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Årsrapport - bruken av utrednings- og tilretteleggingsmidler i Trøndelag i 
2019 

Vurdering av måloppnåelse knyttet til de overordnede føringene for midlene 

Etter vår vurdering er midlene nyttet innenfor rammene fastsatt i jordbruksoppgjør, statsbudsjett og 
regionalt bygdeutviklingsprogram. Det er en naturlig sammenheng mellom midlene til utredning og 
tilrettelegging og midlene til investeringer. UTL-midlene representerer grunninvesteringer i utviklingen 
av landbruket og landbruksbasert næringsutvikling. Landbruksnæringa består av mange, små aktører. 
UTL-midlene gjør det mulig å få i gang større programmessige satsinger for og med næringsaktørene. 
Samtidig gir midlene også mulighet for mindre prosjekter i regi av organisasjoner i landbruket og 
kommuner. Bondelaget kom i 2019 i gang med et rekrutteringsprosjekt til de grønne næringene.  Bruk av 
UTL-midlene sikrer «startkapital» for mobilisering, kompetanseoppbygging og utviklingsarbeid for 
bygde- og landbruksnæringa.  

De synlige resultatene kommer når det søkes midler til investeringer og bedriftsutvikling. Som bidrar til 
utvikling av nye arbeidsplasser i det tradisjonelle landbruket og bygdenæringer som f.eks. innenfor 
reiseliv, Inn på tunet o.l.  

Vurdering av måloppnåelse knyttet til regionalt næringsprogram 

Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019-2022 ble vedtatt i hovedutvalg for næring 
19.09.2018. Programmet bygger på følgende strategiske satsings- og tiltaksområder: 

 Matproduksjon 
 Skogbruk og tre 
 Bygdenæringer 
 Klima og bærekraft 
 Mobilisering og rekruttering 
 Kompetanse 

 
Alle tilsagn som er gitt av UTL-midlene i 2019 er vurdert etter de føringene Regionalt næringsprogram 
gir. 
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Midlene er primært brukt til:  
 Å støtte opp om innledende faser og arbeid knyttet til landbruksbasert verdiskaping regionalt  
 Prosjekter som bygger opp under økt produksjon og utvikling i primærjordbruket  
 Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for utvikling av landbruksbaserte næringer  
 Kompetanseutvikling med formål å legge til rette for en næring, fagmiljøer eller klynger (ikke 
enkeltaktører og bedriftsretta tiltak)  
 Fellesprosjekter med andre aktører (regionalt partnerskap) og fellestiltak der prosjektet er av 
vesentlig betydning for landbruksrelatert næringsutvikling 
 
Samarbeid i regionalt partnerskap om virkemiddelbruken 

Fylkesmannens landbruksavdeling har i 2019 hatt to møter i Trøndelag landbruksforum. Trøndelag 
landbruksforum består av representanter fra Nord-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Bonde- og 
småbrukarlag, Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag, Allskog, Trøndelag 
fylkeskommune, KS, Innovasjon Norge Trøndelag, Mattilsynet og fylkesmannens miljøvernavdeling. 
Trøndelag landbruksforum er et rådgivende organ på strategisk nivå innen landbruks- og bygdeutvikling, 
med en totaloversikt over virkemiddelbruken innenfor kulturlandskap, miljø, skogbruk og bygdeutvikling. 
I tillegg er det avholdt flere møter med faglaga i landbruket, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon 
Norge i forbindelse med saksbehandlingen av søknadene. UTL-midlene har i 2019 hatt 2 søknadsfrister 
og disse var felles med fylkeskommunens midler til kompetanse og rekruttering i landbruket. 
 
Forbruk og fordeling på ulike områder 
 
Fylkesmannen i Trøndelag fikk en ramme på kroner 7 510 000 for 2019, noe som var samme beløp som 
2018. Gjennom hele året har vi jobbet med å rydde opp mest mulig i gamle saker for å bidra til en ryddig 
overgang til Fylkeskommunen. Det har resultert i at vi har trukket inn kroner 1 559 989 i 2019. Som følge 
av stor etterspørsel av midler har disse blitt bevilget ut til nye prosjekter. I samråd med 
Fylkeskommunen har vi også prioritert å fullfinansiere noen flerårige prosjekter. Totalt har vi bevilget 
kroner 9 070 050. Kroner 603 ble ikke disponert. 
 
Det har vært en bevisst strategi fra vår side å få til en felles finansiering med andre aktører på prosjekter. 
For det første sikrer det flere ressurser til de oppgavene som skal utføres i prosjektene og for det andre 
blir flere engasjert i utviklingen av landbruks- og bygdenæringene. Begge deler er med å gi arbeidet 
større effekt. Samlet sett er det stor etterspørsel etter de tilretteleggende BU-midlene, samlet 
søknadsbeløp i 2019 var ca 15 750 000 og en totalkostnad på omtrent hundre millioner. 
I tabellen på neste side vises fordelingen på de ulike tiltaksområdene. 
 

Tiltaksområder UT -2019 Tildeling kr ant.tilsagn 
ant. 
søknader 

Jordbruk 4 439 000 21 31 
Skogbruk 451 950 3 4 
Trebruk og bioenergi 0 0 0 
Økologisk jordbruk 1 263 000 7 7 
Andre landbruksbaserte næringer 2 391 000 14 19 
Annet 525 100 5 10 
Totalsum 9 070 050 50 71 
      
Innvilgede saker   50  
Overført til andre ordninger     5 
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Avslag     13 
Trukket      3 
Totalsum     71 

 
 
Avsluttede prosjekter i 2019  
  
Saksnummer: 14/6920  
Søker: Oppdal Landbruksrådgiving  
Prosjektets navn: Framtid for melkeproduksjon i Oppdal og Rennebu  
Resultater:  
Prosjektet kom i gang som en følge av fjellandbrukssatsinga. Formålet var å hjelpe melkeprodusenter til 
å ta valg for framtida. I prosjektet er det gjennomført fagmøter/mobiliseringsmøter og individuell 
rådgiving til produsentene. Metodikken omkring gårdsråd er også utprøvd og en har oppnådd bedre 
samhandling mellom rådgiverne. Dette har bidratt til at flere har tatt aktive valg i forhold til egen fremtid 
og færre “sitter på gjerdet” og venter.  
  
Saksnummer: 16/1483  
Søker: 4H Sør-Trøndelag  
Prosjektets navn: Ungdom gir verdiskaping i regionen  
Resultater:   
Mål for prosjektet har vært å utvikle gode verktøy og arbeidsmetoder som gjør at 4H`ere og deres 
foreldre/klubbrådgivere vet hvorfor og hvordan 4H-prosjektene deres kan gjøre dem gode på nyskaping 
og entreprenørskap. Verktøy er utviklet og prosjektet har etablert et nettverk rundt 4H med fokus på 
entreprenørskap, kontakt med veiledningsapparat, næringsliv og næringsansvarlig i kommuner og andre 
offentlige samarbeidspartnere. Prosjektet har tatt utgangspunkt i pilotklubber i på Frosta og i 
Trondheim.    
  
Saksnummer: (13/71444) Ny sak 2018/6544  
Søker: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag  
Prosjektets navn: Grovforbasert melk og kjøttproduksjon  
Resultater:   
Prosjektet har lagt vekt på kompetanseheving i grovfôrproduksjon hos rådgivere og gårdbrukere,  
rådgivingsmetodikk og hvordan rådgivinga kan bidra til forbedringer i grovfôrproduksjonen ute på  
Gårdene. Prosjektet har satt fokus på grovfôrproduksjon gjennom kunnskapsformidling, som  
har foregått både gjennom fagmøter og fagartikler samt i møter med grupper og enkeltbønder.  
Kompetansebygging er noe man må jobbe kontinuerlig med, og grunnlaget som er lagt via prosjektet  
er viktig å holde vedlike og bygge videre på. Prosjektet har bygd opp en database med fagartikler  
som kan brukes i framtida.  
  
Saksnummer: 18/6024  
Søker: Oppdal kommune  
Prosjektets navn: Fjellandbrukskonferansen 2018  
Resultater:   
Fjellandbrukskonferansen har blitt en faglig og sosialt viktig arena for gårdbrukere og rådgivere i 
fjellregionen. Trekker folk fra et stort distrikt. Hovedtema var gras, beite og økonomi. 
Fjellandbrukskonferansen har vært gjennomført årlig etter at fjellandbrukssatsingen så dagens lys.  
  
Saksnummer: 18/6022  
Søker: Berit Langdahl Andresen  
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Prosjektets navn: Kompostering av ull i talle  
Resultater:   
Prosjekteier skriver: “Prosjektet har gitt oss unik kompetanse om muligheter, prosessen og resultatet av 
å kompostere dårlig betalt ull i talle, og vi ser at ullen allerede er på god vei til å brytes ned.  
Det er utarbeidet en oversikt over pigmenterte og hvite saueraser og ullressursene på Fosen som kan bli 
utnyttet som jordforbedringsmiddel. Vi har fått en beskrivelse av muligheter for innovasjon: «Fra avfall 
til produkt». Eksempler er torvfri jordblanding, jordforbedringsmiddel,  
gjødselprodukt eller oppalsjord. Vi forventer at bevisstheten og fokuset rundt bruk av lavverdi ull som 
ressurs vil øke.  
  
Saksnummer: 15/1467  
Søker: Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag  
Prosjektets navn: Startpakke nye bønder  
Resultater:   
Dette var et prosjekt spesielt innrettet mot nye gårdbrukere. Tanken var å gi de en god start i tilværelsen 
som gårdbrukere. I prosjektet har det vært viktig å bevisstgjøre de nye brukerne på hvilke ressurser de 
hadde og være en sparringpartner i forhold til fremtidig utvikling og muligheter. Gjennom disse 
samtalene har de også kunnet informere om andre aktører og muligheter for å søke hjelp. Prosjektet ble 
gjennomført i begrenset omfang.  
  
Saksnummer: 18/15808  
Søker: Oi! Trøndersk mat og drikke AS  
Prosjektets navn: Forprosjekt stolt økobonde  
Resultater: Forprosjektet skulle legge grunnlaget for å sette i gang et hovedprosjekt med fokus på 
omdømmebygging for økologiske produkter i Trøndelag. Prosjektet rettet seg mot 5 ulike målgrupper; 
forbruker, kokk/restaurant, grossist/dagligvarehandelen, offentlig innkjøp/storhusholdning og 
produsent. Historier om stolte bønder skulle deles, i ulike kanaler, til inspirasjon. Dette skulle også 
synliggjøre merverdien ved økologiske produkt. Forprosjektet ble gjennomført som planlagt, men 
søknaden ble ikke innvilget av direktoratet.   
  
Saksnummer: 18/6078  
Søker: Oi! Trøndersk mat og drikke AS  
Prosjektets navn: Trøndersk matfestival 2018  
Resultater:   
Det er liten tvil om at festivalen har befestet seg som landets beste salgsarena for lokale  
matprodusenter. I år hadde Trøndersk Matfestival sine utstillere en tangering av fjorårets  
rekordomsetning på 12 millioner kr.  150 utstillere deltok og estimert til 200.000 besøkende Med 
sceneaktivitet, kurs og ikke minst barne- og ungdomsaktivitetene, er Trøndersk Matfestival blitt  
en fantastisk arena for publikum, som koser seg på festivalen.  Magasinet Reiselyst kåret i 2017 
Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen som 1 av 12 mest attraktive reisemål i Skandinavia, og 
festivalene merker økt tilstrømming av kjøpelystent publikum også fra områder utenfor region. Men det 
krever mye ressurser å bygge opp en slik arena og offentlig ressursinnsats har vært en nødvendig og rett 
prioritering.  For Trøndelag er dette en meget viktig arena for å knytte destinasjonsselskaps arbeid 
sammen med lokalmatsatsing og mat i reiselivet.  
  
Saksnummer: 18/7429  
Søker: TL Media AS  
Prosjektets navn: Samarbeid om nyhetsformidling  
Resultater:   
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Nyhetsformidling av landbruksstoff på saker der Fylkesmannen har en rolle. I til sammen 9 utgaver av 
Landbrukstidende hadde FMTL landbruk en meldingsspalte, i tillegg til nyhetsoppslag på bakgrunn av 
innspill fra Fylkesmannen. Prosjektet har bidratt til å gjøre nyheter og faglige artikler fra 
landbruksavdelingen bedre kjent innen landbruket.  
  
Saksnummer: 18/6086  
Søker: Oi! Trøndersk mat og drikke AS  
Prosjektets navn: Matriket midt  
Resultater: Prosjektet “Matriket Midt - omdømmebygging, rekruttering, mat og reiseliv” har hatt fokus 
på å formidle historier fra trøndersk matproduksjon, bygge stolthet og identitet for forbrukere og 
tilreisende til Norges matregion nr.1. Prosjektet har vært delt i fem deler: omdømmebygging, 
rekruttering mat og reiseliv, kobling mellom produsent og marked, samt bidrag inn i strategier og 
prosesser hos partnerskapet og/eller på vegne av partnerskapet. Matriket Midt er etablert som en 
overbygning for all omdømmebyggende aktivitet. Det er opprettet egen logo og profil, nettsted og 
sosiale medie-kanaler, samt gjort ulike aktiviteter for å forankre navnet og bygge innhold i 
det. Prosjektet har bidratt til å vise fram bransjen og trønderske råvarer til ungdommer som kan velge en 
karrierevei rundt mat i framtiden. Etterspørselen etter trønderske matspesialiteter har økt. Matregionen 
løftes gjennom de enkelte aktørene og historien om matproduksjonen.    
  
Saksnummer: 17/75225 Ny sak 18/6740  
Søker: Grong Fritid SA  
Prosjektets navn: Grunneierorganisering og grunneiersamarbeid  
Resultater:   
Reisemålsutvikling har i Bjørgan-området stor næringsmessig betydning for både grunneiere og lokalt 
næringsliv. Prosjektet har sett på grunneierorganisering og fellesgodefinansiering og grunneierne vil i 
etterkant av prosjektet inngå en slik frivillig avtale om fellesgodefinansiering av stier og løyper. 
Prosjektet har dermed gitt resultater i form av tettere og mer målrettet samarbeid mellom 
grunneierne.  
  
Saksnummer: 18/6017  
Søker: Økologisk Nord-Trøndelag  
Prosjektets navn: Økotelt på Trøndersk matfestival 2018  
Resultater:   
Prosjekteier skriver: “Økologisk Nord- og Sør- Trøndelag har laget en egen infostand som har blitt en del 
av økokafeen. Her har vi et godt besøkt område som har gitt folk god anledning til å finne brosjyrer og å 
ta kontakt angående Økologisk Norge og medlemskap, lese Ren mat og ha diskusjoner om økologi og 
miljø. Til sammen delte vi ut i underkant av 1000 Ren Mat og mange brosjyrer om «Hvorfor økologisk». 
Den årlige Quizen skapte god kontakt med publikum. Vi fikk også fått flere nye medlemmer.”  
  
Saksnummer: 15/9196  
Søker: Fylkesmannen i Trøndelag  
Prosjektets navn: Økt verdiskaping gjennom utvikling av skogeierveiledningen  
Resultater:   
Prosjektet har hatt som hovedformål å videreutvikle gode verktøy og arenaer for skogeierveiledningen 
og kompetanseutvikling gjennom kommunesamarbeid og lokale nettverk. Det har vært delmål rettet inn 
mot nye skogeiere, skogbruksplanlegging, skogsveger/infrastruktur, felles arenaer og skog og klima- 
skogbehandling. Det er oppnådd gode resultater innenfor alle disse delområdene. De ulike nettverkene 
har hatt utviklingsoppdrag på vegne av fellesskapet. Samarbeid og god forankring i kommunene har vært 
viktig. Dette har resultert i at arbeidet etter denne modellen videreføres og videreutvikles.  
  



  Side: 6/15 

Saksnummer: 17/1966  
Søker: Fylkesmannen i Trøndelag  
Prosjektets navn: Urbant og bynært landbruk i Trondheimsregionen  
Resultater: Hensikten med initiativet har vært å øke kompetansen om jordressursen hos offentlige og 
private aktører og bidra til at urbant landbruk kan være med på å skape større naturmangfold 
og bedre bovilkår i byområdene. Prosjektet ble ikke gjennomført som planlagt, og fikk ikke 
fullfinansiering. Det ble imidlertid gjennomført en del enkelttiltak man har funnet formålstjenelig, 
samtidig som man har samhandlet med andre aktører angående tematikken.   
  
Saksnummer: 16/71334 Ny sak 18/20001  
Søker: Leksvik kommune  
Prosjektets navn: Skogeierveiledning 2016-2018 LENSA Fosen  
Resultater:   
Lensa Fosen har vært et samarbeidsprosjekt med målsetting om økt aktivitet i skogbruket i 
kommunene på Fosen-halvøya. Prosjektet kan vise til at pådriver-arbeid og nettverksarbeid har ført 
til økt aktivitet på områdene avvirkning, planting og ungskogpleie, og dermed også økt verdiskaping.  
  
Saksnummer: 19/2891  
Søker: Gullimunn AS  
Prosjektets navn: Studietur til økologisk spesialkorn Sigdal  
Resultater: Formålet med studieturen var å gi kompetansepåfyll til bønder som jobber med økologisk 
mel og gamle kornsorter. Turen skulle gi innspill til løsninger på konkrete utfordringer de sto i, og i tillegg 
legge til rette for nettverksbygging og nye samarbeidskonstellasjoner. Turen gikk til Økologisk 
Spesialkorn i Sigdal. Turen bidro til viktig kompetanseheving innen fagfeltet, erfaringsutveksling og 
nettverksbygging.  Kontakt ble opprettet mellom mulige samarbeidspartnere.   
  
Saksnummer: 16/75814 Ny sak 18/4541  
Søker: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag  
Prosjektets navn: Selvrekrutterende kjøttproduksjon på kjøttferase  
Resultater:   
Prosjektets tittel var: Er det mulig å tjene penger på selvrekrutterende kjøttproduksjon på kjøttferaser i 
Trøndelag? - og var en undersøkelse av økonomi hos etablerte ammekuprodusenter. Resultatet viser at 
økonomien i storfekjøttproduksjonen er sårbar på grunn av at de faste kostnadene, deriblant 
investeringskostnadene, er høge i forhold til produksjonsinntektene. Det er dermed risiko for at en mulig 
svikt i produksjon eller for dårlig kontroll med faste kostnader kan gjøre at disponible midler til dekning 
av arbeid blir svært lite.  
  
Saksnummer: 17/1636, ny sak 2018/2183  
Søker: Explorative AS  
Prosjektets navn: Mat i reiselivet  
Resultater:   
Søker rapporterer: Det er jobbet målrettet med å bygge en kommunikasjon og samarbeid som synliggjør 
at Trøndelag kan ta posisjon som Lokalmat region i Norge og at vi befinner oss i hjertet av Trøndelag og 
et viktig kjerneområde når det gjeldet produksjon av lokalmat. For å ta konklusjonen fra den første 
perioden av prosjektet først er vi i disse dager kommet dit at bedrifter fra alle kommuner innen 
reiselivssatsingen på Innherred blir med på Trøndersk Matfestival 2019.  
I 2017 startet vi med opprettingen av en bookingløsning for aktiviteter og hvor målet er å bygge et godt 
konsept for matreiser i Innherred og Trøndelag. Vi har tatt steg for steg og jobbet mye på oppdrag med 
Oi Trøndersk Mat og Drikke for å komme i mål. Arena vi har benyttet for å sette fokus er IGW og 
Matstreif i Oslo. Da er det både Trøndelag og Innherred for vår del som gjelder.  
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Saksnummer: 14/1490 og 14/71451  
Søker: Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag  
Prosjektets navn: Best på grovfor   
Resultater:   
Det har vært flere “Best på grovfor” prosjekt i Trøndelag. Disse har fått svært god oppslutning blant 
gårdbrukerne. Det har vært stor deltagelse på fellesmøter og fagdager samt stor oppslutning om 
veiledning i forhold til eget bruk. Grovfôrkostnaden har mye å si for lønnsomheten hos 
en melkeprodusent. Prosjektet har uten tvil bidratt til å heve kompetansen hos brukerne og bedre 
kvaliteten på fôret. Det har også vært fokus på bedre utnyttelse av arealer og beiter.  
  
Saksnummer: 17/71196 Ny sak 18/19766  
Søker: Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Kartlegging Landbruket som energiprodusent  
Resultater:   
Prosjektet har kartlagt landbruket i Nord-Trøndelag som energiprodusent, spredd kunnskap om 
landbruket som energiprodusent gjennom møter, seminar og media, og etablert nettverk mellom 
gårdbrukere og gartneriet på Mære landbruksskole.  
  
Saksnummer: 18/13536  
Søker: Oi! Trøndersk mat og drikke AS  
Prosjektets navn: Deltagelse på Grüne Woche 2019  
Resultater:   
Prosjekteier rapporter: Vi har nådd Trøndelag sin målsetting med deltagelse på IGW og synliggjort 
Trøndelag som en sterk,attraktiv og spennende mat og opplevelsesregion. De bookbare matreisene er 
videreutviklet og det har vært fullt fokus mot å øke etterspørselen etter lokalmat og trønderske 
matopplevelser i Tyskland. Det er foreløpig litt tidlig å si i hvilket omfang deltagelsen har bidratt til en slik 
økning. Føler en trygghet rundt at dette er med og gir flere tilreisende til vår region som stopper og 
benytter seg av det trønderske mangfoldet fra hav til fjell, etter deltagelsen på IGW. Det er gjort en 
hederlig innsats på stand som har bidratt til entusiasme og en synlighet av Trøndelag som er helt unik 
ved tanke på møtet med den potensielle turisten.  
De Interne mål har på alle måter skapt resultater: Både i forkant av messa under videreutvikling av  
de bookbare matreisene i høst, er det knytte bånd mellom produsenter og servering/reiseliv,  
små/store aktører, andre miljøer/regioner. Dette blir igjen forsterket under deltagelsen med de  
aktørene som står på stand. For alle involverte i forberedelsene og gjennomføring har dette gitt  
inspirasjon, økt kunnskap om egen region og andres. Et tydelig resultat er et forsterka samarbeid  
mellom aktører i de ulike matdestinasjonene i egen region.  
Økt medieomtale og markedsføring av Trøndelag som matdestinasjon, Matriket Midt er gull verdt.  
  
Saksnummer: 18/6073  
Søker: Smaker fra Orkland  
Prosjektets navn: Forprosjekt Thamsriket smaker fra Orkland  
Resultater:   
Mål med prosjektet var økt verdiskaping og næringsutvikling basert på lokalmat og  
matopplevelser i Orkland. Orkland har manglet en felles satsning på lokalmat utenom  
de få etablerte produsentene. De etablerte var også spredd og arbeidet hver for seg.  
Vi mener målene er nådd i henhold til dette. Produsentlaget «Smaker fra Orkland» ble etablert 
30.01.2018 med formål om økt verdiskaping og næringsutvikling basert på lokalmat og matopplevelser i 
Orkland via et strukturert samarbeid matprodusenter imellom og i samarbeid med øvrig næringsliv.  
Prosjektet har ført til:  
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-økt samarbeid mellom lokalmatprodusenter i Orkland  
-økt rekruttering av småskala matprodusenter i Orkland.  
-økt bunnlinje til alle som har blitt med i Smaker fra Orkland.  
-økt fokus på lokalmat generelt i regionen  
Smaker fra Orkland har blant annet samarbeidet om nye måter å selge på. Samtidig  
har reiselivet nyttiggjort seg og støttet satsninga, noe som har økt samarbeidet  
mellom tilbydere av lokalmat og tilbydere av opplevelser og reiseliv i regionen.  
  
Saksnummer: 18/6049  
Søker: Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag  
Prosjektets navn: Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt  
Resultater: Prosjektet “Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt” startet i 2010 og er gjennomført i to 
prosjektperioder, hver på fire år. Formålet har vært å styrke og formidle kunnskap om økologisk melk og 
kjøttproduksjon i Trøndelag, samt bidra til å nå 15% målet innen 2020. Prosjektet har også hatt som mål 
å bidra til å styrke arbeidet med økologisk melkeproduksjon i de andre fylkene. Delmål i prosjektet har 
vært å styrke kompetansen i primærproduksjonen, økt kompetanse og samarbeid i rådgivinga i TINE og 
NLR på økologisk melkeproduksjon, øke markedsandelen på økologisk forbruk, samt øke tilgangen på 
økologisk melk til Rørosmeieriet. Til tross for at både NLR og TINE i de siste årene har gjennomgått 
store organisasjonsendringer, samt at det ble utskifting av prosjektleder siste prosjektår, har prosjektet i 
hovedsak klart å gjennomføre de planlagte tiltakene.   
  
Saksnummer: 14/1620  
Søker: Skogselskapet i Trøndelag  
Prosjektets navn: Vegplanlegger i Sør-Trøndelag  
Resultater:   
Prosjektet har bidratt til utarbeidelse av tekniske byggeplaner, terrenganalyser, bistand til kommuner 
med hovedplan vei, faglig veiledning og mentor for pådrivere. Det har vært stor planleggingsaktivitet i 
prosjektet. Dessverre er det for lite statlige midler tilgjengelig til at alle prosjektene blir realisert på kort 
sikt. Den høye planleggingsaktiviteten med egenbetaling fra skogeiere gjorde også at finansieringen til 
prosjektet ble så positiv at prosjektet ble noe forlenget.   
  
Saksnummer: 17/71192, 16/1440 og 18/6090  
Søker: Stiftelsen Ruralis  
Prosjektets navn: Landbruk 21 Trøndelag  
Resultater:   
Innovasjonsprogrammet Landbruk21Trøndelag (L21T) er gjennomført i perioden 2016-2018, og bygger 
på Trøndelag sine gode erfaringer med utstrakt samarbeid mellom næringsaktørene, offentlig 
forvaltning og forskning og utvikling. Dette er en klassisk modell for næringsutvikling, hvor FoU bidrar 
med kunnskaps- og teknologiutvikling, gjerne i samarbeid med næringsaktørene. Offentlig sektor bidrar 
som samfunnsutvikler og forvalter av offentlige virkemidler, mens næringa skaper verdiene gjennom 
merverdier og økt verdiskaping. Samhandlingsmodellen i trøndersk landbruk, hvor Tenkeloft trøndersk 
landbruk har stor betydning som samhandlings- og forankringsarena, har bidratt til at satsinger som 
Grønn forskning i Midt- Norge og Landbruk21Trøndelag har vært mulig å etablere.  
Prosjektet har satt viktige problemstillinger innenfor jordbruket på kartet, og bidratt til stor aktivitet 
knyttet til mulighetene for ny næringsutvikling og verdiskaping.  
  
Saksnummer: 18/6060  
Søker: Steinkjer kommune  
Prosjektets navn: Økt matproduksjon og verdiskaping i nye Steinkjer kommune - Forprosjekt  
Resultater:   
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Forprosjektet skapte en fellesforståelse i landbruksnæringa, blant politikerne i 3 kommuner om å satse 
på et flerårig prosjekt innenfor økt verdiskaping. Søknad ble utformet og hovedprosjektet er i gang.  
  
Saksnummer: 18/4598  
Søker: NIBIO  
Prosjektets navn: Bruk av fiskeslam fra settefiskanlegg som gjødsel  
Resultater:   
Prosjektet har sett på spørsmål med å ta et utvalg av tørket og pelletert fiskeslam  
fra flere settefiskanlegg og ulike behandlingsprosesser og sammenlignet gjødseleffekten alene og i  
kombinasjon med andre organisk gjødsel produkter som er tilgjengelig i Trøndelag, for eksempel  
biorest fra Ecopro biogassanlegget, kompost fra GGE og husdyrgjødsel. Prosjektet 
har foretatt kartleggingog karakterisering av substratene (Sintef), vekstforsøk med fiskeslam alene og i  
kombinasjon med andre organisk gjødsel (NORSØK og NIBIO) og en markedsvurdering av 
fiskeslambasert biogjødsel (Norges Vel). Industripartnerne har vært GGE, Bioretur/Green Gas, Ecopro, 
Flatanger settefiskanlegg og Multivector/Helgeland settefiskanlegg. Prosjektet har også fått støtte fra 
Landbruk21Trøndelag.  
  
Saksnummer: 19/5663  
Søker: Biologisk dynamisk forening  
Prosjektets navn: Økt kunnskap om biodynamiske landbruksprodukt  
Resultater:   
Prosjektet har så langt jobbet med to prosjekter:  
Veiledning og opplæring i dyrkingsmetoder med hagelaget på Lilleby i Trondheim etablert som er et 
samarbeid med en biodynamisk gård i Orkdal og Credo restaurant. Gjennom det er det innhentet 
erfaringer på metode og rådgiving.  Videre har de gjennomført dyrkingskurs hos Storbuan økosamfunn i 
Trøndelag og skal også gjennomføres rådgiving til etablerte dyrkere.  
  
Saksnummer: 18/6042  
Søker: Økologisk Nord-Trøndelag  
Prosjektets navn: Økouka 2018  
Resultater:   
Økouka er først og fremst et omdømmeprosjekt og et komeptansehevingsprosjekt,Gjennom 26 store og 
små arrangement i Trøndelag ble Økouka 2018  gjennomført i perioden 29.sept - 7. 
oktober.  Arrangementene ble gjennomført i ¼ av de trønderske kommunene.  Også kommunene ble 
engasjert gjennom nominering til Årets økobonde.  
ØKOUKA Trøndelag er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag, Økologisk Nord og Sør- 
Trøndelag, Foregangsfylke økologisk kjøtt og melk, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag og Mære 
landbruksskole. Videre er det godt samarbeid med Voll gård, kompetansesenter for Urbant 
landbruk, og NTNU. Spesielt kompetansetiltak i år var seminaet “Binding av karbon i jord” 
og matfagelever på to videregående skoler hadde et opplegg på “Økologisk bonde møter framtida 
kokker.”  
  
Saksnummer: 18/6072  
Søker: Malvik kommune  
Prosjektets navn: Satsing på bær og grønt  
Resultater:   
Dette er et mobiliseringsprosjekt med innledende fagkurs i dyrking av frukt, bær og urter, 
grønnsaker og potet. Målgruppa har vært gårdbrukere og interesserte i midtre del av Trøndelag og har 
vært et samarbeid med NLR. God deltagerlse.  
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Saksnummer: 18/15839  
Søker: Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Matverksted på Mære  
Resultater: Formålet har vært å etablere et matverksted, med relevant utstyr for foredling av kjøtt, 
melk, mel, frukt og bær. Matverkstedet er bygd i tilknytning til det nåværende storkjøkkenet på Mære 
landbruksskole. Prosjektet har bidratt til at ulike konsepter er testet ut og at Matverksted i dag fremstår 
som et attraktivt og supplerende verktøy for produktutvikling og kompetanseheving i lokalmatnæringen 
i Midt Norge.   
  
Saksnummer: 17/1567  
Søker: TINE SA  
Prosjektets navn: Bli med å forme landbruket i bygda di  
Resultater:   
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom TINE, NLR og Nortura rettet mot melkeprodusenter spesielt, 
men også øvrige folk i bygda. Dette var en pilot som ble gjennomført i to kommuner. Det var god 
oppslutning blant de aktive brukerne, men det var også et mål å få med de mer passive. Har vært mest 
fokus på fremtidsmulighetene og man har benyttet “verkstedmetodikk”. Samhandlingen mellom 
organisasjonene har fungert godt det har vært individuell oppfølging av brukere i etterkant. Slik 
pilotprosjektet ble gjennomført blir det en relativt kostbar metodikk som ikke er anbefalt ført videre i sin 
form.   
  
Saksnummer: 17/74988  
Søker: NTNU  
Prosjektets navn: HUNT en helse  
Resultater:   
Kimen til prosjektet ble sådd da det i desember 2016 ble tatt kontakt med HUNT  
Forskningssenter på Levanger (HUNT = Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). HUNT  
Forskningssenter er en del av NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for  
samfunnsmedisin og sykepleie. HUNT Forskningssenter har siden1983 foretatt  
befolkningsundersøkelser av befolkningen i Nord-Trøndelag. Til sammen har 143 000  
personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente  
forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og  
biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.   
Veterinærinstituttet har vært mottaker av dyreprøvene fra HUNT Én Helse-prosjektet, og har  
mottatt rundt 3 000 dyreprøver. Prøvemateriale fra hund utgjør mer enn 60 % av prøvene.  
Storfeprøvene utgjør omtrent 20 %, mens sau, hest og gris utgjør 7, 6 og 4 %.  
Tilsammen 1 700 HUNT4 deltakere er til nå registret som dyreeiere og har et eller flere dyr  
knyttet til seg. Disse følges opp videre av Én Helse-prosjektet i fase 2. I fase 2 planlegges  
det ytterligere prøveinnsamling fra både dyr og mennesker, samt analyse av innsamlet  
prøvemateriale fra fase 1 (HUNT4 perioden med innsamling av prøvemateriale som eierne  
selv har tatt fra dyr og seg selv).  
  
Saksnummer: 18/6092  
Søker: T:LAB AS  
Prosjektets navn: Forstudie Kassesalg av kjøtt fra frittgående dyr  
Resultater:   
Det er gjennomført en forstudie med formål å finne det overordnede forretningspotensialet samt 
mulig organisering og eierskap for å kunne realisere en felles salgsportal for kassesalg av kjøtt av  
frittgående dyr fra Trøndelag. Man kom ikke så langt, men har konkludert med at det jobbes med to 
nettverk, et fagnettverk innen kjøttforedling og et spesifikk på direktesalg av reinkjøtt.  
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Saksnummer: 16/71177  (må være sak 16/1177 - nytt saksnr 2018/2178  
Søker: Nord Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Mobiliseringsarbeid lokalmat i NT 2017  
Resultater:   
Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon Norge 
og kommunene. Det har vært gjennomført 8 mobiliseringstreff rundt om i fylket, i perioden 2017 – 2019. 
I snitt deltar ca 25 bedrifter. Så gjennomføres det oppfølging ut fra henvendelser fra bedrifter, 
kommuner eller nettverk. Som en del av oppfølging er det også gjennomført 5 grunnleggende fagkurs.  
  
Saksnummer: 18/6085  
Søker: Visit Namdalen SA  
Prosjektets navn: Lokalmat og reiseliv i Namdalen – Forprosjekt   
Resultater: Prosjektets mål har vært å stimulere til lokalmat i reiselivsopplevelsen, og med dette 
forsterke opplevelsen i Namdalen. Dette skulle oppnås gjennom å mobilisere, legge til rette for godt 
samarbeid mellom mat og reiselivsaktører, øke kunnskapen om aktørenes behov og 
ønsker, samt tilrettelegge og synliggjøre lokalmat bedre i samarbeid med naturbasert 
opplevelser. Prosjektets aktiviteter ble noe omprioritert i forhold til opprinnelig plan, men målene har 
bestått. Prosjektet har bidratt til økt bevissthet om matens betydning, økt samarbeid om mat i reiselivet, 
og har skapt møteplasser for nettverksbygging, inspirasjon og kompetanseheving.   
  
Saksnummer: 17/5222 - ny sak 2018/20666  
Søker: Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Fagbladet mathåndverk 2  
Resultater:   
Fagbladet Mathåndverk ble utgitt våren 2018 i digital form og papirversjon. Fagbladet  
kom på 36 sider og ble utarbeidet i et samarbeid med kompetansenettverkene og  
lokalmatkontakter Norge.  Fagbladet ble trykt opp ica 15000 eksemplarer. Den digitale versjonen ble delt 
på vårt nettsted matnavet.no, sosiale medier og på Tun Media. De andre navene i Norge la også ut 
bladet digitalt påsine nettsteder. Fylkesmannen i ulike fylker fikk også trykt opp blad ut fra egne behov. I 
tillegg til fagblad, er slike fellestiltak viktig som nettverksbygging på kryss og tvers.  
  
Saksnummer: 16/75812 og 19/1621  
Søker: Inderøy kommune  
Prosjektets navn: Inderøy «mer mat – tryggere samfunn»  
Resultater: Prosjektets overordnede mål har vært å øke Inderøy kommune sin årlige matproduksjon og 
verdiskaping, med utgangspunkt i jordbrukets ressurser, med minimum 2% per år fram mot 
2030. Prosjektet har hatt fokus på verdiskaping og produksjon på eget bruk, melkeproduksjon, god 
agronomi og økonomi i planteproduksjon, jordleieproblematikk, ny teknologi og bedre utnyttelse av 
beiteressursene. Inderøy kommune har erfart i løpet av prosjektperioden å svare opp, isolert sett i 
Inderøymålestokk, økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Prosjektet har lagt føringer for et 
tettere samarbeid med landbruket i årene framover.   
  
Saksnummer: 18/6054  
Søker: Inn på tunet Midt-Norge  
Prosjektets navn: Omdømmebygging – Fremheve samfunnseffekt og individeffekt, samt økt synlighet.  
Resultater:   
Inn på Tunet Midt-Norge har i årene 2018 og 2019 hatt omdømmebygging som prosjekt. Hovedmålet 
har vært å gjøre inn på tunet-næringa bedre kjent og anerkjent i markedet. Nettverket har i perioden 
arrangert 3 samlinger, 1 studietur, 2 fagkvelder, opprettet hjemmeside, opprettet arbeidsgrupper, 
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organisert trykking og salg av t-skjorter, jobbet aktivt for og oppnådd mediasynlighet, vært med å 
arrangere fagdag i regi av kontaktforum og deltatt på arrangement i regi av andre høsten 2019.  
  
Saksnummer: 16/71204 Ny sak 19/4792  
Søker: Inn på tunet Midt-Norge  
Prosjektets navn: Kompetansehevende tiltak i nettverket  
Resultater:   
Prosjektet ble gjennomført som planlagt bortsett fra at det kun ble arrangert en studietur 
i stedet for to. I tillegg ble det gått flere runder sammen med NMBU og Skjetlein 
videregående skole for å få i gang praktisk/pedagogiske utdanningen.  Det er nå opp til 
NMBU og Skjetlein for en videreføring av utdanningstilbudet.  
  
Saksnummer: 18/6071  
Søker: Norges Bondelag  
Prosjektets navn: Innovasjonsprosjekt i Landbruksklynge  
Resultater:   
Prosjektet har resultert i en innovasjonskultur både innad i Landbruksklynga, men også på tvers mot de 
andre klyngene ved Innovasjonscampus Nord Universitet. Landbruksklyngen er i dag en sterk 
kompetanseklynge til nytte for landbruket i regionen, hvor det bevisst og til tider ubevisst- over lunsj 
eller en kopp kaffe på morran- diskuteres saker som skaper grobunn for nye ideer, prosjekter som igjen 
kan resultere i nye næringer.  
  
Saksnummer: 16/75816 Ny sak 18/5421  
Søker: Norges Bondelag  
Prosjektets navn: Utviklingsprosess for landbruksklyngen  
Resultater:   
Grunnleggende arbeid for å få forpliktende avtaler med aktuelle leietakere for å etablere 
Landbruksklyngen i tilknytning til bygging av Innovasjonscampus ved Nord-Universitet avd. 
Steinkjer. Saken har sammenheng med sak 18/6071  
  
Saksnummer: 19/2871   
Søker: Økologisk Sør-Trøndelag  
Prosjektets navn: Økologisk utvikling på Trøndersk matfestival 2019  
Resultater:   
Økologisk Sør-Trøndelag har sammen med Økologisk Nord-Trøndelag profilert økologisk landbruk under 
Trøndersk matfestival 2019. Her hadde de også en informasjonsstand og et myldreareal for å 
profilere og synliggjøre det økologiske.   
  
Saksnummer: 19/2507  
Søker: Nærøy kommune  
Prosjektets navn: Kystlandbruket i Ytre Namdal og Bindal  
Resultater:   
Nåværende Nærøysund kommune i samarbeid med Bindal kommune og faglagene i landbruket har 
gjennomført et forprosjekt om kystlandbruket. De har brukt prosjektet til å i fellesskap berede 
grunnen for et større utviklingsprosjekt som ble omsøkt høsten 2019. Gjennom forprosjektet har de 
skapt godt engasjement og solid forankring for et videre utviklingsprosjekt.  
  
Saksnummer: 17/1139, nytt saksnr 18/2181  
Søker: Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Kurs i økologisk produksjon  
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Resultater:   
Gjennomføring av økologiske kursserien vår og høsten 2019.  
1. oktober var 95 personer med gårdbrukere, elever og lærere fra Mære og Nord universitet på 
Beitedagen på Mære.  På kurset i økologisk hønseproduksjon deltok 25 personer med elever fra Mære, 
ansatte og gårdbrukere. Så deltok 30 personer med elever fra Mære, ansatte på gårdsbruket, 
Felleskjøpet og gårdbruker deltok på fagdag om bruk av underkulturer i korn, fangvekter og binding av 
karbon i jord den 6. november på Mære.   
  
Saksnummer: 17/6605  
Søker: Oppdal kommune  
Prosjektets navn: Bonde så klart  
Resultater:   
Nettverket Bonde så klart har bidratt til rekruttering til landbruksnæringa som selvstendige 
næringsdrivende og avløsere. Har også bidratt til at ungdom har valgt landbruksskoler og høyere 
utdanning innen landbruk. Nettverket har vært aktivt i Oppdal og Rennebu kommuner. Flere som har 
gått inn i næringa har uttalt at nettverket har hatt mye å si for sine valg. En bieffekt er at den “eldre 
generasjon” har blitt mer positiv til næringa. Generelt opplever man at nettverket har bidratt til 
optimisme og økt aktivitet. Det er arrangert mange faglige og sosiale treff i samarbeid med faglag og 
kommuner.  
  
Saksnummer: 17/75521 og 16/76511 Ny sak 19/914  
Søker: Nord-Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Interreg for 2016 og 2017  
Resultater:   
Prosjektene gjelder gjennomføring av Programmet Interreg V hos Trøndelag Fylkeskommune og er 
bidrag til medfinansiering av de BU-relaterte prosjektene Biologisk kulturarv som bærekraftig 
verdiskaper, Mat og drikke langs Nordens grønne belte og Tradisjonelt hantverk och hållbart byggande.  
  
Saksnummer: 16/75810 Ny sak 18/12973  
Søker: Grong Kommune  
Prosjektets navn: Skogprosjekt i Namdal 2017-19  
Resultater:   
Prosjektet er ett av flere regionale skogpådrivernettverk som har gitt resultater og bidratt til økt aktivitet 
og verdiskaping i næringa. Områdene det har vært aktivitet på er skogeierkontrakter, infrastruktur, 
ungskogpleie, sluttavvirkning og skogbruksplaner.  
  
Saksnummer: 17/71184 Ny sak 18/4172  
Søker: Skognæringa Kyst SA  
Prosjektets navn: Økt bruk av Trøndersk tre i Nord-Trøndelag  
Resultater:   
Prosjektet har arbeidet for å bidra til økt trebruk gjennom mobilisering av små og mellomstore tre-
bedrifter i Trøndelag.  
Det er i prosjektet arbeidet for å oppfylle følgende resultatmål:  
• Konkretisere kompetansebehovet for å drive aktiv markedsføring og produktutvikling.  
• Mobilisere 3-6 bedrifter til et markedssamarbeid i tillegg til Norsk Limtre og Snekkeriet i Verdal.  
• Bedriftsutvikling rettet mot kompetanse og gjennomføringsevne av produktutvikling og 
markedsføringsaktiviteter.  
  
Saksnummer: 17/71213 Ny sak 19/934  
Søker: NIBIO  
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Prosjektets navn: Omgraving av myr redusere klimagassutslepp fra organisk jord (PEATINERT)…  
Resultater:   
Resultata frå feltforsøket i Fræna viser at omgraving av tidlegare grøfta myr aukar bereevne,  
dreneringstilstand og engavling. Økonomiske utrekningar i prosjektet DRAINIMP viste at avlingsauken  
etter omgravinga er så stor at investeringa kan forsvarast. Omgraving reduserer metanutsleppa ved  
at metan produsert i torva blir oksidert i mineraljordslaget. Lystgassutsleppet er gjødselindusert både  
på grøfta og omgravd myr. Det er forholda rundt og etter gjødsling som påverkar kor store utsleppa  
blir.   
  
Saksnummer: 19/10988  
Søker: Nord-Innherred birøkterlag  
Prosjektets navn: Trøndersk mesterskap i honning  
Resultater:   
Vi gjennomførte mesterskapet, med et godt program og det kom flere folk enn forventet. Vi fikk inn 46 
bidrag fra hele Trøndelag til kåringen av den beste honningen. Til sammenligning kom det inn 180 bidrag 
til NM i Oslo. Vi klarte det kortsiktige målet om å kåre Trøndelags beste honning og spre informasjon om 
honning og viktigheten av bienes pollinering. Vi klarte også, gjennom media, og løfte frem 
lokale honningprodusenter. Vi fikk gjennomført arrangementet på en slik at måte at vi har lyst til å gjøre 
det igjen i 2020.  
  
Saksnummer: 17/6603 (og 2017/5224) - nytt saksnr 2019/6924  
Søker: Nord Trøndelag Fylkeskommune  
Prosjektets navn: Fagdagene for lokalmat og grønt reiseliv på Mære  
Resultater:   
Fagdagene Mat på Mære er det største kompetansearrangementet for lokalmatprodusenter i Trøndelag 
med deltagere fra hele landet. Arrangement ble ikke gjennomført i 201 og 2018 som planlagt, og ble 
utsatt til 2019. I 2019 deltok 140 personer, det ble gjennomført en omfattende seminardel på temaet 
SMAK med påfølgende fire fagkurs over to dager.  I tillegg var det møter i ulike fagnettverk innen melk 
og et innen lokalmat/reiseliv (som del av et interregprosjekt).  Arrangement setter fagtema på dagorden 
og er en viktig faglig utviklingsarena for bedriftene.   
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