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Høsten gjør sitt inntog, og mens vi venter på at åkrene skal bli ferdig, kommer KTL med masse godt ventelesestoff! Vi begynner nå 
å få på plass brosjyrene vi har jobbet med i vår og tidlig sommer. Evalueringen av erfaringsgruppe-
konseptet er også ferdigstilt. Alt dette kan du lese om her i nyhetsbrevet. Kompetansekafeene begynner så 
smått og våkne til liv og her blir det mye spennende tema fremover. 

Erfaringslæringstilskuddene 
Vi har nå nådd 590.000 kr og 91 grupperinger. 

Det betyr at vi nå har bare 10.000 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. 

Nord Trøndelag Sør Trøndelag 

Snåsa 11 Trondheim 2 

Overhalla  1 Åfjord 7 

Lierne 2 Rennebu 6 

Verdal 7 Tydal 1* 

Levanger 6 Midtre Gauldal 3 

Namsos 2 Roan 4* 

Stjørdal  11 Orkdal  2 

Fosnes 1 Selbu 2 

Leksvik 3 Snillfjord 1 

Namsskogan 3 Oppdal 4 

Steinkjer 5  Rissa  1 

Namdalseid 3     

Inderøy 4     

Røyrvik 1   

Frosta 3   

 63  28 

Evaluering Erfaringsgrupper 
Trøndelag forskning og utvikling har i vår gjort en analyse av   
hvordan erfaringsgruppe-konseptet har fungert, og om det her er 
elementer det er viktig å forsøke få videreført.  
Rapporten viser til at den tause kunnskapen har fått en verdi  
gjennom denne ordningen, og at mye av målsetningene med  
kompetanseløftet retta direkte mot næringsutøverne ser ut til å 
være tilfredsstilt. 
Spesielt legges det vekt på mentorordningen. Dette er noe nytt, 
som burde vært jobba mye mer med i landbruket, da de som har 
deltatt kan vise til at det hat vært verdifullt både kunnskapsmes-
sig, men og økonomisk. 
Rapporten konkluderer med at KTL har hatt en entreprenøriell 
tilnærming til kompetanseheving gjennom anerkjennelse av     
erfaringsbasert kompetanse og nye modeller for samarbeid     
mellomprodusenter. 
Rapporten kan lese i sin helhet her 

En annerledes rekrutteringsbrosjyre 
Mange er kjent med spørsmålet: ”men hva blir du hvis 
du går naturbruk, utenom bonde og avløser”? 
 
Vi har utarbeida en rekrutteringsbrosjyre som prøver å 
få fram karriereveier i landbruket for de med høyere 
utdanning. Brosjyren er ment som en opplysning til 
rådgivere i ungdomsskolen og elever på naturbruk om 
karrieremuligheter i landbruket for de som velger grønn 
høyere utdanning 
13 bedrifter som jobber med landbruk er intervjuet, og 
forteller om sin bedrift, karrieremuligheter, , samt hvil-
ke utdanninger som er mest ettertrakta i deres  bedrift 
ut fra behovet de ser nå og i fremtiden. 
 
Vi er veldig stolte av resultatet og har den glede av å gi 
dere en førpremiere på brosjyren før den går i trykken. 
Last ned brosjyren her 

Ny bonde eller skogbruker - brosjyren 
Brosjyren alle har sagt burde vært laga har nå endelig kommet! 
Vi håper i alle fall at den ser ut slik folk hadde tenkt seg at en slik 
brosjyre skulle sett ut. 
 
Til og med garva byråkrater og landbruksrådgivere svetter litt når 
de ser størrelsen på brosjyren. ” Det er jaggu mye en ny bonde 
skal lære seg på kort tid, og forholde seg til” - men vi har prøvd å 
få dette inn i en brosjyre. Den starta som en ambisjon på 2 - 4  
sider, men ble 28! 
 
Brosjyren skal forsøke å veilede den som starter opp i hva som 
skal på plass i riktig rekkefølge, hvilke regelverk og krav som      
stilles, og hvem som kan hjelpe med hva osv. 
Brosjyren blir trykt opp i et begrensa opplag, og sendt ut til     
kommunene, lagt ut på regnskapsførersamlinga i høst/vinter, og 
naturbruksskolene, SGK og Mære. Andre som kunne tenke seg 
brosjyren i trykt form tar kontakt med Anne Grete slik at de som 
vil ta de i bruk får disse tilsendt. 
 
Brosjyren er tilgjengelig på nett, og etter at KTL er avslutta har 
Fylkesmannen og Bondelaget ansvar for å oppdatere brosjyren. 
Mens vi venter på det trykte eksemplaret kan brosjyren lastes 
ned her 

http://www.tfou.no/default.asp?id=2092
http://www.bondelaget.no/nyheter/hvilken-karrieremuligheter-har-jeg-ved-a-ga-naturbruk-article82196-5083.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/ny-bonde-eller-skogbruker-forvirra-endelig-er-brosjyren-som-hjelper-deg-her-article82194-5083.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/ny-bonde-eller-skogbruker-forvirra-endelig-er-brosjyren-som-hjelper-deg-her-article82194-5083.html

