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1.0 Innledning 
 

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) har vært ei treårig satsing med direkte utspring fra 

Trøndersk Landbruksmelding. Fylkestingene hadde klare målsetninger med landbruksmeldinga, og 

stilte forventninger til at det ble satt fokus på kompetanseheving i landbruket.  Derav kom 

utformingen av KTL som ble etablert som et eget prosjekt i 2013. 

Prosjektet ble innledet med en forprosjektfase i regi av Proneo, mens Nord- og Sør-Trøndelag 

Bondelag har vært ansvarlig for hovedprosjektet. Prosjektet ble finansiert gjennom regionale midler 

fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i begge trøndelagsfylkene. 

Bondelagene i Trøndelag står som ansvarlige søkere. Prosjektet er ledet av ei bredt sammensatt 

styringsgruppe, samt et mindre arbeidsutvalg (AU). Oversikt over medlemmene i styringsgruppa og 

AU ligger i vedlegg 1. 

Det har vært mange målsetninger i prosjektet, og en lang rekke med tiltak det skulle fokuseres på. 

For å bli mest mulig tydelig ble prosjektet delt inn i tre arbeidsområder: 1) Bonden, 2) Utdanning og 

3) Rådgiving. Det ble opprettet to arbeidsgrupper som skulle ivareta og sørge for aktivitet rettet mot 

de tre innsatsområdene. Arbeidsgruppe for utdanning og etterutdanning, og arbeidsgruppe rådgiving 

med fokus på både bonden og rådgivinga. 

Ved et tilbakeblikk på prosjektet fra start til slutt, må det være lov å konkludere med at prosjektet 

har svart til mange av forventningene. Selv om ikke alle mål og tiltak har gitt konkrete svar og 

resultater, har mye av aktiviteten vært av en holdningsendrende art.  Prosjektet har skapt mye 

aktivitet overfor både rådgivere, utdanningsaktører og bønder.  Vi mener prosjektet har svart til en 

av hovedforventningene, - nemlig at prosjektet skal utgjøre en vesentlig forskjell og være synlig. 

En av suksessfaktorene med prosjektet er at næringsaktørene har deltatt aktivt, og som aktørene 

selv har påpekt; at det gjennom prosjektet har blitt stilt forventninger om at hver enkelt selv må 

gjennomføre aktivitetene. KTL har skapt møteplassene og satt aktuelle tema på agendaen, mens 

aktørene har vært nødt til å «gjøre jobben sjøl». 

Dette innebærer at det er lagt ned en enorm egeninnsats fra alle aktørene i prosjektet. Det er få 

aktiviteter som har blitt finansiert av Kompetanseløftets midler, med unntak av større 

arbeidsoppgaver/prosjekt som har krevd mye tid og ressurser. Deltagelse på møter og aktiviteter er 

finansiert med egeninnsatsen fra aktørene. I tillegg er det en enorm egeninnsats fra næringsutøverne 

selv (bøndene) gjennom deltakelse på ulike kompetansetiltak. 

Anne Grete Rostad har vært prosjektleder, med Borgny Grande som vikar da Anne Grete hadde 

fødselspermisjon.  Pål Krister V. Langlid, Håvar E. Hanger og Sissel Langørgen har vært 

prosjektmedarbeidere, de to sistnevnte i deler av prosjektperioden. 
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2.0 Aktiviteter i prosjektet 

Kompetanseløftet (KTL) har vært etterspurt i mange 

sammenhenger i regionen for å orientere om hva 

prosjektet er og hvilke muligheter det gir for bønder. Vi har 

også deltatt på møter i andre fylker, og på nasjonale 

samlinger for ulike organisasjoner, og fortalt om hvordan 

det jobbes i prosjektet og hvilke resultater vi kan vise til. Se 

vedlegg 5 for liste over de ulike møtene. 

 

2.1 Bonden 

Økt kompetanse og bestillerevne hos bøndene 
Økt kompetanse og bestillerevne hos bøndene er en krevende bestilling som krever involvering helt 

ned til den enkelte bonde. Det ble jobbet med ulike vinklinger for å nå ut i næringa. Det ble orientert 

aktivt om prosjektet gjennom nettverkene til Bondelaget, Skogselskapet, Bonde- og småbrukarlaget, 

kommunene, gjennom rådgiverorganisasjonene og gjennom utviklingsenhetene på Mære og 

Skjetlein. Det ble utvikla flere brosjyrer med tips og råd til økt aktivitet, og informasjon om hva de 

ulike rådgiveraktørene kan tilby. 

Tilskudd til erfaringslæring  

I juni 2014 opprettet vi fire tilskuddsordninger med mål om å øke kompetansen hos bønder. Tiltaket 

ble finansiert med ekstrabevilgning fra de regionale midlene hos Fylkeskommunene, og det ble avsatt 

midler fra Kompetanseløftets eget budsjett.  Dermed kunne vi tilby bøndene støtte til egen 

kompetanseheving, og bidra til å skape aktivitet og etablere nye arbeidsmetoder. 

Tilbudet ble organisert i fire tilskuddsordninger.  Det ble utarbeidet enkle søknadsskjema som 

søkerne kunne laste ned fra prosjektets hjemmesider. 

Kort om de ulike ordningene: 

Erfaringsgrupper er en fast gruppe gårdbrukere/skogeiere 

som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av 

hverandre. Tema for gruppen kan for eksempel være: 

Mjølkerobot, fôring, grovfôr, hvordan håndtere krise, 

hvordan løse tidsklemma, utbygging av driftsbygning, 

tynning osv. KTL støtter erfaringsgrupper med 5000 kr/år. 

Mentorordning innebærer at en gårdbruker gjør en formell 

avtale med en kollega som kan bistå med råd, veiledning og 

som diskusjonspartner.  Dette er spesielt aktuelt ved større 

omlegginger av drifta, ved planer om utbygging og for nye 

brukere. KTL støtter mentorpar med 4000 kr/år. 

Ressurskartlegging fra Kreativ nyskaping på bygda. 
Entreprenørsamling for unge bønder. foto: B.S.Dillan 

Erfaringsgruppe i Verdal, sammen med rågiver fra NLR. 
Foto: AGRostad 
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Kollegalæring er grupper som administreres av en organisasjon/faglag og som ikke består av faste 

deltakere.  Deltakerne lærer av hverandre gjennom diskusjoner, studiebesøk m.m. Tema kan være 

fast eller varieres for hvert møte - etter deltakernes ønske. KTL støtter kollegalæring med 5000 kr/år. 

Faglig opplæring omfatter tiltak der lokale faglag arrangerer fagmøter med eksterne innledere, 

studieturer o.l.  KTL støtter tiltaket med inntil 10.000 kr/år. 

Ordningene ble i hovedsak markedsført gjennom prosjektets nettverk.  Ordfører, landbrukskontor og 

lokale media fikk jevnlig informasjon om hvor mange grupper, og med hvilke tema, som var 

opprettet i lokalmiljøet.  Dette ga oss mye mediedekning i lokal presse. Vi har også fått 

oppmerksomhet ved større og mer omfattende artikler i bl.a. Nationen og Trønderavisa.  Etter hvert 

ble det laget en rollemodellserie med intervju av bønder som deltok i ulike kompetansegrupper. 

Kommunal verktøykasse 

Det er utarbeida ei «verktøykasse» til kommunene som skal være et bidrag til å informere om 

kompetansetilbydere i landbruket, og en oppstartshjelp for nye bønder. Vi har også utarbeida noen 

tipsark til hvordan kommunene kan jobbe med KTL, og generelt bidra til å skape aktivitet i næringa 

uten for mye ressursbruk: 

 Informasjonsflyer om KTL kommunene i Trøndelag (2013) 

 Informasjonsflyer om KTL lokale bondelag (2013) 

 Landbruksstatus kommunevis – faktaark (2013) 

 Tipshefte for kompetanseaktivitet (2013) 

 Søknadsskjema for erfaringsgrupper, mentor, kollegalæring og fagopplæring (2014) 

 Rådgiving lønner seg – en foredragsserie som kan benyttes fritt (2014) 

 Ny bonde/skogbruker brosjyre (2015) 

 

Styrking av kurs og utdanningstilbud for bønder 

Møteplass for kurstilbydere 

I 2013 ble det gjennomført et fellesmøte med kurstilbyderne i regionen. Det er ønskelig å 

gjennomføre dette på årsbasis, og at Studieforbundet næring og samfunn (SNS) har ansvar for at 

dette gjennomføres.  

  

Evaluering av voksenagronomtilbudet 

Norges Bondelag vedtok høsten 2014 å innføre kompetansekrav i landbruket, og håper å få med seg 

Landbruks- og matdepartementet på å gjennomføre dette. Da er det viktig at agronomutdanning for 

voksne («voksenagronomen») får en skikkelig gjennomgang for å være tilpassa de behov og 

utfordringer dagens og fremtidens bønder har. I ØF-rapport 5/2014 «Landbruksutdanningen på 

videregående nivå og vurdering av behovet for fagskole innen landbruk», pekes det i gjennomgangen 

av voksenagronomen på at modulbasert agronom bør vurderes. 

 

Kompetanseløftet har i 2015 samarbeidet med Skjetlein Grønt Kompetansesenter (SGK) og 

Utviklingsavdelingen på Mære landbruksskole (Mære) om en gjennomgang av voksenopplæring 
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naturbruk (VON). Gruppa har laget en skisse til et modulbasert tilbud, og har presentert denne i 

møte med Landbruks- og matdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Faglig råd for naturbruk. 

 

Det jobbes videre med skissen etter innspill fra møtet i Oslo. Elementer av arbeidet tas inn i SGK og 

Mære sitt eget utviklingsarbeid, mens en større endring vil kreve en større jobb med en bredere 

forankring. Det vil bli gjort noen initiativ mot andre fylker for å se om det er flere som er interessert i 

å gå videre med arbeidet. 

 

Studiepoeng for landbrukskurs 

Det er innvilget RK-midler fra Fylkeskommunen for å øke status og interesse for etter- og 

videreutdanningskurs i landbruket.  Hovedmålet er å utrede om og på hvilken måte det er mulig å gi 

studiepoeng på slike kurs, både innen  jordbruk, skogbruk og andre landbrukstilknytta næringer. 

Arbeidet ble gjennomført som forprosjekt for å komme fram til løsninger mellom aktører som tilbyr 

etter- og videreutdanning og akademiske studietilbydere.  

 

Prosjektet skal legge grunnlaget for å øke interessen for etter- og videreutdanning i næringa ved å 

finne modeller for å gi studiepoeng på etterutdanningskurs i Trøndelag. HINT, Mære landbruksskole, 

NLR Namdal, SGK og Kompetanseløftet v/Bondelagene i Nord- og Sør-Trøndelag samarbeider om 

prosjektet, og er godt i gang med arbeidet. 

 

Rapporten fra forprosjektet er ferdigstilt, og det ble påstarta en jobb med å få på plass noen testkurs. 

Det arbeidsgruppa ikke var klar over var at NOKUT hadde sett nærmere på en del av 

etterutdanningskursene som det gis studiepoeng på, og de stilte vesentlig strengere krav til hva som 

kan godkjennes som kurs med studiepoeng (dette gjelder generelt, og ikke spesielt landbruk).  

 

Det åpnes nå for at de som tar voksenagronomen kan delta på undervisningen på HUS130 på HiNT. 

Det vil og bli markedsført en hospiteringsordning for bønder på HiNT fra høsten 2016 av. 

 

Nettbasert undervisning – fjernundervisning 

Det ble innvilga RK-midler fra Fylkeskommunen til et forprosjekt for å legge grunnlaget for å ta i 

bruk/videreutvikle bruken av ny teknologi for formidling av kompetanse i landbruksnæringa.  Det 

finnes mange gode tekniske løsninger for overføring av kurs, innlegg, foredrag og kompetanse 

generelt, men landbruket har i liten tatt i bruk denne teknologien.  

I hovedsak er det Mære, Skjetlein, HiNT og NLR Namdal som jobber med å utforme en plan for 

hvordan landbruksnæringa skal ta i bruk teknologi for å formidle kompetanse til gårdbrukerne i 

Trøndelag.  Det jobbes også med hvordan dette skal implementeres hos kurs- og 

kompetansetilbydere i Trøndelag, samt i næringa. 

 

Forprosjektet er nå avslutta, og kurstilbyderne utvikler stadig sine e-læringstilbud.  Mære har fra 

2015 tilbud om e-læring i enkelte kurs.  SGK starta i 2014 opp med desentralisert undervisning på 

voksenagronom med stor suksess, og Mære fulgte etter fra skoleåret 2015/-16. 

 

Videre søkes det status som «nasjonal pilot» for å få en bredere finansiering av videre arbeid mot å 

bli en nasjonal tilbyder på e-basert etterutdanning fra Trøndelag.  
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Entreprenørskap i landbruket 

KTL har gjennomført to entreprenørskapssamlinger for unge 

bønder.  I november 2014 sammen med Ung tiltakslyst og 

Ungdomsfondet, og i oktober 2015 sammen med Innovasjon 

Norge og Fylkesmannen. Samlingene hadde fokus på inspirasjon 

og idémyldring, og man kunne få hjelp med prosessveiledning. 

Begge samlingene gikk over to dager, og det har deltatt til 

sammen 45 unge bønder. 

 

Det er tydelig at dette er en arena som det er behov for og som 

ikke eksisterer i dag. Unge bønder i alderen 18-40 setter pris på 

møteplasser med kolleger som opplever mange av de samme 

utfordringene og usikkerhetene som dem selv.   

 

2.2 Utdanning 

Naturbruksutdanninga 

Rektormøter 

Rektorene på naturbruksskolene hadde et ønske om å få til et eget nettverk for å bli bedre kjent og 

dele erfaringer. Det har vært gjennomført fire rektormøter i prosjektperioden.  Møtested har vekslet 

mellom skolene slik at man samtidig har blir kjent med hverandres fasiliteter.  

Til hvert møte settes ulike tema på agendaen, og det har vært fokus på bl.a.: Hvordan sikre faglig 

oppdatering av lærerstaben, deltagelse i internasjonale prosjekter og utveksling av elever i 

forskningsprosjekter (Erasmus+- prosjekter). Under omvisning på skoleanleggene har det bl.a. blitt 

diskutert hvordan man innretter drifta av gårdsbruket, erfaringer med drift av internat, øvrige 

undervisningsrom osv. 

Styrke naturbrukstilbudet  

Styringsgruppa kom med en klar bestilling på at man bør se på tilbudsstrukturen til de ulike 

naturbruksskolene i fylkene. Med relativt få elever kan ikke alle undervise i alt. Reindyrking av 

studietilbud, med utveksling av elever likt det som gjøres innen skogbruk, kan være aktuelt. Det er 

gitt klare innspill til Kompetanseløftet om at en slik diskusjon bør bringes på bordet.  

Dette er også et tema som har kommet frem i arbeidet som begge fylkene gjør i forbindelse med 

evaluering og vurdering av den videregående skolestrukturen i Nord- og Sør-Trøndelag. 

Det ble initiert et første møte mellom fylkeskommune og skole med skoleutvalg. Initiativet ble ønska 

velkomment, og skoleutvalgene landa på at rektomøtene er et første steg i dette arbeidet. 

Skolestruktur og samarbeid om fag har ikke vært noe tema i rektormøtene. 

Vinteren 2015 ble det tatt initiativ fra KTL sammen med Velg skog til et møte med 

fylkeskommunenes utdanningsenheter for å se på muligheten til å sende flere skogelever fra Sør-

Trøndelag til VG2 Skogbruk ved Mære landbruksskole. Sør-Trøndelag fylkeskommune gjorde det klart 

Kreativ nyskaping på bygda, Inderøy 2014.  
Foto: B.S. Dillan 
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at det er skognæringa sitt ansvar å synliggjøre hvor mange lærlingeplasser det er tilgang på i Sør-

Trøndelag, før det er aktuelt å sende flere elever til Mære for skogutdanning. Velg skog tar den 

videre dialogen med skognæringa.  

 

Rekruttering og kobling skole - næringsliv 

Markedsføring naturbruk 

I 2013 utviklet vi markedsføringsmateriell som naturbruksskolene 

i Trøndelag fritt kunne benytte seg av i markedsføringen av seg 

selv og naturbruksstudiet. WOW medialab fikk i oppdrag å tenke 

nytt og utradisjonelt mot ei målgruppe som ikke naturlig har 

relasjoner til landbruket. Disse må vi kommunisere med på en 

annen måte enn vi gjør i dag dersom vi ønsker at flere skal ta 

høyere utdanning innen landbruk. Konseptet bygges rundt 

landbruket som en teknologisk og kompetansekrevende næring 

med behov for innovative og kreative folk. Resultatet finnes på 

følgende link: Naturbruk så mye mer enn fjøs og traktor 

Grønn fagdag 

For å øke kunnskapen om grønn utdanning hos rådgiverapparatet 

i ungdomsskolen gjennomførte vi «grønn fagdag» på Mære 

landbruksskole og Skjetlein videregående skole i 2013.  I 

programmet var det lagt opp til at næringa selv kom og 

presenterte hva de hadde å tilby av jobber, samt at tidligere 

naturbrukselever fortalte om sine karrierevalg og hvordan det var 

på arbeidsmarkedet med en naturbruksskoleutdanning i bunnen. 

I 2015 arrangerte vi en annen variant av grønn fagdag for elevene 

på Skjetlein vgs.  HiNT, HiHm og NMBU orienterte om høyere 

utdanning, og Felleskjøpet, Tine og Nortura presenterte 

karrieremuligheter.  Tre tidligere naturbrukselever ga oss eksempler på hvilke jobber man kan få når 

man velger å ta høyere «grønn» utdannning. 

Høsten 2015 deltok vi sammen med Velg skog på rådgiverkonferansen for ungdomsskolelærere/-

rådgivere i Nord-Trøndelag. Det var 110 personer samlet.  

Utdanningsmesser 

I januar 2014 deltok vi sammen med Velg landbruk, Framtidas landbruksutdanning, Velg skog, 

naturbruksskolene og næringsaktørene i landbruket på Ta Utdanning i Trondheim. En stor felles 

levende stand på 100m2 sørget for at grønn utdanning ble en veldig synlig aktør som ble godt besøkt. 

Messa hadde 10.000 besøkende. 

I juli 2014 deltok vi på åpen dag på 4H sin landsleir på Tautra. Vi sto sammen med Bondelaget og 

snakket om rekruttering med mange av de 1400 deltagerne på leiren. Vi hadde fullt telt hele dagen, 

og mange fikk en vekker på hva naturbruk egentlig er. 

"KTL-dama" ble brukt både på roll-ups og 
messevegg 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/naturbruk-sa-mye-mer-enn-fjos-og-traktor-article78637-5211.html
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Kompetanseløftets messevegg ble brukt 

på standen for barneaktiviteter på 

Matfestivalen i Trondheim både i 2014 

og 2015.  Kompetanseløftet organiserte 

også en felles stand på Agrisjå 2014. Alle 

skolene deltok, og i tillegg var HiNT, 

Skjetlein Grønt Kompetansesenter og 

Fylkesmannen med.  

I oktober 2014 la KTL til rette for at 

naturbruksskolene, HiNT og Velg Skog 

kunne delta på Opplæringsdagene i 

Trondheim. 3. desember 2014 deltok vi 

på rekrutteringsdager i Grong sammen 

med samvirkeorganisasjonene.  

I februar 2015 deltok vi igjen på Ta Utdanning i Trondheim.  På standen kunne de besøkende få 

informasjon om hele løpet fra naturbruk på videregående nivå, via høgskolestudier til jobb hos 

rådgiverorganisasjonene. Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag var også med og laget blest om standen 

med sin Instagram-konkurranse. 

Kobling skole og næringsliv 

I prosjektbeskrivelsen til Kompetanseløft Trøndersk Landbruk er det en klar bestilling på at det skal 

bli en sterkere kobling mellom utdanning og næring. 

I prosjektperioden har vi hatt gode erfaringer med at næringsaktører som NLR, Tine, Nortura og 

Felleskjøpet har deltatt aktivt på utdanningsmesser og grønne fagdager. Ved å bidra aktivt med 

informasjon om jobbmuligheter overfor ungdom, skapes også bevissthet blant aktørene på at de 

spiller en viktig rolle i rekrutteringsarbeidet. Skolene har meldt tilbake at de synes dette har vært 

veldig positivt, og at de samtidig knytter nye kontakter til næringa. 

Kompetanseløftet har i samarbeid med naturbruksskolene og NLR i 2015 gjennomført forprosjektet 

«Praksis i næringa for naturbrukselever».  Målet med prosjektet er å gi interesserte naturbrukselever 

praksis hos næringsaktørene, og på den måten bedre rekrutteringen både til høyere grønn utdanning 

og til næringa.  Vi har i prosjektet lagt stor vekt på at innholdet i praksisen skal være godt 

gjennomarbeidet på forhånd, og at elevene som får være med skal være motivert for en ekstra 

innsats.  Første ordinære praksisperiode gjennomføres i 2016 og er finansiert med RK-midler fra 

Fylkeskommunene.  NLR, Tine, Felleskjøpet, Allskog og Fylkesmannens landbruksavdeling med sitt 

nettverk er med og tilbyr praksisplasser. 

Rekrutteringsbrosjyren «Grønn utdanning» 

Brosjyren har fokus på karrieremuligheter i landbruket. Representanter fra 13 bedrifter med 

tilknytning landbruket er intervjuet om karrieremuligheter og hvilke utdanninger som er mest 

ettertraktet/aktuelle for dem.  

Elever fra Øya på stand under Agrisjå 2014. Foto: O.M.Ribsskog 
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Nasjonal infokampanje 

Kompetanseløftet har bidratt i arbeidet med å etablere et nasjonalt rekrutteringsprosjekt etter at 

«Velg landbruk»-prosjektet ble avsluttet i 2014. Det har vært noe møtevirksomhet med Norges 

Bondelag og andre aktører. 

2.3 Rådgiving 

Bedre samhandling mellom rådgivingsaktørene 
Arbeidsgruppa for rådgivere og etterutdanning hadde ønske om å satse på et rådgivernettverk for å 

styrke kontakten med hverandre. Her har ledernivået møttes på en felles arena for å diskutere 

utfordringer på tvers av organisasjonene.  

Kompetansekaféer 

Gjennomføring av åpne, månedlige lunsjsamlinger hvor kompetanseaktørene etter tur inviterer 

andre aktører ”hjem” for å orientere om egen organisasjon, prioriterte satsingsområder, viktige 

initiativ framover og muligheter for samarbeid med andre aktører. Tanken bak er at dette skal bygge 

ned barrierer mellom ulike aktører, og legge grunnlag for framtidig koordinert arbeid, både på 

utdannings- og rådgivningsfeltet. Kompetansekaféene har blitt kjørt annenhver gang i nord og sør, så 

godt som det har latt seg gjøre. 

Se vedlegg 2 for fullstendig oversikt over de ulike kompetansekaféene. 

"Rådgiving lønner seg" 

I 2014 ble det etablert ei gruppe med Tine, Nortura, Allskog, Felleskjøpet og Norsk 

landbruksrådgivning (NLR). Gruppa fikk i oppdrag å lage en felles presentasjon med tema 

«Rådgivning lønner seg».  Hensikten var å markedsføre hverandre ved å synliggjøre hva rådgiving kan 

føre til økonomisk. Presentasjonen er bygd opp av konkrete eksempler fra ulike produksjoner, og 

forskjellene fra før og etter tiltak er beregnet i kroner. Presentasjonen ble lagt på nett og hvem som 

helst kan benytte den, også kommunene. Vi håper presentasjonen brukes aktivt, spesielt i møte med 

nye bønder. I tillegg ble det laget et enkelt oppsett som presenterer hvilke typer rådgivning de fire 

største aktørene tilbyr, for å dele ut i møte med bønder.  

Rådgivingsbehov hos framtidens bønder 

Bygdeforskning ble utfordret til å gjøre en undersøkelse blant 10 aktive og framoverlente bønder, for 

å avdekke hva de savnet ved dagens rådgivning. Resultatet ble rapport 10/2014 «Rådgiving til 

bonden – et innspill om behov og utfordringer» av Egil Petter Stræte. Rapporten er blitt grundig 

jobbet med, og har ført til en del oppfølgingsaktivitet. Rapporten har blitt brukt aktivt i KTL, og også i 

organisasjonene. 

Av konkrete aktiviteter i regi av KTL er det kjørt kurs i evalueringsmetodikk og rådgiversalg for 

rådgiverapparatet.  Det er brukt eksterne prosessledere på kursene.  Disse to kursdagene ble starten 

på arbeidet med å utvikle samarbeid på tvers av organisasjonene i en rådgivende situasjon.   

Høsten 2015 samlet KTL ledere fra Tine, Nortura og NLR for å diskutere hvordan arbeidet skulle 

følges opp. Det ble utarbeidet et treningsprogram, og lagt en plan for videre oppfølging. Dette følges 

opp med egne  «treningsdager» i januar og mars, hvor omlag 40 rådgivere samles på tvers av 
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organisasjonene for å gå gjennom treningsprogrammet.  Med dette bygges en felles grunnmur for 

bedre samhandling blant rådgiverne i Trøndelag. 

Landbruksklynge Nord-Trøndelag og styrking av Mære-HiNT-aksen 
Det er gjennomført flere møter mellom Nord-Trøndelag Bondelag, HiNT, Mære landbruksskole, 

Nord-Trøndelag Fylkeskommunen, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Kompetanseløft Trøndersk 

Landbruk om en offensiv satsing på å utvikle det landbruksbaserte kompetansemiljøet i Nord-

Trøndelag. Det er satt spesielt fokus på aksen Mære-HiNT, blant annet med bakgrunn i at 

Fylkeskommunen gjennom sin behandling av framtidig satsing på Mære landbruksskole har lagt stor 

vekt denne aksen.  

Det ble også satt i gang et enda bredere arbeid med en landbruksklynge, hvor fokus delvis har vært 

samlokalisering av enkelte aktører i Mære-HiNT aksen. Det er etablert en gruppe som har jobbet 

spesielt med landbruksklyngen og styrking av Mære-HiNT aksen, ledet av Nord-Trøndelag Bondelag. 

En rekke aktører i Nord-Trøndelag er som en følge av dette i en prosess med å vurdere 

samlokalisering ved nytt Næringscampus ved HiNT. Kompetanseløftet trakk seg ut av  denne 

prosessen på et tidlig stadium. Nord-Trøndelag Bondelag følger opp dette, som en av aktørene som 

er aktuell for samlokalisering ved HiNT.  

FoU 
Kompetanseløftet har i hele prosjektperioden hatt en dialog med Grønn Forskning i Midt-Norge om 

mulige synergier og samarbeidsområder.  Dette har blant annet resultert i samarbeid om 

Kompetansekaféer.   

Kompetanseløftet har i prosjektperioden bestilt to utredninger fra FoU-miljøene i Trøndelag;  

- Bygdeforskning ble i 2014 engasjert for å gjøre en utredning på bondens rådgivningsbehov i 

fremtiden.  

- Trøndelag Forskning og Utvikling evaluerte i 2015 erfaringsgruppekonseptet for å se om det 

utgjorde en forskjell i næringa.  

Kompetanseløftet sitt arbeid med erfaringsgrupper er tatt inn som case i «Kompetent Bonde», et 

nasjonalt forskningsprosjekt ledet av Bygdeforskning.  Erfaringsgrupper etablert gjennom KTL inngår i 

undersøkelser om hvordan man kan jobbe for å få kompetanseutvekslingen mellom bonde og 

rådgiver til å fungere godt, og sikre at forskning kommer frem til sluttbruker. 
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3.0 PR/Markedsføring 

Markedsføring 
For å sette fokus på at kompetanse er viktig i landbruket ble det utarbeidet en helhetlig 

kommunikasjonsstrategi som bygger opp om denne bevisstgjøringa. Et resultat av strategien var 

Kompetanseløftets logo, som alle aktører ble invitert til å benytte aktivt både internt og i 

kommunikasjon med bøndene. 

 
Det ble også utviklet to roll-ups som ble distribuert til alle som var interessert.  Disse er ofte 

observert som bakgrunn på bilder fra ulike kompetansetiltak. 

 
 

Da Kompetanseløftet var godt i gang hadde vi etter hvert mye å formidle til en bred målgruppe.  

Informasjon ble da spredt gjennom nyhetsbrev utsendt på e-post til hele nettverket vårt. 

Nyhetsbrevene ligger samlet på prosjektet hjemmesider. 



 

12 
 

Rollemodeller i landbruket 
For å få økt oppmerksomhet rundt kompetansebehovet i landbruket fikk vi i 2014 laget en 

intervjuserie kalt «Rollemodeller».  Konseptet har vært vellykket og fått mye oppmerksomhet. Vi har 

presentert tre runder med rollemodeller. Første runde var bønder som har et bevisst forhold til 

kompetanse i drifta. Runde to var intervju med tidligere naturbrukselever om deres utdannings- og 

yrkesvalg.  Den siste runden omfattet intervju med grupper som hadde søkt erfaringsgruppe- og 

mentorordningen.  

I alt 28 intervjuer har blitt publisert, og mange av dem har fått høye lesertreff på Bondelagets 

nettsider og er blitt gjengitt i andre media. Spesielt serien med tidligere naturbrukselever fikk stor 

oppslutning og ble delt mye. Den ble også trykt i sin helhet i bl.a. Landbrukstidende. 

Utdanningsdirektoratet har også fanget opp disse intervjuene og gjengitt tre av dem i sitt magasin 

Yrke.  

PR 
Det ble tidlig vedtatt av styringsgruppa at det ikke skulle brukes ressurser på å opprette egen 

nettside eller egen Facebook-konto. Det ville være krevende å holde slike nettsteder oppdatert så 

hyppig at de ville være interessante å besøke.  

Nettside ble derfor etablert under Bondelagets egne nettsider.  

http://www.bondelaget.no/kompetanseloeft-troendersk-landbruk/category5211.html 

I juni 2013 fikk vi et innslag i NRK Midt-Nytt, som også ble sendt på Norge i dag, vedrørende 

kompetansebehovet i næringa på rådgiversiden. 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99070413/04-07-2013#t=6m38s 

Kompetanseløftet har opplevd økende aktivitet på mediefronten utover i prosjektperioden. Foruten 

mange oppslag i ulike lokalaviser, har vi vært synlige både i Nationen, Bondebladet og 

Landbrukstidende.   

Se vedlegg 4 for linker til ulike mediesaker. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bondelaget.no/kompetanseloeft-troendersk-landbruk/category5211.html
http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99070413/04-07-2013#t=6m38s
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Vedlegg 1 Styringsgruppe og arbeidsgrupper 
 

Styringsgruppa 

Lars Morten Rosmo* Sør-Trøndelag Bondelag (leder) 

Tore Bjørkli*  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

Siv Merethe G. Belbo* Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

Gleny Fosslie  Sør-Trøndelag Fylkeskommune 

Oddny Estenstad ALLSKOG 

John Fløttum  Tine 

Tove Hatling Jystad Mære Landbruksskole 

Solrun Kolstad  Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 

Arnt Inge Engum Bonde- og småbrukarlaget Nord-Trøndelag  

Erland Kjesbu  Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning/NIBIO 

Jorunn Grande  HiNT 

 

*Disse har samme med prosjektleder utgjort Arbeidsutvalget (AU) 

 

Arbeidsgruppe Rådgiving 

TINE Nord-Trøndelag Per Olav Mork 

TINE Sør-Trøndelag Petter Baalsrud 

Nortura  Arnodd Kjenstadbakk 

Felleskjøpet Kristin Wibe 

NLR Nord-Trøndelag Solrun Kolstad 

NLR Sør-Trøndelag Håvar E. Hanger/Kirsti Haave Myran 

NLR Namdal  Borgny Grande 

NLR Oppdal Torhild Svisdal Mjøen  

Mære landbruksskole, utviklingsavd. Tove Jystad  

Skjetlein Grønt Kompetansesenter Arve Lian/Laila Stubsjøen 

Studieforbundet Næring og samfunn Bjørn Finanger 

Allskog Espen Loe 

 

Borgny Grande har fungert som leder for rådgivergruppa. 

 

Arbeidsgruppe Utdanning 

Mære landbruksskole Rolf Wensbakk 
Skjetlein videregående skole Helen Pedersen 
Val videregående skole Kjartan Åsebø 
Øya videregående skole Hallgeir Solberg 
NT Fylkeskommune Frank Sjøli 
ST Fylkeskommune Grethe Jøndahl 
HiNT Hanne Solem Hansen 
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Vedlegg 2 Oversikt over kompetansekaféer 
 

Tidspunkt Antall 
deltagere 

Varighet 
(timer) 

Ansvarlig Tema 

okt.13 20 2,5 Mære Nytt kufjøs 

nov.13 30 2,5 Skjetlein SGK 

des.13 16 2,5 Bygdeforsk Hva skjer hos Bygdeforsk 

des.13  2,5 Namdal Samlokalisering landbruk 

feb.14 12 2,5 NLR ST/SGK FoU-samarbeidsprosjekt 

mar.14 6 2 Landbrukssenteret Midt Landbrukssenteret Midt 

jun.14 17 3 Bioforsk  Grovfôr 

sep.14 80 3 Mære og Grønn 
forskning 

Kortnebbgås og forskning 

okt.14 30 2 NILF Prosjekt i NILF 

nov.14 44 3 Skog og landskap Skogforskning 

des.14 30 2,5 Øya vgs Samarbeid skole næringsliv 

jan.15 40 2,5 HiNT Vi forsker på HiNT 

feb.15 22 3 Mære Klima og energi i landbruket 

mar.15 8 2 NLR NT jordliv 

apr.15 60 3 SGK Bioenergi 

mai.15 21 5 KTL Rådgiversalg 

des.15 10 2,5 Mære e-læring i landbruket 

des.15 15 2 NLR Grovfôr 

Sum 461 48   
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Vedlegg 3 Egeninnsats fra aktørene som har vært involvert i 

prosjektet 
 

Egeninnsats sum timer 

Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk 
forskning 65 

TINE 365 

FELLSKJØPET 187 

NORTURA 203 

Studieforbundet næring og 
samfunn 14 

Hint/Nord Universitet 120 

Bonde og småbrukarlaget 28 

Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter 61 

Mære Utvikling 174 

Norsk landbruksrådgiving 379 

ALLSKOG 98 

VAL vgs 236 

ØYA vgs 332 

GRONG vgs 87 

RISSA vgs 41 

MÆRE vgs 525 

SKJETLEIN vgs 492 

Fylkesmannen S-T 177 

Fylkeskommunen i N-T 162 

Fylkeskommunen i S-T 52 

Andre 29 

KOMMUNER 79 

ant timer 3901 

Sum 1.554.550 

 

 

Egeninnsats er verdsatt ulikt ut fra følgende kriterier:  

Deltagelse i styringsgruppe, Arbeidsgrupper og arbeidsutvalg er satt til kr. 500,- 

Deltagelse fra frivillig basis som f.eks elever er satt til kr. 300,- 

Deltagelse i ulike møter og aktiviteter er satt til kr. 450,- 

 

Satsene er lave i forhold til relativ timekostnad, men gjenspeiler det som er satt i 

prosjektbeskrivelsen for godtgjort timesats. 
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Involvering hvor aktørene er blitt godgjort i form av kostnadsdekning er holdt utenfor dette 

oppsettet. 

I tillegg kommer deltagelse på kompetansekafeer og start og sluttkonferansen, samt bøndenes 

engasjement i erfaringsgrupper osv. 

Vi vet at mange kommuner har vært aktive pådrivere for å få på plass, og motivere til at det er 

etablert faglig opplæring, 

erfaringsgrupper og mentorkoblinger. 

Disse timene er heller ikke fremstilt på 

noe vis, da det vil være en krevende 

øvelse å få oversikt over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Utsnitt av bildene fra rekrutteringsbrosjyren 
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Vedlegg 4 Linksamling til mediesaker 
 

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article9921549.ece 

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10256048.ece 

http://www.avisa-st.no/distriktet/rennebu/article10542022.ece 

http://www.avisa-st.no/nyheter/article11298859.ece 

http://www.tronderbladet.no/nyheter/article10287477.ece 

http://www.tronderbladet.no/nyheter/article10640439.ece 

http://www.tronderbladet.no/nyheter/article11281684.ece 

http://www.nationen.no/landbruk/larer-av-hverandre/ 

Her finner du flere presseklipp 

 

 

 

 
 

 

http://www.fosna-folket.no/nyheter/article9921549.ece
http://www.fosna-folket.no/nyheter/article10256048.ece
http://www.avisa-st.no/distriktet/rennebu/article10542022.ece
http://www.avisa-st.no/nyheter/article11298859.ece
http://www.tronderbladet.no/nyheter/article10287477.ece
http://www.tronderbladet.no/nyheter/article10640439.ece
http://www.tronderbladet.no/nyheter/article11281684.ece
http://www.nationen.no/landbruk/larer-av-hverandre/
http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/presseklipp-article83078-5205.html
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Vedlegg 5 Deltagelse på møter m.m. 
 

2013: 

 6. september: Deltatt i oppstartmøte i Fosen for planlegging av ungdomssamling i 
Fosenregionen (1.-2. feb. 2014) 

 Deltagelse på BU- og miljøsamling FMNT og FMST 

 Deltagelse på Snåsasamling til FMNT 

 Orientering om KTL på ledermøte i Sør-Trøndelag Bondelag 
 
2014: 

 Orientering om KTL i strategiverkstedet i Midtre Namdal 

 Orientering om KTL i Verdal næringsforum i forbindelse med oppstart av kompetanse og 
rekrutteringsprosjektet som er under oppstart på industriområdet Aker 

 Deltatt på oppstartmøte om Fjellandbruksatsinga i Oppdal og Rennebu, for å finne evt. 
samarbeidsområder, februar 

 Orientert om KTL og erfaringslæring på landbrukssamling i Tydal, mars 

 Delt ut informasjon om erfaringslæring på Orkla landbruk sin grilldag, juni 

 Presentert KTL og fremdrift for Senterpartiets gruppe i N-T i forbindelse med nytt 
planprogram for landbruk 

 Deltatt på årsmøte i Inderøy og Verdal Bondelag, konstitueringsmøtet for Sparbu Bondelag 

 Kjørt møte med framoverlente landbrukskontor for å konkretisere hvordan de kan jobbe for 
at flere kan ta i bruk Erfaringsgruppemidlene, og hva vi kan bistå kommunene med. Et veldig 
godt og inspirerende møte hvor følgende landbrukskontor deltok: Steinkjer, Midte Namdal, 
Stjørdal, Åfjord, Rennebu og Orkla (Orkdal og Meldal) 

 Vi har vært på voksenagronomutdanninga i Grong, Mære og Skjetlein for å orientere om 
tilskuddsmidlene til kompetanseheving. 

 Ledersamlinga til N-T Bondelag 

 Deltagelse på sluttkonferansen til ”Velg landbruk” 

 Deltagelse på Agrisjå og Matfestivalen 
 
2015: 

 Årsmøtet i Bonde- og småbrukarlaget (felles Nord- -og Sør) 

 Ledersamlinga for Nord-Trøndelag Bondelag 

 Presentasjon av KTL til Midt-Norsk samarbeidsråd 

 Innlegg på HiNT da stortingsgruppa til Høyre besøkte Steinkjer 

 To møter med Hedmark Oppland landbruksforum for å diskutere KTL og mentor 

 Innlegg på gartnerseminaret til Gartnerhallen 

 Innlegg på landssamlinga til Norsk landbruksrådgiving 

 Kundekveld for DnB 

 Egen seanse på temating Landbruk for NTFK 

 Eget tema på regiongruppemøtene til FMNT 
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Vedlegg 6 Rapportering på aktivitetsmålene i prosjektet 
 

Alle trønderske bønder har fått tilbud om å delta på erfaringslæringsarenaer  

o Ordningen rundt erfaringsgruppekonseptet ble etablert juni 2014. Her ligger det fire 

 ordninger: Mentor, erfaringsgruppe, kollegalæring og faglig opplæring. 

o Invitasjonen er gått ut bredt og gjennom alle typer faglag, nettsider og info under 

 regionmøter hos Fylkesmannen og Bondelag, Bonde- og småbrukerlag, Bygdekvinnelag 

 og  Skogselskapet, samt kommunene. Under Agrisjå-messa var erfaringsgruppekonseptet 

 hovedfokuset og man aktivt oppsøkte bønder for å orientere om ordningen. Prosjektet har 

 også informert om ordningen til eleven på voksenagronomtilbudet. 

o Medieoppslag Nationen og T-A for mer blest februar/mars 15, og kronikk i bondebladet i 

 oktober 2015. Flere lokale innslag på grupperingene i lokalaviser, samt omtalt i 

 landbrukstidende. 

o Rollemodellserie på 8 etablerte grupperinger for å synliggjøre og få fremsnakket tiltaket 

 fra næringa selv. 

o Mål om 100 grupper. Da vi nådde 94 grupper hadde vi innvilget kr. 608.000, - og måtte 

 stoppe innvilgning av nye søknader som kom inn. Sluttrapporteringen fra gruppene viser 

 en høy gjennomføringsevne på gruppene, og i alt er det innrapportert 86 grupperinger med 

 nesten1600 deltagere, og utbetalt kr. 570.000,-. 

 

 mentor erfaringsgruppe kollegalæring Faglig 

opplæring 

N-T 17 20 2 15 

S-T 5 5 6 16 

 

 

Halvparten av trønderske bønder skal i løpet av prosjektperioden ha deltatt på 

erfaringslæringsarenaer 

 

Ikke alle aktivitetene har navnelister, men man rapporterer på hvor mange som har deltatt. 

 Det kan tenkes at flere er med på ulike aktiviteter, men det kan vi ikke ta høyde for i 

 denne statistikken, da det vil være for krevende å hente inn informasjon, og kryss-sjekke 

 med lister på hvem som hører til hvor, og om partner har deltatt. 

o Det kjøres også erfaringsgrupper i de ulike rådgiverorganisasjonene som ikke er søkt inn i 

 KTL. Disse velger vi og å få fremstilt i statistikken, da de også faller inn under 

 målsetningen om at 50% av bøndene skal delta på en eller annen 

 erfaringslæringsarena. Våre tall viser at ca. 24 % har deltatt i regi av KTL. 

 

  N-T S-T Sum 

Søkere PT* 3460 3115 6575 

Nye PT Søkere**  509 357 866 

Deltagere KTL 787 834 1570 

Samvirke og NLR 382 36  

  *gj.snitt foretak fra 2009-2014**Eierskifter 2010-2015 
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 Trøndelag forskning og utvikling har evaluerte tilskuddsordningen. TFoU finner at 

 bestillerkompetansen har økt hos bonden. Man finner entreprenøriell aktivitet i noen av 

 gruppene, og KTL har selv hatt en entreprenøriell tilnærming gjennom dette konseptet. 

 

 Tiltakene har ført til at den erfaringsbaserte og tause kunnskapen har fått en verdi og blir 

 vedsatt. 

 Mentorordningen og erfaringsgruppene anbefales videreført. 

 

Bidra til utprøving av nye modeller for videregående opplæring naturbruk, for eksempel 

fagbrev og fagskole 

 

o Tematikken har vært oppe til diskusjon flere ganger, men det er ikke ønske fra skolene om 

 å fokusere på dette i Trøndelag. 

o Skjetlein gjennom SGK har i egen regi valgt å forsøke å få i gang fagskole, og har nå 2 

 godkjente fagskoletilbud, men det er utfordrende å få finansieringa på plass. 

 

Videreutvikling av voksenopplæringstilbud  

o Studiepoengmulighet for etterutdanningskurs var planlagt realisert etter at forprosjektet 

 ble avslutta i februar 2015. NOKUT sine endringer mhp krav til hvem som kan tilby, og 

 hvem som kan stå for undervisningen for å kunne få studiepoeng ble en utfordring. HiNT, 

 Skjetlein, Mære og Bondelaget vil fortsette arbeidet etter prosjektet, for å se om det finnes 

 en måte å få realisert dette på. 

o Sterkere kobling mellom HiNT, Mære og Skjetlein har ført til at man har fått bedre 

 kjennskap til hospiteringsordningen på HiNT, og disse går sammen om felles 

 markedsføring og synliggjøring av tilbudet som også bøndene kan få tilgang på. Tilbudet 

 ble markedsført i kurskatalogen for Mære høsten 2015, med reell mulighet for noen kurs 

 våren 2016. Flere kurs kommer på plass høsten 2016. 

o Nettundervisning/videokonferanse. Forprosjekt avsluttet feb. 2015. Det jobbes videre 

 mot et hovedprosjekt for å få etablert e-læring i landbruket. Egen kompetansekafé på tema 

 i desember. Erfaringer hentes inn fra Skjetlein, Norturaprosjektet og andre fagtilbud i 

 andre studiefelt for realisering i 2016. Mære har allerede kjørt uttesting på enkelte kurs 

 høsten 2015. Det er gitt RK-midler for å se på dette i en mer nasjonal sammenheng. 

o Etterutdanning på agronom  har vært i fokus spesielt i 2015. Flere endringer er lagt inn i 

 dagens tilbud, mens det jobbes videre med et bredere nettverk for større endringer. Det har 

 vært møte med faglig råd, Utdanningsdepartementet og  landbruks- og matdepartementet. 

 Hensikten med endringen er å få en  mer aktuell og bedre tilpassa utdanning basert på 

 næringas behov. Målgruppen for voksenagronomen utvides til de som har vært i næringa 

 ei stund, men har behov for faglig påfyll. Det vil etterstrebes en modulinnretning av 

 voksenagronomen, hvor bøndene kan velge enkelte moduler innafor faglig interesse.  

o Utvikling av forretningsmodell og samarbeid mellom skoler er avgjørende i arbeidet for å 

 gjøre tilbudet mer forutsigbart 
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Videreutvikling av landbrukets veiledningstjeneste  

o Krevende innsatsområde. Konkurranse med hverandre og inntjeningskrav setter noen 

 barrierer for fremdrift. 

o Det er etablert et nettverksfora på tvers av organisasjonstilknytning og fylke som har ført 

 til bedre kontakt, og fokus på problemstillinger i landbruket. Nettverket utvikles og varige 

 kontakter blir etablert, og man tenker mer sammen og deler erfaringer. På enkelte områder 

 får man også utvikla aktivitet sammen. Det er stor interesse for å videreføre møteplassen, 

 og Mære tar initiativ til å samle aktørene til et neste møte våren 2016. 

o KTL bestilte en utredning fra norsk senter for Bygdeforskning for å få pekt på hvor 

 bøndene mener det bør gjøres en bedre innsats fra apparatet rundt bonden. 

o Rapporten er offentlig og kan lastes ned på norsk senter for bygdeforskning ”Rådgivning 

 til bonden” 

o  Konkrete aktiviteter som settes i gang:  

o Kurs i evalueringsmetodikk for å svare på utfordringen mhp å fange opp hvorfor 

  bonden ikke etterspør mer rådgivning etter gårdsbesøk. 

o Rådgivningssalg - hva har vi å lære av andre aktører utafor næringa, og hvordan 

  skape mersalg. 

o Det ble avhold ei tredje samling med ledernivået hos NLR, Tine og Nortura for å 

  finne en felles samarbeidsplattform for å videreutvikle og legge en strategi og en 

  metodikk for å sikre at man får økt samhandling og arbeidet fortsetter i 2016. 

o Grovforprosjektet i N-T, Storfekjøttprosjektet i S-T og nytt grovforprosjekt under 

 oppseiling i S-T har fokus på samordna rådgivning. Dette er prosjekter som har kommet 

 opp utenfor KTL sin regi. Grovforprosjektene i Trøndelagsfylkene er utfordra til 

 ytterligere samarbeid på tvers, og se erfaringsgrupper og kompetansekafeer mer i 

 sammenheng, og etablere samme metodikk innafor andre fagområder.  

 

Minst ett nasjonalt pilotprosjekt innenfor naturbruksutdanninga i Trøndelag  

o Vi har tatt utgangspunkt i rapporten: ”Nasjonal evaluering av landbruksutdanningen” 

bestilt av landbruks- og matdep. Her fikk vi en tydelig bestilling fra aktørene som deltok 

at man bør se mer på innretning av agronomtilbudet, et nasjonal rekrutteringsprosjekt og 

et tyngre prosjekt på kobling mellom næring og skole. 

o Videreutvikling av agronomen vil kunne få en nasjonal pilotstatus.- se mer omtale i punkt 

for videreutvikling av etterutdanningstilbudet. 

o Kobling næring, rådgivning, skole (Skjetlein Mære, Øya, Val). NLR testet ut konseptet i 

2015. Det er gjort en forankringsjobb blant flere aktører for å kunne tilby en bredde i 

tilbudet av landbrukskarrierer. Det er bevilget RK- midler for en førsteårskjøring i 2016. 

Alt etter omfanget av organiseringen vil vi kunne være de første til å prøve ut denne 

ordningen, og kan være et eksempel til etterfølgelse i et eventuelt nasjonalt 

rekrutteringsprosjekt.  

o Nasjonal kampanje – KTL var med i styringsgruppa sammen med Norges Bondelag for å 

jobbe frem en større rekrutteringssatsing. Første arbeidsmøte med konstituert 

arbeidsgruppe var 24.02.Notat fra gruppa er levert rekrutteringsutvalget til departementet 

15.mars 2015. 
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Resultatmål - kvantitative  

 

Antallet elever i naturbruksutdanning i videregående opplæring skal økes fra 577 elever i 

skoleåret 2011/2012 til 692 i 2015/2016, en økning på 20 %.  

 

o Det har ikke vært mulig å finne kilden for måltallet på 577. Tallet varierer fra når i 

 skoleåret man sjekker, og om man baserer seg på inntak eller fullført. Vi har valgt å gå ut 

 fra tallgrunnlag for fullførte i skoleporten.no 

o Mære har venteliste i 2014/2015, men kan ikke ta inn flere elever, fordi det ikke er rom for 

å tilføre mere ressurser. Samme trenden med oversøking ser vi for skoleåret 2015/2016, 

men elevtallet  stabiliserer seg etter opptaket. De private går på full kapasitet. Vi har ikke 

klart å holde elevtallet oppe, men skolene melder at interessen fra smådyr har dreid over 

til landbruk i elevmassen. Flere av elevene er nå mer opptatt av det tradisjonelle 

landbruket. 

o Vinteren 2014 arrangert KTL sammen med velg skog et fellesmøte med 

 fylkeskommunenes utdanningsavdeling i Trøndelagsfylkene for å løfte utfordringen med 

 skogbrukselever og tilgjengelige plasser ved skoglinja på Mære for å få økt antall elever 

 fra S-T. Møtet førte ikke frem, men fikk klare meldinger om at det måtte synliggjøres hvor 

 mange lærlingeplasser det var tilgjengelig i S-T for at det skulle komme flere elver. Velg 

 skog tok det videre ansvaret for å følge opp med skognæringa. 

o KTL/Bondelaget og Velg skog/Skognæringa i Trøndelag jobber sammen med 

 næringsaktørene for å  få et nytt rekrutteringsprosjekt på plass i 2016. 

 

Kommentar: Tallene er basert på offisielle tall på elever som fullfører, hentet fra skoleportalen.no. 

Tallgrunnlaget varierer med hvilken kilde som brukes. Det kan være at elevtallene skulle vært 

høyere for Grong og Skjetlein mhp at de har generell studiekompetanse påbygg. Men her 

rekrutteres også andre elever, derfor har vi valgt å kun ta i bruk tall som baserer seg på naturbruk 

og vg 3 naturbruk med påbygg.  

 

2015/2016 var det rekordoppslutning på søknader, spesielt til skolene i N-T, men pga av feil 

rekkefølge i elevenes valg mhp vg3 agronom og vg3 studiekompetanse var det flere elever som 

falt fra ved opptak, da de ikke hadde rett på agronomutdanninga, etter at de hadde fullført vg3 

studiekompetanse. Grong hadde rekord på innsøking til vg1 naturbruk, og Val og Øya hadde en 

veldig opptur i antall søkere, men har fylt maskkapasiteten. Vi ser også at 99-kullet er veldig lavt, 

spesielt i S-T på inntil 10% av normalen. Endelig tall vil ikke være tilgjengelig før til høsten 16. 

 

  Skjetlein Grong Val Rissa Mære Øya sum elever Agronom 

2010/2011 179 57 108 12 142 125 623 32 

2011/2012 165 56 111 9 153 125 619 36 

2012/2013 141 72 119 7 145 100 584 46 

2013/2014 138 66 124 8 160 117 613 39 

2014/2015* 145 64 122 9 152 110 602 36 

2015/2016 136 53 120 0 143 135 587 44 
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Halvparten av nye gårdbrukere (altså mindre enn 5 år siden overtagelse) skal ha deltatt på 

voksenopplæringstilbud  

o Mære har hatt en formidabel økning på etterutdanningstilbudene sine høsten 2014 . 

o I forhold til måloppnåelse som ble satt i prosjektet på hvor mange som skulle tatt 

 etterutdanning i siste femårsperiode,  anses det å være for arbeidskrevende å sjekke 

 navnelister fra kurs de siste årene,  mot hvem  som har gjennomført gårdsoverdragelser. 

 Med utgangspunkt i det høye antall deltagere på etterutdanningskursene i Trøndelag, samt 

 den økte oppslutningen på voksenagronomen er det sannsynlig at det er en høy andel 

 deltagere fra denne målgruppen. 

årstall Mære SGK 

 Etterutdanningskurs voksenagronom Etterutdanningskurs voksenagronom 

2011 202    

2012 326  213  

2013 354 27 163 12 

2014 411 28 231 35 

2015 560 40 187 49 

 

 

Resultatmål - kvalitative  

 

Økt egenkompetanse og økt etterspørsel etter kompetanse fra næringa  

o Erfaringsgruppene bidrar til at kompetansefokuset øker, og bøndene blir mer krevende i 

 forhold til hva de ønsker seg av kompetanse. De får trening i å bestille kompetansen de 

 selv ønsker. 

o Rollemodellintervjuene bidrar til motivasjon, og skape oppmerksomhet rundt 

 kompetansebehovet i næringa 

o Presentasjonen «rådgivning lønner seg» skal føre til økt bevissthet omkring kompetanse, 

og hvilken økonomisk avkastning i drifta det har å innhente riktig kompetanse. 

o Rapporten til TFoU bekrefter at tiltaket med erfaringsgrupper har svart til denne 

målsetningen. 

 

Flere kompetente søkere til jobber som krevere høgere landbruksutdannelse  

o Ved å samles om en felles stand hvor naturbruk og karrieremuligheter belyses fremfor at 

 hver enkelt skole og utdanning står for seg, har vi erfart at budskapet blir mer tydelig. 

 Deltagelsen på messer og stands har vært gjort i samarbeid med Velg skog. Det samme 

 har arbeidet med å utvikle markedsføringsmateriell. 

o Rollemodellserien som ble kjørt i forkant av fristen til å søke utdanning hadde fokus på 

 karrieremuligheter ved å velge naturbruk, og høyere grønn utdanning. Dette fikk enorm 

 oppslutning både i aviser og på sosiale media. 

o Større bilag i Landbrukstidende vedr. rekruttering og karrieremuligheter og behovet i 

 næringa hadde samme fokus, samt et større intervju mhp hvor viktig agronomutdanninga 

 er for de som skal drive som bonde. 

o Grønn fagdag arrangert mot målgruppen rådgivere i ungdomsskolen, i samarbeid med 

 Velg skog. Tilsvarende ble arrangert for elevene på  naturbruk i Sør-Trøndelag med 161 

 deltagere.  



 

24 
 

o Sammen med Velg Skog deltok vi på den regionale rådgiverkonferansen i N-T 20.okt. 

 som hadde 110 deltagere. Budskapet ble godt mottatt, og rekrutteringsbrosjyrene ble godt 

 mottatt.   

o Brosjyren Grønn utdanning med presentasjon av karrieremulighetene i 13  

 landbruksbedrifter ble trykt i 6000 eksemplar. Skolene og HiNT fikk et stort lager, samt at 

 det ble sendt ut 20 brosjyrer til alle ungdomsskolene i Trøndelag, og landbrukskontorene 

 fikk noen eksemplarer hver. 

o Om organisasjonene opplever bedre rekruttering til sine stillinger etter prosjektet vil være 

 for tidlig å kunne rapportere på. Elevene må gå løpet før de kommer ut i jobb, og tre år vil 

 ikke kunne vise til noen vesentlig endring på dette punktet. 

 

Mer, og bedre, samarbeid mellom ulike aktører knyttet til veiledningstjeneste  

o Kompetansekonferansen i oktober 2013 hadde som mål å fokusere på samhandling i 

 landbruket. Det gav god inspirasjon og et godt startskudd for prosjektet, og har blitt omtalt 

 mye i etterkant. 

o Kompetansekafé-konseptet som er etablert er et ledd i arbeidet mot mer samarbeid og 

 knytte nettverk på tvers av organisasjonene. 

o Arbeidet som skjer i grovfórprosjektet og kryssende aktivitet mot KTL skal etter hvert gi 

 grobunn for økt samarbeids og mer helhetlig rådgivning. 

o Samhandlingsaktiviteten som starta opp med kursdager i april har hatt et jevnt trykk i hele 

 2015, og fortsetter i 2016. Samhandling på tvers av organisasjonstilhørighet har fått plass i 

 bedriftene, og det jobbes aktivt med å få på plass et godt system for dette videre.  

 

En mer framtidsrettet videregående opplæring. 

o Rektormøtene som arrangeres med jevne mellomrom er en arena for naturbruksskolene å 

 utveksle erfaringer og videreutvikle sin skole 

o Arbeidet som er påstarta i prosjektet ”Kobling næring - skole” vil gi elevene større 

 innblikk i karrieremuligheter, og se bredden innen landbruksfagene, og etablere et sterkere 

 nettverk med næringsaktørene som betjener landbruket. 

o Koblingene som har skjedd gjennom KTL har gitt skolene et tettere bånd til næringa, og vi 

 ser i større grad at elever og lærer møter opp på tvers av fylket på arrangement som er mer 

 næringsretta fremfor undervisningsretta. 

 

Bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i landbruket  

o Vi har dessverre ikke hatt tid til å gjøre noe konkret opp mot avløserkontor eller andre 

 aktører som jobber opp mot avløserordningene, men vi har informert om mulighetene som 

 ligger i å ta agronomutdanning i møte med elever og i fagdager mot rådgiverapparatet. 

 

Økt entreprenørskapsholdning i næringa  

o Ung tiltakslystkonferansen som ble arrangert i november 2014 var et samarbeid mellom 

 ung tiltakslyst, ungdomsfondet, Fylkesmannen og KTL. 

o Ny samling ble arrangert oktober 2015. Tiltaket vurderes å være en viktig arena for nye 

 bønder. Både for nettverksbygging, og møte andre i samme livsfase og utfordringer. 

 Veldig gode tilbakemeldinger fra deltagerne etter begge arrangementene. Samlinga ble 

 arrangert i samarbeid med KTL, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. 



 

25 
 

Vedlegg 7 Oversikt over videreføringsaktivitet 

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 
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 

Erfaringsgruppe-
konseptet 

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. 

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/okonomisk-stotte-til-kompetansetiltak-article78311-5211.html
http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/okonomisk-stotte-til-kompetansetiltak-article78311-5211.html
http://tfou.no/wp-content/uploads/2015/10/tfourap201511.pdf
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Aktivitet Innhold Oppslutning Målgruppe Ansvarlig for oppfølging 

Samhandling rådgiving Økt samhandling på tvers av 
organisasjonene for bedre 
rådgivning til bonden. 
 
Et oppfølging av bestillingen  
"fremtidens rådgiving til 
bonden" 

Har hatt 3 samlinger med 
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. 

Rådgivere og ledere i 
rådgiverorganisasjonene 

TINE, Nortura og NLR 
jobber 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 
kunnskapsbygging i landbruket 
hos de deltakende 
organisasjonene og utdannings- 
og rådgivningsapparatet i 
Trøndelag.  

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

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
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Aktivitet Innhold Oppslutning Målgruppe Ansvarlig for oppfølging 

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/Kompetanseløf
tet har deltatt. 

HiNT, Mære, Skjetlein, 
Bondelaget/Kompetanselø
ftet 

Voksenopplæring 
Naturbruk 

Skjetlein og Mære har i hele 
2015 jobbet med en 
gjennomgang av 
voksenagronomen. 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 mellom tilbyderne 
 
 
 
 

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. 



 

28 
 

Aktivitet Innhold Oppslutning Målgruppe Ansvarlig for oppfølging 

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. 
Ansvarlig er Bondelagene 
og Skognæringa i 
Trøndelag  

Sammensying av KTL og 
Grønn forskning (GF) 

Det jobbes med å se på de ulike 
arbeidsmetodene som er skapt i 
Grønn forskning og KTL, og sette 
de 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. 
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Aktivitet Innhold Oppslutning Målgruppe Ansvarlig for oppfølging 

Kobling nærings skole 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
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