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Fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trondelag viser til e-post fra
Landbruksdepartementet 22.10.04, og oversender statusrapport om arbeidet med ny Strategi
for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trondelag. Landbruksavdelingen har i
samarbeid med partnerskapet og andre aktorer utarbeidet et forslag til strategi i Nord.
Tr~ndelag
Prosess
Styringsgruppe for arbeidet har vaxt Landbruksforumet, som ledes av Landbruksdirekt~ren
og bestar av representanter fra N-T Fylkeskommune PK), Innovasjon Norge N-T (IN), N-T
Bondelag, N-T Bonde- og smiibrukarlag, KS N-T, Skogeierforeninga Nord, Mattilsynet og
Fylkeslandbruksstyret. En arbeidsgruppe med representanter fra FMLA, FIS, IN og
Bondelaget har statt for utformingen av dokumentet.
Utkastet til strategi ble 22.10.04 sendt p8 horing til omkring 70 instanser, deriblant
partnerskapet, kommunene, faglag, foredlingsledd, veiledningsapparat samt forsknings- og
utdamingsinstitusjoner. Det er pa denne maten lagt spesielt vekt pa a involvere kommunene i
arbeidet, i tr8d med Landbruk Plusssatsinga. H~ringsfrister 20.11.04. Strategien skal
sluttbehandles i Landbruksforum 30.1 1.04, og sendes Innovasjon Norge 03.12.04.
t forste halvdel av oktober presentert for landbruksforvaltningen i
Strategiarbeidet ble i l ~ p eav
kommunene pa 5 regiongruppem~ter.Strategien vil ogsa være eget tema p8
landbruksavdelingens arlige kommunesamling den 12. november og p8 Fylkeskommunens
moter med kommunene i forbindelse med utarbeiding av Regionalt utviklingsprogram 2005.
Samarbeidet mellom aktorene har v ~ rgodt,
t
og det har v ~ rkonstruktive
t
diskusjoner
omkring prioriteringer og utforming av de regionale bestemmelsene. Prosessen er
gjennomf~rtp8 samme mate som prosessen med regionalt miljoprogram, og dette har vært en
fordel i forhold til a se og dra nytte av sammenhenger mellom virkemidlene rettet mot
nmingsutvikling og utvikling av miljogoder.
Strategier, innsatsomrdder og tiltak
Strategien tar utgangspunkt i Landbruks- og matdepartementets satsingsomrAder i brev av
15.07.04, og synliggior utfordringer og muligheter samt strategier og prioriteringer for disse.
FMLA foreslar imidlertid i samarbeid med partnerskapet 8 prioritere 3 satsingsomrader
spesielt i 2005:
Melk og storfe
Mat og foredling
Postadresse:
7734 Steinkjer

Bes~ksadresse:
Statens hus
Strandveien 38

II

Telefon: 74168000

e-postmottak: postmottak@fmnt.no

Telefax: 74168053

Hjemmeside: www.fylkesmannen.no/nt

-

Side 2 av 2

Utmark, opplevelsesnaering og mat
Det foreslas 5 etablere egne regionale bestemmelser for forvaltning av de fyikesvise BUmidlene:
Geografisk prioritering av virkemidlene i form av geografisk differensiert
tilskuddstak og tilskuddsprosent
H ~ y e r etilskuddstak og prosentsats for tilleggsnæringer enn for tradisjonelt landbruk
Jamstilling av ulike foretakstyper i BU-sammenheng
Opprettholde femarsregelen, men med skille mellom tilleggsnæringer og tradisjonelt
landbruk
For nærmere informasjon vil vi vise til vedlagte h~ringsbrevog h~ringsutkast.Informasjon er
ogs5 lagt ut pa Fylkesmannen i Nord-Tr~ndelagsine hjemmesider.
Med hilsen
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Haring - Strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord -Trandelag
Fylkesmannen i Nord-Tr~ndelagviser til brev fra Landbruksdepartementetav 15.07.04 hvor
Fylkesmannen tillegges ansvar for 5 koordinere utformingen av en strategi for landbruksrelatert
næringsutvikling i fylket for perioden 2005-2008 (vedlegg 1).Vi viser ogsa til vårt brev av
07.09.04 til kommunene med informasjon om arbeidet med strategien. Utkast til strategi sendes
med dette ut p5 h ~ r i n g(vedlegg 2).
Bakgrunnen for arbeidet er enigheten i arets jordbruksavtale om a modemisere BU-ordningen og
desentralisere de Vlkesvise BU-midlene. Moderniseringen er et ledd i Landbruks- og
matdepartementets Landbruk Pluss-satsing, og skal gi lokale og regionale myndigheter storre
mulighet til lokal tilpasning av nasjonale virkemidler.

1.Hbringsutkastet
I forbindelse med horingen vil vi trekke fram tre problemstillinger som vi ber heringsinstansene
vurdere spesielt.
Geografiskprioritering av ljrlkesvise B U-midler
Ved behandling i Landbruksforumet er det lagt til grunn at en skal viderefore en geografisk
prioritering av fylkesvise BU-midler innen fylket. I h~ringsutkastetforeslar vi 8 skille mellom
tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Utfordringene knyttet til geografi er ulike for disse to
hovedtypene virksomhet. For tradisjonelt landbruk legger vi særlig fokus p5 næringssvake
omrader, hvor tradisjonell landbruksproduksjon har stor betydning for sysselsetting,
verdiskaping og bosetting. Nar det gjelder tilleggsnæringer er det et generelt inntrykk at dette m5
stimuleres over hele fylket men at det er behov for ekstra stimulering i Namdalen.
For tradisjonelt landbruk er den generelle regelen at tilskudd kan gis med inntil 25% av godkjent
kostnadsoverslag, men avgrenset til maksimalt 400 000 kroner. I kommunene Lierne, Royrvik,
Namsskogan og Meråker kan tilskudd gis med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag,
avgrenset til maksimalt 450 000 kroner.
For tilleggsnæringer er den generelle regelen at tilskudd kan gis med inntil 25% av godkjent
kostnadsoverslag, men avgrenset til maksimalt 500 000 kroner. I Namdalen kan tilskudd gis med
inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag, men avgrenset til maksimalt 600 000 kroner

Samdrifter i melkeproduksjonen
Horingsutkastet legger til grunn at fellestiltak i melkeproduksjon jamstilles med andre typer
foretak og andre produksjoner ved tildeling av BU-midler. Fram til i dag har samdrifter i
melkeproduksjonen kunnet motta 400 000 kroner i tilskudd, mens andre foretakstyper i
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melkeproduksjonen, og foretak i andre produksjoner maksimalt kan motta 200 000 kroner i
tilskudd.
Bakgrunnen for at Fylkesmannen na foreslar en jamstilling er blant annet at avtalepartene i hets
jordbruksoppgj~rjamstilte samdrifter med andre typer foretak i
produksjonstilskuddssammenhengog fjernet aktivitetskravet. I St.prp.nr. 66 (20032004) Om
jordbruksoppgjoret 2004, star folgende: "Avtalenlegger til rette for at Øktfleksibilitet innenfor
melkeproduksjonen. For samdrifter og enkeltpersomforetakmed like stort produksjonsomfang
b ~ tilskuddstildelingen
r
i prinsippet vRre like stor. Samdrifler kan ikke sies å. ha vesentlige
stru&lrulemper i selve melkeproduksjonen som tilsier at de skal ha h~yeretilskuddsomfang enn
enkeltpersonsforetak."
Strategien folger opp dette. I det foreliggende h~ringsutkasteter det generelle taket for tilskudd
okt fra dagens nivi pa 200 000 kroner til 400 000 kroner pr. foretWdriftsenhet. Endringen
innebærer at tilskuddstaket for samdrifter i melkeproduksjonen er p8 samme nivii som tidligere,
mens tilskuddstaket for andre typer foretak i tradisjonelt landbruk er doblet. Den viktigste
begrunnelsen for 8 jamstille samdrifter i melkeproduksjon med andre typer foretak er at
samdriftsetableringer framover bor være motivert i mulighetene for kostnadsreduksjoner og ferie
og fritid, og ikke i tilskuddssystemet.

Femdrsregelen
Det er foreslatt 8 beholde en bestemmelse om at tilskudd innvilget i l ~ p eav
t de siste fem iir
kommer til avkorting ved ny tildeling av BU-midler. Det giores imidlertid et skille mellom
tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, slik at investeringer i tradisjonelt landbruk siste fem år
ikke kommer til fratrekk ved tildeling av midler til tilleggsnæringer, og motsatt. Fylkesmannens
landbruksavdeling finner det nodvendig a beholde denne femarsregelen nar vi fortsatt skal
operere med tilskuddstak. Dette er nodvendig for a hindre at storre prosjekter deles i flere
delprosjekter, for ii omga tilskuddstaket. Vi mener imidlertid at en ved ii skille mellom
tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer unngår den uheldige effekten at
tilleggsnæringsprosjekter som ~ n s k e utviklet
s
i tillegg til den tradisjonelle
landbruksproduksjonen p8 landbrukseiendommen ikke kan gjennomfores p8 grunn av at det
nylig er foretatt investeringer i tradisjonelt landbruk.

3. HØring
Som signalisert tidligere blir forslag til regional strategi sendt ut p8 bred horing til kommunene
og andre berorte parter i Nord-Tr~ndelag(se adresseliste).
Fylkesmannen ber horingsinstansene om en vurdering av om mål, strategier og prioriteringer i
h~ringsutkastetskapittel 6 til 9 svarer pa de utfordringene vi star ovenfor i arbeidet med
landbruksrelatert nmingsutvikling i Nord-Trondelag. Temaer vi vil rette spesielle fokus mot er
bestemmelser om geografisk differensiering av virkemidlene, jamstilling av vilkar for samdrifter
i melkeproduksjonen med andre foretakstyper, og ellers generelt om vilkar og st~ttenivaved
bruk av BU-midler.
Vi ber om tilbakemelding p2 om det er satsingsomr8der som bor synliggjores bedre i strategien,
og om sentrale tema er uteglemt. Vi onsker ogs8 vurdering av viire prioriteringer mellom
satsingsomriidene, hvor melke- og storfeproduksjon prioriteres f ~ r s tmatsatsingen
,
prioriteres
nummer to og deretter kombinasjonen av utmark, opplevelsesnæring og mat.

H~ringsfrister 20. november 2004.
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4. Videre arbeid
Strategien for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Tr~ndelagvil være et tema pa
kommunesamling som arrangeres av Fylkesmannens landbruksavdeling pa Snåsa 11.-12.
november 2004.
Etter h~ringsrundenvil Fylkesmannens landbruksavdeling med arbeidsgruppen oppsummere
h~ringsuttalelser,og gigre n~dvendigeendringer i utkastet til strategi. Vårt forslag til endelig
strategi legges fram for sluttbehandling i Landbruksforum 30.11.04. Den regionale strategien
skal sil sendes til Innovasjon Norge sentralt innen 03.12.04. Vi arbeider innenfor knappe
tidsfrister, og det er derfor viktig at h~ringsinstanseneoverholder h~ringsfristen.

Med hilsen

landbruksdirekt~r
Pål-Krister V. angl lid
f~rstekonsulent

Vedlegg:
1. Brev fra Landbruksdepartementetav 15.07.04
2. H~ringsutkast- Strategi for landbrukrelatert nzeringsutvikling i Nord-Tr~ndelag2005-2008
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1 Sammendrag
Utarbeidessenere

2 Innledning
I tr8d med Landbruk Pluss satsinga ble det i jordbruksoppgi~ret2004 besluttet 8 modemisere
Bygdeutviklingsmidlene. Moderniseringen skal bidra til en forsterket nærings- og
eiendomspolitikk og en videre effektivisering av norsk landbruk. Malsettingene i Landbruk
Pluss skal n8s ved forenkling av regelverk og forvaltning, en regionalt og lokalt tilpasset
politikk, akt markedsorientering, l~nnsomhetsfokusog Økte muligheter for individuell
tilpasning.
Som et ledd i dette skal det p5 sentralt niva og regionalt niva utarbeides nye strategier for
arbeidet med verdiskaping og næringsutvikling i landbruket, og virkemiddelbruken pa
omridet skal samordnes. Det regionale nivaet vil gjennom utarbeiding av egne strategier for
landbruksrelatert næringsutvikling tillegges stØrre myndighet og ansvar for a tilpasse
virkemiddelbruken til regionale utfordringer og muligheter.
Bygdeutviklingsmidleneer det sentrale virkemidlet for a fremme l~nnsomnaxingsutvikling
innen og i tilknytning til landbruket. Med bakgrunn i foringer fra Landbruksdepartementet og
den regionale strategien for landbruksrelatert nzringsutvikling vil Fylkesmannens
landbruksavdeling tildele bedriftsrettede BU-midler til Innovasjon Norge regionalt. Disse
midlene rettet mot etablering og virksomhetsutvikling,bade i tradisjonelt jordbruk og nye
næringer, administreres av Innovasjon Norge. Utviklingsmidler til utrednings og
tilretteleggingstiltakp8 fylkesnivaet administreres av Fylkesmannens landbruksavdeling.

2.1 F~ringerfor utvikling av regional strategi for landbmksrelatert naeringsutvikling
I Landbruksdepartementets (n8 Landbruks- og matdepartementet) brev av 15.07.04 er
Fylkesmannen tillagt ansvar for 5:
koordinere utformingen av en strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i sin
region
koordinere bruken av de fylkesvise BU-midlene.
Målsettingen er 8 oppni ~ kl~nnsomhet
t
i den landbruksrelaterte næringsvirksomheten
gjennom nyskaping og markedsorientering.
Departementet legger vekt p8 at lokale og regionale myndigheter gjennom dette arbeidet star
sammen om a utvikle en næringspolitikk som er tilpasset de muligheter og utfordringer en star
innen n~ringsliv,
ovenfor i vare omrader. De regionale partnerskapene, med n~kkelakt~rer
kommuner og statsetater pa regionalt niva skal involveres i arbeidet, og det er sentralt at den
landbruksrelaterte nzeringsutviklingsstrategien inngar som et ledd i en helhetlig satsing p8
naxingsutvikling i fylket.
Strategien skal inneholde:
En analyse av muligheter og utfordringer for landbruksrelatert naxingsutvikling
* Malsettinger for landbruksrelatert n~ringsutviklingi fylket
* Strategier og prioriteringer for a na malene
Fylkesmannens landbruksavdeling
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En beskrivelse av den regionale samarbeidsprosessensom er gjennomf~rt.
Satsingsomradenesom skal omtales er:
Mat, produksjon og foredling
Melke og storfesatsingen
Skog, trevirke og bioenergi
Utmarksressurser
Landbruksbasert reiseliv
Annen tjenesteyting, for eksempel "Inn pa tunet"
Gjennom strategien skal satsingen innenfor Verdiskapingsprogramrnene m.m og bruken av
regionale BU-midler settes inn i en helhet. Det legges vekt p8 8 oppn8 ~ kl~nnsomhet
t
gjennom markedsrettet effektivisering, innovasjon, kompetanseutvikling og eventuelt
internasjonalisering. Strategien skal ogs8 ivareta hensyn til likestilling og miljo.
Den fylkesvise strategien godkjennes for fire &rav gangen av Innovasjon Norge sentralt, etter
samrad med næringsorganisasjoneneog Landbruks- og matdepartementet.
Fylkesmannen tillegges ogs8 ansvaret for 8 avgi en kort 8rlig rapport om fylkets samlede
innsats innenfor omradet. Dette innebærer at Fylkesmannen innhenter arlige rapporter fra
Innovasjon Norges distriktskontor, og utarbeide en samlet resultatrapport som videresendestil
Innovasjon Norge sentralt. Det skal rapporteres i henhold til de prioriteringer og målsettinger
som er lagt i strategien for landbruksrelatert næringsutvikling.

2.2 Om tildeling og forvaltning av de Qlkesvise Bumidlene
Landbruks- og matdepartementet vil som tidligere fordele BU-midlene til fylkene. For 2005
baseres fordelingen p8 historisk fordeling. Fra 2006 vil imidlertid de Qlkesvise strategiene og
aktivitet i fylkene i vesentlig grad danne grunnlaget for departementets fordeling.
Fylkesmannen vil fra 2005 f8 tildelt BU-midlene i to potter:
N~ringsutvikling
Utvikling av melke- og storfekj~ttproduksjon
Med bakgrunn i strategien skal Fylkesmannen viderefordele BU-midlene internt i fylket,
herunder tildele midler til Innovasjon Norge. Departementet har forutsatt at andelen av
midlene som gar til bedriftsrettede tiltak ikke skal redusere i forhold til i dag. Det er lagt til
grunn at Fylkesmannen forvalter midler til tilretteleggingstiltakpa samme mate som i dag,
men at det gjennom strategien ogs8 kan tildeles midler til tilretteleggingstiltak til kommunene.
M%lformuleringenfor bygdeutviklingsmidleneer:
"Hovedmdletfor bygdeutviklingsmidlene er d legge til rette for nmingsutvikling som danner
grunnlag for langsiktig, l~nnsomverdiskaping og desentrullsert bosetting med utgangspunkt i
landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. "
I St.prp.nr. 66 (2003-2004) Om jordbruksoppgj~ret2004 er det gjort flere endringer i
forvaltning og tildeling av fylkesvise BU-midler:
e svak
Virkemidlene forutsettes 8 vme utformet og praktisert slik at s ~ k e r med
egenkapital og stort investeringsbehov skal ha mulighet til 8 gjennomfgre
utviklingsprosjekter.
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Det er et mål at hvert enkelt prosjekt skal vurderes ut fra reelt investeringsbehov,
lonnsomhet og markedspotensial. Det forutsettes gode ~konomiskekalkyler og
vurderinger
Skillet mellom tradisjonelt landbruk og utviklingstiltak fjernes, med unntak for melk
og storfekj~tt.Det vil bli opp til fylkene, gjennom sine strategier, 8 bedomme hvilke
ordninger de vil prioritere. Den samlede bevilgningen til denne ordningen er for 2005
okt med 20 mill. kroner.
Det opprettes et eget program for modernisering og omstilling innen melke og
storfesektoren. P8 programmet avsettes midler til investeringstiltak. Den samlede
potten til denne ordningen er for 2005 85 millioner kroner.
Maksimal tilskuddsprosent for tilskudd til investeringer innen tradisjonelt landbruk og
nye næringer er hevet til 30.
Maksimalt tak for tilskudd fjemes fra alle ordninger.
For nzrmere informasjon om foringer for arbeidet vises det til St.prp.nr. 66 (2003-2004) og
tidligere omtalt brev fra Landbruksdepartementet (n8 Landbruks- og matdepartementet) av
15.07.04.

3 Prosessbeskrivelse
Arbeidet har vært prosjektorganisert, med Landbruksforum som styringsgruppe.
Landbruksforum ledes av landbruksdirektoren hos Fylkesmannen og bestgr for ~ v r i gav
representanter fra Nord-Tr~ndelagFylkeskommune, Innovasjon Norge N-T, Nord-Tr~ndelag
Bondelag, Nord-Trondelag Bonde- og Smilbrukarlag, Skogeierforeninga
Nord,Fylkeslandbruksstyret Kommunenes sentralforbund Nord-Trondelag, Mattilsynet. En
arbeidsgruppe bestaende av representanter fra Fylkesmannens landbruksavdeling, NordTrondelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge Nord-Trondelag og Nord-Trondelag Bondelag
st8tt for utformingen av dokumentet.
Strategien for landbruksrelatert naxingsutvikling har vaxt behandlet i Landbruksforum to
ganger f ~utsending
r
p8 horing. Kommunene har blitt orientert om strategiarbeidet gjennom
brev fra Fylkesmannen 07.09.04 og i regiongruppem~tersom er arrangert med kommunene i
l ~ p eav
t forste halvdel av oktober.

Omtalen utvides senere
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Landbruksrelatert næringsutvikling i en videre sammenheng

Partnerskapet legger stor vekt p8 god sammenheng i virkemiddelbruk og i plansystemet i
Nord-Trondelag. Felles nceringspolitikk og ressursforvaltning p8 regionalt niv8 bidrar til
samordna innsats og bedre effekt av virkemiddelbruken.
4.1 Felles fylkesplan for Nord- og SØr-Tr~ndelag(2004-2008)
Under overskrifta "noe 8 leve av - noe 8 leve for" fokuserer planen pi%6 hovedomrider i
arbeidet med i utvikle fylket:
* Innovasjon og nyskaping

Fylkesmannens landbruksavdeling

Forskning og utdanning
Mat og matproduksjon
Energi
Kommunikasjoner
Et godt sted 8 bo og leve
Under "Mat og matproduksjon" er det formulert f~lgendemål: 8 utnytte jordbrukets
muligheter og ressurser, sikre gode internasjonale markedsforhold og rekruttering og
nytenkning i næringa.
Skogbruket og skogsektorens betydning og muligheter er beskrevet under "Innovasjon og
nyskaping". Det legges her vekt pa behovet for oppbygging av en kvalitetsmessig og
bærekraftig god framtidsskog, og at verdiskapingen skal Økes gjennom pkt avvirkning. Under
"Energi" omtales bioenergi, og det settes fokus p&8 Øke markedet og a g j ~ r denne
e
energiformen l ~ m s o m .
Det er ogsa utarbeidet et felles samhandlingsprogram for oppf~lgingav Fylkesplanen for
tr~ndelagsfylkene.

4.2 Regionalt utviklingsprogram (RUP) /Handlingsprogram
Nord-Tr~ndelaghar hatt regionale utviklingsprogram siden 1999, bade et 4 arig og Arlige
program er utarbeidet. Fylkeskommunen har lagt til rette for prosess der bade
Fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunene, næring, kompetansemilj~erog andre
offentlige etater har deltatt aktivt. Gjeldende RUP bygger pa den gamle Qlkesplanen og har 3
innsatsomr8der. Dette er:
Kompetanseutvikling og nyskaping.
Internasjonalisering og regionalt samarbeid.
Tilrettelegging og bolyst.
I tillegg omtales "Kultur som utviklingsfaktor" og 7'Ungdomsperspektivet" i egne kapitler.
Det vil bli utarbeidet nytt handlingsprogram p8 bakgrunn av gjeldende fylkesplan.
4 3 Strategisk plan landbruk
Strategisk Plan Landbruk (SPL) for Nord-Tr~ndelag(2002-2005) ble vedtatt i november
2001. SPL er et fylkeskommunalt plandokument, og er retningsgivende for utarbeidelse av
arlige handlingsprogrammer for de Økonomiske virkemidlene, samt etthige regionale
utviklingsprogram.
4.4 Tenkeloft trflndersk landbruk
Prosessen med Tenkeloftet ble dratt i gang som et samarbeid mellom bade offentlige aktgrer
og næringsliv tilknytta landbruket. I arbeidet har det deltatt sentrale folk fra bank,
fylkeskommunene, Innovasjon Norge, forskning, utdanning, landbruksindustri (bade samvirke
og private) og landbruksnæringa. Det er gjemomf~rten SWOT-analyse samt mal og
s gjennom konkrete tiltak og handlingsplaner. Tenkeloftet har
strategiarbeid som n8 f ~ l g e opp
livsglede og verdiskaping som visjon. Hovedmålsetting for tr~ndersklandbruk er:
Et gladere og mer motivert landbruksmilj~
Økt verdiskaping av landbrukets samlede ressurser
Utvikle landskap, kultur og identitet som Øker bolyst
Styrking av konkurransekraften
Tenkeloftet peker ut fem hovedstrategier:
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0ke andel av volumproduksjonene
0ke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsm8ter
Videreutvikle trgndersk matkultur
Satse pa kompetanseheving og bedriftsutvikling
Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap
Tenkeloftet danner et viktig grunnlag for fylkesplanen, og har bidratt til at landbruk har fått en
meget tydelig profil i fylkesplanen.

4 5 Skogbruk og treindustri i Tr~ndelag
N ~ r i n g agjennomforer en prosess for a utvikle skog- og trebransjen i fylket. Initiativet ble
tatt av Fylkestinget i Nord-Trondelag som vedtok a sette i gang et arbeid med 8 utrede hvilke
reelle muligheter skogbransjen i fylket har. Hensikten er a finne aktuelle tiltak som
fylkeskommunen kan bidra med, og samtidig bli enige om aktuell tiltak bransjen selv kan
folge opp. SØ~-Trondelag
fylkeskommune har senere sluttet seg til prosessen. Deltakere i
prosessen er organisasjoner og representanter fra skog- og trenæringa, samt ressurspersoner
innen marked, forskning, kompetanseoppbygging og andre aktuelle omrader i verdikjeden fra
planting til ferdig treprodukt inkl. utvikling av nye produkter. I tillegg har politikere pa
kommune, region og nasjonalt niva deltatt i prosessen.
I oppfolgingen av prosessen vil det b1.a. bli utarbeidet en rapport som legges fram for
Fylkestingene ved arsskiftet. I dette dokumentet vil det innen de fire temaomrader den nye
skogeieren, marked, rammevilkar og omdomrne framga prioriterte tiltak.
4.6 Regionalt mflprogram
Miljoutfordringene i jordbruket er grundig beskrevet i Regionalt milj~program.Hovedmalet
er en helhetlig forvaltning av produksjonsarealene og kulturlandskapet i fylket slik at
produksjonspotensial, miljogoder, biologiske og kulturhistoriske verdier og
opplevelseskvaliteter sikres, vedlikeholdes og videreutvikles.
Nord-Tr~ndelager et stort landbruksfylke og har store utfordringer innen hovedomradene:
kulturlandskap (ta vare på/utvikle kulturlandskapet, hindre gjengroing)
forurensing (hindre erosjon fra jordbruksareal)
Innenfor disse omradene er det utviklet et sett av ~konomiskevirkemidler for 8 n8
malsettingene. Programmet omfatter 22,7 mill. kroner i 2005, som er forste ar, og summen vil
~ k ieprogramperioden. Dette er rettighetsmidler, hvor en spesifikk gjennomfort aktivitet i
gardsdrifta etter Mig s ~ k n a dgir rett til tilskudd.
Programmet omtaler ogsa SMIL (spesielle milj~tiltaki jordbruket) som omfatter 7,6 mill.
kroner. Fylkesmannen tildeler disse midlene til kommunene som handterer ordningen overfor
s~kere.Ordningen gir ogsa muligheter til delfinansiering av utrednings- ,kompetansehevende
og planleggingsaktiviteter forut for gjennomforing av fysiske milj~tiltak.

4.7 Handlingsplaner for satsingsomrAder
Fylkesmannen har i samarbeid med andre utviklet en rekke handlingsplaner/dokumenterder
overordna strategier i Tenkeloftet, Fylkesplan, Strategisk plan landbruk, RUP og andre
strategiske dokumenter f ~ l g e opp
s gjennom konkrete tiltak. Dette er Handlingsplan for lokal
mat i Tr~ndelag,Handlingsplan for ~kologisklandbruk i Tr~ndelag,Handlingsplan for
bioenergi for NT, Handlingsplan for b ~ ogr grgnt i Tr~ndelag,Komstrategi for Tr~ndelag,
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Forstudie næringsutvikling i utmark i Nord-Tr~ndelagog Handlingsplan k j ~ tfor
t Trondelag.
Planene rulleres arlig.

4.8 Skogretta virkemidler
Skogmidlene er bevilget over statsbudsjettet til nzrings og milj~tiltaki skogbruket og
skogbruksplanlegging,og u t g j ~ for
r 2004 ca. 13 mill. kroner. Vedtaksmyndighet er
kommunen. Midlene skal brukes i henhold til egne forskrifter og omfatter omradene;
skogkultur, veibygging, milj~tiltaki skog, drift med taubane og hest, "andre tiltak i
skogbruket" og skogbruksplanlegging.

5 Landbrukets betydning i NorcbTr~ndelag
Nord-Tr~ndelagfylke hadde 127 973 innbyggere 01.01.2004. Fylket har en omfattende
landbruksproduksjon sett i forhold til befolkningsgrunnlaget. Nord-Tr~ndelaghar 2,8% av
landets befolkning, og star samtidig for omkring 11% av landbruksproduksjonen. Dette
innebærer ogsa at landbruket innen tradisjonell jord- og skogbruk, nye n~ringerog med
ringvirkninger har stor betydning bade n~ringsmessigog sysselsettingsmessigi fylket.

Grannsaker
Korn
Poteter
Melkekyr
0vrig storfe
Sau

Gris
Kylling

Verpehaner
Skog
Gardbrukere

Figur 5.1 :Nord-Tr~ndelags
produksjon av landbruksravarer (volum) og s ~ k e r om
e
produksjonstilskudd, prosent av landet. Arene 1995 og 2003.
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Figur 5.1 viser at Nord-Trendelag har okt sin landbruksproduksjon i forhold til landet for
~ v r i gi perioden 1995 til 2003. Dette har bade sammenheng med at produksjonen har &t i
Nord-Trandelag, og at andre deler av landet har redusert sin landbruksproduksjon.

NØkkeltall fra landbruksnæringeni Nord-Tr~ndelag2003:
10 900 landbrukseiendommer
4 150 gardsbruk
6 000 arsverk
11% av norsk jordbruksproduksjon
Inntekt p&3 milliarder kroner p&bruksniva

K. I. Western har i 2004 gjennomfert analysen "Landbrukets betydning for den ~konomiske
utvikling i Tr~ndelag"(HINT 2004). Denne analysen viser at landbruket fortsatt har s v ~ r t
store ringvirkninger i forhold til annet n~ringsliv.Det er beregnet en multiplikator p8 2,23 for
jordbruk og en faktor pa 2,74 for skogbruk og trelast. Dette betyr at for hver sysselsatt i
jordbruk f ~ l g edet
r med 1,23 hrsverk i andre næringer og tilsvarende 1,74 for skogbruk.
Betydningen av landbruket er stor i begge fylker og noe storre i Nord- Tr~ndelagenn i SerTr~ndelag.Dersom en sammenligner resultatene for ulike nzringer finner en at jordbruk med
naxingsmiddelindustrien er den sterste bransjen i fylket (tabell 5.1). Skogbruk med
skogindustrien er den nest sterste.
Tabell 5.1 :Sammenligning av verdikjedene jordbruk, skogbruk og fiskeri med hensyn til
produksjonsverdi og sysselsetting. Nord-Tr~ndelag.
Sysselsetting l).
~roduksjon"i 2003. Faste 1997- /
priser.
Antall
Prosent av total
Prosent av total
Kroner
produksjon
sysselsetting
1 800
Knapt 10 %
Ca 3,6 mrd.
3%
Skogbruk, trelast,
trevare, treforedling *)
Vel 14 %
6 250
Ca 5 3 mrd.
11 %
Jordbruk,
næringsmiddel 3,
Vel 3 %
1,4%
Fiske og fangst,
fiskeoppdrett,
Ca
mrdo
fiskeforedling
Ca 38 mrd.
l00
54 O00
Sum
l00

I

l

l

l

l

l) Privat, kommunal og statlig tjenesteyting er med
2) Transport og m~belindustriener ikke med
3) Transport er ikke med

Analysen "Tr~nderbonden"(O. Storstad, Senter for bygdeforskning 2004) konkluderer med at
p8 landsbasis er tronderbondene de mest profesjonelle. De har i storre grad landbruksfaglig
utdanning, har sin yrkesidentitet knyttet til det 8 v w e gardbruker. De arbeider mer pa bruket,
og er i starre grad opptatt av at heltidsbonden prioriteres i &reneframover. Tr~nderbondenhar
en sterkere organisasjonstradisjon, sammenliknet med den jevne norske bonde.
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Resultatene fra unders~kelsenviser entydig at framtidstroen og investeringslysta er stØrre
blant nord-tr~nderskeb ~ n d e sammenliknet
r
med b ~ n d e utenfor
r
Tr~ndelag,og i forhold til
s~r-tr~nderske
bender.
Omtalen ovenfor viser at landbruket har en spesiell stilling i det nordtr~nderskesamfunnet,
ved at det bidrar vesentlig til verdiskaping og sysselsetting i fylket.

6 Malsetting for landbruksrelatertnæringsutvikling i NorcPTr~ndelag
Malsettingene for landbniksrelatert næringsutvikling i Nord-Tr~ndelagtar utgangspunkt i de
nasjonale målsettingene for norsk landbruk, og regionale målsettinger og prioriteringer i blant
annet Fylkesplan, Regionalt utviklingsprogram og Strategisk plan landbruk. Gjennom
satsingen blir det lagt et bredt næringsmessig perspektiv for etablering og videreutvikling av
smaskalapreget næringsvirksomhet innen og i tilknytning til landbruket. Strategien skal legge
til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, l~nnsomverdiskaping og
desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og
landbrukseiendommen spesielt.
De fem hovedmalene for landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Tr~ndelagi perioden
2005 til 2008 er a:
1. Utvikle l~nnsomsysselsetting i landbruket og pa bygdene.
Det skal legges avgiorende vekt pa utvikling av l~nnsommeog vange
arbeidsplasser. En skal prioritere bedrifter og forretningsideer som bidrar til 8
bringe inntekter inn i fylket.
Arbeidskraftintensive tiltak prioriteres.
De mest næringssvake omradene av fylket prioriteres.
2. Skape kultur og strukturer for naeringsutvikling i grendesamfunnene.
Det er et viktig mal at en ved bruken av BU-midlene skal bidra til ~ k t
forstaelse for behovet for ny næringsaktivitet i bygdesamfunnene, samt 8 gi
bedre muligheter for utvikling av ny virksomhet. Bygdefolket u t g j ~ selv
r den
viktigste ressursen i arbeidet med bygdeutvikling.
Tiltak rettet mot ungdom og rekruttering prioriteres
BU-midlene skal fungere som et virkemiddel for 8 f8 bygdesamfunnene og
deres innbyggere til selv 8 ta stgrre ansvar for næringsutviklingsarbeidet.
3. Utvikle nye arbeidsplasser for kvinner p&bygdene.
En sentral malsetting med BU-midlene er 8 legge til rette for at kvinner far
bedret sine muligheter til inntektsgivende arbeid. Dette omfatter bade sikring
av kvinners arbeidsplasser i tradisjonell landbruksproduksjon, utvikling av nye
kvinnearbeidsplasser i tilknytning til landbruket og en generell aktiviseringav
kvinners interesser og ressurser i bygdeutviklingsarbeidet.
4. ake verdiskapingen i Qlkets landbruksproduksjon.
Virkemidlene skal benyttes slik at de best mulig bidrar til 8 opprettholde en
robust lokal landbruksproduksjon i hele fylket.

Fylkesmannens landbruksavdeling
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Opprettholde volumet i fylkets landbruksproduksjon, og eke produksjonen
innenfor det mulighetsrom det nasjonale markedet gir.
Bidra til a skape og utnytte nye markeder gjennom ~ kmangfold.
t
Satsing pa ~kologisklandbruksproduksjon vil bli prioritert for 8 bidra til 8 nii
de nasjonale målsettingene.

5. Bidra til a ta vare pa, utvikle og synliggjgre fellesgoder og miij~kvalitetersom
grunnlag for næringsutvikling og bosetting.
Samspill mellom bruk av BU-midlene og virkemidler rettet mot kulturlandskap
og m i l j ~
i Regionalt milj~programog andre nærings- og milj~rettaordninger.
Bidra til trivsel og 8 &re det attraktivt 5 bo i levende nordtr~nderskebygder.

7 Gjennomgripende prioriteringer
For 5 n8 malsettingene er det fastsatt fem gjennomgripende prioriteringer som legges til grum
for satsingen pa landbruksrelatert næringsutvikling i Nord-Trendelag:
1. Kompetanseutvikling
2. Likestilling
3. Ungdom og rekruttering
4. Innovasjon og markedsrettet effektivisering
5. Internasjonalisering

7.1 Kompetanseutvikling
Det er n~dvendig8 stille krav til kompetanse hos akterer som s ~ k estette
r
til landbruksrelatert
næringsutvikling.
Kompetanseoppbygging kan være brukerinitiert, eller være initiert fra milj~ersom tilbyr
kompetanse. Ved sistnevnte kategori stilles det krav til at prosjektet er tilstrekkelig forankret i
behov hos de aktuelle malgrupper for prosjektet. En mate 8 sikre dette pa er gjemom a stille
krav til brukerfinansiering.
P8 en del omrader kan det imidlertid være behov for at stetten rettes direkte mot dem som
tilbyr kompetanse. Det kan i slike tilfeller vzre aktuelt 8 bidra i storre fellessatsinger ogsa når
dette inkluderer samarbeidsprosjektmellom FoU-akt~r/srniiskalatilleggsnæring.
Det rna framover legges vekt pa samordning og samhandling mellom aktorene i det regionale
partnerskapet for a sikre fornuftig ressursbruk. Tyngre satsinger m8 ha nasjonal
medfinansiering.

Prioriteringer
Kompetanseutvikling og nettverksbygging med nyskaping og ~ kverdiskaping
t
som
siktemal vil bli prioritert.
S t ~ t t til
e brukerinitiert kompetanseoppbygging prioriteres.
FOU-prosjekter kan stettes der det er relevant. Det legges vekt pa at prosjektet bade
faglig og ~konomisker stØttet av nasjonale milja. BU-midler prioriteres brukt i en
forprosjektfase for 8 oppn8 dette.
Pagangen har vsrt stor fra forskermilj~eneog det vil fortsatt vzre n~dvendigmed streng
prioritering av midler til FoU.
Fylkesmannens landbruksavdeling
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7.2 Likestilling
Kvinner og menn har ofte ulik erfaringsbakgrunn, og ulik kompetanse og utdanning. Dette
bidrar til stØrre mangfold i forvaltning av lokale ressurser, og et bredere erfaringsgrunnlag for
utvikling av lokal ressursutnyttelse, markedsmuligheter, kultur og lokalsamfunn (St.meld. nr.
19, Om norsk landbruk og matproduksjon). Kvinner representerer en type erfaring og et
interessefelt med stort potensial for naeringsutvikling.
Kvinners muligheter for arbeid og inntekt en av de mest sentrale u t f o r d ~ g evi
r star overfor
niir det gjelder framtidig bosetting* og samfunnsm~nsteri distriktene. Tiltak som
tilrettelegger for at kvinner kan fa bedret sine muligheter til inntektsgivende arbeid,
Økonomisk selvstendighet og innfiytelse rna prioriteres.
I samarbeid med Nord-Tr~ndelagfylkeskommune og Innovasjon Norge har Fylkesmannens
landbruksavdeling i perioden 2002 - 2004 gjennomf~rt"Program for likestillingssatsing i
Nord-Tr~ndelag"for ii styrke kvinners deltakelse i næringsliv og næringsutvikling.
Pilotsatsingen i Nord-Tr~ndelaghar bestiitt av 8 selvstendige, organiserte prosjekter med egne
styringsgrupper. Til sammen er i overkant av 10,3 mill. kroner brukt i en 2 3 arsperiode hvor
utfordringen har vært 8 bidra til ii rette opp skjevheter mellom kjØnn. Av disse kom 2
millioner kroner fra Landbruksdepartementet. Resultatene viser funn som peker pii nye
utfordringer med et landbruk i endring.

Prioriteringer
Tiltak som gir kvinner et godt grunnlag for ii etablere ny aktivitet. Aktiv bruk av
etablererstipend som virkemiddel, og oppf~lgingav igangsatt virksomhet gjennom
stgtte til investeringer, bedriftsutvikling m.v.
Viderefflring og videreutvikling av programmessige satsinger
* Tiltak som synliggj~rog mobiliserer kvinners interesser for bygdeutvikling f.eks.
gjennom stgtte til lokal nettverksbygging og gjennomf~ringav kurs.
Fellestiltak som f ~ l g eopp
r kvinner som har etablert egen virksomhet.
Oppf~lgingav Likestillingspilotsatsinga.
7 3 Ungdom og rekruttering
I arbeidet med utvikling av bygdene i bred forstand, og utvikling av landbruksrelatert
verdiskaping, representerer ungdom en viktig ressurs. Sentrale utfordringer blir ii sikre
kompetanse, et mangfold av personlige ressurser og nyskapende krefter til bygdene som
stadig mgter nye utfordringer. Ungdom m i trekkes inn pii viktige samfunnsomriider, og de m&
fii mulighet til medansvar.
Det er relativt fii unge som benytter seg av de bedriftsrettede BU-midlene og starter opp egen
virksomhet. Tiltak som stimulerer ungdom til dette prioriteres. Tiltak av mobiliserende og
aktivitetsfremmende karakter er viktig for 8 styrke og skape strukturer og miljo for omstilling
og entreprengrånd.
Prioriteringer:
Tiltak som styrker ungdoms motivasjon for ii g8 inn i landbruket og tilknytta ncering.
Programmessig satsing p8 tiltak som styrker unge jenters interesser i landbruk, med
hensyn til eiendomsrett, beslutnings- og piivirkningsmuligheter.
Tiltak av mobiliserende og aktivitetsfremmende karakter som styrker ungdoms forhold til
n ~ r m i l j ~og
e t deres medvirkning til bygdeutvikling
Fylkesmannens landbruksavdeling
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Tiltak som fremmer entrepren~rskapblant ungdom

7.4 Innovasjon og markedsrettet effektivisering
Med innovasjon menes utvikling, kommersialisering og utnyttelse av noe nytt. Dette
inkluderer produkt- (vare, tjeneste, kvalitet) og prosessutvikling, nyskaping gjennom
teknologisk endring, FoU-basert endring, ny utnyttelse av ravarer, nye organisasjons- eller
sarnhandlingsformer, og apning av nye markeder. En bred forstaelse av innovasjonsbegrepet
omfatter bade trinnvise og sprangvise innovasjoner, enten i nye eller eksisterende bedrifter.
Kravet som rna stilles til slike tiltak, er at innovasjonstiltakeneinnebærer noe nytt for den det
gjelder, uavhengig av om dette er velkjent kunnskap eller teknologi for andre.
Det rna arbeides for l~nnsommeinnovasjoner som kan ~ k bredden
e
i næringsgrunnlaget pa
det enkelte gardsbruk. Dette gjelder utvidelse av produksjon med utgangspunkt i etablert
basisproduksjon, ny utnyttelse av gårdens ressurser og andre former for entrepren~rskapsom
kan forbedre inntektsgrunnlaget i bygdesamfunnene. Dette kan skje gjennom videreforedling
av eget rastoff, og ved satsing i nye næringer som for eksempel reiseliv, skole- og
omsorgstjenester, der ressurser pa garden, i husholdet ogeller i bygdesamfunnet utnyttes.
Nar det gjelder bruk av virkemidler i slike prosjekter, vil virkemiddelapparatets kompetanse i
prosjektforedling og veiledning ved nyetablering være en del av tilbudet. Videre vil det være
aktuelt a gi finansiell stgtte i flere utviklingsfaser av den nye virksomheten. Samspillet med
radgivnings- og kompetansemilj~og andre finansinstitusjoner vil være viktig.

7.5 Internasjonalisering
Utviklingen mot en friere verdenshandel gjennom forpliktelser i forhold til WTO og EU vil
pavirke rammevilkarene for landbruket i arene framover. Innenlands tradisjonell
jordbruksproduksjon blir i stadig stgrre grad utsatt for konkurranse fra varer produsert i
utlandet og som tilbys til en lavere pris. Samtidig vil det ogsa sette begrensninger for
stetteniva og innretting av stgtte over statsbudsjettet. Dette setter press pa priser og
l~msomheteni den norske jordbrukssektoren. Pa den annen side har trebransjen og
reiselivsbransjen tradisjon for i stor grad 8 forholde seg til et internasjonalt marked uten noen
form for tollbeskyttelse. I disse bransjene eksisterer det betydelig kompetanse vedr~rende3
operere mot internasjonale markeder.
Utfordringene knyttet til 8 mØte ~ kinternasjonal
t
konkurranse i landbruket vil være
forskjellige. For primæjordbruket vil en effektiv tollbeskyttelse være en forutsetning for 8
opprettholde volumet i jordbruksproduksjonen. Videre rna det arbeides for fortsatt
effektivisering og kostnadsreduksjoner i alle ledd i verdikjeden innen matvaresektoren.
Innenlands produsert mat har en sterk preferanse hos norske forbrukere. Satsing pa okt
mangfold av mat med særpreg vil bidra til fortsatt a opprettholde en slik sterk preferanse og
betalingsvilje for norske produkter.
Et h ~ ykostnadsniva
t
medf~rerat norske jordbruksvarer i liten grad vil kunne konkurrere p8
det internasjonale markedet. Det vil imidlertid kunne være muligheter for l~nnsomeksport av
spesielle produkter basert pa f.eks. smaskala matproduksjon. For andre bransjer (tre og
reiseliv) som i stor grad arbeider innenfor et internasjonalt marked, vil utfordringen ligge i 5
utvikle eksisterende markeder og eventuelt 8 finne nye markeder. Eksportsatsing Tr~ndelag
vil kunne bidra til dette.
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8 Satsingsomr&der- muligheter, strategier og prioriteriqjer
Det er fastsatt 6 hovedsatsingsomr8der i den regionale strategien:
Mat og foredling
Jordbruk, melk og storfe
Skog, trevirke, bioenergi og utmarksressurser
Reiseliv og opplevelsesnæring
* Andre næringer
Mobilisering og tilrettelegging
Det legges vekt pa helkjedetenking i arbeidet med landbruksrelatert næringsutvikling i NordTr~ndelag.For 8 f8 best mulig effekt målt i verdiskaping og l~nnsomnæringsutvikling skal
satsingen bidra til utvikling av alle ledd i verdikjeden fra ravareproduksjon gjennom
foredlingsledd og tjenesteproduksjon og ut til den betalingsvillige forbrukeren. Den
landbruksrelatertenaeringsvirksomheten i Nord-Trendelag representerer en rekke verdikjeder,
og noen hovedgrupper av disse er representert i satsingsomradene som behandles i dette
kapitlet. I tillegg er det et uutnyttet potensial i 8 bidra til samhandling mellom disse
verdikjedene. Det er for eksempel meget viktig a f8 en samordnet satsing pa reiseliv,
utmarksbasert opplevelsesnæring og lokal mat i Nord-Trendelag. Det er en utfordring a bidra
til at akt~renei storre grad utnytter mulighetene som ligger i i skjæringspunktet mellom
satsingsomradene.

8.1

Mat og foredling

Status

Det har i siste firearsperiode (fra 2001 og utover) vært betydelig interesse i Nord-Trendelag
for etablering av gardsbasert videreforedling av mat. Innenfor BU-ordningen er det i nevnte
tidsperiode innvilget investeringsst~tteog utviklingsstette (etablererstipend eller
bedriftsutviklingsstette) til nærmere 50 matrelaterte prosjekt, der hovedtyngden av
prosjektene har gatt p8 etablering eller videreutvikling av sma matbedrifter knyttet til
enkeltbruk. Flere av bedriftene har oppnadd betydelig suksess, og oppnar en omsetning i
st~rrelsesorden1- 2 millioner kroner pr ar. Forbruket av BU-midler til matprosjekter i NordTr~ndelaghar vært tett oppunder 10 millioner kroner for den nevnte tidsperioden.
Verdiskapingsprograrnrnet for mat (VSP-Mat) som ble etablert i 2001 rettet hovedfokuset mot
fellesprosjekt, enten mellom flere primmprodusenter eller primærprodusenter1
foredlingsbedrifter/markedsakt~rer.
I Nord-Trendelag responderte bade landbruket og
akt~renevidere ut i verdikjeden litt sent pa denne satsingen, men det har de siste 2 3 arene
vmt en markant ~ k n i n gi interessen for 8 etablere fellesprosjekt. Pagaende og nylig avsluttede
prosjekt retter seg saerlig mot bedret markedstilgang for smaskala matprodusenter, og det er
knyttet spesielt stor interesse til prosjektet "Gardsmat fra Tr~ndelag"i regi av Norsk
Gardsmat Tr~ndelag.Samlet mengde prosjekter innenfor VSP-Mat i Nord-Trendelag var 11i
2002,15 i 2003 og 8 fram til september i 2004, og det er innvilget stette for ca 9,2 millioner
kroner over VSP-Mat for den nevnte tidsperioden.
I tillegg til det ovennevnte kommer det at M ~ r landbruksskole
e
er ett av fem kompetansenav
innenfor VSP-mat, noe som medf~rerat skolen har ansvaret for 5 koordinere kompetansetiltak
rettet mot smiiskala matprodusenter/næringsmiddelindustri innenfor fylkene Mere og
Romsdal, Ser-Trendelag og Nord-Trendelag. Samarbeidet med h ~ y e r e
utdanningsinstitusjoner som H~gskoleni Ser-Trendelag (HiST) og H~gskoleni NordFylkesmannens landbruksavdeling
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Tr~ndelag(HINT) er ogsii godt utviklet, og Maere Landbruksskole og HiNT har i samarbeid
etablert et meget etterspurt modulbasert kurs i smiiskala matproduksjon (dette er et kurs som
gir studiepoeng i h~gskolesystemet).
Landbruksavdelingene i Nord- og SØ~-Trondelag
vil i %rgjennomfore en revisjon av sin felles
Handlingsplan for lokal mat i Trondelag. Planen vil være retningsgivende for
landbruksavdelingenesarbeid med smiiskala mat, og fungere som et verktØy for ii samordne
denne virksomheten innen og mellom fylkene.
Det er en betydelig sysselsetting innen mat og foredling i Nord-Tr~ndelag.Det er store
næringsmiddelbedrifter innenfor b1.a. melk, k j ~ tog
t bærlgr~nt,men disse har i svært liten
grad vært forbrukere av virkemidler rettet mot landbruksrelatert næringsutvikling. Det ligger
klare utfordringer i 8 utnytte bade produksjons- og markedskompetansen i disse bedriftene for
de sma og mellomstore foredlingsbedriftene.
Det mest spesielle for fylket er omfanget av mellomstore kj~ttforedlingsbedrifter,der fylket
ogsa har flere private slakterier og flere kj~ttforedlingsbedrifter.Smiiskala matforedling star
ogsa sterkt i fylket med 30-40 etablerte sm&skalaprodusenterog et storre antall som driver
med lokal foredling og/eller direktesalg innen bakst, gronnsaker, bær, egg og k j ~ t t .
Aktiviteten er stØrst pii Innherred, og i indre Namdal, men det er en Økende aktivitet bade i
Namdalen og Stj~rdalen.
Som et resultat av jordbruksoppgi~ret2004 ble Nord-Trondelag liggende utenfor framtidig
satsingsomr~defor kvotebasert geitmelkproduksjon for industriell bearbeiding. Det er
gjennom jordbruksoppgj~retsatt inn virkemidler for 8 bidra til omstilling av produksjonen i
disse omriidene (okt kvotesalgsprisen og omstillingsbidrag). Framover er det en utfordring 4
omstille kvotebasert geitmelkproduksjon til lokal foredling eller annen produksjon.
Utfodringer og muligheter
Redusere flaskehalser nar det gjelder distribusjon og salg av matprodukter
videreforedlet pa egen gard, samt styrke leveringsdyktigheten til denne typen
produsenter.
Styrke koblingen mellom lokale matprodusenter og lokale reiselivsaktorer.
Fii etablert flere regionale varemerker.
@kesamarbeidet mellom smii, mellomstore og store n~ringsmiddelbedrifterfor bedre
utnyttelse av ravarer, teknologi og kompetanse.
0ke inntjeningen i bm- og gr~ntproduksjonenved videreforedling, videreutvikling,
minimalisering av svinn og markedstilpasset produksjon.
Styrke kompetansen og Øke innovasjonsgraden innenfor landbruksbasert
matproduksjon gjennom bedret kontakt mellom produsentedbedrifter og bade
regionale og nasjonale FoU/kompetansemilj~.
Ta ut den potensielle merverdien av ~kologiskproduksjon gjennom lokal foredling og
utvikling av nye produkter med ~ kbetalingsvilje
t
i markedet
Omlegging av geitmelkproduksjon til lokal foredling eller annen produksjon
Det legges vekt pa a utnytte mulighetene som ligger i 8 koble opplevelsesverdien av
kulturlandskapet med servering og salg av lokal mat.
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Strategier og priorite&tger
Med lokal matforedling menes foredling og omsetning av fortrinnsvis lokale ravarer, som
omfatter bade smaskala matprodusenter med gardsmatforedling og sma og mellomstore
næringsmiddelbedriftermed inntil 20 arsverk
Det finnes ulike typer virkemidler innrettet mot denne typen aktivitet, bade BU-midlene og
Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-Mat). a k t samhandling mellom ulike
typer virkemidler er viktig for fi oppni best mulige resultater i matsatsingen.
d

Det legges vekt pa utnytting av lokale mattradisjoner. Det kan ytes stette til utvikling og
tilrettelegging for lokal helars foredling av ku- og geitemj~lkfra egen produksjon samt
smaskalapreget videreforedling av ~kologiskeprodukter.
0kt utnyttelse, foredling og verdiskaping av ferskvannsfisk og viltkj~tter ogsa en viktig del
av arbeidet med lokal mat.
For a bidra til 8 opprettholde et aktivt geitehold i Nord-Trondelag er det viktig at det legges til
rette for omstilling fra kvotebasert produksjon til lokal foredling av geitmelk. Prosjekter hvor
formfilet er omstilling til lokal foredling av geitrnelk eller annen type produksjon ber dermed
prioriteres.
N~ringsvirksomhetpa dette omradet omfattes av bade E0S-regelverket og nasjonalt
regelverk. God samhandling med lokale myndigheter innen Mattilsynet vil vzre av
avgierende betydning.

ake produksjon, omfang, tilgjengelighet og mangfold av lokal mat
Stimulere til flere foredlere
Stimulere til volumvekst hos noen smaskalaprodusenter og ~ k andelen
e
~kologisk
videreforedling
Stimulere mulighetene basert pa smegenheter, geografisk eller rasemessig
Stette aktivt opp om videreforedling av geiteprodukter
Innf~reog ta i bruk produksjons- og lagringsteknologi for grennsaker, potet og bær
som gigr det mulig a produsere og lagre kvalitetsprodukter med minimalt svinn og
omsette til best mulig pris i et definert marked
* Stette nyskaping og produktutvikling for uttak av merverdi hos primzrprodusentene i
volumproduksjonene.
Bedre informasjon om lokal mat til potensielle forbrukere.
Videreutvikle tr~nderskmatkultur
Dokumentasjon av lokale/regionale szregenheter
Utvikle ulike tr~nderskematkonsept (samspill produsent, foredler, kokk, historie,
kultur.
Utnytte mulighetene for regionale merkevarer
Stette iverksetting Tr~nderskMatfestival fra 2005
Mellomstore og store foredlere utfordres til produktutvikling basert p8 lokal tradisjon
Satse p4 kompetanseheving og bedriftsutvikling
Videreutvikling av kompetansetiltak for eksempel gjennom kompetansenavet for
smaskala matforedling pfi M ~ r landbruksskole.
e
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Etablere nye og videreutvikle eksisterende bedrifts- og egenutviklingsprogram.
Legge til rette for samarbeid mellom videregaende skoler, h~gskolerog
forskningsmilj~.
Videreutvikling av landbruksinkubator, ogsa pa matforedlingsomradet

Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap
Etablere et bredt fagforum for tr~nderskmat og drikke
Bedre samarbeidsrelasjonene mellom reiseliv og lokale matprodusenter
Skape m~teplasserder erfarne produsenter, bedrifter og nyetablerer kan mØtes for
erfaringsutveksling og nettverksbygging
8.2 Jordbruk, melk og storfe
Antall driftsenheter er blitt redusert fra om lag 9 000 driftsenheter i 1969 til vel 5 000
driftsenheter i 1999 (Figur 8.1) Dette tilsvarer en nedgang pa 44% i denne 30-arsperioden
(54% reduksjon pa landsbasis). Det ble utbetalt produksjonstilskudd til 4 150 driftsenheter i
2003, noe som tilsvarer en reduksjon p8 18%fra 1999. Fra 2002 til 2003 var nedgangen i
antall driftsenheter 224, som tilsvarer 5 % nedgang. I likhet med aret f ~err dette en sterkere
nedgang enn det vi har vært vant til. I flere tiar har nedgangen ligget pa knapt 3% per ar. En
stor del av den Økte nedgangen forklares med omlegging av produksjonstilskudd
(omsetningskravet).

Figur 8.1 :Utvikling i antall drifisenheter i NordTr~ndelagi perioden 1969 til 2003. Kilde:
Jordbrukstelling 1999, SSB og s ~ k n a dom produksjonstilskudd, Fylkesmannens
landbruksavdeling.
Jordbruksarealet i Nord-Tr~ndelagutgjorde i 2003 vel 885 000 dekar. Det var for forste gang
i senere tid en svak nedgang i jordbruksarealet fra 2002 til 2003. Jordbruksarealet pr. bruk
oker raskt. I 1969 hadde gjennomsnittsbruket 82 dekar, mens det i 2003 hadde 214 dekar.
Bare i l ~ p eav
t de fire siste ara har gjennomsnittsbruket ~ ksitt
t jordbruksareal med 40 dekar.
Tabell 8.1 viser at det har vært en betydelig strukturutvikling i husdyrproduksjonene i
perioden 1989 til 2003.
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Tabell 8.1: Gjennomsnittlig besetningsstØrrelsefor de stØrste husdyrproduksjonene. Tall for
1989.1994.1999 oa 2003.

* Tall fra 1994
8.2.1 Melke- og storfeproduksjon
Status

I perioden 1993 til 2003 Økte gjennomsnittlig antall melkekyr pr. produsent fra knapt 14 til
18. Dette innebærer en ~ k n i n gp8 28 prosent i denne perioden, og gir et bilde p8
strukturendringene innenfor melkeproduksjonen. Totalt antall melkekyr Økte fram til 1998,
men har deretter gatt ned med 3 902 dyr til totalt 30 551 i 2003. Antall kumelkprodusenter har
gatt ned med omkring 30%i samme periode til om lag 1700 produsenter.
Det har de senere åra vært stor Økning i etablering av samdrifter innen melkeproduksjon, og
det var ved utgangen av 2003 etablert omkring 170 samdrifter.
Antall ammekyr har ~ kkraftig
t
i perioden. I 1989 fantes det knapt 300 arnmekyr i fylket, mot
6 311 i 2003. Antall ammekuprodusenter Økte til 529 produsenter i 2001, men det har etter
dette vært en nedgang pa 12%fra 2001 til 2003. Antall ammekyr pr. produsent har okt fra 5 i
1993 til 11 i 2003 (tabell 8.1).

I perioden 2002 til september 2004 er det gitt tilsagn om til sammai 44 mill. kroner til
storfehold og melkeproduksjon. I 2002 gikk 82 % av midlene innen tradisjonelt landbruk til
storfehold og melkeproduksjon. I 2003 var andelen 69%,og hittil i 2004 63%.

Utfordringer og muligheter
Nord-Trondelag har en relativt stor andel av produksjonen av melk og storfekj~tti landet.
Fylket sett under ett er det gode naturgitte forhold for grasproduksjon og f~lgeligmelk- og
kj~ttproduksjon.En har ogs8 sterke husdyrmilj~ermed god kompetanse i fylket. Samtidig er
foredlingsindustri og infrastruktur godt utbygd. Forholdene ligger dermed til rette for
kostnadseffektiv produksjon av melk og storfekj~tt.Likevel ser en at ulike deler av fylket star
overfor ulike utfordringer i forhold til a videreutvikle primaxproduksjonen, samtidig som det
pa foredlingssiden stadig skjer strukturendringer og nedlegging av anlegg. Nordlige deler av
k jordbrukets verdiskapning av
fylket star overfor szrlige utfordringer. I n~ringssvakes t r ~ er
stor relativ betydning selv om produksjonen i disse omradene er relativt liten fylket sett under
ett. Det ligger dermed en klar utfordring i 5 opprettholde produksjonsfordeling innen fylket.
Det er utarbeidet en egen "Handlingsplan for kj~ttproduksjoni Tr~ndelag2004-2010" i regi
av landbruksavdelingene hos Fylkesmennene i Nord- og SØ~-Trandelag.
For storfekj~tter det
her vist til at en fra slutten av 1990-tallet fram til i dag har gatt fra en overskuddssituasjontil
en underskuddssituasjon av norskprodusert storfekj~tt.Noe av bakgrunnen for dette er
strukturendringene innenfor melkeproduksjonen med en relativt sterk nedgang i antall
melkekyr. Det er dermed et betydelig markedspotensiale for 8 Øke produksjonen av storfekj~tt
i arene framover. Gjennom handlingsplanen har aktorene i Tr~ndelaggitt sammen for i bidra
F y k e s m a ~ e n slandbruksavdeling
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til a utnytte dette markedspotensialet. Unders~kelserviser at det er store forskjeller i
l~nnsomhetmellom bruk med tilnmmet lik produksjons og ressursgrunnlag. a k t IØnnsomhet
i produksjonen er en hovedutfordring for den enkelte produsent, og det er dermed behov for
okt kompetanse p8 dette omradet.
I melkeproduksjonen har det vært relativt store strukturendringerde senere ara. Dette har
blant annet sammenheng med endringer i kvotesystemet for melk. Nytt regelverk for hold av
produksjonsdyr har utlest et betydelig investeringsbehov innen husdyrproduksjonene i Qlket.
Dette har spesielt fatt konsekvenser for melkeproduksjon med behov for bygningsmessige
endringer. I jordbruksoppgj~ret2004 ble det ekstra driftstilskuddet for samdrifter i
melkeproduksjon fjernet. I tillegg ble andelen direkte salg av kvote mellom produsenter okt til
60 % fra 2005, og kvotetaket for enkeltpersonsforetakble ~ ktilt 375 000 liter. Disse
endringene innebmer i sum at samdrifter i stgrre grad jamstilles med andre foretak i
tilskuddssammenheng, og at handlingsrommet ~ k e ss~ r l i for
g andre typer foretak enn
samdrifter. Dette skaper stgrre muligheter for 8 kunne utvikle produksjonen p8
enkeltpersonsforetak framover, og dette b ~ det
r tas hensyn til i virkemiddelbruken.

Strategier og prioriteringer
Det legges opp til 8 ha en aktiv holdning for utvikling av konvensjonell og Økologisk melke
og storfeproduksjoneni fylket. Det m8 tas hensyn til det investeringsbehovet endringene i
t fordelingen av BU-midler til tradisjonelt jordbruk.
krav til hold av storfe har u t l ~ sved
Samtidig legges det vekt p8 8 Øke verdiskapingen i storfekj~ttproduksjonengjennom 5 utnytte
markedspotensialet framover. Midlene skal forbeholdes bruk med et framtidsrettet
produksjonsopplegg og forsvarlig kostnadsnivil samt at det skal legges stor vekt p8
l~nnsomheteni prosjektene.
Det legges opp til en fordeling av BU-midlene til investeringer i tradisjonelt jordbruk, som
ivaretar den regionale produksjonsfordelingen i fylket. Regionale bestemmelser omkring
geografisk differensiering finnes i kapittel 9.2.2. 0kologisk landbruksproduksjon er en viktig
del av strategien for landbruksrelatert næringsutvikling. Omlegging til Økologisk drift kan
u t l ~ s ebehov for investeringer i bygninger og anlegg.
Ved prioritering av enkeltprosjekter legges det vekt pa:
kostnadseffektive l~sninger
nasjonale markedsforhold
sysselsettingseffekt
Kapitalkrevende prosjekter med lav sysselsettingseffektprioriteres ikke. Prosjekter som
medf~reroppbygging av ~ kproduksjonskapasitet
t
betinger at det er markedsmessig rom for
~ kproduksjon
t
for 8 kunne prioriteres.
Det er en m8lsetting at BU-midlene til tradisjonelt jordbruk skal g8 til finansiering av
bygningsmessige tiltak som direkte fremmer jordbruksproduksjon p8 bruksniva. Lagerbygg
for maskiner og redskap samt andre tiltak som har karakter av infrastruktur er ikke prioritert.
Videre er investeringsst~ttetil k j ~ av
p jordareal ikke prioritert.
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8.2.2 Annen husdyrproduksjon
Status
Kraftfôrbasert husdyrproduksjon u t g j ~ en
r vesentlig del av verdiskapningen i landbruket i
fylket. Dette gir igjen betydelige ringvirkninger i forhold til leverand~rindustrisamt foredling.
t
Generelt for kraftfôrbaserte produksjoner har det de siste to arene v ~ rbetydelig
investeringsaktivitet i fylket. Flere ar med relativt god Økonomi samt heving av grensene for
konsesjonsfri drift har medf~rtat en relativt stor andel har investert for 8 Øke
produksjonsomfanget. Markedet for kraftfôrbaserte produksjoner er imidlertid i ferd med 8 ga
inn i en situasjon med til dels betydelig overproduksjon. Dette gjelder spesielt for svin.
Saueholdet i fylket preges av relativt mange og sms driftsenheter. I perioden fra 1993 til 2003
har antall vinterfira sau ~ kfra
t 40 000 til 46 800, samtidig som antall produsenter er redusert
med anslagsvis 23% til om lag 360 produsenter. Samtidig er det skjedd en forskyvning av
.
av denne utviklingen kan
saueholdet i fylket fra fjellomradene til de mer sentrale s t r ~ kMye
tilskrives rovdyrproblemene. Dkonornien innen saueholdet kjennetegnes av svak inntjening.
I perioden 2002 til september 2004 er gitt tilsagn om omkring 13 mill kroner til annen
husdyrproduksjon. Det er særlig svineproduksjon som har ~ ksin
t andel av midlene til
tradisjonelt landbruk fra i overkant av 5% i 2002 til 30% i 2004.

Utfodringer og muligheter
I Handlingsplan for kj~ttproduksjoni Tr~ndelager det spesielt pekt pa to gjennomgripende
utfordringer for husdyrproduksjonene. Dette er kompetanse og l~nnsomhet.
For a kunne drive l~nnsomter det kraftfarbaserte husdyrholdet i stor grad avhengig av at
tollbeskyttelsen p3 produktene blir opprettholdt. Omfattende grensehandel samt krav fra
næringsmiddelindustrien medf~rerimidlertid et press for 8 redusere produktprisene. Videre er
det for enkeltproduksjoner en betydelig overproduksjon som vil matte resultere i lavere
produktpriser. Det ligger en betydelig utfordring i a opprettholde en tilfredsstillende
l~nnsomhethos enkeltprodusentene i en situasjon med fallende produktpriser. Det b ~ i rdenne
situasjonen arbeides med tanke pa a redusere kostnader samt 8 oppna en mer effektiv
produksjon innenfor eksisterende produksjonsomfang. Investeringer b ~ rettes
r
mot a o p p 8
mer kostnadseffektive l~sninger.
Det ligger en utfordring i 5 opprettholde nivaet pa saueholdet i de deler av fylket som har
opplevd den sterkeste nedgangen (fjellregionen). Dette er deler av fylket med begrensete
alternativer til arealbruk slik at grovfôrbaserte produksjoner er viktig av hensyn til
sysselsetting og kulturlandskap. Det bgr generelt arbeides for bedring av l ~ m o m h e t e ni
saueholdet gjennom 8 stgtte utvikling av kostnadseffektive enheter.
Det vises for ~ v r i gtil kapitlet Mat og foredling hvor utfordringer og prioriteringer i forhold til
geitholdet blir omtalt særskilt.

Strategier og prioriteringer
Det legges opp til 8 ha en aktiv holdning for utvikling av konvensjonelt og ~kologisk
husdyrhold i fylket. Midlene skal forbeholdes bruk med et framtidsrettet produksjonsopplegg
og forsvarlig kostnadsniva samt at det skal legges stor vekt pa l~nnsomheteni prosjektene.
Ved prioritering av enkeltprosjekter legges det vekt pa:
kostnadseffektive l~sninger
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nasjonale markedsforhold
sysselsettingseffekt
Kapitalkrevende prosjekter med lav sysselsettingseffektprioriteres ikke. Prosjekter som
medforer oppbygging av okt produksjonskapasitet betinger at det er markedsmessig rom for
okt produksjon for 8 kunne prioriteres.
Det er en målsetting at BU-midlene til tradisjonelt jordbruk skal ga til finansiering av
bygningsmessige tiltak som direkte fremmer jordbruksproduksjon p8 bruksniva. Lagerbygg
for maskiner og redskap samt andre tiltak som har karakter av infrastruktur er ikke prioritert.
Videre er investeringsst~ttetil k j ~ av
p jordareal ikke prioritert.

8.23 Planteproduksjon
Status

Kornproduksjonen i fylket viser en svak ~ k n i n g(5% pa 3 ar) og u t g j ~ n8
r 301 500 daa. Bygg
er dominerende vekst (90%), i tillegg kommer havre og hvete. Pa grum av kort veksttid vil
bygg pa mange arealer være eneste alternativ til gras. Fylket har imidlertid hatt en ~ k n i n gi
h~sthveteproduksjonende siste arene. Det har v m t en Økning i avlingsnivaet, og en betydelig
utvikling i retning av storre maskiner. Storre innslag av entrepenordrift utgior en del av dette.
P&bakgrunn av Tenkeloft tr~ndersklandbruk er det utviklet en "Komstrategi for Tr~ndelag"
som peker ut strategier for 8 styrke l~nnsomhet,effektivitet og kompetanse i hele verdikjeden.
Kraftforindustriensbehov tilsier at vi burde hatt et storre innslag av oljefro som proteinkilde.
Olj~fr~dyrkinga
har imdlertid gatt sterkt tilbake i regionen, da dagens sorter er lite tilpassa
vare forhold. Engfr~dyrkingahar ~ ki tfylket, det er god kompetanse og gode resultater hos
kontraktdyrkerne.
Potetarealet har gatt ned en periode og u t g i ~ n8
r vel 15 000 da. Samtidig har brukene blitt
storre. Potetbransjen har arbeidet spesielt med kvalitet, dette stiller krav til brukerne.
Bade b m og gr~nnsakdyrkingaer konsentrert til enkelte omrader i fylket, og skyldes bla
dyrkingsrnilj~,klima, jord og markedsforhold. Bzr- og gront produksjonene er intensive og
krevende og det er n~dvendiga utnytte stordriftsfordeler for 8 f8 god ~konomii produksjonen.
Markedet for bax og gronsaker vokser i volum og mangfold. Nord- Tr~ndelaghar mulighet til
% ~ k sin
e produksjon p%dette omradet. Strenge krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner
har bidratt til at antall bruk med produksjon av b ~ ogr gront er redusert, samtidig som
brukene med fortsatt produksjon er blitt storre. I dag domineres baxproduksjonen i NordTr~ndelagav jordbær, (1 470 daa, 8 % ~ k n i n gpa 3 ar) mens andre bærslag u t g j ~ r168 daa.
Gromsaker pa friland har okt, og ble produsert pa totalt 5 100 daa i Nord-Trondelag (25 %
~ k n i n gp8 3 ar), dette skyldes i hovedsak offensiv satsing pa Frosta. Veksthusbransjen i fylket
har ogsa hatt en relativt bra vekst, godt fagmiljo og gunstige str~mpriserhar bidratt til dette.
Det er utarbeidet en egen handlingsplan for bær og gr~ntproduksjoni Tr~ndelag,der malene
er a bidra til okt l~nnsomhetog verdiskaping i b ~ ogr gr~ntnæringa.Tiltak for styrking av
kompetanse og kvalitet vektlegges i planen.
Det er relativt stor interesse for ~kologisklandbruk i fylket (ca 3 % av arealet). De siste irene
har vi hatt en omlegging som er klart storre enn gjennomsnittet av landet med b1.a. en dobling
av komarealet siste ar. Det er fa som produserer ~kologiskbzr og gronnsaker i Tr~ndelag.I
samsvar med krav fra SLF er det utviklet en egen handlingsplan for ~kologisklandbruk i
Tr~ndelag.Planen peker pa tiltak bade mot prim~rprodusentene,verdikjeden og i samfunnet
generelt.
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Utfordringer og muligheter
Næringa star overfor strengere kvalitetskrav og sterre prisdifferensiering enn tidligere.
En stØrre andel av komavlingen leveres n8 direkte fra åkeren til mottaksanleggene, noe som
har gitt kapasitetsproblemer. Endret prispolitikk har gjort at l~nnsomhetenved egne
t~rkeanlegger redusert.
S t ~ r r areal
e
hos bær- og gr~ntprodusentenekrever mange arbeidere til innh~stingsarbeid.Det
vil p8l~pestore kostnader for enkeltprodusenter i forbindelse med 8 tilfredsstille pålagte krav
til bo- og sanitærforhold for sesongarbeidere. Direktesalg og abonnementsalg kan være
t
og gi
aktuelle omsetningskanaler for bær- og gr~ntprodusenter,og kan bidra til ~ kmangfold
l~nnsomhetfor den enkelte produsent.
Det er en utfordring 8 bidra til fortsatt Økning i Økologisk landbruk i samsvar med
markedsutviklinga. Generelt er det relativt sm8 volumer av Økologiske produkter, og dette
g j ~det
r vanskelig 8 benytte konvensjonelle markedskanaler. Satsingen for 8 Øke markedet for
Økologiske produkter bor ses i sammenheng med innsatsen for 8 styrke omsetning og
foredling innen lokal mat.

Strategier og prioriteringer
Ved prioritering av enkeltprosjekter innen planteproduksjon legges det vekt p&l~nnsommeog
framtidsretta investeringer, herunder markedsutsikter. Videre vektlegges kostnadseffektive
l~sninger,og sysselsettingseffekt
Det er et behov for 8 styrke primærprodusentenes konkurransekraft innen bzr- og
gr~ntsektoren.Nye krav til produktkvalitet utl~seret behov for ny teknologi for lagring,
sortering og pakking av bær- og gr~nnsaker.Dette vil vzre omfattende investeringer hvor
stordriftsfordeler og samarbeid i stor grad m8 utnyttes.

8 3 Skog, trevirke, bioenergi og utmarksressurser
I 2003 ble det innvilget i alt 2,05 mill. kroner som bedriftsretta midler innen skog og
utmarksbaserte nzringer eller 22 % av innvilget b e l ~ ptil tilleggsnæringer. Bel~petomfatter
18 prosjekt innen omradene jakt, viltstell, fiske, fangst og fiskeoppdrett, saging, h~vling,
impregnering, minikraftverk, overnatting, reiseliv og annen fritidsvirksomhet.
83.1 Skog
Status

Skog og trenreringen har gjennom generasjoner vært og er en meget viktig næring i
Trondelag. I perioden 1960 til 1999 ble det i gjennomsnitt avvirket 643 000 m3 pr. ar.
Aktiviteten i skogbruket i Qlket er n8 p8 et historisk lavmal. Awirkningen har falt med ca.
45 % fra begynnelsen p8 90-tallet fram til 2003, hvor den var 421 000 m3. En m8 helt tilbake
til krigsara for 8 finne lavere avvirkning. Dette har fort til en dramatisk virkesmangel hos
skogindustrien.
Vi rna h ~ s t eav dagens gammelskog i 40-50 &rtil f ~ avvirkningen
r
kan flyttes til dagens
kulturskog. Denne gammelskogen kjennetegnes av;
Lav bestokning (under 10 m3 pr. dekar)
113 av kubikkmassen star mer enn 1km fra veg
113 av kubikkmassen star i bratt terreng
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Investeringene i skogbruket er betydelig redusert de senere irene. Spesielt innen skogkultur er
nedgangen dramatisk og sterkere en hogstnedgangen skulle tilsi.
Utfordringer og muligheter
For 8 unnga en dramatisk t~mmermangelde nærmeste 10-%renem%det hastes av dagens
gammelskog i enda 40-50 ar. A ta i bruk kulturskogen noe tidligere i tillegg til ~ ktynning,
t
vil
kunne redusere t~mmermangelennoe. Imidlertid er det en forutsetning at en starre del av
skogarealet g j ~ r e Økonomisk
s
drivbart for % kunne forsyne industrien med virke.

Dagens skogkulturinnsats vil om 100 %rgi en skog som er dramatisk mye darligere enn det
som m%vzre målsettingen. Staende kubikkmasse vil halveres. I tillegg far vi en
kvalitetsmessig d8rligere skog. I en skog som bygges opp med et mer optimalt
investeringsprogram vil skogsmarkas produksjonsevne utnyttes langt bedre.
Strategier og prionterhger
For 8 Øke verdiskapingen i naxinga er det avgj~rende8 skaffe nok virke til industrien. Det er
satt i gang et arbeid med % utrede hvilke reelle muligheter skogbransjen i fylket har. Hensikten
er 8 finne aktuelle tiltak som fylkeskommunen og bransjen kan bidra med for 8 utvikle
næringen i fylket. Arbeidet skal ende opp med en handlingsplan for hele bransjen i fylket.

Oppbygging av en kvalitetsmessig og bmekraftig god framtidsskog er viktig for 8 legge
forholdene til rette for framtidig verdiskaping. Nar investeringsnivaet er sa vidt sterkt redusert
som det er blitt de ti siste grene representerer det en betydelig redusert produksjon i framtida
og man g8r mer og mer over mot et h~stningsskogbruk.Det er derfor av avgj~rendebetydning
at offentlige myndigheter sikrer at investeringsnivaet p%skogkultursektoren holdes oppe.
I handlingsplanen vil det framg8 prioriterte tiltak innen omradene skogeieren, marked,
rammevilkxår og omd~mme.

8.3.2 Trebruk
Status
I tillegg til det nasjonale verdiskapingsprogrammet for trevirke, ble det i 2002 etablert et
regionalt verdiskapingsprogram for okt bruk og foredling av trevirke - Verdiskaping i
Trebransjen (ViT). ViT skal bidra til nyskaping og ~ kverdiskaping
t
med utgangspunkt i
trevirke som r%stoff.ViT er et 3-8rig prosjekt finansiert av Innovasjon Norge, FMLA og
Fylkeskommunen i Nord-Tr~ndelag.Prosjektet vil i 2004 fortsette arbeidet som
"Arenabygger" og "Nettverketablerer".
Utfodringer og muligheter
For A Øke verdiskapingen i næringa er det avgj~rende8 Øke bruken av tre og 8 utvikle nye
produkter med god betalingsevne. I den sammenheng er det n~dvendig8 bruke trevirkets
forskjellige egenskaper bedre.
Strategier og prioriteringer
Det settes fokus p8 l~nnsomog arbeidsintensiv smiiskala videreforedling av trelast
fortrinnsvis basert p8 lokalt rastoff. Konkurranseevnen til smaskala industri er avhengig av
samarbeid, og det er derfor viktig for dem 8 utvikle nettverk og kompetansemilj~erfor 8
tilegne seg kunnskap og markedsinnsikt. Tiltakene b ~ ikke
r virke konkurransevridende i
forhold til eksisterende industri, men derimot virke som et supplement til denne.
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Aktuelle ideer til trerelaterte prosjekt vil bli organisert i egne delprosjekt, hvor
prosjektledelsens oppgave blir 8 koble aktuelle og interesserte akt~reri
verdikjeden og 8 bidra til fremskaffelse av finansiering av prosjektet.
Prioriteringer:
Tiltak som gir okt bearbeidingsgrad av treproduktene.
Tiltak som innebzrer en okt anvendelse av lauvskogressursene, herunder utvikling av
omsetningssystemer.
Tiltak som kan fore til okt bruk av trevirke gjennom utvikling av produkter som kan
konkurrere med andre materialer, og tiltak for uttak av skogressurser til energifornål.
Eksportrettede tiltak til nettverksoppbygging, og konkrete forretningsideer som skal
intemasjonaliseres.
Nye, utradisjonelle produktomr8der og nye markedssegmenter.
Innovasjonsrelaterteprosjekter

8 3 3 Bioenergi
Status
Energibruken i fylket baseres i hovedsak p8 elektrisitet og olje. Bioenergi basert p8 ristoff fra
landbruket er lite utnyttet i fylket. Med den store biomasseproduksjonen vi har særlig i
skogbruket, burde det kunne gi grunnlag for en langt h ~ y e r eutnyttelse. Fokus p8 biomasse
som energikilde er imidlertid Økende.
Nord-Tr~ndelagsforskning(NTF) (1999) har analysert potensialet for utnytting av bioenergi
fra skogbruket i fylket. Disse beregningene viser at den tilgjengelige mengden energiravare
Øker betydelig n8r prisen stiger til nivaer over 10 Øre pr. kwh. Med en pris p8 rundt 15 Øre pr.
kwh vil tilgjengelig energiravare kunne ligge i st~rrelsesorden200 000 til 250 000
kubikkmeter.
Innovasjon Norge, fylkeskommunen og fylkesmannen har utarbeidet en Handlingsplan for
produksjon og bruk av bioenergi i Nord-Trondelag (2003). Bioenergi er ogsa en av flere
satsingsomrader i felles fylkesplan for Nord- og Ser-Trondelag og bygger p8 tiltak i
handlingsplanen.

Utfoddnger og muligheter
S t ~ n energifleksibilitet
e
og trygghet i energiforsyningen er et nasjonalt mal. Elektrisk strom
m8 prioriteres til el-spesifikke forn81 framfor 8 benytte strom til oppvarmingsform81. Ulike
virkemidler m8 derfor brukes for 8 stimulere til bruk av andre energiformer til oppvarming.
Nord-Tr~ndelaghar et relativt stort potensiale for tilgang p8 fornybare energiressurser.
r viktig del av dette. Saxlig er biomasse fra skogen en stor og viktig
Bioenergi u t g j ~ en
energiressurs som det er mulig 8 utnytte bedre. Handlingsplanen for produksjon og bruk av
bioenergi i Nord-Trondelag foreslar en rekke tiltak som vil bidra til 8 viderefore arbeidet med
~ kbruk
t av bioenergi i fylket.
Strategier og prioriteringer
En viktig forutsetning for 8 kunne lykkes med bioenergisatsingen er at forholdene blir lagt til
rette for utvikling av konkurransedyktige varmemarkeder. For 8 f8 til dette er det i
Handlingsplanen satt fokus p8 8 etablere en samhandlingsarena for de ulike aktgrene som
~ n s k e 8r satse p8 bioenergi. Det foreslas derfor konkret 8 f8 i gang et eget Forum for
bioenergi som kan samordne og gi innspill til viktige tiltak for okt bioenergisatsing og som
ogs8 derigjennom kan bidra til 8 sikre en mer langsiktig satsing p8 bioenergi.
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Det er videre viktig % Øke kompetanseniviiet innenfor bioenergi i Qlket. Her vil etablering av
"bioenergig%rdV
med anlegg for praktisk visning, kurs- og utdanningstilbud være et viktig steg
videre.
Handlingsplanen skisserer flere omriider, blant annet kompetanse, nettverksbygging,
tilrettelegging for % realisere konkrete fjern/nærvarmeanlegg.

83.4 Utmark
status
Trondelag har store og varierte utmarksressurser. Disse gir et godt grunnlag for
næringsmessig utnyttelse av utmarka og aktivitetsbasert reiseliv (se ogs%kap 8.4 Reiseliv og
opplevelsesnæring og kapittel 8.1 Mat og foredling). Utmarksopplevelser vil danne mye av
grunnlaget for ~ v r i g edeler av reiselivet, inkludert matservering. Det er betydelige
beiteressurser i fylket, bade sj~fiskeog laksefiske er kvalitetsmessig meget godt i regionen og
jaktmulighetene er store og arealene lett tilgjengelige. Det er allerede gode aktgrer i markedet,
men det er plass til flere.
Innovasjon Norge, Qlkeskommunen og fylkesmannen har gjennomfort en forstudie om
næringsutvikling i utmark. Av konklusjonen framgiir at det er viktig at det offentlige
konsentrerer innsatsen og gar videre p&omriider som kompetanseoppbygging, faktorer som
virker hemmende p&næringsutvikling, infrastruktur og verneomradene.

Utfordringer og muligheter
For a utnytte utmarksressursene bedre er det n~dvendig8 satse pa forbedring av produktene,
h ~ y e r ekvalitet og tilrettelegging, samarbeid mellom aktorene og 5 ta et betydelig loft pa
markedsf~ringssiden.Unders~kelsertyder p%at det norske markedet for dagens produkter er
delvis mettet, mens det er et stort utenlandsmarked som regionen bor ta en storre del av. Det
er fil bedrifter som i dag satser noe saxlig pa det utenlandske markedet.
Strategier og prioriteringer
I trad med konklusjonene i forstudien for næringsutvikling i utmark (NT Fylkeskommune
2003) vil en arbeide for okt verdiskaping i utmark med hovedvekt pa nettverksbygging,
kompetanseheving, inklusive forbedring av infrastrukturen som har betydning for
utmarksn~ringa,samt markedsrettet arbeid. Det finnes store verneomriider som kan utnyttes
nzringsmessig i Nord-Trondelag. Det er et potensial i 5 utnytte spesielle verdier i
verneomrader og tilliggende omrader som grunnlag for lokal verdiskaping. Som bakgrunn for
en slik utnyttelse vil den sakalte "Fjelltekstens" intensjoner gjelde. Dette er et utredning som
ble gjort i forbindelse med reviderte statsbudsjett i 2003.
Det arbeides med et ambisiost pilotprosjekt med utgangspunkt i laks og sj~fiskei Namdalen i
samarbeid med fylkeskommunen, IN og n~ringsut~vere
i Namdalen.

8.4 Reiseliv og opplevelsesnæring
Status
Handlingsplan for bygdeturisme (Statens landbruksbank 1999), Nord-Tr~ndelag
fylkeskommunes Handlingsplan for reiseliv 2001-2004 og Forstudien om næringsutvikling i
utmark (2004) er sentrale dokumenter som legges til grunn for virkemiddelbruken til
reiselivsformål.
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I forbindelse med handlingsplanen ble det gjort en unders~kelseover tilgjengelig
overnattingskapasiteti Nord-Trendelag. Denne viste at det er stor kapasitet som ikke er
registrert gjennom den offentlige statistikken. Resultatet viste ca 180 bedrifter med i overkant
av 3600 senger mot 82 bedrifter med ca 3400 senger i SSB-statistikken. En antok at mange av
disse 'uregistrerte' bedriftene var mindre reiselivsbedrifter ofte med tilknytning til
primærnæringene.
HØsten 2003 ble det gjennomf~rten kartleggingsunders~kelseblant mindre reiselivsbedrifter i
Qlket for a f&opplysninger om omsetning, sysselsetting, dagens nettverk, kompetanse og
Ønske om type kompetansepiifyll. Undersekelsen viste at det er ca 140 slike bedrifter i fylket,
derav ca 44 % som har en kombinasjon av gardsdrift og reiseliv. Bedriftene har samlet 63
8rsverk fordelt pa 196 ansatte. Omsetningen har ~ kfra
t 14,6 mill. kroner i 2000 til 23
millkroner i 2002, og jevnt over har de daglige lederne et positivt syn pa framtiden for sine
bedrifter. Bedriftene har lite organisert samarbeid. Nær 75 % av bedriftene svarer at de har
behov for okt kompetanse, og her trekker flest fram omradene markedsfag, sprak, mat og
~konomi.

Utfodringer og muligheter
F~lgendeutfordringer vektlegges:
0ke kapasitetsutnyttelsenved ovemattingsanleggene
Utvikle lemsomheten i eksisterende reiselivsbedrifter.
Bedriftsutvikling, styrke produktkvaliteten og vertskapsfunksjonene.
Bedre markedskunnskapen, Øke tilgjengeligheten og fil produktene i sterkere grad koblet
til markedet.
Ta i bruk intemett som distribusjonskanal.
En mer profesjonell forvaltning og utnytting av utmarksressursene krever bedre
organisering blant grunneiere.
Styrke samarbeid mellom opplevelses- og aktivitetstilbud i smaskala virksomhet, og
mellom smiskala virksomhet og stgrre etablerte bedrifter innen reiselivet.
Utnytte potensialet for reiseliv og opplevelsesnæring i tilknytning til kulturlandskap og
verneomrader.
Strategier og prioriteringer
BU-midlene skal benyttes til utvikling av gode reiselivsprodukt i tilknytning til j o d og
skogeiendommer, og bidra til storre verdiskapning med basis i okt utnyttelse av
utmarksressursene. Det legges vekt p&hensynet til flerbruk av natur- og kulturressursene og
utviklingen av aktiviteter. Ved vurdering av reiselivsprodukter rna det legges stor vekt p8 at
prosjektet stØtter opp om utvikling av helhetlige reisemål med utgangspunkt i
Merkevarestrategien for Trendelag som reisemal. Med utvikling av reisemål sette det fokus pa
infrastruktur og opplevelsesprodukter.
Videre vektlegges:
Kompetanseoppbygging gjennom kurs, nettverksbygging og individuell bistand.
Samarbeidsl~sningerinnenfor distribusjon, markedsf~ringog salg av
reiselivsprodukter.
Tiltak innen markedsutvikling, produktutvikling og koordinering.
Utvikling av aktivitets- og opplevelsestilbud basert p8 stedegne natur- og
kulturressurser som holder en etterspurt standard.
Oppf~lgingav forstudiet nzringsutvikling i utmark
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Tiltak som bidrar til ~ kutnyttelse
t
av vilt- og fiskeressursene som grunnlag for
næringsutvikling i utmark.
Gjennomfgre et tyngre pilotprosjekt om laks og sj~fiskei Namdalen
Tiltak som fremmer lokal mattradisjon i reiselivssammenheng.
Kystturisme har potensial for &t utnyttelse, og vil derfor bli spesielt prioritert.
Prosjekter som bidrar til a ivareta og utvikle milj* og kulturlandskap som basis for
næringsutvikling
Det vil kun i spesielle tilfeller gis stette til ytterligere investering i overnattingskapasitet.

8.5

Andre næringer

8.5.1 Tjenesteytende næringer
Det kan være grunnlag for 8 yte stette fra BU-midlene til tjenesteytende næringer når
tjenesten representerer en nyskaping. Nyskaping defineres som:
nye produkter, nye tjenester, nye produksjonsprosesser, nye markeder eller ny
anvendelse og design.
I tillegg inngar nye organisasjonsmodeller i definisjonen av nyskaping.
Nye virksomheter og bedrifter som etablerer seg med basis i kjente produkter, prosesser og
tjenester, er ikke nyskaping etter denne definisjonen. Det er naturlig at denne forstaelsen av
nyskapingsbegrepet ogsa gjelder ved behandling av BU-saker.
En ny tjeneste vil kunne stottes i alle deler av fylket. Det stilles imidlertid krav om at tjenesten
skal ha et potensiale for l~nnsomutvikling, og terskelen for 8 komme innenfor kategorien
nyskaping ber være relativt h ~ y .
Stette til tradisjonelle servicenzringer vil være aktuelt bare under gitte betingelser.
I enkelte sammenhenger kan visse servicen~ringerha stor samfunnsbetydning. Dette kan for
eksempel være tradisjonelle servicetilbud som dekker en funksjon som tidligere er meget
darlig dekket i et omrade. Det forutsettes at det nye tjenestetilbudet skal tilfredsstille et behov
som anses n~dvendigfor at befolkningen i kommunen/regionen skal ha et mest mulig
fullverdig serviceniva. Det m8 likevel vurderes om tjenesten er rimelig i forhold til folketall
og geografisk beliggenhet. Dette betyr at de fleste aktuelle sakene av denne typen vil komme
fra de mest nzringssvake omrfidene i fylket, og at slike etableringer vil bli vurdert ut fra et
stedsuiviklingsperspektiv. Det understrekes at krav til bade samfunns- og bedrifts~konomisk
l~nnsomhetvil sta sentralt ved vurdering av slike saker. Vurderingene ovenfor tilsier at stette
til tjenesteytende naxinger lettere kan gis i de mest nmingssvake omrfidene i fylket.
8.5.2

Inn pi%tunet - grflnt samarbeid

Status

Inn Pa Tunet er en tjenesteyting som i hovedsak vil bli betraktet som nyskapende. Tjenestene
omfatter garden som arena for barnehage, skolefritidsordning,grunnskole, ungdomsskole og
videregfiende skole, tilrettelagt undervisning for elever med spesielle behov, garden som
aktivitetsarena for tilrettelagt arbeid for psykiatrien, for psykisk utviklingshemmede eller
aldersdemente.
Gardens ressurser forenes med samfunnets behov for alternative arenaer. Et hvert nytt tiltak
som utvikles formes etter brukernes behov, i trfid med offentlige satsinger og prioriteringer,
og gardens og bondens ressurser og muligheter.
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I perioden 2002 - 2004 er det i Nord-Tr~ndelaggjennomf~rtet prosjekt for utvikling av
allmenpedagogiske tilbud i samarbeid mellom g8rdsbruk/giirdbrukere og grunnskolen. Til
sammen 14 kommuner har na organisert aktivitet p&en eller flere skoler der garden er
opplaeringsarena. Prosjektet har hatt som et hovedmål a utvikle eksempelkommuner hvor
samarbeidet gard-skole inngar som en del av det ordinære forvaltningssystemet for
grunnskolen.

Utfordringer og muligheter
Synliggj~ringav potensialet landbruket har som alternativ læringsarena og
tjenesteprodusent innenfor helse og omsorg.
F8 etablert gode avtaler mellom tilbyderne og kj~per/brukerav tjenestene
Fa dokumentert ulike eksempler pa tiltak innenfor helse og omsorg
Etablere nettverk mellom ulike tilbydergrupper, gjeme i Midt-Norge
Strategier og prioriteringer
Stette kompetansehevende og nettverksbyggende tiltak
Bedriftsretta tiltak innen makedsutvikling og produktutvikling
Investeringsst~ttetil prosjekter for tilrettelegging for tjenestetilbud
8.53 H&ndverk/husfiid
Status
Den tradisjonsbaserte handverks-lhusflidsnæringen er preget av smaprodusenter, og graden av
profesjonalitet varierer. Kvinner star for en stor del av aktiviteten. Markedet for
tradisjonsbaserte husflid- og handverksprodukter med god kvalitet er imidlertid til stede.

Utfordringer og muligheter
Det ligger en sysselsettingsgevinst i en utvikling fra hobby-/sm~skalavirksomhettil
næringsvirksomhet. Det samme gjelder virksomheter som er i gang der potensialet for stgrre
salg finnes. Samarbeid mellom aktorene pa produktutvikling og salg og annen form for
fellesorganiseringvil være en forutsetning for & n&malsettinger om sysselsetting og
verdiskaping. Videre er det viktig a stimulere til fortsatt utviklingsarbeid pa et bredt felt
innenfor omradet for 8 mØte dagens og morgendagens produktkrav.

A bevare og videref~renoe som er sterkt knyttet til var M t u r og identitet er viktig i flere
sammenhenger enn i næringsutviklingssammenheng. A fortsette arbeidet med a bygge opp
kompetanse og bevissthet pa omradet er en forutsetning for 8 skape næring ut av tradisjoner.

Strategier og prioriteringer
Kumskapsoppbygging innenfor produktutvikling/design, produksjon, ~konomi,
presentasjon og markedsf~ring/salg.
Samarbeidstiltak som fremmer stgrre produksjonssamarbeid.
Fellesorganisering av oppdrag, produksjonsstyring, salg og distribuering.
Styrking av fagmilj~gjennom f.eks. organisering og drift av bransjenettverk.
* Stotte til investeringer i en oppstart* og omstillingsfase, samt midler til produktutvikling
og markedsf~ringhvis det er sannsynlig at virksomheten kan gi ~ kavkastning.
t
Markedet for tradisjonsbaserte husflid- og handverksprodukter med god kvalitet er okende.
Bedriftsgavemarkedet er et eksempel p&et uutnyttet marked.
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8.6

Mobilisering og tilrettelegging

8.6.1 Bygdemobilisering og næringsmobilisering
Status
Satsingen har vært knyttet til lokale prosesser som bygds og næringsmobilisering og
regionale prosesser i regi av det regionale partnerskapet og ved samarbeid med SorTr~ndelag.En del av aktiviteten grenser inn mot utviklingstiltak, FoU og utredninger. I
perioden 2000-2003 ble omkring 23%av midlene til mobilisering og tilretteleggmg avsatt til
denne typen tiltak.
Det er fortsatt behov for a styrke aktiviteten og interessen for ny landbruksrelatert
næringsutvikling (tilleggsnæring). Etter en periode med stor ressursbruk innen grends og
bygdemobilisering og med kommunene som viktige aktorer, er midlene n&i storre grad tildelt
regionalt forankrede utviklingsprosesser. Gjennom storre samordna satsinger som for
eksempel Regionalt Utviklingsprogram (RUP), settes BU-midlene inn sammen med stotte fra
Fylkeskommune og Innovasjon Norge, og en oppn8r storre effekt av virkemidlene. Det vil
videre være bade mulig og ~nskelig8 kombinere bygdemobiliseringsprosjektmed andre
prosjekter. Dette kan være satsinger innenfor kulturlandskap, utmark, reiseliv med mer, da
ogsa slike prosjekter innehar et betydelig mobiliseringselement.
A rette innsats mot spesielle målgrupper kan vzre aktuelt for 8 oppna det en Ønsker. Tiltak
mot grupper av ungdom kan f.eks være hensiktsmessig i forhold til rekruttering, og tiltak for 8
bedre likestillingen mellom k j ~ n n
kan defineres som mobilisering.

Utfordringer og muligheter
Av Landbruksdepartementets brev framg8r det at midler til tilretteleggingstiltakkan delegeres
og tildeles av kommunene, dersom dette framkommer av den regionale strategien.
Her er det grunn til & trekke fram erfaringene med kommunale BU-midler hvor evaluering
viste at midlene i liten grad ble brukt i samsvar med formålet og at det ble oppn8dd for liten
effekt av midlene. FMLA mener at det er fornuftig at det stilles krav til bruken av slike midler
ved at kommunene heller kan soke om stotte til konkrete prosjekter, framfor at midlene
fordeles til kommunene etter en fordelingsn~kkel.

Strategier og priontennger
* Regionale prosesser prioriteres framover
Det legges stØrre vekt p&næringsmobilisering enn bred bygdemobilisering.
Det legges vekt p8 en aktiv initiativrolle i virkemiddelapparatet
Involvering av kommunene (Landbruk pluss i kommunene)
Likestillings og rekrutteringstiltak
Spesielt om Praktikantordningen og onnebarnehager
Ordningene viderefores som forutsatt av departementet. Ordningen med stgtte til
onnebarnehager er lite brukt. Det forventes ingen Økning i ettersperselen.
Interessen for praktikantordningen er synkende, selv om Nord- Trondelag fortsatt har relativt
h ~ oppslutning
g
i forhold resten av landet. Vi har interesserte verter, men ordningen er lite
attraktiv for ungdom som har rett til 3-arig videregaende utdanning. Praktikantordningen
framstar for disse ofte som et blindspor. Ordningen fungerer ikke hensiktsmessig og bidrar i
liten grad til rekruttering til landbruket slik som forutsatt.
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Det er aktuelt a bidra til at ordningen endres, nyutvikles og sarnkj~resbedre med
videregaende skole som fagutdanning med fagbrev (ikke som krav for 8 bli gardbruker). Det
er aktuelt at Mære landbruksskole kan være pilotskole pa dette.

8.7 Landbruk Pluss
Landbruket vil framover mØte nye utfordringer i form av globalisering av verdens~konomien,
forpliktelser i forhold til internasjonale avtaler, krav om effektivisering, mangfold og
nyskaping i all produksjon av tjenester og produkter. Færre jordbruksbedrifter og mindre
arbeidsforbruk i sektoren vil skape nye utfordringer for de politiske målsettingene om
sysselsetting og bosetting i distriktene. Gjennom Landbruk Plusssatsingen har sentrale
myndigheter synliggjort behovet for 8 kombinere effektiviseringen innenfor tradisjonelt
landbruk med ny nzeringsutvikling, for 8 ivareta malet om levende og aktive bygdesamfunn.
Landbrukspolitikken skal derfor i stgrre grad legge til rette for a utvikle ny aktivitet og
attraktive bosteder og oppvekstvilkar parallelt med strukturendringene i landbruket. Det er
lagt vekt pa at en bade skal g j ~ r det
e attraktivt 3 etablere aktivitet med bakgrunn i bygdas
samlede ressurser, og attraktivt 8 satse innenfor tradisjonell landbruksproduksjon eller ved
utvikling av spesialiserte produkter og tjenester med sterre inntjening fra markedet.
I trad med dette vil partnerskapet gjennom strategien for landbruksrelatert næringsutvikling ha
~ kfokus
t
mot et bredt spekter av utviklingstiltak med utgangspunkt i landbrukseiendommen,
og hvor bygdas samlede ressurser tas i bruk. Denne satsingen omfatter bade de juridiske og
~konomiskevirkemidlene. BU-midler m8 ogsa prioriteres til slike tiltak.

8.8 Prioritering av satsingsomrAdene i Nord-Tr~ndelag
Det er stor aktivitet med hensyn til utvikling av landbruksrelatert næringsutvikling i NordTr~ndelag.Omtalen av de enkelte satsingsomradeneforan viser at det innenfor hvert av disse
er satt fokus pa en rekke tiltak som vil bidra til &t verdiskaping og sysselsetting i
landbruksrelatert naxingsvirksomhet i fylket. Det ville være n~dvendigmed relativt store
Økonomiske ressurser for a folge opp alle prioriterte tiltak, og det er dermed n~dvendig8
synliggj~rehvilke satsingsomrader som skal prioriteres innenfor de begrensede midlene som
er tildelt til Nord-Tr~ndelag.
For 2005 er det enighet mellom akt~renei det regionale partnerskapet og
nzeringsorganisasjonene om 8 prioritere f~lgendesatsingsomrader spesielt:
1. Utviklingstiltak innenfor melkeog storfekj~ttproduksjon
2. Mat og foredling
3. Utmark, opplevelsesnæring og mat
Det er en realitet at melke- og storfekj~ttproduksjoner viktige produksjoner i fylket, bade
med hensyn til verdiskaping og sysselsetting og for a holde arealer i drift og kulturlandskapet
i hevd. En relativt stor andel av de fylkesvise BU-midlene har historisk sett gatt til utbygging
innenfor disseproduksjonene. I tillegg vil de nye kravene til hold av husdyr samt relativt stor
Økning i handlingsrommet i kvotesystemet for melk g i ~ at
r det er et betydelig behov for
nyinvesteringer i kostnadseffektive driftsl~sningerframover. Det er viktig a utvikle melke og
storfekj~ttproduksjoneni Nord-Tr~ndelag,og det er dermed n~dvendigat disse
t forvaltning av BU-midlene i 2005.
produksjonene prioriteres f ~ r sved
Samtidig er det stor aktivitet pa matomradet i Qlket. Dette arbeidet er meget viktig for 8 g j ~ r e
Nord-Tr~ndelagbedre rustet til a mØte de utfordringene en star ovenfor med hensyn til
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internasjonal konkurranse framover. Satsingen bidrar til ~ k verdiskaping,
t
ny sysselsetting,
opprettholder og utvikler preferanser for norsk og lokal mat, samt bidrar til &t
konkurranseevnen gjennom markedsretting og utvikling av spesialiteter. Partnerskapet vil
spesielt bidra til 8 videreutvikle matsatsingen i Nord-Tr~ndelagi 2005.
Satsing innen utmark, opplevelsesnæring og mat er ogsa viktig for a videreutvikle
eksisterende- og utnytte nye markeder for landbruksrelatert nzringsvirksomhet. Det ligger
betydelige ressurser i utmark som kan utvikles til helhetlige opplevelsestilbud, hvor lokal mat
og kultur inngar som viktige bestanddeler. Det ligger et uutnyttet potensial for verdiskaping
bade med bakgrunn i det nasjonale og internasjonale markedet. Med bakgrunn i dette blir
satsingsomradet prioritert i 2005.

9 Generelt om vilkår, tiltaksgrupper og st~ttenivaved bruk av BUmidler
9.1 Regionale bestemmelser om fordeling av fylkesvise BU-midler i Nord-Tr~ndelag
De nye f~ringenefra Landbruks- og matdepartementet innebærer at de fylkesvise BU-midlene
ikke lenger tildeles med egne potter til henholdsvis tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.
Tilleggsn~ringerer i denne sammenhengen definert som produksjoner som ikke far stotte
over jordbruksavtalen. Det har helt fram til i dag vært langt stØrre aktivitet og pagang av
prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk enn innenfor tilleggsnæringer. Midlene avsatt til
tradisjonelt landbruk har dermed i stor grad blitt disponert fullt ut, mens det for
tilleggsnæringer har vært ledige fylkesvise BU-midler.
Ut fra s~knadspggangenkunne dermed en stØrre andel av de fylkesvise BU-midlene tildeles
utviklingsprosjekter innen tradisjonelt landbruk. Det er imidlertid viktig a opprettholde
aktiviteten og satsingen innenfor tilleggsnæringer, og partnerskapet vil gjennom den regionale
strategien legge f~ringersom skal sikre at l~nnsommeprosjekter innenfor tilleggsn~ringernar
fram i konkurransen med prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk.
Det settes ikke av noe fast arlig b e l ~ psom bare kan tildeles tilleggsnæringer. En legger
imidlertid opp til at en andel av de fylkesvise BU-midlene prioriteres til tilleggsnæringer fram
s
mellom
til november det enkelte ar. Etter dette tidspunktet kan det g j ~ r e omprioriteringer
tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer ut fra aktivitet og s~knadspagangtil ulike formål.
Andelen av de fylkesvise BU-midlene som prioriteres til tilleggsnæringer settes p&niva med
andelen i 2004, det vil si om lag 28%.

9.2.1 Generelle vilkar
Det m8 legges stor vekt p8 l~nnsomhet,verdiskaping og innovasjon. Inntjeningsmuligheter,
markeds- og konkurranseforhold m8 være grundig vurdert.
Midlene kan ikke nyttes til garantier eller til 5 tegne andeler eller k j ~ p eaksjer i privat
næringsvirksomhet. Det kan heller ikke gis stgtte til gjeldssanering eller til lapende drift av
bedrifter. Dersom anlegget anskaffes ved leasing eller annen leie, kan det ikke gis tilskudd
eller rentestatte.
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9-22 Generelt om investeringer
Ved s ~ k n a dom stotte til investeringer skal anlegget v m e i samsvar med de krav som er gitt i
gjeldende lover, forskrifter og standarder. Det legges vekt p8 prosjektets milj~kvaliteter.
LRid areal som arealgrunnlag ved investeringer m8 være sikret med langsiktig leieavtale eller
forpaktningsavtale.
Det kan ikke gis stgtte til tiltak p8 landbrukseiendommer som eies og drives av stat, Qlke eller
kommune med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede
landbrukseiendommer er med.

9*23 Investeringer i tradisjonelt landbruk
Investeringsst~ttentil tradisjonelt landbruk m8 gis slik at den bidrar til 8 oppfylle
landbrukspolitiske m81 og retningslinjer om sysselsetting og fordeling av produksjonen.
Ved prioritering av midler til tradisjonelt landbruk skal overordnede nasjonale strategier
felges. Det kan ikke gis statte til investeringer i ~ kproduksjonskapasitet
t
i en situasjon med
markedsoverskudd. Markedet for produktene vurderes p8 nasjonalt niv8.
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Tiltaksgrupper og st~tteniva

93.1 Bedriftsretta utviklingstiltak
Etablererstipend
Det kan gis etablererstipend til 8 forberede og etablere ny virksomhet med ekspansjonsmuligheter. Stipendet kan omfatte utviklingsfasen, dvs. f ~etablering
r
eventuelt finner sted
(dekking av levekostnader/driftsunderskudd,reiseutgifter, konsulentoppdrag, markedsunders~kelser,begrenset pr~veproduksjonm.v.) og selve etableringsfasen (dekking av
levekostnader/driftsunderskudd,mindre investeringer i maskiner, utstyr og bygninger,
markedsf~ringm.v.) I tillegg kan stipendmidlene i begge faser omfatte oppl~ring,barnepass,
avl~ser,fadderordning og andre oppf~lgingstilbud.
Etablererstipend kan gis med inntil 200 000 kroner pr. persodforetak for utviklingsfasen og
etableringsfasen til sammen. Prosjekter med særlig sysselsettingsvirkning eller
~Ønnsomhetspotensialkan gis etablererstipend med inntil 400 000 kroner pr. persodforetak.
Stipendbel~petkan dekke inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag i utviklingsfasen og
etableringsfasen.

Sedriftsutvikling
Det kan gis tilskudd til prosjekter innen produktutvikling, kompetanseoppbygging, markeds
unders~kelser,testsalg, nettverksbygging, markedsf~ring0.1. Det kan ikke gis stgtte til
markedsf~ringknyttet til bedriftens eksisterende produkter eller markeder.
Det kan ogsa gis tilskudd til bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk i forbindelse med stgrre
investerings- og samarbeidsprosjekter. Interne kostnader vil imidlertid vurderes kritisk i denne
sammenhengen.
Bedriftsutvikling kan stØttes med tilskudd p8 inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
Kvinner og ungdom under 35 ar, kan f8 inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
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93.2

Investeringer

Det kan gis tilskudd og rentestette til investeringer i faste anlegg og i tilherende
produksjonsutstyr av varig karakter i tradisjonelt landbruk og i nye nsringer i tilknytning til
landbruket.
For investeringer i tradisjonelt landbruk kan tilskudd gis pr. landbnikseiendom/driftsenhet
med inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til 400 000 kroner. Det legges ekstra
vekt pa a stimulere investeringer i næringssvake omrader der landbruket betyr mye for
sysselsetting, verdiskaping og bosetting. For kommunene Reyrvik, Lierne, Namsskogan og
Meråker kan derfor tilskudd gis med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag, og avgrenset
til 450 000 kroner pr. landbrukseiendom/driftsenhet.
For investeringer i tilleggsnæringer kan tilskudd gis pr. landbrukseiendomldriftsenhetmed
inntil25% av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til 500 000 kroner. I kommunene i
Namdalen kan tilskudd gis med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag avgrenset til
600 000 kroner.
Rentestette kan gis til lan pa inntil 2 mill. kroner pr. landbrukseiendom/driftsenhet.Det gis
imidlertid bare rentestgtte for lån tilsvarende inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag.
To eller flere landbrukseiendommer som drives av samme bruker regnes som en driftsenhet.
Fellestiltak/foretak med 2 eller flere interessenter regnes som en driftsenhet. Dette innebærer
at samdrifter i melkeproduksjon i BU-sammenheng jamstilles med andre typer foretak i
melkeproduksjon, og at fellestiltak i melkeproduksjonen far samme vilkar som fellestiltak i
andre produksjoner.
For tilskudd og BU-lanlrentest~ttetil driftsbygninger i tradisjonelt landbruk og
etableringstilskudd ved generasjonsskifte g j ~ r e fradrag
s
for tilskudd og BU-lån som er
innvilget til tradisjonelt landbruk de siste 5 ar. For investeringstilskudd og BU-lAn/rentest~tte
til tilleggsn~ringerg j ~ r e fradrag
s
for tilskudd og BU-lan som er innvilget til tilleggsnæringer
de siste 5 ar.

Tilskudd ved generasjonsskife
Det kan gis tilskudd til landbrukseiendommer som i forbindelse med generasjonsskifte trenger
a gjennomf~remindre investeringer for 8 opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller
tilleggsnæring. Ordningen skal ogsa stimulere til at kvinner overtar gardsbruk og tar aktivt del
i drifta, og kvinnelige brukere skal derfor prioriteres.
Tilskuddet kan gis til brukere under 35 ar. Tilskudd kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til 150 000 kroner pr. landbrukseiendom. For kvinnelige
brukere kan tilskudd gis med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag begrenset oppad til
200 000 kroner pr. landbrukseiendom. 0vre kostnadsgrense for investeringer det kan gis
tilskudd til er 500 000 kroner. Fristen for 8 fremme s ~ k n a dom tilskudd er 3 Ar regnet fra
tidspunktet for eierskifte (fast eiendom).

93.3 Andre tiltak
Det kan gis tilskudd til prosjekterltiltak som ikke horer i~ under punktene 9.1 og 9.2 ,men
som faller inn under formalet med BU-midlene. Tilskuddet fastsettes etter szrskilt vurdering
av Innovasjon Norge.
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10 Oppsummering
Vil vuG& om det er nok med sammendraget innledningsvis
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Vedlegg 1.
Framtidsbilder &a Strategisk Plan Landbruk
Strategisk Plan Landbruk (SPL) for Nord-Tr~ndelag(2002-2005) ble vedtatt i november
2001. SPL er et fylkeskommunalt plandokument, og er retningsgivende for utarbeidelse av
arlige handlingsprogrammer for de Økonomiske virkemidlene, samt ettarige regionale
utviklingsprogram. I strategisk plan ble det utarbeidet fire tenkte utviklingsretninger, eller
scenarier, for det nord-tr~nderskelandbruket:
- Trendframskriving; utviklingen det siste tiaret fortsetter inn i det neste tiaret
- Strukturrasjonalisering;en kraftig reduksjon i antall gardsbruk
- Mangfold; en differensiering av landbruksproduksjonen
- Ressursfrigj~ring;bygda som utgangspunkt for ny næringsvirksomhet
Alle framtidsbildene betinger at den nasjonale landbrukspolitikken ogsa i framtida har
malsettinger om en regional produksjonsfordeling.
Felles for alle framtidsbildene var at det i l ~ p eav
t den kommende 1Wrsperioden vil bli
frigjort bade arbeidskraft, areal og kapital i det tradisjonelle landbruket. Det er videre svært
sannsynlig at det vil skje en ~kologiseringav landbruket. Det m%vEre et mal % arbeide for
mangfoldet i stedet for 8 rendyrke likheten. Samtidig gir det fjerde framtidsbildet stor
muligheter for % skaffe lokalsamfunnet stgrre inntekter, og dermed grunnlag for % sikre
bosettinga. Det vil derfor være naturlig 8 arbeide ut fra en kombinasjon av det tredje og det
fjerde scenariet, sett i forhold til f~lgendemal:

Landbruket i Nord-Tr~ndelagmd videreutvikles som ei framtidsretta n ~ r i n gmed fokus pd
livskrafhge bygder og sysselsetting, ~kologiog verdiskaping, tradisjon og nytenking. Mdlet er
at landbruk og landbruksrelatert virksomhet skal styrkes sd vel regionalt som nasjonalt.
Mens utfordringene pa enkeltbruksniva er knyttet til % 0ppn8 en tilfredsstillende l~nnsomhet,
beskrives de regionale utfordringene i f~lgendefire hovedpunkter:

- Marked:
- Rekruttering:
- Produksjonsevne:

- Bygda i endring:

har fatt et annet innhold og endrer seg stadig raskere
et framtidsrettet landbruk er avhengig av at ungdom finner det attraktivt
8 ga inn i n ~ r i n g aog Ønsker 8 bo pa landsbygda.
omfatter bade etablert kunnskap og bevaring av jordressursene.
deltagelsen i bygdefellesskapet blir stadig mindre.

Vedlegg 2.

Tenkeloft tr~ndersklandbmk - SWOT-analyse
I 2003 ble Tenkeloft Tr~nderskLandbruk gjennomf~rtsom et strategisk utviklingsarbeid i
Tr~ndelag.Dette var en bred prosess med ulike interesser tilknyttet landbruket i regionen, og
hvor malsettingen var 8 gi innspill til politikere p8 lokalt, regionalt og sentralt niva, samt gi
veiledning til b~nder,radgivningstjenesten og andre med interesse for innovasjon og
nyskaping i og tilknytta landbruket. En analyse av det tr~nderskelandbrukets sterke og svake
sider, samt utfordringer og muligheter stod sentralt i dette arbeidet. Resultatene av denne
analysen er gjengitt nedenfor.
Sterke sider
Godt produksjonsmilj~
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Store jord-, skog- og utmarksressurser
Relativt store driftsenheter
Sterk stilling i opinion og politisk m i l j ~
Solid tradisjon og vsremate
Produksjon av kvalitetsravarer
Sterke foredlingsbedrifter

Svake sider
Svak Økonomi og kapitalbase
* SSrbar for endringer i rammebetingelser
Stort investeringsbehov
Lite koordinert veiledningsapparat
Varierende kompetanseniva
Lite mulighetsorientert
Lite risikovillig
Trusler
Nedbygging grensevem
Reduksjon prisfiudsjettst~tte
Svekket produksjonsmilj~
Redusert politisk stØtte
Taper markedsandeler
Bortfall av fraktutjevning
Lav awirkning i skogbruket
"Vente og se" - holdning
Muligheter
Nye næringer og mangfold
o k t verdiskaping av mat og fiber
Kulturlandskapet som ressurs
a k e andel av volumproduksjonene
Mer samarbeidstiltak
Styrke kompetansen og motivasjonen
Nyskapingspotensiale hos kvimer
Billigere drifts- og bygningsl~sninger
Utnytte gitte konsesjonsgrenser
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