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Kompetanseløft 
Trøndersk landbruk 

Økonomisk støtte til kompetansetiltak 

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KLT) inviterer nå organisasjoner og 

enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet 

gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. 

Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette? 

 

PROSJEKT-TEAM 

Prosjektleder: Anne Grete Rostad  
tlf: 917 38 163,  
anne.grete.rostad@bondelaget.no 
Sissel Langørgen 
tlf: 913 72 937, s.langorgen@online.no 
Pål-Krister V. Langlid tlf: 907 79 184, 
Pal.krister.langlid@bondelaget.no 
 

 

ARBEIDSUTVALGET 

Lars Morten Rosmo, leder S-T bondelag 
tlf. 905 84 815, e-post:  lmrosmo@online.no 
Tore Bjørkli, landbruksdir. Fylkesmannen i S-T 
tlf:  731 99 244, e-post: 
fmsttbj@fylkesmannen.no 
Siv Merethe Gederaas Belbo, NT Fylkeskommune 
tlf. 741 11 265, e-post: siv.belbo@ntfk.no  

Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbru-

kere/skogeiere som møtes regelmessig for å 

diskutere fag og lære av hverandre. Tema for 

gruppen kan for eksempel være: Mjølkerobot, 

fôring, grovfôr, hvordan håndtere krise, hvor-

dan løse tidsklemma, utbygging av driftsbyg-

ning, tynning osv. 

KLT støtter erfaringsgrupper med 5000 kr/år. 

Kollegalæring er grupper som administreres 

av en organisasjon/faglag og som ikke består 

av faste deltakere.  Deltakerne lærer av hver-

andre gjennom diskusjoner, studiebesøk m.m.  

Tema kan være fast eller varieres for hvert 

møte - etter deltakernes ønske. 

KLT støtter kollegalæring med 5000kr/år. 

Mentorordning innebærer at en gårdbruker 

gjør en formell avtale med en kollega som kan 

bistå med råd, veiledning og som diskusjons-

partner.  Dette er spesielt aktuelt ved større 

omlegginger av drifta, ved planer om utbyg-

ging og for nye brukere.  

KLT støtter mentorpar med 4000 kr/år. 

Fagopplæring omfatter tiltak der lokale faglag 

arrangerer fagmøter med eksterne innledere, 

studieturer o.l.   

KLT støtter tiltaket med inntil 10.000 kr/år. 

Støtten gis med en arbeidsfrist på 12 måne-

der.  Det er mulig å søke om støtte i 2 perio-

der, men alle tiltak må være avsluttet innen 

31.12.15. 

Maler på avtaler og utbetalingsanmodning 

ligger vedlagt. 

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KLT) er et 3-årig prosjekt eid av Nord- og Sør-Trøndelag 

Bondelag. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften til trøndersk landbruk. Økt kunn-

skap og kompetanse er en viktig strategi for å nå dette målet. 

Støtten KLT nå tilbyr vil ikke dekke alle kostnadene med slike tiltak, men kan være med som et 

bidrag til de som ønsker å øke sin kompetanse. Det er mulig å se disse pengene i sammenheng 

med andre tiltak som studieringer og prosjekt. 

Har dere spørsmål - ta kontakt!  Muligheten er NÅ - benytt den! 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloeft-troendersk-landbruk/category5010.html

