Grete Rostad, (permisjon til august 2014) tlf. 917 38163, e-post: anne.grete.rostad@bondelaget.no

Prosjektmedarbeider: Pål-Krister L. Vesterdal, tlf. 907 79184, e-post: pal.krister.langlid@bondelaget.no
Prosjektmedarbeider: Sissel Langørgen (fra 1. november), tlf. 913 72937, e-post: s.langorgen@online.no
Prosjektmedarbeider: Håvar Endre Hanger, tlf. 958 07387, e-post: havar.endre.hanger@lr.no

Arbeidsutvalget:
Lars Morten Rosmo, leder S-T bondelag, tlf. 905 84 815, e-post: lmrosmo@online.no
Tore Bjørkli, landbruksdirektør Fylkesmannen i S-T, tlf: 731 99 244, e-post: fmsttbj@fylkesmannen.no
Siv Merethe Gederaas Belbo, N-T Fylkeskommune, tlf. 741 11 265, e-post: siv.belbo@ntfk.no
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TIPSHEFTET FOR KOMMUNENE
Vi har alle en viktig rolle for å nå produksjonsmålene

Et aktivt og synlig lokallag eller landbrukskontor gir positive ringvirkninger for landbruket i
kommunen.
Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord- og SørTrøndelag utfordrer med dette faglag, produsentlag, samt kommunenes ansatte og lokalpolitikere
til å tenke ut på hvilken måte de sammen kan bidra til en produksjonsøkning på 30 % med
INNHOLD
utgangspunkt i hvordan landbruket er i egen kommune.
Innledning

Det oppfordres til å bruke de prosjektansatte i kompetanseløftet som diskusjonspartnere. De kan
være med å bidra til å sy sammen et program/aktivitet i tett dialog med kommunen og faglaga,
samt hjelpe til å skaffe personene som er ønskelig å benytte til den planlagte aktiviteten.

3-4

Lokallagsatsinger

5-10

Kommunale satsinger

11-12

Kompetanseløftet bidrar med menneskelige ressurser, så selve kostnaden med gjennomføring må Rådgiversatsinger
finansieres på andre hold.

13-15

Dette heftet er lagd for å hjelpe faglag, produsentlag og landbrukskontorene litt på vei i det videre Andre gode hjelpere
arbeidet.

19-21

Rådgiverenheter

Kurstilbydere
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16-18

21-23

MØTEPLASSER
Samhold og aktivitet fører til engasjement som er avgjørende for å skape stolthet og ønske om å gjøre det bra.
Dette er viktige aspekter som må ivaretas for at vi skal nå målet om økt matproduksjon.

Arbeidet med å nå produksjonsmålet kan innebære så mangt.
Kompetanse er avgjørende for optimalt resultat. Landbruket er blitt spesialisert og betydelig kompetansekrevende. Med kompetanse mener vi ikke krav om høyere utdannelse. Kompetanse kan innhentes på mange
måter, de beste kompetansehevende initiativene er ofte de næringa selv driver frem gjennom møteplasser.
Når vi ber for eksempel kommunen om å tenke gjennom sin rolle som utvikler og pådriver, tenker vi i stor grad på møteplasser. Å skape gode møteplasser gir samhold og bidrar til etterspørsel av kompetanse. Det er viktig for det fremtidsretta
landbruket, men det spiller også en vesentlig rolle i viljen og ønske om å satse i næringa. Det er viktig at slike initiativ er nøye
planlagt og gjennomføres i tett samarbeid med lokale faglag, ev. produsentlag.
Organiseringen av slike møteplasser kan gjøres på mange måter. Skal man tenke på ulike grupperinger av bønder som er i en
spesiell livssituasjon (småbarnsfedre, småbarnsforeldre, nye bønder, innflyttere som besitter landbrukseiendommer, inngiftet,
de som har gården som bosted, men absolutt kunne skapt sin egen arbeidsplass), eller skal man tenke produksjons-spesifikt i
forhold til hvilken landbruksproduksjon man synes bør få et løft?
Denne brosjyren presenterer noen utvalgte eksempler på møteplasser og aktiviteter som kjøres rundt om i Trøndelag, alt fra
lokallagsinitiativ til kommunalt styrte aktiviteter. I tillegg har de største rådgiveraktørene, og andre interesseorganisasjoner
hver sin presentasjon for å vise hva de kan tilby i en møteserie.
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BYNESET BONDELAG
Vi i Byneset bondelag satser på sosiale møteplasser for at bonden skal få et treffpunkt med
kollegaer
Hvorfor er møteplassene viktig for oss?
Det er få yrkesutøvere igjen, og for oss er
det viktig at det blir tilrettelagt for at vi kan
ha sosiale møteplasser hvor vi kan diskutere
fag med kollegaer.

Byneset bondelag har i en årrekke hatt fast bondekaffe en
gang i måneden, med unntak i åkertida (mai– sept.).
Medlemmene har uttrykt at de ønsker et treffsted hvor de
står fritt til å diskutere fag, eller helt andre ting. Det er det
sosiale som er det viktigste.

Foto: Ingeborg Forbregd

Av og til når det er noe som er spesielt og nytt, trekkes det inn
i kafeen. Som f.eks. da grøftetilskuddet kom hadde
kommunen en orientering om dette.
Lokallaget tilrettelegger også for andre aktiviteter: HMS– kurs,
1.hjelpskurs, lavterskel HMS (fagkveld med sosialt samvær),
juletallerken i desember og middag etter årsmøtesakene.
Organisering
Bondekaffen starter 11.30 (lunsjtid), mat og kaffe er til
selvkost. Driver av bydelskafeen får varsel i forkant slik at det
er et godt utvalg i disken. Det sendes påminning til
medlemmene pr. SMS dagen før.
Kontaktperson, lokallagsleder:
Sissel Langørgen, tlf. 913 72937, e-post: s.langorgen@online.no
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KLÆBU BONDELAG
Hvordan øke matproduksjonen i Klæbu med 20 %

Hvem gjør jobben?
Kommunen driver kartleggingsprosjektet,
og har engasjert en student fra HINT.
Vedkommende støtter seg til bondelaget og
landbrukskontoret i kommunen.
Hva ønsker vi å oppnå?
Vi ønsker å sette fokus på at alle
som er eiere av landbrukseiendommer, selv om man ikke
er aktiv driver, har et ansvar for
at arealene er i drift, og ikke
gror igjen. Dette er avgjørende
for å nå produksjonsmåla. Vi
ønsker en positiv inngang til at
flere åpner grindene for de
som trenger økt produksjonsareal!

Klæbu bondelag tok utfordringen, og i juni 2013 inviterte de
politikerne i kommunen til et dialogmøte under temaet:
”Skal vi øke matproduksjonen eller skal andre gjøre det”
Dette resulterte i et kartleggingsprosjekt i samarbeid med
kommunen. I prosjektet skal det redegjøres for situasjonen i
dag, for så å legge kursen videre for 20% økning i matproduksjonen i Klæbu.
Kartlegginga skal svare på følgende spørsmål:
 Hvem eier/driver arealene i dag?
 Hvem står for dagens produksjon?
 Har vi mulighet til å øke produksjonen på dagens areal?
 Kan vi øke produksjonen med bedre agronomi?
 Har vi muligheter for oppdyrking av nye areal?
 Hvilke økonomiske virkemidler har vi (SMIL/RMP)?

Kontaktperson, lokallagsleder:
Jan Egil Tillereggen, tlf. 960 43430, e-post: jan-til@online.no
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Foto: Håvar Hanger

I årsmøtet hos S-T bondelag, ble lokallaga oppfordra til å
tenke over hva hver enkelt kan gjøre for å øke
matproduksjonen i egen kommune. Grunnen til
oppfordringen ligger i Stortingsmeld. 9, 2011-2012,
«Velkommen til bords»- vi skal produsere mer mat i takt med
befolkningsveksten (1% pr år frem til 2030).

ØRLAND BONDELAG
Det handler om å stå sammen, og styrke samholdet når motivasjonen utfordres

Landbruksprosjektet i Ørland har så vidt
starta opp etter kartlegginga ble gjennomført. Hva som konkret kommer av aktiviteter
vil det bli brukt tid på nå fremover.

Melkeproduksjon er en bærebjelke i Ørlandslandbruket, til
tross for kraftig strukturrasjonalisering og nedgang i samlet
melkeleveranse de siste ti år. Med nye utfordringer rundt
etableringen av kampflybasen på Ørland tok banksjefen i
Sparebanken på Ørland kontakt med Bondelaget for å
diskutere utfordringene, og hvordan man kan mobilisere for å
sikre rekruttering og motivasjon i næringa.
Dette har i samarbeid med kommunen og ordføreren videreutviklet seg til et prosjekt finansiert av bl.a. fylkesmannen.
Framtidslandbruket på Ørlandet
I prosjektet har Ørland Bondelag og Ørland kommune
engasjert Bygdeforskning til å kartlegge landbruket i Ørland.
Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant aktive
bønder og passive eiere av landbrukseiendommer.
Utfordringene ligger i å motivere og bygge opp hverandre for
å fortsette i næringa. I Prosjektet er også ”støygruppa” som
jobber konkret opp mot flyplassarbeidet tatt inn i prosjektet.
Støygruppa er en interesseforening for de som ligger i
utbyggingsområde, og de ulike støysonene rundt flyplassen.

Kontaktperson:
Arne Hernes, tlf. 995 51700, e-post: arn-her@online.no
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Foto: Maja Rostad

Viktige punkter for bondelaget i det videre arbeidet:
 Ørland som et fremdeles sterkt landbruksfaglig miljø
 Sikre rekruttering til næringa
 Sikre tilgang på dyrka areal så vi kan nå målsetningen om
økt matproduksjon
 Motivasjon og samhold
 Kompetansebygging blant næringsaktørene for å bedre økonomien i
drifta —De politiske betingelsene
kan ikke hver enkelt påvirke, men
hver enkelt kan påvirke sitt eget
resultat ved å ha et bevisst forhold
til kompetanse i drifta!

INDERØY BONDELAG
Vi i Inderøy bondelag ser verdien i å skape treffpunkt hvor medlemmene kan møtes/ utveksle
erfaringer.
mellom kommunen og LLI. Det viktigste
som kom ut av prosjektet er møteplassene
som er skapt. Målsetningen er å videreføre
møteplassene som bøndene er mest
fornøyd med, både faglig og sosialt.

Hvordan tar vi i mot våre nye bønder?
Inderøy bondelag besøker nye brukere det året de tar over.
Styret har med kake og blomster og presenterer hva lokallaget gjør. For styret sin del er dette en viktig arena for å få
tilbakemelding på hva medlemmene forventer av laget, og en
god vervearena.

Foto: Inderøy bondelag

Inntrykket er at de nye brukerne er veldig opptatt av at det
blir rigget møteplasser, både av sosial og faglig karakter.
Møteplasser
I første omgang blir det arrangert to fagmøter, høst og vår.
Tema for møtene bygger på tilbakemeldingene fra de nye
brukerne (bla. beiting, ammeku og korn).
Møtene gjennomføres i samarbeid med fagpersoner for å
sikre god kvalitet og faglig utbytte.
Mat og utgifter til foredragsholdere blir dekket av lokallaget.
Lokal landbruksinformasjon Inderøy (LLI)
Inderøy kommune avslutter nå et landbruksprosjekt som
bondelaget vil prøve å videreføre gjennom LLI. LLI er en
sammenslutning av de tre bondelagene, småbrukerlaget og
skogeierlaget i Inderøy. Prosjektet har skapt en god dialog

Kontaktperson, lokallagsleder:
Reidar L. Pedersen, tlf .957 88829, e-post: bos-rei@online.no
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FJELLANDBRUKET
Namsskogan og Røyrvik bondelag har sammen med Lierne bondelag igangsatt et arbeid nettopp
for å stimulere til økt matproduksjon og verdiskaping i eget område
Hvem er vi i fjellandbruket?
Basert på siste landbruks- og matmelding har lokallaga
definert fjellandbruket i Nord-Trøndelag til å omfatte
Namsskogan, Røyrvik og Lierne - de kommunene i fylket der
det ikke blir dyrket korn.

fjellandbruket i Nord-Trøndelag, bestående
av følgende hovedpunkter:
 Mentorprogram/gårdsråd
 Fjellandbrukssamling
 Grovfôr og beiteprosjekt
 Sprekere og gladere bonde
 Fjellbonden som bedriftsleder.

Bondelagene har kartlagt mulighetene de har for å utnytte
grovfôrarealene og beitearealene bedre.
Etter undersøkelsene besluttet de å sette i gang et pilotprosjekt for økt storfekjøttproduksjon, hvor målet er 10%
økning i verdiskapingen. Selv om dette er ambisiøst, vurderer
lokallaga at målet er nådd i løpet av 5 år.
Hvilke forutsetninger er dette basert på?
 Store grovfôrareal som ligger brakk eller drives ekstensivt
 Bønder som har framtidstro og som vil bygge nye fjøs
 Marked med behov for storfekjøtt
Hvordan skal man jobbe i prosjektet?
For å nå målet er det ikke nok å bare bygge fjøs og øke
produksjonen. Det er også behov for å satse på kompetanse,
innovasjon og utvikling. Derfor planlegger lokallaga nå et
utviklings- og kompetanseprogram for

”Vi har valgt å se på muligheter og fortrinn vi har i vårt område” Foto: P-K. V. Langlid

Kontaktperson, lokallagsleder:
Øyvind Skarstad, tlf. 456 00324, e-post: skarstad@grundercoach.com
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BONDELAGA I STEINKJER
Behovet for kunnskapsbygging i kommuneleddet førte til en storsatsing som alle lokallaga i
Steinkjer sluttet opp om
Sekundærleddet m.fl.
Med temaet "HVA BETYR LANDBRUKET FOR
OSS", ble fokuset retta mot ansatte i samvirkebedrifter og andre ledd som har sin inntekt direkte fra
landbruket. Dette ble gjort som ei markering på Steinkjer torg
våren 2012.

De 5 bondelaga i Steinkjer er organisert som selvstendig
lokallag, men har etablert et samstyre bestående av lederne i
lokallaga. Hensikten er å opptre felles mot kommunen.

Forbrukerne
Med Steinkjer-Avisa på lag fikk bondelaga
laga ei temaavis på 22 sider om jord- og skogbruk.
I samarbeid med kommunen, bedrifter i primærleddet og
egne næringsutøvere fikk vi reportasjer fra produsenter,
melkebilsjåfør, Felleskjøpet, slakteri m.fl. om deres
virksomhet. Kommunens landbrukskontor bidro med faktatall
om de enkelte jord- og skogbruksproduksjonene i kommunen.

Videre arbeid
Torgdagen er videreført
som markeringskonsept.
Våren 2013 ble Bondens
Marked med på
arrangementet. Årets
tema var kortreist/lokal
mat, og matsikkerhet. På
torgdagen har også mange
andre organisasjoner vært
delaktige (skogeierlag, 4H,
bonde– og småbrukarlag).
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Kontaktperson, lokallagsleder:
Vidar Meldal, tlf. 934 33782, e-post: vid-meld@online.no

Foto: AG Rostad

Bondelaga har de siste 4 åra hatt fokus på kompetansebygging rettet mot:
Kommunepolitikere
Bondelaga inviterer seg til alle politiske parti, hvor det holdes
en presentasjon av alle produksjonene i jord- og skogbruk i
Steinkjer kommune.
Presentasjonen omfatter: sysselsetting i alle ledd, omsetting i
alle produksjoner, utfordringer og muligheter i de enkelte
produksjonene.

LANDBRUKSPROSJEKTET RISSA, ROAN, AFJORD
Økt volumproduksjon, nye næringer, positivt omdømme og rekruttering til næringa

Utgangspunktet for prosjektet var gjennom et politisk initiativ
fra Landbruks- og utmarksnemda i Åfjord. Nabokommunene
ble invitert med i en 3-årig satsing. Noen aktiviteter kjøres
felles, andre hver for seg. Prosjektledelsen ligger hos Rissa

Utvikling og Åfjord Utvikling med felles styringsgruppe.
Finansieringen er delvis kommunale bevilgninger, samt
tilskudd fra FMST og STFK.



Her er en rekke aktiviteter som har blitt gjennomført så
langt i prosjektperioden:



Tilbud av en rekke sosiale treffsted:
 Landbrukslunsj: Mat og restaurantfaglinja ved VGS har
Kontaktperson Åfjord utvikling/Rissa utvikling:
servert landbrukslunsjer gjennom skoleåret.
 Våroinnkickoff: Landbruksaktører inviteres til sosialt lag før Ingrid Gauslaa Hårstad, tlf. 99024199, e-post: ingrid@afjordutvikling.no
Tore Solli, tlf. 99586057, e-post: tore.solli@rissa.kommune.no
våroinnstart. Mat, quiz og humorinnslag.
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Foto: Åfjord utvikling

Temakvelder: Faglig påfyll og inspirasjon.

Utviklingssamlinger for landbruket: Bruk av kompetanse

innen bedriftsutvikling. Med fokus på muligheter, ambisjoner,
veivalg og handling.
Landbruksungdomsseminar: Helgesamling med spennende
fagdag og busstur med bedriftsbesøk (15-25 år).

«Ny Fosenbonde»: Utvikle nettverk for
nye gårdbrukere i samarbeid med
nabokommuner. Møtes hver 2. mnd til
sosialt samvær og faglig påfyll.
Pizzakveld for landbruksungdom. La de møtes og inspirere
hverandre.
Få grunnskolen ut i landbruket: Avtal med samdrifter eller
lignende for et
opplegg.
Bondecafe’ uten
kårkaill.
Bondekalender
Lokalavisa: Send inn
ferdigskrevet saker
fra møtene

NAMDALSATSINGA
I Midtre Namdal (2006-2009), Ytre Namdal (2009 -2012), Indre Namdal (2010 – 2013) og Leksvik
(2007– 2009) er det kjørt veivalgprosjekt de senere årene
Fase 3: Individuell rådgivning
Tilbud til de som ønsket videre
oppfølging. Her inngikk en
regnskapsanalyse av gården, med
3 oppfølgingsmøter.
Fase 4 Avsluttende begeistringsseminar for å løfte
Finansiering av prosjektet:
optimisme og fremBygdeutviklingsmidler hos fylkesmannen og fylkeskommunen,
tidstenking for å tørre
eget næringsfond, og en stor del egeninnsats fra kommunene.
å satse.
Veivalgprosjekt
Prosjektene har hatt litt forskjellig innhold, men hovedtankene har vært de samme. Målet har vært å motivere
bøndene til å ta et aktive valg for seg og sin landbrukseiendom. Å ikke ta valg fører ofte til langsiktig nedlegging.

Fase 1 Kartlegging
Bøndene fikk utsendt et spørreskjema med fokus på
status i dag, og hvilke framtidsutsikter og planer de
hadde.
Fase 2: Faglig påfyll i veivalgstrategier og kommunikasjon
Tilrettelegge for at bøndene får økt kompetanse på å
ta valg—skal jeg satse eller ikke? Andre delen
omhandlet intern kommunikasjon på gården.
Involvering i drifta, både med tanke på partner, barn
og i overdragelsessituasjoner.

”Effekten av slike møteplasser
er alltid positiv. Det oppleves
som prosjektene har bidratt til
å gi bønder mer kompetanse
om å ta valg, være bedriftsleder og planlegge fremtiden
ut fra egne forutsetninger”.
Kontaktperson for Midtre Namdal:
Solveig Skjerve, e-post: solveig.skjerve@overhalla.kommune.no
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Foto: AG Rostad

I grove trekk kan prosjektene oppsummeres i fire faser:

BEST PA MELK - ORKDAL/MELDAL
Et fellesprosjekt mellom bondelaga i Orkdal og Meldal, regnskapskontor, TINE og kommunene

Hvordan har vi jobbet?
 Kartlegge økonomien og opplevelse av
investeringsprosessen hos melkeProsjektet kom i gang ved at Landbrukssenteret Midt tok
produsenter i de to kommunene.
kontakt med bondelagene i kommunene for å diskutere
 Tettere oppfølging av de som er i
utfordringer og et mulig prosjekt. Fokus på utvikling i næringa,
beslutnings- og investeringsprosesser.
faglig dyktighet og bedring av resultater skal gi motivasjon,

Samhandling mellom rådgivingsmiljøene.
slik at flere ser muligheter i næringa også i framtida.
 Fagmøter.
Målsetting med prosjektet:
Prosjektet er finansiert gjennom en rekke aktører:
Flere velger å se mulighetene og ønsker å satse i næringa. De Fylkesmannen, kommunene i Orkdal og Meldal, Meldal Sparesom velger å satse, skal lykkes. Melkeproduksjonsbrukene
bank, Orkdal Sparebank, og Stiftelsen et levedyktig landbruk i
skal oppnå økt driftsresultat og styrka økonomi
Meldal som bondelaget i Meldal har ansvar for. RegnskapsDet skal skje gjennom
kontorene og rådgivingstjenesta bidrar med en betydelig
 Økt kunnskap om driftsledelse og driftsoptimalisering
egeninnsats.
blant melkeprodusentene.
 Bedre beslutningsgrunnlag i forbindelse med vurdering Kontaktperson Meldal regnskapskontor:
av, og gjennomføring av investeringer i driftsbygninger
Siri Hoset, tlf. 72 494797, e-post: siri@meldalregnskapskontor.no
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Foto: Maja Rostad

og endringer i driftsopplegg.
 Bedre oppfølging etter gjennomføring av større investeringer og
endringer i driftsopplegg.

Bakgrunn for prosjektet:
Store kostbare driftsutbygginger krever større fokus på
økonomistyring og bedriftsledelse på gården. I Meldal og
Orkdal er det mange som satser. Gode resultater og god
økonomistyring er viktig for å lykkes, og man ønsket et
prosjekt som satte fokus på økonomien i melkeproduksjon.

KVIGE- ELLER ROBOTRINGER
Erfaringsringer - en faglig møteplass på bondens premisser

TINE tilbyr organisering av erfaringsringer for ulike temaer og
målgrupper. Erfaringsringer er en faglig arena mellom bønder
og rådgivere. Ringene er brukerstyrt, og diskusjonene styres
av deltagerne. Vertskapet for samlingene går oftest på
omgang mellom gårdene.

Robotringer
Det er mange robotfjøs i Trøndelag – flere er under bygging
og enda flere vil komme. Robotmelking er en driftsform som
er ulik den tradisjonelle drifta. Dersom en ikke gjør de rette
valga til rett tid, kan konsekvensene bli store.
Mål: God besetningsstyring.
Management i forhold til fôring, helse og teknikk er sentrale
tema og drøfting av egne problemstillinger. Tolking og

TINE kan bidra til å etablere flere kvige- eller robotringer. Det er bare å ta
kontakt!
Vi gjør oppmerksom
på at dette er
betalingstjenester.

Foto: Tine

Kvigeringer
(utviklet av Hege Overrein, HiNT/TINE Rådgiving og Medlem)
Mål: Store, robuste kviger ved kalving.
Ringen pågår i to år. Tilveksten på egne dyr måles fra kalv til
innkalving og diskuteres i ringen. I tillegg belyses et fagtema
på hver samling, ut fra aldersgruppa for kvigene som følges
opp. TINE og Norsk Landbruksrådgiving bidrar med disse
temaene.

analyse av rapporter og måltall i
besetningsstyringsprogrammene gjør at
en sertifisert rådgiver er med på de fleste
møtene. Vi kan også hente
inn annen fagkompetanse
etter behov.

Foto: Tine

Kontaktperson:
Kvigering:
Trine S. Lænd, tlf. 976 83 830, e-post: trine.samuelsen@tine.no
Robotring:
May Britt Størset tlf. 952 52 314, e-post: may.storset@tine.no
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ANDRE NYTTIGE PROSJEKTER
Det er flere større satsingsprosjekter på gang, og under oppseiling, som kan være verdt å vite om.
Her er et lite utvalg som kan være nyttige å følge med på
Økt verdiskaping i Bygdeservice
Å videreutvikle Bygdeservice i Sør-Trøndelag både når det
gjelder utbredelse, tjenestetilbud, kvalitet og forankring.
Kontaktpersoner:
Prosjektleder Pål Martin Daling hos Fylkesmannen SørTrøndelag tlf. 73 19 92 58
Leder styringsgruppen: Reidar Hernes fra Ørland/Bjugn
Bygdeservice tlf. 97 77 74 58
Foregangsfylke økologisk melk
Trøndelagsfylkene er foregangsfylke for økologisk melk, her
jobbes det med kompetansebygging på økologisk melk og
grovfôr, samt felles rådgivningsstrategi mellom TINE og NLR.
Kontaktperson:
Eva Pauline Hedegart, Norsk landbruksrådgiving N-T,
tlf. 417 89890, e-post: eva.hedegart@lr.no

Grovfôrbasert melk og kjøttproduksjon
fram mot 2030
Bedre utnyttelse av grovfôrarealene i N-T.
Tine og NLR skal i større grad stå sammen om
en mer helhetlig felles rådgiving retta mot gårdbrukeren, for
å sikre optimal grovfôrproduksjon ut fra hver enkelt
gårdbrukers ressursmessige forutsetninger på gården.
Kontaktperson:
Eva Pauline Hedegart, Norsk landbruksrådgiving N-T,
tlf. 417 89890, e-post: eva.hedegart@lr.no

Inn på tunet 2015
Synliggjøre landbruket som en viktig tjenesteyter i framtidens
omsorgsplaner på lokalt og regionalt nivå. Arbeide for innovasjon i Inn på Tunet og landbruket som igjen fører til økt verdiskapning og sysselsetting i landbruket, samt styrket bosetting i
distriktene.
Auka storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag (oppstart 2014)
Kontaktpersoner:
Økt storfekjøttproduksjon med 5 %, økt ant. ammekyr med 10
Ingvild S Espelien tlf. 901 14 352
% og reduksjon i slakting av spekalv/små kalv.
Kari Frøseth tlf 481 26 713
Kontaktperson:
(Foreløpig) Sigrunn Hestenes, Nortura tlf. 905 39 348
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NORTURA
Vi vil bidra til å sikre best mulig økonomi for bonden
Nortura SA - et samvirkeforetak opprettet, eid og drevet av bønder.
Foto 1/2: Nortura

Vårt formål:
Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og
egg på best mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at
medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon.
Vi har dyktige rådgivere og kan tilby nyttige rådgivningsverktøy for alle
produksjoner. Vi gjennomfører enkeltbesøk på gården, arrangerer fagmøter i egen regi eller sammen med andre samarbeidspartnere.
Nortura er også en samfunnsaktør som kan tilby tema på møter
sammen med m.a. faglag og kommuner
 Viktigheten av samvirke og rollen som markedsregulator
 Nortura er garantisten for kjøttproduksjon over hele landet
Nortura tilbyr også besøk på våre fabrikker i regi av våre tillitsvalgte eller faglag.
Dersom det er andre aktører eller møtearenaer som har behov
for vår kompetanse stiller vi gjerne opp. Våre rådgivingstilbud
er i stor grad betalingstjenester, men nye brukere tilbys gratis
rådgiving i oppstarten.
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Kontaktinformasjon:
Telefon medlemssenter:
800 30 303
e-post:
medlem@nortura.no

Info på vår hjemmeside:
http://medlem.nortura.no

TINE
TINE ønsker å bidra til å øke norsk matproduksjon

TINE kan tilby følgende samfunnsrelaterte temaer på møter i kommuner og faglag:
 TINE SA er et samvirke – Viktig måte å organisere økonomisk virksomhet på for norsk matproduksjon og den enkelte bonde
 TINEs ansvar som markedsregulator – Hva betyr det for lokalsamfunnet og matproduksjonen?
 TINE som markedsaktør – Markedets utfordringer og muligheter sett i lys av å opprettholde
mjølkeproduksjon i distrikta
TINE kan tilby mange fagtemaer for drift av landbruksforetak, men fremst innen mjølkeproduksjon:
 Strategiske beslutninger om framtida på egen gard – Hva trengs av prosesser?
 Driftsplaner – Hvilke fallgruver må en unngå og hva er spesielt viktig å sikre?
 Planlegging av driftsbygninger – Hvordan samlet vurdere biologi, teknikk og bygg for å sikre
nødvendig driftsresultat etter innflytting?
 Planlegging av andre bygg tilpasset gardens tradisjon og behov
 Andre mer spesialiserte temaer, blant annet innen fôring, mjølkekvalitet, økonomi, helse m.m.
for mjølk- og kjøttproduksjon
 Temaer innen dyreetikk, dyrevelferd og kvalitetssikring i landbruket (KSL)

TINE bidrar til
et
kompetanseløft
for trøndersk
landbruk!

TINE tilbyr også veivalgsprosjekt, gardsbesøk og besøk på meierianlegg.
Både tillitsvalgte mjølkeprodusenter, andre eiere og ansatte i TINE vil
være aktuelle bidragsytere avhengig av tema og målgruppe.
Honorar må diskuteres i hvert enkelt tilfelle
etter gjeldende timesatser/godtgjørelser.

Kontaktinformasjon:
Regionsjef
Ola Mogstad
Mobil: 913 78 165
e-post:
ola.mogstad@tine.no
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NORSK LANDBRUKSRADGIVING
Norsk Landbruksrådgiving er en samvirkeorganisasjon som driver med allsidig rådgivning

Hva kan vi bidra med?
 Vi kan bidra i møter og møteserier i ulike sammenhenger. Det kan være
spesielle tema dere ønsker eller tema vi synes er aktuelle i tiden.
 Vi kan også legge til rette for å skreddersy kurs, utflukter med
gårdsbesøk m.m. bl.a har vi tett samarbeid med kommunene om miljøplankurs.
Foto: Håvar Hanger

Tema vi spesielt kan nevne som temamøter er:
 Tema innen jord – og plantekultur, potet –
og grønnsaksdyrking, og økologisk jordbruk
 Økonomisk rådgiving og driftsplanlegging
 Hydroteknisk rådgiving og planer
 Miljøplaner, SMIL-søknader og KSL-hjelp
 Tema som omhandler eierskifter
 Veivalgsrådgiving
De som er medlemmer hos oss, har tilgang på en
del tjenester igjennom medlemskapet. Ellers er
våre rådgivingstjenester i stor grad betalingstjenester, hvor medlemmer får
rabatt.
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Kontaktinformasjon:
Norsk Landbruksrådgiving Namdal
Telefon: 977 04 500
e-post: namdal@lr.no
Hjemmeside: http://namdal.lr.no/
Norsk Landbruksrådgiving NordTrøndelag
Telefon: 74160790
e-post: trondelag@lr.no
Hjemmeside: http://trondelag.lr.no/
Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag
Telefon: 917 35 187
e-post: nlrst@lr.no
Hjemmeside: http://sortrondelag.lr.no/
Oppdal Landbruksrådgiving
Telefon: 72 42 12 20
e-post: oppdal@lr.no
Hjemmeside: http://oppdal.lr.no/

4H
Vi satser på ungdomsretta arbeid for å skape rekruttering til landbruket
4H Sør- og Nord- Trøndelag er to aktive fylkeslag for barn og unge mellom 10- 18 år. Vi skal
utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og
mennesker. De siste årene har vi jobbet godt opp i mot landbruket i våre store prosjekter.
4H ønsker å være en aktør for kommunene og lokallaga på forskjellige møteplasser for å
bidra til å styrke kompetansen spesielt blant barn og unge.

Foto: Hilde Daling

Hvordan kan vi bidra?
 4H Fylkeskontoret kan bidra ved å lage en inspirasjonsdag for ungdommer. Konseptet vi
bygger på er å bli kjent med landbruket i nærmiljøet. La ungdommene dra rundt i
kommunen og se på forskjellige måter å drive landbruk på.
 4H-klubber kan bistå med «mannskap» på aktivitetsdager, eks. konglesanking,
skogplanting, fuglenek-laging osv.
 4H Fylkeskontoret eller lokale 4H- klubber kan bidra med familieaktiviteter på stand/
åpen dag.
 Vi har et bredt nettverk av engasjerte mennesker,
både barn, ungdom og voksen som kan bidra som
inspirasjonsaktører i møtesammenheng.
 Vi er dyktige på å tilrettelegge møtearenaer for
barn og ungdom med interesse
for nærmiljø.
 Vi kan bistå i elevrådskurs evt.
styrevervkurs for andre
foreninger.
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Kontaktinformasjon:
4H Sør-Trøndelag
Kristine Rise
Tlf. 73199269
e-post:
4hsortrondelag@fylkesmannen.no

4H Nord-Trøndelag
Lene Leira
Tlf. 74168177
e-post: lene@4hnt.no

UNG TILTAKSLYST/UNGDOMSFONDET
Hvordan kan vi få flere unge til å realiserer nye prosjekter innen mat og landbruk?

Fylket har mange ungdommer med energi, skaperlyst og ideer – men mange vet ikke helt hvor
de skal begynne. De skulle helst hatt hjelp i går og penger til gjennomføre i morgen.
Ung Tiltakslyst/Ungdomsfondet er et tiltak
hvor fylkeskommunene kan bistå med
nettverk, hjelp og økonomisk støtte til
ungdommer mellom 13 – 26 år med egne
prosjekter.

Kontaktinformasjon:
Ung tiltakslyst (N-T)
Birgitte Skjørholm Dillan
Tlf. 99642160
e-post:
birgitte.dillan@ungtiltakslyst.no
www.ungtiltakslyst.no

Vi kan bidra med:
 Tilskudd og hjelp til ungdommer med
egne prosjekter
 Å sette ungdom i kontakt med næringsliv
og ulike støtteapparat i kommunene
 Informasjon om andre støtteordninger
rettet mot ungdom
 Kompetanse om ungdom som målgruppe
og ungdom i medvirkningsprosesser
 Kompetanse om ungdomsinitiativ og skaperkraft

Adresse:
N-T fylkeskommune
Fylkets hus
7735 Steinkjer

Vi ønsker at flere ungdommer gjennomfører prosjekter innenfor mat og landbruksnæringen, og vil aktivt støtte opp rundt initiativ som kommer for å bidra til økt
rekruttering og aktivitet i næringen.
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Ungdomsfondet (S-T)
Tor Erik Munkvold
Tlf. 93454949
e-post:
tor.erik.munkvold@stfk.no
www.ungdomsfondet.no
Adresse:
S-T fylkeskommune
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim

STUDIEFORBUNDET NÆRING OG SAMFUNN NORDENSFJELDSKE
Vi tilbyr etterutdanningskurs sammen med medlemsorganisasjonene, Landbrukshelger og
rådgiving til deg som kursarrangør
Landbruksrelaterte medlemsorganisasjoner: Gartnerhallen, Gjensidige Forsikring, HOFF SA,
Honningcentralen, Landbrukets HMS-tjeneste, Landkreditt Bank, Norges Bondelag, Norges
Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Pelsdyravlslag, Norsk Landbruksrådgiving,
Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Sau og Geit, Norske Felleskjøp, Norske Landbrukstjenester,
Norsvin, Nortura, TINE SA. I tillegg en lang rekke frivillige organisasjoner utenom landbruket.
Gratis tjenester til medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere:
 Rådgivning og praktisk veiledning: Hvordan arrangere kurs og få støtte? Vi hjelper deg i
gang, og har god oversikt over regelverk og muligheter.
 Kursopplæring i organisasjonenes interne møter og samlinger.
 Tilgang på statlige voksenopplæringsmidler til alle godkjente kurs, uansett tema. Kurset må
være på minst 8 timer.
 Tilgang på fylkeskommunale midler til etterutdanningskurs for bønder. Ta kontakt for info
om søknadsfrister etc. Disse midlene kommer i tillegg til voksenopplæringsmidlene.

Kontaktinformasjon:
Bjørn Finanger
Daglig leder
Tlf. 928 50 792
bjorn.finanger@naeringog
samfun.no

Tove Berre
Rådgiver
Tlf. 908 46 353

Øvrige tjenester
Vi har kompetanse på avløseropplæring, finansieringsordninger, større arrangement, prosjekter, kursutvikling og
kursledelse. Vi deltar gjerne som samarbeidspartner
ved arrangering av kurs.

tove.berre@naeringogsamfun.no

Du finner oss på www.naeringogsamfunn.no/regionledd/nordenfjeldske
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Besøk oss på Facebook!

KOMPETANSESENTERET MÆRE
Vi tilbyr en hel rekke etterutdanningskurs for bønder

MÆRE LANDBRUKSSKOLE TILBYR MANGE ULIKE
KURS.
BESØK VÅR KURSWEB PÅ:

www.maere.no

Kontaktpersoner:
Tove H. Jystad
e-post:
tove-hatling.jystad@ntfk.no
Geir Fisknes
e-post:
geir.fisknes@ntfk.no

22

SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER
En plass for grønn næringsutvikling!
SGK med sine partnere tilbyr kompetanse, nettverk og mange spennende muligheter

Kontaktperson:
Arve Lian
e-post: arve.lian@stfk.no
Erik Brenna
e-post: erik.brenna@stfk.no

Besøk oss på:
www.skjetleinkompetanse.no
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Fornybar energi
Martin Solli
e-post: martin.solli@stfk.no

Prosjekteiere:

Prosjektfinansiering:
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