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Nyhetsbrev  

kompetanseløft trøndersk landbruk 

 KTL er nå formelt avslutta. Dette vil være det siste nyhetsbrevet som kommer, og er mer i form 
av en oppsummering. Vi i prosjektteamet er veldig fornøyd med innsatsen alle har gjort        
gjennom de tre åra prosjektet har pågått. Vi kan trygt si at kompetanse er satt på agendaen i det 
Trønderske landbruket. 

Sluttkonferansen ble godt besøkt, og plansjene og filmene ligger ut på nett. 
Jeg , Pål Krister og Sissel takker for tre inspirerende og  spennende år, og ønsker alle et riktig godt 2016! 

Erfaringslæringstilskuddene 

Det har vært stor spenning knytta til hvor 

mange av gruppene som faktisk kom til å   

gjennomføre erfaringsgruppekonseptet. 

 

Resultatet er intet anna enn overveldende og 

imponerende! 

 

Til slutt ble det innvilga 94 søknader over     

tilskuddspotten. Da vi avslutta innrapporte-

ringene hadde vi fått inn rapportert 86      

grupper, og utbetalt kr. 540.000,- 

 

I alt har minst 1600 bønder vært med på ett 

eller anna arrangement i  erfaringsgruppe-

konseptet. 

Hva ble igjen etter KTL 
Vi har nå prøvd å sammenstille en oversikt over hoved-
aktivitetene som ble kjørt i regi eller hatt sitt utspring fra KTL. 
I tillegg går det frem  hvordan de ulike aktivitetene tas videre, 
og av hvem. 
 
Dokumentet er tilgjengelig på denne linken. 

Erfaringsgrupper og Mentor 
Mange har spurt om hva som skjer videre nå med dette tilskuddet… 
Vi kan med glede annonsere at Erfaringsgruppe– og mentortilskuddet videreføres. Faglig 
opplæring og kollegalæring avvikles. 
For mer informasjon kan dere lese mer på Bondelaget sine nettsider mhp noe justeringer i 
ordningene, samt nye søknadsskjema  
Administrativt ansvarlig for ordningen er nå Grønn forskning, ved Borgny Grande. 
E-post: borgny.grande@nlr.no  

Sluttrapport 
Vi er i siste fase av skrivingen av sluttrapporten, og den vil bli 
tilgjengelig på nettsidene til Bondelaget i Trøndelagsfylkene i 
om få dager. 

Rekrutteringsarbeidet 

Det jobbes nå med å få på plass et eget rekrutteringsprosjekt. 

Flere av dere er involvert, og det tas sikte på å få inn en søk-

nad 15. februar. 

Likevel er det morsomt å kunne fortelle at markedsførings-

materialet som ble produsert (grafisk uttrykk og rekrutte-

ringsheftet) nå er  tatt i bruk av Norges Bondelag, og de vil 

bruke dette aktivt i sitt rekrutteringsarbeid opp mot natur-

bruksskolene. 

Skolene må nå selv  stå for oppfølging av messer og deltagel-

se på ulike stands, slik det ble gjort før KTL ble etablert. Vi 

oppfordrer til at arbeidet med fellesstander videreføres. 

Samhandla rådgiving 

Norsk landbruksrådgiving, Tine og Nortura går  

videre med arbeidet ”samhandla rådgiving til   

bondens beste”, og skal møtes igjen i mars. Et 

spennende og nyttig arbeid som vi har stor tro på 

at vil gi resultater både innad i rådgivingen, men 

også til sluttbrukerne, bonden! 

http://www.bondelaget.no/om-nord-trondelag-bondelag/optimisme-og-framtidstru-preget-en-vel-blast-sluttkonferanse-for-kompetanseloftet-article82905-1471.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/kompetanseloftet-avslutta-hva-ble-igjen-article83321-5083.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/mentor-og-erfaringsgruppetilskuddet-viderefores-article83354-5083.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/mentor-og-erfaringsgruppetilskuddet-viderefores-article83354-5083.html

