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Søknad om støtte  t i l  prosjektet  Økt 
verdiskaping for  landbruket i  

Inntrøndelagsregionen  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for næring innvilger Steinkjer kommune et tilskudd på inntil kr 

900 000 til gjennomføring av prosjektet Økt verdiskaping for landbruket i 

Inntrøndelagsregionen (2019 – 2021). 

2. Det forutsettes at totalfinansieringen går i orden. 

3. Bevilgningen dekkes over budsjett for regionale utviklingsmidler 2018 (HU-N saknr 

8/18), midler avsatt til oppfølging av satsingsområde Bioøkonomi. 
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Vedlegg:  

 

Nummererte vedlegg som følger saken: 

1. Prosjektplan: Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

- Et verdiskapende Trøndelag – Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag, 

FT 14.12.2017 sak 41/17 

- Handlingsprogram 2018 – 2019 – for strategien Et verdiskapende Trøndelag, HU-N 

12.2.2018 sak 7/18 

- Regionalt næringsprogram- for landbruket i Trøndelag 2019- 2022, HU- N 

19.9.2018 sak 79/18) 

 

 

Sammendrag 

Steinkjer kommune søker på vegne av de øvrige Inntrøndelagskommunene (Verran, Snåsa 

og Inderøy) om kr 900 000 til gjennomføring av utviklingsprosjektet Økt verdiskaping for 

landbruket i Inntrøndelagsregionen. Prosjektet er treårig (2019 -2021), og har en 

totalkostnadsramme på kr 4 385 000. 

 

Prosjektets overordnede målsetting er at Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen 

i landbruket gjennom bedre marginer i eksisterende produksjon, økt matproduksjon og 

gjennom satsing på nye næringer. 

 

Inntrøndelagregionen, som en del av Innherredsregionen, er en av landets største 

landbruksregioner. Regionen har et aktivt landbruksmiljø, god rekruttering, betydelige 

investeringer i driftsapparatet i en rekke produksjoner og sterke kompetansemiljøer. 

Prosjektet skal bedre konkurranseevnen til landbruksnæringa, og bidra til at regionen går 

foran i utviklingen av bioøkonomien. 

 

Søknaden er vurdert med bakgrunn i vedtatt Strategi for innovasjon og verdiskaping (FT 

sak 41/17) og Regionalt næringsprogram – for landbruket i Trøndelag 2019 – 2022 (HU-N 

sak 79/18). Fylkesrådmannen innstiller på et tilskudd på inntil kr 900 000 (3 x kr 300 000 

som omsøkt. 

 

 

Bakgrunn: 

Kommunene Steinkjer og Verran er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Med bakgrunn i 

landbrukets posisjon i disse kommunene er det tatt initiativ til realisering av et 

utviklingsprosjekt med mål om å ytterligere styrke landbruksnæringa. Det er, med 

økonomisk bistand fra Fylkesmannen, gjennomført et forprosjekt med involvering fra 

næringa, samvirkeorganisasjonene og rådgivningsapparatet. Som en del av 

Inntrøndelagssamarbeidet har også Inderøy og Snåsa kommuner koblet seg på satsingen, 

og er nå fullverdige partnere i prosjektet. 

 

 

Faktiske opplysninger: 

Innherredsregionen, som i tillegg til Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy, også omfatter 

Levanger og Verdal, er Trøndelags største jordbruksregion. I 2015 hadde regionen en tredel 

av fylkets samla verdiskaping. Melka har størst betydning, etterfulgt av de kraftfôrkrevende 

produksjonene. Regionen har betydelig jordbruksrelatert industri med bl.a. kraftfôrfabrikk 
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og svineslakteri i Steinkjer, meieri på Verdal, soddproduksjon på Inderøy samt Grilstad og 

Normilk sine anlegg i Levanger. Regionen har gjennom Nord universitet og Mære 

landbruksskole sterke utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer innenfor jordbruk. Av 

kommunene har Snåsa størst landbruksavhengighet målt i sysselsetting. 

 

I alle fire Inntrøndelagskommunene utgjør landbruket en betydelig del av sysselsettinga 

og verdiskapinga i kommunen. 

  Verdiskapning  Andel/antall landbruksrelaterte sysselsatte  

Inderøy  133 mill.  22,2 %  485 sysselsatte  

Steinkjer  311 mill.  17,3 %  1822 sysselsatte  

Snåsa  74 mill.  30,4 %  257 sysselsatte  

Verran  30mill.  17,9 %  170 sysselsatte  

Tabell 1: Sysselsetting og verdiskapning i 2015  

Formål med prosjektet som beskrevet i søknaden 

Inntrøndelagskommunene skal øke verdiskapingen i landbruket gjennom bedre marginer i 

eksisterende produksjon, økt matproduksjon og gjennom satsing på nye næringer. 

 

Resultatmål som beskrevet i søknaden 

Prosjektet skal resultere i økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagskommunene 

gjennom:  

• En beredt næring for å ta markedsandeler og skape nye markeder 

- Øke fyllingsgraden av melkekvotene.  

- Øke gjennomsnittsavlinga for antall kilo korn per dekar.  

- Øke investeringa  

 Melk, spesielt små mellomstore bruk  

 Bær, grønt og potet 

- Økt volum  

 Bær, grønt og potet   

 Økologisk  

• Øke kunnskapen om tilgjengelig produksjonsressurser og optimalisert 

utnytting.   

- Etablere 7 veksskifteringer 

- Øke bruken av arealet som er dyrket 

- Rullere beitebruksplanene for Verran 

- Etablere to nye beitebruksplaner i Steinkjer 

- Bedre organiserte beitelag 

- Stimulere til økt nydyrking  

• En mer kompetent næring med fokus på kompetansedeling, samarbeid 

med utdanningsinstitusjoner og veiledningstjenestene.   

- 25 prosent deltagelse på gjennomføring av gårdbrukere med 

produksjonstilskudd innenfor de ulike produksjonene  

- Etablere sju erfaringsgrupper  

- Øke antall deltagere fra Inntrøndelagskommunene på kurs 

arrangert av Mære Landbruksskole 

 Synliggjøre mangfoldet i næringa, rådgivningstjenesten og servicenæringa 

knyttet til landbruket i Inntrøndelagskommunene, for å tiltrekke seg mer 

landbruksrelaterte aktører. 
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- 12 positive mediesaker om landbruket i Inntrøndelagsregionen per 

år 

- Et årlig arrangement for synliggjøring av bredden i produksjon, 

servicenæringer og kompetansemiljø knyttet opp mot dagens 

landbruk. 

 

Budsjett 

Tittel 2018 2019 2020 Sum 

Diverse   10 000   10 000   10 000 30 000 

Enhet landbruk, 

prosjektarbeid 

  100 000   100 000   90 000 290 000 

Fagmøter, kurs, annet   80 000   90 000   100 000 270 000 

Prosjektledelse   630 000   630 000   630 000 1 890 000 

Satsingsområde 

arealressurser 

  235 000   210 000   210 000 655 000 

Satsingsområde 

attraktivitet/omdømme 

  145 000   125 000   115 000 385 000 

Satsingsområde 

kompetanse 

  235 000   210 000   210 000 655 000 

Styringsgruppe   70 000   70 000   70 000 210 000 
 

Sum kostnader 

 

1 505 000 1 445 000 1 435 000 4 385 000 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2018 2019 2020 Sum 

BU-midler 

Fylkesmann 

  300 000   300 000   300 000 900 000 

Deltakeravgift tiltak   10 000   20 000   40 000 70 000 

Egeninnsats 

kommune 

  60 000   60 000   60 000 180 000 

Egeninnsats næringa i 

prosjektarbeid 

  50 000   50 000   50 000 150 000 

Fylkesmann 

egeninnsats i 

prosjektarbeid 

  25 000   25 000   25 000 75 000 

Inderøy kommune   120 000   120 000   120 000 360 000 

Nye Steinkjer 

kommune 

   240 000   240 000 480 000 

Snåsa kommune   100 000   100 000   100 000 300 000 

Steinkjer kommune   300 000   300 000 

Trøndelag 

fylkeskommune 

  300 000   300 000   300 000 900 000 
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Utviklingsfond 

landbruk Steinkjer 

  200 000   230 000   200 000 630 000 

Verran kommune   40 000   40 000 
 

Sum finansiering 1 505 000 1 445 000 1 435 000 4 385 000 

Fylkesmannen er omsøkt 3 x kr 300 000 over UTL- ordningen. Da disse midlene overføres 

til fylkeskommunen fra 1.1.2020, er det en «underdekning» i budsjettet på kr 300 000. 

 

Organisering 

Det vil bli ansatt en egen prosjektleder for prosjektet. Prosjektguppa vil bestå av 

prosjektleder, landbrukssjefene og en representant fra faglaga. Det vil også bli etablert ei 

styringsgruppe bestående av fem representanter fra næringa og næringssjefene i 

kommunene. Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Fylkesmannen, fylkeskommunen, Nord 

universitet og Mære landbruksskole vil bli invitert inn i gruppa. 

 

 

Drøftinger: 

Samlet generer Innherredsregionen en tredel av Trøndelags jordbruksrelaterte 

verdiskaping. Regionen har aktive produsentmiljøer, komplette verdikjeder, 

utdanningsinstitusjoner og øvrige kompetansemiljøer. Det legges ned en betydelig innsats i 

utviklingen av Steinkjer som et landbruksfaglig tyngdepunkt. Landbruksdirektoratets flytting 

av deler av skogavdelinga, og Nibio sin satsing på Steinkjer er eksempler på dette. 

 

Det er gjennomført et forprosjekt, og satsingen vurderes som godt forankret blant 

aktørene. Prosjektet vil gi eierkommunene muligheten til å gjennomføre en målrettet 

innsats opp mot landbruksnæringa, bl.a. gjennom at det skal rekrutteres en egen leder for 

prosjektet. 

 

Inntrøndelagsregionen har med sitt naturressursgrunnlag og tilgang på kompetansemiljøer 

et godt grunnlag for å bidra i utviklingen av bioøkonomien både regionalt og nasjonalt. 

 

Satsingen følger således opp vedtatte politiske føringer gjennom Strategi for innovasjon og 

verdiskaping med Handlingsprogram 2018- 2019, satsingsområde Bioøkonomi, på en god 

måte (jf. FU sak 41/17): 

 

Mål Strategier Tiltak 

Trøndelag er en ledende region 

i utviklingen av bioøkonomien. 

Disponere produksjonsarealene 

på en optimal måte. 

Redusere avgang av dyrka og 

dyrkbar jord. 

Trøndelags naturressurser 

brukes som råstoff for økt og 

industriell produksjon. 

Videreutvikle samarbeid 

mellom kunnskapsmiljøene og 

næringsutøverne. 

Videreutvikle verdikjedene 

innen hav, jord og skog med 

fokus på industrien 

Trøndelag er Nord- Europas 

matregion nr.1 

 Økt produksjon av 

matspesialiteter basert på 

trønders og sørsamisk kultur. 

 

Satsingen er forankret i Regionalt næringsprogram- for landbruket i Trøndelag 2019- 2022 

(vedtatt av HU- næring 19.9.2018 sak 79/18) gjennom flere av innsatsområdene, bl.a. 

Matproduksjon gjennom strategien Økt volum og verdiskaping innenfor grôvforbaserte 

husdyrproduksjoner, og Mobilisering og rekruttering gjennom strategien Regionale 

samarbeid (områderetta satsinger). 
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Områderetta satsinger er begrunnet med at mulighetene og utfordringene for å drive 

landbruksproduksjon er svært forskjellige i Trøndelag. Kontrastene er store fra flatbygdene 

ved fjorden til kystlandbruket og fjellandbruket i de ytre og indre delene av fylket. Det kan 

derfor være behov for geografiske og/ eller tematiske satsinger med ulike innretninger. 

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Landbruket er ei viktig næring for Trøndelag. Til sammen sysselsetter jord- og skogbruket 

18 500 personer. Dette utgjør 8,3 % av regionens sysselsetting. Fylkeskommunens innsats 

rettet mot landbruket er derfor et viktig element i utøvelsen av samfunnsutviklerrollen, og 

et prioritert innsatsområde gjennom Strategi for innovasjon og verdiskaping. Trøndelag har 

gode forutsetninger for å utvikle bioløkonomien og bidra til et grønt skifte. Dette da 

regionen har fortrinn i kombinasjonen biologiske ressurser, komplette verdikjeder og 

kunnskapsmiljøer. Prosjekt Økt verdiskaping for landbruket i Inntrøndelagsregionen vil 

kunne bidra til at Trøndelag som region når sine mål. 
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