
 

 
 

 

 

TILTAKS- OG GJENNOMFØRINGSPLAN  

2019-2020 
 

Et regionalt klyngeprosjekt finansiert av: 

KOMMUNENE PÅ FOSEN 

FOSEN REGIONRÅD   

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG   
         



  

MELK OG STORFEKJØTT – TILTAKSPLAN 2019-2020 

Hovedaktiviteter: 

Prioritet Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat Frist 

1 
 
 
 

Veivalgsrådgiving på 
utvalgte husdyrbruk i 
alle kommunene på 
Fosen 

Oppdatere driftsapparatet 
og legge grunnlaget for 
fortsatt drift på bruk med 
15-30 årskyr 

Avklare finansiering av 
veivalgsmøtene 
Justere rutinene for gjennomføringen 

Gjennomføre 
veivalgsmøte  på  
20 gårdsbruk 

2019 

2 
 
 
 

Bistå 
landbrukskontorene i 
forhold til 
bruksutbygging og 
investeringer 

Øke investeringstakten og 
fornyingstakten i 
husdyrholdet. 
Påskynde overgangen til  
løsdriftsfjøs. 

Oppsøkende virksomhet til aktuelle 
bruk. 
Koble på rådgivere hvis nødvendig. 
Støtte søknadsarbeidet.  

Økt antallet 
utbyggingssaker og 
løsdriftsfjøs. 
 

2019 

3 
 
 
 

Lønnsom 
ammekuproduksjon  

Kompetanseheving i 
ammekuproduksjonen 

Avklare finansiering av kurset 
Komplettere/tilpasse kurset fra 
Inderøy/Stjørdal 
Knytte kontakt med fagmiljøer og 
potensielle lærekrefter 

Klargjøre for 
oppstart av kurset 
etterjulsvinteren 
2019.   

Mars 2019 

 
 
 

     

 
 
 



SMÅFE TILTAKSPLAN 2019 - 2020 

Hovedaktiviteter: 

Priori-
tet 

Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat Frist 

 
1. 
 
 

Kompetanseheving Styrke interessen for å 
drive med sau! Bedre 
driftsresultat i sin helhet. 
Heve kvalitet på slakt og ull 

Kan det iverksettes prosjekter? Styrke 
næringas egenkompetanse. 

 

Økt interesse for driften og økte inntekter med 
større og bredere kunnskapsplattform 

 

 
2. 
 

Bygge nettverk i 
småfenæringa, inkl. 
kommuner, lag/org, 
produktutviklere 

Styrke samhold og 
kvalitetsutvikling 

Temamøter, fagturer, kartlegge 
utviklingsønsker 

Bedre kommunikasjon og mulighet for økt 
samarbeid brukere imellom og mot næringas 
produktleverandører/mottakere 

 

 
3. 
 

Etablere beitelag Styrke beitesamholdet Kartlegge fordeler/ulemper ved 
sambeiting/være alene om beite 

Flere deltar i sambeiting, bedre 
ressursutnyttelse både av marka og 
menneskelig innsatsfaktor 

 

 
4. 
 
 

Kartlegge 
utmarksbeiteressursene og 
ta i bruk ny gjerdeteknologi, 
invitere reindriftsnæringa  

Benytte utmarks- 
ressursen, se på 
enklere/rimeligere 
gjerdehold og sambeiting 
sau/ storfe 

Velge de best egnede områdene først, 
kartlegge eierforhold/rettighetshavere, 
arr infomøter mv., koble på aktuelle 
nytenkende aktører – 
forskningsprosjekt? 

Økt utmarksressursutnyttelse, landskapspleie, 
øke kjøttproduksjonen, lykkes enda bedre med 
valg av elektroniske løsninger 

 

 
5. 
 
 

Produktutvikling på Fosen Styrke og fronte Fosen som 
en felles og samkjørt region 
for vekst og utvikling innen 
småfenæringa 

Bli enige om hvilke områder/produkter 
det skal satses på 

Økte inntekter og samhandling mellom 
næringsaktørene. 

 

6. Ull i talle – prosj «Ull t’ 
mat» 
 

Kan ull som avfall snus til 
gjenvinnbar ressurs? 

Gjennomføre prosjektet jfr beskrivelse Analyser og spørreundersøkelse gir svar på 
hvordan vi skal gå videre om det er noe å gå 
videre med. 

 

 

 

 

 

 



LOKALMAT/REISELIV TILTAKSPLAN 2019-2020 
Hovedaktiviteter: 
Prioritet Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat Frist 

 

1 

 

Samarbeid med 

Matnavet  

Kompetanse- og 

nettverksbygging 

Produsentfokus, temamøter, 

bransjeoppfølging, nettverksbygging 

Økt kunnskap 

Mer samarbeid 

Virksomme nettverk 

2019 

 

 

2 

 

Fosen på 

Matfestival og  

Grune Woche 

Konseptutvikling 

Profesjonalisering 

Salg og samarbeid 

 

Fellesmøter 

Romprogram, gjennomføring, profil 

Søke IN om midler til nettverksbygging 

Utvikling av Bookbare reiseopplevelser 

Selge Fosen  

– mat og reiseliv 

Aug 

2019 

 

 

3 

 

 

Kornnettverk 

Økt utnytting og anvendelse 

av lokalt korn, merverdi på 

kornet 

Kompetansebygging 

 - Foredling (rensing, avskalling, maling, 

baking/malting) 

 - Produktutvikling, samarbeid mellom 

aktører 

 - Forretningsutvikling 

Økt lokalt 

matkornsalg 

Sunne, lokale 

produkter 

Lokalt malt til øl 

2019 

 

4 

Lokalmat til det 

offentlige 

Bærekraftig, sunn og god mat 

i kommunale institusjoner 

Jevn produksjon og 

etterspørsel av lokal råvarer 

og prosukter 

Innkjøpsavtalesystemer lokalt, regionalt 

Oversikt over produkter og volum 

Matstrategi lokalt/regionalt 

Lokal behandling av potet og grønnsaker 

til storhusholdning – søke «klimasats» 

Økt salg lokalt 

Økte muligheter for 

lokale innkjøp 

2019 

 

5 

 

 

 

Gårdsbutikknettverk 

Økt salg og verdiskaping 

Økt tilgjengelighet av lokale 

produkter. 

Samle produsenter og de som har utsalg 

på ett nettsted. Søke midler fra IN til det. 

Distribusjon 

Varemerking 

Markedsføring 

 

Økte inntekter 

Lokal sysselsetting 

 

 

2019 

 

 



TILTAKS- OG GJENNOMFØRINGSPLAN 2019-2020: GRØNNSAKER OG BÆR 
Hovedaktiviteter: 

Prioritet Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat Frist 

1 
 

Fagrådsmøte Oppsummere arbeid/erfaring 
2018, planlegge 2019 

Fokus på hovedsatsing i 2018 
gulrot og bringebær. Framdrift 
grønnsakslager for Fosen 
Produsentlag 

Målretta faglig arbeid i 2019.  
Avklaring tomt for grønnsakslager og 
igangsetting bygging. 

Jan 19 

2 
 
 
 

Produsentmøte for 
bærdyrkere i samarbeid 
med delprosjekt 
Lokalmat/Reiseliv 

Erfarings-utveksling om salg og 
marked. Kunnskap om mulighet 
for lokalt salg og kjøpers 
forventninger. 

Markedsplan for 2019 Økt etterspørsel på Fosen etter 
lokalprodusert bær. 

Jan 19 

3 
 
 
 

Markdager bringebær og 
grønnsaker 

Tidsaktuell faglig oppfølging av 
utfordringer der og da. 

Lage møteplan. Fokus på 
gjødsling, vatning plantevern. 

Økt avling og kvalitet på produkt. 
Styrket produsentmiljø. 

Mars – 
juni 19 

4 
 
 

Kurs i jordbærdyrking Øke jordbær-produksjonen på 
Fosen. Kompetanse-overføring 
fra etablert produsent. 

Planlegge og annonsere kurset. 
Oppstartsdag på Linesøya + 
3 samlinger.      

Nye jordbær-produsenter starter 
opp. Jordbær for salg i 2020. 

April – 
des 19 

5 
 
 
 

Møteserie om 
potetdyrking 

Heve kompetansen til 
potetdyrkerne. 
Stimulere til mer lokal 
produksjon for lokalt marked. 

Planlegge og annonsere 
møteserien. 4 samlinger i løpet av 
året.     

Økt produksjon og økt kvalitet på 
lokal-produsert potet. Styrket 
produsentmiljø. 
 

mai - des 
19 

6 
 
 

Møteserie grønnsaks-
dyrking 

Heve kunnskaps-nivået til nye 
grønnsaks-dyrkere 

Planlegge og annonsere 
møteserien. 4 samlinger i løpet av 
året.     

Større utvalg av grønnsaker lokalt. 
Flere produsenter og styrket 
produsentmiljø.  

Mai-des 
19 

7 
 
 

Ta imot og følge opp 
innspill som angår 
grøntnæringa på Fosen 

Bidra til videreutvikling av ideer 
som angår grøntnæringa. 

Skaffe kontakter og bidra til 
nettverk for videreutvikling av 
ideer. 

Utvikling og innovasjon i 
grøntnæringa. 

Des 19 

 



TILTAKS- OG GJENNOMFØRINGSPLAN 2019-2020 ØVRIGE TILTAK 
Hovedaktiviteter: 

Tema Hovedaktivitet Hensikt Viktige deloppgaver Resultat Frist 

Kunnskap  
 
 

Des. agronomutdanning 
 

Økt agronomikunnskap for nye brukere. Utrede mulighetene 
Samarbeidspartnere 
Finansiering 

  

Kunnskap 
 

 

Kurs eierskifte Økt kunnskap og motivasjon Finansiering 
Markedsføring 
Gjennomføring med Jon 
Rannem 

 Vinter 19 

Rekruttering 
 
 
 

Kontaktmøte med 
landbrukskontoret 

Kontakt kommune – nye brukere 
Informasjon om kontorets roller ad 
forvaltning, koblinger, utvikling 
 

  Vinter 19 

Rekruttering 
 
 

Nettverk  
Nye Fosenbønder 

Informasjon, miljøbygging 
 

Revitalisere/videreføre nettside 
Møter, organisering, tiltak 
 

 2019 

Omdømme 
 
 
 

Nyhetsbrev 
Felles Landbruksnytt  
Felles Landbruksportal 
Mediekontakt 

   2019 

Miljø 
 
 

Klimasmart landbruk 
 
Drenering 
 
 
Biorest Fosen 
 
 

Regional samhandling, informasjon 
 
Økt aktivitet, forvaltning, kunnskap 
 
 
Gjennomføre forprosjekt Kompostanlegg 
Fosen 

Aktivitetsplanlegging 
 
Markedsføre virkemidler, bistå 
planlegging, utnytte tilskudd 
 
Gjennomføring med 
Landbruk21/TFoU, Fosen 
Renovasjon mfl 

 2019 



 


