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BAKGRUNN MARKEDSMULIGHETER OG PROBLEMSTILLING  

Bakgrunn 

I perioden 2011 – 2013 ble veivalgs prosjektet "Mulighetenes Landbruk" gjennomført i Inderøy 
kommune. "Mulighetens Landbruk" var et rekrutterings- og utviklingsprosjekt som skulle se på 
rekruttering til landbruket i Inderøy, opprettholde og øke det tradisjonelle landbruket, utvikle 
eksisterende tilleggsnæringer og nye næringer knyttet til landbruket og øke bolyst på bygda.  

"Mulighetenes Landbruk" ble fulgt opp med et forprosjekt, "Økt matproduksjon i Inderøy", som ble 
gjennomført i perioden 2015-16. Forprosjektet ble bygget på erfaringer og innspill fra prosjektet 
"Mulighetenes Landbruk" hvor det var ønske om å videreføre et mer konkret prosjekt opp mot målet 
om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. 

Gjennom stortingsmelding nr 9 (2011-2012)" Velkommen til bords", har Stortinget vedtatt at 
matproduksjonen i Norge skal økes i takt med befolkningsveksten. Det vil si at matproduksjonen skal 
økes med 20% fram mot 2030. Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i 
landbruket. Derfor har regionalt bygdeutviklingsprogram for Trøndelag satt et mål om økning på 30% 
i samme periode.  

Strukturendringene i landbruket, med større produksjonsenheter og færre aktive foretak, påvirker 
samfunnsutviklingen i fylket. Det er et nasjonalt mål å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030. 
Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon i landbruket, og Regionalt bygdeutviklings-
program for Trøndelag har et mål om økning på 30 % i samme periode. Markedsutviklingen innenfor 
lokale matspesialiteter, natur- og kulturbasert reiseliv, samt grønne velferdstjenester, gir gode 
utviklingsmuligheter med utgangspunkt i lokale ressurser. Inderøy har naturgitte betingelser og en 
lokalisering sentralt i Innherred, som gir potensial for å ta en vesentlig del av veksten. Dersom 
Trøndelag skal lykkes med 1,5 % årlig vekst (30 % innen 2030), må Inderøy ta et større ansvar for 
veksten. 

Markedsmuligheter 

Kort oversikt over markedsmuligheter for de mest sentrale produksjoner i landbruket, høsten 

2016: 

Melkeproduksjon. Markedssituasjonen for melk i Norge er slik at melkekvotene av TINE ble 
redusert i 2016 på grunn av overproduksjon/lagerbygging. Melkekvoter omsettes innenfor fylket. 
Dersom melkeproduksjonen i Inderøy skal økes, betyr det at det må kjøpes kvoter fra andre 
kommuner i fylket. 

Storfekjøtt. Norge har en underdekning av storfekjøtt. Importen må økes for å dekke norsk 
etterspørsel. For norske bønder er det om lag 500 – 800 MNOK som «går tapt» i eksport 
(førstehåndsomsetning). Med utgangspunkt i forventet effektivitetsutvikling innenfor melk og 
ammekuproduksjon, og forventet innenlands etterspørselsvekst, vil det i 2030 være behov for totalt 
140.000 ammekyr. For å nå dette målet må antallet mordyr økes med 4.575 dyr per år i hele 
perioden fra i dag og til 2030. Trøndelag må øke antall ammekyr med 1.000 mordyr per år for å 
opprettholde landsdelens markedsandel på storfekjøtt. 

Sau. Lammekjøttproduksjonen i fylket er stabil i omfang, men de siste prognoser (høsten 2016) viser 
en svært krevende markedssituasjon for sau og lam.  

Svin og Fjørfe. De kraftfôrbaserte produksjonene er viktige for å opprettholde og øke den samlede 
landbruksproduksjonen i Nord-Trøndelag. Prognosene viser imidlertid markedsmessig overskudd, 
og det er iverksatt markedsregulerende tiltak. 
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Potet, grønnsaker, frukt og bær. Til tross for begrenset arealbruk står potet, grønnsaker, frukt og 
bær for en betydelig andel av verdiskaping og sysselsetting i planteproduksjonen. Forbruket av 
grønnsaker i Norge øker, og det er et potensial til å øke produksjonen i områder av fylket med gode 
produksjonsforutsetninger. Her har Inderøy et potensial til vekst. 

Økologisk drift. Økologisk areal og produksjon reduseres i Nord-Trøndelag til tross for at det nå er 
vekst i etterspørselen. I Nord-Trøndelag var det 70 000 da omlagt areal i 2014, en nedgang på 6 000 
da fra året før. Det økologiske arealet utgjør 8,2 prosent av det totale dyrka arealet i fylket. 
Omsetningen i dagligvarehandelen økte med 30 % i 2014 og veksten fortsetter i 2015. Den sterkeste 
veksten er på grønnsaker og meieriprodukter. Det er et potensial for produksjonsøkning innenfor 
økologisk produksjon, særlig knyttet til grønt. Rekruttering av nye produsenter av økologisk melk 
skal fortrinnsvis skje i områder nært Rørosmeieriet/Sør-Trøndelag. 

Problemstilling: 

Forprosjektet konkluderte med at en skal gå videre med et hovedprosjekt og formulerte følgende 

problemstilling som utgangspunkt for hovedprosjektet: 

 
Hvordan kan landbruksnæringa i Inderøy bidra til å nå målet om økt matproduksjon og økt 

verdiskaping? 

MÅL 
 
Formål 

Inderøy Kommune skal øke sin årlige matproduksjon og verdiskaping med utgangspunkt i 
jordbrukets ressurser med minimum 2 prosent pr år fram mot 2030 

 

Resultatmål 

Prosjektet skal skape fokus og økt forståelse blant gårdbrukere i Inderøy som grunnlag for at 
landbruket i Inderøy kan øke sin matproduksjon og verdiskaping i tråd med lokale, regionale og 
nasjonale føringer fram mot år 2030.   

INTERESSENTER 

 
 Gårdbrukere  
 Landbruksrådet 
 Inderøy bondelag 
 Sandvollanbondelag 
 Inderøy småbrukerlag 
 Mosvik Sau og geit 
 Inderøy skogeierlag 
 Inderøy Kommune 
 Fylkesmannen i Nord Trøndelag 
 Fylkeskommunen i Nord Trøndelag  
 Debio 
 Nortura 
 Tine 
 Inderøy Slakteri 
 Felleskjøpet 

 Stiftelsen Trønderfrukt 
 Røra fabrikker 
 Matnavet Mære 
 Innovasjon Norge  
 Norsk Landbruksrådgiving 
 Steinkjer og omegn avløserlag 
 Regnskapskontor 
 Sparebank1 smn 
 Grogn Sparebank 
 Hoff industrier Sundnes 
 Inderøy Karve 
 Trøndelag Forsking og Utvikling 
 Nord Universitet 
 Den gylne omveg
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ORGANISERING AV ARBEIDET 

Inderøy kommune var eier av forprosjektet og skal også være eier av hovedprosjektet. Ole Anders 
Iversen er av Inderøy kommune oppnevnt som leder av styringsgruppa.  

Det er viktig at hovedprosjektet har forankring og god forståelse i næringa. Derfor har LLI (Lokal 
Landbruks Informasjon) oppnevnt fem representanter fra næringa i styringsgruppa.  

Prosjekteiere: Inderøy Kommune  

Prosjektleder: Rekrutteres eksternt. Lars H. Daling er engasjert som prosjektleder. 

Styringsgruppe: Ole Anders Iversen (leder), Annbjørn Skogset (LLI), Øystein Brenne Hellberg 
(LLI), Trude Hoff (LLI) og Svein Berfjord (LLI) og Øyvind Austad (LLI). Dessuten vil  
landbruksrådgiver, næringssjef og prosjektleder møte i styringsgruppa. Styringsgruppa har oppnevnt 
Trude Hoff som nestleder. 

Prosjektgruppe: Prosjektleder, landbruksrådgiver, næringssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styringsgruppe: 
 

Oppdragsgiver/eier 
Hovedprosjekt 

 
Inderøy Kommune 

 

Innleid eksterne 
Ressurs: 

Trøndelag Forsking og 
Utvikling 

Norsk 
Landbruksrådgiving 

Andre rådgivere i 
landbruket 

 
Andre rådgiver i 

landbruket. 
 

 

Eksterne 
referanser/ 

innspillgruppe:  
Inderøy Bondelag 

Sandvollan Bondelag 
Mosvik Sau og geit 
Mosvik utmarkslag 

         Grunneierlag 
Inderøy Småbrukerlag 

 

Andre 
 
 

 

Prosjektgruppe 
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Roller 
 

Prosjekteier 

Inderøy Kommune er eier av prosjektet. 

Styringsgruppe: 

Styringsgruppa har ansvar for finansiering, framdrift og faglig utvikling av prosjektet.  

Man ser for seg ca. tre møter i halvåret 

Det gis honorar til styremedlemmene etter reglement for godtgjørelse til folkevalgte vedtatt i 
kommunestyret- sak 64/15 

- Honorar 
 Styreleder kr 500,- pr. møte 
 Styremedlemmer: kr 300,- pr møte 

- Tap av inntekter:  
 Legitimert: inntil kr 2000,- pr. dag 
 Ulegitimert: inntil kr 1000,- pr. dag. 

Prosjektleder: 

Prosjektlederen blir en nøkkelperson som skal føre framdrift med prosjektet. Prosjektlederen skal 
lede prosjektaktivitetene, fordele ansvar og oppgaver til prosjektgruppen. Holde styring med 
framdrift, ressursbruk, kvalitet og rapportere til styringsgruppa.  

Prosjektgruppe: 

Prosjektgruppa er en arbeidsgruppe som har ansvar for daglig drift og gjennomføring av 

prosjektet. Prosjektgruppa rapporterer direkte til styringsgruppen. 

 

Innleide eksterne ressurs:  

For at prosjektet skal lykkes er vi avhengige av eksterne organisasjoner og ressurspersoner som 
kan bistå oss i å legge et best mulig grunnlag for hovedprosjektet.  

 Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) 

TFoU er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgiving. 
Virksomheten er i all hovedsak oppdragsbasert. Selskapet er eid av Nord Universitet, Nord-
Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), SINTEF Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Levanger 
kommune, Verdal kommune, Steinkjer kommune, Stjørdal kommune og ansatte.  

 Norsk Landbruksrådgiving  
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Norsk Landbruksrådgiving er paraply og serviceorganisasjon for regionale og lokale 
rådgivingsenheter over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innheter, 
utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøverne i landbruket. 

 Andre rådgivere i landbruket 

 

Resultat av forprosjektet 
 

Som hovedaktivitet i forprosjektet ble det arrangert et kveldsmøte med tema "Kan 

Inderøylandbruket produsere 30% mer mat innen år 2030?" Kveldsmøte ble arrangert som et 

arbeidsverksted hvor Trøndelag Forskning og Utvikling fikk presentere fakta om 

Inderøylandbruket fra sitt ståsted og tre eksempler på utvikling som TFoU har spilt en sentral 

rolle i. Siste del av møte ble brukt til å arbeide i grupper med utgangspunkt i noen spørsmål som 

Inderøy kommune hadde lagt frem. Etter en evaluering av innspillene fra gruppene er det mange 

fellestrekk mellom de ulike produksjonene i landbruket.  

 

Jordressurs 

For å kunne øke matproduksjonen er det nødvendig å forvalte eksisterende jordressurs på en 

bedre måte og øke kompetansen innen agronomi og økonomi. For de fleste som ønsker å øke 

produksjonen er jordressursen en flaskehals, som i de fleste tilfeller løses ved jordleie til en 

forholdsvis høy pris. Det er gårdbrukere som har et overskudd av husdyrgjødsel som spres på 

høsten, mens det er gårdbrukere som driver med ensidig kornproduksjon basert på kunstgjødsel. 

Avstand mellom driftssenter og leiejord er også en faktor som mange er opptatt av. Er det mulig 

med nærmere samarbeid mellom naboer med husdyrbruk og bruk med ensidig kornproduksjon. 

Det er også interessant å se og kartlegge områder for nydyrking i kommunen.  

 

Melkeproduksjon 

Melkeproduksjon er bærebjelken i landbruket i Inderøy. Det produseres ca. 11 millioner liter 

melk hvert år. Å opprettholde og øke totale melkekvoten i Inderøy bør være et mål i seg selv. 

Interessen for utbygging til løsdriftsfjøs har vært stor i Inderøy og hovedprosjektet bør også se på 

hvor vi står i dag. Hvor mange fjøs har kua på bås i dag og hvilke fjøs har livets rett i framtiden. 

Her er det naturlig å komme inn på generasjonsskifter. 

 

Kjøttproduksjon 

Gode beiter er nødvendig for å kunne produsere mer mat fra beitende dyr. Gode beiter er også et 

landskapselement som Inderøy profilerer seg med. Å sette fokus på utnytte eksisterende beiter og 

nye beiter er interessant i forhold til hovedprosjektet. 

Sau? 

 

I de konsesjonsbelagte produksjoner som svin og fjørfe er kartlegging av hvor disse fjøsene er og 

hvilken kapasitet de har, samt se på muligheter for utviding til full konsesjon.  

 

 

Strategier for hovedprosjekt – "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn". 
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I styringsgruppas første møte ble det vedtatt at prosjektet skal hete: "Inderøy: Mer mat – 

tryggere samfunn.  
 

Strategier: 

 

- Definere måleparameter for økt matproduksjon og verdiskaping i Inderøy kommune 

- Tilby utviklingssamtaler med gårdbrukere som ønsker utvikling av produksjon i form av 

økt matproduksjon og eller verdiskaping. 

- Kartlegge status og utviklingspotensialet i melkeproduksjon i Inderøy. Sette i verk og støtte 

tiltak som bidrar til økt volum og kvalitet i melke- og kjøttproduksjon. 

- Fokus på økt kompetanse knyttet til agronomi og økonomi i planteproduksjon 

- Økt fokus på leiejordsproblematikk, spredeareal, transport av fôr m.m 

- Hvordan utnytte beitemulighetene i Inderøy kommune på en bedre måte i samarbeid med 

reiselivet, kulturlandskapet og økt matproduksjon. 

- Hvordan kan landbruket i Inderøy bruke teknologi til økt verdiskaping. 

- Vurdere muligheten for økt produksjon av potet, grønnsaker, frukt og bær. 

 

Prosessdesign "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" 
 

Prosjektet skal gjennomføres på to år med oppstart i januar 2017. Tiltakene i prosjektet er basert 

ut fra resultater av forprosjektet med oppsummering.  

 

Utviklingssamtaler (foretaksnivå/grupper) 

Prosjektet ønsker å inngå et tett samarbeid med gårdbrukere som ønsker å bidra til å nå målet om 

økt matproduksjon med bakgrunn i økt verdiskaping og produksjon på eget bruk. Ved å tilby 

utviklingssamtaler kan prosjektet fange opp små og store prosjekter som det bør sees videre på. 

Det vil være aktuelt å innhente konsulentbistand til utredning og rådgiving. Utviklingssamtalen 

skal være en motivator for gårdbrukeren til å utvikle gården i positiv retning. Bruk av 

næringsfond til bedriftsutvikling vil her være aktuelt. Eksempel på prosjekt kan være 

driftsutbygging, omlegging til annen produksjon, agronomiske råd i planteproduksjon, rådgiving 

i oppstartsfase, tilleggsnæring, generasjonsskifte osv…. 

 

Melkeproduksjon 

Bærebjelken i landbruket er melkeproduksjon. Inderøy har i dag ca. 60 foretak som driver med 

melkeproduksjon. Prosjektet bør skaffe seg en oversikt og kartlegge 

- Fjøs med løsdrift og båsfjøs 

- Fjøs med melkestall og robot 

- Oversikt over kvoteleie og samdrifter 

- Estimere framtidig totalkvote i Inderøy og investeringsbehov for å møte kravet om løsdrift. 

- Ny bruk av gamle bygninger 

-  

Fokus på god agronomi og økonomi i planteproduksjon 

Øker man antall dyr trenger man mer fôr for å opprettholde produksjonen. Med eksisterende 

areal kan man bli flinkere til å få større avlinger og avlinger av bedre kvalitet. Det er også 

muligheter å satse på nydyrking. Prosjektet bør her satse på: 

- Fagmøter planteproduksjon 

- Skaffe oversikt over aktuelle nydyrkingsareal i kommunen 

- Alternative vekster i kombinasjon med vekstskifte 
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- Nabosamarbeid om vekstskifte og bruk av husdyrgjødsel 

 

 

Fokus på jordleieproblematikk 

Store deler av jordbruksarealet er leiejord til aktive gårdsbruk.  

- Utvikle en jordleiepriskalkulatorapp som kan brukes for å beskrive hva man kan betale for 

et areal ut fra produksjon, avstand til driftssenter, tilgang på husdyrgjødsel osv. 

- Bedre utnyttelse av husdyrgjødsel 

- Bufferkummer for husdyrgjødsel 

 

Beitemuligheter i Inderøy 

Det er gode beitemuligheter i Inderøy kommune. I Mosvik er det store utmarksressurser, et aktivt 

beitelag og en langt sperregjerde gjennom hele kommunen. Mange gårdsbruk har også beiterett i 

Verran kommune. Det er fortsatt en del gammelkulturmark som absolutt kunne vært dratt nytte 

av.  Kommunen har også mye innmarksbeiter som kan utnyttes bedre. 

 

 

Teknologi i landbruket 

Ny teknologi vil effektivisere, autonomisere og endre norsk landbruk i fremtiden. Avløseren har 

erstattet budeia og Melkeroboten har erstattet avløseren. Kravet om løsdrift henger over norsk 

melkeproduksjon hvor kuas velferd står i sentrum. Redskaper og maskiner blir styrt av autonomt 

av GPS og sensorer. Fôring av kua går automatisk. Hvilken teknologi kan Inderøylandbruket 

benytte seg av i tiden framover 

- Melkeroboten 

- GPS styrte redskaper 

- Droner for kartlegging av jordtemperatur, gjødslingseffekt osv. 

- Automatisering i fjøs 

 

Næringskonferanse – Grønt skifte 

 

Vi ønsker å gjennomføre en næringskonferanse i forbindelse med InderøyFest 2017 med tema 

grønt skifte. Konferansen blir et samarbeid mellom Inderøy Næringsforening og Inderøy 

Kommune. Alternativt et åpent møte med tema grønt skifte. 

 

Framdriftsplan/tidsplan  
 

 

Delmål/faser Aktivitet  Aktører Tidsrom Ressursbruk 

Milepæl 1: Forarbeid 

 Etablere styringsgruppe  Inderøy 
Kommune 

Høst 
2016 

Eget arbeid 

Budsjettere hovedprosjekt  Inderøy 
kommune 

Høst 
2016 

Eget arbeid 

Lage referat sak til Natur  Inderøy 
Kommune 

Høst 
2016 

Eget arbeid 

Milepæl 2: Målparametere for økt matproduksjon i Inderøy  

 Utvikle parametere sammen 
med styringsgruppen og de 

 Prosjektleder 
(PL) 

Vår 
2017 

Eget arbeid 
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eksterne referansegrupper 
Milepæl 3: Tilby utviklingssamtaler med gårdbrukere  

 Informere om 
utviklingssamtaler 

 PL Vår 
2017 

Eget arbeid 

Gjennomføre samtaler  PL 2017/18 Eget arbeid 

Etterarbeid  PL Ved 
behov 

Eget Arbeid 

Evaluering av samtaler  Styringsgruppa Fortløpe
nde 

Eget arbeid/ 
ekstern ressurs 

Milepæl 4: Status og utviklingspotensialet i melkeproduksjon   

 Utarbeide status for 
melkeproduksjonen i dag 
med utfordringer 

 Prosjektgruppa 
(PG)  

Vår 
2017 

TFoU 

Gjennomføre tiltak med 
bakgrunn i kartlegging 

 PL Høst 
2017 

Flere 

Milepæl 5: Fokus på økt kompetanse knyttet til god agronomi i planteproduksjon 

 korn kurs arrangert av Mære 
Landbruksskole  

   PL Høst 
2017 

Mære 
Utviklingsavd. 

Kartlegging av spredeareal 
og overskuddsgjødsel 
(høstspredning) 

 PL Høst 
2017 

NLR 

 Kartlegge interesse for bruk 
av husdyrgjødsel i områder 
uten husdyr( korn) 

 PL Høst 2017 NLR 

 Muligheter for å etablere 
bufferkummer for å hindre 
høstspredning 

 PL Høst 2017 NLR 

Milepæl 6: Økt fokus på leiejordsproblematikk 

 Kartlegging av jordleiepriser   PL Vår 
2017 

TFoU 

Kartlegging av avstander 
mellom driftssenter og 
leiejord og kostnader med 
transport 

  Vår 
2017 

TFoU 

      

Milepæl 7: Hvordan utnytte beitemulighetene i Inderøy 

 Registrere gammel 
kulturmark   

 PL Vår 
2018 

IK 

Hvordan vedlikeholde 
eksisterende beiter optimalt 

 PL Vår 
2018 

NIBIO 

 Hvilke beiteområder i 
Inderøy er viktige for 
reiselivet 

 PL/Visitt 
Innherred 

Høst 2018 DGO 

Milepæl 8: Teknologi i landbruket 

 Inspirasjonssamling med 
fokus på teknologi og 
framtidsrettede 
hjelpemidler 

 PL Høst 
2018 

Mære 
Utviklingsavd. 
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Høst 
2016 

Vår  
2017 

Høst  
2017 

Vår  
2018 

Høst  
2018 

  Vår 
2019 

Forarbeid       

Målparameter - økt 
matproduksjon      

 

Tilby utviklingssamtaler       

Status og utviklingspotensialet 
for melkeproduksjon      

 

God agronomi i 
planteproduksjon      

 

Leiejordsproblematikk       

Beitemuligheter i Inderøy       

Teknologi i Landbruket       

Oppsummering og evaluering       

 

Detaljert fremdriftsplan utarbeides for hvert halvår i henhold til prosessplanen og framdrift i 

prosjektet. Fremdriftsplanen skal godkjennes av styringsgruppen. 

 
 

RESSURSBEHOV OG FINANSIERING 
 

Finansiering: 

Inderøy Kommune har i sitt budsjett satt av kr 500.000,- til hovedprosjektet og Fylkesmannen bidrar 
med kr. 340.000. I tillegg  planlegges det å søke stiftelsen Trønderfrukt om midler. Stiftelsen 
Trønderfrukt har en tildeling i året. Søknadsfrist i mars med tildeling i løpet av mai.  

Kostnadsplan og finansieringsplan 

 
 
Hovedprosjektet er budsjettert med en 40 % stilling til prosjektledelse. 

2017 2018 Sum

Prosjektledelse kr 300 000 kr 300 000 kr 600 000

Honorar Styringsgruppe kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000

Næringskonferanse kr 50 000 kr 50 000

Kjøp av rådgivingstjenester kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000

Fagmøter, kurs, annet kr 40 000 kr 40 000 kr 80 000

Diverse kr 10 000 kr 10 000 kr 20 000

Sum kr 500 000 kr 450 000 kr 950 000

Inderøy Kommune kr 250 000 kr 250 000 kr 500 000

Trønderfrukt kr 50 000 kr 50 000 kr 100 000

Tilretteleggende BU-midler kr 175 000 kr 175 000 kr 350 000

Sum kr 475 000 kr 475 000 kr 950 000
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KRITISKE SUKSESSFAKTORER 

 Hovedprosjektet er avhengig av god deltagelse fra næringen 
 Riktige ressurspersoner og "ildsjeler" blir engasjert i prosjektet 
 Skape felles forståelse og forankring i henhold til målet med prosjektet 
 Politisk forankring - skape interesse og forankring hos politikere før og under prosjektet 
 Gjennomføring av hovedprosjekt 

 Engasjerte styremedlemmer, gårdbrukere m.m 
 Gode tiltak som er praktiske og nyttige for deltagerne 

 

 
 

 


