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Nyhetsbrev  

kompetanseløft trøndersk landbruk 

Vi vil ta i bruk teknologien! 

Det er satt i gang et arbeid, som ledes av Mære 

landbruksskole v/ Tove Hatling Jystad, for å se på hva som 

skal til for at vi tar i bruk teknologien i større grad når vi har 

kurs og møter. Teknologien er der – hvorfor tar vi den ikke i 

bruk? Hva må til for at vi tar teknologien i bruk?  

Arbeidsfrist er satt til våren 2015 

Studiepoeng på kurs 

Det kjøres en rekke landbrukskurs som er på et faglig høyt 

nivå og som kan tilfredsstille kravene til studiepoeng. For 

flere og flere betyr studiepoeng og utdanning mye.  Her er 

det en rekke diskusjoner og muligheter som vi har satt i gang 

et arbeid med. Mære Landbruksskole v/ Tove Hatling Jystad 

er prosjektleder.  

 

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

Fremtidens bønder – hva trenger de av rådgivning? 

Norsk Senter for Bygdeforskning v/ Egil Petter Stræte er engqasjert til å se på hvilken type rådgiving og hvilke rådgivere   

fremtidens bonde vil ha behov for.  Økt produksjonen og avvirkningen i Trøndersk Landbruk krever et  aktivt og kompetent 

rådgivingsapparat rundt gårdbrukerne. Hva vil så fremtidsbonden kreve av apparatet rundt seg i fremtiden? Det vil foreligge 

en foreløpig rapport fra Bygdeforskning i høst som vil bli brukt som et diskusjonsgrunnlag for prosjektet fremover.  

Det svinger godt i prosjektet nå, og mange aktiviteter er i full sving. Anne Grete Rostad 
er nå på plass som prosjektleder igjen, og Borgny har etter fullt godkjent jobb tredd  til-
bake i sin stilling som leder på heltid i NLR Namdal. Vi i KTL ønsker alle en god som-
mer, og en liten orientering om hva som skjer i prosjektet! 

Rollemodeller:  

Vi har laget 10 portrettintervju med håndplukkede 

bønder i Trøndelag. Disse portrettene er ment som 

inspirasjon og motivasjon for å ha fokus på           

kunnskaps- og kompetansebygging. Intervjuene    

egges ut hver 14 dag på Kompetanseløftet sine         

nettsider. Spre dem, bruk dem –  bli inspirert!  

Erfaringslæring:  

«Hvordan skal vi øke matproduksjonen i min kommune» er hovedinngangen i arbeidet med Kompetanseløftet. Forskning 

viser at når bønder lærer av hverandre gir det best effekt og det skjer utvikling på gårdene.  

Vi har en pott på 300 000 kr som vi ønsker å bruke på ulike typer erfaringslæring. Vi gir støtte til erfaringsgrupper (5000 kr), 

mentor (4000 kr), Fagligopplæring ( 10 000 kr) og Kollegalæring ( 5000 kr).  Mer informasjon finner dere på Kompetanseløftet 

sine nettsider. Det er viktig for oss at den enkelte bonde og lokallag føler at Kompetanseløft Trøndersk Landbruk er deres 

prosjekt og gir en direkte nytte.  

Vi har allerede fått 11 søknader. Snåsa (3) og Åfjord(6), Innherred samk. (2). Vi oppfordrer kommuner, faglag og bønder til å 

benytte sjansen. Her gjelder «førstemann til mølla» – prinsippet!  

Trøndelag Forskning og Utvikling v/ Margrete Haugum vil følge arbeidet med erfaringslæringen og se om det gir noen effekt.  

Rådgiving lønner seg! 

Rådgivingsorganisasjonene med Tine v/ Per Olav Mork i spissen er 

lager nå  en plansjeserie der de synliggjør at rådgiving lønner seg.   

Serien skal brukes på møter som gode eksempler og som inspirasjon 

til å bruke rådgivingsapparatet og heve egen kompetanse. Det skal 

være mulig å plukke ut deler av serien som passer egen produksjon 

eller tema på møtet. Plansjeserien skal være ferdig i høst.  

Profilering naturbruk—et sprekere uttrykk 
 
I Høst og vinter har vi jobba med å skape et røffere bilde av natur-
bruksskolene. Uttrykke ble brukt på utdanningsmessa i januar, og vil 
bli å se i ulike settinger som Matfestivalen, Agrisjå og andre             
utdanningsmesser. Se linken til egen nettsak for resultatet. 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloeft-troendersk-landbruk/naturbruk-saa-mye-mer-enn-fjoes-og-traktor-article78637-5211.html

