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SAMMENDRAG  

DYRK Fosen ble initiert av Fylkesmannens landbruksavdeling og bygd opp 

sammen med landbruksnæringen, regionale og lokale myndigheter og instanser 

og landbruksforvaltninga. Det er samarbeidet tett for å realisere muligheter og 

møte utfordringer som regionlandbruket står oppe i.  Fokus i arbeidet har vært å 

koordinere og forsterke pågående utviklingsarbeid i regionen.  De fire 

landbrukskontorene på Fosen har vært navet i dette, i et koordinert samarbeid 

med landbrukets øvrige «gode hjelpere» lokalt og regionalt. 
 

Etter løpende innspill fra brukere og fag- og forvaltningsmiljøer er det i 

prosjektet fokusert på samfunnsutvikling innenfor interkommunalt samarbeid, 

produsentmiljø, kompetanse og omdømme, i tillegg til næringsutvikling som har 

omhandlet 4 satsings-områder; hvert med sine dedikerte pådrivere: 

Lokalmat/reiseliv, grønnsaker/bær, storfe og småfe.   
 

Hovedmålsettinga har vært å bidra til å øke verdiskapinga i Fosen-landbruket 

med 2 %. Fravær av oppdatert, offentlig statistikk har gjort det vanskelig å 

dokumentere utviklingens gang. Nibios utmerkede oppsett over kommunevis 

verdiskaping fra 2015 burde så absolutt vært ajourført! 
 

Måloppnåelsen innen de ulike satsingsområdene er utførlig behandlet i 

sluttrapporten og kommentert i brukerevalueringen.  Der er det oppsummert 

erfaringer, trukket konklusjoner og skissert veien videre innen hvert område. Her 

er det mye interessant lesing og mangt å ta fatt i på veien videre. 
 

Fra gårdbrukerhold har vi fått løpende tilbakemeldinger om at det er viktig og 

ønskelig å fortsette   samarbeidet.  Denne regionale samarbeidsformen må ikke 

stoppe opp ved prosjektperiodens utløp, men følges opp og finslipes ytterligere.  

Brukerevalueringen peker også i samme retning. 
 

Behovet for å stimulere aktive produsentmiljøer er et felt i stadig utvikling.  Til 

tross for nye teknologiske plattformer, er det fremdeles et sterkt «sug i 

markedet» etter gode fagmiljøer og -arenaer der brukerne treffes fysisk. Godt 

fag, god prat og god mat er nøkkelfaktorer!  De geografiske grensene og skillet 

mellom de ulike produksjonene viskes gradvis ut i takt med reduksjonen i antall 

aktive produsenter.  Dette må vi foredle videre. 
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Landbrukskontorene støtter brukernes ønske om at kontorene må innta en aktiv 

rolle som nav i et regionalt koordinert utviklingsarbeid. Dette krever tilgang på 

friske, eksterne midler for å beholde nødvendig kapasitet og kompetanse i tider 

med hardt pressa kommuneøkonomi, økende antall forvaltningsoppgaver og 

fokus på marginal bemanning. 
 

Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, TINE, NLR, Nortura og 

andre tunge regionale aktører og faginstanser utgjør, sammen med lokale org og 

rådgivere bondens potensielle nettverk og samarbeidsinstanser i slike 

prosjekter.  Friksjonsfritt samarbeid med disse har vært en ubetinget glede og er 

en grunnleggende nøkkelfaktor for å lykkes i et videre løp. 
 

Landbrukspolitikk og politiske prioriteringer er og blir avgjørende for muligheter 

og handlingsrom i tida framover.  Eksempelvis rammer og prioriteringer i 

Innovasjon Norge.  Det oppleves som håpløst å bli møtt av «tomme krybber» her 

allerede på vårparten, og vi har  mange brukere som står klare med ferdige 

utbyggingsplaner og gode prosjekter som forutsetter  offentlig støtte for å kunne 

realiseres! 
 

Takk til alle involverte for gode bidrag og diskusjoner både før og i løpet av 

prosjektet! 
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1. BAKGRUNN 

Fosenkommunene har i mange år hatt et svært omfattende organisasjons- og 

tjenestesamarbeid styrt og koordinert gjennom Fosen Regionråd.  I tillegg er det, 

spesielt de siste årene, gjennomført en lang rekke samfunns- og 

næringsprosjekter på Fosen. Derfor ble det vedtatt å igangsette DYRK Fosen med 

Fosen Regionråd som eier. Prosjektet er presentert og har vært oppe til 

behandling i samtlige kommuner i Fosenregionen.  

Styret i Fosen Regionråd vedtok 3.mars 2017 følgende: (Sak 02/17)  

1. Fosen Regionråd anbefaler deltakelse fra alle Fosen-kommunene i nytt 

landbruksprosjekt – DYRK Fosen. 

2. Forutsetningen er at ekstern finansiering er bevilget, og at 

styringsgruppa består av sentrale politikere fra kommunene. 

3. Fosen Regionråd er prosjektansvarlig for prosjektet og har ansvar for, i 

samarbeid med Fylkesmannen, å etablere styringsgruppe for prosjektet 

 

1.1 REGIONALT LANDBRUKS- OG BYGDEUTVIKLINGSARBEID  

Fosenlandbruket i tall (NIBIO 2015): 
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Fosenregionen har i en årrekke vært preget av sterk vekst og stor aktivitet som 

følge av bygging av kampflybase, vindmølleparker, veger og infrastruktur og ei 

havbruksnæring i voldsom ekspansjon. Landbruket på Fosen utfordres sterkt i 

lys av dette bildet i forhold til konkurranse om ungdom og arbeidskraft og 

generelt stramme marginer sammenlignet med andre store vekstbransjer. I lys 

av denne utviklinga ble det satt i gang et forberedende regionalt arbeid med 

fokus på vekst- og utviklingsmuligheter innenfor landbruk og bygdeutvikling.  

Fosenlandbruket preges her, som ellers i landet, av store strukturendringer, rask 

teknologiutvikling og presset økonomi sammenlignet med andre virksomheter. 

Dette setter store krav til kunnskap og kompetanse i alle ledd. Landbruk er en 

biologisk produksjon, og kunnskap om biologi og agronomi er grunnleggende 

viktig i alle ledd, spesielt hos de som står for primærproduksjonen. Skal en lykkes 

med implementering av ny kunnskap betinger det god grunnleggende kunnskap! 

Utdanningsnivået er økende blant dagens ungdom. Men stadig færre av de som 

tar videregående utdanning velger agronomutdanning i ung alder. Derfor er 

behovet for og etterspørselen etter agronomutdanning stort for mange når de i 

voksen alder vurderer å gå inn i næringa.  Den flyttbare landbruksskolen, som 

ble opprettet i 1950-årene for å forsterke agronomutdanninga i distriktene, 

forsvant igjen på 1980-tallet. Utviklingen i retning av videregående skoler i alle 

kommuner på 80-tallet førte til at grønn utdanning ble ett av flere linjevalg som 

etter hvert forsvant på Fosen. De unge velger nå å gå videregående skole i eiga 

bygd og bo hjemme fremfor å dra bort for å ta landbruksskole etc.  Denne 

utviklinga har ført til at det er behov for å sette fokus på landbruksutdanning i 

regionen og legge forholda til rette for å fornye landbrukskompetansen i 

næringa i takt med utviklinga som skjer med teknologi, energi, klima og 

bærekraft som stikkord. 

Fylkesmannen tok derfor, med bakgrunn i ovennevnte, høsten 2015 initiativ til å 

samle landbruksnæringa og forvaltninga på Fosen til en workshop for å se på 

veien videre for bygde- og landbruksutvikling i regionen.  Det er gjort, og gjøres, 

mye godt utviklingsarbeid på Fosen, med ulik grad av samkjøring og 

koordinering. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som fikk i mandat å 

utvikle og igangsette et prosjekt med fokus på både koordinering og 

næringsutvikling i alle Fosen-kommuner. For å konkretisere og finne mål, tiltak 

og strategier ble det invitert til et nytt verksted våren 2016.  Resultatet av disse 

samlingene og dette forarbeidet danner grunnlaget for fokusområder, 
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prioriteringer og tiltak i prosjektet DYRK Fosen. Dette er nærmere beskrevet i 

utarbeidet prosjektplan.  

 
Fra Osen. Fosen-landbruket sysselsetter 1000 personer i primærproduksjonen. 

 

1.2 INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNENN TJENESTE- OG 
SAMFUNNSUTVIKLING 

De lange linjer viser at det er store endringer i hvordan samfunnsutviklinga her i 

landet organiseres og gjennomføres. Fra bortimot ren statlig styring og statlig 

organisering i etterkrigsåra har utviklinga siden gått i retning av stadig større 

regional(fylkesvis) og lokal (kommunal) innflytelse, påvirkning og 

medbestemmelse. Staten legger ytre rammer, resten forskyves ned i systemene. 

Parallelt med dette har historien de siste 10-åra vist at privat medvirkning blir 

stadig viktigere.  

Samstyring er nåtidens modell for områdeutvikling i Norge. Samstyring et 

nøkkelbegrep for samarbeid og hensiktsmessig organisering på mange områder 

av samfunnsutviklingsarbeidet. Kort sagt: Samstyring er middelet i dag for å nå 

målet om god samfunnsutvikling. I en slik modell samarbeides det mot felles mål 

på «kryss og tvers» (ulike nivå: lokalt-regionalt-sentralt-internasjonalt), (ulike 

private og offentlige eiere og selskap: AS, SA, konsern, enkeltpersonforetak, 

kommune, fylke, stat, EØS.)  Dette betyr i større grad ulike modeller for å drive 
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utvikling nå enn tidligere, og organisering av samstyre etableres med stor grad 

av fokus på hensiktsmessighet faglig og økonomisk.  

I dag ser vi at utviklingen i stor grad preges av samstyring mellom offentlige og 

private aktører. Kjernen i samstyring er at offentlig politikk og samfunnsutvikling 

iverksettes gjennom strukturer som er annerledes enn de klassiske, dvs. de som 

bygger på hierarki og et entydig over- og underordningsforhold mellom 

aktørene. I stedet finner samstyring sted gjennom både formelle og uformelle 

strukturer der ulike, og mer eller mindre likeverdige aktører, samhandler i 

forbindelse med organisering eller gjennomføring av en eller flere 

samfunnsoppgaver.  

 

Teknologisk utvikling, en tydelig utvikling i retning av mer direkte 

interkommunalt og regionalt samarbeid samt en opplevelse av begrensa 

ressurser lokalt og regionalt til utviklingsarbeid, spesielt i offentlig sektor, er kort 

sagt bakteppet for at man i DYRK Fosen ville se på muligheter og modeller for 

interkommunalt samarbeid innenfor landbruks-forvaltning og landbruksrelatert 

næringsutvikling på Fosen. Dagens modell for samstyring er lagt til grunn for 

gjennomføringen av det organisatoriske arbeidet i DYRK Fosen. 
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2. PROSJEKTPLAN, GJENNOMFØRINGSGRAD 

OG MÅLOPPNÅELSE  
 

  

Figuren beskriver arbeidsområdene i prosjektplanen for DYRK Fosen 

 

2.1 NÆRINGSRETTA VIRKSOMHET, KONKLUSJONER, 
MÅLOPPNÅELSE, ERFARINGER, VEGEN VIDERE  

Det er viktig å presisere at DYRK Fosen hele tiden, innenfor prosjektets 

prioriterte satsinger, har hatt fokus på å booste, forsterke og koordinere ellers 

pågående aktivitet. DYRK Fosen er ikke gjennomført som en uavhengig og 

«lukket» satsing. Prosjektet er bygd opp omkring ei landbruksnæring som har 

vært og er i konstant utvikling. Dette faktum tilsier også at en måling isolert sett 

av totaleffekter av arbeidet er vanskelig – hva skyldes DYRK Fosen og hva ville 

resultatet vært uten DYRK Fosen? Derfor blir prosjektet (prosessen) vurdert på 

bakgrunn av aktivitets- og delmål.  

I tillegg har en vært opptatt av at all aktivitet skal ha hele regionen som 

nedslagsfelt. For eksempel har de spesielle utfordringene for landbruket ved 

Kampflybasen i Ørland ikke vært særskilt tema i prosjektet.  

 



 

 

 

 

10 

 

Fly og land – hand i hand 

 

 

2.1.1 Melk og storfekjøtt  
 
Konklusjoner: 

 Stor oppslutning om det regionale kurstilbudet til storfe- og 

småfeprodusenter. 

 God mat, godt fag og god prat er suksessoppskriften. 

 Det er stort behov for gode fagtilbud både innen storfe og småfe. 

 

Måloppnåelse: 

• Økt interesse for bruksutbygging gjennom informasjonsmøter. 130 

deltakere totalt. 

• 20 gårdsbruk har benyttet seg av vegvalgsrådgivning, slik som planlagt. 

• Det er bygd et attraktivt faglig regionmiljø blant storfekjøttprodusenter. 

• Stor oppslutning om felles fagmøter – fra 35-65 deltakere 
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Melkekyr på sommerbeite i Ørland. God dyrevelferd, godt beite og 

trivelige dyr 

 

Erfaringer: 

 Det gode samarbeidet på landbruk som vi har med Innovasjon Norge er 

viktig og nyttig for både kommuner, rådgivere og gårdbrukere!  

 Samordna rådgivning krever koordinering og tilrettelegging.  

 Behovet for sammensetning av rådgivere i møter avhenger av fase og 

sakstype.  

 Møter med gårdbrukere og flere nøkkelrådgivere sammen oppfattes som 

de beste møtene både for gårdbruker og rådgivere! 

 Vegvalgsrådgivninga omhandlet ikke bare bruksutbygging, men også 

generasjonsskifter og omstrukturering og omlegging av drifta. Interessen 

var likt fordelt på de ulike tema. 

 Prosjektet har gode erfaringer med landbrukskontorets rolle som 

koordinator i tilrettelegging av aktivitet og prosesser. Men dette avhenger 

av tillit, og arbeidet krever ressurser og tid.  

 Storfekjøtt- og melkeprodusenter ønsker sterkere regionalt faglig 

samarbeid. 

 Gode erfaringer med felles fagmøter for storfe- og småfeprodusenter. 

 Stjørna er gunstig sted for regionmøter – max en time kjøring i alle 

retninger. (unntatt Osen) 

 

 



 

 

 

 

12 

Vegen videre: 

 «Velg melk» blir en viktig videreføring av DYRK Fosen sin satsing i 

melkeproduksjonen. 

 Samordnet rådgivning som modell for god rådgivning bør markedsføres 

og innarbeides 

 Bondens nettverk må videreutvikles for å styrke både bonden og hans 

støtteapparat. 

 Klar tilbakemelding om at det er ønskelig å holde kontinuitet i den 

regionale fagstrukturen som er bygd opp. Resultatene kommer med 

langsiktighet og kontinuitet i arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nyfjøset til Håvard Stoum i Skaugdalen. Unge bønder i ivrig prat. 

 

2.1.2 Småfe  
 

Konklusjoner: 

 Arbeidet med å bygge miljø og nettverk blant produsenter lokalt og 

regionalt må videreføres, fordi det er avgjørende viktig for 

kunnskapsbygging og kunnskapsdeling. 

 Stort behov for kunnskap i næringa 

 Lokal foredling og distribusjon kan gi økte inntektsmuligheter. Samarbeid 

med lokalmatprodusenter er interessant. 

 Ny gjerdeteknologi er og blir viktig. Det gir nye muligheter 
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 Utmarksbeitene er viktige i småfeholdet på Fosen. 

o Kartlegging i viktige beiteområder må gjøres. 

o Beitelagsorganisering og -samarbeid kan gi grunnlag for bedre 

utnytting 

 

 
Fosen har store utmarks- og beiteressurser  

Måloppnåelse: 

 Lokale faglag er på plass i hele regionen. 

 Fagkurs er gjennomført - god deltakelse (fagtur og 1møte ikke 

gjennomført pga. covid-19) 

 Arenaer for kunnskaps- og miljøbygging er etablert. Mellom 15 og 40 

deltakere på temakurs. 

 

Erfaringer: 

 Fellesmøter for storfe- og småfeprodusenter fungerte godt med 

interessante tema på dagsorden. 

 Regionmøter i Stjørna fungerte godt – geografisk midtpunkt i regionen. 

 Sats på de som satser  

 Det kreves en koordinerende ressurs til regional samordning og regionale 

tiltak. 
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Ingrid G. Hårstad og Berit L. Andresen følger med sauer på vårbeite 

 

Vegen videre:  

 Tydelig tilbakemelding om kontinuerlig behov for miljø- og 

kunnskapsbygging. 

 Det er viktig å opprettholde kontinuitet og stabilitet i etablerte strukturer. 

 Ha fortsatt fokus på økt utnytting av utmarksressursene. 

 

2.1.3 Lokalmat / Reiseliv  
 

Konklusjoner: 

 Det er viktig, og det fungerer godt, å ha en koordinator for et felles 

Fosentelt på matfestivalen som ikke selv er produsent. 

 Det å bygge gode relasjoner mellom ulike aktører rundt om i kommunene 

tar tid 

 Det finnes mange positive krefter i nettverket 

 Det er fortsatt flere det hadde vært fint å få med i nettverket. 

 

Måloppnåelse: 

 Produsentene har blitt bedre kjent med hverandre, både gjennom 

planlegging, gjennomføring og oppsummering av matfestivalene, og 

busstur der mange var med på turen, og vi var på besøk hos flere. 

 Økt samhandling i form av å bruke hverandres produkter, selge 

hverandres produkter, framsnakke hverandre. 
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 Start av REKO – ringen er en direkte konsekvens av samarbeidet, samtidig 

som det er et virksomt nettverk. 

 Reins kloster nettbutikk og øl utsalg som tar inn varer fra de andre 

aktørene er et eksempel på økt salg lokalt. 

 Et regionalt produsentmiljø er under utvikling – en barriere er brutt. 

Omsetning og verdiskaping målt i de åra Fosen har vært på Matfestivalen i 

Trondheim viser årlig omsetnings-økning: 

2017: 1 450 000 

2018: 1 657 251 (15 produsenter- 110 483 i snitt) 

2019: 1 523 000 (13 produsenter – 117 154 i snitt) 

 

 
Jan R. og Frida Humstad til venstre og Jørn Nordmeland på Matfestival 2019 

 

 Matfestivalen 2020 et sted nær deg – ga noen utfordringer, men også en 

god mulighet til å få flere aktører inn i nettverket, og til å se på nye måter å 

omsette lokalmat på. Dette var en utfordring flere av aktørene tok på strak 

arm. I Fosen hadde vi disse arrangementene: 

o Lokalmatmeny på alle helseinstitusjonene i de dagene festivalen 

foregikk 

o Seterbesøk på Moansetra Leksvik 

o En aften for snobber og folk flest - Øl og lokalmat i den gamle 

hovedbygningen på Reins kloster 

o Besøksgård Breivika gård i Åfjord - servering av egne hjorteprodukt 

og is fra Reins kloster 
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o Pizzakurs og pizzakveld på Humstad gård 

o Servering av lokal mat på Kuringen, Stokkøy bakeri og Strandbaren. 

o Sykkeltur til Linesøya med lokal lunsj – Fosen aktiv 

o Pop up restaurant i Osen – Nordmeland gårdsmat 

o Lokalmatmarked på Brekstad 

o Åpent hos lokalmatbutikker som Romstad gård  

o Flere var også på festivalen i Trondheim – Uthaug fisk, Reins kloster, 

Romstad gård, Stokkøy bakeri, Solvang gård. 

  

Erfaringer: 

 Engasjementet for å bygge et felles produsentmiljø i regionen er sterkt 

økende. 

 Det utkrystalliseres profesjonelle aktører i ulik deler av regionen som kan 

være villig til å ta et ansvar for fellesskapet. 

 Lokalt salg av lokal mat er sterkt økende. 

 DYRK Fosen har bidratt til at en er nærmere et mål om å formalisere 

organisasjon og fellesskap blant grønne og blå lokalmatprodusenter i 

regionen. 

 

Vegen videre: 

 Viktig å videreføre arbeidet med organisering av et felles produsentmiljø 

på Fosen. 

 Matregion Fosen – ressurser må settes inn videre for oppfølging og 

kontinuitet. 

 Blått og grønt samarbeid blir viktig for kysten. 

 Fosen Aktiv – sterkere samarbeid og samhandling               
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Vigdis Bolås og Liv Heide i ivrig lokalmatprat med mesterkokk Bjørn Erik Vangen 

 

Grønnsaker og bær 
 

Konklusjoner: 

 Prosjektperioden har satt grønt på dagsorden på Fosen. En har fått 

øynene opp for hvor mye forskjellig som kan produseres her.  

 Grønt er «in» i tida og lokale kunder ønsker kortreiset og minst mulig 

sprøyta grønt. 

 Areal av grønnsaker, bær og potet har økt og mangfoldet er stort. 

 Økt interesse for mer produksjon hos gamle og nye produsenter i løpet av 

prosjektet. 

 Lokalt salg med blant annet gårdsbutikker og REKO-ringen Fosen har 

utvikla seg og blitt viktig for økt produksjon av grønt. Grøntprosjektet har 

hatt spesielt god nytte av arbeidet i Lokalmat-prosjektet. 

 Større fokus på satsing i lokale og regionale markeder pga liten mulighet 

for å få kvote for levering til grossist, men det kan være grunnlaget for 

større volum og leveringsavtaler senere. 
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Flere gårdsbruk har starta med bringebær        Toril Koteng i Åfjord satser på 

bringebær 

 

Måloppnåelse: 

 Det har blitt et større og mangfoldig produsentmiljø for grøntprodusenter.  

 Prosjektet er kjent med 3 nye bærprodusenter og 4 nye potet-, grønnsaks- 

og urteprodusenter, men det kan være flere.  

 12 personer har gått på introduksjonskurs i grøntproduksjoner og enda 

flere har deltatt på fysiske og digitale fagsamlinger. Det ble gjennomført 

digitale markvandringer. Gjennomføringa ble gjort ved at det ble tatt 

bilder hos flere produsenter og deretter laget presentasjoner brukt i 

Teams-møter. Deltakelsen var bra og det var gode tilbakemeldinger på 

opplegget. Fordelen er at det åpner for flere deltakere fra et større 

område. 

 Volumproduksjonen av gulrot er stabil og økende. Kvotene er økt fra 

800tonn til 1000tonn på Fosen (Ørland) i prosjektperioden. 

 Nytt lager for Fosen Produsentlag er utreda, men bygging ikke igangsatt.  

    

 

Erfaringer: 

 Stort behov for kunnskap og oppfølging i starten hos nye produsenter, da 

det er et stort mangfold av ulike planter som hver har ulike dyrkingskrav. 

 Produsentmiljø svært viktig for utveksling av erfaringer og kunnskap.  

 Så langt har nye produsenter fått solgt varene lokalt på Fosen og i 

Trondheim. 

 Svært viktig med samarbeid på tvers av produksjoner og salgskanaler i 

prosjektet Dyrk Fosen – synergieffekter. 
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Markvandring med gulrotprodusenter i Ørland.     Opptaking hos Knut Ole Fagervold 

 

Vegen videre:  

 Opprettholde volumproduksjon av gulrot på Fosen. Her er det hvert år 

viktig å kjempe for å beholde totalkvoten og gjerne utvide. 

 Struktur for lager og foredling? Utvikling av Fosen Produsentlager og 

aktivitet i tidligere grønnsakslager på Stadsbygd. 

 Viktig å holde tilbud om faglig aktivitet oppe og styrke det opparbeida 

fagmiljøet. Utvide samarbeidet mellom faglag og rådgivning. Opprette 

Facebook-grupper el.l for produsenter? 

 Individuell rådgiving og oppfølging til nye produsenter. 

 Kunnskap om økologisk produksjon viktig for å møte etterspørselen etter 

usprøyta grønt og en produksjon som er bærekraftig (god for jorda). 

 Produsere mer. Det er fortsatt udekket etterspørsel etter grønnsaker og 

potet (særlig økologisk) på Reko-ringen Fosen. 

 Muligheter for samarbeid mellom produsenter for å tilby et større 

mangfold til kunder? Studere Frosta-modellen.  

 Samarbeid mellom grønn og blå sektor i forhold til økt foredling av 

grønnsaker og sild i et internasjonalt marked er framtidig mulighet, men 

det krever endrede tollsatser. 

 Oppretthold kontakten både mellom ulike produsentgrupper og mellom 

rådgivere på Fosen. Det stimulerer til produktivt fellesskap og stort 

mangfold av lokale varer til kunder.  

 Aktivitet retta mot norddelen av Fosen der vi har hatt få deltakere i Grønt-

prosjektet.  
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Inger M Knutsen og Vidar Knutsen har etablert Austrått Andelsjordbruk 

 

 

2.5.1 Øvrige tiltak (kunnskap, rekruttering, omdømme, miljø) 
Konklusjoner: 

 Det er stort behov for en rekrutterings- og utdanningsstrategi i grønn 

sektor på Fosen. 

 Viktig at landbrukskontorene aktivt kontakter og informerer nye brukere.  

 

Måloppnåelse: 

 Gode generasjonsskiftekurs med 120 deltakere fra hele regionen, i 

samarbeid med de 3 ressurssentrene på videregående skoler. 

 Informasjonsmateriell til møter med nye brukere er utarbeidet og 

utprøvd.  

 God kontakt med lokal presse har ført til godt informasjons- og 

omdømmesamarbeid! 

 

Erfaringer: 

 Ressurssentrene har vært offensive og gode tilbydere av relevante kurs og 

opplæringstilbud. 

 God agronomi = klimasmart landbruk 

 

Vegen videre: 

 Kunnskap og kompetanse må få større fokus i regionlandbruket. 

o Gjelder implementering av både grunnleggende agronomikunnskap 

og ny kunnskap 

o Gode mentorordninger må få større utbredelse 
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o Fosen må få i gang et desentralisert utdanningstilbud til de som i 

voksen alder går inn i næringa og etterspør agronomikunnskap. 

 Omdømmearbeidet må ha kontinuerlig fokus. 

 Klima- og miljøarbeid vil få større fokus i Fosen-landbruket, som i andre 

næringer i årene framover.  

 

 

   
Annonse for Eierskiftekurs 2020. Kursholder Jon Rannem  
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2.2 NOEN KOMMENTARER TIL MÅLOPPNÅELSE INNEN 
NÆRINGSUTVIKLING 

Måloppnåelse på de ulike tiltaksområdene i prosjektet framgår av tabellene i 

kapittel 2. 

Hovedmål: 

Hovedmålet var, totalt sett, å bidra til å øke verdiskapinga i Fosen-landbruket i 

regionen med 2% i prosjektperioden. Dette målet kan ikke dokumenteres med 

offentlige tall fordi NIBIO’s analyse fra 2015 ikke er gjennomført siden, slik at 

nyere offentlige tall for verdiskaping i regionlandbruket ikke foreligger. Det 

hadde uansett vært svært ønskelig at NIBIO nå hadde fulgt opp sitt arbeid fra 

2015 med nye tall. 

 

DYRK Fosen har i sine planer forut for oppstart ikke tatt forbehold om 

pandemien og uforutsette politiske eller jordbruksavtalemessige vedtak i 

prosjektperioden som har fått betydning for måloppnåelsen, deriblant: 

 

 Statlig oppkjøp av melkekvoter. 

- Dette har slått ulikt ut i Fosen-kommunene. Det er nesten ikke salg av kvoter 

i Åfjord, Osen og Indre Fosen, mens det i Ørland selges 8 kvoter. 

 

 Kampflybasen i Ørland og forhandlingsløsninger for landbruket i rød 

støysone. 

1. 34 gårdsbruk i rød støysone ved Kampflybasen har gjennomført 

forhandlinger med staten v/Forsvarsbygg i løpet av prosjektperioden. Ca 

20 gårdsbruk innløser bofunksjon og fraflytter gården. Dette betyr at flere 

bruk ekstensiverer driftsopplegget og husdyrholdet i området reduseres. 

 

 Innovasjon Norge – investeringsmidler  

2. Rammene til Innovasjon Norge står ikke i stil til satsing og mål! Det blir 

meningsløst å jobbe med satsinger i prosjektet når det for eksempel ikke 

tas høyde for rammeøkning av tilskuddsmidler i Innovasjon Norge! 

3. Tilskudd fra Innovasjon Norge er absolutt nødvendig i de aller fleste 

prosjekter på grunn av lave fortjenestemarginer og marginal inntjening i 

de fleste prosjektene i tradisjonelle produksjoner.  
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4. Driftsplanene viser jevnt over at tilskuddssatsene er for lave i nesten alle 

sakene på små- og mellomstore melkebruk. 

 

 Covid-19 førte til omlegging av planer og endret aktivitet i forhold til 

tiltaksplanene. Dette betød blant annet at: 

▪ Fagmøter og fagtur husdyr ikke ble gjennomført som planlagt. 

▪ Forarbeidet for Matfestivalen 2020 ble gjort i tråd med planer, men 

gjennomføringa ble helt forskjellig fra tidligere år. 

▪ Fysiske fellesmøter ble avlyst, med unntak av etableringsmøte for 

REKO-ring Fosen. 

▪ For øvrig er, slik det framgår av kapittel 2.1, det meste av planlagte 

aktiviteter gjennomført og de aller fleste aktivitetsmål nådd i 2020. 

 

2.3 SAMFUNNSUTVIKLING OG TJENESTEYTING 

 

2.3.1 Fylkes- og kommunestrukturer i endring 

 

Ved oppstart av prosjektet var Trøndelag to fylker og Fosen 6 kommuner. I løpet 

av prosjektperioden er dette endret til 1 fylke og 4 kommuner. Dette styrker på 

mange vis både behovet og mulighetene for mer samarbeid.  

For Fosen som en kystregion ligger det geografisk sett godt til rette for det, og 

Fosen-halvøya med fjord og sjø i tre retninger avgrenser regionen veldig naturlig. 

En samordnet region får automatisk en «sterkere» stemme i fylkessammenheng 

enn det enkeltkommuner får i et stort fylke som Trøndelag med 36 kommuner. 

Samtidig er gode relasjoner til våre naboregioner selvsagt svært viktig, og de har 

blitt betydelig styrket med bedre kommunikasjoner både til lands og til vanns de 

senere årene. 

Landbruksnæringa er en offentlig styrt næring, både hva gjelder lovforvaltning 

og økonomiske virkemidler. Norsk landbruk kjennetegnes av samhold og 

samarbeid. Samvirke har lange tradisjoner og samarbeid både mellom 

produksjoner og næringsutøvere og med offentlige myndigheter har vært, og er 

godt. Med en plattform der målet er å ta hele landet i bruk, er mye av grunnlaget 

på plass for samarbeid over grensene innen både forvaltning og utviklingsarbeid.  
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Trøndelag – ett fylke 

Fylkesmannen spiller en aktiv og viktig rolle i både forvaltnings- og 

utviklingsarbeidet. Fylkesmannen har i mange sammenhenger nevnt at det, av 

flere grunner, er ønskelig å styrke de regionale kontaktpunktene og at 

kommunene anmodes om å rigge seg som region. Embetet har gjennom mange 

år vært en svært viktig kurs- og opplæringsaktør for det kommunale apparatet.  

Samarbeid og rådgivning har vært preget av kort avstand og direkte linjer. 

Samtidig med fylkessammenslåinga er både oppgave- og ansvarsfordeling i 

endring.  Utviklinga går i retning av flere oppgaver og større 

gjennomføringsansvar i kommunene, samtidig som kontroll- og 

revisjonsansvaret øker på fylkesnivå. «Avstanden» mellom kommunene og 

landbrukskontorene minker, samtidig som «avstanden» til Fylkesmannen på sett 

og vis har økt. I DYRK Fosen er denne utviklinga møtt med fokus på økt 

interkommunalt samarbeid og mer intern kompetansebygging på 

fellessamlinger.  

Fosen – en region med 4 kommuner og 4 landbruksavdelinger 

                   

 

 

De 4 landbrukskontorene er på sett og vis navet i det samarbeidet og de 

strukturer som er etablert og prøvd i DYRK Fosen. Samarbeidet er satt på 

dagsorden, og mellom de kommunale kontorene har det vært stor 

samarbeidsvilje og stort engasjement. Samarbeidet har vært - og er -

ukomplisert. Alle drar i samme retning, et brennende engasjement for næringa 

og lokalsamfunnet og faget preger absolutt alle ansatte.  
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Landbruksforvaltningas ansatte på samling på Halten høsten 2018 

 

Regionlandbruket står samlet og jobber stadig mer sammen. En offentlig 

restrukturering av fylker og kommuner smitter over på næringsliv og 

organisasjonsliv. Fosen-kommunenes fokus har lenge vært  samarbeid, men ikke 

samlokalisering til ett felles landbrukskontor. Felles landbrukskontor for Fosen 

ansees ikke som aktuelt nå, med bakgrunn i at Fosen består av 4 kommuner 

med ulik organisering og ressursbruk. Ressursene på landbrukskontoret er en 

del av den samlede kommunale virksomheten. I forhold til kommunal utvikling 

er det viktig med en sterk samhandling med de øvrige kommunale virksomheter, 

spesielt plan og næring. Det er også viktig at landbrukskontoret som en sentral 

nærings- og bygdeutviklingsinstans har nærhet til politisk og administrativ 

ledelse. Regionale og statlige myndigheter må fremdeles forholde seg til at de 

fire landbruksadministrasjonene fremdeles har fire ulike arbeidsgivere.  
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2.3.2 Samarbeidet mellom landbrukskontorene 
 

Samlingene i prosjektperioden har hatt fokus på miljø- og relasjonsbygging som 

grunnlag for å styrke kompetansen i gruppa. Åtte fellessamlinger i 

prosjektperioden med fag og miljø i fokus er det tiltaket som har vært 

grunnleggende for å etablere et uformelt, men sterkt nettverk 

landbrukskontorene i mellom.  

Status, prioriteringer og gjennomføring av arbeidet i DYRK Fosen har vært 

hovedtema i alle samlingene, i tillegg til at det på samlingene vært arbeidet med 

kompetansebygging og samarbeidsmuligheter innenfor tjenesteyting og 

forvaltning.   

 

 

Fellessamling for landbrukskontorene på Austrått våren 2020 

 

 

1. Rutinebeskrivelser for Landbruksforvaltning i Fosenkommunene. (vedlagt) 

Fellessamlingene i prosjektet har vært grunnlaget for igangsetting og 

utarbeidelse av felles rutinebeskrivelser på ulike arbeidsoppgaver tilhørende 

landbruksadministrasjonene. Beskrivelsene (vedlagt) er resultat av et 
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kontinuerlig arbeid over 2 år. Resultatet er et verktøy som sikrer økt kvalitet og 

lik behandling av de ulike arbeidsoppgavene.  Dette er til stor nytte for alle 

ansatte, enten de tilhører et stort eller lite kontor. Rutinene er en viktig del av 

kommunenes arbeid med god internkontroll. 

 

2. Felles adm uttalelse angående samarbeid mellom landbrukskontorene på 

Fosen: 

I dagens kommuneøkonomi er det ingen kommuner som har «ledige» ressurser i 

sine virksomheter som kan lånes ut til andre. Og – når en prosjektperiode er 

avsluttet opplever en ofte at ressursene som ble frigjort på grunn av annet 

arbeid i en periode er tatt ut av budsjettet pga nedskjæringer.  

LENSA-samarbeidet på skog er et godt eksempel på hvordan et interkommunalt 

samarbeid om forvaltning og utvikling kan gjennomføres. Men også denne 

modellen med lokal organisering og styring er avhengig av ekstern finansiering 

der det legges opp til både økonomisk og personellmessig langsiktighet for å 

oppnå rasjonalitet og gode resultater. 

På fellessamlinga på Momyra i 2018 var det fokus på å vurdere framtidige 

samarbeidsmuligheter og -modeller i egen virksomhet. Dette på bakgrunn av at 

vi ansatte registrerer at stadig flere oppgaver innen lov- og 

virkemiddelforvaltning skyves ned på kommunalt nivå, samtidig som det 

fremdeles er forventninger om – og også et internt ønske - at kommunene spiller 

en aktiv rolle i utviklingsarbeid og satsinger innenfor landbruk og 

bygdenæringer.  

 

Konklusjonen fra Momyrsamlinga vinteren 2018 er kort oppsummert: 

 Ad samarbeid mellom landbrukskontorene:Økt samarbeid og samhandling 

mellom landbrukskontorene er både aktuelt og ønskelig.  Vi ser potensiale for 

bedre og mer effektive tjenester, gjennom samhandling på to områder 

kommunene har ansvar for: 

 Lovpålagte forvaltningsoppgaver; økonomiske og juridiske virkemidler. 

 Utviklingsarbeid for å nå nasjonale, regionale og kommunale målsetninger 

innen landbruks- og distriktspolitikken. 
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 Ad ressurser til forvaltning og utviklingsarbeid:  

o Gjennomføringen av de lovpålagte forvaltningsoppgavene kan bedres 

og videreutvikles gjennom kompetanseheving, erfaringsutveksling og 

digitalisering. Mye av dette kan løses innenfor dagens økonomiske 

rammer. 

o Dagens økonomiske rammer i kommunene gir dessverre svært 

begrensede muligheter til aktiv deltakelse i både kommunalt og 

regionalt utviklingsarbeid. Tilførsel av eksterne midler vil være en 

betingelse for å få kommunale ressurser aktivt med i denne typen 

arbeid.  

o Det er vår klare oppfatning at tilførsel av eksterne midler og andre 

ressurser til interkommunalt samarbeid på Fosen om viktige 

utviklingsoppgaver også vil være god ressursutnytting, fordi vi ser klare 

fordeler med å organisere næringsutviklingsarbeidet regionalt. En 

forutsetning er imidlertid at arbeidet er forankret i kommunal 

virksomhet.   

 

 

2.3.3 Samarbeidet med - og mellom – landbruksrådgivere i regionen 
 

Norsk landbruk er kjent for å ha sterke organisasjonsstrukturer, en solid 

samvirkestruktur og et godt utbygd rådgivingsapparat med svært god 

kompetanse, også på Fosen. I tillegg til landbrukets egne organisasjoner, har vi 

også de offentlige og privat eide aktørene som tilbyr sine tjenester til landbruket 

og distriktene. Landbrukskontorene er en del av det offentlig eide tilbudet. 

Innenfor lokalmat og tjenesteytende/reiselivsrelaterte næringer mangler mye av 

de samme strukturene. Det etterspørres produsentmiljø og felles 

kompetansearena også der. Dette er tidkrevende arbeid, og det må jobbes 

langsiktig for å få dette på plass.  

 

2.3.3.1 Vegvalgsrådgivning i DYRK Fosen – arbeidsmetodikk og gjennomføring 

I DYRK Fosen har en hatt fokus på å samordne tjenestetilbudet i det 

produksjonsretta tiltaksarbeidet, med vegvalgsrådgivning i storfeholdet som 

tema. Målgruppe er gårdbrukeren, og det er også han som bør styre 

samordningen ut fra egne vurderinger og egne behov.  Hypotesen er at møter 

der gårdbruker og nøkkelrådgivere møtes sammen gir god komplementaritet og 
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et godt helhetlig beslutningsgrunnlag for den det gjelder – gårdbrukeren og hans 

familie. Landbrukskontoret rolle i dette var å være navet og tilby gårdbrukeren 

hjelp til å sette sammen slike møter, hjelpe til med gjennomføring av møtene og 

bidra med faglige råd i møtene. Denne måten å samordne rådgivninga på er ikke 

ny, Innovasjon Norge har sagt mye om dette i forbindelse med avklaring og 

planlegging av investeringssaker. Men å sette det i system med 

landbrukskontoret som pådriver var forsåvidt nytt. 

 

Erfaringer fra gjennomføringen: 

 At bonden har kompetanse og kunnskap til å forstå råd og vurderinger er 

viktig. 

 Gode nøkkelrådgivere med god kompetanse gir gode møter.  

 Brukeren må selv bestemme hvem han ønsker på ha med i møter. Det 

handler om tillit og troverdighet. Andre kan foreslå, men gårdbrukeren 

bestemmer. 

 Rådgivere lærer av hverandre når de jobber sammen. Eks 

produsentrådgivere, regnskapsfører og bankforbindelse sammen med 

gårdbrukeren. 

 Flere ønsket ikke alle nøkkelrådgivere i samme møte. Hvorfor? Viktigheten 

av og muligheten til å få fram et best mulig beslutningsgrunnlag i møtene 

var ikke godt nok vektlagt? 

 Noen gårdbrukere og rådgivere – var ikke opptatt av mulighetene av å 

være flere nøkkelrådgivere samlet. 

 Tilbudet om vegvalgsrådgivning ble mindre etterspurt enn forventet. 

Prosjektet gikk ut med ei «gulrot» på 5000kr til de som meldte seg på til 

dekning av rådgivningskostnader. Den gulrota var mindre viktig enn 

antatt. Utbyttet var viktigere for brukeren enn kostnaden! 

 Tilbudet prioriterte mellomstore bruk med eldre driftsbygning. Den 

gruppen benyttet seg ikke så mye av tilbudet som forventet. Flere bruk 

med generasjonsskifte på gang, samt samdrifter med behov for endringer 

og fornying etterspurte tilbudet. 
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 Selv om erfaringene i prosjektet ikke var entydige, vil en hevde at det er 

viktig og nyttig for bonden at økonomisk og faglig rådgivning samordnes 

og koordineres. Ikke for å ta fra bonden ansvaret for egne beslutninger, 

men for å sørge for et optimalt og gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag 

der alle faglige og økonomiske sider er hensyntatt!  

 Landbrukskontoret, kan, som en nøytral instans, være en pådriver og et 

«nav»for å fasilitere slike møter, med bonden som oppdragsgiver og 

beslutningstaker. Dette vil også føre til at forvaltnings- og 

virkemiddelkompetanse i større grad blir en del av bondens grunnlag for 

gode beslutninger på egen gård! 
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3. PROSJEKTORGANISERING OG 

RESSURSDIMENSJONERING  

Etter vedtaket om igangsetting av prosjektet og ansettelse av prosjektleder i 50% 

stilling i Fosen Regionråd startet arbeidet med å få prosjektorganisasjonen på 

plass. I løpet av høsten 2017 ble det utarbeidet en organisasjonsplan på 

bakgrunn av prosjektets eierskap og arbeidsområder. Eierskap, geografi og 

kompetanse ble lagt til grunn for den utarbeidede modellen.  

 

3.1 PROSJEKTORGANISERING I FØRSTE FASE 

 

Styringsgruppa bestod av arbeidsutvalget i Fosen Regionråd, i tillegg til 

representant fra Fylkesmannen i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune var også 

tilbudt plass i styringsgruppa, men ønsket kun å ha observatørstatus. 

Prosjektgruppen bestod av prosjektleder og pådrivere med 20% stillingsressurs 

innenfor de 3 ulike arbeidsområdene. I tillegg til ansatte fra egne kommunale 

landbruksadm ble pådriver fra NLR innleid i 20% for å drive arbeidet på område 

bær/grønnsaker. Lønnet arbeidsressurs i prosjektet er dermed totalt 1,1 årsverk, 

Styringsgruppe
Ogne Undertun Vibeke Stjern  Vigdis Bolås Torun Bakken Odd A. Bratland  Kari Frøseth 

FR                   FR FR FR TFK                    FMT

Prosjektleder
Ketil Kvam (50% st)

Eier FOSEN REGIONRÅD

GRØNNSAKER/BÆR HUSDYR (storfe og småfe)LOKALMAT/REISELIV

1. Fagråd: 
Jostein Solbue, Toril Koteng, 
Knut Ole Fagervold, Liv Heide

2. Støtte/adm: 
Landbrukskontorene i Fosen

3. Pådriver: (ca 20% st)
Olaug Bach 
(Norsk Landbruksrådg)

1. Fagråd: 
Storfe: Inge Hårstad, Arne Hernes, Jan Viggo 
Hårberg,  Morten Stefan Berg, Ole Jonny Olden,            
Heidi Aspeggen & Jan Tore Pettersen,            
Småfe: Eivind Myklebust, Hallgeir Grøntvedt, 
Elvar Harbak, Gunnar Singsaas.

2. Støtte/adm:
Landbrukskontorene i Fosen

3. Pådrivere: (ca 20% st)
Bernt J. Stranden (storfe) 
Berit L. Andresen (småfe)     
(Landbrkto i Ørland/Bjugn)

1. Fagråd: 
Liv Gystad, Line Samuelsen, Brit Melting.

2. Støtte/adm:
Landbrukskontorene i Fosen

3. Pådrivere: (ca 20% st)
Torbjørn Dahle
Liv Heide
(Indre Fosen)

Kompetanse Omdømme RekrutteringMiljø

ORGANISERING TIL JUNI-19
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fordelt på 50% stilling i Fosen Regionråd (Ketil Kvam), 20% stillingsressurs fra 

Indre Fosen til lokalmat/reiseliv (Liv Heide), 20% stillingsressurs fra Ørland til 

husdyr (Bernt J. Stranden og Berit L. Andresen) og 20% stillingsressurs fra Norsk 

Landbruksrådgivning til bær/grønnsaker (Olaug Bach). 

 

 

 

Prosjektgruppen (pådriverne) i DYRK Fosen: 

Olaug Bach, Bernt J. Stranden, Liv Heide, Ketil Kvam og Berit L. Andresen 

 

 

Det ble også i starten etablert fagråd bestående av gårdbrukere fra regionen og 

sentrale fagpersoner innenfor de ulike arbeidsområdene, jmfr nedenstående 

figur. Dette for å få faglige innspill i arbeidet og bidra til god forankring og 

legitimitet geografisk og faglig. 

Ressursbruken er i tråd med vedtatte planer med unntak av korona og de 

tiltakene som tidligere nevnt ikke lot seg gjennomføre på grunn av den. 

Stort engasjement har hele tiden preget arbeidet i både styrings- og 

prosjektgrupper. Våren 2019 ble likevel organiseringen av prosjektet tatt opp til 

vurdering med bakgrunn i at en erfarte at modellen nå var for stor og krevende, 

samt at det ble et tema å se på å stramme opp organisasjonskartet i retning av 



 

 

 

 

33 

sterkere administrativ styring og tilknytning fordi prosjektet etterhvert har fått 

stor grad av operasjonell karakter. 

På flere fellessamlinger for landbrukskontorene var organisering og modell for 

samarbeidet tema. Det ble konkludert med følgende: 

«Vertskommuneprinsippet oppfattes å være en rasjonell og ressursbesparende 

modell for regionalt utviklingsarbeid. Ressursene går i stor grad direkte til 

aktivitetsfremmende tiltak. Forankring og eierskap blant de som jobber innen 

fagområdene i kommunene vil også være på plass. LENSA-samarbeidet innen 

fagområdet skog er et godt eksempel på dette. Vertskommuneprinsippet 

ivaretar også behovet for å kunne arbeide langsiktig og kontinuerlig. 

Forankringen må også være på et regionalt politisk nivå, men uten at dette 

krever økte administrative ressurser. Styringsgruppa i prosjekter av operasjonell 

karakter bør bestå av faglig administrative personer. Dette bør også vurderes 

utprøvd i DYRK Fosen».På bakgrunn av dette ble prosjektorganisasjonen endret 

og forenklet ila 2019. 

 

 

3.2 PROSJEKTORGANISERING I SISTE FASE  
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Styringsgruppen endret sammensetning til å bestå av 1 representant fra hver av 

de 4 landbruksadm. i Fosen pluss 1 representant fra Fylkesmannen. Det 

presiseres at det ikke var andre årsaker enn et omforent ønske om rasjonalitet 

og   hensiktsmessighet bak denne endringen av styringsgruppen, og at det lå et 

felles ønske bak den tilpasningen som ble gjort. I oppstarten var en opptatt av å 

forankre arbeidet regionalt, og bidra til – og synliggjøre - involvering i hele 

regionen. Etter hvert som planer og tiltak var klargjort og fokus dreide til 

igangsetting og praktisk gjennomføring ble politisk styring og geografisk 

involvering mindre betydningsfullt.  

Fagrådene i prosjektet ble lagt ned, fordi det ble for krevende å holde de i gang 

og vanskelig og samlede pga. store avstander osv. Det er viktig å presisere at de 

hadde stor betydningen i plan- og oppstartfasen.  Men i gjennomføringsdelen av 

prosjektet ble denne typen ressursgrupper sammensatt og brukt mer ad hoc, for 

eksempel. i forberedelser til Matfestivalen og kursplanleggingen på småfe og 

storfe. 

 

Styringsgruppa i siste del av prosjektet. (corona-avstand) Fra venstre: 

Hege A. Hopen, Per A. Hårstad, Sandra Gausen, Hanne K. Høysæter, Siri Bruen og 

Torun Bakken 
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4. KOSTNADER OG FINANSIERING 

4.1 FINANSIERING:  

 Grunnfinansiering: 

o Fylkesmannen i Trøndelag (skjønnsmidler og IBU-midler)  

o Fosenregionen (kommunal egenandel fra regionkommunene) 

o Trøndelag Fylkeskommune  

 

 Tiltaksfinansiering 

o Flere tiltak er søkt og innvilget separat finansiering fra bla: 

Åfjord Sparebank 

Ørland Sparebank 

Stadsbygd Sparebank 

Sparebank1 

Fosenregionen 

Trøndelag Fylkeskommune 

4.2 PROSJEKTPERIODE: 

 Prosjektet ble igangsatt sommeren 2017. 

 Avslutning var planlagt til august 2020, forskjøvet til des 2020 pga covid-

19. 
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Prosjektregnskap tom 2019 
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5. ERFARINGER FRA OG KOMMENTARER TIL 

PROSJEKTET  

5.1 BRUKEREVALUERING AV DYRK FOSEN  

I sluttfasen av DYRK Fosen ble det gjennomført en brukerevaluering. 107 brukere 

responderte på undersøkelsen. Spørsmål og svar er gjengitt nedenfor: 
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Kort oppsummert: 

 

 Hovedinntrykket er at jevnt over er de som har engasjert seg på ett eller 

flere områder godt fornøyd. (spm 15) 

 Svært mange er opptatt av kontinuitet og videreføring av det arbeidet som 

er gjennomført på ulike områder.  

 Profesjonalisering, færre brukere og bedre kommunikasjoner gjør at 

behovet for å tenke regionale arenaer og miljø er økende.  

 Det er et uttrykt ønske om å videreutvikle regionale miljøer og strukturer 

som er etablert og utprøvd i prosjektet. 

 Stort behov for kontinuerlig fokus på gode fagmiljø. 

 Gode arenaer for kunnskapsformidling – og bygging er viktig!  

 Produsentmiljøene bør har fokus på økt samarbeid både på tvers av 

produksjoner og kommuner. 

 DYRK Fosen har bidratt til å bygge en god regional arena i Stjørna sammen 

med lokale arrangører. Fag, mat og miljø! 

 

5.2 PROSJEKTGRUPPENS ERFARINGER OG KOMMENTARER  

Det ble, på initiativ fra Fylkesmannen, gjort et grundig og omfattende forarbeid 

for å sikre god medvirkning, god forankring og riktige prioriteringer i alle ledd 

både lokalt og regionalt.  Prosjektet ble, som nevnt tidligere, vedtatt igangsatt i 

Fosen regionråd våren 2017, på vilkår om blant annet ekstern finansiering. 

Det ble utlyst og ansatt prosjektleder våren 2017. Mål og ambisjoner var på plass 

ved oppstart, men ressurser, finansiering og organisering var ikke på plass. 

Første fase bestod derfor i å få prosjektorganisasjonen på plass og starte 

arbeidet med utarbeidelse av prosjektplan inneholdende blant annet 

organisasjons, tiltaks-, kostnads- og finansieringsplan. 

 Prosjektorganisasjonen kom på plass i løpet av høsten -17, og da startet 

arbeidet med tiltaks- og økonomiplaner. Vinteren 17/18 gikk med til et 

tidkrevende og omfattende arbeid med å søke grunn- og 

tiltaksfinansiering av prosjektet, noe som ikke var forutsett.  

 Det viste seg også at det måtte søkes årlig finansiering i det som var et 3-

årig arbeid. Dette krevde mye mer tid og ressurser enn først antatt.  

 Flere planlagte og omsøkte tiltak ble ikke innvilget finansiering som 

forventet. Dette skapte store utfordringer i forhold til igangsetting og 
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gjennomføring av vedtatte planer, samt at avslag på omsøkt finansiering 

skapte usikkerhet i prosjektorganisasjonen. I tillegg måtte 

skjønnsmiddelfinansiering i år 3 omsøkes 2 ganger fordi det 1.gang ble gitt 

avslag. Dette burde vært unngått/avklart på et tidligere tidspunkt fordi det 

gikk ut over framdrift og gjennomføring av prioriterte tiltak vedtatt i 

forarbeidet. 

 Den administrative delen av prosjektarbeidet ble mye mer omfattende og 

krevende enn forventet, og at dette krevde mer ressursbruk enn forutsett, 

noe som igjen gikk ut over den utviklingsretta aktiviteten i prosjektet.  

 Det er krevende å implementere et geografisk stort prosjekt på en god 

måte. Selv om det ble gjort informasjonsarbeid, er det en erfaring at 

informasjonen aldri blir god nok. Det er vanskelig og krevende å involvere 

bredt og grundig nok i alle involverte instanser. 

 

 

Utsikt mot vakre Fosen og Fosen-alpene - fra Berg Gård på Gyldne Omvei 
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6. AVSLUTNING OG VEGEN VIDERE  

Konklusjoner og avsluttende kommentarer: 

 Initiativet og oppfølging fra Fylkesmannen i Trøndelag var avgjørende for 

at DYRK Fosen ble gjennomført. 

 I DYRK Fosen er det bygd en god plattform for videre interkommunalt 

samarbeid på mange områder innen forvaltning, tjenesteyting og 

næringsutvikling innen grønn sektor.  

 Det ligger i bunnen at de som satser må gå foran. DYRK Fosen har bygd 

sitt arbeid på de som satser. Det mener en vil være et riktig utgangspunkt 

også for det videre arbeidet. 

 Arbeid med bedre utnytting av utmarksressurser på videreføres, fordi 

Fosen har store beiteressurser som kan utnyttes bedre og Fosen i 

rovdyrforvaltningen er et beiteprioritert område. 

 Arbeidet med et grønt desentralisert utdanningstilbud må fortsette. Det 

trengs en strategi for grønn rekruttering og utdanning i regionen. Dermed 

ikke sagt at det er ungdom som i dag tar utdanning på alle nivå! Men vi 

trenger flere med agronomutdanning i næringa, og vi trenger et tilbud for 

fornying av eksisterende kunnskap i ei tid med rask utvikling på flere 

områder i matproduksjonen. Fosenregionen har fokus på dette temaet i 

sine planer. 

 Arbeidet med miljø og strukturbygging blant matprodusenter på Fosen er 

godt i gang takket være DYRK Fosen, men dette er et krevende og 

langsiktig arbeid og det er derfor viktig at dette videreføres og støttes opp 

om ressursmessig i en periode framover. Fosenregionen oppretter nå en 

stilling som Matkoordinator, der det vil være aktuelt å videreføre det som 

er oppnådd i DYRK Fosen. 

 Samordning av rådgivninga til primærprodusenter er et stort og 

omfattende tema som en ser viktigheten av å ha fokus på framover, fordi 

det vil gagne både rådgivere, organisasjoner og målgruppen, som er 

bonden selv. Derfor søkes det midler til et videre spesifikt arbeid kalt 

Bondens nettverk. 

 Bær og grønnsakarbeidet videreføres gjennom et fruktprosjekt samt 

videre fokus på blant annet kurs- og kompetansebygging, inkubatortilbud 

og innføring av nye dyrkingsteknikker i bær- og grønnsakproduksjonen. 
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 Kontinuitet i arbeidet er viktig, framgår det i evaluering og 

tilbakemeldinger både fra forvaltning og fra næringa. Noen må ta ansvar 

for å sikre kontinuitet. For å få dette til å fungere, er det nok viktig at det 

etableres strukturer der ansvaret for dette hensyntas. Det videre arbeid 

med prosjekt Bondens nettverk vil være en naturlig oppfølger her. 

 Ressurser må stilles til rådighet for en videreføring. Slik det konkluderes i 

rapporten, er tilførsel av eksterne ressurser en absolutt betingelse for å få 

kommunale ressurser aktivt med i framtidig utviklingsarbeid.  
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7. VEDLEGGSLISTE         

Følgende vedlegg til rapporten er lagret elektronisk: (Alfabetisk) 

 

Annonse fagkveld 15.01.20 

Annonse Invitasjon felles fagtur 13. – 14. mars 2020 (ikke gjennomført) 

Annonse kurs grønnsaker og bær 

Annonse Lønnsom okseproduksjon 10.02.20 

Annonse Oppstart møteserie storfe- og småfebrukere 

Annonse Temakveld småfe 26.02.20 

Brev om kommunalt grøftetilskudd 

Brukerevaluering spørsmål og svar 

Eierskiftekurs presentasjon Rannem 

Fagmøter Innovasjon Norge med deltakerlister 

Lokalmat seminar program 2.okt2018 

Mal infomøter med nye brukere og landbruksforvaltning 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 1 - juni2018 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 2 - sep2018 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 1 - jan2019 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 2 - apr2019 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 3 – jul 2019 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 4 - nov2019 

Nyhetsbrev DYRK Fosen 1 - jan2020 

PPT pres DYRK Fosen 2019 

Oppstartmøte grøntsatsning Fosen 

Prosjektplan 

Rapport Distriktsforsk Biorest Fosen 

Rapport fagtur lokalmat reiseliv 

Rapport NORSØK All ull er verdifull 

Rutinbeskrivelser landbruksforvaltning i Fosenkommunene 

Tabelloversikt – tiltaksarbeid på ulike områder 

Tiltaksplan 2018 

Tiltaksplan 2019-2020 

Totalregnskap 

Vegvalgsrådgivning tilbud 

Årsmelding DYRK Fosen 2017 

Årsmelding DYRK Fosen 2018 

Årsmelding DYRK Fosen 2019 
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