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Ressursgrunnlag i Fjellandbruket
Lierne Røyrvik Namsskoga

n
Meråker

Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392 8 388

Jord ”ute av drift” 348 (2,5 %) 178 (4,4 %) 65 (0,8 %) 209 (2,5 %)

”Ugjødsla eng i 
RMP ordningen” 

1 694 (12 %) 1447 (36 %) 724 (9,8 %) 1368 
(16,3%)

Produktiv skog 670 000 168 000
x

Kjøttproduksjon
Til sammen uten 
Meråker

257,3 tonn 
st.fe.
21,2 tonn 
sm. fe

x

Melkeproduksjon
Til sammen uten 
Meråker

5,2 mill. liter 
melk. 40 
bruk.

x

Omsetning ca.
(80 husdyrbruk)

150 millioner x



Bakgrunn for arbeidet

• Område med muligheter og spesielle verdier ?

• Stortingsmelding nr. 9, ”Velkommen til bords”.

• Forstudie og forprosjekt.

• Jordbruksoppgjøret 2013.



Inngang for satsning på Fjellandbruket



Mål for Fjellandbruket 

Hovedmål for hovedprosjektet:

Øke verdiskapingen i Fjellandbruket i Nord-Trøndelag med 10 % i løpet av 5 år.

- Det skal bygges 20 nye fjøsbygg for kjøttproduksjon i prosjektperioden.»

- «Grovforavlinga pr. dekar skal økes med 10 %.»

- «300 da. jordbruksareal, som i dag er ute av drift, skal tas i bruk til slått og/eller beite.»

- «10 bruk skal ta i bruk igjen gårdsnære utmarksområder til beite for storfe.»

- «1000 daa «RMP-jord» skal tas i bruk som fullverdig jordbruksareal.»

- Det forutsettes at erfaringer/resultater fra prosjektet skal være tilgjengelige for 
utnyttelse i andre deler av landet.»



Høy prioritet fra Landbruksfelleskapet i NT i 3 år:

Investeringstilskudd i Fjellandbruket 

• I områder som faller inn under Fjellandbruket i 
Namdalen (Lierne, Røyrvik, Namsskogan 
kommuner), kan det gis investeringstilskudd med 
inntil 33 % av godkjent kostnadsoverslag inntil kr 
1.500 000,-. For Meråker kommune, kan det gis 
investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent 
kostnadsoverslag inntil kr 1.000 000,-. (Satsingen på 
Fjellandbruket gjelder i 3 år for perioden 2014-2016). 



Kompetanse- og mobiliseringsprosjektet

• Sentrale Fjellandbruksmidler. 

• Innhold i prosjektet: 

- Mentorordning

- Ungdomssatsning

- Grovfôrprosjektet

- Sprek og glad bonde

• Fjellandbruket SA, gir lokalt eierskap av satsningen og en spisset og 
synlig pådriver- rolle.



Byggingen kom fort i gang! 



Mentorordning

• Opplæring og igangsetting av mentorer

• Nettverkssamling og erfaringsutveksling



Grovfôrprosjekt

• Prosjektet samarbeider med Grovfôrprosjektet til Norsk landbruksrådgivning 

• Igangsatt erfaringsgruppe. Foreløpig 1 i Lierne og 1 i Namsskogan. 

• Individuell oppfølging startet våren 2015. 



Sprek og glad bonde

Gjennomført 1 sesong sammen
med våre sponsorer: Sparebank 1, 
Nortura, Tine og Felleskjøpet.
Frode Estil og Hilde Kyllo som trenere. 
Økning O2 max!! Bedre resultat i gårdsdrifta ?



Finansieringsplan
Kostnader, hovedaktiviteter 2014 2015 2016 2017 Sum

Prosjektledelse og administrasjon 490 000 520 000 520 000 134 000 1 664 000

Grovforprosjektet 415 000 330 000 330 000 1 075 000

Mentorordning/gårdsråd 467 500 324 000 344 000 1 135 500

Sprekere og gladere bonde 215 000 230 000 160 000 605 000

Norsk Fjellandbrukssamling 200 000 200 000 400 000

Innovasjon og utvikling (FOU) 0 80 000 80 000 160 000

0

Sum 1 587 500 1 684 000 1 414 000 334 000 5 039 500

Finansieringsplan 2014 2015 2016 2017 Sum

Sentrale fjellandbruksmidler 750 000 750 000 750 000 2 250 000

Fylkesmannen: BU- midler 100 000 315 750 235 750 97 000 748 500

NTFK: RUP- midler 112 500 315 750 235 750 97 000 761 000

Indre Namdal regionråd: IN- fond 140 000 140 000

Tilskudd fra kommunene 60 000 30000 90 000

Innsats fra  idrettslag og grendelag 10 000 10 000

Egenandeler fra prosjektdeltakere 150 000 90 000 20 000 60 000 320 000

Egeninnsats gårdbrukere 162 500 162 500 162 500 487 500

Andre inntekter 15 000 15 000

Innskudd SA, egenkapital 20 000 20 000

Sponsorer 97 500 50000 50000 197 500

Sum 1 607 500 1 684 000 1 414 000 334 000 5 039 500



Melkeproduksjonen har 
økt med 1,5 mill liter. DVS. 
30 % økning siden 2014.  

Økt tonnasje på  småfe i
2016 og økende i 2017 på storfe. 

Sum ca. 46 tonn.=16,5 % økning.



Målene for Fjellandbruksprosjektet, oppsummering
Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen i Fjellandbruket i Nord-Trøndelag med 10 % i løpet av 5 år. 

Det skal bygges 20 nye fjøsbygg for kjøttproduksjon i prosjektperioden.»

• Det er gjennomført 19 fjøsprosjekter (ombygging, nyetableringer og nybygg). 

«Grovforavlinga pr. dekar skal økes med 10 %.»

• Det er tydelig tegn til at mer areal snues og at storparten av jorda drives mer aktivt. Areal i drift har økt med 230 daa. 

«300 da. jordbruksareal, som i dag er ute av drift, skal tas i bruk til slått og/eller beite.»

• På søknaden om produksjonstilskudd er det klart av tall fra Fjellandbruket at det er omsøkt 700 dekar mer i 2015 enn i 2013. En antar 
at ca. 500 daa av dette arealet er jordbruksareal som er tatt i drift igjen. Ca. 200 daa er nydyrket i perioden. 

«10 bruk skal ta i bruk igjen gårdsnære utmarksområder til beite for storfe.»

• Flere nyetableringer på ammeku vil gi behov for økt beite i utmarka, spesielt gårdsnære beiter. Det er utfordrende at antall sau på 
utmarksbeite går kraftig ned. Målet er ikke nådd.

«1000 daa «RMP-jord» skal tas i bruk som fullverdig jordbruksareal.»

• En uformell opptelling av arealer som har vært under ordningen ugjødsla gammel kulturmark i Regionalt miljø program viser at om 
lag 760 daa er tatt i bruk igjen som fullverdig jordbruksareal. Målet er delvis nådd. 

Det forutsettes at erfaringer/resultater fra prosjektet skal være tilgjengelige for utnyttelse i andre deler av landet.»

• Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har rapportert på mentorodningen til LMD og har jobbet for å etablere Sprek og glad Bonde som en 
nasjonal ordning. Fylkesmannen har vært bindeledd til de andre Fjellandbruksfylkene. Prosjektet har samarbeide med en rekke 
aktører innen og utenfor næringen (NLR, Tine, Nortura, Grong VGS, Felleskjøpet, Sparebank 1).



Veien videre? 

• Nytt forprosjekt 2017 er igangsatt

• Plan om nytt hovedprosjekt fra 2018 

- Ungdomssatsning 

- Bred tilnærming: Jord- og skogbruk, utmark og reindrift 

- Større oppslutning 

- Røyrvik et viktig satsningsområde «Flersyssleri» 


