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Det jobbes nå med å få landa en del avleggere etter KTL. Vi har vært i møte med faglig råd vedrørende voksenopplæring natur-
bruk. Det jobbes sammen med skognæringa om et nytt rekrutteringsprosjekt. Her skal det være eget inn-
spillseminar 30. oktober. Det jobbes også med å se på en slags videreføring av elementer fra KTL og 
Grønn forskning inn i et nytt prosjekt. Utrulling av  prosjektet praksis i næringa skal rigges for første  
gjennomføringsår. I tillegg skal vi være representert på en del arrangement som gartnerkonferansen, regio-
nal rådgiverkonferanse for ungdomsskolene, erfaringsutveksling på mentorordninga i Lillehammer, og 
mye mer. Vi satser på å lande til avslutningskonferansen den 24. november! 

Erfaringslæringstilskuddene 

Vi har nå nådd 600.000 kr og 94 grupperinger. 

Det betyr at vi har brukt opp midlene som var     

avsatt. Aktiviteten har vært stor, og om lag 1000 

bønder har vært i sving med kompetanseheving. 

All aktivitet må være avsluttet og rapportert inn 

innen 15. desember, først da vil vi vite mer eksakt 

gjennomføringstall. 

 

*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 8 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 5 

Steinkjer 5  Rissa  1 

Namdalseid 3  Meldal 1  

Inderøy 4     

Røyrvik 1   

Frosta 3   

 64  30 

Landbruk og klima på dagsorden 
Det er flere store konferanser og temadager under opp-
seiling. Her er et utvalg som kan være verdt å få med seg. 
31. okt. Kvinner kan-seminaret, Trondheim 
11.-13. nov. Økokongressen Økologisk 3.0 på Røros 
12. –13. nov. Levende landbruk—Scandic Hell 
17. nov. skal vi satse på biogass i landbruket—Mære  
18.- 19. nov.  Bioenergidagene på Gardemoen  

Avslutningskonferanse for Kompetanseløftet 
Som annonsert blir sluttkonferansen den 24. november på Scandic Hell. 
 
Konferansen har fokus på fremtidens utfordringer i et kompetanseperspektiv for landbruket. Hvor går veien 
videre? Vi skal bli utfordra og pirka på av folk utenfra Trøndelag, og vi kjører en blanding av live og show-
intervju. 
 
Det skal bli litt for en hver smak - vi håper på godt tilslag på deltagelsen, og ber dere spre programmet i deres 
nettverk! 
Program lastes ned på linken  og påmelding sendes til anne.grete.rostad@bondelaget.no 

Kreativ nyskaping på bygda 2.0 
23.—24. oktober var 18 gårdbrukere under 40 år samla i 
Skaun for faglig påfyll og inspirasjon for å komme et steg     
videre med næringsutvikling basert på gårdens ressurser. 
Seminaret var et samarbeid mellom Innovasjon Norge, KTL og 
Fylkesmannen i Trøndelagsfylkene. 
Deltagerne fikk inspirasjon av andre gründere, litt metodikk-
veiledning, og jobbe med egen idè. 

http://www.bondelaget.no/kvinner-kan/kvinner-kan-det-gode-liv-article82220-4970.html
http://skjetleinkompetanse.no/kursoversikt/20-kurs/okologisk-3-0/5-okologisk-3-0-innovasjon-og-samfunnsutvikling
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/S%C3%B8r%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Dokumenter/Invitasjoner/Omtale%20Levende%20Landbruk%202015.pdf
http://matnavet.eventweb.no/MLS/Web.nsf/ShowEvent3?OpenForm&ID=51590C22BE59D5E4C1257EC000491258
http://www.bioenergidagene.no/
http://www.bondelaget.no/nyheter/kompetanseloftet-ved-veis-ende-article82608-5083.html
mailto:mailto:anne.grete.rostad@bondelaget.no?subject=Påmelding%20sluttkonferanse%2024.11.15

