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Hva har en oppnådd så langt

• Mobilisering og økt fokus på utviklinga av landbruket i fjellområdene 
har gitt stor effekt.

• Det er utviklet gode modeller for samhandling og det er høstet 
erfaringer med ulike tiltak.

• Fjellandbruket er blitt ett begrep og det har vært stort engasjement

• Det er utløst verdier langt utover de midler som staten har satt inn.

• Økt kompetanse og rådgivning har bidratt til bedre forutsetninger og 
økt lønnsomhet  for å lykkes innen melk og kjøttproduksjon.

• En vellykket satsing



Fokus på fjellandbruket ?

• Landbruket opptrer i en lang tidshorisont

• Det er marginale forhold, arrondering og størrelser

• Mange områder er sterkt landbruksavhengig

• Produksjonsmiljøene blir mindre

• Fokus på små og mellomstore bruk ( Jordbruksmeldinga)

• Mange utfordringer ( + og -) rundt fjellandbruket.
• Hyttebygging

• Rovdyr

• Gjengroing



Hva ser STB i «glasskula»

• Viktig med stor grad av utnyttelse av utmarka, ( vinnersak)

• Fjellandbruk bygger opp under den grønne bonden

• Lokalprodusert mat med en historie rundt er «INN»

• Vil fjellbonden kunne overleve i konkurransen uten å ha særpreg?

• Overskudd på både melk og kjøtt framover.

• Utfordringer i matproduksjonen med forvaltningen av rovdyra. 

• Utfordringer med forvaltning av både innmark og utmark.
• Utbyggingsinteresser, kommuner, reindrift



Hva tror vi er mest viktig framover

• Vi må ta med oss alle de positive 
effekter at satsingen så langt, 
når det gjelder kunnskap, unge 
bønder, rådgiving og nettverk. 

• Det må inn statlige midler og 
investeringspakke for å fokusere 
ytterligere på fjellandbruket.

• Det må i markedsføringen 
skapes ett felles merkenavn.
• Look to Røros, Høyfjellslam.



Vi må synliggjøre 

• At vi driver kulturlandskapspleie

• Bidragsytere i turistnæringa.

• Mattrygghet. 

• Renhet, utnyttelse av utmarka,

• Verdien av lokalprodusert mat.

• Synliggjøre at mat produsert i 
fjellandbruket har unike 
egenskaper.
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Faglagenes viktige rolle i fjellandbruket

• Vi må ha fokus også i tiden 
framover på små og 
mellomstore bruk.

• Vi må stå sammen i næringa, 
opptrer vi fragmentert vil vi 
tape.

• Bruk faglaga som avtalepart og 
organisasjonspartner, slik at ikke 
• Matproduksjonen i fjellandbruket 

«går opp i røyk»



Framtida

• Noe av det aller viktigste i satsinga 
på fjellandbruket.

• Nettverk nye og unge bønder
• God dialog med alle interessenter i 

nærområdet
• Godt omdømme!

• Sør Trøndelag Bondelag skal være 
en pådriver for at fjellandbruket 
skal bli videreført i det nye 
Trøndelag.



TAKK FOR MEG!!


