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Siden sist har vi hatt møte med naturbruksrektorene. De melder om veldig gode søkertall på naturbruk i år, og dette er gledelig. 
Trenden med økning til naturbruk holder seg. Vi har gjennomført et nyttig og inspirerende kurs innen 
evalueringsmetodikk for rådgiverne i landbruket. Dette følges opp med nytt kurs 21. mai. Frem mot   
sommeren vil vi i KTL jobbe en del med  videreføring av et rekrutteringsprosjekt, og innretning av ulike 
aktiviteter som er skap i KTL etter endt prosjektperiode, samt planlegging av høstens aktiviteter. 

Erfaringslæringstilskuddene 
Vi har nå passert 450.000 kr og 71 grupperinger. 

Vi regner med at det kommer inn en del søknader nå til 

vekstsesongen med hensyn på markvandringer. Midle-

ne løyves fortløpende og førstemann til mølla, det er 

150.000 igjen av midlene.  

*Kommuner i rødt i samarbeid med andre kommuner. 

21.mai Rådgiversalg – Kurs for  rådgiverorganisasjonene  
En utvidet kompetansekafe for rådgiverapparatet i landbruket. Tone Fonn som har god kjennskap til flere av landbruks-
organisasjonene skal hjelpe oss gjennom dagen.  Det blir også input på hvordan andre næringer jobber med slag. I forkant 
av siste arbeidsøkt vil 3 bønder si litt om hvordan de ønsker at rådgivningen oppsøker de som bønder, og hva som skaper 
et ønske om kjøp av mer rådgivning hos de. 
 
Programmet kan lasetes ned på linken 
 
Påmeldingsfrist 15. mai på mail: anne.grete.rostad@bondelaget.no  

Nord Trøndelag Sør Trøndelag 

Snåsa 9 Trondheim 2 

Overhalla  1 Åfjord 7 

Lierne 2 Rennebu 5 

Verdal 5 Tydal 1* 

Levanger 4 Midtre Gauldal 3 

Namsos 2 Roan 4* 

Stjørdal  8 Orkdal  1 

Fosnes 1 Selbu 2 

Leksvik 3 Snillfjord 1 

Namsskogan 3 Oppdal 1 

Steinkjer 5     

Namdalseid 3     

Inderøy 2     

Røyrvik 1   
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Prosjekt Næring-skole  

NLR er i gang med uttesting av konseptet for å  få innspill til videre 
utarbeidelse mot et hovedprosjekt. Forankring av prosjektet hos 
andre organisasjoner er under arbeid, og flere har nå signalisert at 
dette blir de med på. 

NLR skal nå ha lagt ut forsøksfelt på de fleste  naturbruksskolene. 
Dette er et ledd i å dra næringsaktørene nærmere skolene, og 
synliggjøre hvordan blant anna NLR jobber i praksis. 

Annonsering av større møter: 
 
Markering av jordåret 2015 på Mære 1. juli 
Det inviteres til en spennende jorddag på Mære med fokus på 
jord, jordliv og jordpakking. Mer informasjon om arrangementet 
finner du på linken.  

 

Rollemodellserie versjon 3 
Minner om Rollemodellserien som går nå om ulike grupperinger 
innafor erfaringsgruppene. Vi har 3 igjen. Ukas grupper er fra   
Rennebu ”dyrker optimismen for sau” 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/utvidet-kompetansekafe-radgiversalg-article81421-5211.html
http://maere.no/index.php?option=com_content&view=article&id=90:markdag-om-jord-og-jordsmonn-på-mære-landbruksskole-1-juli&catid=8:nyheter&Itemid=128
http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/dyrker-optimismen-rundt-sau-article81329-5211.html

