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L21T oppdrag

Fremme synergi mellom grønn og blå sektor; 

jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri

Dyrke og videreutvikle 
nye lønnsomme forretningsideer og innovasjon

i trøndersk landbruk



L21T visjon
L21T skal være en anerkjent forretnings- og nettverksbygger 

for norsk landbruk 

på regionale, nasjonale og internasjonale innovasjonsarenaer



Strategiske innsatsområder

Økt inntjening og merverdi 
gjennom bl.a.:
 Differensiering av 

trønderske råvarer og 
ressurser

 Kostnadsreduksjon
 Økt foredlingsgrad
 Nye arbeidsmetoder

Økt volumproduksjon for å utnytte 
markedsmuligheter gjennom bl.a.:
 Ny teknologi 
 Nye arbeidsmetoder
 Produktutvikling
 Forsknings- og 

kunnskapsformidling 

Kunnskap og Trønderske 
råvarer for bedre helse, 
ernæring og mattrygghet
 HMS i landbruket «sprek 

bonde»
 Dyrevelferd
 «In På Tunet» (IPT) tilbud 

Utnyttelse av restråstoff, 
«bioøkonomisk» tankegang 
gjennom hele verdikjede, helhetlig 
verdiskaping og totalutnyttelse av 
«plussprodukter» fra jord, skog og 
hav.

Grunnlag for 
kunnskapsbasert

BIOØKONOMI

Økt produksjonØkt verdiskaping

Landbrukshelse
Industriell 

biomasseforedling

Klima

Kunnskap, nye bærekraftige 
løsninger og  teknologier for å 
håndtere klimaendringer og 
redusere gassutslipp generert 
i landbruket

 Ren energi, Biodrivstoff
 Biomasseforedling og  

initiativer med positiv 
klimaeffekt
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Samarbeid

Strategi

Handling

Forretning

+ NOK

Motivere og mobilisere det kreative og kompetente landbruket til
nytenking og samarbeid på tvers av ulike verdikjeder og sektorer,
med involvering av tradisjonelle og utradisjonelle næringsaktører.

L21T mål

Identifisere nye strategiske satsingsområder og dyrke 
forretningsideer innenfor disse.

Løfte ideer fra næring til FoU, samt å utvikle forretningskonsepter 
for formidling av forskningsbasert kunnskap i landbruket gjennom 
prosjektet «Grønn Forskning» (GF)

Bli en nasjonal utviklingsaktør i ulike deler av verdikjedene for 
norske landbaserte fornybare ressurser 



GF L21T

Forskning Innovasjon

Samspill L21T og GF



L21T Arbeidsmetodikk

Idéutvikling

Innovasjon

Operasjonalisering

Offentlig

Næring FoU

• Prosjektverksted 
• Workshop
• Idéseminarer
• Inspirasjonsmøte

• Strategiseminar
• Innovasjonsverksted • Forprosjekt

• Forstudie
• Utredningsarbeid

• Pilotprosjekt
• Hovedprosjekt

• Vurdering og 
beslutning

Mulighetsstudie

 Verdikjedeperspektiv

 Tverrfaglighet

 Geografisk uavhengig

 Synergi med andre sektorer

Forandring som skaper 

merverdi: 

Nye arbeidsmetoder, 

nye produkter og  ny 

teknologi, nye verdikjeder, 

kostnadsreduksjon, 

økt foredlingsgrad, osv.



Etterspurt 
kunnskap

- sett fra bredden
av næringsaktørene

Innspillseminar
- prioriterte 

satsingsområder

Prosjektverksted
- videreutvikling av 
FoU-idéer gjennom 

samarbeid

FoU-arbeid og 
formidling

Innspill og samarbeid: FoU-miljø, offentlige aktører, andre næringsaktører

Kompetansemegling
- etablering av konkrete 

FoU-prosjekt

Offentlig

Næring FoU

GF Arbeidsmetodikk



behov for ny kunnskapmelk og 
storfekjøtt

grovfôr

grønnsaker, 
bær og potet

korn

rekruttering og 
bygdeutvikling

sau
skog og 

bioenergi

svin, kylling og 
egg

utmark

Konkretisering, prioritering og synliggjøring av næringas etterspurte kunnskap
Utvikling av bestillerkompetanse

Arbeidsgrupper
med representanter for næring og rådgivingstjeneste

Nedenfra og opp



 

Tickless (01.09.10) 

Konkrete tiltak mot flått og 

flåttbårne sykdommer på sau 

Bioforsk Økologisk, NVH, 

Nofima, UiO, HiÅ, FMMR, 

MRFK, FoU-miljø i 

Danmark, Østerrike, Brasil 

og Skottland 

 

Klimatilpasning hos gran i 

Midt-Norge (16.11.10) 

Naturlig tilpasning og 

skogplanteforedling av 

midtnorsk gran ifm. 

klimaendringer 

Norsk institutt for skog og 

landskap, Stiftelsen det 

norske skogfrøverket, 

ALLSKOG 

 

Førebygging av 

mjølkefeber hos mjølkekyr 
med grovfôr rikt på klor 

(12.10.11) 

Bioforsk Midt-Norge, 

Norsk Landbruksrådgiving 
(Sunnmøre, Sør-Trøndelag, 

Nordvest), TINE rådgiving, 

Felleskjøpet Fôrutvikling, 

Yara Norge AS, FMLA 

 

Bruk av spillvarme til 

dyrking og prosessering av 

andemat i Midt-Norge 

(13.10.10) 

Alternativ planteproduksjon 

for midtnorsk landbruk 

Sunndal Energi, Sunndal 

Næringsselskap, Nofima 

Marin, Bioforsk Kvithamar, 

Bioforsk Økologisk, m.fl. 

 

Vedlikehold og utnyttelse 

av lokale beiteressurser 

(28.11.12) 

Beitedrift, kjøttproduksjon og 

dyrevelferd - fokus på sau 

Bioforsk Økologisk, 

Skjetlein GK, MR Sau og 

Geit, ST Sau og Geit, 

Bygdeforskning, NLR, 

Nortura 

 



Utførte initiativer 2015-2017

Mar. 17 – GF: «Prosjektverksted Landbruksforskning»

Feb. 17 – Workshop: «Etablering Nasjonalt Fagkompetansesenter landbruskhelse» (NFKS)

Feb. 17 – Workshop «Vekstskifte Innherred»

Jan.17 – GF: «Innspillseminar»

Jan. 17 - GF: «Rådgiversamling – NLR, Tine og Nortura»

Jan. 17 - Innovasjonsverksted: «Utvikling urbant landbruk Trøndelag»

Des. 16 – GF: Oppstartmøte «Næringsgrupper»

Des. 16 - Innovasjonsverksted: «Sensorteknologi for grønn-blå sektor»

Des. 16 - Innovasjonsverksted: «Hvorfor økologisk klynge på Innherred?»

Des. 16 - Innovasjonsverksted: «Økt differensiering av storfekjøtt i Trøndelag»

Sept. 16 – GF: «Rådgiversamling – NLR, Tine og Nortura»

Jun. 16 - Innovasjonsverksted: «Tiltak for å skape merverdi av storfekjøtt i Trøndelag»

Apr. 16 - Strategiseminar: «Økologisk produksjon, en mulighet for Trøndelag»

Mar. 16 - GF: «Prosjektverksted Landbruksforskning»

Feb. 16 - Strategiseminar: «Økt merverdi av melk»

Jan. 16 - Strategiseminar: «Grovfôrproduksjon og ny teknologi» 

Nov.15 - Strategiseminar: «Økt storfekjøtt produksjon i Trøndelag» 



Idéutvikling

Innovasjon

Mulighetsstudie

Operasjonalisering

Vekstskifte 
Innherred

Samvirke 
Skog

Mini-
samvirke

Sensor-
teknologi

Biodrivstoff

Urbant 
landbruk

NFKS

Fjøsvask

Offentlig

Næring FoU

Forandring som skaper 

merverdi: 

Nye arbeidsmetoder, 

nye produkter og  ny 

teknologi, nye verdikjeder, 

kostnadsreduksjon, 

økt foredlingsgrad, osv.

 Verdikjedeperspektiv

 Tverrfaglighet

 Geografisk uavhengig

 Synergi med andre sektorer

L21T Arbeidsmetodikk

…

…

Formidlings
utredning

Storfekjøtt

Grønn 
Forskning







Prosjekt «Vekstskifte Innherred»

• Bred tilslutning – L21T tar initiativ til å etablere et forprosjekt

• Formålet med forprosjektet er å etablere kunnskapsgrunnlag for videre arbeid 
i et 3-5 årig hovedprosjekt, geografisk avgrenset til kommunene Verdal, 
Levanger, Inderøy og Steinkjer. 

• Prosjektets hovedmål er to-delt:
 Utnytte fordelene som vekstskifte gir for å oppnå økte avlinger i 

konvensjonell kornproduksjon på Innherred
 Utnytte markedsrom og bidra til vekst i økologisk produksjon på 

Innherred innenfor produksjoner med gode avsetningsmuligheter

• Sentrale elementer i forprosjektet:
• Forankring og mobilisering i hele verdikjeden
• Avklare mulighetsrom, kunnskapsbehov og nødvendig utviklingsarbeid
• Utarbeide plan for hovedprosjektet (1. utkast mars 2017)



Idéutvikling – høst 2016

Idéforankring og prosjektorganisering 

jan-apr. 2017 =>





Samarbeid med…
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