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Bakgrunn: 
 

I perioden 2011-2013 gjennomførte Inderøy kommune veivalgs-prosjektet "Mulighetenes 

Landbruk". Dette 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 bolysten på bygda. 

"Mulighetenes Landbruk" ble fulgt opp med et forprosjekt, "Økt matproduksjon i Inderøy", som 

ble gjennomført i i 2015-2016. Forprosjektet ble bygget på erfaringer og innspill fra 

"Mulighetenes Landbruk" hvor det var ønske om å videreføre et mer konkret prosjekt opp mot 

målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten. 

Forprosjektet konkluderte med at en skulle gå videre med et hovedprosjekt og formulerte 

følgende problemstilling som utgangspunkt for hovedprosjektet: 

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

verdiskapning? Dette er i samsvar med et sentralt mål i kommunens strategiske næringsplan – 

der det står at en skal styrke Inderøy sin posisjon som landbrukskommune i et regionalt og 

nasjonalt perspektiv.  

 

Inderøy kommune sitt landbruksprosjekt "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn" ble etablert i 

januar 2017. Prosjektet har gått over to år (2017-2018). I styringsgruppas første møte ble det 

vedtatt at prosjektet skulle hete: «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn».  
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Eierskap  
Inderøy kommune var eier av forprosjektet og har også vært eier av hovedprosjektet. Ole Anders 

Iversen ble av kommunen oppnevnt som leder av styringsgruppa. Fra flere hold ble det ytret 

ønske om at prosjektet burde ha sterk forankring og god forståelse i næringa. Derfor oppnevnte 

LLI (Lokal Landbruks Informasjon) de andre fem representanter i styringsgruppa: Trude Hoff 

(nestleder), Annbjørn Skogset, Øystein Brenne Hellberg, Svein Berfjord og Øyvind Austad. Lars 

H. Daling ble engasjert som prosjektleder. Prosjektgruppa har bestått av næringssjef Trygve 

Wannebo (leder), landbruksrådgiver Ketil Verdal og prosjektleder. Prosjektgruppa har møtt på 

alle møter i styringsgruppa.  

 

Styringsgruppa har hatt ni møter, inklusivt avslutningsmøte 6. februar 2019. 

 

Prosjektgruppa har hatt ca. 55 møter, i stor grad ett møte per uke, stort sett korte møter. Det har 

vært et tett samarbeid i prosjektgruppa, der man har dratt nytte av hverandres bakgrunn og 

kompetanse.  

 

Prosessplan 
Det ble tidlig i prosjektperioden utarbeidet prosessplan som har vært styrende for innhold og 

framdrift i prosjektet. Prosessplanen var tenkt som et dokument som skulle kunne justeres etter 

behov. Dette ble også nødvendig, blant anna pga betydelige endringer i markedssituasjonen.  

 
Strategier for "Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn 

 Definere måleparameter for økt matproduksjon og verdiskapning i Inderøy kommune. 

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

økt matproduksjon og verdiskapning. 

 Kartlegge status og utviklingspotensialet i melkeproduksjonen i Inderøy. Sette i verk og 

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

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

 Økt fokus på leiejordproblematikk, 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 verdiskapning. 

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

 

Målsetting 
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. 

 
Måloppnåelse 

Det er et politisk mål å øke Norges matproduksjon i takt med befolkningsveksten og Norge har 

satt et mål om minst 1,5 % økning i matproduksjonen. Gjennom prosjektperioden har 

kjøttmarkedet endret seg betraktelig fra skrikende behov for storfekjøtt til markedsbalanse der 
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markedsregulatoren begynner å si stopp. Markedet på sau/lamme kjøtt har hatt en periode med 

stor overproduksjon og det er fortsatt mye kjøtt på lager. Siste prognose for sauekjøtt er en liten 

underdekning. For gris viser prognosene overproduksjon og det er satt inn tiltak for å få mindre 

produksjon av gris. For Inderøy har antall slakt gått opp i prosjektperioden, mens antall kg kjøtt 

har gått ned. Det tilsier at dyrene blir slaktet ved en mindre slaktevekt. Økning av antall slakt fra 

Inderøy er i tråd med den store driftsutbyggingen det har vært i prosjektperioden. Hele tre 

slaktegrisfjøs for full konsesjon ble fullført i 2017 og 2018.  Det er også et stort og økende 

overskudd av egg. Statistikken viser en gjennomsnittlig jevn kjøttproduksjon fra Inderøy, hvor 

antall slakt har økt gjennom perioden.  

 

   
 

 

Inderøy kommune har erfart i løpet av prosjektperioden å svare opp – isolert sett i 

Inderøymålestokk – å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Andre faktorer vi ser 

spiller en sentral rolle – er rammevilkårene for å øke matproduksjonen. Dette handler om 

politiske føringer som resulterer i rammevilkår og føringer i landbruksavtale samt andre vedtak 

og bestemmelser som forvaltes av offentlige instanser. Vår erfaring etter gjennomføring av 

prosjektet er at isolert sett er det vanskelig for Inderøy å øke egen matproduksjon uten at dette 

kommer i konflikt med politikk og offentlig forvaltning. Potensialet for å øke matproduksjonen i 

kommende år i Inderøy kommune ligger først og fremst i planteproduksjon. Prosjektet har hatt et 

fokus på disse områdene i prosjektperioden og har lagt føringer for et tettere samarbeid med 

landbruket i Inderøy for å videreføre satsingen i kommende år for kornproduksjon, potet, 

grønnsaker, frukt og bær.  

 

 

Tiltak 
Et viktig resultatmål for prosjektet var å skape fokus og økt forståelse blant gårdbrukerne i 

Inderøy for at landbruket i Inderøy kan øke sin matproduksjon og verdiskapning i tråd med 

prosjektets målsetting. Vi tror dette har vært med å gjort det lille ekstra slik at også dette målet er 

nådd i prosjektet. Prosjektet har gjennomført fagmøter med tanke på å øke kompetansen for 

gårdbrukerne. Til sammen har det vært 392 deltagere på møtene. Vi har også hatt fokus på 

erfaringsutveksling og har etablert erfaringsgrupper hvor det er åpning i markedet for økt 

volumproduksjon. I vårt tilfelle gjelder det kornproduksjon og ammeku. Videre har prosjektet 

hatt fokus på den enkelte gårdbruker som står i veivalg forhold til å videreutvikle. I samarbeid 

med Norsk Landbruksrådgiving har Inderøy Kommune brukt midler av vårt lokale næringsfond 

til utredninger planlegging av videre drift. Prosjektet mener det er viktig å utrede alternativer for 

driftsopplegg før man tar et valg for fremtiden. Med å gi støtte gjennom næringsfond håper vi å 

minske terskelen for å gjøre denne øvelsen. Det er Innvilget 19 tilsagn til landbruk og 

landbruksrelaterte utredninger i 2017 og 2018 som utgjør 654.500,- i tilskudd fra Inderøy 

Næringsfond. Hovedparten av disse er utløst ved hjelp av landbruksprosjektet. 
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I prosjektperioden er det gjennomført: 

9 møter i styringsgruppa 

55 møter i prosjektgruppa 

14 utviklingssamtaler 

15 fagmøter 

10 erfaringtreff 

 

Leiejord, vekstskifte, nydyrking 

Aktive bønder – fremtidens leilendinger? Åpent møte mars 2017.  

Tema: Jordleieutfordringer, kostnadsbilde, krysskjøring, grovfôrkostnader. Innleder Per Helge 

Haugdal, NLR. Anders Røflo og Per Magnus Værdal delte sine erfaringer med leiejord og 

transport. Bra oppmøte og gode innlegg.  

 

Nydyrking 

Bra omfang i Inderøy. I 2017 og 2018 har det vært mange små nydyrkingsprosjekter og noen få 

store. Kommunen har åpna for å gi støtte fra næringsfond til kartlegging og vurdering av 

dyrkingsarealer. Et slikt prosjekt ble gjennomført i Mosvik, støttet av næringsfond.  

 

Vekstskifte Innherred 

Orientering om prosjektet ved Jon Olav Veie i styringsgruppa 13. desember 2017. Prosjektleder 

hadde i etterkant to telefonsamtaler med daværende prosjektleder Anders Eggen. Våren og tidlig 

høst 2018 tok prosjektleder kontakt med en del mulige interessenter, med tanke på å få gang et 

vekstskifte-prosjekt i Inderøy. Noen gårdbrukere stilte seg positiv til tanken, men ingen av de 

forespurte «tok ballen» umiddelbart. Styringsgruppa mener at det kan være naturlig at 

Vekstskifte Innherred kan inngå som et tiltak i prosjektet «Økt verdiskapning for landbruket i 

Inntrøndelagsregionen». Arbeidsmøte angående jordleieutfordringer i samarbeid med NLR, retta 

mot grasprodusenter planlagt til 10. desember 2018 ble ikke gjennomført. Foreslås som et mulig 

tiltak i prosjektet «Økt verdiskapning for landbruket i Inntrøndelagsregionen». 

 

Korn  

Prosjektgruppa hadde 25. april 2017 møte med to unge og nytenkende kornprodusenter, Hallvard 

Sundal og Petter Berfjord. På dette tidspunkt var det 112 kornprodusenter i Inderøy. Det er 

utvilsomt en god del å gå på avlingsmessig. Hallvard og Petter mener at det bør satses mere på 

andre vekster enn bygg. Oljevekster, belgvekster, bønner, høstkveite, høstbygg, vekstskifte, 

plogfri jordarbeiding og bevist integrert plantevern. Hallvard og Petter har nær kontakt med 

fagmiljøer i Sverige og Danmark. Det ble etablert en "erfa-gruppe"/ referansegruppe på korn 

bestående av Hallvard Sundal, Petter Berfjord og Øyvind Austad. Møte mellom erfa-gruppa og 

prosjektgruppa i juni 2017, med planlegging av markdag/fagdag lørdag 4. november. På dette 

møtet presiserte erfa-gruppa at leiejord er en utfordring, spesielt for unge kornbønder. 

 

Erfa-gruppas hovedoppgave er å bidra til utvikling og styrking av fagmiljø korn i Inderøy. 

  
Spørreundersøkelse kornprodusenter, sommeren 2017.  Undersøkelsen ble sendt ut til 111 

kornprodusenter i Inderøy kommune, hvor 47 svarte på undersøkelsen. Hensikten med 

undersøkelsen var å kartlegge kornproduksjonen i Inderøy med tanke på økt matproduksjon.  
 

Av de som svarte var det:  
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 48% som driver med ensidig kornproduksjon.  Halvparten av disse driver kornproduksjon 

i kombinasjon med husdyrproduksjon. 

 41% av kornprodusentene leier jord hvor hovedparten betaler kr/dekar, men også en stor 

andel betaler en fast sum for leiearealet. De betaler i gjennomsnitt kr 322 pr dekar. 

 66% undersøker sortsutvalget før hver sesong med fokus på øke avlinger. 

 Kornsortene Brage, Tyra og Fairytale er mest populære i 2017 

 80% har byttet kornsort og 47 % har startet med delt gjødsling de siste 10 år 

 55% ønsker å starte med vekstskifte på gården. 

 60% benytter seg av husdyrgjødsel i kornproduksjon. Det er også en stor andel som 

kunne tenke seg å begynne å bruke husdyrgjødsel. 

 60% sprøyter alt kornareal mot ugress, mens 40% sprøyter ved behov 

 47% sprøyter 1 gang mot soppsykdommer, mens 38% sprøyter ved behov. 19% sprøyter 

vanligvis ikke mot soppsykdommer.  

 Riktig tidspunkt for jordarbeiding, mer vekstskifte og bedre dreneringstilstand på jorda er 

de tre viktigste påstander for å øke kornavlingen.  

 79% har egen tresker 21% leier tresking 

 46% kombinerer egen korntørke med direktelevering. 38% har egentørke og 18% baserer 

seg på direktelevering. 

 57% benytter seg av andre gårdbrukere for rådgiving. 

 Kornprodusentene mener direkte rådgiving til den enkelte gårdbruker og etablere 

fagmiljø innen kornproduksjon, fagmøter om økonomi som de tre viktigste tiltak 

landbruksprosjektet bør ta tak i.  

Vi merket oss spesielt at det var stor interesse for vekstskifte og bruk av husdyrgjødsel. 

Kornprodusentene savner et fagmiljø. Prosjektets tilsvar er etablering av erfa-gruppe korn, to 

fagmøter vinteren 2018 og tilbud om rådgivning/utviklingssamtale til enkelt-produsenter. 

En av de som svarte ble trukket ut og fikk øreklokke med DAB-radio som premie, Ove Meldal. 

 

Fagdag korn med markvandring i samarbeid med erfa-gruppe korn, lørdag 4. november 2017. 27 

personer deltok. Tema: Vekstskifte og økte avlinger. Markvandring hos Trygve Bragstad 

Hammer og Petter Berfjord. Høsthvete, høstbygg og høstraps. Foredrag på Øyna og Berg Gård 

ved Bjørn Inge Rostad, NLR, Håkon Husby, gårdbruker Ski, Olav Aspli, Petter Berfjord og 

Hallvard Sundal. Middag og sosialt samvær. På korndagen ble det gitt konkrete tips om hvordan 

vekstskifte kan gjennomføres. De mest aktuelle grødene til vekstskifte er høst- og vårolje-

vekster, erter og åkerbønner. I tillegg er det ønskelig med forenklet jordarbeiding, gjerne uten 

pløying.  

 

Fagmøter korn. To åpne møter 15. februar 

og 1. mars 2018. Samarbeid med NLR. Jon 

Olav Forbord, Jørn Brønstad, Hallvard 

Sundal og Petter Berfjord. Ca 25 personer 

møtte opp hver kveld. Tema: Jordstruktur, 

drenering, kalking, jordarbeiding, vekster og 

vekstskifte, arter, sorter, gjødsling, 

plantevern.  



 

 

 
Erfa-gruppe korn studietur til Borgeby Feltdager i Sverige, 25. – 28. juni 2018. 6 deltakere.  

 

Kornkveld 4. oktober 2018, prosjektet i samarbeid med erfa-gruppa. Alle kornprodusenter i 

Inderøy invitert. Ca 20 personer møtte opp. Tema: Rapport fra studietur til Borgeby, evaluering 

av årets kornsesong, tanker for neste sesong (sorter, tilgang på såvarer m.m.), markedsføring av 

kornkurs på Mære. Innledere: Øyvind Austad, Hallvard Sundal, Petter Berfjord, Eva Pauline 

Hedegart, Geir Fisknes. En bra kveld både faglig og sosialt. 

 
Kornkurs på Mære, 17. og 24. oktober 2018. Prosjektet markedsførte kurset. Stor deltakelse fra 

Inderøy.  

 

Styringsgruppa forslår at erfa-gruppe korn videreføres etter at prosjektet er avslutta. Øyvind 

Austad tar lederansvaret for videreføringen. Samarbeid med «Inntrøndelagsprosjektet» må 

vurderes, samtidig med at en kan tilby kurs retta mot gårdbrukere i Inderøy. Bruk av 

næringsfond kan vurderes.   

 

Gris 

Planleggingsmøter med styret i Norsvin Inderøy i august og desember 2017. (Gunnar Salberg 

Løe og Øystein Brenne Hellberg).  

 

Fagtur til tre nye grisehus i Inderøy, 22. 

november 2017.  Samarbeid mellom 

prosjektet og Norsvin Inderøy. 36 personer 

deltok, derav agronomelever fra Mære 

landbruksskole. Besøk hos Jan Egil Gausen, 

Lidvar Vang og Vinje Bruk. Gjennomført 

før innsett. Stikkord: Hvorfor bygger dere? 

Byggeprosessen. Innendørsmekanisering. 

Kostnader. Lunsj på Jægta Fjordstue. Kort 

orientering om markedssituasjonen på gris 

ved Oddbjørn Kjelvik, Nortura. Tema: Er 

det rom for flere grisehus i markedet?  

 

Planlagt fagmøte svin våren 2018 ble gjennomført 3. oktober. Samarbeid med Norsvin Inderøy. 

Faglig bidrag fra Midt-Norsk Slakteri, Fjøssystemer, Nortura og NLR. Et godt møte. 25 

deltakere. Tema: Omlegging til SPF og økonomisk styring v/Øyvind Nesjan, Midt-Norsk 

Slakteri. I-MEK løsninger og fôringssystemer v/ Bjørn Åge Fjeseth, Fjøssystemer. 

Markedssituasjon, konsesjonsregelverk, dyrevelferd v/ Annbjørg Nernæs, Nortura. Bygninger til 

gris og byggeprosesser v/ Ivar Vatn, NLR. Møteleder var Gunnar Salberg Løe.  

 

Ammekyr 

Omdisponering av skog til beite – beitedag/fagmøte 6. desember 2017 på Øyna, i samarbeid med 
NLR. Tema: Skogsbeite som ressurs. Bruk og skjøtsel av skogsbeite. 

Utmarksbeite/omdisponering til innmarksbeite. SMIL-midler. Økonomi i 

utmarksbeite/innmarksbeite. Innledere: Yngve Rekdal, Nibio, Andres Mona, FMLA og Bård 

Næss, NLR og Arne Rannem, Fylkesmannen. 30 deltakere. 
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Marked og muligheter – fagmøte storfekjøtt i samarbeid med Nortura på AKSET 12. desember 

2017, 20 deltakere. Tema: Marked og muligheter, raser, fôring og økonomi v/ Tore Brandtzæg, 

Nortura. Bygninger v/ Ivar Vatn, NLR.  

 

Prosjektgruppa gjennomførte møte med tre "ammeku-produsenter" 16. november 2017 for å 

diskutere etablering av erfa-gruppe ammeku. Målet er økt produksjon av storfekjøtt i kommunen 

og å få til et fagmiljø innen storfekjøtt. Stimulere de som slutter med melk til å starte med 

storfekjøtt.  

 

18. januar ble det gjennomført et nytt møte. 

Deltakere: Dagunn Moum, NLR, Tore Brandtzæg, Nortura, Håvard Gran, Per Magnus Værdal, 

Ole Anders Iversen, Ketil Verdal og Lars H: Daling. 

Momenter fra møte: 

 Legge opp til en fagtur til ulike typer ammekufjøs. 2 dager, november-desember.  

 Dagunn tar ansvar som rådgiver og «prosjektleder» for ammekugruppe Inderøy, innenfor 

en ramme på 30`. Alle ammekugrupper har med en rådgiver. Nortura går inn som 

samarbeidspartner. 

 Målet er bedre produksjon. 

 2-3 møter i året med forberedt tema, legges til ammekugårder. Faglig treffpunkt. Sette av 

datoer for møtene tidlig. Finansiering gjennom egenandel (ca kr. 1.000-1.500 per år) og 

prosjektmidler eller annen ekstern støtte. 

 Erfa-gruppas optimale størrelse er 8-10 deltakere. 

 Oppstart med et åpent fagmøte, onsdag 14. mars 10-14, Inderøy rådhus, Skarnsundet. D 

Åpent fagmøte ammeku, 14. mars 2018 i samarbeid med NLR. Invitasjon ble sendt til alle 

gårdbrukere i Inderøy. Faglig bidrag fra Tore Brandtzæg, Nortura, Dagunn Moum og Lene Elise 

Mevassvik, NLR og Åge Morten Stavran. Møtet «vedtok» å etablere erfaringsgrupper ammeku 

med NLR som faglig ansvarlig. Bra oppmøte (20 personer) og ok opplegg. 10 meldte seg som 

interessert i å bli med i ammekugruppe. Starter med felles treff hos Trond Staberg, 22. mai. NLR 

v/ Dagunn ansvarlig. Presentasjonene fra møte er sendt møtedeltakerne.  

 
 Ammekutreff hos Trond Staberg, 22. mai 2018. Litt dårlig oppmøte på grunn av våronn, 

6 personer. Bra opplegg. 

 Ammekutreff gjennomført 24. september 2018 hos Per Magnus Værdal. 15 personer 

møtte opp. Meget bra opplegg. Vedtatt å dele gruppa i to.  

 Ammekutreff hos Håvard Gran 6. november 2018. 

 Ammekutreff hos Jens Buhrkall 27. november 2018. 

 
To-dagers fagtur til ammekufjøs, 23. og 24. november. 2018, Melhus og Tynset. Besøkte to 

ammekufjøs i Melhus/Ler (Arne Jakob Jakobsen og Per Arne Borten) og årets ammekuprodusent 

2017 på Tynset (Gøril og Morten Storeng). Per Olav Skjølberg, NLR bidrog faglig.  

Stikkord for turen: Bygninger, ulike planløsninger, moderate utbygginger, krevende utbygginger, 

driftsplanlegging, beite, kalvingstidspunkt. 17 personer var med på turen. En vellykket tur både 

faglig og sosialt.  

 

Styringsgruppa forslår at erfa-gruppe ammeku videreføres etter at prosjektet er avslutta. Ole 

Anders Iversen tar lederansvaret for videreføringen. Samarbeid med «Inntrøndelagsprosjektet» 

må vurderes, samtidig med at en kan tilby kurs retta mot gårdbrukere i Inderøy. Bruk av 

næringsfond kan vurderes.   
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Melk 

Prosjektet har hatt jevnlige møter med Hans Snerting, Tine. Det ble arrangert ett møte mellom 

prosjektgruppa og Hans Snerting den 24. april 2017 der tema var «Status og 

utviklingsmuligheter av melkeproduksjonen i Inderøy». Hans og Ketil presenterte nøkkeltall fra 

melkeproduksjonen. Per april 2017 var det ca 8000 leverandører (tanker) i Norge, 841 i NT og 

57 i Inderøy kommune. 25 båsfjøs, 22 løsdriftsfjøs med robot og 10 løsdriftsfjøs uten robot.  Ca 

26 årskyr i snitt per buskap i NT og i Inderøy. Leveranse på ca 11,65 mill fra Inderøy. 73 % av 

melka levert fra løsdrift og 27 % fra båsfjøs. (Løsdriftskrav fra 2034). Gjennomgang av alle 

leverandører. Tilby utviklingssamtaler med muligheter til utviklings-/avklaringsprosjekt med 

støtte fra næringsfond. Primært sette fokus på de med båsfjøs (men det er nok også en del 

løsdriftsfjøs som har utfordringer).  

 

Prosjektet utfordret TINE til å tenke ut en vegvalgstrategi, i første rekke for båsfjøs. 

Hovedmålsettingen må være å "berge" dagens kvoter i kommunen. 

Lars bidrog på møte/markvandring i produsentlaget på Anset, 6. juni. Prosjektet dekket 

kostnader til servering. Hensikten med møtet var å diskutere hva prosjektet kan bidra med for å 

opprettholde/øke melkeproduksjonen i kommunen. Forslag til tiltak mot de med båsfjøs. Hva 

kan gjøres fram mot 2034? Stikkord for tiltak mot melkeprodusenter høsten 2017: Skriv til alle 

melkeprodusenter, Fagmøter, Avisartikler, Studietur til Mære.  

 
Spørreundersøkelse melkeproduksjon, gjennomført i januar 2018.  

Hensikten med undersøkelsen var å få fram et grunnlag for tiltak retta mot melkeprodusentene.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle 82 registrerte gårdsbruk med melkekvote i Inderøy. 66 

fikk tilsendt undersøkelsen digitalt, de resterende 16 per post. 41 svarte på undersøkelsen, en 

svarprosent på 50. Av de som svarte er det 28 enkeltbrukere, 7 er aktive medlemmer i samdrift, 3 

er passive medlemmer i samdrift og 3 leier ut kvote. 

Per januar 2018 var det 57 melkeleverandører (gårdstanker) i Inderøy. 37 løsdriftsfjøs, derav 25 

med robot og 25 båsfjøs. 

Konklusjoner/funn: 

 77,5 % tror at de fortsatt være gårdbrukere om 5 år og at melk –og kjøttproduksjon vil 

være hovedsysselsettingen. 

  55 % har gjort investeringer i bygg for melkeproduksjon på gården de siste 5 år. 

 40 % har planer om å investere i driftsbygninger de neste 5 år. 

 42,5 % har kjøpt melkekvote de siste 5 år. Av disse 61 % bare statlig melkekvote, 28 % 

bare privat og 11 % både statlig og privat. 

 40 % leier melkekvote i dag. (Fra 30000 liter til 200000 liter). 

 37,5 % ønsker å leie/kjøpe mer melkekvote. 

 62 % mener at pris pr. liter er det viktigste ved eventuell salg av melkekvote. 

 64 % har tilstrekkelig med eng på egen og leid jord, bare 21 % har tilstrekkelig med eng 

bare på egen jord. 

Arve Erik Norum ble trukket ut og fikk øreklokke med DAB-radio som premie. Overlevert i 

forbindelse med at prosjektgruppa besøkte gården. 
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Spørreundersøkelse båsfjøs, gjennomført juli 2018.  

Hensikten med undersøkelsen var å få en 

oversikt over framtidsplanene for 

kommunens 22 båsfjøs.  Undersøkelsen ble 

sendt til brukere med båsfjøs. Det kom svar 

fra 8 av de 17 som fikk tilbudet. Svarprosent 

på 47. En av de åtte ble trukket ut og fikk 

øreklokker med DAB – Ole Kristian 

Stuberg. Overlevert av prosjektleder på 

gården, 8. november 2018. 

Funn: 

 Alle fjøs kan benyttes uten større investeringer fram til kravet om løsdrift trer i kraft.  

 4 tar sikte på å bygge om til løsdrift, 3 kommer til å drive som nå fram til neste 

generasjon tar over, en planlegger å avslutte melkeproduksjonen innen kravet om løsdrift 

innføres. 

 6 av 8 mener at gården ikke har tilstrekkelig med egne ressurser i form av kvote, egen og 

leid jord m.m for å kunne foreta en utbygging til løsdrift. 

 4 av 7 mener at det er aktuelt å invester i melkerobot, ved en eventuell utbygging til 

løsdrift. 

 7 av 8 mener at økonomien i sin melkeproduksjon i dag – er middels, en mener at den er 

god. Svaralternativene var god – middels – dårlig. 

Utviklingssamtaler melkeprodusenter 

Ketil Verdal og Hans Snerting fra TINE gjennomførte utviklingssamtaler for melkeprodusenter 

med båsfjøs 2018. Det ble gjennomført møte med tre melkeprodusenter i Mosvik juni 2018.  Det 

ble også gjennomført møter med tre melkeprodusenter fra Framverran og to fra Sandvollan den 

5.desember 2018.   

 

Konklusjon: 

Flere av deltagerne var fornøyde med dagens situasjon og vil fortsette driften som nå.   

Møtene fungerte som rådgivningssamtaler etter «TINE-norm». Hans presenterte mulighetene 

som ligger i Tine sin rådgivningspakke. Kostnader knyttet til møtene ble dekt av prosjektet.   

Planlagt kurs på Mære landbruksskole høsten 2018 med tema: Utbygging på 15-30 kyrs bruk, ble 

avlyst på grunn av liten påmelding.  

 

Sau 

Fagmøte sau i samarbeid med og på Mære landbruksskole 13. mars 2018. Svært godt oppmøte – 

43 personer, derav 22 fra Inderøy (nesten alle som driver med sau i kommunen).  

Tema: Resultat fra markedsundersøkelse blant alle landets saubønder v/ Ragnar Ørdal. 

Markedssituasjonen og prisløype, økonomisk sauehold v/ Bjørn Wæhre, Nortura. Rett grovfôr til 

rett tid, enkle bygninger til sau, lammingsvansker og rase v/ Morten Munkeby. Et meget bra 

faglig opplegg. 

 

Beitemuligheter i Inderøy 

Prosjektgruppa vurderte høsten 2017 å «blåse nytt liv i» beitemuligheter i Mosvik. Stikkord: 3-4 

mil med sperregjerde, store uutnytta beiteressurser, gjengroing, 30`da Sliper og Høyfoss stats-

Almenning, 55`da Vinje Bruk, 50`da andre private.  Prosjektgruppa konkluderte med at hvis man 
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skal jobbe videre med utvikling av beitemulighetene i Mosvik, så må dette skje gjennom et eget 

prosjekt, i samarbeid med Mosvik Beitelag. 

 

Kommunen ble kontaktet med ønske om at det blir igangsatt et beite-prosjekt for geit i Åsbygda i 

Mosvik. Styringsgruppa så positivt på at gammelt kulturlandskap kan bli tatt i bruk som beite, 

både med tanke på kulturlandskapspleie og økt matproduksjon. Men, prosjektet så ikke mulighet 

til å ta på seg ansvaret for et slikt prosjekt. Ole Anders Iversen fulgte opp saken og orienterte 

ordføreren.  Prosjektet fulgte ikke opp dette videre. Planlagt demonstrasjonsdag i Ørdalen i 

august 2018 – overflatedyrking av skog, ble ikke gjennomført. 

 

Grønn sektor 

Karveproduksjon. Ketil og Lars hadde møte med Margrete Haugum, mandag 24. april 2017. 

Tema: Status og mulig utvidelse og kompetanseheving. Et godt og informativt møte. Det er ca 12 

karveprodusenter i Inderøy. Karven omsettes gjennom Inderøykarve SA. Inderøykarve er det 

eneste "karve-cluster" i landet. Arcus er den største kunden. Leverer i tillegg til en rekke mindre 

kunder. Plantevern er en utfordring. Ugraset kommer raskere enn kulturveksten. Vi åpna for 

muligheter for støtte gjennom næringsfond til studietur (til Nederland) og til forsøk knyttet til 

plantevern. 

 

Markdag karveproduksjon, gjennomført 24. juli 2018.  

 

Markedspotensial potet, grønnsaker, frukt og bær.  

Flere planleggingsmøter med Toril S. Holm, NLR ble gjennomført i 2018.  

 

Inspirasjonsmøte innen frukt- og bærproduksjon avholdt 7. mai 2018 i samarbeid med NLR. 17 

personer møtte opp. Tema: Økologisk regelverk, Utviklingstrekk for frukt og bærproduksjon, 

Dyrkingsopplegg for frukt, bringebær og jordbær – muligheter og begrensninger. 

Rådgivningstilbud. Innledere: Toril S. Holm, Gunhild Halvorsen, Per Arne Myraunet, Marit 

Nestande, Morten Gustad.  Et godt møte. 

 
Markdag bærdyrking hos Morten Gustad 19. juni 2018. Stanislav Strbac, NLR. Toril S. Holm 

ansvarlig. Noen deltakere fra Inderøy. 

 

Møte med Røra Fabrikker, 27. juni 2018. Trygve, Ketil og Lars. Budskapet fra dette møte var at 

Røra Fabrikker har behov for mere jordbær lokalt. 

 

Inspirasjonsmøte i eplehagen hos Einar Skjetnemark, Levanger 12. september. Samarbeid med 

NLR. Bra opplegg. 13 personer deltok derav 7 fra Inderøy. Omvisning i frukthagen og 

orientering ved Einar Skjetnemark. Tema: Tre og treutvikling, fruktsetting og fruktutvikling, 

høsting og foredling, vedlikehold i en frukthage om høsten, marked. 

 

Inspirasjonsmøte grønnsaker og potet. Planlagt 6. desember. Samarbeid med NLR. Avlyst på 

grunn av svært liten påmelding. 

 

Grønt skifte 

Spilt inn som et aktuelt tema våren 2017. Prosjektet hadde møte med Bodil Vekset, Steinkjer 

Næringsselskap angående "Grønt skifte" i Inn-Trøndelags-regionen. Mange og store og gode 

tanker – og mange prosesser på gang. Stikkord: Bioøkonomi, klynger, klima- og energisenter på 

Mære, Utbygging av Felleskjøpet, arena skog, Landbruk 21.  



12 
 

Som en del av Forskningsdagene ble det arrangert en innovasjonskonferanse på Nord 

Universitet, Steinkjer onsdag 20. september 2017. Tema: Hvordan lykkes vi med å skape 

regional, grønn konkurransekraft? Lars deltok. 

 

Anders Haraldsen orienterte prosjektgruppa og styringsgruppa om Byregionprogrammet (ByR) 

høsten 2017. Anders er ansatt i Steinkjer kommune og prosjektleder for ByR, som er forankra i 

Inn-Trøndelagssamarbeidet. Grunntanken i ByR er økt verdiskapning på de råvarer vi har. 

Utnytte råvarene og bygge kompetanse. Han presiserte at samspillet by og land er gjeldene i 

Steinkjer-distriktet.  

 

IKT, teknologi 

Spørreundersøkelse blant alle bønder i Inderøy angående bruk av digitale tjenester, 
gjennomført våren 2017 
Hensikten med undersøkelsen var å få en oversikt over bruk av digitale verktøy hos 

gårdbrukerne og behov for opplæring. Spørreundersøkelsen ble sendt digitalt til alle 209 

gårdbrukere i kommunen som er knyttet til internett. 100 gårdbrukere responderte – en 

svarprosent på 47.  

Av de som svarte var det: 

 96 prosent bruker digitalt verktøy i jobben som bonde i dag. 

 78 prosent benytter sosiale medier på internett. (Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram).  

 97 prosent benytter seg av en eller flere digitale tjenester på internett. (Altinn, 

felleskjopet, digipost, skatteetaten, nettbank mm).  

 38 prosent kan tenke seg å delta på datakurs eller bruk av digitale verktøy. (Bruk av 

internett generelt, regneark, tekstbehandling, epost, bruk av app`er, fagprogram) 

 59 prosent kan tenke seg å delta på fagmøte i bruk av GPS i jordbruket, 50 prosent kan 

tenke seg fagmøte innen presisjonsgjødsling, 35 prosent kan tenke seg fagmøte om 

digitale gjerder (Nofence), og 12 prosent ønsker seg et fagmøte melkerobot.   

 

Frode Brattaker ble trukket ut og fikk øreklokke med DAB-radio som premie, overlevert heime 

på gården. 

 

Øyvind Austad orienterte fra landbruksmessa i Hannover i styringsgruppa 13. desember 2017. 

Styringsgruppa ga uttrykk for at orienteringen var meget interessent og til dels kan ha 

overføringsverdi til Inderøy. I særlig grad gjelder dette utstyr knyttet til presisjonslandbruket.  

 

Øyvind Austad orienterte også kort om status for Nofence – digitale gjerder.  

Møte mellom Nofence, Mære landbruksskole og prosjektet i januar 2018. 

Mattilsynet hadde nå godkjent systemet for geit og Nofence i ferd med å utvikle systemet også til 

bruk på storfe. Det kan bli aktuelt et pilotprosjekt for storfe på Mære sommeren 2019. Utprøving 

av digitale gjerder til geit i Framverran sommeren 2018 ble ikke gjennomført på grunn av at 

Nofence midlertidig trakk tilbake klavene. 

 

Datakurs for bønder. Kurset ble gjennomført 8. og 12. februar 2018. Kurset ble arrangert av 

AgrolIT ved Øyvind Austad på Spiren. 6 deltakere. Ønske om excel-kurs framkommet.  
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Avløsersituasjonen i Inderøy/ velferdsordinger 

Prosjektgruppa hadde møter med Tore Bartnes i Innherred Landbrukstjenester våren 2018. Det er 

to organiserte avløser-ringer i Inderøy. Det er nok mye familie-/venne-avløsning. Sikker og god 

avløsning er næringsutvikling. Vi starta planlegging av et åpent møte med tema 

avløsersituasjonen og velferdsordninger i landbruket. Konklusjonen ble at dette anbefales som et 

tiltak i prosjektet: «Økt verdiskapning for landbruket i Inntrøndelagsregionen. 

 

Næringskonferanse 

Satt av kr. 50.000 på prosjekt-budsjettet til medfinansiering av næringskonferanse i 2017. 

Ettersom næringskonferansen i 2017 hadde lit fokus på landbruk, ble midlene overført til 2018. 

Næringskonferanse 7. juni 2018. Prosjektet var ansvarlig. Gjennomført i telt i Muustrøparken.  

Tema for konferansen var: Mer mat- tryggere samfunn.  

 

Skjervold-seminar 20. august 2017. Prosjektet bidrog i forbindelse med markering av at det i 

2017 var 100 år siden professor Harald Skjervold ble født. 

 
Rådgivningstilbud/Utviklingssamtaler 

Med bakgrunn i prosjektets målsetting om økt produksjon og verdiskapning på eget bruk, gikk 

prosjektet tidlig i prosjektperioden ut med et tilbud til alle gårdbrukere i kommunen, som ønsker 

å se muligheter på egen gård, en uforpliktende samtale/veiledning med en fagrådgiver innen 

bygg, økonomi, driftsplanlegging, plante og husdyrproduksjon. Prosjektet tilbød å bidra med 

kostnadsdekning for et gårdsbesøk på inntil tre timer. Eksempel på rådgiving: analyse av årets 

kornsesong og planlegging av neste for å kunne øke kornavlingen, utbygging av eksisterende 

fjøs til kjøttproduksjon, utbygging innen melkeproduksjon med bakgrunn i løsdriftskravet, 

planlegging av nytt slaktegrisehus m.m.  

Det ble også presisert at det kan også være mulig å få støtte gjennom næringsfond til 

utviklingsprosjekter innen landbruk og landbruksrelaterte næringer. 

I prosjektperioden ble det gjennomført 14 utviklingssamtaler med enkelt-brukere, med 

fagrådgivere fra NLR, TINE, Nortura. I 2017 og 2018 ble det gitt 19 tilsagn til landbruksrelaterte 

utredninger.  

 

Prosjektregnskap 
Prosjektregnskap årene 2017 og 2018 

 Budsjett Regnskap 

Prosjektledelse 600.000 497.868 

Honorar Styringsgruppe 100.000 37.529 

Næringskonferanse 50.000 44.076 

Kjøp av rådgivingstjenester 100.000 187.400 

Fagmøter, kurs, annet 80.000 167.734 

Diverse 20.000 30.000 

   

Sum 950.000 964.607 

 

Finansieringsplan 

 Budsjett Regnskap 

Inderøy Kommune 500.000 529.107 

Trønderfrukt 100.000 70.000 
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UTL-midler 340.000 340.000 

Annen finansiering (egenandel tur) 10.000 25.500 

   

Sum 950.000 964.607 

 
I prosjektet har det vært brukt mer midler på fagmøter og kjøp av rådgivingstjenester enn 

budsjettert. Prosjektet har hatt en rimeligere prosjektledelse som gjør at både regnskap og 

budsjett sammenfaller. Det ble søkt Trønderfrukt om kr 100.000,- hvor det ble tildelt kr 70.000,-. 

Det har vært et overforbruk i forhold til budsjett på ca. kr 30.000,-.  

 

 
 

Oversikt fagmøter i prosjektperioden:  

 Fagmøte Dato Deltagere 

1 Aktive bønder – framtidens leilendinger 22.mars 2017 33 

2 Vekstskifte og økte avlinger  4. november 2017 27 

3 Fagmøte korn 15.februar 208 25 

4 Fagmøte korn mars 2018 25 

5 Kornkveld 4. oktober 2018 20 

6 Fagtur gris med innlagt fagmøte 22. november 2017 36 

7 Fagmøte svin 3. oktober 2018 25 

8 Omdisponering av skog til beite 6. desember 2017 30 

9 Marked og muligheter – storfekjøtt 12. desember 2017 20 

10 Fagmøte ammeku 14. mars 2018 20 

11 Fagtur ammeku 23/24 november 2018 17 

12 Fagmøte sau på Mære 13. mars 2018 43 

13 Inspirasjonsmøte frukt og bær 7. mai 2018 17 

14 Inspirasjonsmøte i eplehagen 12. september 2018 13 

15 Datakurs for gårdbrukere 8 og 12 feb. 2018 6 

16 Næringskonferanse 7. juni 2018 35 

 Sum  392 
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Noen avisutklipp fra prosjektet 
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