
Hva vil vi med regionale landbruksråd?



Formålet
Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å 

fremme landbrukets felles interesser i regionen.

Landbruksrådet skal 

• være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte 

på regionalt nivå, 

• bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og 

• delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale virkemidler.

Oppgaver
Nærmere konkretisering og prioritering av oppgaver skal skje i arbeidsutvalg og 

årssamling. NLs styre kan i forbindelse bevilgning peke på saker som en ønsker at skal gis 

prioritet det kommende året.



1 850 000

1 700 000

400 000

250 000

Aktivitet i de regionale
landbruksrådene

Norges Bondelag for
sekretariathold og

deltakelse i det regionale
samarbeidet

Norsk Bonde- og
Småbrukarlag til deltakelse i
det regionale samarbeidet

Økonomisk, organisatorisk
og faglig oppfølging i NL

Tall for 2019



340593

307168

172211

226299

268956

326091

208682

490 000 

245 000 

200 000 

245 000 

320 000 

200 000 

150 000 

Øst

Innlandet

Agder

Rogaland

Hordaland og Sogn og Fjordane

Landbruksråd Midt-Norge

Nordnorsk Landbruksråd

Aktivitets- midler 18

Aktivitets- midler 19



Det vi vil …

• Gi landbruksrådene en avklart rolle innen 
landbrukets organisasjoner

• Sikre god forankring til de nasjonale 
landbrukssamvirkene

• Være en koordinerende arena regionalt

• Styrke landbrukssamvirkenes regionale 
tilstedeværelse og samfunnskontakt

• Sikre deltagelse i regional næringsutvikling og 
forskning

• Bidra til utvikling av regionalt kompetansetilbud

• Reise behov for nasjonale avklaringer og 
koordinering gjennom NL

• Styrke erfaringsoverføring mellom regionene



Landbrukssamvirkene 
har en sterk stilling i 
samfunn og marked

Være en arena for 
strategiske drøftinger og 
koordinering mellom 
landbrukets 
organisasjoner, og en 
felles 
interesseorganisasjon for 
landbrukssamvirkene

Bidra til rammebetingelser som 
styrker landbrukssamvirkenes 
konkurransekraft

Visjon

Misjon

Mål

Gi medlemmer og tillitsvalgte 
et godt og relevant 
kompetansetilbud tilpasset 
landbrukssamvirkenes 
strategiske utfordringer

Gi medlemmene innsikt i 
internasjonale 
rammebetingelser og 
utviklingstrekk, samt fremme 
deres interesser i 
internasjonale prosesser

• Samvirke som foretaksform
• Landbruk Arena
• Rammebetingelser med vekt 

på internasjonale forhold og 
utviklingstrekk

• Samvirkekompetanse
• Koordineringsarenaer
• Formidling og kommunikasjon

Prioriterte områder

Verktøy

Inneha spisskompetanse på 
samvirke og befeste samvirke 
som et verktøy for en 
bærekraftig omstilling av 
samfunnet

Strategi 2018 - 2021
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Etablert som…

og fortsatt viktigste funksjon som …

MAKT

(Konkurransekraft)



✓ Langsiktige norske 
investorer i 
fastlandsøkonomien

✓ Største industrigren

✓ Eier 1/3 av norsk 
matindustri

✓ Sprer 
verdiskapingen til 
lokalmiljøer

✓ Ringvirkninger 4-6 x

✓ Innovative bedrifter

Private bedrifter eid av bønder
- Foretaksform tuftet på samfunnsansvar og bærekraft
- Sikrer råvareprodusentenes innflytelse i verdikjeden



www.landbruk.no

ringvirkninger.landbruk.no

www.landbrukarena.no

http://www.landbruk.no/
http://www.matoglandbruk.no/
http://www.landbruk.no/


Landbruk Arena
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Motivere bønder til å ta tillitsverv lokalt/regionalt og gi 
grunnleggende kunnskap innen relevante temaerINTRO

Bygge god faglig breddeinnsikt og personlig utvikling hos 
bønder som er aktuelle for sentrale tillitsvervMENTOR-

PROGRAM

Gi tillitsvalgte (og ansatte) oppdatert kunnskap på et spesifikt 
temaTEMAKURS

FORDYPNING

Gi topptillitsvalgte faglig dybdekunnskap på relevante temaer 
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3 kurs i samarbeid med regionale landbruksråd
INTRO

Eksklusivt samlingsbasert mentorprogramMENTOR-
PROGRAM

Språkkurs – ordfører – revisjonsutvalg – kontrollkomité –
valgkomité – internasjonal politikk og forretning –
medietrening - landbrukspolitikk

TEMAKURS

FORDYPNING

Styrelederprogram
Forretningsutvikling
Politikk og samfunnsutvikling


