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Prosjektmedarbeider: Pål-Krister V. Langlid; tlf: 907 79 184   
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Siste nyhetsbrev før sommeren fra KTL. KTL har lagt bak seg en travel vår med mange aktiviteter, og det ser ut til at høsten blir 
like travel. Det er mye som skal dras i land før prosjektet rigges ned mot årets slutt. Vi i KTL ønsker hele 
det samla landbruksnettverket en riktig god sommer, så får vi håpe at vi har fått nok regn for ei stund, og 
at temperaturene begynner å stige og kornet blir modent!  

Erfaringslæringstilskuddene 
Vi har nå passert 550.000 kr og 84 grupperinger. 

Det betyr at vi nå har bare 50.000 igjen til fordeling, så hvis 

noen sitter med planer for høsten er det bare å skynde seg å 

sende inn søknad. 

All aktivitet må være avsluttet og rapportert inn innen 15. 

desember. 

*Kommuner i rødt i samarbeid med andre kommuner. 

Vi vil starte med å gratulere Mæres elever som dro i havn to av 
tre seiere i den nasjonale konkurransen ”Husdyrtreff”!  
”Husdyrtreff”  er ei tevling mellom landets naturbruksskoler. 
Bak tevlinga står Nortura, Tine, Geno og Norsvin. Mære dro i 
land seieren på svin og fjørfe. Gratulerer! 

Nord Trøndelag Sør Trøndelag 

Snåsa 10 Trondheim 2 

Overhalla  1 Åfjord 7 

Lierne 2 Rennebu 6 

Verdal 6 Tydal 1* 

Levanger 5 Midtre Gauldal 3 

Namsos 2 Roan 4* 

Stjørdal  9 Orkdal  2 

Fosnes 1 Selbu 2 

Leksvik 3 Snillfjord 1 

Namsskogan 3 Oppdal 4 

Steinkjer 5  Rissa  1 

Namdalseid 3     

Inderøy 3     

Røyrvik 1   

Frosta 2   

 56  28 

Hva skjer til høsten: 
Kompetansekafeene starter opp igjen for fullt til høsten, og   
programmet kommer i neste nyhetsbrev. 
 
18. sept.: styringsgruppemøte 
29. sept.: Rektormøte på Øya 
29.sept.: Treningsprogram for bedre samhandling og rådgivning 
Okt. oppfølging av treningsprogram samhandling og rådgivning 
20. okt. deltar på regional rådgiverkonferanse i N-T 
23.-24. okt. entreprenørsamling for bønder under 40 år 
24. nov. avslutningskonferanse 

Rådgiversalg 
I løpet av våren har vi jobbet en del med fokus på   
hvordan levere god rådgivning, og hvordan sikre at man 
har truffet bondens behov  etter et rådgivningsmøte. 
 
Tilbakemeldingene etter kursdagene har vært veldig 
gode, og KTL vil følge opp dette arbeidet utover høsten 
for å etablere en metodikk som fører til at kunnskapen 
fra kursene blir satt ut i live i organisasjonene.  
 
I første omgang blir det et arbeidsmøte med leder-
nivået i organisasjonene hvor  man finner frem til en 
metodikk som skal bidra til å avdekke behov for sam-
ordning mellom rådgivere og  sikre at rådgivningen 
treffer behovet til bonden. 
Videre løp blir diskutert i arbeidsmøtet som er          
beramma 29. september. 

Prosjekt Næring—skole 
I vår har elever ved Mære og Skjetlein vært med NLR på felt-
arbeid, for å få bedre innsikt i hvilke karrieremuligheter som ligger 
i å ta høyere grønn utdanning. 
Dette er en uttesting før vi etablere et større prosjekt som er tenkt 
starta opp til høsten, hvor flere av organisasjonene tilbyr prosjekt-
oppgave til naturbrukselever ved de ulike naturbruksskolene (med 
agronomtilbud) i Trøndelag. Så langt har Tine, Allskog, NLR og  
Fylkesmannen sagt at de er med prosjektet til høsten.  Arbeidet 
med å konkretisere 
og sy det inn i   
undervisningen 
starter til høsten.  
Vi har tro på at 
dette vil bli et godt 
tilbud som kan  
bidra til økt opp-
merksomhet rundt 
høyere landbruks-
utdanning, og vi 
gleder oss til å 
komme skikkelig i 
gang. 


