
 
Aktivitet Innhold oppslutning Målgruppe Ansvarlig for oppfølging 

Kompetansekafé Et nettverkstiltak for å øke 
kunnskapen og kjennskapen til 
hva de ulike aktørene i 
landbruket jobber med, for å 
kunne avdekke nye 
samarbeidsarenaer, eller finne 
nye aktiviteter/prosjekt. 

Det ar vært arrangert 18 
kaféer med tilsammen 
om lag 450 deltagere 

Forskning, rådgivning og 
utdanning 

Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter og 
Utviklingsavdelinga ved Mære 
landbruksskole tar ansvar for 
videre drift av kaféene 

Rådgivernettverk Møtepunkt for 
rådgiverapparatet på ledernivå 
for å diskutere relevante tema 
og utfordringer som man ser 
komme. 
Gruppa har møttes 3-4 ganger i 
året. 

Gruppa har bestått av 
Tine, Nortura, NLR, 
Felleskjøpet, 
Studieforbundet Næring 
og Samfunn, Skjetlein 
grønt kompetansesenter, 
Utviklingsavd. v/Mære, 
NILF og tildels ALLSKOG. 
Gruppa har et ønske om 
å fortsatt treffes 1-2 
ganger i året selv om KTL 
avsluttes. 

Ledernivået i landbrukets 
organisasjoner 

SGK og Mære følger opp. 
Mære inviterer til første møte 
våren 2016 

Erfaringsgruppekonseptet Tilskudd til 4 former for 
erfaringslæring. 
Hovedhensikten var å skape 
mer engasjement om 
kompetanseheving, og øke 
bestillerevnen til bøndene, samt 
skape og dyrke frem 
møteplasser og produsentmiljø. 
Det vises til 
evalueringsrapporten fra TFoU 
"Evaluering erfaringsgrupper" 

1600 bønder fordelt på 
86 grupper/tiltak.  
I videreføringen satses 
det kun på 
erfaringsgrupper og 
mentor.  

Bøndene Grønn forskning administrerer 
mentor og erfaringsgrupper 
videre.  
Alle aktører (rådgivere, 
kommunene, faglag osv.) har 
ansvar for å informere om 
ordningene. 

Samhandling rådgiving Økt samhandling på tvers av Har hatt 3 samlinger med Rådgivere og ledere i TINE, Nortura og NLR jobber 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/okonomisk-stotte-til-kompetansetiltak-article78311-5211.html
http://tfou.no/wp-content/uploads/2015/10/tfourap201511.pdf


 
organisasjonene for bedre 
rådgivning til bonden. 
 
Et oppfølging av bestillingen  
"fremtidens rådgiving til 
bonden" 

eksterne 
prosessveiledere.  
Ledernivået i NLR, TINE 
og Nortura har sammen 
kommet frem til et 
konsept hvor 
samhandling er i fokus. 
Rådgivere skal bli bedre 
kjent på tvers av 
organisasjonene og bli 
bedre til å spille på 
hverandre. 

rådgiverorganisasjonene videre.  
Neste samling er januar og mars 
-16, hvor videre fremdrift og 
forankring vil bli diskutert. 

Entreprenørsamling Møteplass for unge/nye bønder 
under 40 år for å få hjelp til å 
finne veien videre mhp spesielt 
tilleggsnæring, men og utvikling 
innafor det tradisjonelle 
landbruket. 

2 samlinger er 
gjennomført med hhv 26 
og 18 deltagere. En 
samling i Nord- og en i 
Sør-Trøndelag. Positiv og 
viktig møteplass for ei 
gruppe i mye samme 
livssituasjon med behov 
for nettverk og 
inspirasjon, hvor det ytes 
lavterskel "hjelp" 

Bønder/ kommende bønder 
under 40 år. 

Uavklart 

E-læring i landbruket 
Forprosjekt 2015-2016 

Forprosjekt 1: Kartlegging av 
tekniske løsninger og hvordan e-
læring brukes av aktørene i dag. 
Arbeidet har resultert i et nytt 
og mer utviklings- og 
handlingsbasert forprosjekt i 
2015-2016. 
Mål: Etablere e-læring som en 
felles strategi for 

Gjennomført en rekke 
møter mellom aktørene i 
det første forprosjektet. 
Det legges inn ressurser 
til opplæring og praktisk 
utvikling/gjennomføring i 
nytt forprosjekt. Egne 
ansatte og andre aktører. 
Utarbeide plan for 

Lærere på 
utdanningsinstitusjoner, 
kurstilbydere, 
rådgivningsaktører og 
organisasjoner.  
Gi trønderske bønder god 
tilgang på kurs uavhengig av 
livssituasjon og hvor de bor. 

Eget prosjekt i regi av Mære, 
Skjetlein, HiNT og Bondelagene 
i Sør- og Nord-Trøndelag.  

http://www.bygdeforskning.no/publikasjoner/raadgiving-til-bonden-et-innspill-om-behov-og-utfordringer
http://www.bygdeforskning.no/publikasjoner/raadgiving-til-bonden-et-innspill-om-behov-og-utfordringer


 
kunnskapsbygging i landbruket 
hos de deltakende 
organisasjonene og utdannings- 
og rådgivningsapparatet i 
Trøndelag.  

hovedprosjekt. Etablering 
av felles nettsted for 
profilering av e-
læringstilbud? 

Studiepoeng for 
etterutdanning 

Forprosjekt gjennomført. 
Avklart mulige tilpasninger og 
krav til kurs som skal gi 
studiepoeng ved HiNT. Aktørene 
formulerte i forprosjektet klare 
ambisjoner om videre utvikling 
av tilbud, men 
Utdanningsdirektoratet har i 
løpet av sommeren åpnet 
tilsynssak mot HiNT m.fl., hvor 
det signaliseres at formelle krav 
i utgangspunktet kan sette 
stopper for enkelte av de 
tilbudene en har gjennomført 
tidligere. Jobbes videre for å 
avklare hva som er 
mulighetsrommet framover. 

Gjennomført en rekke 
møter i prosjektgruppa. 

Fagansvarlige ved HiNT, 
Mære, Skjetlein mfl. 
Bondelaget/Kompetanseløftet 
har deltatt. 

HiNT, Mære, Skjetlein, 
Bondelaget/Kompetanseløftet 

Voksenopplæring 
Naturbruk 

Skjetlein og Mære har i hele 
2015 jobbet med å se på 
voksenagronomen med nye 
øyne. Det jobbes med å få på 
plass et mer modulbasert 
agronomtilbud, med større 
fleksibilitet og relevans for de 
som også har drevet i yrket ei 
stund.  Også fokus på bedre 
tilgjengelighet og samarbeid 

Mære, Skjetlein og 
Bondelaget 

Bønder som vil ha 
agronomutdanning, og andre 
aktører som ønsker 
oppfriskning på enkelte kurs. 

Elementer av arbeidet tas inn i 
det vanlige utviklingsarbeidet 
på Mære og SGK, mens 
prosjektet i sin helhet trenger 
mer tid, og involvering av flere 
aktører som det vil blir jobbet 
videre med. 



 
mellom tilbyderne 

Tilvekst - nytt 
rekrutteringsprosjekt 

Med mål om å videreutvikle 
arbeidet med rekruttering til de 
grønne næringene, planlegges 
det nå et nytt 
rekrutteringsprosjekt i 
samarbeid mellom jord- og 
skogsektoren.  Arbeidet som er 
gjort i KTL og Velg Skog danner 
grunnlag for det nye prosjektet, 
som i tillegg søker å favne 
fagutdanningene i 
landbrukssektoren. 

Et arbeidsutvalg med 
deltakere fra 
Skognæringa i Trøndelag, 
Bondelagene i Trøndelag 
og KTL leder arbeidet.  
Det er også bl.a. holdt 
innspillseminar der flere 
aktører fra skolene og 
industrien deltok. 

Ungdom i utdanningsvalg for 
å få flere til å velge grønn 
utdanning, og sikre bedre 
tilgang på talenter og 
fagpersoner i alle ledd innafor 
jord- og skognæringene. 

Det søkes våren 2016 om 
midler til et treårig prosjekt. 

Sammensying av KTL og 
Grønn forskning (GF) 

Det jobbes med å se på de ulike 
arbeidsmetodene som er skapt i 
Grønn forskning og KTL i en 
sammenheng for å videreutvikle 
og få metodene godt etablert i 
landbruket. 

De ulike 
arbeidsmetodene som 
KTL og GF har etablert 
utfyller hverandre og kan 
sees mer i sammenheng. 
Bl.a næringsgruppene og 
innspillseminarene i GF, 
og erfaringsgruppe-
konseptet, kompetanse-
kaféene og rådgiver-
samhandlinga i KTL.  

Bønder, FoU og rådgivning Grønn forskning og KTL, GF tar 
jobben videre etter at KTL 
avsluttes. 

Rektorsamling KTL har invitert rektorene på 
naturbruksskolene i Trøndelag 
til halvårlige rektormøter.  
Møtene har gått på omgang 
mellom skolene, og det har vært 
diskutert bl.a. praktisk drift, 
utbygging, rekruttering, 
spesielle utfordringer m.m. 

Det er avholdt 4 
rektormøter i 
prosjektperioden. 

Rektorene på naturbruk Neste møte er avtalt på Grong 
vgs i april 2016.  Rektorene må 
etter dette selv avtale neste 
møte. 



 
Prosjekt Praksis i næringa 
for naturbrukselever 

KTL har sammen med 
naturbruksskolene og NLR 
gjennomført forprosjekt. Målet 
er å gi naturbrukselever tilbud 
om praksis hos 
rådgivingsaktørene slik at de blir 
bedre kjent med 
jobbmulighetene. Et indirekte 
mål er å bedre rekrutteringen av 
rådgivere med ønsket 
utdanning. 

I forprosjektet har Val, 
Mære, Skjetlein og Øya 
vgs deltatt, sammen med 
NLR Nord- og Sør-
Trøndelag.  I hoved-
prosjektet deltar i tillegg 
NLR Namdal, Tine 
rådgiving, Felleskjøpet 
Agri, Allskog og 
Fylkesmannens land-
bruksavdeling i Nord- og 
Sør-Trøndelag. 

Naturbrukselever som vil bli 
bedre kjent med 
yrkesmulighetene hos 
rådgivingsaktørene i 
landbruket. 

Det er bevilget RK-midler til 
første ordinære gjennomkjøring 
i 2016. Skjetlein vgs er 
prosjekteier. Legges inn i 
eventuelt nytt 
rekrutteringsprosjekt dersom 
det kommer på plass. 

Ny bonde/skogbruker En brosjyre for nye og 
kommende bønder som 
systematisk tar for seg hva som 
må på plass, og hva det må tas 
hensyn til i en oppstartsperiode, 
samt en rekke tips og råd for 
hjelp og kompetansepåfyll 

Utviklet etter ønske fra 
rådgiverapparatet om ei 
sammenstilling av hva en 
ny bonde må ta hensyn 
til i en oppstartsperiode.   

Nye og kommende bønder Brosjyren må oppdateres en 
gang i året. Fylkesmannen har 
ansvar for å oppdateringa. HiNT 
og Fylkesmannen utvikler 
system som fører til rask 
oppdatering. 

Grønn utdanning Rekrutteringsbrosjyre for å 
synliggjøre karrieremuligheter i 
landbruket. 13 bedrifter med 
tilknytning til landbruk er 
presentert. 

Brosjyren er sendt ut til 
alle ungdomsskolene i 
Trøndelag, markedsført 
på rådgiverkonferansen i 
NT. Naturbruksskolene 
og HiNT har et stort 
opplag. 

Ungdom i utdanningsvalg og 
foreldre, samt rådgivere i 
ungdomsskolene 

Bondelagene i Trøndelag har 
eierskapet. Norges Bondelag 
har tatt i bruk materiellet, både 
bilder/uttrykk og brosjyrer i sitt 
nasjonale rekrutteringsarbeid. 

 

http://www.bondelaget.no/nyheter/ny-bonde-eller-skogbruker-forvirra-endelig-er-brosjyren-som-hjelper-deg-her-article82194-5083.html
http://issuu.com/wowreklame/docs/brosjyre_gronnutd_sider

