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1.0

Innledning og sammendrag

Årsrapport 2020 viser hvordan vi har løst oppgavene og hvordan vi har forvaltet tilsagnet på kr 2,9 mill.
i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Det ble et spesielt år for både produsentene og oss grunnet
utbruddet av covid19.
Vårt viktigste bidrag er å levere kompetanse til produsenter av lokal mat og drikke slik at de settes i
stand til å foredle og omsette mat med kvalitet og mat som er trygg. Samtidig stimulere til økt
mangfold, innovasjon og lønnsomhet.

Kort sammendrag av utførte kompetansetiltak i 2020
Antall

Aktivitet

163 deltakere
48 produsenter
7 bransjekurs
7 produsenter
2 Nettverkssamlinger
14 deltakere
12 deltakere

har gjennomført ulike fysiske kurs og kompetansetiltak
har mottatt veiledning gjennom Besøksordningen
gjennomført fysisk
har gjennomført praktisk Matverksted
Fagdager Mat på Mære og MR-mat gjennomført fysisk
Grunnmodul kjøtt 5 dagers fysiske samlinger
Økonomikurs i samarbeid med Salgslaget as. Fysisk samling

1 Webinar
1 Webinar

Obligatorisk merking av mat. I samarbeid med Mattilsynet.
Videregående kurs i fruktvin og sider, fra universitetet i København.
i samarbeid med kompetansenettverket i Vest.

Nettkurs m/ tema:
Ville vekster
Trygg Mat
Revisjon
Prissetting
Salg i dagligvare

Vi har utviklet moduler innen disse fagområdene som legges ut fortløpende.

21 deltakere
40 produsenter

Mobiliserings samling på Namdalseid
Startmøter med intern oppfølging over tid

Funksjonelle krav som dagligvare stiller. I samarbeid med Coop Midt Norge.

I tillegg har vi andre sammenfallende kurs på mat- og reiselivsområdet:
SMAK63/interregprosjekt, Vekstprosjekt m/ Oi og Proneo.
Slaktekurs/Feltkontrollørkurs m/ 80 deltakere;Mære /Vatne.
1 utgivelse

Felles fagblad Mathåndverk 36 sider. Felles landings/kursside
www.mathåndverk.no (samarbeid mellom alle fem regionene).

Foredrag

Innlegg og diskusjon i Rekoringen Trondheim | Produsentsamling Hanen på
Skaret | Siderprodusenter | Hoppid- samling | FMMR landbruksavdelinga |
Møte med Orklands produsenter | Produsentmøter på Teams | Produsentbesøk
| Årsmøtedeltakelse Norsk Gardsost.
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1.1

Mer mangfold og flere lokale produsenter

Mangfold og konkurranse er i hovedsak et gode. Det gir større utvalg for kunden, skaper større interesse
og mer besøk og det kan utvikle og forbedre kvaliteten hos produsentene.
Lokalmatnæringa vokser i hele landet. Merkelig nok - på tross av koronapandemien, viser salget av
lokal mat og drikke en økning, da spesielt i dagligvare, men også i direktesalgskanaler. Veksten er så å
si i alle kategorier av lokalmat. Størst vekst ser en i Trøndelag og Møre hvor Coop Nord-Vest og Coop
Midt-Norge, har den høyeste salgsindeksen (kilde: Effecto Consulting og Nielsen).
Sider trend
Nytt av året er stor etablereriver innen frukt og grønt i begge fylkene. 20-25 epleprodusenter er allerede
i startfasen med dyrking og foredling. Vi i samarbeid med andre fagmiljø satser på «kompetanseløft
sider» i 2021 for å svare opp denne trenden.
Etterspørselen om mer kunnskap om bruk av ville vekster er også sammenfallende interesse for
produsenter i regionen Midt. Dette har vi lagt en kompetanseplan på inneværende år.
Matfaglig kompetanse
Næringa karakteriseres av at det er relativ lav terskel for å starte å foredle og selge mat. For å sikre mat
med kvalitet og mat som er trygg, er det avgjørende at produsentene har innsikt i næringsmiddelteknologi, mikrobiologi, hygiene og Haccp, produksjons- og pakketeknologi etc. Vi ser også økt behov
for å hjelpe å tolke regelverk knyttet til lokal foredling og omsetning av mat, mer lokal tilpasning og i
tillegg informere om nye regler og særforskrifter. Prissetting og lønnsomhetsvurderinger av
produktsortiment etterspørres stadig mer.
Koronaåret har medført en dreining av arbeidsformen vår
Vi har sett en dreining fra fellestiltak med kurs til en betydelig individuell oppfølging av produsentene.
Den praktiske kunnskapsoverføringen har vi dels dekket gjennom flere individuelle Matverksted og
hospitering ute i bedrift. Oppfølging av hver produsent/bedrift har strukket seg over lenger tid og vi har
vært tett på.
Økt produsentaktivitet med individuell oppfølging underbygges med antall startbesøk og jevn strøm
med produsenthenvendelser gjennom året. Interessen for lokal slakting/foredling av kjøtt og etablering
av eget gårdsysteri er kanskje mest fremtredende. Både innføringskurs i ysting og grunnmodul kjøtt
gjennomføres jevnt i «normalår».
Pandemien er ikke over. Det kan bety flere repeterende praktiske kurs grunnet deltakerbegrensning og
smittevernregler samt at «skreddersøm» fortsetter. Digitalisering av kompetansetilbud og deling av
kunnskap har prioritet i 2021. Arbeidet skjer bl.a. i samarbeid med de øvrige kompetansenettverkene.
Stor omstillingsvilje
Det var mye usikkerhet blant produsentene da koronapandemien oppsto og Horeca markedet ble stengt
ned. Samtidig erfarte vi at forbrukeren mer enn noen gang før ble opptatt av å støtte lokale produsenter.
Produsenter som vanligvis leverer dagligvare, opplevde desidert størst omsetningsløft, mens andre
erfarte at de ikke var forberedt på grossistsalg. Behovet for bistand for å få på plass formelle krav som
dagligvaren stilte, økte.
Kravet til riktig/obligatorisk merking ble også viktig å bidra med, samt prising. Enkelte produsenter har
opplevd stram likviditet og har måttet ty til permitteringer i perioder. Reiselivsbedrifter og Horeca blør
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mest. Gode økonomiske kompensasjonsordninger har avhjulpet situasjonen noe. Flere produsenter var
usikker på regelverket rundt ordningene og ville ha bistand til «søknadssparring».
Imidlertid brukte mindre produsenter tiden godt med å utvikle nye måter å selge og distribuere varer på.
Vi har neppe sett så mange pakkeløsninger og tilpassede leveringsmåter som i fjor. Digital
markedsføring og direkteleveringer har kommet for å bli.
Flere samarbeidsprosjekt enn normalt resulterte i økt produktutvikling og alternative måter å anvende
produktene på.

2.0

Styringsgruppe og fagadministrasjon

I 2020 ble ny styringsgruppe for Kompetansenettverket Midt nedsatt:
Leder Jon Olav Veie
Kirsti Hjelme Connor
Stein Brubæk
Janet Roelofs
Aud Lindseth Drågen
Kari Kolle
Berit Sølberg
Arnstein Kirste

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal
Brubekken Gårdsmeieri/Bonde og Småbrukarlaget
Stolt Mat/Hanen
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Statsforvalteren i Trøndelag
Trøndelag Bondelag
Innovasjon Norge

Styringsgruppa sikrer god geografisk forankring og representativitet. Her er både forvaltning og bransje
representert. I tillegg møter representanter for administrasjonen i Kompetansenettverket Lokalmat Midt
som ledes av Beth Tronstad.
Administrasjonen er på Mære Landbruksskole i Steinkjer og fordeles på tre personer som utgjør knapt 2
årsverk; Gunn Bratberg, Lars Erik Jørgenvåg og Beth Tronstad. Vi har nær kontakt med Statsforvalteren
og Fylkeskommunene i utviklingssaker, fagarrangement og søknadsarbeid. Vi har også mer eller mindre
regelmessig samarbeid med inkubatorene, Hoppid kontaktene, næringsapparatet i kommunene,
Innovasjon Norge og Oi.
Medlemmene i styringsgruppen har ulike
roller, er engasjerte og det arbeides mot
felles mål. Dette gir økt innsikt på flere
områder, fra mobilisering, etablering,
utvikling og kommersialisering hos
virksomhetene. Dette styrker en helhetlig
og samlet regional satsning.
Målet med Kompetansenettverkene ligger fast i jordbruksforhandlingene:
«Partene i årets jordbruksforhandlinger 2020 forutsetter at de ansvarlige fylkeskommunene koordinerer
arbeidet seg imellom, og at nettverkene fremdeles vil levere et godt og tilstrekkelig nasjonalt
kompetansetilbud for lokalmatprodusentene.»
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3.0

Kompetansetiltak i regi av nettverket i Midt og måloppnåelse

3.1

Besøksordningen (BO)

Vi har gjennomført 48 besøksordninger hvorav 28 i
Trøndelag og 20 i Møre og Romsdal. Vedlagt BOliste. I tillegg har vi fulgt opp godt og vel 40
utviklings-samtaler/startbesøk.
Vi ser en dreining i arbeidsformen vår, fra færre
fellestiltak til betraktelig mer individuell oppfølging.
Grunnet korona, har medgått tid til oppfølging pr
produsent økt mye, fordi vi har fulgt dem over
lenger tid.
Ordningen er kjent blant produsentene og
etterspørselen etter BO er høy. Veiledningen er lite
byråkratisk og kan iverksettes raskt.
Nasjonal og internasjonal fagkompetanse er benyttet til å løse konkrete utfordringer og å gi ny
inspirasjon og kunnskap til produsenten.
Lokalkunnskap og nærhet til lokalmatprodusentene er viktig og at vi svarer produsentene med etterspurt
kompetanse relativt raskt. Erfarne og fleksible veiledere bidrar også til å holde responstiden nede.
Besøksordningen medfører i mange tilfeller behov for etterarbeid med klargjøringer. Dette må også
løses! Produsentene får mye for pengene via BO.

3.2

Fagdager lokalmat Mat på Mære (MPM)

Gjennomført i februar med 110 deltakere åpningsdagen med smak, råvarekvalitet og terroir som
gjennomgangstema i foredrag, diskusjonspanel og praktiske kurs.
Vi har i økende grad lyktes med å kople på relevante medarrangører som bidrar til mangfold og
deltakelse og utvikling av kompetansetilbudet. Vi ser stor nettverkseffekt av arrangementet. Deltakerne
var en fin miks av godt etablerte bedrifter og bedrifter i etableringsfase.

Oversikt kompetansetiltak under MPM:
Foredrag
«Smak, råvare og terroir»
«Smak fra et vienskapelig
perspektiv»
Smaksshow
Praktiske kurs
Kjøttkurs

Bakekurs
Ystekurs
Siderkurs
(samfinansiering med

Foredragsholder
Ricard Juhlin, verdensberømt smaker
Lena Waldenstrøm, NTU
Praktisk smaking og diskusjon med paneldebatt
Tema
Kursholder
Pølser og burgere –
Annie Byskov, Annis Pølsemakeri
Salg og marked
Lars Erik Jørgenvåg og Beth Tronstad,
Matnavet
Urkorn
Martin Fjeld, Ille brød
Setersmør og
Bitten Brennhovd, Grøtestølen
gammelost
Oppstart av
Synne Qvenild, Hanen
siderproduksjon
Bernt B Johannssen, Hanen
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Deltakere
110

Deltakere
20

12
9
18

Hanen og
mobiliseringsprosjektet i
Trøndelag)

Honningkurs
Menykurs

3.3

Kjetil Widding, Siderklynga
Åge Eitungjerde, Ciderhuset
Ingeborg Lindheim, Lindheim
ølkompani
Roy Andersen, Bringebærlandet
+ 2 bedriftsbesøk
Ragna Ribe Johansen, Bybi
Anastasiya Dykyy, Bybi
Kulinarisk Akademi

Kvalitet i honning
Smaksvarianter
Bærekraftige menyer

14
Avlyst

Fagdager MR-mat

Gjennomføring av MR-mat var planlagt akkurat da Norge stengte ned i mars. Derfor ble arrangementet
utsatt til september. Grunnet koronarestriksjoner måtte vi gjøre endringer og det ble et nedskalert MRmat i fjor med 25 deltakere fordelt på to praktiske kurs. Inneværende år planlegges MR-mat til høsten,
og vi håper å kunne samles fysisk til et variert kompetanseprogram.
Partnerskapet og produsentene i Møre og Romsdal ser på MR-mat som et viktig arrangement hvor fag
og ideer utveksles samt at produsenter knytter viktig nettverk. Fagdagene inneholder inspirasjonskurs,
fellesforedrag og praktiske bransjekurs innen kjøtt, melk, bakst, bær/grønnsaker og drikke med ulik
vanskelighetsgrad; alt fra grunnleggende kunnskap til svært avansert og spesialisert foredlingskunnskap.
I tillegg kjøres kurs med ulike temas i regi av samarbeidspartnere som IN og Hoppid.
I alle år søker vi dyktige og motiverte fagfolk til å bidra, det være seg fra inn- og utland. Dette sikrer
høyt faglig nivå, lærerike eksempler og inspirasjon. Samlende arrangement bidrar også til økt
rekruttering til andre kompetansetiltak. MR-mat er avholdt i 12 år.
Oversikt kompetansetiltak under MR-mat:
Kurs
Fagressurs
Kjøttkurs: Pølser og burgere- resepter
Annie Byskov, Annies
Pølsemakeri, Ringebu
Bakekurs: Urkorn og bakemetoder
Martin Fjeld, Ille Brød
Salg og marked
Lars Erik Jørgenvåg
Oppfølging av produsenter på Teams i etterkant av MR-mat.

3.4

Deltakere
19
6

Grunnmoduler lokalmat

Vi har gjennomført Grunnmodul kjøtt på Steinkjer vgs. /Mære på
nyåret i fjor for 12 kjøttprodusenter. Svært mange tar tilbake slakt og
foredler og selger selv enten i samarbeid med andre eller alene.
Interessen for lokal slakting er også et resultat at av slakterier
sentraliseres/legges ned.
Opplæringen favner bredt og gir grunnleggende kunnskap innen
næringsmiddelteknologi, mikrobiologi, hygiene, foredling, pakking og
merking. I tillegg salg og markedskunnskap. Grunnmodulene er av stor betydning fordi de gir et
helhetlig og grundig bilde av faget og håndverket.
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Produsentene understreker at de har lært mye om nødvendig matfaglig kunnskap. De mener de har blitt
mer trygg på foredlingen.
Fagressurser som bidro: Tom Chr. Johannessen, Nofima | Steinar Johannesen Nortura | Sikker Mat AS |
Mattilsynet | Ola Stuberg ABC | Bedriftsbesøk hos Berg Gård, Gulburet og Halsan Kjøtt AS og
Vilteksperten AS| Lars Erik Jørgenvåg og Beth Tronstad.

3.5

Matverksted

Erfaring viser at produktutviklingsprosesser som gjennomføres sammen med
eller i regi av eksisterende næringsmiddelbedrifter kan gi lite effektive
utviklingsprosesser for matgründerne. Prosessene tar ofte lang tid fordi man
må tilpasse seg bedriftenes daglige produksjon og mange detaljspørsmål skal
avklares. Resultatene kan bli lite innovative fordi premissene legges i stor
grad av de etablerte næringsmiddelbedriftenes erfaringer, resepter og råvarer
og produksjonsmetoder. Målet er at et Matverksted skal bidra til at
produsenten sitter igjen med mer produksjonskunnskap og egne ideer om nye
produkter, nye lokale ingredienser og eierskap til egne resepter.
Matverkstedet bygger et sterkere lag rundt produsentene slik at produsentene
kan ta informerte valg og på sikt utvikle lønnsomme kvalitetsprodukt med
distinkte egenskaper.
Matverkstedet bidrar samtidig til mer presis bestillerkompetanse hos
produsenter som bruker leiearbeid og unngår således unødige feil og
misforståelser i kommunikasjon med den som utfører leieproduksjonen.
Vi har gjennomført 7 praktiske Matverksted med oppfølging.

3.6

Felles fagblad Mathåndverk

https://dittmagasin.no/mathandverk/utgivelser/mathandverk_2020_03
Bladet på 36 sider, ble første gang utgitt 2016. De to siste utgavene foreligger
også i digital form. Dette er et samarbeid mellom alle fem kompetansenettverkene i landet. Bladet er en felles informasjonskanal og et fellesorgan
for lokalmatprodusentene i Norge hvor de kan lese fagartikler og
produsentartikler kurstilbud forskning mm. I tillegg får vi markedsført felles
kurs, kompetansetiltak og nyheter. Redaktøransvaret har ligget til Matnavet i
Midt.
Bladet løfter fagkunnskapen i mathåndverk og lokal foredling. Lokal
verdiskaping og lokale økonomier fremholdes. Det er publisert tre utgaver av
Mathåndverk. Tun Media som har publisert bladene på landbruksnytt.no. I
tillegg bygger vi opp et «artikkelbibliotek», som gjenbrukes på en effektiv og målrettet måte i mange
arbeidssammenhenger; for eksempel ved kursinvitasjoner, foredrag, produsentbesøk/samlinger,
støttelitteratur etc.
Arbeidet med felles fagblad fører regionene tettere sammen og gir ressursene økt kapasitet på flere
arbeidsområder.
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3.7

Felles landingsside

Kompetansenettverket lokalmat Norge www.mathåndverk.no
Samarbeidet mellom de fem regionale nettverkene er sterkt. Dette resulterte i at kompetansenettverkene
selv tok initiativ til å opprette felles landingsside: www.mathåndverk.no
Siden er samlende og understreker at vi er et nasjonalt kompetansenettverk som tilbyr likeverdige
tjenester i alle landets regioner.

3.8

Hospitering ute i bedrift

Dette er et ledd i satsningen på å gjøre fagopplæringen enda bedre.
Hospitering opplever produsenten som en fleksibel ordning som vi kan
iverksette raskt fordi vi har god kontakt med næringa og villige læremestre.
Hospitering gir fornying og ajourhold av kunnskap i operative
produksjonsrom. Den praktiske tilnærmingen gir økt forståelsen av faget.
Fem produsenter har vært ute i bedrift i 2020.

4.0

Enkeltstående kurs og webinarer

4.1

Økonomi og kalkylekurs –

Kurs i Stordal er gjennomført hvor riktig prising og oversikt over kalkylen var hovedtema. Produsentene
arbeidet med egne case som ble gjennomgått og analysert. Målet var å få kontroll på økonomien og
lønnsomhetsberegne egne produkter. Enkeltelementer som ble gått gjennom på kurset: forkalkyler,
kalkyler, budsjett, regnskap, etterkalkyler, prisstrategi og hvilke utslag bruk av rabatter kan gi.
Det avgjørende for produsenter å beherske kalkulering og ha kontroll på kostnadsforbruket på de ulike
produktene. Konkurransen øker i lokalmatnæringa og det er viktig å forstå kostnadsbilde og bruken av
rabatter og den økonomiske konsekvensen av rabatter og bonuser. Antall deltakere: 14

4.2

Webinar: Merking av næringsmidler

Ble gjennomført i samarbeid med Mattilsynet på Steinkjer. Gjennomgang av generelle og obligatoriske
krav til merking av mat og drikke i forhold til Matinformasjonsforskriften/særforskrifter. Fremlegg med
påfølgende spørsmålsrunde fra produsentene.
Fagressurser: Cindy Remen, seniorrådgiver i MT | Beth Tronstad Kompetansenettverket lokalmat Midt
Deltakere 31 produsenter
Individuell oppfølging i etterkant med reseptgjennomgang, innholdsfortegnelse og næringsberegninger.

4.3

Webinar: GTIN i dagligvare

Ble gjennomført i samarbeid med Coop Midt Norge. Gjennomgang av funksjonelle krav til registrering
for å komme inn i dagligvare. Fremlegg med påfølgende spørsmål og diskusjon med produsentene.
Presentasjonene belyste bakgrunnen for hvorfor korrekt grunndata på varene er viktig. Vi viste konkret
fremgangsmåten for hvordan man registrerer produkt med både fast vekt og med variabel veiekode.
Fagressurser: Produktsjef i Coop, Solfrid Bruem | Beth Tronstad Kompetansenettverket i Midt
Deltakere: 27 produsenter
Individuell oppfølging i etterkant.
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4.4

Utvikling av nettkurs

Vi har startet prosessen med å utvikle kompetansemoduler innen disse temaer og gjennomført følgende:

Faginnholdet har vi på plass, men vi må arbeide mer med selve forretningsmodellen. Vi må avklare
både prising, rettigheter, tilgjengelighet osv osv. Det er garantert flere faktorer som også må avklares,
men vi lærer stadig nytt i denne digitale verden!

5.0

Andre tiltak - Tilleggsprosjekt
Gjennomføres med tilleggsfinansiering fra andre samarbeidspartnere og er ikke finansiert
med midler fra Kompetansenettverket.

Matnavet på Mære arbeider med en rekke prosjekter for å bidra til kunnskapsformidling og ny
verdiskaping med utgangspunkt i mat og landbruk. Ett av prosjektene som er knyttet til Matnavet er
Kompetansenettverk lokalmat i Midt-Norge. Det har vært viktig for oss å være et team på minst tre
personer som hele tiden har fokus på mat og lokal verdiskaping. Vi har derfor i tillegg til å være vert og
prosjektleder for Kompetansenettverket for Lokalmat i Midt, jobbet med å skaffe ytterligere
utviklingsmidler for å opprettholde et større fagmiljø som samarbeider om mat og reiselivsspørsmål i
regionen. Disse tilleggsaktivitetene er ofte utfyllende for det arbeidet vi utfører innenfor
kompetansenettverkets rammer. Summen av alle satsningene genererer økt aktivitet og bidrar til økt
lokal verdiskaping i regionen.
.
Eksempler på tilleggsprosjekt:
Interreg og smak 63, med måltidsturisme.
Vekstprosjekt i samarbeid med Oi
10

Økologi og bærekraft – frukt og grønt.
Feltkontrollørkurs /slaktekurs med 1 kurs i Trøndelag og 1 kurs i Møre og Romsdal i 2020
med 80 deltakere.
Mobilisering
Matnavet rakk å gjennomføre 1 mobiliseringssamling før landet ble stengt ned 12.mars 2020. Andre
samarbeidspartnere som deltok: Innovasjon Norge, Statsforvalteren, Mattilsynet, kommunale
landbruks/næringsetater.
ERG, Trondheim og Trøndelag har fått status som European Region of Gastronomy 2022. Dette skjer
på bakgrunn av mange års innsats fra både offentlige og private aktører for å bygge en sterk matregion.
Statusen tildeles gjennom organisasjonen IGCAT (Institiute for Gastronomy, Culture, Art and Tourism),
og gir tilgang til et europeisk nettverk, oppmerksomhet og samarbeid med andre gode matregioner.
Internt i regionen gir det oss mulighet til å se bredt på hva mat og kultur betyr for regionen i dag, hva vi
mangler og hvordan vi sammen skal få flere til å oppdage våre kvaliteter i fremtiden. Dette blir et
samarbeid på tvers i regionen hvor vi kombinerer de ressursene vi har til å løfte regionen enda noen
hakk fremover!

5.1

Samarbeid

Partnerskapet er viktig for oss fordi det sikrer forankring inn mot de fylkesvise strategiene for lokalmatutviklingen.
I tillegg til partnerskapet vårt har Matnavet et stort nettverk av matkontakter og andre kompetansemiljø i
regionen. Vi har gode arenaer og godt samarbeid med spesielt videregående skoler og høgskoler i
Trøndelag og Møre- og Romsdal, og bruker disse aktivt i tilrettelegging av kurs ut i distriktene der de
ulike produsentene er lokalisert. Å prioritere samarbeid og informasjonsutveksling med Mattilsynet er
også viktig.
Dette gir en helhetlig satsning og god regional samhandling.

Samarbeid nettverkene mellom
De fem regionale Kompetansenettverkene øker stadig sin koordinasjon og utnytting av ressurser
på en god måte. Vi samarbeider tettere, henviser og tar opp spørsmål og utvikler kompetansetilbud.
Dette har bidratt til et effektivt og likeverdig kompetansetilbud på tvers av regionene.
Eksempler:
Vi har utviklet felles kurskalender
Felles fagblad Mathåndverk
Felles landingsside www.mathåndverk.no
Felles profil og materiell
Utvikling av Grunnmoduler og annen kompetanseutvikling
Samarbeider om fagressurser
Felles rapportering
Styrking av fellesskapet – selvinitierte fysisk møte årlig
Felles innspill mot institusjoner
Teams regelmessig
Gjensidig erfaringsutveksling
Hjelper hverandre!
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Vi er av den oppfatning at de fem regionene for Lokalmat har blitt mer autonome og har de siste årene
tatt større del av koordineringsarbeidet selv. Økt egeninitiert samhandling bidrar til konkrete
samarbeidsflater slik at vi kan få utnyttet ressursene på en effektiv måte.

6.0

Regnskap 2020 for Kompetansenettverk lokalmat Midt

Av en økonomisk ramme på 2,9 mill i 2020 har vi et merforbruk på kr 97.743. Beløpet vil bli dekket
inn med andre midler.

7.0

Vedlegg

Liste over besøksordninger
Liste over antall startbesøk
Tabelloversikt over aktiviteter hht Innovasjon Norge sin tidligere rapportmal

Vennlig hilsen
Beth Tronstad | Kompetansenettverk lokalmat i Midt
bjotro@trondelagfylke.no | 97594332
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