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AGRISJÅ 2014 

Under Agrisjå vil det blir kjørt fagkaféer hele helga. Hver time 

kommer det nye tema. Vi oppfordrer alle til å sjekke ut om det er 

aktuelle tema for deg å delta på og ta turen innom fagteltet. 

Bygdeforskning med Egil Petter Stræte er utfordra av KTL  å ta en 

nærmere kikk på hva fremtidens bonde har behov for av rådgivning. 

Dette arbeidet startes opp i  september. Han vil være tilgjengelig for 

en drøs på fagkaféen fredagskvelden kl. 19.00. Kom gjerne med 

innspill og vær med i diskusjonen. 

Naturbruksskoler og HiNT  er godt representert på standen vår for å 

snakke utdanning. Send gjerne deres håpefulle dit for å slå av en 

prat. Skolene har også massevis av spennende aktiviteter som er 

verdt å prøve ut (bl.a. radiostyrte traktorer, oljepressing og 

lassbærersimulator). 

Ellers er Skjetlein grønt kompetansesenter, Fylkesmannen i  N-T og  

S-T tilstede på vår stand.  

Ellers har vi en gladnyhet til alle elever ved naturbruk og HiNT. De 

går inn på barnebillettpris.  Det betinger at skolene kjøper billetter 

på nett i forkant. 

 

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 

Neste store happening er nå Agrisjå som vi regner med mange skal ta turen til. Vi er å 
møte i fagteltet og reklamerer for erfaringslæringsordninga, skolene er godt representert 
for å snakke om grønn utdanning. I tillegg kjøres det fagkafé under hele helga, så ta  

turen og slå av en prat! Vi sjåast på Agrisjå! 

Rektormøte 16. september:  

Et mål i KTL er å jobbe meden mer fremtidsretta  videregående  

opplæring. Et ledd i dette arbeidet er økt samhandling mellom   

naturbruksskolene i Trøndelag. I prosjektet har vi sammen med 

skolene satt i gang rektormøter med jevne mellomrom. Rektorene 

selv setter tema på dagsorden. Møtet 16. sept. har hovedtema 

hvordan jobbe med en realfagsutdanning og faglig styrking av    

lærerne.  

Erfaringslæring:  

«Hvordan skal vi øke matproduksjonen i min         

kommune» er hovedinngangen i arbeidet med KTL. 

Forskning viser at når bønder lærer av hverandre gir 

det best effekt og det skjer utvikling på gårdene.  

Til nå har vi bevilget 70.000 kroner fra kompetanse-

potten vår—dette til tross for at det stort sett har 

vært sommerferie siden ordningen ble kjent. Åfjord 

troner toppen med hele 6 grupper, med Snåsa på en 

god 2.plass med 3 aktiviteter. 

Følgende aktiviteter er bevilget midler 

Robotklubb   Snåsa 
Korngruppa Stiklestad /Volhaugen Verdal 
Husdyrgjødsel .– Skitt la gå Snåsa 
Bedre grôvforkvalitet  Snåsa 
Jordbearbeiding/Grashøsting Åfjord 
Hjorteoppdrett   Åfjord 
Bedriftsledelse/HMS/Økonomi Åfjord 
Potetdyrking   Verdal/Levanger 
Praktisk bruk av LELY melkrobot Åfjord/Roan 
Praktisk bruk av DELAVAL melkro. Åfjord/Roan  
Management i fjøset  Åfjord/Rona 
Robotgjengen i Stod  Steinkjer 
 

Kompetansekafé 
På grunn av mye arbeid for de fleste med Agrisjå blir det ikke  
kompetansekafé i september.   
 

NILF inviterer til kompetansekafé 17. oktober.  
 

Skog og landskap, sammen med skognæringa i Namdal, Velg skog og 
skognæringa i Trøndelag inviterer til kompetansekafé i november på 
Statens hus, Steinkjer. 
 

HiNT inviterer i januar  
 

Mer info vil komme etter hvert. 


