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Regionreformen – fylkeskommunene utvidet 
ansvar

Fylkeskommunene har ansvar for følgende ifht landbruk: 

- Regionalpolitisk aktør

- Videregående skoler, Senja (Gibostad) og Tana

- Regionalt partnerskap landbruk

- Virkemidler



Regionalt Partnerskap Landbruk

Regionalt bygdeutviklingsprogram med delprogram 
(2019-2022) 
• Næringsprogram (FK) 
• Miljøprogram (FM) 
• Skog og klimaprogram (FM) 
• Matjordprogram (FM)

• Årlig oppdatering av handlingsprogrammene 

✓ Føringer på bruk av landbruksrelaterte virkemidler som 
✓ Innspill til IN på bruk av IBU-midlene



Disponible rammer Troms og Finnmark 2020
Ordning TFFK, mill kr Totalt, mill kr

RT-midler 3,92 48,0
RK-midler 1,13 14,0
Lokalmat 2,75 14,0
Prosjektmidler Kystskogbruket 0,72 6,0
Voksenagronom (må søke) 1,10 15,0
Totalt 8,52 82,0

Ikke disponerte eller tilbakeførte midler fra tidligere år kommer i tillegg



Landbruksrelaterte virkemidler FK forvalter

Fra 2020:
- Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT)
- Prosjektmidler Kystskogbruket 
- Oppdragsgiveransvar Kompetansenettverk for lokalmat i Nord Norge -

koordineres med Nordland. 

Fra før:
- Midler Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket (RK)
- Voksenagronom (Senja og Tana vgs), FK må søke



Egen forskrift for RT- og RK-midlene fra 2020

• § 2 Tilskuddsmottaker - Tilskudd kan gis til kommuner, 
organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i 
Enhetsregisteret.

• Regionale offentlige forvaltningsaktører kan ikke tildeles støtte som IN, FM og 
FK. Begrenset unntak for fylkeskommunen for rekrutteringstiltak. 



Forskrift (2) - Tiltak som kan støttes

§ 3 Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak
- tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller 

økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte 
næringer 

§ 4 Tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak 

- tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos 
næringsutøvere



Midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT)

- Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt
- Midlene har relativ bredt virkeområde. 
- Skal bidra til utvikling og fornying av tradisjonelt landbruket 
- Utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings-

og mobiliseringstiltak.

✓ 1-2 utlysninger pr år

Skal være forankret i Regionalt Næringsprogram (RNP) for landbruket i Troms og 
Finnmark 2019-2022 med tilhørende handlingsprogram for 2020. 



Rekruttering og kompetanseheving i 
landbruket

Bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av 
næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i 
Troms og Finnmark.

✓ 1 utlysing pr år

Skal være forankret i Regionalt Næringsprogram (RNP) for landbruket i Troms og 

Finnmark 2019-2022 med tilhørende handlingsprogram for 2020. 



Prioriterte satsingsområder i Regionalt Næringsprogram 
(RNP) for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022 med 
tilhørende handlingsprogram for 2020

Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, 

Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, 

Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger,

Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping

Videreforedling av mat, Reiseliv Inn på tunet og Ut på vidda



Prosjekt støttet over RT-midlene, frist 15.05.2020
- 17 søknader støttet, totalt kr 3 205 020 bevilget, fra 6 000 til 1 000 000 kr pr 

prosjekt.

- Tema: bær og grønnsaker, husdyr, grovforproduksjon, småskala produksjon, 

digital rådgiving 

- Søkere: Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge (8), Bonde- og Småbrukarlagene 

(4), Bondelagene (1), Nortura (1), Tine(1), Tromspotet (1), Produsentorganisasjonen 

OTTAR (1)

- Oversikt her: 

https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/

https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/


Prosjekt støttet over RK-midlene, frist 15.05.2020

- 15 søknader støttet, totalt kr 1 462 450 bevilget, 
- fra 20 000 kr til 568 000 kr pr prosjekt.

- Tema: rekruttering, generasjonsskifte, HMS, kvalitetsrevisor, agronomi, 

gjeterhundkurs, lokalmat, juletre

- Søkere: Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge (4), Finnmark Landbruksrådgiving (1),  

Bonde- og Småbrukarlagene (1) Bondelagene (4), Kvæfjord kommune (1), Kvæfjord 

Matkultur SA (1), Juletrelag (1), Sau og Geit (1), Senja og Tana vgs (1)

Oversikt her: https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/

https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/


Søknader RT-midlene, frist 15.10.2020 

9 søknader om totalt kr 4 4988 142 kr. 

Totalkostnad kr 16 279 791



VIT – FOR NÆRINGSLIV SOM VIL FORSKE

En del av Forskningsrådets 

FORREGION-program.

VIT ønsker å bidra til økt 

forskningsbasert innovasjon og 

skape relasjoner mellom næringsliv 

og forskning.



VIRKEMIDLER I VIT

• Næringslivsmentor – frikjøp av personer 

i næringslivet for å bidra inn i akademia

• Forprosjekt i bedrift – inntil 320.000 til 

kjøp av FoU-tjenester 

• Kompetansemegling 

• Nettverksmøter – tematiske møter 

• FoU-avklaring – forsker ut i bedrift 

Mer informasjon og inspirasjon 
på www.vit-troms.no



Informasjon: www.tffk.no

- om fagfeltet: 

www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/

- søk tilskudd: www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/sok-

tilskudd-naringsutvikling/

Søknader skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no

http://www.tffk.no/
https://www.tffk.no/tjenester/naringsutvikling/naringsomrader/landbruk/
https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/sok-tilskudd-naringsutvikling/
http://www.regionalforvaltning.no/


Kontaktpersoner:

- Rekruttering og Kompetanseheving i landbruket

- Regionale Tilretteleggingstiltak i landbruket

- Kystskog

Kjetil Helstad 
Tlf: 77 78 81 94 
kjetil.helstad@tffk.no

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen
Tlf: 78 96 32 13
kjersti.aronsen@tffk.no

mailto:kjetil.helstad@tffk.no
mailto:kjersti.aronsen@tffk.no

