SAK 9 Årsmelding Trøndelag Bondelag 2021
Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar årsmelding Trøndelag Bondelag 2021

Styr et i Trøndelag Bondelag har i 2021 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedl emmer:

Kari Åker, Rissa
Erlend Fiskum, Grong
B jørnar Schei, Fosnes
Gunnar Alstad, Skatval
Tove Schult, M elhus
Annette Brede, Snåsa
Petter Harald Kimo, Rissa
Kari Toftaker, Opdal
Ei vind Såstad M jøen, Opdal
Bygdekvinnelaget
Bygdeungdomslaget
1. Inger Oldervik, Frosta
2. Yngve Røøyen, Rindal
3. M ari t Kviset, Byneset

Styret har hatt 13 styremøter i løpet av 2021, og de aller fleste av møtene har vært digitale på
grunn av koronarestriksjoner.
Det ble gjennomført fysisk styremøte på Bårdshaug i august, der flere eksterne innledere kom
på besøk. Jørn Magne Vaag fra Midt-Norsk Landbruksråd orienterte om Agritech Cluster.
Trondheim og Trøndelag er European Region of Gastronomy for 2022, og prosjektleder May
Britt Hansen oppfordret til engasjement og innsats fra Trøndelag Bondelag i innlegget sitt.
Harald Lein fortalte om Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag sin satsning på Kvithamar.
Utsendingsmøte før årsmøte i Norges Bondelag ble gjennomført på Stjørdal, og styret gjestet
Kvithamar på et styremøte, etter invitasjon fra Harald Lein i Norsk Landbruksrådgiving
Trøndelag. Trøndelag Bondelag hadde digitalt innspillsmøte foran jordbruksforhandlingene.
Det er til sammen behandlet 89 protokollførte saker. De viktigste sakene har vært:
• Uttalelsene til jordbruksforhandlingene 2020
• Strategi og arbeidsplan 2021 for Trøndelag Bondelag
• Innspill fra Trøndelag Bondelag til valgnemnd i Norges Bondelag
• Orientering om foreløpig rapport og veien videre i prosjekt Kartlegging av arealer til
ulike typer matproduksjon
• Trøndelag Bondelags innspill til Norges Bondelags bærekraftstrategi
• E6 utbygging i Trøndelag – Erfaringsutveksling med lokallagene
• Oppfølging Bane Nor, gjerdeplikt
• Bidra til å løse reinbeitekonflikter – bidra til finansiering
• Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i
Trøndelag
• Aksjonsplan Trøndelag Bondelag 2021
• Revisjon og gjennomgang av Trøndelag Bondelag sin beredskapsplan for alvorlige
ulykker og hendelser
• Regional plan for vannforvaltning - høring
• Årsmøtene i lokallaga
• Aktivitetsplan før Stortingsvalget 2021
• Høring Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025
• Status rovvilt
• Fremtidig organisering av fagområdet jordvern i Trøndelag Bondelag
• Fylkesstyrets størrelse i Trøndelag Bondelag
• Tidsplan for nedskalering av styret og forslag til ny instruks for valgnemnda
• Innspill til intern høring om framtidig opplæringsmodell for agronomutdanning
• Klimaplan for Trøndelag Bondelag 2021
• Høring regional plan for arealbruk 2021-2030
• Evaluering av styret og styretsarbeid
• Kulturlandskapsprisen
• Prioritering av IBU-midlene i Trøndelag for 2022
• Fordeling av fadderlag og oppfølging av lokallaga
• Mediaplan for Trøndelag Bondelag
• Jordbruksforhandlingene 2022 – innspill til Trøndelag Fylkeskommune
Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og temamøter i lokallagene.
Trøndelag Bondelag hadde pr. 31.12.21 et medlemstall på 9010, en liten nedgang fra forrige
år. Fylkeslaget besto av 64 lokallag pr 31.12.21.

Ledern
Da er nok et bondelagsår på hell.
For undertegnede ble dette også siste året som leder for Trøndelag Bondelag. Nå er min tid
som tillitsvalgt for Trønderske bønder på hell, og hvilken reise jeg har fått være med på! Jeg
har alltid heia på ungdommen og at de må få tre inn i landbruket når de er klare for det. Enten
som odelsbarn eller som kjøper av gård på det åpne markedet. Så når vår sønn nå har fullført
agronomutdanning, og ønsket å ta over gården, var valget enkelt. Nå er det mor og far sin
jobb å ut og finne seg noe annet å holde på med. Og det tror jeg både vi klarer fint, og har
veldig godt av.
2021 fortsatte i sporet av 2020. Covid 19 holdt fortsatt stand og vi måtte begrense våre antall
nærkontakter. Det betydde at årsmøtet måtte kjøres digitalt som mye annet. Men nå begynner
vi å bli veldig dyktige på dette, og det må helt klart bli noe som også skal brukes i framtida.
En god kombinasjon av digitalt og fysisk vil lette både hverdagen for tillitsvalgte, men vil
også kunne gjøre det enklere for flere å ta del i mer av det som skjer.
Etter endt årsmøte i mars, startet innspurten for jordbruksoppgjøret i 2021. Vi har stått i en
evig lang forsvarsposisjon med blåblå regjering, noe som både har vert krevende og som har
gitt lite resultater. 2021 var valgår. Det var viktig med stort fokus fra landbruket, nå var det
vår tur til å bli sett og hørt. Og det burde gjenspeile seg i jordbruksoppgjøret. Men den gang
ei. Blåblått kom med et begredelig tilbud til forhandlingene og aldri før har forhandlingene
blitt brutt så tidlig. Her fantes det ingen ting som kunne forsvare å sette seg til
forhandlingsbordet. Et brudd i jordbruksforhandlingene var et faktum! Aksjoner ble satt i
gang, både digitalt og fysisk. Og alt ble kronet med at John Erik Johansen (styremedlem i
Norges Bondelag) satte seg på traktoren hjemme på Dønna med Oslo som mål. Dette satte
den norske bonden på agendaen og det varmet godt i bondehjertet og se oppslutningen
gjennom Trøndelag. Og vi aksjonerte med rette. Vi har sakket akterut inntektsmessig i alt for
mange år. Blå politikk har ført oss inn i et uføre og mange har telt på knappene eller har alt
avviklet drifta.
Men 2021 stoppet ikke der, utover sommeren så vi at priser på spesielt gjødsel og byggevarer
begynte å skyte i været. Langt over den prisstigningen som blir innregnet i
jordbruksoppgjøret. Et krav om tilleggsforhandlinger var uunngåelig. Kostnadsvekst spiste
fort opp mulig inntektsvekst. Men det måtte en ny regjering til for å få det innløst. Blåblått
tapte valget og kastet samtidig inn håndduken for å fullføre. Vi fikk en ny regjering
(mindretallsregjering) med AP og SP, som tok kjapt tak og innfridde hele kravet.
Ny politisk styring var nå helt nødvendig for landbruket, men det er mange steiner som
fortsatt skal snues for at vi skal nå opp til ei inntekt på nivå med andre. Men nå har vi en
Hurdalsplattform som er meget god for landbruket. Det er satt ned et utvalg som skal se på
tallgrunnlaget (Gryttenutvalget). Vi har fått lovnader om en opptrappingsplan for landbruket
for de neste 4 år, og en strømpakke er også i boks etter tidenes strømoppgang. Økt strømpris
har påført mange bønder i Norge et kostnadshopp, som mangler sidestykke. Bonden står i en
spagat hva kostnadsøken har ført til, likviditeten er bunnskrapt, flere er usikre på om de klarer
kostnaden på gjødselkjøp m.m i år. På tross av kostnadsøkningen, mener jeg vi kan skimte
lysere skyer i horisonten, men først må det det legges ned en stor jobb mot årets
jordbruksforhandlinger. 2022 skal bli et jordbruksoppgjør som skal gjenskape optimismen i
næringa. Jeg har trua!
Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag

Organisasjonsarbeid
Årsmøtet i Trøndelag Bondelag
Digitalt årsmøte i Trøndelag Bondelag ble gjennomført 11. mars med til sammen 113
deltakere. Fylkesleder og ordfører styrte årsmøte fra et møterom på Innocamp sammen med
nestleder og administrasjonen.
Etter leders tale, holdt Erling Aas-Eng innlegg fra Norges Bondelag. Fylkesstyremedlem
Gunnar Alstad tok opp temaet Matmakt – er vi på tur til å bli leilendinger igjen? Det Leif
Forsell, tidligere departementsråd for Landbruks- og matdepartementet, svare opp med
innlegg på samme tema.
Bondeprisen ble delt ut til Julie og
Svein Haugan. Landbruksdirektør hos
Statsforvalteren i Trøndelag, Tore
Bjørkli delte på vegne av Sør-Trøndelag
landbruksselskap ut prisen. Prisen er en
hederspris, og tildeles personer som
fremstår som forbilder, fremmer det å
bygge og bo i Bygdenorge.
Julie og Svein Haugan fikk overrekt Bondeprisen fra
landbruksdirektør Tore Bjørkli.

Snåsa Bondelag fikk tildelt prisen Årets lokallag.
Snåsa Bondelag er et lokallag som har hatt stor
aktivitet over mange år. De har vært en aktiv
bidragsyter til aktiviteter som fremmer
landbruksnæringa i kommunen, og spesielt
tilrettelagt for barn og unge.
Prosjektleder Erica Hogstad Fjæran informerte
årsmøte om Rekrutteringsprosjektet. Vanlige
årsmøtesaker ble gjennomført og avstemning ble
foretatt via Smartvote.

Bilde fra medlemsmøte i Snåsa Bondelag, der de hadde
besøk fra fylkesstyret ved Erlend Fiskum. Snåsa
Bondelag ble kåret til årets lokallag 2021.

Styreleder Kari Åker ble gjenvalgt som leder, og
Erlend Fiskum gjenvalgt som nestleder.

Årsmøtet i Norges Bondelag
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt digitalt med fylkesvise samlinger 9.-10. juni 2021.
"Trøndelagsbenken" var samlet på Jægtvolden Fjordhotell i Inderøy. De aller fleste
utsendingene til Trøndelag Bondelag var samlet i Inderøy. Hele "bondestanden" og alle andre
med interesse for landbruket og bondelaget var invitert til 125-års-jubileumssendinga til
Norges Bondelag som ble sendt direkte på Facebook.

Årsmøteutsendingene samlet på Jægtvolden.

Styremedlem Gunnar Alstad holdt innlegg om landbruket og bærekraft og styremedlem
Annette Brede gikk på talestolen og snakket om gris og dyrevelferd.
Kirsten Indgjerd Værdal fra Inderøy
ble på årsmøtet i utnevnt til
æresmedlem i organisasjonen,
sammen med Bjarne Undheim fra
Rogaland og Bjørn Iversen fra
Innlandet. Norges Bondelags årsmøte
kan vedta å gi æresbevisningen til
særskilt innsats som tillitsvalgt.
Lars Petter Bartnes tok ikke gjenvalg,
og ble takket av som leder. Bjørn
Gimming ble valgt som ny leder i
Norges Bondelag. Egil Hoen ble
valgt som 1. nestleder og Bodhild
Fjelltveit som 2. nestleder. Valgt inn
Kirsten Indgjerd Værdal ble utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag.
som styremedlem for to år ble Erling
Aas Eng, Arthur Salte, Merethe Sund
for Nortura og Solveig Bratteng Rønning for Tine. Karl Fredrik Okkenhaug fra Trøndelag ble
valgt som varaordfører.

AU i Trøndelag Bondelag
Arbeidsutvalget har i 2021 bestått av: Kari Åker (leder), Erlend Fiskum (nestleder), Annette
Brede (styremedlem), Eivind Såstad Mjøen (varamedlem). Ailin Wigelius (organisasjonssjef)
har møtt fast i AU, med tale og forslagsrett. AU har i 2021 gjennomført 11 møter hvorav 2 av
møtene var i forbindelse med AK-prosjektet.
Instruks for AU
AU skal, i spesielle tunge og prinsipielle saker, sammen med administrasjonen forberede
saker før styrebehandling. I de sakene hvor styret er involvert i slike forberedelser legger AU
fram forslag til vedtak for styret. I saker hvor forberedelser involverer oppnevning av
medlemmer til videre arbeid, foreslår AU personer til disse oppgaver.
AU kan fatte vedtak i saker hvor styret tidligere har fattet prinsipielle vedtak. Likeså kan
styret delegere fullmakt til at AU fatter vedtak i saker hvor styret ikke har tilgjengelig

saksopplysninger ved ordinær saksbehandling AU skal, hvis mulig, innhente elektronisk
aksept fra styret i saker hvor det kan være usikkerhet om vedtaket har tilslutning i hele styret.
AU kan fatte vedtak i mindre saker vedrørende deltakelse i møter, tidsbegrenset utvalg etc.
AU kan fatte vedtak i hastesaker hvor tidsfrister ikke gir rom for tilfredsstillende
styrebehandling.

Verveutvalget
Verveutvalget har som oppgave å motivere og legge til rette for verving i Trøndelag. Leder
for utvalget er fylkesstyremedlem Annette Brede, og med seg har hun lokallagsleder i Inderøy
Bondelag, Torstein Næss, og lokallagsleder i Heim Bondelag, Arne Ivar Ness. Verveutvalget
har hatt også noen utfordringer, siden det har vært mye digital aktivitet i 2021. De lanserte
Nabokampen, en uhøytidelig nabokamp mellom nabolag, der kampen står i å verve flest nye
medlemmer i en gitt periode. Kreative filmsnutter i sosiale media, ble godt delt, og man fikk
litt oppmerksomhet i rundt verving.

Aktivitet i lokallagene
Åpen gård
Frosta Landbrukslag arrangerte Åpen Gård
hos Eva og Roar Stene Hojem på Hojem
gård, Inderøy Bondelag arrangerte Åpen
Gård hos Frode Fredly på Grande Øvre og
Leka Bondelag arrangerte Åpen Gård hos
Thor-Even Stene og Elli I Holand på Stene
gård. Det er veldig bra at det ble
gjennomført da det er viktig å gi kunnskap
om landbruket til befolkningen. Tusen takk
for innsatsen til dere som deltok. Usikkerhet
rundt koronasituasjonen gjorde at mange
arrangement ble lagt på vent.

Vårkampanje
I oppkjøringa til jordbruksforhandlingene
gjennomføres hvert år en positiv kampanje
for å sette fokus på landbruket. Årets
Åpen Gård hos Eva og Roar Stene Hojem på Frosta.
målgrupper var barnehager og barneskoler,
samt politikere. I anledning Norges
Bondelags 125-års-jubileum ble det lagt opp til at lokallagene kunne iverksette
dyrkingsprosjekter og/eller gårdsbesøk for barnehager eller barneskoler. Verdal Bondelag og
Byneset Bondelag har gjennomført opplegg her.

Hilsen hjemmefra
Det ble oppfordret til at de lokallagene som har en Stortingsrepresentant fra sitt område skulle
overlevere eller sende en hilsen til Stortingsrepresentanten sin. Vi gjennomførte et
informasjons- og planleggingsmøte for å få til dette. De aller fleste Stortingsrepresentantene
fikk en hilsen fra våre lokallag, mens fylkesleder Kari Åker tok turen og besøkte Venstres
André Skjelstad.

Grøntutvalget
Grøntutvalget består av representanter fra Trøndelag Bondelag, Gartnerhallen, Nord Grønt og
en representant fra Hoff. Utvalget har i 2021 bestått av leder Inger Oldervik, Tove Schult,
Aud Mari Folden, Johan Arnt Hernes og Ole Martin Veske. Målet er å bidra til at produksjon
av potet, bær og grønnsaker i Trøndelag blir ivaretatt og gis rammevilkår og
utviklingsmuligheter.
Grøntutvalget utarbeidet også i 2021 innspill til jordbruksforhandlingene med konkretisering
av forventninger til økonomisk utvikling i grøntsektoren, samt langsiktige retningsvalg for å
sikre den regionale produksjonsandelen til fylket. Det ble i hovedsak gitt innspill om
prisøkninger, styrking av tollvern, investeringsvirkemidler i grøntsektoren og innretning og
innføring av tak på areal- og distriktstilskudd blant annet. Uttalelsen ble sendt som innspill
både til fylkesstyret i Trøndelag Bondelag og til Grøntutvalget i Norges Bondelag.
Også i 2021 har pandemien skapt betydelige utfordringer med tilgang på utenlandsk
arbeidskraft. Dette har medført stor usikkerhet og utfordringer for potet, bær og
grønnsaksdyrkerne i regionen. Selv om det allerede i 2020 ble opprettet rutiner for innføring
av utenlandske arbeidstakere, så har det også i 2021 vært jobba aktivt omkring omfang,
tiltaksbehov og hvordan skaffe alternativ arbeidskraft. Det var også viktig for å opprettholde
grøntproduksjonen at det ble innført endringer i avlingsskadeordningen som åpna muligheten
for erstatning for tapt avling på grunn av mangel på arbeidskraft.
Landbruket ble svært tidlig i pandemien definert som yrker innenfor samfunnskritiske
funksjoner, med de særordninger dette medførte. Blant annet ble matforsyning til egen
befolkning et viktig teama i en beredskapssammenheng. Fylkesbondelaget er fortsatt en del av
Statsforvalterens utvidede beredskapsråd og dette er viktig.

Kornutvalget
Midt-Norsk Kornutvalg består av representanter fra Trøndelag Bondelag, Møre & Romsdal
Bondelag, NLR, Felleskjøpet og Statsforvalteren med oppdrag å skape rammer for et mer
konkurransedyktig landbruk i Trøndelag, ved at kornproduksjonen blir mer målrettet, med
bedre kvalitet og bedre kornøkonomi. Gunnar Alstad leder kornutvalget. Kornutvalget legger
til rette for kunnskapsformidling til produsentene ved kornmøter og andre faglige opplegg,
samt å avgi innspill til Jordbruksforhandlingene. 2021 ble et litt over normalår for
kornproduksjon i Trøndelag. Vi har de senere åra erfart store variasjoner i de klimatiske
vekstforholdene både mellom og i løpet av den enkelte vekstsesongen. Det samme var tilfelle
i 2021, og en litt for lang tørkeperiode var nok årsaken til at avlingen samla sett bare havna litt
over et gjennomsnittsår.
Korona-epidemien satte i siste liten en stopper for gjennomføring av de tradisjonelle
kornmøtene i desember, og møtet ble derfor gjennomført digitalt. Hele 170 kornprodusenter
deltok på Teams-møte hvor Håvard Bjørgan fra Yara orienterte om den internasjonale
situasjonen som driver den ekstraordinære kostnadsøkningen vi har sett på gjødsel siste
halvdel av 2021. Bjørgen gav også betraktninger om hvordan Yara forventer markedet vil
utvikle seg framover. Videre presenterte Jon Olav Forbord fra NRL resultater fra sesongens
verdiprøvinger. Han la også fram sine anbefalinger om hvordan den enkelte kornprodusent
bør tilpasse seg den ekstreme kostnadssituasjonen på gjødsel i kommende vekstsesong.

Anders Mona fra Statsforvalteren orienterte om nye regler innenfor RMP-ordningen.
Kornmøtet ble en stor suksess, selv om det er et savn å møtes fysisk.

Kabler i grunn
Trøndelag Bondelag har i 2021 jobbet aktivt med grunneierinteresser i forbindelse med
utbygging av infrastruktur i jord, mer spesifikt fiberkabler i jord. Det foregår en storstilt
utbygging av fiber i fylket, og utbyggingen er finansiert blant annet med både nasjonale,
regionale og kommunale midler. Landbruket har en tosidig tilnærming til fiberutbyggingen.
Landbruksnæringa etterspør og har behov for fibertjenester, men eier på den andre siden en
stor andel av de arealene disse kablene skal legges over. Dette setter grunneierne i en
vanskelig situasjon, og vi har over lang ti erfart at det avtalegrunnlaget som brukes av
fiberaktørene når de inngår avtale med den enkelte, ikke liten grad ivaretar grunneiers
interesser. Grunneier får ikke kompensert for ulempe ifm anlegget og sitter også igjen med
risikoen for skade på anlegget gjennom drifta av arealene etter utbygging. Grunneierne
kommer i en vanskelig situasjon lokalt, hvor det å ikke skrive under på den presenterte
avtalen kan stoppe hele fiberprosjektet som lokalmiljøet ofte har jobbet aktivt for å få på
plass.
Trøndelag Bondelag har med dette som bakteppe gjennomført flere forhandlingsmøter med
NTE fiber for sorsøke å komme til enighet om en standardavtale basert på et avtaleutkast
utarbeidet av Norges Bondelag. Med i disse rundene var også to bondelagsmedlemmer på
Ronglan, som var i prosess angående avtale med NTE fiber. Dette var Tor Oluf Kjølen og
Magnus Lindseth Jøraas.
Men på tross av at Trøndelag Bondelag forsøkte å bygge opp press mot NTE fiber også
gjennom media, så var det ikke mulig å komme fram til enighet om en god nok standardavtale
som kan forsvares overfor våre medlemmer. Fylkeslaget har også innhentet en juridisk
betenkning fra en av våre samarbeidsadvokater, Amund Hatlinghus omkring temaet. Med
bakgrunn i dette vil Trøndelag Bondelag sammen med Norges Bondelag fortsette å arbeide
for en standardavtale som ivaretar grunneierinteressene i slike saker. Trøndelag Bondelag vil
fortsatt signalisere sterkt at vi ikke kan anbefale noen å signere de avtaleformularene som pr i
dag er brukt av de aktuelle fiberaktørene.

Bane NOR – gjerder langs jernbanen
Trøndelag Bondelag har sammen med Norsk Sau og Geit arbeidet for at Bane NOR skal
vedlikeholde sine gjerder langs jernbanen. Det har vært flere møter mellom Bondelaget, NSG
og Bane NOR. For å kartlegge hvor gjerdene er mangelfullt vedlikeholdt har mange lokallag
på strekningen fra Oppdal til Steinkjer og langs Meråkerbanen lagt ned et stort arbeid i
kartlegging.

Rovdyr/beitedyr
Med en meget turbulent beitesesong 2020 hvor beitenæringa hadde store tap, forberedte
fylkesbondelaget seg gjennom vinteren på å møte nye utfordringer i 2021. Hva som ville
komme og eventuelt hvor var det vanskelig å forutse, derfor ble det formidlet sterke

bekymringer til forvaltningen om økende jervestamme og behov for forebyggende tiltak mot
bjørn i beiteprioriterte områder.
I januar ble det lagt fram en rapport som konkluderte med at forvaltningsområdet for bjørn i
region 6 var stort nok til å oppfylle målet om 3 ynglinger, og en måned senere la NINA fram
rapporten som konkluderte med at i 2020 var bestandsmålet for bjørn oppfylt for
Rovviltregion 6. Rovviltnemda konkluderte da med at forvaltningsansvaret tillå Rovviltnemda
i regionen.
I mars registrerte vi at det fortsatt var felt bare 20 jerv av en kvote på 32. Bekymring over det
lave antallet felt rovvilt ble formidlet videre, men vi fikk tilbakemelding om at det var
vanskelige forhold for uttak av jerv og at anledning til immobilisering av jervetisper var
begrenset. Vår tilbakemelding var at det måtte gjøres hva som var mulig for å redusere
jervebestanden.
I midten av juni ble det registrert de første drepte sauer i Steinkjer. Disse ble raskt bekreftet
tatt av bjørn og det ble søkt om fellingstillatelse som ikke ble innvilget. Begrunnelsen var at
dette kunne være en binne som var observert på grensa til Snåsa året før. Avslaget ble initiert
av miljøverndirektoratet på tross av at oppfylling av bestandsmålet i regionen tilsa at
fellingstillatelse skulle vært gitt umiddelbart etter at første kadaver ble registrert som
bjørnedrept. Både bondelaget og andre engasjerte seg sterkt i denne saken, og etter rundt 14
dager med funn av kadaver i både Steinkjer og Bangdalen ble fellingstillatelse gitt. Da hadde
det blitt registrert rundt 30 kadaver tatt av bjørnen i disse områdene før den ble skutt i slutten
av juni.
Litt senere på sommeren ble det registret tap av sau til bjørn i Roktdalen på Snåsa, men
fylkesbondelaget ble ikke forespurt om å engasjere seg i denne situasjonen som ble håndtert
av Snåsa Sau og Geit.
Fra Oppdal ble fylkesbondelaget bedt om å bistå med å få skadefellingstillatelse på jerv som
ble observert i beiteområde. Vår forespørsel ble avvist med begrunnelse i at det var få dyr
registrert tatt av jerven, og at det kadaver ikke med sikkerhet kunne knyttes til observert jerv.
Covid-situasjonen i 2021 gjorde at vi ikke kunne gjennomføre planlagte fysiske møter
hverken med forvaltningen eller med våre medlemmer. Fylkesbondelaget har imidlertid
deltatt som observatør på alle digitale møter i rovviltnemnda for Rovviltregion 6, og vi deltar
på månedlige møter i et rovviltteam i Norges Bondelag.
Beitesesongen 2021 ble noe annerledes enn de seneste årene. Namdalen slapp unna de store
tap til bjørn, likeså i Innherred sør for Steinkjer. Tapene til bjørn var imidlertid store i
Steinkjer og Snåsa, samt i Røros. Tap til jerv var store i søndre del av Trøndelag og
fylkesbondelaget er meget bekymret for den økende jervestammen som ikke synes å være
under kontroll og vi er bekymret for forvaltningens evne til å redusere bestanden ned til
bestandsmålet. Det er likså fortsatt urovekkende store tap til gaupe og kongeørn i vårt fylke.

Beredskap/HMS
Trøndelag Bondelag reviderer og har en årlig gjennomgang av beredskapsplanen/
beredskapsplakatene våre som ligger fast ute på hjemmesiden vår. Vi deltar med en ansatt inn
i fagteam beredskap og hms i Norges Bondelag.
Vi har dette arbeidsåret jobbet sammen med Mattilsynet i region midt, Norsk
Landbruksrådgivning HMS, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag og Stiftelsen Norsk Mat

(KSL) på området gjødselgass og HMS rundt gjødselhåndtering. 3. november gjennomførte vi
et digitalt fagseminar med rundt 70 deltagere.
Vi deltar med en ansatt i håndteringsgruppa rundt mædi-situasjonen. Det har vært en god del
fokus på bønder og psykisk helse. Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse ble
arrangert på Skjetlein 6.-8. september av Fagkompetansesenter for landbrukshelse på St.
Olavs Hospital/Ruralis og vi deltok med en ansatt der. Fosnes Bondelag på Jøa i Namsos
arrangerte fagdag om psykisk helse i landbruket hvor vi deltok med en ansatt.

Dyrevelferd
Dyrevelferd blir et viktigere og viktigere fagområde i Bondelaget. Forbrukerne er i økende
grad opptatt av hvordan produksjonsdyrene har det. I 2021 har Trøndelag Bondelag sendt inn
prosjektsøknad på et omfattende dyrevelferdsprosjekt. Dyrevelferdsprosjektet skal øke
kompetansen om dyrevelferd innen husdyrhold. Gjennom formidling og samarbeid skal
prosjektet bidra til økt fagkunnskap og kompetanse om husdyrenes velferd. Prosjektet skal:
• øke kunnskap og kompetanse om vitenskapelig fundert dyrevelferd
• kommunisere og bygge bro mellom interesser og ulike kunnskapsnivå (omdømme og
legitimitet)
• kartlegge kunnskapsnivåer og hull i dyrevelfersarbeidet (og identifisere
forbedringspotensialer)
• rekruttere til utdanninger knyttet til dyr, dyrehold og dyrevelferd
Mattilsynet i region midt har innført faste rutiner med jevnlige møter i nettverket Sammen for
dyra. Korona skapte utfordringer til gjennomføring også her, men det ble gjennomført et
fysisk og et digitalt møte i det regionale nettverket.
Ei samla landbruksnæring står bak dyrevelferdsprogram i alle husdyrproduksjoner. Dette er
innført hos fjørfe og gris, og innrulling på storfe skjer fra 1. januar 2022. Det jobbes med å
utforme programmet for småfe, der også bondelaget er aktivt med.

Mædi
Siden 2019 er det påvist mædi i ni
sauehold i Trøndelag. Smitta dyrehold
og sauehold som har hatt smittekontakt
med sauehold med påvist mædi får
restriksjoner fra Mattilsynet.
En omfattende prøvetaking- og
kartleggingsjobb ble kjørt i gang, og vi
er nå i gang med andre
kartleggingsrunde, der alle sauehold
blir prøvetatt. Det har ikke dukket opp
flere positive prøver i besetninger så
langt, men 10 besetninger er fortsatt
båndlagte. Det vurderes nå behovet for en tredje kartleggingsrunde. Bondelaget sentralt og på
fylkesnivå deltar på mædistatusmøter med jevne mellomrom for oppdatering av situasjonen.
Vi har fortsatt en gjeldende soneforskrift mædi i Trøndelag med strenge restriksjoner på
flytting av dyr. Dette gjelder gamle Nord-Trøndelag pluss Fosen.

Saueskabbmidd
I januar 2021 ble det første tilfellet av saueskabbmidd påvist i et geitehold med Afrikanske
dvergeiter i Trøndelag. Flere av de involverte geiteholdene i utbruddet har et omfattende
kontaktnett gjennom kjøp og salg eller annen flytting av dyr, dette har medført et stort antall
båndlagte geitehold med en stor geografisk spredning. Over 100 båndlagte geitehold har
mottatt informasjon fra Mattilsynet om at de ved å behandle alle geitene i dyreholdet mot
psoroptes ovis, vil få opphevet sin båndlegging. Erfaringene fra utbruddet viser at Psoroptes
ovis er utbredt hos geiter i Trøndelag. Om sykdommen skulle etablerer seg i den norske
sauepopulasjonen vil det kunne få alvorlige konsekvenser for sauehelsa, dyrevelferden og for
økonomien i norsk sauehold. Trøndelag Bondelag har bistått i å spre informasjon om midden,
og oppfordrer alle som alle som har husdyr, både innenfor næring og hobby, til å forholde seg
til regelverk når det gjelder omsetning av dyr.

Midt-Norsk Landbruksråd
Midtnorsk Landbruksråd er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner i Møre og
Romsdal og Trøndelag. Rådet skal fremme læring og nettverksbygging, samt bidra til
koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå.
Fylkesstyreleder Kari Åker er leder for arbeidsutvalget i Midtnorsk Landbruksråd.
Administrasjonen i fylkesbondelaget har sekretærfunksjonen i rådet.

Landbruksplast
Landbruksnæringa landet avtale med Grønt Punkt slik at vi fortsatt har en mottaker av
landbruksplast. Sparbu Bondelag og Selbu Bondelag tok initiativ til ryddeaksjoner. I
samarbeid med Naturvernforeninga i Trøndelag oppfordret vi til ryddeaksjoner. Felleskjøpet
tar med komprimerte plastballer i sine biler på «returer» etter avtale. Børstad Transport as
laget en brosjyre om farlig avfall og landbruksplast som vi har vært med på.

Rein på innmark
I møte mellom ulike næringer kan det oppstå interessekonflikter, blant annet når rein kommer
inn på innmark. Reinbeiting og tråkk på innmark i ulike perioder av året har betydning for
avlingsnivået på dyrkamarka. I enkelte områder løses dette rask, i andre situasjoner eskalerer
det til betydelig konflikter. Trøndelag Bondelag erfarer at denne konflikten er økende i større
deler av de indre delene av fylket, og skyldes nok i en del områder endra arealbruk i reindrifta
på grunn av klimaendringer og rovviltbelastning.
Fylkesbondelaget har brukt betydelig tid og ressurser med mål redusert konfliktnivå, men på
tross av dette har vi fortsatt betydelig konflikter som må løses, enten gjennom lokale
forhandlinger og praktiske konfliktdempende tiltak, eller gjennom rettssystemet.
Det er i løpet av 2021 etablert et nært samarbeid med både Norges Bondelag og Innlandet
Bondelag på dette fagområdet. Trøndelag Bondelag deltar også i fagteam rein, som har en
funksjon i å koordinere arbeidet med dette fagområdet i Norges Bondelag. Situasjonen i
sørdelen av Trøndelag har overslag til de nordlige delene av Innlandet. Det ble derfor

gjennomført et fysisk møte mellom Norges Bondelag, fylkeslaga og berørte lokallag på Røros
i midten av oktober for å koordinere arbeidet og informere om hvordan Norges Bondelag
jobber med tematikken. Dette ble et godt møte. De to fylkeslagene har som oppfølging av
dette gjennom høsten 2021 gjennomført tett dialog på Teams med lokallaga fra Melhus og
Selbu i nord til Tufsingdalen og Os i sør.
Det er jobba helt konkret med å lage system for dokumentasjon av rein på innmark hos den
enkelte gårdbruker, og det er også jobba opp mot NLR for å utforme et beiteskadeforsøk, med
målsetting å dokumentere hvor stor betydning reinbeite på innmark har for avlingsnivå og
drift av arealene. Innlandet har fått finansiert et slikt prosjekt i sine områder, men Trøndelag
Bondelag har i sin dialog med Statsforvalteren pr årsskiftet 2021/2022 ikke enda kommet i
mål med et opplegg for finansiering.

Jordvern
Jordvern Trøndelag er en partipolitisk
uavhengig forening basert på frivillighet
og demokratiske prinsipper. Foreningen
er tilsluttet den nasjonale
jordvernalliansen, Jordvern Norge.
Jordvern Trøndelag har en nullvisjon for
nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
Arbeidsutvalget har kommet med innspill
til regional plan for arealbruk. Utvalget
har også arbeidet for at matjordplan må
inn i alle reguleringsplaner. Ved
jordflytting må det tas vare på
produksjonsevnen. Sammen med
lokallagene, Åsen, Frol, Ekne, Skogn,
Verdal, Inderøy, Sandvollan og Sparbu
Bondelag sendte vi, i desember, brev til
den nye samferdselsministeren med krav Oppstart graving travbane på Fannrem.
om at den nye E6 på strekning Åsen Steinkjer må bygges med 90 km/t fartsgrense
I Jordvern Trøndelag er Trøndelag Bondelag representert ved styremedlem Gunnar Alstad.
Trøndelag Bondelag er sekretær for Jordvern Trøndelag.

Klima
Klimakalkulator
Det er arrangert nettmøter om introduksjon av klimakalkulatoren i samarbeid med NLR, Tine,
Nortura og Norsvin. Her deltok 97 bønder fra vårt område. Klimakalkulatoren er innført i
noen av produksjonene i landbruket. Bruken av klimakalkulatoren viser at god agronomi og
godt klimaarbeid hører sammen.

Klimaplan for Trøndelag Bondelag
Aktivitet

Formål

Hvem

Bondelagets
Rolle

Status

Arrangere klimakurs for
innføring av
klimakalkulatoren

Motivere Bønder til
å ta i bruk
klimakalkulatoren

Bondelaget i
samarbeid med Tine
og NLR

Lokallag deltar,
fylkeslag ordner
med kursholder
og mobilisering

Runde 2 gjennomføres
høsten 2021 samt
introduksjon av nye
klimakalkulator

Arrangerer regional
klimakonferanse f.eks.
med NLR og
Statsforvalter

Bygge kompetanse
blant
landbruksrådgivere
og landbrukskontor
i fylket
Bidra til reduserte
klimagassutslipp,
økt verdiskapning
og nye
arbeidsplasser med
utgangspunkt
bioressursene
Spre kunnskap om
landbrukets viktige
rolle som
«fotosynteseforvalte
r»
Spre kunnskap om
hvordan landbrukets
viktige rolle som
«fotosynteseforvalte
r»

NLR,
Statsforvalteren,
Bondelaget

Fylkeslag er
medarrangør,
lokallag deltar

Blir ikke prioritert høsten
2021.

F.eks innenfor
forskning/
høgskoler, biogassaktører (kommune,
avfallselskaper),
fylkeskommune

Sitte i
Bio- rest - Initiativ fra IN
styringsgruppe, Om bord – prosjektet
sikre forankring Jordbruksklyngen
i næringa

Bondelaget, NHO,
LO og andre
alliansepartnere

Fylkeslag er
faglig ansvarlig

Stortingsvalget 2021

Bondelaget evt i
samarbeid med BUlag i fylket

Fylkeslag
utarbeider
materiell,
lokallag står på
stand

Sept.: Klimadebatt på
Litteraturhuset

- Vise frem
praktiske
eksempler fra
bønder på
sosiale medier
- Formidle
budskap om
støtteordninger
- Bidra til at mer
fakta om
landbruk og
klima kommer
inn i
samfunnsdebat
ten
Bedre graskvalitet
kutter utslipp

Bondelaget i
samarbeid med
alliansepartnere

Fylkeslag
videreformidler
via
kommunikasjon
s- kanalene sine

Formidle de små tiltak
som er gjort av bøndene
utover høsten i dialog med
lokallag

Tine, evt NLR

Prosjekt pågår

Tilskuddsordning Økt fangst og
redusert tap av
karbon

Trøndelag
Fylkeskommune,
Anders Mona

Mobilisere og
informere egne
medlemmer
Mobilisere og
informere egne
medlemmer

Næringsprosjekter med
aktuelle
samarbeidspartnere

Kompetanseheving
politikere

Kompetanseheving
ungdom

Kommunikasjon av
klimatiltak i Trøndersk
landbruk

Grovfôr 2020 – samlinger
for økt grovfôrkvalitet
Karbon i jord - prosjektet

Okt: Deltakelse ROT,
innlegg Steinkjer utdanningsmesse

Prosjekt pågår

Lunsj til Fylkestinget sammen med en knutekål-utfordring
Det var lenge knyttet spenning til koronasituasjonen og om det ville bli fysisk Fylkesting i
april eller digitalt. Det ble digitalt, og vi satte i gang et opplegg med å få levert lunsj på døra
hjemme hos fylkestingspolitikerne. I tillegg til lunsj, fikk de en dyrkingsutfordring: En pakke
knutekål, frø og en konkurranse om å dele fra dyrkinga. Jan Grønningen i Agdenes gikk
seirende ut av det opplegget, og vil få premien utdelt ved neste vårkampanje.

Jordbruksforhandlingene
Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viste et økonomisk koronaoppsving i 2020.
Grunnlagstallene viste at inntektsutviklingen i jordbruket var tilnærmet flat i perioden 2015 til
2019. Fra 2019 til 2020 viste tallene en gjennomsnittlig inntektsvekst (på kr 60.400) per
årsverk. Tall for 2020 gjenspeiler at det var balanse i flere markeder samtidig som bortfallet
av grensehandelen ga økte markedsmuligheter. Det endret ikke det faktum at svak
inntektsutvikling i de foregående år har gitt en tøff økonomisk situasjon for flertallet av
bøndene.
Kravet i jordbruksforhandlingene ble overlevert staten 24. april. Det ble krevd et betydelig
inntektsløft, støtte til investeringer og bedre velferdsordninger. For at bønder skal ha samme
inntektsutvikling som andre grupper, målt i kroner, krevde jordbruket et tillegg på 18 700
kroner per årsverk. I tillegg ble det krevd 30 000 kroner per årsverk for å nærme seg andre
grupper slik Stortinget har bestemt. Inntektsramma for kravet i jordbruksoppgjøret 2021 var
på 2 114 millioner kroner, hvorav 772 millioner var kostnadsdekning. Økte målpriser utgjorde
717 millioner kroner og budsjettoverføringer 1 220 millioner kroner. Inntektsvirkning av
jordbruksfradraget utgjorde til sammen 145 millioner kroner. Kravet ville gi en inntektsvekst
på 48 700 kroner per årsverk. I tillegg krevde landbruket en egen pakke for investeringer for å
lykkes med overgangen til løsdrift på storfe på 450 millioner kroner for 2022.
4. mai svarte Regjeringa med et tilbud på 962 millioner kroner. Det ble verken startet
sonderinger eller forhandlinger, men det var et statusmøte mellom jordbrukets forhandlere og
staten. Det 6. mai ble det klart at det ble brudd i jordbruksforhandlingene. Det ble brudd fordi
Regjeringas tilbud:
•
•
•
•

Ikke tok den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
Ikke reduserte inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
Ikke sørget for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav
om løsdrift
Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk

Brudd i jordbruksforhandlingene – aksjoner i Trøndelag
Årets jordbruksforhandlinger endte i brudd, og det ble igangsatt aksjoner. Vi startet med NRK
på Tyholt. Lokallagene satte opp bannere langs veier. Det ble servert frokost til ordførere

rundt omkring. Støvler inntok sosiale medier.
Det ble kjørt traktor, mye traktor. Trønderske
bønder sørget for at Norges Bondelags John
Erik Johansen fikk godt følge, god heiing og
gode arrangementer gjennom Trøndelag. Vi slo
ring rundt naturbruksskolene våre der budskapet
var bekymring for rekrutteringa til
landbruksnæringa.
Det er laget en egen film fra aksjonene i
Trøndelag: Aksjonsfilm
Tusen takk for innsatsen til alle lokallagene!
Slå ring om naturbruksskolene. Her fra Øya.

Bilde til v: Leder for rekrutteringsprosjektet, Erica H. Fjæran blir intervjuet av NRK under aksjon på Mære Landbruksskole.
Bilde til h.: Stian Tufte, leder i Rennebu Bondelag, kjørte traktor fra Berkåk til Oslo og holdt appell foran Stortinget.

I Trøndelag hadde vi støvelaksjon, der man skulle plassere arbeidsstøvler synlig, og ta bilde og legge ut i sosiale medier.
Nelly på 5 år, sendte med brev fra Snåsa til statsminister Erna, da Jon Erik passerte med traktoren som skulle til Oslo.

Bilde til h.: Trøndelag Bondelag stilte med følgebil som fulgte Jon Erik fra Trøndelag til Oslo.
Bilde til v.: Stort oppmøte ved E6, da Jon Erik passerte Snåsa.

Stortingsvalget 2021
Det ble lagt planer for hvordan vi skulle følge opp med opplegg for listetoppene hos ni av de
tjue politiske partiene som stilte til valg i de to valgkretsene i Trøndelag. Opprinnelig plan
med intervjudager med profesjonell intervjuer/journalist og busstur måtte endres da det ikke
lot seg gjøre å samle politikerne på samme dag/tidspunkt. Partiene vi konsentrerte oss om var
Kristelig folkeparti, Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De
Grønne, Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet.

Gjennomgang av partiprogrammene
Styremedlemmene i Trøndelag Bondelag ble tildelt hvert sitt av de ni politiske partiene og
hadde til oppgave å trekke ut/lage fem setninger om landbruk som de fant i partiprogrammene
og lage spørsmål som senere kunne stilles i intervjurunder. Materialet ble presentert på vår
Facebook-side gjennom sommeren, og senere samlet i en nettsak på hjemmesiden.

Kronikker med filmsnutter
Det ble gjennom sommeren presentert fire kronikker med utvalgte tema fylkesstyret ønsket å
sette søkelys på. Tre av kronikkene fikk vi hjelp fra tre lokallag som laget en filmsnutt som
belyste temaet.
Annette Brede og Kari Åker satte lys på inntektsutvikling i sin kronikk «Målet var anstendig
inntekt, resultatet ble bønder med halshugde sparegriser». Lokallagsleder i Inderøy Bondelag,
Torstein Næss og sønnen Thomas, laget en flott filmsnutt om temaet.
Bjørnar Schei og Kari Toftaker laget en kronikk som handlet om investeringsvirkemidler,
«Matproduksjon i Norge eller ikke?». Heim Bondelag med Arne Ivar Ness i spissen laget en
humoristisk filmsnutt hvor budskapet kom godt frem.
Petter Harald Kimo og Tove Schult laget kronikk om klima og bærekraft i landbruket, og til
denne laget Ørland Bondelag med lokallagsleder Laila Iren Veie i spissen en god filmsnutt.

Gunnar Alstad skrev en kronikk rundt hva slags landbruk ønsker vi – «Landbruket er på
valg». Denne er uten filmsnutt, men har en god oppfordring til velgerne like før
Stortingsvalget.

Intervju på film med listetoppene i Trøndelag
I august gjennomførte vi flere intervjuer med listetopper til politiske partier i Trøndelag.
Fylkesstyret og ansatte bidro i arbeidet, og resultatene ble lagt ut på hjemmesiden og
YouTube.
Hvorfor mener Venstre at kjøttreduksjon er et
viktig klimatiltak for Norge? Tove Schult gikk
gjennom partiprogrammet mens Kari Åker
intervjuet 1. kandidat i nord, André Skjelstad, og
Petter Harald Kimo intervjuet 1. kandidat i sør,
Jon Gunnes.

Hvordan tenker Krf å
følge opp Lov om god
handselsskikk? Kari
Åker gikk gjennom
partiprogrammet, mens
Gunnar Alstad hadde en
nærmere prat med
Øyvind Håbrekke.

Hva mener Sosialistisk Venstreparti må til for å få flere unge
bønder til å satse på landbruket? Bjørnar Schei hadde satt
seg inn i partiprogrammet, og Erlend Fiskum tok praten med
1. kandidat i sør, Lars Haltbrekken.

Hvordan vil partiet Rødt øke matproduksjonen og
selvforsyningsgraden i Trøndelag? Annette Brede
og Petter Harald Kimo hadde satt seg inn i
partiprogrammene og intervjuet 1. kandidat i sør
Hege Bae Nyholt og 1. kandidat i nord, Hanne
Lise Fahsing.

Hvem mener Fremskrittspartiet er
heltidsbonden? Fylkesleder Kari Åker
hadde satt seg inn i partiprogrammet,
og hun intervjuet førstekandidatene
Sivert Bjørstad, sør, og Terje
Settenøy, nord.

Hva mener Høyre om jordvern? Gunnar
Alstad hadde satt seg grundig inn i
partiprogrammet og intervjuet Elin
Agdestein, nord.

Vil du vite hvordan Senterpartiet
ønsker at norsk matproduksjon skal
se ut i fremtiden? Petter Harald
Kimo satte seg i partiprogrammet og
intervjuet førstekandidatene Marit
Arnstad i nord og Ola Borten Moe i
sør.

Vil du vite hva Miljøpartiet
De Grønne tenker om
inntekt, rovdyr og
konvensjonelt landbruk?
Eivind Såstad Mjøen hadde
satt seg inn i
partiprogrammet, og
intervjuet listekandidat
Tommy Reinås i nord.

Vil du vite hva Arbeiderpartiet tenker
om å styrke lønnsomheten i norsk
matproduksjon? Erlend Fiskum hadde
satt seg inn i partiprogrammet og
intervjuet førstekandidat i nord,
Ingvild Kjerkol.

Prosjekter
Gås
Kortnebbgås bestanden lå på 78 000 individer i 2021. I mai ble det registrert 65 735 i
Trøndelag; er gjessene der i ferd med å nå en form for bæreevne for regionen? Flere tar nå en
østlig rute og mellom lander i Sverige og Finland.
For å redusere utfordringer mellom kortnebbgås og landbruk er organisere jakta viktig, for å
få til dette er det viktig at grunneier samarbeider på tvers av eiendommer.
Høyeste fellingstall for Norge noen gang
var (2020/2021 sesongen: 4 730 felte
kortnebbgjess, som skyldes god
hekkesesong på Svalbard in 2020.
Kaldere og senere vår på Svalbard i
2021 resulterte i lav ungfugl-andel
registrert i flokkene i Trøndelag
(4,88%). Dette forventes å ha påvirket
jaktuttaket høsten 2021, og det meldes
om mye voksenfugl skutt og lite
ungfugler.
På initiativ fra Norges Bondelags
gåseprosjektet har Statsforvalteren i
Trøndelag ønsker å etablere et
samarbeidsforum for kortnebbgås i Trøndelag høsten 2021. Dette for å få enda tettere og
bedre dialog mellom næringa, forvaltninga og jegere. Forumet skal være en møteplass for
informasjons-/ erfaringsutveksling og skal gi næringa muligheter for å gi tilbakemeldinger til
Statsforvalteren. Dette er også i tråd med den Europeiske gåse plattformen (EGMP) i regi
AEWA
Det har vært arrangert gåse jaktkurs i regi av Norges bondelags gåseprosjekt i samarbeid med
Levanger jeger og fiskerforbund. Det har vært holdt et informasjons møte for jeger og
gårdbrukere på Mære høsten 2021, i samarbeid med Børgin gås jaktområde og Norsk institutt
for naturforsking.

Rekrutteringsprosjektet
Rekruttering til grønn næring er Trøndelag Bondelags treårige prosjekt (2019-2022) om økt
rekruttering til grønn utdanning og næring. Målene er:
- Økt bevissthet hos trøndersk ungdom om mulighetene de grønne næringene
representerer i Trøndelag.
- Styrket samarbeid om rekruttering til det grønne næringslivet.
Prosjektets målgrupper er utdanningsinstitusjoner og grønt næringsliv, med ungdommer som
langsiktig målgruppe.

Rekrutteringsprosjektet jobber med ulike tiltak innen rekrutteringsvirksomhet,
samhandlingsarenaer, kommunikasjon og informasjonsmateriale.

ROT (foto Erica Hogstad Fjæran): 1. oktober 2021 fyltes Steinkjerhallen med nysgjerrige 8.-klassinger klare for å lære om
grønn utdanning og næring!

ROT – læring om grønn næring er et grønt kunnskapskonsept for ungdomsskolen, hvor
elever og skoleansatte får informasjon om fag, tema, utdanninger og jobber i grønn næring. På
hjemmesiden www.rotdanning.no er grønn kunnskap delt inn i seks fagområder:
Husdyrproduksjon og dyrevelferd, Planteproduksjon og fotosyntese, Skog og trevirke,
Teknologi og maskiner, Matforedling og tilleggsnæring, og Grønne støttespillere.
1. oktober 2021 ble det første ROT-arrangement avholdt i Steinkjerhallen for
ungdomsskolene i Steinkjer, Snåsa og Inderøy kommuner. Konseptet er mulig å kopiere for
de som ønsker å informere unge i sitt lokalmiljø om landbruk, skogbruk, dyrehold og
matproduksjon.

Bærekraftig naturbruk 1-4: Visste du at? skaper engasjement blant ungdommer ved å synliggjøre koblinger mellom
interesser, utdanninger og yrkesmuligheter i blågrønne næringer i Trøndelag.

Gjennom nettsiden www.vissteduat.no (se også YouTube og Facebook) er det etablert et
samarbeid mellom rekrutteringsprosjektet, Oi! Trøndersk mat og drikke, Sjømat Norge,
Skogselskapet i Trøndelag/WoodWorks og ØVLI-prosjektet. Her formidles utdannings- og
karrieremuligheter knyttet til jord, skog, hav og bord, med fokus på forvaltning av trønderske
naturressurser. Korte videoer med blågrønne budskap har sirkulert på sosiale media og

nyhetssider ved årsskiftene 2020/2021 og 2021/2022. Visste du at? har som mål å nå
ungdommer med hjerte for dyr, natur, mat, skog og bærekraftig produksjon. Innholdet er
gratis og tilgjengelig for alle å bruke, og alt materiale kan lastes ned fra nettsiden!
Rekrutteringsprosjektet har ferdigstilt en ny veileder om Grønn Utdanning. Veilederen gir
informasjon om grønne fag, studieretninger og jobbmuligheter, samtidig som den trekker
viktige paralleller mellom ungdommers interesser og de viktige samfunnsrollene som grønn
næring har. Veilederen finnes i opplag, både hos Trøndelagskontorene og i nettbutikken hos
Bondelaget.
Digitaliseringen av
Landbruksspillet ble fullført
på tampen av 2021, og
spillet er straks klart til
lansering og bruk. Fra
papirform har nå
Landbruksspillet fått egen
hjemmeside og er designet
som en slags Kahoot, med 3
spillår á 11 spørsmål.
Elevene samarbeider i
grupper og måles på
økonomi, dyrevelferd og
miljø. Landbruksspillet skal lære elevene om gårdsdrift og norsk matproduksjon, og i første
omgang er det produksjonstype Melkeproduksjon som er utviklet. Flere produksjoner vil
komme til etter hvert. Spillet har egen brukerhåndbok (oppslagsverk), sjansekort underveis og
introduksjonsvideo. Opplæring av og tilgang for lokallag starter i feb/mars 2022.
Rekrutteringsprosjektet har samarbeidet med Statsforvalteren om årlige
rekrutteringssamlinger for grønn utdanning, forskning og næring. Covid har hindret de
fysiske møteplassene, men i februar 2021 ble det gjennomført dobbelt inspirasjonswebinar
med rekrutteringstematikk.

Agritech Cluster
Gjennom Verdikjedekartleggingsprosjektet som startet opp i 2018, ble det tydelig for
Bondelaget hvor sterkt klyngene i hav og skog sto kontra jordbruket. I juni 2020 tok
Trøndelag Bondelag ved orgsjef og fylkesleder kontakt med Midt Norsk Landbruksråd, Oi
Mat og Drikke og Grønn Forskning for å diskutere ideen rundt en klynge for jordbruket i
Trøndelag. Etter det jobbet man strategisk for en jordbruksklynge for Midt Norge hvor
prosjektledelse ble lagt til Grønn forskning som eies av Midt Norsk landbruksråd. I 2021 har
man jobbet målrettet med forprosjekt for etablering av en jordbruksklynge gjennom egen
arbeidsgruppe ledet av klyngerådgiver Marianne Brøttem fra Fremtidens industri (FI), Jørn
Magne Vaag fra Midt Norsk landbruksråd, Åslaug Hennissen og Rose Bergslid fra Grønn
Forskning. Faglagene og andre sentrale virksomheter ble trukket inn ved behov. 2021 har
bestått av intens møtevirksomhet for å få på plass et ressursgrunnlag (se ressurskartet).

Klyngesatsningen er bredt forankret gjennom utallige møter med Bondelaget, Bonde- og
småbrukarlaget, landbrukssamvirkene Tine, Nortura og FK på styre og ledelsesnivå, Norsk
kylling, Norgesfôr med flere, i tillegg til regional næringsmiddelindustri og hos
teknologileverandørene som for eksempel Nofence, AutoAgri, Elwatch. Både nasjonale og
regionale FOU aktører er tungt representert og satsningen er forankret til relevante klynger i
regionen. Det har også vært viktig å få med utdanningsaktørene som er arenaer for test og
demo, som Mære Landbruksskole (nullsutslippsgården), Skjetlein VGS, Val Fou, Nord
Universitet og NTNU.
Klyngesatningen er videre forankret hos Trøndelag Fylkeskommune, regionalt forskningsfond
og hos mange andre regionale aktører som for eksempel TLab. Se for øvrig ressurskartet.
Fra 1.januar 2022 ble det nedsatt styringsgruppe for Agritech Cluster med Jørn Magne Vaag,
bonde fra Snåsa, som styreleder. Styringsgruppas oppgaver er; strategisk ledelse,
representasjon, være ambassadører og skal påse at prosjektet følger oppsatt plan og når
målene. Les mer om Agritech Cluster her.

Bybonden i Trondheim og Trøndelag
Det ble gjort forarbeid for å få på plass en søknad for et forprosjekt «Bybonden i Trondheim
og Trøndelag». Det er gitt tilsagn fra Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim kommune
slik at forprosjektet kan settes i gang i 2022.
Bybonden i Trondheim og Trøndelag skal være et «kompetansesenter med
henvisningskompetanse» for igangsetting av urbant og bynært landbruk også i andre byer og
tettsteder i Trøndelag. Finne arbeidsmåter som gir Bybonden kunnskap til å foreta kobling og

henvisningskompetanse til og mellom landbruket i Trøndelag og det urbane og bynære
landbruket.
Bybonden i Trondheim og Trøndelag kan videreutvikle eller opprette nettsted hvor det er
enkelt og naturlig å finne fram til alle som er en del av Bybonden. Det skal også være enkelt å
finne fram via eksisterende «portaler» på området.
Bybonden i Trondheim og Trøndelag skal bidra med rekruttering til naturbruksskolene og
grønne næringer ved at det skapes nærhet til jord og dyr, kunnskap om, mestring i, interesse
og forståelse for matproduksjon.

Prosjektet Konfliktdempende tiltak – beiteskader fra hjort
Trøndelag Fylkeskommune bidrar med finansiering av prosjektet som ble iverksatt etter
forprosjektet som ble gjennomført og laget en sluttrapport for i 2020. I arbeidsgruppa har vi
med Arne Ivar Ness fra Heim Bondelag og Lars Arne Børø fra Hitra og Frøya Bondelag,
sammen med Svanhild Bakke og Aage Krokstad fra NLR Trøndelag.
Målene i prosjektet er å etablere aksept for at hjortebestandene er for stor med tanke på
beiteskadeomfang, dokumentere effekt av beitetålende frøblandinger og etablere god flyt i
kommunikasjon mellom forvaltningsledd (fra grunneier til fylkeskommunen).
Det ble sesongen 2021 gjennomført registreringer i og utenfor beitebur i 11 felt i Hitra, Heim
og Orkland kommuner, hvorav 4 felt var i skifter sådd denne sesongen (gjenlegg) med
beitetålende frøblandinger. Det er NLR Trøndelag som foretar registreringene og lager
rapport på resultatene.

Prosjekt Kartlegging av arealer til ulike typer matproduksjon i Trøndelag
Prosjektet er et samarbeid med Innlandet Bondelag. Vi har bestilt en rapport fra NIBIO –
«Geografisk fordeling av egnethet for korn og gras i Innlandet og Trøndelag». Vi har hatt
flere møter med Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. Vi har valgt å vente på at den
endelige rapporten skal ha med jordsmonnskartlagte områder i Orkland, Ørland og deler av
Indre Fosen. Det har medført utsettelser av publisering av endelig rapport, der siste dato for
ferdigstillelse av rapporten er 24. februar 2022.
Målet med prosjektet er kunnskap/ faktabasert kunnskap om arealer og hvordan de kan brukes
for å gi en optimal matproduksjon med mål om å øke matproduksjonen. Det er et mål å se på
hvilke arealer som er godt/ best egna for kornproduksjonen og hvilke arealer som er best egna
for grasproduksjon (økt matproduksjon gjennom drøvtyggere/ kjøtt), samt hvordan
virkemiddelapparatet er innretta eller kan innrettes for å optimalisere/ øke matproduksjonen.

