
Om nettverksbygging for nye, unge og 

blivende bønder i Oppdal og Rennebu 

 

Ingunn Løvsletten 

Bonde så klart! 



Om meg 

 Fra Oppdal  

 Blivende melkebonde  
 Jobber i Felleskjøpet som 

fagkonsulent på 

drøvtyggerfôr. 

 Levende opptatt av 

landbruk! 

 



Oppstart nettverk Sør-

Trøndelag 

 Initiativtaker: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag  

 Faglig og sosial arena for nye bønder og 

ungdom på vei inn i landbruksnæringa. 

 God oppslutningen på de første samlingene 

rundt omkring, behov for en slik arena:  

Tydals nettverk, Funky Farmers ble etablert høsten 

2014 og vinter 2015 ble det etablert nettverk i 

Meldal/Orkdal/Skaun og Oppdal/Rennebu, i 

Trondheimsregionen og i Hemne/Snillfjordområdet. 



Prosjekt ”Bonde så klart” 

 

 Startet opp januar 2015, Oppdal og Rennebu 

 Landbrukskontoret tok ansvar for å få dette i 

gang 

 Ønske om mer fokus på rekruttering i 

landbruket 

Prosjektet fått støtte gjennom 

fjellandbruksprosjektet 

 

 Mål: skape ett faglig og sosialt nettverk for nye 

og blivende bønder. 

Bidra til økt rekruttering i landbruket. 



Oppstart 

 

 Landbrukskontor inviterte til 

første møte: 

75 nye/blivende og unge 

bønder møtte opp 

 Etter møtet ble det 

utarbeidet en 

arbeidsgruppe: 

Nye/blivende bønder fra hver 

kommune tillegg til deltakere 

fra Oppdal og Rennebu 

landbrukskontor. 

 

 

 



Oppstart 

 

 Navnevalg på nettverket er tatt utgangspunkt i 

slagord for Oppdal kommune og Rennebu 

kommune 

”Oppdal så klart”  

”Rennebu et godt sted å være” 

  

 

 

 



 

 

 



Logo 
 

 Jobbes med logo for nettverket 

 Plan om profilering, t-skjorter, capser osv 

 «Bonde så klart» «Gården et godt sted å 

være» 

 

 



Arbeidsgruppa 

 Viktigste oppgavene til arbeidsgruppen: 

Stå for planlegging og organisering av 

aktiviteter 

Også delta på møter og holde dialog med 

andre lignende nettverk. 

Samle inn informasjon fra blivende bønder 

om ønskede aktiviteter både faglige og 

sosiale. 

 

 



Måten vi har jobbet på 

 Samlet inn mye informasjon fra deltakere i 

nettverket om hvilke aktiviteter som er ønsket 

 Avholdt arbeidsgruppemøte ca 1 gang i 

måned for å planlegge/organisere aktiviteter 

 Både sosiale aktiviteter og faglige aktiviteter 

 Vært aktiv i lokale media 

 

 

 

 



Måten vi har jobbet på 

 Opprettet Facebookgruppe for ”Bonde så 

klart” 

 Fått med faglag 

 Fått sponsing til mat/premier osv 

 Arrangement rundt om i Oppdal og 

Rennebu 



Eksempel på aktiviteter 

 Pubkveld  

En gang i måned 

annenhver gang i 

Oppdal og Rennebu 

 Fagmøter kombinert 

med sosialt 

 Fagturer 

Stor suksess med 

busstur rundt for å 

se på fjøs  

 Julebord! 



Lokale Studieturer 

 Melkebruk i Oppdal og 

Rennebu 

30 stykk deltok 



Lokale Studieturer 

 Studietur sauefjøs i 

Oppdal og Rennebu 

40 stykk deltok 



Samarbeid med andre nettverk  

 Meldal/Orkdal/Agdenes: Trønderbonden 

inn i framtida 

 Tydal: Funky Farmers 

 Fosen: Nye Fosenbønder 

 Treff desember 2015 hos Fylkesmannen 

i S-Trøndelag 

Opprettet Facebookgruppe 

 

 



Erfaringer etter ett års drift 

 Lykkes godt 

 Bra respons - godt oppmøte på aktiviteter 

 Ser viktighet av å skape ett nettverk hvor 

mange er i lignende situasjon  

 Veldig positive tilbakemeldinger 

 Blir kjent med andre man ikke ville blitt kjent 

med ellers 

 Veldig positivt for tilflyttere (samboere, gift 

med en bonde, kjøpt seg gård). Lett å få en 

omgangskrets 

 Optimisme! 

 



Utfordringer 

 Kommunegrensa Oppdal/Rennebu 

 Kostnader, fjellandbruksprosjektet ut 2016 

 Mye aktivitet fra andre faglag- aktiviteter 

kolliderer 

 Tid, alle i arbeidsgruppen har full jobb eller 

driver gård på heltid, noen også begge deler.  

Har for oss i arbeidsgruppen vært godt at 

landbrukskontoret har vært såpass 

engasjert.  

Bra at noen tar ansvaret for innkalling til 

møter 

 

 

 



Tips 

 Anbefaler veldig å få til slike nettverk 

Bra å bli bedre kjent med andre som er i lignende 

situasjon 

 Fokuser både på sosialt og faglig 

Mest sosialt i starten for å få etablert ett godt 

nettverk 

Ta opp tema som er aktuelt og inspirerende for de 

fleste i starten 

Dele inn i fagtema 

Ha en fast kveld hver måned/annenhver måned 

hvor det sosiale står mest i fokus – pubkveld 

 Dialog med andre faglag, unngå å planlegge 

samme aktiviteter/dato 

 

 



Tips 

 Ha med representant fra 

landbrukskontor eller 

lignende i arbeidsgruppa. 

 Geografi, avstander 

 Invitere med andre 

gårdbrukere 

 Invitere faglag til å komme å 

presentere seg 

 Sponsing 

 Julebord  

 

 


