
 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 
  «Arbeidslaget» i DYRK Fosen – de ansatte på landbrukskontorene i Fosen. 

(Bildet er fra Halten sommeren 2018, der de fleste var samlet på fagmøte) 

Det er stor aktivitet i DYRK Fosen i vinter. 
Prosjektet er inne i det siste av 3 driftsår. Arbeidet skal være avsluttet i løpet av september.  

DYRK Fosen synes vi er et knakende godt slagord! Om - og hva - et evt framtidig regionsamarbeid skal omhandle må dere 

i næringa bestemme sammen med våre lokale og regionale eiere. Det å drive utviklingsarbeid er viktig, men det tar tid og 

krever kontinuitet.  

Å tenke regionalt og handle lokalt er viktigere enn noen gang, både i landbruket og andre sektorer. Det ferskeste 

eksemplet i DYRK Fosen er fagkursa på småfe og storfe som kjøres i vinter. Omtrent 60 deltakere fra sør til nord er 

tydelige på at de ønsker felles fagopplegg, ett felles møtepunkt og god servering. De bygger fellesskap og nettverk som 

grunnlag for framtidig utvikling! Inspirerende å få være med på for oss i prosjektet! Takket være Stjørna Bondelag – som 

åpner dørene i Fritun og stiller med 3-stjerners servering hver gang, er det plutselig etablert en viktig møteplass for deler 

av landbruksnæringa – et «LANDBRUKETS HUS»?  Spennende! 

 

 

 

INNFØRINGSKURS GRØNNSAKER OG BÆR 
Sted: Fosen Ressursaenter, Fosen VGS 

 
 
Innføringskurs i dyrking av grønnsaker og bær 

Dyrk Fosen og Fosen ressurssenter arrangerer kurs i 
grønnsaksdyrking. 
Kurset er fordelt på tre kvelder i mars 2020. 
Tirsdag 17.03.20: Potet, sorter og jordtyper 

Tirsdag 24.03.20: Grønnsaker, sortmangfold, 
jordforberedelse. 
Tirsdag 31.03.20: Bærdyrking, med fokus på jordbær. 
Klokkeslett: 18.00 – 21.00 

Sted: Avhengig av påmelding, men sentralt på Fosen. 
Kursholder: Olaug Bach. Rådgiver i NLR og Dyrk Fosen 

Pris: 1500,00 pr deltager. 
For medlemmer i Norsk landbruksrådgiving(NLR): 1000,00 

  Nyhetsbrev 1- Feb 2020 
               Dyktighet – Yrkesstolthet – Realisme - Kreativitet  

 

Til Gårdbrukere og landbrukets samarbeidspartnere på Fosen! 

 

 



 
Enkel servering på kurskveldene. 

 

 

REKO-RINGEN FOSEN – noe for deg? 

 
REKO-RINGEN FOSEN er etablert og som det framgår av bildet er ringen i gang og det er like før «avspark». 60 

interesserte møtte på oppstartmøte i Stjørna 30.jan.  Dette kan bli en spennende og interessant salgskanal for mange 

matprodusenter i regionen! Interessert – gå inn på FB-sida for nærmere info. Toget har ikke gått for de som ennå 

vurderer om de skal bli medlem. Første utlevering i Rissa blir 19. mars. 

 

FOSEN PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL 2020. INTERESSERT? 
Matfestivalen og Bryggerifestivalen i Trondheim går av stabelen 30.juli – 1.august. Fosen-teltet har iløpet av de siste 

åra blitt et begrep! Gode utstillere fra hele regionen har sammen bygd opp en flott salgsarena som har gitt både 

økonomiske resultater og heder og ære for egne produkter. Utstillerne framstår som flotte ambassadører både for egen 

bedrift og for Fosen. Fosenregionen (kommunene i fellesskap) har i flere år støttet opp med midler til teltleie og 

merkevarebygging. 5.feb var det innkalt til første planleggingsmøte foran årets festival. Neste planleggingsmøte er 

12.mars i Åfjord. Påmeldingsfristen utløper 15.mars. Dersom du er interessert i å delta, ta kontkat med Liv Heide: 

liv.heide@indrefosen.kommune.no  

 

VEGVALGSRÅDGIVNING PÅ MELK- OG STORFEKJØTTBRUK 
Arbeidet pågår for fullt, men fremdeles er det noen bruk som ikke er påstartet. Responsen er god hos de som er i gang 

i prosjektet. Det skal gjøres en generell evaluering av arbeidet og resultatene på sensommeren. Dette uten at 

enkeltbruk og informasjon fra møtene offentliggjøres.  
 

EIERSKIFTEKURS I LANDBRUKET 
DYRK Fosen har, sammen med ressurssentrene på Fosen, i prosjektperioden kjørt 3 eierskiftekurs. Lokale banker og 

regnskapskontor har også bidratt økonomisk. På siste kurset i midten av januar deltok knapt 40 personer – gårdbrukere 

på veg ut av næringa, ungdommer som skal overta/kjøpe og lokale rådgivere. Totalt har 115 stk vært med p de 3 

kursa. Jon Rannem har, på en glimrende måte, gitt deltakerne et godt innblikk i mange aktuelle problemstillinger og 

tema.  

 

Vennlig hilsen fra DYRK Fosen v/prosjektteamet: 

Liv Heide      Prosjektmedarbeidere lokalmat/reiseliv 

Bernt J. Stranden og Berit L. Andresen  Prosjektmedarbeidere husdyr  

Olaug Bach      Prosjektmedarbeider grønnsaker/bær (NLR) 

Ketil Kvam      Prosjektleder 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort om DYRK Fosen: 
1. DYRK Fosen er: 

- en 3-årig satsing som nå er inne i 2. driftsår.  

- er et resultat av samhandling mellom Fosen-landbruket, kommunene i Fosen, Fosen Regionråd, Fylkesmann i Trøndelag  og 

Trøndelag Fylkeskommune.  

2. DYRK Fosen skal: 

- bidra til økt produksjon og økt verdiskaping i det lokale landbruket. 

- prioritere ressursbruken innenfor produksjonene melk, storfekjøtt, småfe, bær og grønnsaker, lokalmat.  

- understøtte og «booste» pågående utvikling gjennom aktivt samspill og samarbeid med øvrige rådgivere 

- jobbe med rekruttering, omdømme, informasjon, kunnskap og kompetanse i og rundt landbruket.  
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Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord  Telefon 72 53 15 10   

E-post: fosen.regionraad@fosen.net  Internett: www.fosen.net 

3. DYRK Fosen har forankring i Landbrukskontorene, og gjennomføringa skjer i et utstrakt samarbreid med landbrukets egne 

organisasjoner, myndighetene og øvrige samarbeidspartnere. 
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