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Ordningen

Jordbruksavtalemidler, 7,5 MNOK i ramme (21), overført til 
fylkeskommunene fra 2020. Søknadsfrister 15.02 og 15.09. 
Høring med faglagene før sluttbehandling. Mottatt og behandlet 
33 søknader i 2020

Formål

Fellestiltak som indirekte eller direkte kan 
bidra til å styrke verdiskapinga i landbruket

Hvem kan søke

Organisasjoner, institusjoner, kommuner og 
ulike former for samarbeidsorganer

Regionale tilretteleggingsmidler
(RT-midler)

Sonekart for variabel tildeling av 
korn og gjødsel. Hentet fra 
prosjekt Presis Trønder, Norsk 
landbruksrådgivning Trøndelag



Regionale midler til rekruttering og 
kompetanse (RK-midler)

Ordningen

Jordbruksavtalemidler, 2,2 MNOK i ramme (21), overført til 
fylkeskommunene fra 2020. Søknadsfrister 15.02 og 15.09. 
Høring med faglagene før sluttbehandling. Mottatt og behandlet 
25 søknader i 2020

Formål

Rekruttering og kompetanseheving for å ivareta og styrke 
verdiskapinga i landbruket. Prioriterte områder:

• Tiltak som styrker rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanning 
og til høyere utdanning i landbruksfag

• Kompetansehevende tiltak for næringsutøvere i landbruket

Hvem kan søke

Organisasjoner, institusjoner, kurstilbydere, kommuner og ulike 
former for samarbeidsorganer

Veileder for grønn utdanning, Rekrutterings-
prosjektet, Trøndelag bondelag 



• Permanent ordning som bidrar til kompetansetiltak i 
næringslivet. Forvaltes av fylkeskommunene fra 2021.

• Ordningen er styrket ifm. korona-utbruddet, Trøndelag 
sin andel i 2021 er 38 mill. kroner
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Det kan ikke gis støtte til:

• Tiltak som kan defineres som løpende drift

• Studiereiser

• Ordinære opplæringstiltak i en bedrift (som 
f.eks. regnskapskurs, språkopplæring, 
grunnleggende dataopplæring)

• Opplæring pålagt av nasjonale myndigheter

• Innkjøp av utstyr/materiell/lisenser

Det kan gis støtte til:

• Personalkostnader/bruk av egen arbeidstid for deltakere 
på opplæringstiltaket 

• Kjøp av eksterne tjenester fra kursholder, 
kunnskapstilbyder eller kursavgift. 

• Eksterne tjenestekjøp må minimum utgjøre 1/3 av 
budsjett

• Det kan gis inntil 60 prosent støtte, maksimalt kr 
300.000

• Det godkjennes kr 350/t som sats for egeninnsats i 
ENK/DA/ANS

Formål og innhold

Formål:
Styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke eiers eller 
de ansattes kompetanse. Ordningen skal bidra til å motvirke uheldige konsekvenser som følge av 
samfunnsendringer (korona, digitalisering, teknologisk utvikling, 

Vi ønsker flere søknader på ordninga fra landbruket!



Regional strategi for verdiskaping i 
Trøndelag 2022-2025

VERDISKAPINGSSTRATEGIEN
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Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag

Handlingsplan FoUoI

Handlingsplan næring

Handlingsplan 
landbruk

Landbruksforum
Trøndelag bondelag, Nord- og Sør Trøndelag 
bonde og småbrukarlag, Allskog, Midt-norsk 

landbruksråd, Innovasjon Norge, Statsforvalteren, 
Trøndelag fylkeskommune

Regionalt skog og 
klimaprogram

Regionalt miljøprogram

Næringspartnerskap Trøndelag
Trøndelag bondelag, Nord- og Sør Trøndelag bonde 
og småbrukarlag, Allskog, Midt-norsk landbruksråd, 

Innovasjon Norge, Statsforvalteren, Trøndelag 
fylkeskommune

Handlingsplaner, landbruksprogrammer 
og tilhørende partnerskap 

Partnerskap landbruk

Fagråd skogbruk
Allskog,, SB Skog, Nortømmer, Trøndelag 

skogselskap, Thomas Angell Stiftelser, 
Værdalsbruket, 2 kommuner, Statsforvalteren, 

Trøndelag fylkeskommune

Fagråd Jordbruk
Trøndelag bondelag, Nord- og Sør Trøndelag 
bonde og småbrukarlag, 2 kommuner, Norsk 
landbruksrådgivning, NIBIO, Statsforvalteren, 

Trøndelag fylkeskommune

Fagråd Areal
Trøndelag bondelag, Nord- og Sør Trøndelag 

bonde og småbrukarlag, Norsk 
landbruksrådgivning, , Statsforvalteren, Trøndelag 

fylkeskommune

Partnerskap næring

Opplevelsesnæring ?

Bioøkonomi ?

Andre ?…..

FoU ?

Regionale strategier og handlingsplaner


