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FORORD FRA FYLKESLEDER
Et aktivt år for Sør-Trøndelag Bondelag
2010 har vært et meget aktivt år for Sør-Trøndelag Bondelag. Vi la ned mye arbeid i å forberede
jordbruksforhandlingene. Dette var det første jordbruksoppgjøret i en ny stortingsperiode og en
test på viljen til den rødgrønne regjeringa til å satse på landbruket. Lokallag og enkeltmedlemmer
la ned et meget godt arbeid i høringsrunden slik at fylkeslaget fikk et fyldig og tydelig grunnlag
for innspill til Norges Bondelag. Mange deltok også i forberedelse av aksjonsberedskapen og vi
hadde en offensiv aksjonskomité som fikk markert aksjonsvilje nasjonalt. Meget godt jobba og et
eksempel for andre fylkeslag.
Resultatet av jordbruksforhandlingene ble langt under de forventningene Sørtrønderske bønder
hadde. Vi var svært skuffa over tilbudet fra staten som inneholdt omfattende omfordeling ulike
produksjoner imellom, og det økonomiske resultatet ble langt fra godt nok. Hadde ikke staten
kommet Bondelaget i møte med prosenttoll på melk hadde det blitt brudd i
jordbruksforhandlingene 2010.
For organisasjonen Norges Bondelag har dette året vært et positivt år. Det ble satt ned et utvalg,
”Fornyingsutvalget”, som skulle se på endringer både organisatorisk og i måten å jobbe på.
Gjennom dette arbeidet ble det tydelig at tillitsvalgte og ansatte ønsker en mer offensiv
organisasjon. Mange av de forslagene til endring vi har diskutert i Sør-Trøndelag Bondelag i flere
år kom med i rapporten fra ”Fornyingsutvalget”. Det skal bli spennende å se dette satt ut i livet.
Jeg vil i denne årsmeldinga også trekke fram det gode faglige samarbeidet vi har i Trøndelag.
Faglagene, fylkeskommunene og fagfolk hos fylkesmenn og rådgivningsapparat samarbeider
meget godt for å kunne bedre rammebetingelsene for Trøndersk landbruk. Samtidig jobber dette
partnerskapet aktivt for å sette trønderske bønder i stand til å møte nye utfordringer som kommer.
Vi er så heldige i Trøndelag å ha fylkespolitikere som fører en offensiv landbrukspolitikk. Det
samarbeidet vi har og den jobben vi gjør sammen blir lagt merke til i resten av landet. Jeg møter
interesse hos departement og fylkeslag ellers i landet, som ser at vi er utviklingsorientert og faglig
dyktige i Trøndelag. Jeg mener det er avgjørende for Sørtrønderske bønder at vi sammen i
Trøndelag kan påvirke nasjonal landbrukspolitikk, samtidig som vi skaper muligheter i SørTrøndelag.
I år starter utbygginga av Skjetlein videregående skole, ei storsatsing fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Et konkret eksempel på den satsinga våre fylkespolitikere gjør for utviklinga av
landbruket i fylket. Muligheten til å skaffe seg ny og nødvendig kompetanse blir en av
nøkkelfaktorene for bonden sin overlevelsesevne framover. Med pressa økonomiske rammer øker
det faglige kravet til kvar enkelt yrkesutøver. Den som skal lykkes som bonde i framtida må være
godt kvalifisert og ha interesse for ny kunnskap. Vi har det godt utgangspunkt i Sør-Trøndelag,
med landets best utdanna bønder allerede i dag.
Sør-Trøndelag Bondelag gjennomførte felles ledermøte med Sogn og Fjordane Bondelag på Eid
høsten 2010. Ei meget vellykka samling med gode foredragsholdere, aktive møtedeltagere og et
flott vertskap på Eid. Etter ei slik felles opplevelse er det lettere å ta fatt på et nytt og spennende
år for Sørtrøndersk landbruk.
Lars Morten Rosmo
Leder Sør-Trøndelag Bondelag
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SAMMENDRAG
Årsmeldingen for 2010 beskriver det som skjedde i Sør-Trøndelag Bondelag i 2010 og våre
prioriterte arbeidsområder. En fagorganisasjon for bønder møter betydelige utfordringene med å
beholde og forbedre våre medlemmers rammebetingelser. Sør-Trøndelag Bondelag arbeider
innenfor rammene av Norges Bondelags Prinsipprogram og Arbeidsplan, samt Strategisk Plan og
Arbeidsplan vedtatt av årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag. I tillegg arbeides det med dagsaktuelle
saker som kommer opp både lokalt og i fylket.
Når det gjelder aktivitetene i Bondelaget vises til styrets arbeid og arbeidet med prioriterte
oppgaver innen næringsutvikling, alliansebygging, grunneierrettigheter og kommunikasjon. Både
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte har bidratt til at våre lokallag og fylkeslaget har markert seg
som en aktiv organisasjon i kommunene og fylket. Vi blir oppfattet som en viktig og seriøs
samarbeidspart.
Resultatet av årets jordbruksforhandlinger havnet på ei ramme 0,95 mrd kroner. Rammen skal
kunne gi grunnlag for en inntektsutvikling i 2011 på 11.500 kr pr årsverk, noe som er lavere enn
beregnet inntektsutvikling for andre grupper. Slik sett er det lite grunn til å være fornøyd med
resultatet, men det kom på plass et nytt tollregime for drikkemelk, noe som var svært viktig for
langsiktig utvikling av målpris på melk.
I tillegg til arbeidet med jordbruksforhandlingene arbeider Bondelaget med grunneierrettighet og
prøver vi å fremme ny næringsutvikling. Vi deltar på en rekke arenaer sammen med andre aktører
der vi arbeider med å gi bedre rammebetingelser for våre medlemmer. I først rekke gjelder dette
jordvern, rovdyr, ulike arealinngrep utvikling av småskala energi, utvikling av tjenesteprodukter
på gården og utvikling av spesielle matprodukter. I de Regionale Næringsstrategier utviklet i
samarbeid med forvaltingen er det beskrevet prioriterte satsingsområder.
Det langsiktige arbeidet for å skape allianser opp mot andre organisasjoner, myndigheter og
politiske partier er hele tiden viktig. Mange av våre rammebetingelser påvirkes av politiske vedtak
i Stortinget, i fylket og i kommunene. Det blir viktig å formidle til slike parter den virkelighet som
bøndene opplever, og samtidig bidra til konstruktive løsninger og også kompromisser.
Vi har en relativt stabil mengede antall medlemmer. Vi fikk over 200 nye medlemmer i 2010, men
utmeldinger og andre frafall gjorde at vi ved 31.desember hadde 25 færre medlemmer enn på
samme tid i 2009. Hele organisasjonen er avhengig av at bønder slutter opp om den, både fordi
eneste inntektskilde er medlemskontingent, og fordi politisk gjennomslag er avhengig av aktive
lokallag, aktive medlemmer og en aktiv og slagkraftig administrasjon. Å stå utenfor Bondelaget er
både usolidarisk og ufornuftig for den enkelte.
Fylkeskontoret med sine ca. 3 årsverk og fylkesstyret vil ikke være i stand til å gjøre alle
nødvendige oppgaver i organisasjonen uten aktive lokallag. Det er aktive lokallag og aktive
medlemmer som er Sør-Trøndelag Bondelags store styrke.
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ORGANISASJONEN
Tillitsvalgte i Sør—Trøndelag Bondelag
Styret:
Lars Morten Rosmo,Skaun, fylkesleder
Karl Erik Sørensen, Ørland, nestleder
Nina Vangen Ranøien, Orkdal
Magnar Skjerve, Rennebu
Laila Iren veie, Oksvoll
Marit Bogen, Rissa
(STBK)
Hanne H Bjørkli
(STBU)

Tlf. 72863312, Mobil. 90584815,
e-post: lmrosm@online.no
Tlf. 72523521, Mobil, 91323642
e-post: karl.e@flink.no
Tlf. 72485085, Mobil: 91127997
e-post: nina.ranoien@loqal.no
Tlf. 72426757, Mobil. 90592643
e-post: magnarskjerve@hotmail.com
Tlf. 72528756 Mobil.48002470
e-post: laila.iren.veie@flink.no
Tlf. 90722134
e-post: marit.bogen@broadpark.no
Mobil: 45471857
e-post: henna_1001@hotmail.com

Vararep. til styret:
1. Kolbjørn Frøseth, Spongdal
2. Anne Sundli, Soknedal
3. Nils Petter Aas, Røros

Møteleder til årsmøte 2011:

Tlf. 73835509, Mobil: 92663770
e-post: froeset@online.no
Tlf. 72433230, Mobil: 97987702
e-post: ola.joar.sundli@gauldalen.no
Mobil:95026914
e-post: nils@paasken.no
Laila Iren veie

Bjugn

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2009/2010 i tillegg til fylkesleder
1. Laila Iren Veie
Bjugn
2. Nina V. Ranøien
Orkdal
3 Anne Sundli
Soknedal
4. Kolbjørn Frøseth
Byneset
5.Nils Petter Aas
Rørosbygdene
Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2010/2011
1. Karl Erik Sørensen
2. Magnar Skjerve
3. Ole Berdahl

Ørland
Rennebu
Åfjord
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Varautsendinger i 2010.
1. Nils Kristian Storrø
2. Aud Jorunn Landrø
3. Nils Even Fuglem
4. Anders Eggen
5. Hallgeir Mjønes
6. Marte Yseth
7. Sigrun Wik
8. Jon Gisle Vikan

Budal
Skaun
Selbu
Melhus
Snillfjord
Haltdalen
Roan
Malvik

Sør-Trøndelagsbenken under årsmøtet i Norges Bondelag
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Lokallagsledere 2010/2011

Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Flå Bondelag
Haltdalen Bondelag
Heim Bondelag
Hemne Bondelag
Hitra Og Frøya
Bondelag
Horg Landbrukslag
Hølonda Bondelag
Klæbu Bondelag
Landbrukslaget Nord
Leinstrand og Tiller
Landbrukslag
Lønset Bondelag
Malvik Bondelag
Meldal Bondelag
Melhus Bondelag
Oppdal Bondelag
Orkdal Bondelag
Osen Bondelag
Rennebu Bondelag
Rissa Bondelag
Roan Bondelag
Rørosbygdenes
Bondelag
Selbu Bondelag
Singsås Bondelag
Skaun Bondelag
Snillfjord Bondelag
Soknedal Bondelag
Stadsbygd Bondelag
Strinda Landbrukslag
Tydal Bondelag
Vinje Bondelag
Ørland Bondelag
Åfjord Bondelag
Ålen Bondelag

Eli Birgitte
Laila Iren
Olav
Niklas
Trond Henrik
Svein
Torleif
Øystein
Trond

Singstad
Veie
Svardal
Berg
Reitan
Snopestad
Stamnes
Hynne
Larssen

95139857
48002470
90955795
92615475
91552476
99643854
93687738

Ola H.
Martin
Jan Egil
Edvard
Ketil

Lilleøkdal
Røe
Tillereggen
Asbjørnslett
Pettersen

98649367
91319779
97142535
95806369

ola-lill@online.no
marmroee@online.no
jan-til@online.no
edvard.asbjornslett@loqal.no
keti-pet@online.no

Inger K. Jære
Tor
Ola
Anders
Oddbjørn
Lars Ole
Trond
Magnar
Jostein
Geir Arne
Trond

Gjersøyen
Glørstad
Bjørkøy
Eggen
Dalslåen
Bjørnbet
Storvoll
Skjerve
Stranden
Kosberg
Langen

90728430
92612491
97652191
90603562
91168458
41929016
91343026
90592643
92654265
97953359
91797091

inger.gjersoyen@hotmail.com
tor.glorstad@gmail.com
bjoerkoe@online.no
anders.eggen@lfr.no
egil@oppdal.com
larsole.bjornbet@c2i.net
trondstorvoll@hotmail.com
magnarskjerve@hotmail.com
jostein.stranden@flink.no
geirakos@online.no
ol-eriksa@roros.net

Nils Even
Magnar
Ingvar
Hallgeir
Frank
Johnny
Morten
Gjermund
Lars
Oddbjørn
Arne
Ole
Jan

Fuglem
Kosberg
Dahlen
Mjønes
Røym
Foss
Dretvik
Rolseth
Størset

48127186
91813532
90048007
41550748
95037158
95081171
99593410
95131798
90777515

nilsfug@online.no
magnar@kosbern.no
idahlen2@online.no
hallgeir@orkel.no
frank.roym@gauldalen.no
johnny.foss@online.no
modre@online.no
gjermundrolseth@hotmail.com
lodst@online.no

Hernes
Berdahl
Moen

99551700
90118130
90542062

arn-her@online.no
o-krisbe@online.no
jan.moen@gauldalen.no

97042211

singstad@live.no
laila.iren.veie@flink.no
olav.svardal@gauldalen.no
niklas.berg@combitel.no
reitanth@online.no
ssnope@online.no
tstamnes@c2i.net
oystein.hynne@dyrlege1.no
t-larss@online.no
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Sekretariatet

Organisasjonssjef
Jon Gisle Vikan

Sekretær
Anne K Føll

Førstekonsulent
Gunn I Stokke

Førstekonsulent
Perly Larsen

Vikar
Rådgiver Norvald Berre

Fylkeskontoret er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag og bemannes av 4 fast ansatte og 1
vikar. Dette utgjør samlet 3,1 årsverk.
Kontoret er det samlende punkt, organisatorisk og praktisk, mellom Norges Bondelag, fylkeslaget
og lokallagene.
Oppgavene er omfattende både hva saksområder og mengde angår. Medlemskontakt og
oppfølging av enkeltsaker/enkeltmedlemmer, informasjonsarbeid, både til medlemmer og
samfunnet for øvrig. Kontoret har også nært samarbeid med andre organisasjoner, politikere,
samvirkeorganisasjonene, eksterne og interne prosjekter og arbeider også en del med enkeltsaker.
Kontoret står også for saksforbereding til fylkesstyret, arrangere tiltak og aksjoner.
Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag har en egen
samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Bondelag
Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har kontorplass her.

”Uten bønder - matlaus trønder”
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Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2010
Årsmøtet ble avholdt Quality Panorama Hotell, Trondheim, 15. og 16. mars. Årets hovedtalere var
innom flere temaer:
 Jordbruksoppgjøret 2010, muligheter og prioriteringer? Ny stortingsmelding for
landbruket – endringer i virkemidlene eller blåkopi? ved Berit Hundåla, Styremedlem i
Norges Bondelag
 Hvorfor er verdens bønder fattige? Hva ønsker en Afrikansk bonde for framtida? Er
frihandel med mat svaret? ved Elisabeth Atangana, Kamerun. Elisabeth er president i SubRegional Platform of Farmers' Organisations in Central Africa, som omfatter ti land i
Sentral-Afrika.
 Landbruket i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Matmangel og klimautfordringer – kan
landbruket løse utfordringene? ved Christian Anton Smedshaug, rådgiver Norges
Bondelag
Tilstede var 54 stemmeberettigete utsendinger på årsmøtets første dag, gjester, tillitsvalgte, faste
utvalg, valgnemnd og ansatte. Til sammen 100 deltagere.
Årsmøtet vedtok en resolusjon ”Vis moderasjon själv, gubbjävlar”, resolusjonen ble lagt ut på
Facebook, hjemmesiden og sendt avisene.

Elisabeth Atangana fra Kamerun, besøkte årsmøtet i
Sør-Trøndelag Bondelag. Elisabeth er president i
Sub-Regional Platform of Farmers' Organisations in
Central Africa, som omfatter ti land i SentralAfrika.
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Fylkesleder Lars Morten Rosmo taler til årsmøtet i Norges Bondelag

Årsmøte i Norges Bondelag 2010
Årets utsendinger fra Sør-Trøndelag Bondelag til årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 23
og 24 juni var: Lars Morten Rosmo – fylkesleder, Karl Erik Sørensen, Ole Berdahl, Magnar
Skjerve, Laila Iren Veie, Kolbjørn Frøseth, Nina Vangen Ranøien, Nils Kristian Storrø, Nils
Petter Aas. Hanne H. Bjørkli ( utsending 2010 for Norges Bygdeungdomslag.)
Det ble avholdt formøte den 1. juni for å forberede delegatene på årsmøtet, samt avklare praktiske
forhold. Innlegg og tema ble da fordelt.
Årsmøtet forløp meget bra og Sør-Trøndelag Bondelag markerte seg på mange måter:
Fra Lønset Bondelag hadde kommet innspill på Endre Hals og Elisabeth Flotve fra Oppdal til
årets Askeladden-pris. Forslaget ble støtte av Sør-Trøndelag Bondelag og oversendt styret i
Norges Bondelag. Dette forslaget gikk av med seieren og vinnerne ble tildelt prisen under
årsmøtet. For to år siden kjøpte de et småbruk på Lønset i Oppdal og startet produksjon av
alpinski. Endre Hals er den eneste i Norge som produserer alpinski, og den eneste i verden som
lager totalt skreddersydde ski fra bunnen av. Produksjonen skjer på en låve fra 1814 på
Øverlønset, Oppdal. Firmaet han og samboeren driver heter Prog Skis og blir beskrevet på denne
måten: Skiene er det eneste skimerket som tilbyr 100 prosent kundetilpasning. Endre Hals har
brukt seks år på testing, reseach og prøving før han begynte å selge ski.
På årsmøtet under debatt om rammebudsjett og kontingent, ble innkommen sak fra Sør-Trøndelag
Bondelag behandlet jfr. innspill fra Soknedal Bondelag. Forslaget gikk på en minimum 25 %
økning av de aktivitetsavhengige midler til lokallagene. Fylkesleder Lars Morten Rosmo hadde
ordet under saken og begrunnet forslaget - Det er en kjent sak at mange aktive lokallag sliter med
dårlig økonomi og ønsker økte tilbakeføringer - sa Rosmo - og lokallagene har de siste årene fått
økte oppgaver med politiker - og samfunnskontakt. En kraftig økning av de aktivitetsavhengige
midler vil gi lokallagene kompensasjon for denne aktiviteten. - Styremedlem i Norges Bondelag,
Einar Frogner la fram Representantskapets forslag til endringer i overfører til lokallagene.
Forslaget om å økte de aktivitetsavhengige midler med 25 %, tilsvarende ca. 560.000 kr ble
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enstemmig vedtatt av årsmøtet i Norges Bondelag. Som motpost ble de faste overføringer til
lokallagene redusert med 0,5 % fra 6 % til 5,5 %.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo tok i sin tale på Norges Bondelags Årsmøte mulighetene og
utfordringene for norsk landbruk framover - Vi var enige på representantskapet om at det
økonomiske resultatet av årets forhandlinger var for dårlig - sa Rosmo - men vi var også enige om
å se framover. Vi må ta med oss det vi lykkes med i forkant av årets forhandlinger- Hele organisasjonen har arbeidet meget godt med å skape et politisk engasjement fra lokale
ordførere til fylkes- og stortingspolitikere - sa Rosmo - og vi har hatt en offentlig debatt om
landbruk og vi har lykkes i stor grad med å sette landbruket på dagsorden.
Lars Morten Rosmo tok videre for seg den norske jordbruksmodellens plass i den norske
velferdsmodellen. Han avsluttet med å se på framtidige hovedutfordringer for det norske
landbruket. - Å produsere nok mat krever at det er nok bønder i framtida som vil drive med dette sa Rosmo - videre at det er mange nok bønder som vi drive med landbruk over hele landet slik at
kulturlandskapet holdes oppe. Den nye landbruksmeldingen må svare på disse utfordringene.
Nina Vangen Ranøien tok for seg utfordringer knyttet til ungdom og rekruttering. - Uansett om
hvordan utviklingen går, om det mekaniseres og effektiviseres opp og ned i mente, så trengs det
ivrige, dyktige og kunnskapsrike unge mennesker som vil bruke livet sitt på å stelle dyr og jord sa hun.- Det er framtidige bønder som ønsker seg inn i landbruket som er viktigst for framtida for
norsk landbruk . Og da er det viktig at det å være bonde blir både økonomisk mulig og attraktivt.
Det er også vårt ansvar å ta vare på fagmiljø og statusen i næringa og da må vi involvere
ungdommene og lytte til dem, og ikke minst la de ta sine egne valg! Om norsk landbruk skal
framstå som ei robust og framtidsretta næring trenger vi mer enn noen gang ungdom som er
uredde, utålmodige og har glød!
Karl Erik Sørensen pekte på sitt innlegg på det som kjennetegnet dannelsen av våre
samvirkeorganisasjoner og som kjennetegnet energien i Hitra – aksjonen på 70- tallet. - Jo, det var
entusiasmen, yrkesstoltheten, bondens tro på egne ferdigheter, stoltheten av å eie og produsere
noe viktig og verdifullt - sa Karl Erik Sørensen-Vi må ta stoltheten tilbake og vi må tørre å si at de
ressurser vi som grunneiere rår over skal vi ha en avkastning som står i forhold til investeringen.
Sørensen tok videre opp at den sentrale organisasjonen må både lytte til og slippe til grasrota.
I debatten om Årsmelding 2009 fikk den mye ros fra medlemmene både når det gjelder form og
innhold. Utsending fra Sør-Trøndelag, Laila Iren Veie hadde ordet og etterlyste mer informasjon
om samarbeidende organisasjoner som birøktere, Debio, Oikos, osv. Har Norges Bondelag
samarbeidet med disse? Generalsekretær Per Skorge ga i sitt svar en redegjørelse for det
samarbeidet som skjer med disse organisasjonene, blant annet i forbindelse med
jordbruksforhandlingene.
Leder i Norges Bygdeungdomslag, Nils Håvar Øyås fra Melhus, kommenterte talen fra
statsminister Jens Stoltenberg i et innlegg der han rettet fokuset mot bygdeungdommen. - Norske
politikere har et ansvar for å legge til rette for ei framtid for flere generasjoner etter oss - sa Nils
Håvar - unge i dag er satsingsvillige og vil skape noe. Det er mange unytta ressurser i landbruket
og næringa er avhengig av at de beste folkene for videre vekst og utvikling. Han ga ros til
statsmininsteren for å ta turen til årsmøtet i Norges Bondelag og lytte til utsendingene - Det viser
at regjeringen er interessert i framtida på bygda- sa Øyås- Vi vet det er mange som har lyst til å gå
inn i landbruksnæringa - sa Nils Håvar - og som også gjør det. Da må de være trygge for at de
investeringer som gjøres er økonomiske lønnsomme- Landbruket er grunnsteinen i Norge og grunnlaget for sikker mattilgang, energiressurser og
annet som sikrer oss i krisetider - sa Nils Håvar - og Norge har et ansvar for at disse ressurser
forvaltes på en riktig måte.
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Representantene fra Sør-Trøndelag
på årsmøtet i Norges Bondelag.
Jon Gisle Vikan, org,sjef, Nils
Petter Aas, Røros, Ole Berdal,
Åfjord, Karl Erik Sørensen,
Ørlandet, Nils Håvard Øyås, STBU,
Kolbjørn Frøseth, Byneset, Lisbeth
Norbye, Selbu, Elisabeth Flotve,
Lønset, Nils Kristian Storrø, Budal,
Magnar Skjerve, Rennebu, Hanne
H. Bjøkli, STBU, Lars Morten
Rosmo, Skaun, Nina Vangen
Ranøien, Orkdal, Laila Iren Veie,
Bjugn, Endre Hals, Lønset.

Endre Hals som driver Prog Skis på
Oppdal, ble tildelt Askeladdprisen
2010 under Bondetinget på
Lillehammer. Hals produserer
skreddersydde frikjøringsski. -Med
sin produksjon av sportskunst er
han med på å sette bygde-Norge på
verdenskartet, mente juryen. Det er
Norges Bondelag og Landkreditt
som deler ut Askeladdprisen, en
pris på i alt 30.000 kroner som går
til ungdom som er i ferd med, eller
har etablert ny næringsvirksomhet i
bygdene.
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Representantskapsmøte Norges Bondelag
Tirsdag 22 juni avholdt Norges Bondelags representantskap på Lillehammer. Fylkesleder Lars
Morten Rosmo tok i sitt innlegg opp årets jordbruksforhandlinger og framtidige strategier. Den
økonomiske rammen for avtalen og inntektsutvikling var hovedtema. Det er svært beklagelig at
den rødgrønne regjeringen ikke er i stand til å følge opp egne løfter og denne avtalen vil ikke
bidra til økt optimisme, investeringslyst og rekruttering i næringen. Det vil bli utfordrende å bidra
til innholdet i ei ny landbruksmelding etter dette. Rosmo savnet en vilje og retning for landbruket
og denne regjeringen synes ikke i stand til å bidra til dette. Nytt tollregime på drikkemelk var
svært viktig å få igjennom men det kostet oss dyrt å bruke årets forhandlinger til å få innført dette.
Organisasjonen har arbeidet godt med opp mot media og politikere foran jordbruksforhandlingene
og det er viktig at vi legger vekt på det vi lykkes med og arbeider videre i samme retning.
Fylkesleder Rosmo avsluttet med å vurdere framtidige strategier og det politiske handlingsrom. Vi
må velge en pragmatisk tilnærming til det politiske handlingsrom og i større grad tilpasse oss det
dominerende politiske flertall. Dette vil også slite mindre på organisasjonen.

Ledermøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2010
Lokallagsledere i fylket dro på tur til Nordfjordeid i Sogn og Fjordane for å ha felles ledermøte
med Sogn og Fjordane Bondelag 28. og 29. oktober.
Det ble en tur og to møtedager som viste oss bredden i norsk landbruk.
På første dag var temaene hvordan gjøre det umulige mulig, hvordan nå fram med våre viktige
budskap og hvordan oppnå det en ønsker som organisasjon.
Det var innledninger ved tillitsvalgte i Bondelaget, Kari Standal Pavelich, operasjef for Opera
Nordfjord, Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag og Arne Johannesen, leder i politiets
fellesforbund.
Andre dag omhandlet landbrukspolitikk og ny landbruksmelding. Innledere var professor Reidar
Almås, stortingsrepresentantene Øyvind Håbrekke( Krf), Ingrid Heggø (Ap) og Arne L. Haugen
(Ap). Statssekretær Ola T. Heggem (Sp), generalsekretær Per Skorge og styremedlem Einar
Frogner i Norges Bondelag.

Møteledere ved felles ledermøte i Sogn og Fjordane.
(Flere bilder fra turen finner du bak i årsmeldingen.)
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Regionmøter i Sør-Trøndelag Bondelag 2010
Det ble gjennomført 5 regionmøter med i alt ca. 60 deltakere. I tillegg kommer styret og
Gjensidige/LHMS. Det er noe færre deltakere enn tidligere
Fra tilbakemeldingene følges disse sakene opp:
 Vi må prøve å skape økt oppmerksomhet omkring hjemmesida
o Hva koster det å linke fra Gårdsplassen?
o Påminnelse via SMS til alle lokallag når vi har fått mobilsystemet på plass
o Videreutvikle hjemmesida så den blir enda bedre
o Mer profilering og synliggjøring av styrets meninger på hjemmesida
o Mulighet for intranett er diskutert i Bondelaget, men foreløpig lagt på is av datatekniske årsaker
 Verving
o Vervestafetten er kanskje ikke tilstrekkelig som tiltak?
o Utfordre verveutvalget på andre tiltak i 2010
o Verving av flere kvinner som tillitsvalgte: Arrangere kvinnesamling i 2010 og
etablere nettverk (på Facebook?) for tillitsvalgte kvinner.
 Lokallagsarbeid
o Følge opp tidligere forslag om å tilby tema og foredragsholdere til lokallagene
(ferdig pakke)
o Gjennomføre Modul 1 kurs - todagers
o Gjennomføre to kveldskurs for nye tillitsvalgte
o Ta lokallagene mer med på råd i saker vi tar opp sentralt og der lokallagene sitter
med kunnskapen
o Må oppdatere mobilnummer og adresser fortere
 Jordbruksforhandlingene
o Inntekt er det aller viktigste. Vi må bli litt tøffere i tonen internt og eksternt
o Øvrig oppfølging i forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene
 Jordvern
o Viktig sak for mange lokallag
o Betaling for dyrkajord: Får vi til endringer i lovverket?
 Fadderordningen
o Må tydeliggjøres og styrkes. Lage et system for henvendelser, når og hva slags
tema.
 Gjensidige
o Vedlikeholdsavtaler med branntekniske anlegg fungerer ikke. Tatt opp tidligere
med Gjensidige. Må tas opp på nytt.
 LMHS
o Burde vært obligatorisk (mulig innspill til jordbruksforhandlingene?)
 Media
o Vi må bli mer synlige i media
 Dyrevelferd
o Undersøke med Mattilsynet og BSF om mulighet for mer kurstilbud
 Politisk arbeid
o Drive mer voksenopplæring av politikere
 Rovdyr
o Egen sak i styremøtet
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Medlemsverving
Verveutvalget har bestått av Anne Sundli, Soknedal, Karl Erik Sørensen, Ørland og Jan Egil
Tillereggen, Klæbu.
I regi av Norges Bondelag ble det gjennomført vervekampanje høsten 2010. 34 av 38 lokallag
vervet nye medlemmer i perioden.
På årsmøtet ble årets vever 2009 kåret. Rørosbygdenes Bondelag ble Årets verver, mens Roan og
Byneset Bondelag fikk påskjønnelse for godt vervearbeid.
Årets nye medlem Ann Eva Hoston hun var invitert til fylkesårsmøte.
Medlemstallet var pr 31.12.2010 4367 medlemmer. Dette er en netto nedgang på 35 medlemmer
sammenlignet med 2009.

BSF Midt-Norge
BSF Midt-Norge hadde meget stor aktivitet i 2010. Det gjennomføres mange kurs i egen regi, og
studielederne i lokallaga bidrar godt. ”Foran jordbruksforhandlingene” er et viktig kurstema for
lokale bondelag.
BSF har egne lokalutvalg som dekker 18 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag. Aktiviteten svinger
litt fra sted til sted og år til år, men mange av lokalutvalgene fungerer meget godt og er en
bærebjelke i det lokale kurstilbudet.
Sør-Trøndelag Bondelag er representert i regionstyret ved Nina Vangen Ranøien.
Tettere samarbeid med medlemsorganisasjoner nord for Trøndelag står på dagsordenen for 2011.

Opplæring tillitsvalgte
Opplæringsutvalget har bestått av Nina V. Ranøien, Hanne H. Bjørkli og Johnny Foss.
I 2010 er det arrangert 2 kurs for tillitsvalgte i lokallaga. Det første kurset gikk fra 4. – 5. februar i
Trondheim. Oppmøte på fylkeskontoret for å gjøre seg kjent med kontoret og de ansatte.
Overnatting og fortsettelse dag 2 på hotell Augustin.
Som innledere ble fylkesstyremedlemmer og erfarne lokallagsledere brukt. I tillegg ble ordfører i
Åfjord, Vibeke Stjern og 1. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud engasjert.
15 deltakere.
Det andre kurset ble arrangert fra 7. – 8. desember på Hotell Augustin.
Til dette kurset ble fylkesstyremedlemmer og erfarne lokallagsledere engasjert. I tillegg ble
Vibeke Stjern, engasjert på nytt. Fra Norges Bondelag møtte Pål-Arne Oulie og fra Gjensidige
Ottar Bergsrønning. 8 deltakere.
Styreseminar for fylkesstyret ble arrangert i Killingdal Kurssenter i Ålen.

Deltakere på Modul II kurs
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Kvinnekonferansen
”Kvinner kan – vil og får det til” 6. november 2010
Den ble en suksess igjen, med 97 påmeldte kvinner i alle aldergrupper.
Programmet:
Sigrid Ekran, ”Nå dine mål”
NM –vinner av hundekjøring langdistanse 2010
Ragnhild Finden Barka, ”Bedriftslederrollen”
Daglig leder Kausvol gardsbarnehage
Berit Sølberg Storrø, ”Skråblikk på travelhet”
Bonde med melkekyr og kylling. I tillegg dobbelt tvillingmor.
Vigdis Schei Foss, ”Kjærlighet og engasjement”
Veterinær i praksis og medarbeider dyreklinikk. Bonde med 3 barn.
Marit Isdal Tangvik, ”Oppvekst på bygda – belastning eller styrke”?
Går 1. året på videregående. Kjent fra serien ”Bygdeliv” på TV
Konferansier skuespiller Øyvind Brandtzæg, som også underholdt med sang og musikk.
Det kom gode tilbakemeldinger på evalueringsskjema og ønske om ny konferanse til samme
tidspunkt og sted 2011. Det ble søkt om midler fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til
rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket til denne konferansen. Det ble derfor
en overkommelig konferanseavgift.

Landbrukets HMS-tjeneste
I 2010 ble de første møtene med den nye organiseringen gjennomført. Man har nå 2
regiongruppemøter pr år og 2 fylkesgruppemøter pr år. Fylkesgruppen hadde møter 8. juni og 18.
november. Der ble det fokusert på oppnevning av gruppene, tjenestetilbudet, kurs, arbeidsplaner
og verving av nye medlemmer.
Landbrukets HMS- tjeneste Sør-Trøndelag har ved utgangen av året 800 medlemmer.

Samarbeidende advokater
Sør-Trøndelag Bondelag har hatt et etablert samarbeid med 3 advokatkontorer i fylket i 2010:
Hovstad og Kvernerød (Støren), Arntzen de Besche (Trondheim) og Nidaros (Trondheim).
Samarbeidet med Arntzen de Besche opphørte i oktober 2010 slik av ved årsskiftet hadde
Bondelaget i Sør-Trøndelag 2 samarbeidende advokatkontor. Samarbeidsavtalen innebærer at
medlemmene kan få gratis førsteråd over telefon. Advokatene har et faglig samarbeid med Norges
Bondelags avdeling for Regnskap og Juridisk Service i Oslo og får tilbud om kurs og annen
kompetanse oppfølging. På denne måten skal advokatene være faglig oppdaterte på alle
landbrukssaker. I 2010 har advokatene særlig bistått grunneierne over utbyggere ved arealerverv
ved vei-utbygginger, erstatninger og arealkonflikter ved verneplaner.
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Skattekurs for samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelags avdeling for Regnskap og Juridisk service har etablert samarbeid med en rekke
regnskapskontor i fylket. Bondelagets skattekurs arrangeres eksklusivt for de ansatte på disse
regnskapskontorene. Skattekurset har som målsetning å gi en bred gjennomgang av relevante
skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende
årsoppgjør. Fylkeskontoret er administrativt ansvarlig for disse skattekursene.
I 2010 deltok 120 regnskapsførere på kurs på Røros hotell i tidsrommet 24.11-26.11.
Fylkeskontoret er representert på kursene.

FYLKESSTYRET

Fra fylkesstyremøte før årsmøtet 2010. Kolbjørn Frøseth, Byneset, Laila Iren Veie, Bjugn, Hanne
H. Bjørkli, STBU, Lars Morten Rosmo, Skaun, Guri Fuglem, STBK, Ola Denstad, Rissa, Nina V.
Ranøien, Orkdal, Magnar Skjerve, Rennebu. Karl Erik Sørensen, Ørland, var ikke tilstede når
bilde ble tatt.
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Fylkesstyret 2010
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Lars Morten Rosmo (leder), Karl Erik Sørensen
(nestleder), Nina Vangen Ranøien, Laila Iren Veie og Magnar Skjerve. Vararepresentanter til
styret har vært Kolbjørn Frøseth (1. vara og fast møtende i styret), Anne Sundli (2. vara) og Nils
Petter Aas (3. vara). For Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har Marit Bogen møtt og for SørTrøndelag Bygdeungdomslag Hanne H Bjørkli. Styret hatt 11 møter hvorav tre telefonmøter.
Styret har behandlet 54 saker jfr oversikten nedenfor, inklusive faste saker.
10/2010 Årets verver i Sør-Trøndelag
Vedtak
Styret foreslår Rørosbygdenes Bondelag til Årets verver, mens Roan og Byneset Bondelag
foreslås til å få trøstepremie.
Årets medlem Ann Eva Hoston inviteres til årsmøte
11/2010 Årsmelding 2009
Vedtak
Årsmeldingen tas til etterretning.
12/2010 Rovdyr 2010 - tiltak i Sør-Trøndelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag viser til utredningen ovenfor og vil gjennomføre tiltakene som er
skissert.
13/2010 Strategisk Plan - framlegg til årsmøtet
Vedtak:
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar vedlagte forsalg til Strategisk Plan 2010 - 2015 til etterretning
og legger den fram til årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag for godkjenning
14/2010 Regionmøter 2010 – oppfølging
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag er tilfreds med måten regionmøtene ble gjennomført på og de
tilbakemeldinger som kom. Oppfølging av regionmøtene blir som foreslått under vurdering, med
de kommentarer som kom frem under møtet
15/2010 Regnskap 2009 for Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar regnskapet til etterretning og legger det fram for årsmøtet for
godkjenning.
Styret innstiller at overskuddet brukes på følgende måte:
Aktive lokallagsmidler som er holdt tilbake brukes som følger: Ca. 20.000 kr brukes til kursstøtte.
Resten brukes til aktive lokallagsmidler og lyses ut i 2010, og lokallagene kan søke på aktiviteter
gjennomført høsten 2009
16/2010 Sak til årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag angående valg fra styret i Sør-Trøndelag
Bondelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag innstiller overfor årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag følgende:
Møteleder for neste års årsmøte velges blant utsendingene til årsmøtet og en fra styret (inkl 1.
Vara) i Sør-Trøndelag Bondelag er valgbar i denne rollen. Leder og nestleder kan ikke velges.
Vara møteleder pekes ut av styret etter at lokallagene har valgt utsendinger
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17/2010 Jordbruksforhandlingene 2010 - tiltak, strategier, prioriteringer
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag skisserer følgende første innspill i årets jordbruksforhandlinger:
Styret vil være klarere i prioriteringene enn tidligere
Styret vil prioritere melk- og grovforbasert produksjon ved hjelp av ”friske” midler.
Styret vil prioritere investeringsvirkemidler, i første rekke for eggproduksjon, melkeproduksjon
og sauehold. Om nødvendig må investeringer i nye fjøs gå på bekostning av andre poster i LUF.
Det er stor aksjonsvilje i Sør-Trøndelag Bondelag
18/2010 Høring ny landbruksmelding - første runde
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar høringsinnspillet ovenfor
19/2010 Styreevaluering 2009 - 2010, resultater
Vedtak
Det vises til forslag til vedtak og til forslag til punktvis oppfølging av styreleder. Saken tas opp på
første styremøte etter årsmøte med en punktvis tiltaksplan.
20/2010 Søknad om prosjektmidler fra Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag
Vedtak:
Sør-Trøndelag Bondelag bevilger midler til støttekjøp av boka. Antall bøker avgjøres av
administrasjonen etter at prosjektet er realisert
21/2010 Søknad om støtte til arrangement
Vedtak
Sør-Trøndelag Bondelag bevilger kr 4000,- i støtte til årsmøteforedrag til Sør-Trøndelag
Bygdeungdomslag
Sør-Trøndelag Bondelag bevilger kr 2000,- i støtte til årsmøtebankett til Tiller/Leinstrand
Bygdeungdomslag
22/2010 Innkommen sak fra Soknedal Bondelag - vitalisering av lokallagene
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag er enige i Soknedal Bondelag vurdering omkring behovet for så
styrke økonomien i lokallagene. Styret vil derfor fremme overfor årsmøtet i Sør-Trøndelag
Bondelag følgende forslag:
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at tilbakeføringene av kontingenten til lokallagene
økes ved å øke de aktivitetsavhengige midler med 25 %. Årsmøtet ber styret i Sør-Trøndelag
Bondelag vil fremme saken overfor styret i Norges Bondelag med forslag om at årsmøtet i Norges
Bondelag vedtar å øke overføringen av aktivitetsavhengige midler til lokallagene med 25 % fra ca.
1,7 mill kr til ca. 2,3 mill kr i budsjettet for 2011. Det forutsettes at en omprioritering av midler
ikke går på bekostning av samlet overføring til fylkes- og lokallag
23/2010 Jordbruksforhandlingene 2010, innspill fra Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag viser til diskusjon i styremøte og til innspill fra lokallagene, og
vedtar vedlagte notat som Sør-Trøndelag Bondelags innspill til Jordbruksforhandlingene 2010.
29/2010 Ny melding om landbruks- og matpolitikk
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag gir innspill innen fristen 20 april.
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24/2010/2010 Ny landbruksmelding - innspill fra Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Styret vedtar vedlagte høringssvar som sendes Norges Bondelag innen fristen.
25/2010 Forhold mellom tillitsvalgte og administrasjon
Vedtak
Orienteringen tas til etterretning
26/2010Arbeids- og oppgavefordeling fylkesstyret 2010 – 2011
Vedtak
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar vedlagte arbeids- og oppgavefordeling 2010,
gjeldende til årsmøte i 2011.
27/2010 Styreevaluering - konkret oppfølging
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar en punktvis oppfølging av styreevalueringen som i
utredningen ovenfor
28/2010 Aksjoner og aksjonsdag 14. april
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar ansvar for en økt aksjonsberedskap, og vil planlegge og om
nødvendig, gjennomføre aksjoner Fase I, II og III.
Styret setter ned et aksjonsutvalg på tre personer som står for praktiske forslag til aksjoner.
Karl Erik Sørensen
Laila Iren Veie
Tor Glørstad
29/2010 Endring av forskrifter nydyrking
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar uttalelsen ovenfor
30/2010 Søknad om støtte til utgivelsen av jubileumsbok, fra Strinda Landbrukslag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har dessverre ikke midler til å støtte produksjon av jubilumsbok.
Sør-Trøndelag Bondelag vil imidlertid kjøpe inn en del bøker fra Strinda Bondelag som gaver.
31/2010 Aktive lokallag 1. halvår 2010 Tildeling
Vedtak:
Sør-Trøndelag bondelag vedtar fordeling av Aktive lokallagsmidler som foreslått,
sum kr 70 000. Herav 32 000 overført fra 2009.
Kriteriene for tildeling av aktive lokallagsmidler gjennomgås på et styremøte i god før neste
tildeling
32/2010 Forslag til Askeladdprisen fra Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker å fremme Endre Hals som årets Askeladd på
bakgrunn av den innsatsen han gjør for å skaffe arbeidsplasser, fremme norsk design og vise at det
går an å satse i distriktene
33/2010 Bondeprisen Sør-Trøndelag
Vedtak
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Sør-Trøndelag Bondelag fremmer John Langmo fra Stadsbygd som kandidat til Bondeprisen
2010.
Administrasjonen innhenter flere opplysninger om kandidaten før den sendes Landbruksselskapet
34/2010 Høringssvar fra Sør-Trøndelag Bondelag, nye pelsdyrforskrifter
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag slutter seg til høringsforslaget og sender det til Norges Bondelag
som grunnlag for organisasjonens høring.
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vil arbeide politisk for å bidra til at Landbruksdepartementet
vedtar nye forskrifter som er levelige for pelsdyrnæringen
35/2010 Verdens Matvaredag 2010
Vedtak
Sør-Trøndelag Bondelag deltar på Verdens Matvaredag 2010 og bevilger 5.000 kr til dekning av
arrangementskostnader
36/2010 Høring på prioriterte arter jfr ny naturmangfoldlov
Vedtak
Sør-Trøndelag Bondelag tar til etterretning forslag om etablering av prioriterte arter jfr ny
Naturmangfoldslov. Vi forutsetter følgende:
Det blir gitt erstatning ved restriksjoner på igangværende jordbruksdrift.
Grunneier blir tatt med på råd og blir gitt innflytelse i forvaltning av de prioriterte arters
forekomster
37/2010 Høring - 5 prioriterte naturtyper
Vedtak
Sør-Trøndelag Bondelag tar til etterretning forslag til opprettelse av ulike prioriterte naturtyper,
der tre typer forekommer i dette fylket. Vi forutsetter følgende:
Grunneierne blir tatt med på råd og får vesentlig innflytelse i forvaltning av områdene
Kommunene fortsatt blir ansvarlig offentlig myndighet for forvaltning
Miljøverndepartementet prioriterer økonomiske virkemidler til forvaltning.
38/2010 Budsjettsjustering juni 2010
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar regnskapsrapport pr 25 mai til etterretning. Følgende tiltak
settes i verk:
Styremøter og AU møte holdes som planlagt
Styremedlemmene tar kontakt med leder/org sjef for en vurdering av deltakelse i andre møter for
en vurdering om administrasjon kan delta i stedet
39/2010 Årsmøte Norges Bondelag 2010 - evaluering fra Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Sør-Trøndelag Bondelag sender en evaluering til Norges Bondelag med bakgrunn i framkomne
synspunkter i styret
40/2010 Strategi for medlemsverving 2010 i Sør-Trøndelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vil følge opp sentralt vedtak med styrket fokus på
medlemsverving denne høsten. Fylkesstyret vil medvirke direkte ute i lokallaga med å kontakte
potensielle medlemmer på telefon eller ved besøk. Fylkesstyret vil også gjere ein jobb i å
motivere lokallaga til å gjøre en innsats, gjennom fadderlagsordningen.
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Verveutvalget får i oppgave å utforme konkrete arbeidsoppgaver i tråd med informasjon om
opplegg sentralt.
Den intensive verveperioden i Sør-Trøndelag blir 8 – 12 november
41/2010 Høring: Forvaltningsplan for Sølendet Naturreservat 2010 – 2020
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar høringsuttalelsen under ”vurdering” og sender den til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen høringsfristen.
42/2010 Lokale årsmøter 2010
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vises til saksutredningen og ber om at administrasjonen sender ut
brev om lokale årsmøter.
Fylkesstyret møter på ca. 2-3 årsmøter avhengig av tema og lokallagsønske.
Det oppfordres til samarbeid omkring arrangement av årsmøter.
Det lages et notat til fylkesstyret angående lokallagsårsmøtene på bakgrunn av diskusjon i styret.
43/2010 Terminliste 2011 Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar terminlisten til etterretning og vedtar å avholde årsmøtet i
Sør-Trøndelag Bondelag i Trondheim 16 – 17 mars.
44/2010 Høring : Regional Plan for Forellhogna Villreinområde
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar høringsuttalelsen ovenfor og sender den til Sør-Trøndelag
Fylkeskommune innen høringsfristen.
45/2010 Fornying av arbeidsmåter i Norges Bondelag
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag tar orientering fra styreleder og saksframlegget til etterretning. Styrets
medlemmer spiller inn sine synspunkt direkte til Norges Bondelag eller til fylkesleder

46/2010 Regnskapssituasjonen pr 1. september
Vedtak
Styret tar orienteringen til etterretning.
47/2010 Årsmelding 2010
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar å trykke en kortversjon av årsmeldingen, samt en ordinær
årsmelding som vedlegg til årsmøtepapirene, med en netto kostnadsramme på
kr. 15.000,48/2010 Regnskapsopplegg for 2011
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag sender et ønske om rapportmal for regnskapet til Norges
Bondelag.
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag forutsetter at det blir utsendt jevnlige regnskapsrapporter
49/2010 Budsjett 2011, Sør-Trøndelag Bondelag
Vedtak
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Styret i Sør-Trøndelag Bondelag godkjenner vedlagte budsjett og legger det fram for årsmøtet i
Sør-Trøndelag Bondelag for endelig vedtak.
50/2010 Årshjul fylkesstyret
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag tar årshjulet til etterretning. Årshjulet sendes lokallagene
51/2010 Referat ledermøte 2010
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag ber om at AU behandler gruppearbeidet og trekker ut de
viktigste konklusjoner i samarbeid med Sogn og Fjordane Bondelag. Resultatet av det videre
arbeid må kommuniseres til lokallagene
52/2010 Retningslinjer og søknadsskjema
Vedtak
Administrasjonen lager forslag til nye retningslinjer og søknadsskjema, og legger det fram for AU
53/2010 Regionmøter 2011
Vedtak
Forslag til tema og plansjer lages til januarmøtet i AU, og lages i henhold til innspill i dette møtet.
54/2010 Forslag på kandidater til dyrevernsnemnder
Vedtak
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag ber lokallagene komme med forslag på kandidater som sendes
via administrasjonen til Mattilsynet innen fristen 28 november

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Lars Morten Rosmo, Karl Erik Sørensen
og Nina Vangen Ranøien. AU har hatt to møter og behandlet 9 saker inklusive faste saker.
AU 05/2010 Jordbruksforhandlingene 2010
Vedtak:
Uredningen er tatt til orientering.
AU 06/2010 Retningslinjer Kriseberedskap
Vedtak
Arbeidsutvalget vedtar nye retningslinjer for krisehåndtering. De legges inn i arbeidsplanen for
samarbeidet mellom Gjensidige og Sør-Trøndelag Bondelag og de dels ut til lokallagene på
Regionmøtene 2011.
AU 07/2010 Program til årsmøtet 2011
Vedtak
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag ber administrasjonen lage forslag til program ut fra
debatten i møtet og vedlagte utkast. Programmet skal være klart til 14. januar
AU 08/2010 Oppfølging av ledermøte 2010
Vedtak
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag følger opp arbeidet med innspillene etter ledermøtet.
AU 09/2010 Nye retningslinjer og søknadsskjema for Aktive Lokallagsmidler
Vedtak
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Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag vedtar vedlagte retningslinjer og søknadsskjema for
aktive lokallagsmidler 2011. Retningslinjer og søknadsskjema legges på våre hjemmesider.

Liste over representasjon etter årsmøtet 2010
Utvalg
Arbeidsutvalget for styret

Deltakere
Leder, Lars Morten Rosmo
Nestleder, Karl Erik
Sørensen
Nina Vangen Ranøien
Representantskapsmøte og
Lars Morten Rosmo
ledermøter i Norges Bondelag Kontoret v/JGV
Årsmøte Norges Bondelag
Fylkesleder Rosmo
Laila Iren Veie
Nina V. Ranøien
Anne Sundli
Kolbjørn Frøseth
Nils Petter Aas
Karl Erik Sørensen
Magnar Skjerve
Ole Berdahl
Fadderansvar
 Åfjord, Bjugn, Agdenes,  Laila Iren Veie
Skaun, Osen
 Rissa, Ørland, Stadsbygd,  Karl Erik Sørensen
Hitra/Frøya, Snillfjord,
Roan
 Singsås, Støren, Orkdal,
 Lars Morten Rosmo
Haltdalen, Ålen, Nord,
Rørosbygdene
 Oppdal, Lønset, Rennebu,  Magnar Skjerve
Meldal, Soknedal, Budal
 Selbu, Tydal. Strinda,
 Kolbjørn Frøseth
Klæbu, Malvik, TillerLeinstand, Byneset
 Hølonda, Melhus, Horg,
 Nina Vangen Ranøien
Flå, Heim, Vinje, Hemne

Vararepresentant
 Magnar Skjerve
 Laila Iren Veie

Fagansvar

Kontoret

Opplæring
Åpen Gard
Ungdom
Rekruttering
Hestesatsing

Styret
Nina



Karl Erik Sørensen

1. Nils Kristian Storrø
2. Aud Jorunn Landrø
3. Nils Even Fuglem
4. Anders Eggen
5. Hallgeir Mjønes
6. Marte Yseth
7. Sigrun Wiik
8. Jon Gisle Vikan

Perly
Gunn
Jon G
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Kolbjørn
Korn
Pelsdyr
Voll 4H
Egg/fjørfe

Norvald
Jon G
Jon G
Jon G
Magnar

Sau
Rovdyr
Vannregion
Reindrift

Jon G
Jon G
Norvald
Jon G
Karl Erik

Miljø/naturmangfoldslov
Utmark, vern og
næringsutvikling.
Jordvern
Landbrukets HMS tjeneste

Jon G
Jon G
Norvald
Gunn
Laila

Økologisk
Ordfører årsmøtet
Grønt kompetansesenter

Jon G
Jon G
Jon G

Verving

Anne S

Perly

Nei til EU

Nils Petter

Gunn

Gjensidige
Kontakt politikere
Samarbeidsrådet
Regionale råd/utv
Den Grønne Skole
Klima
Energi
Dyrehelse
WTO

Lars Morten

Jon G
Jon G
Jon G
Jon G
Gunn
Jon G
Jon G
Gunn
Jon G

Representasjon
Regionmøter
 Orkanger
 Åfjord
 Trondheim
 Røros
 Støren
Ledermøte

Kontoret

Styret


Fordeling senere




Styret
Vara til styret

Årsmøter
Årsmøte BSF
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Årsmøte Bygdekvinnelaget
Årsmøte Bygdeungdomslaget
Årsmøte 4 H
Årsmøte Sør-Trøndelag
Bonde- og Småbrukerlag
Regionårsmøte Tine
Regionmøter Nortura
Regionmøter Felleskjøpet
Agri
Årsmøte Norsvin Trøndelag
Årsmøte Tyr Trøndelag K
Årsmøte Sør-Trøndelag Sau
og geit
Årsmøte Allskog
Årskonferanse NHO

Prosjektstyrer
Prosjekt Natur og Helse
Prosjekt ”Folkefjøset”
Svineprosjektet
Radiobjelleprosjektet
Prosjekt ”Veisyn”
Prosjekt ”Biokom”
Økologiprosjektet
Hesteprosjektet
Landbrukstekn rådg.
Grønt kompetansesenter

Lars Morten
Kåre Syrstad
Aud Jorun Landrø
Magnar Skjerve
Adm
Adm
Laila
Nina
Adm
Laila

Gunn
Jon Gisle
Jon Gisle
Jon Gisle
Gunn
Jon Gisle
Jon Gisle
Jon Gisle
Jon Gisle
Jon Gisle

Nina

Perly

Nina
Magnar
Kolbjørn
Alle
Lars Morten

Norvald
Anne
Jon Gisle
Jon Gisle
Jon Gisle
Gunn
Jon Gisle
Jon Gisle

Andre styrer og
aktiviteter
Bygdefolkets studieforbunds
styre
Bygdeungdomlagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Voll 4 H gård styret
Kontaktmøte politikere
Samarbeidsutvalg samvirket
Kulturlandskap/FM
Regionalt næringsforum
Innovasjon Norge, avd. SørTrøndelag
Landbruksselskapets styre
Samarbeidsutvalget
Gjensidige
Nei til EU – Sør-Trøndelag
Kornutvalget

Lars Morten
Heidi J Kvernmo – erstattet
av Lars Morten
Lars Morten
AU
STB foreslår Nils Petter Aas
inn i styret
Kolbjørn

Jon Gisle
Jon Gisle

Norvald
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Fylkeskommunalt utvalg,
fordeling av komp midler
Verveutvalget
MK utvalget
Opplæringsutvalget
Skoleutvalget Skjetlein

Adm

JGV

Anne Sundli + to lok ledere
Nina
Nina VR,
Lars Morten

Perly
Norges Bondelag (aug)
Perly
Jon Gisle

Kolbjørn Frøseth og Marie Rathe deltok på kornmøte

NÆRINGSUTVIKLING
Innspill til jordbruksforhandlingene 2010 fra Sør-Trøndelag Bondelag
Uten ei betydelig bedring i rammebetingelsene kan ikke landbruket ta ansvaret for et landbruk i
hele landet. Vi registrerer med stor bekymring at evnen til å fornye driftsapparatet er kraftig
redusert. Inntektsmulighetene er så lave, at de fleste må skaffe seg lønnsinntekt i tillegg til drifta
på gårdsbruket for å overleve økonomisk. Ei videreføring av denne situasjonen er ei styrt
avvikling av norsk matproduksjon.
En av de største utfordringene for våre medlemmer er økte kostnader på innsatsfaktorene i
landbruket, det gjelder særlig investeringer i driftsbygninger. Det er et stort investerings- og
fornyingsbehov særlig innen melkeproduksjon, sauehold og eggproduksjon (nye forskrifter fra
2012). Denne kostnadsutvikling har i 2008 og 2009 hatt to store konsekvenser:
 Det er nesten ikke mulig lenger å investere i nye driftsbygninger for melkeproduksjon.
 Det er fare for mangel på egg dersom ikke investeringstakten økes.
 Det er nesten ingen fornying av driftsapparatet innen sauehold.
Soria Moria II erklæringa til regjeringen varslet en videreføring av regjeringens landbrukspolitikk.
Det er fortsatt behov for et økonomisk krafttak, særlig innenfor melk- og storfekjøttproduksjon
Til grunn for uttalelsen ligger innspill fra 27 lokallag av 38 lokallag, og innspill fra 6 andre lag og
organisasjoner. Fra innspillene kan vi trekke fram et betydelig behov for å bedre rammevilkårene
for norsk jordbruk i årets jordbruksforhandlinger.
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Hovedprioriteringene:
Et betydelig inntektsløft for å tette inntektsgapet er det grunnleggende kravet. Den kronemessige
forskjellen i inntekt mellom jordbruket og andre grupper må tettes, dersom næringa i åra framover
skal være i stand til å konkurrere om arbeidskraft, og samtidig sikre nødvendige fornying av
driftsapparatet. Dette er helt avgjørende for å oppfylle landbrukets ”samfunnskontrakt” i framtida.
Inntektsnivået i landbruket er svært lavt sammenlignet med andre grupper. Gapet varierer
imidlertid betydelig mellom produksjoner. Det er nødvendig å prioritere de arbeidskrevende
produksjonene.
Melkeproduksjonen er hjørnesteinsbedriftene i de fleste av fylkets kommuner og en bærebjelke
i norsk landbruk, spesielt i distriktsjordbruket. Sør-Trøndelag Bondelag har i flere år argumentert
sterkt for å prioritere melkeproduksjonen, uten at dette i tilstrekkelig grad har gitt resultater som
har kompensert for den betydelige kostnadsøkningen de senere åra på investeringer og sentrale
innsatsvarer som kraftfôr og gjødsel.
Økonomien i melkeproduksjon bør styrkes med budsjettmidler blant annet gjennom å øke tilskudd
per ku/storfe, det såkalte dyretallstilskuddet. En annen mulighet er å øke målprisen på melk i
jordbruksavtalen. Importen av ost til Norge er betydelig og importvernet for drikkemelk er også
svakt. En økning av målprisen på melk har imidlertid liten hensikt uten en omlegging av tollvernet
for melk til prosenttoll. En slik endring vil bedre tollbeskyttelsen for melk. Omlegging til
prosenttoll er fullstendig legalt i forhold til dagens WTO-avtale, men det kreves politisk vilje.
Distriktsløft og styrking av frakttilskudd
Det er en del større utfordringer i landbrukspolitikken som må vurderes spesielt:
Samvirket utfordres av matvarekjedene og andre aktører. Disse utfordringene må håndteres
dersom våre markedsordninger skal fungere i framtida.
Flere områder i landet (Vestlandet, Nord-Norge og deler av Trøndelag og Østlandet) mister
produksjon og markedsandeler til sentrale jordbruksområder i Trøndelag, Rogaland og Østlandet.
Det er viktig at slike områder styrkes særskilt og målrettet med friske midler.
Det må legges en verbal føring i forhandlingsteksten for endring avskrivningsreglene slik at de
gjenspeiler reell levetid for driftsbygning og utstyr tilpasset produksjonen.
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Høringssvar nydyrking
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag viser til at nydyrking av myr har vært utbredt i fylket. Særlig har
mange fellesbeiter og sommersamdrifter dyrket mye myr for å skaffe nok forgrunnlag til sine dyr.
Ikke all dyrking av myr har vært like vellykket og en del av dette arealet ligger nå brakk. Årsaken
er at det er dyrket om djup myr som har vært lite omdannet
Imidlertid er godt omdannet myr som ikke er for dyp og som ligger på morenejord, fremdeles
arealer som kan være attraktive å dyrke opp i fylket. Forskriften er ikke særlig presis på
omdanningsgrad. Styret foreslår derfor at forskriftens § 6 endres fra : Nydyrking kan ikke tillates
på myr. Med myr menes areal større enn 2 dekar med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt
torvlag. Definisjoner som ligger til grunn for økonomisk kartverk skal legges til grunn ved
avgrensingen.
Til: Nydyrking kan ikke tillates på lite omdannet myr (def fra Bioforsk). Med lite omdannet myr
menes det som i NJOS er definer til dette på økonomisk kartverk, med et areal på minimum 2
dekar og med minst 50 cm tykt torvlag.
Begrunnelse for dette forslaget er både faglig og økonomiske begrunnet. Godt og middels
omdannet myr vil etter oppdyrking bare i begrenset grad skille ut lystgass, særlig om det blir
liggende som grasareal og beite. Videre er dette en type arealer som utgjør et svært stort
dyrkingspotensial i fylket.
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Fornying av Norges Bondelag
Norges Bondelag tok i 2010 initiativet til å sette ned et utvalg som skal vurdere arbeidsmåtene i
Norges Bondelag med sikte på å foreslå endringer og forbedringer.
Noe av bakgrunnen er spørsmålet om hvordan en i større grad skal få gjennomslag i det politiske
miljø i bedre rammebetingelser i landbrukspolitikken. Det hjelper ikke med positivt omdømme og
gode opinionsmålinger dersom en ikke får gjennomslag med positive vedtak.
Et hurtigarbeidende utvalg ble nedsatt med Brita Skallerud som leder. Utvalget var meget ”tungt”
sammensatt og både generalsekretær og næringspolitisk sjef deltok. Fra vår side er det grunn til å
understreke at Lars Morten Rosmo deltok som repr fra fylkeslederne. Utvalget avga innstilling
den 1. november 2010 og sendte den på høring i organisajonen med høringsfrist 21. januar 2011.
Utvalget hadde følgende mandat:
Komme fram til gode arbeidsmåter og strategier som gir økt politisk gjennomslag og bidrar til å
sikre landbruket gode rammebetingelser framover. Utvalget bes om å:
o gjennomgå og analysere dagens arbeidsmåter og strategier
o drøfte og foreslå endringer og forbedringer
o vurdere hvordan effektiviteten i ressursbruken kan økes
o gi anbefalinger for gode kommunikasjonsstrategier

Energi
Sør-Trøndelag Bondelag har sammen med Skognæringen i Trøndelag, NHO Trøndelag og LO
Trøndelag skrevet et åpent brev til regjeringen der nærings- og arbeidstakerorganisajonene krever
strakstiltak fra Regjeringen. "Vi kan ikke forsvare at næringslivet i Trøndelag skal svekkes så
dramatisk som det gjør for tiden og krever iverksatt umiddelbare tiltak for å rette på dette
forholdet" sier brevet til statsrådene Riis-Johansen, Giske og statsminister Stoltenberg
Landbruket er en stor energiforbruker og økonomien i landbruket berøres også sterkt ved de
ekstremt høye kraftprisene som har vært i vinter. Trønderske bønder forbruker årlig ca. 600 GWH
og 10 øre økning i strømrpris betyr 65 mill kr i økte kostnader.
Brevet sier at kraftsituasjonen med tilhørende prisforskjeller i Midt-Norge skader næringslivet i
regionen og virker sterkt konkurransevridende. Underskuddet på kraft i vår region har vært en
kjent problemstilling siden Ormen Langeutbyggingen ble besluttet. Vi kan ikke forsvare at
næringslivet i Trøndelag skal svekkes så dramatisk som det gjør for tiden og krever iverksatt
umiddelbare tiltak for å rette på dette forholdet. Investeringer i nye overføringslinjer løser ikke
utfordringen på kort sikt.
Det må lempes på mulighetene for å starte de mobile gasskraftverkene, om nødvendig må
stortingsvedtak endres, slik at annen produksjon ikke må stanses og ansatte i kraftkrevende
industri sendes hjem. Vi forslår:
1. Dagens prisområder er en konkurranseulempe for næringslivet i Trøndelag og må fjernes.
2. Kraftballansen må stabiliseres raskest mulig og det må iverksettes planer for dette
umiddelbart.
3. Konkrete tiltak som er realiserbare innen 2 til 5 år.
- Full revurdering av vindkraftprosjekter i regionen, bl.a. Ytre Vikna
- Utbygging av kombisykluskraftverk på basis av EU direktiv (CCS) og
Utfasing av de mobile gasskraftverkene
- Iverksette og forsere utbygging av vannkraftprosjekt i vår region.
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3. Konkrete tiltak som er realiserbare innen 2 til 5 år.
- Full revurdering av vindkraftprosjekter i regionen, bl.a. Ytre Vikna
- Utbygging av kombisykluskraftverk på basis av EU direktiv (CCS) og
Utfasing av de mobile gasskraftverkene
- Iverksette og forsere utbygging av vannkraftprosjekt i vår region.

Grønn forskning i Midt-Norge
Prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge ble opprettet sommeren 2010 for å bidra til mer
landbruksforskning og å legge til rette for at det midtnorske landbruket selv blir en mer aktiv
partner og premissleverandør for forskninga som gjennomføres. Fylkesleder Lars Morten Rosmo
leder styringsgruppa.
Bak opprettelsen av Grønn forskning i Midt-Norge ligger et ønske om at forskning skal settes
høyere på dagsorden i landbruket. Næringa ønsker å i større grad bestille og i mindre grad
velsigne forskning for å bidra til at ressursene brukes på problemstillinger som representerer
viktige utviklingsmuligheter i det midtnorske landbruket. Gjennom Grønn forskning i Midt-Norge
og Midtnorsk Samarbeidsråd har det blitt etablert en rekke arbeidsgrupper innenfor ulike
fagområder. Arbeidsgruppene, med sentrale personer fra landbruksnæringa og
rådgivingsapparatet, har synliggjort og prioritert etterspurte forskningstema. Etter innspill fra
arbeidsgruppene, forskningsmiljø og landbruksbedrifter og -organisasjoner, har Grønn forskning i
Midt-Norge tatt initiativ til å etablere etterspurte forskningsprosjekt og lagt til rette for
kunnskapsoverføring til næringa. Nettverksbygging mellom forskningsmiljøene, næringa og
forvaltninga har vært sentralt i arbeidet. En rekke nye forskningsprosjektplaner har blitt
utarbeidet etter betydelig innsats fra næringa i nært samarbeid med forskere fra forskjellige
kunnskapsmiljø. Næringa har vært en tydelig premissleverandør og flere av de utviklede
forskningsprosjektene er direkte resultat av arbeidsgruppenes innspill og prioriteringer.
Flere forskningsprosjekt retta mot det midtnorske landbruket er en sentral målsetting bak Grønn
forskning i Midt-Norge. Kampen om forskningsmidler er hard, og prosjektene som har blitt
utviklet har måtte konkurrere med mange søknader rettet mot andre næringer, regioner og
problemstillinger. Innvilget finansiering avhenger i stor grad av prosjektenes faglig kvalitet og
relevans for næringa. Det har derfor blitt lagt stor vekt på høy faglig kvalitet, blant annet ved å
involvere nasjonalt ledende forskningsmiljø og inngå samarbeid med internasjonale universiteter
med høy spesialkompetanse. Utviklingspotensialet og viktigheten for næringa av de enkelte
prosjektene har blitt understreket, og næringas aktive deltakelse i prioriterings- og
utarbeidelsesfasen har blitt lagt merke til og ført til at relevansen har blitt ansett som svært god. I
sum har dette hittil ført til en meget høy uttellingsprosent. Forskningsprosjekt for ca 30 millioner
er allerede innvilget og vil bli igangsatt i starten av 2011. Temaene omfatter dyrking, bruk og
utnyttelse av grovfôr, konkrete tiltak mot flåttbårne sykdommer i kystnære områder, reduksjon av
beiteskader fra kortnebbgås gjennom mer effektiv jakt og klimatilpasning og foryngelse av
midtnorsk skog. Ytterligere søknader er fortsatt til evaluering, og en rekke problemstillinger er
under arbeid på vei fram mot fulle prosjektsøknader.
Grønn forskning i Midt-Norge har i tillegg arbeidet med mer politiske spørsmål, for blant annet å
øke forsknings- og utviklingsmidlene rettet mot midtnorsk landbruk, og å redusere andelen av
påkrevd finansiering fra næringa selv. Sistnevnte er spesielt viktig for forskningsprosjekt rettet
mot primærnæringa som er preget av enkeltstående gårdbrukere og få aktører med økonomisk
mulighet til å satse på forskning og utvikling.
Oppdragsgiver for prosjektet er Midtnorsk Samarbeidsråd, og prosjektansvarlig er Oi! Trøndersk
Mat og Drikke AS. Prosjektet finansieres av VRI Trøndelag, fylkesmennenes landbruksavdelinger
og fylkeskommunene i de tre midtnorske fylkene, i tillegg til arbeidsinnsats fra landbruksnæringa
og forskningsmiljøene.
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Bondens Marked
Fra 1. september tok Sør-Trøndelag Bondelag over en 20 % stilling som markedsledere i Bondens
Marked i Trondheim. Stillingen innebærer å være kontaktpunktet mellom utstillerne, Mattilsynet,
Politi, Brannvesen, Trondheim kommune og Adresseavisen.
Bondens marked er et torg der du som kunde kan kjøpe mat direkte fra produsenten.
Kjøttet kommer fra egne dyr eller dyr i lokalmiljøet, bærene er høstet selv og brødene bakt i egen
ovn. Fordi det er produsenten selv som står for salget kan du få all den informasjon du ønsker deg
om produktet.
Markedsplassen er på Torvet i Trondheim der det ble gjennomført 7 markeder i løpet av høsten,
ett av markedene var rettet mot økologiske produkter, og 3 julemarkeder.

Fra Bondens Marked

Fra Trøndersk Matfestival

Prosjekt Veisyn
Etter snaut tre års prosjektperiode er nå prosjekt Veisyn avsluttet. Den opprinnelige tittelen på
prosjektet var ”Landskapskvaliteter langs veger i Sør-Trøndelag”. Etter hvert har tittelen blitt
modifisert og Veisyn ble omsider det offisielle navnet på prosjektet, med ”Landskapskvaliteter
langs ferdselsårer i Sør-Trøndelag” som undertittel. Målet med dette prosjektet var å ivareta de
mest verdifulle kulturlandskapene i fylket, først og fremst gjennom å stimulere til drift/skjøtsel og
målrette de økonomiske virkemidlene mot disse, samt øke bevisstheten og kompetansen om
kulturlandskapsverdier og skjøtsel. I tillegg var det viktig å fremme kulturlandskapsskjøtsel som
næring. Sluttrapport ligger på www.veisyn.no
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Prosjekt Skadefri Bonde
Gjensidige-stiftelsen bevilget penger til prosjektet og det ble satt i gang fra februar 2010. Marit
Haugen fra Nord-Trøndelag Bondelag er vår representant i prosjektstyret. Prosjektet vil bli drevet
av ST Olavs Hospital, Arbeidsmedisinsk Senter. Dette er et forskningsprosjekt for registrering og
analyse av personskader/ulykker i landbruket med tanke på forebyggende tiltak
Landbruket er den mest ulykkesbelastede næringen i Norge. I 2008 omkom 51 personer på jobb,
13 av disse var bønder. Av Arbeidstilsynets statistikk over dødsulykker går det fram at ca en
fjerdedel av dødsulykkene i landbasert næring skjer innenfor landbruk mens det er bare ca 3% av
de sysselsatte som arbeider innenfor denne bransjen. Landbruket er svært mangeartet, og arbeid i
denne næringen innebærer både fysiske, kjemiske, biologiske og organisatoriske risikofaktorer.
Samtidig er det en næring som stadig er i endring, og det er derfor viktig med en løpende
oppdatering av kunnskap om ulike risikofaktorer.
Landbruket står altså overfor store utfordringer. Det er viktig å øke den forebyggende innsatsen.
Forebygging krever imidlertid kunnskap, og kunnskapen må formidles på en forståelig måte for å
kunne omsettes i praksis. Fremskaffing og formidling av kunnskap om forholdene bak uønskede
hendelser i landbruket, vil kunne bidra til en gradvis økt bevissthet hos bønder. Ved å få fram
kunnskap som kan bidra til også å forebygge mindre alvorlige skader, kan man oppnå en større
effekt på den totale skadeforekomsten i bransjen enn om man kun fokuserer på de alvorligste
ulykkene. Det er kjent også i andre sammenhenger at innsats bare mot høyrisikoindivider ikke
nødvendigvis får effekt for den totale forekomst av hendelser
Målsettingen for prosjektet er å skaffe kunnskap om årsaker og forhold som kan føre til
personskader/ulykker i landbruket og på bakgrunn av dette spre informasjon som kan bidra til
forebygging av slike skader. Ny kunnskap skal bidra til mer effektive tiltak mot personskader og
ulykker i landbruket.
Undersøkelsen planlegges gjennomført i to faser. Fase 1 vil bestå av en
spørreskjemaundersøkelse. I fase 2 vil et utvalg av de som har svart på spørreskjemaet, bli
kontaktet med tanke på å få gjennomført en befaring på gården. Utvalget vil bestå av en gruppe
med og en gruppe uten angitte skader.
Prosjektet skal bidra til en økt bevisstgjøring, og ved å studere også mindre alvorlige skader,
regner vi med å oppnå en større grad av gjenkjennelse blant bønder flest enn om vi hadde
hovedfokus på alvorlige ulykker/dødsulykker. Alvorlige ulykker ”skjer ikke meg”.

Prosjekt: Nye eiere av landbrukseiendom – Behov for landbruksfaglig
kompetanse
Prosjektet er et samarbeid mellom Landbrukets Utredningskontor og Sør-Trøndelag Bondelag.
Prosjektet ønsker å kartlegge om fremtidens bønder vil besitte den nødvendige kompetansen for å
opprettholde og videreutvikle det norske landbruket. En undersøkelse blant odelsberettigede som
Landbrukets Utredningskontor gjennomførte i 2008, viste at tre av fire odelsjenter og over
halvparten av odelsguttene planla å ta høyere utdanning. Slik sett står ikke de odelsberettigede
tilbake for utviklingen i samfunnet for øvrig. Likevel fant man at bare seks prosent av jentene med
best odel og 12 prosent av guttene velger å ta naturbrukslinjen på videregående.
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Utdanningsplanene til odelsbarna gir derfor på den ene siden grunn til å forvente at morgendagens
bønder vil besitte utdanning og kompetanse som kan være nyttig for å møte nye behov i næringen.
Men; den lave andelen som tar landbruksfaglig utdanning kan gi grunn til bekymring for at de
ikke besitter nødvendig kjernekompetansen.
Prosjektet har som målsetting å utarbeide en rapport som viser hvilken kompetanse de nye
gårdbrukerne innehar når de går i gang med gårdsdriften; på hvilke områder de mangler
kompetanse; og hvordan de mener at kompetansehullene best kan fylles. Rapporten vil ta for seg
forskjeller mellom kvinnelige og mannlige bønder og mellom de ulike produksjonene.
Målgruppen for prosjektet er yngre mennesker som har tatt over eller kjøpt landbrukseiendom i de
siste fem årene. Det forutsettes at de var 40 år eller yngre det året eiendommen ble overtatt.
Fylket deles i 5 regioner og respondentene grupperes i henhold til region, produksjon, kjønn.
 Region Fjellbygder øst: Selbu, Tydal, Røros, Holtålen
 Region Trondheim: Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun,
 Region Dalbygder: Midtre Gauldal, Meldal, Rennebu, Oppdal, Orkdal
 Region kystbygder: Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra, Frøya
 Region Fosen: Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan, Osen
Rapporten vil være et viktig grunnlagsmateriale i forbindelse med videre arbeid med tiltak
innenfor kompetanse når det gjelder oppfølging av Trøndersk Landbruksmelding. Videre vil
rapporten bidra til utvikling av tilbud under Grønt Kompetansesenter på Skjetlein.
Prosjektet er finansiert ved 95.000 kr med tilskudd fra Bygdeutviklingsmidler, i tillegg til egne
midler.

Regionale næringsstrategier (RNS)
Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling (RNS) er en overordnet plan for
arbeidet med å utvikle landbruket og bygdene i Sør-Trøndelag. Strategiene skal bidra til økt
samarbeid og bedre samordning, og legger rammer for satsingen på landbruksbasert næringsutvikling.
Næringsutviklingsarbeidet i landbruket må ses i sammenheng med de generelle betingelsene for
bygdene, landbruket og næringsmiddelindustrien. Nyskaping, omstilling og verdiskaping er i
fokus innen både privat og offentlig sektor. Landbruket merker et økende krav til omstilling med
bakgrunn i stadige tilpasninger til det nasjonale og internasjonale markedet, men også til EUs
regelverk og uklarheter i forhold til WTO forhandlingene. Regionens næringsliv, industrien og
landbruket vil i tida framover bli stilt ovenfor nye krav og forventninger når det gjelder klima,
miljø og samfunnsansvar. For å håndtere framtidige utfordringer er det viktig å sørge for
utviklingsmuligheter innenfor rammene av en ny internasjonal klimapolitikk.
Den fylkesvise strategien godkjennes for fire år av gangen av Landbruks og matdepartementet,
etter samråd med næringsorganisasjonene. RNS rulleres årlig med bakgrunn i føringer fra LMD
og innspill fra det regionale partnerskap. Fylkesmennene er imidlertid henstilt om å avvente en
større revidering av strategiene i påvente av ny landbruksmelding.
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Arbeidet med strategien har vært forankra i et bredt sammensatt partnerskap, med Regionalt
landbruksforum som rådgivende forum

Inn på tunet/Natur og helse
Sør-Trøndelag har i dag femti ulike Inn på tunet tilbud i drift og femti i en idé- og etablererfase. I
regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag avd. for landbruk og bygdeutvikling satses det på å få til
Inn på tunet tilbud med høy kvalitet som er godt forankret i sine samarbeidskommuner. Dette
skjer blant annet gjennom tverrfaglige samarbeid på ulike forvaltningsnivåer og kurs- og
nettverksvirksomhet. Sør Trønderlag Bondelag er involvert i arbeidet blant annet gjennom
fylkesstyrets representant som styreleder for Inn på Tunet.

Jakten på Smaken av Norge
Under ”Meny 2010” i Trondheim ble fylkesvinnerne fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre
og Romsdal kåret. I juryen satt Perly Larsen som representant for Bondelaga i Midt-Norge.
Vinnere i Sør-Trøndelag ble: Årets råvare land: Gårdsegg fra Galåvolden Gård.
Årets produkt: Økologisk Rørosrømme fra Rørosmeieriet AS.
Hederlig omtale til: Dalpro Gårdsmat, Melandsjø for Varmrøkt lammelår.
Ingen produkter fra sjø ble innlevert i Sør-Trøndelag.
DET NORSKE MÅLTID kårer Årets produkt, Årets råvare land og Årets råvare sjø hvetr år.
Fylkesvinnerne kjemper om de 3 nasjonale titlene. Sør-Trøndelag nådde ikke opp til toppen i den
nasjonale konkurransen i 2010.
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GRUNNEIERRETTIGHETER
Rovdyr 2010
Totaltapet av sau og lam har aldri vært så høye i Sør-Trøndelag for den perioden vi har
registrering for (fra 1981). For sau har tapsprosenten 3,40 som er noe lavere enn året før. Tap av
lam er det nest høyeste som er registrert med 9,60 %. Bare i 1999 ble det registrert høyere
lammetap da det passerte 10 %. De fleste beitelag omtaler at de har tap til rovvilt. Det er
dokumentert tap til bjørn i 9 østlige og sørlige kommuner, til dels svært høye tap med omkring ¼
av søyer sluppet på utmarksbeite. I en del kystkommuner er det svært store lammetap, rundt 25 %
i noen kommuner.
Kommune
Agdenes
Hemne
Hitra
Holtålen
Klæbu
Malvik
Meldal
Melhus
Midtre Gauldal*
Oppdal *
Orkdal
Osen
Rennebu
Rissa
Roan
Røros
Selbu*
Skaun
Snillfjord/Hemne
Tydal
Åfjord
Sør-Trøndelag 2010
Sør-Trøndelag 2009
Sør-Trøndelag 2008
Sør-Trøndelag 2007
Sør-Trøndelag 2006
Sør-Trøndelag 2005
Sør-Trøndelag 2004
Sør-Trøndelag 2000
Sør-Trøndelag 1999
Sør-Trøndelag 1995
Sør-Trøndelag 1990
Sør-Trøndelag 1985
Sør-Trøndelag 1981

Antall slept
Antall tapt
Tapt prosent
Sauer Lam
Storfe Sauer Lam Storfe Sau Lam Småfe Storfe
715
1052
13
34 291
0 4,76 27,66 18,39
0
447
762
31
18 169
0 4,03 22,18 15,47
0
476
768
0
9
58
- 1,89 7,55
5,39
2614
3853 188 199 363
3 7,61 9,42
8,69
1,60
294
400
39
3
27
0 1,02 6,75
4,32
0
735
1240
58
13 123
0 1,77 9,92
6,89
0
649
1150
0
32 162
- 4,93 14,09 10,78
1398
2033 201
37 140
0 2,65 6,89
5,16
0
6265 10417 1516 212 750
7 3,38 7,20
5,77
0,46
15889 27753 220 408 2438
0 2,57 8,78
6,52
0
418
623
36
8
63
0 1,91 10,11
6,82
0
881
1640 198
20 193
1 2,27 11,77
8,45
0,51
6184 10527 190 266 960
0 4,30 9,12
7,34
0
844
1291
10
12 320
0 1,42 24,79 15,55
0
687
1098
8
13 188
0 1,89 17,12 11,26
0
1149
1980
16 112 199
0 9,75 10,05
9,94
0
1965
2948 490
38 226
1 1,93 7,67
5,37
0,20
330
462
0
6
13
- 1,82 2,81
2,40
670
1104
8
20
84
0 2,99 7,61
5,86
0
286
329 270
10
39
1 3,50 11,85
7,97
0,37
1717
2180 356
46 263
0 2,68 12,06
7,93
0
44613 73610 3848 1516 7069
13 3,40 9,60
7,26
0,34
43218 72850 3810 1939 6901
32 4,49 9,47
7,62
0,84
42750 70 527 3750 1300 5892
36 3,04 8,35
6,35
0,96
43898 73197 3796 1670 6740
22 3,80 9,21
7,18
0,58
45901 75136 4160 1739 6870
22 3,79 9,14
7,11
0,53
46709 74684 3688 1385 5503
18 2,97 7,37
5,67
0,49
43680 69471 3316 1323 4945
14 3,03 7,12
5,54
0,42
44766 64936 2861 1241 5559
4 2,77 8,56
6,20
0,14
44293 63468 3174 1182 6387
15 2,67 10,06
7,02
0,47
47548 69822 2120 806 4522
5
1,7
6,5
4,54
0,24
42160 65060
- 771 3316
1,8
5,1
3,8
46348 67363
- 704 3140
1,5
4,7
3,4
40515 57823
- 574 2866
1,4
5,0
3,5
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Også i 2010 ble det felt bjørn i Sør-Trøndelag. Fylket er utenfor kjerneområde for bjørn, men
likevel utgjør tapene til bjørn over 40 % av totale tap til rovdyr.
I 2010 ble en revidert forvaltningsplan for Region 6 sendt ut på høring. Den skal svares på i 2011.
I samarbeid med beitenæringen og faglagene har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag etablert et
prosjekt med radiobjeller, der styremedlem Magnar Skjerve er i styringsgruppen for prosjektet. I
Sør-Trøndelag har dokumentasjon av rovviltskader saueholdet gått ned de siste åra. Tap av sau
registrert igjennom organiserte beitelag har ikke blitt tilsvarende redusert. Det er ikke påvist øking
i andre tapsårsaker. Ved hjelp av elektronisk sporing kan en i større grad avdekke årsaker til tap
av voksen sau.
Det vanskelig å dokumentere tap
som skyldes jerv, gaupe og kongeørn, særlig mens lamma er små like etter slipp i utmarka. Selv
gjennom økt tilsyn i beiteområdene er det bortimot umulig å finne tapsårsakene. Dette er
bakgrunnen for etablering av et prosjekt med radiobjeller i Sør-Trøndelag, for i større grad og
avdekke tapsårsakene.
Deltakende beitelag (tall fra beitesesongen 2009)
Beitelag/kommune

Medl.

Sluppet

Tapsprosent

Sau

Lam

Sau

Lam

Alle

Agdenes

14

768

1 032

4,95

29,46

Haltdalen

38

1 426

2 206

10,31

11,56

162

15 369

27 256

2,39

7,47

Nordskogen

12

1288

2371

2,56

6,87

Selbu 3 lag*

32

641

1153

15,44

14,92

Oppdal

*Beitelag i Selbu: Moslet-Kulset , Rensjø-Sørungen og Vikvarvet beitelag
Næringen i fylket har i lengre tid etterspurt etablering av et slikt prosjekt, og svært positiv til at
det er kommet i gang. Det har vært kjørt tilsvarende prosjekt i en del andre fylker i 2009, blant
annet i Nord-Trøndelag.

Sørtrøndere på rovdyrdemonstrasjon i Oslo.
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Jernbaneverket og gjerding
På bakgrunn av flere tragiske dyrepåkjørsler de siste årene der sau og storfe er drept av toget i et
stadig økende antall, har kommunene Oppdal, Dovre, Rennebu og Midtre Gauldal tatt ut stevning
mot staten v/ Jernbaneverket. Partshjelpere i saken er Norges Bondelag og Utmarkskommunenes
Sammenslutning (USS). Fra 2000 til 2007 har Jernbaneverket registrert 940 påkjørsler på
strekninga Dovre-Støren. Det er 90.000 beitedyr som beiter årlig i disse kommunene.
Kommunene hevder i sitt prosesskriv at Jernbaneverket har full gjerdeplikt langs hele linjen, ved
de avtaler og domsslutninger som falt i forbindelse med bygging av jernbanene
Kommunene betalte et engangsbeløp til Jernbaneverket for å vedlikeholde gjerdene i 1912.
Kommunene meiner avtalen gjelder for all framtid. I 2000 ble det slutt på vedlikeholdet, noe som
har ført til at gjerder ligger nede
Grunnlaget for rettssaken er som følger:
Inst. S (1908) ”Indstilling fra den forsterkede jernbanekomite angaaende nye jernbaneanlæg”
viser de finansielle betraktninger, finansiering og utbygging av Dovrebanen (Støren – Dombås) og
flere andre baner. De første banene opererte som selvstendige selskaper for hver bane. Deltagere
var private bedrifter, berørte kommuner, fylkene og staten. De enkeltes bidrag ble godtgjort med
aksjer i selskapet
De såkalte ”Distriktene” (v/kommuner/amt) bidrog betydelig i fremføring av jernbanelinjen og
måtte dekke kostnadene til grunnerverv og gjerdehold. Det var ikke konfliktfritt å erverve seg
grunn for jernbanelinje gjennom hele bygde-Norge og det er grundige skjønnspapirer som ligger
til grunn for de fleste erverv. Det såkalte distriktsbidraget er sentralt i denne forbindelse.
Kommunene fikk ved ”statsbanebygningens gjenoptagelse” i 1890 plikt til å holde kostnadene
med grunnerverv og gjerdehold, uten at de fikk aksjer i jernbanene.
Endelig plan og bevilgning for bygging av Dovrebanen ble lagt fram i St prp 106 (1911). Her står
distriktsbidraget beskrevet, hvor fylkesmannen (amtsmannen) i Søndre Tronhjems amt den 14.
mai 1909 avga en skjematisk erklæring om distriktsbidragenes størrelse på vegen av (amts-)
kommunene. Forarbeidene til Dovrebanen begynte sommeren 1909. Dovrebanen ble bygget og i
sluttrapporten av 1926 omtales avløsningen av distriktenes gjerdeholdsplikt.
De sentrale element i den videre beskrivelse er om hvordan gjerdet skulle utføres, om det skulle
være et permanent gjerde og om hvilken funksjon det hadde. I følge JBV sin praksis de siste årene
er ikke dagens gjerde noe permanent gjerde, men kun en enkel markering av JBV sin eiendom
som vedlikeholdes som gjerde der JBV finner det hensiktsmessig. Sluttrapporten beskriver gjerdet
og omtaler gjerdet som et permanent gjerde.”
Konklusjon:
Ut fra det som er beskrevet ovenfor vil Bondelaget hevde følgende:
1. Stortingets vilkår om distriktsbidrag påla de berørte distrikter gjerdeholdet langs
jernbanen, distriktene aksepterte vilkårene. Disse vilkår beskriver i detalj hvordan
distriktene/kommunene skal dekke oppsetting og fremtidig vedlikehold av et permanent
gjerde av en helt bestemt utforming.
2. Stortinget besluttet banen bygget og vedtok bevilgninger på disse forutsetningene. Det
foreligger således implisitt stortingsvedtak på disse forhold.
3. Stortinget samtykket særskilt i at distriktenes plikt til fremtidig vedlikehold av gjerdene
ble avløst mot engangsvederlag, hvoretter gjerdeplikten påhviler jernbanen
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4. De berørte distriktene/kommunene (Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal) har altså betalt for
alt fremtidig vedlikehold av gjerdet. JBV sin neglisjering av vedlikehold av gjerdet er
således et klart brudd på de forutsetninger som lå til grunn ved bygging av jernbanen.
5. De berørte grunneierne har fått erstatning for grunn og ulemper basert på den forutsetning
at det overalt (med noen få unntak) skal være gjerde på begge sider av linjen og at gjerdet
skal stenge for småfe. En går ut fra at det i så fall stenger for all slags bufe.
6. Jernbaneverket har etter dette en utvilsom gjerdeplikt både overfor distriktet som sådan
(v/fylker/kommuner) og grunneiere – forhold vedrørende beiterettigheter, innbyrdes
gjerdehold blant grunneierne m v blir dermed irrelevant for mulig erstatningsansvar ved
dyrepåkjørsler
7. Statsrådens svar i Stortinget 22.12.2006 (Dokument nr 15 (2006-2007), spørsmål nr 339)
er blitt uriktig som følge av uriktig opplysning fra Jernbaneverket om gjerdeplikten
Dessverre tapte kommunene denne saken i Tingretten ved dom i juni 2010. Men saken er anket og
kommer opp i Lagmannsretten våre 2011.

Ny vannforvaltning i Trøndelag
Med bakgrunn i EU sitt rammedirektiv for vann og den norske forskriften for vannforvaltning er
Sør-Trøndelag fylkeskommune er fra 1. januar 2010 blitt vannregionmyndighet for Vannregion
Trøndelag. Det er 9 vannregioner i Norge. Vannregion Trøndelag omfatter 49 kommuner i Nordog Sør-Trøndelag. 12 vannområder inngår i regionen.
Vannregionutvalget (VRU) er et utvalg som skal lede arbeidet med å innføre og gjennomføre
vannforskriften. Utvalget består av representanter fra kommunene, fylkeskommunene,
fylkesmennene og statlige etater og myndigheter i regionen. Fordi dette er et stort utvalg med over
50 deltakere skal det opprettes et Arbeidsutvalg (AU)med 18 medlemmer. AU består av 1
representant fra begge fylkeskommuner, begge fylkesmenn, NVE og Mattilsynet, samt lederen i
hver av de 12 Vannområdeutvalgene (VOU). AU kalles inn til regelmessige møter 4 – 6 ganger
årlig og rapporterer til VRU. Nærings- og organisasjonsrepresentanter kan ikke være medlemmer
av VRU eller AU, men skal være medlemmer av Regional referansegruppe (RRG) . RRG kalles
inn til alle møter i VRU og VOU, der har de talerett, men ikke stemmerett. Bondelaget blir
medlem av RRG. Medlemmer av VOU oppnevnes av fylkesutvalget etter forslag fra
fylkeskommunen, fylkesmannen, de aktuelle kommuner og aktuelle sektormyndigheter i de
respektive vannområder.
Omfang: Alt vann, ferskvann, både overflatevann og grunnvann inngår i forskriften. Og også alt
kystvann ut til grunnlinjen. Det skal etableres et prøvetakingsregime med analyse og inndeling av
alt vann i 5 klasser etter EUs standard. Dette er en ny type klassifisering av vannkvalitet, målt ut
fra biologiske parametre, ikke som tidligere kjemiske. Så skal det etableres en forvaltningsplan
der vannkvalitet avveies mot andre samfunnsinteresser. Ansvaret for gjennomføring og
finansiering av tiltak for å bøte på skader på vannmiljøet tilligger tiltakshaver/eier i dialog med
aktuelle sektormyndighet.
Tiltakene skal gjennomføres i perioden 2010 – 2015 i områdene Gaula, Nidelva,
Stjørdalsvassdraget og Follafjorden. Resten av arbeidet skal gjennomføres i perioden 2010 –
2020. Det betyr at alle kommuner i Trøndelag skal ha årlige handlingsplaner for vannkvalitet
framover.
Sør-Trøndelag Bondelag deltar i Regional referansegruppe og ivaretar landbruksnæringa sine
interesser i dette arbeidet.
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Verneplaner
Vi har arbeidet med verneplaner, både eksisterende og nye. Vi opplever at vern legger sterke
restriksjoner på næringsmessig bruk av områdene, og at intensjonene til lokal forvaltning ikke
følges opp da deres vedtak blir overprøvd av Direktoratet eller Fylkesmannen.
Landbrukets og bygdenes interesser må også ivaretas ved vern og vi ønsker en konstruktiv
samhandling med storsamfunnet. Sør-Trøndelag Bondelag viser til Norges Bondelags innspill til
Biomangfold-loven og har overfor Fylkesmannen lansert et alternativ til vern, nemlig et Grønt
Partnerskap mellom grunneierne og staten som et alternativ til vern jfr. vedlagte utredning.
De store nasjonalparkene i fylket er nå etablert og de vern som nå kommer er nye områder med
barskogsvern. Styret har gitt uttalelser i flere av disse vernesakene, som i stor grad kun har berørt
statseiendom, eller frivillig vern fra grunneiers side.
I forbindelse med vern av Nasjonalparker og Landskapsvernområder har erstatningskravene ligget
i påvente av ny lovgivning. Naturmangfoldloven trådte i kraft 01.07.2009, og det er nå meldt inn
flere hundre krav til staten, men behandlingen av disse blir gjort i 2011.
Nye verneplaner gjennom frivillig verna av skog og utvidelse av gamle verneområder er kommet
også i 2010. I en del tilfeller har lokale Bondelag engasjert seg i høringsprosessene.
Lokallagslederne i Namdalseid, Verran, Osen, Roan og Åfjord har skrevet brev til
kommunestyrene sine og vil stanse arbeidet med opprettelsen av Dåapma nasjonalpark. Rettighetshaverne er ikke hørt og det er ikke lagt til rette for en saksbehandling med best mulig
samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, berørte næringsinteresser slik regelverket krever.
Måten kommunen har gått fram på i denne saken vitner om mangel på respekt for næringa og
grunneierne. Landbruket er den dominerende næringa i kommunene våre, og vi reagerer sterkt på
at kommunestyrene vedtar å sende en slik søknad som angår våre medlemmers eiendom og
rettigheter uten at vi blir så mye som orientert, skriver er de 5 bondelagslederne i brevet. I tillegg
stiller de spørsmålstegn ved beskrivelsen av Dåapma som et "nasjonalt unikt område med en stor
grad av uberørt kystnært utmarksområde." Vi mener områdets verdi er et resultat av god og
fornuftig bruk og forvaltning. Oss bekjent foreligger det ikke planer som tilsier noe annet
framover.
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Regionalt Miljøprogram (RMP)
Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd er en del av Regionalt miljøprogram for landbruket
i Sør-Trøndelag,. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med landbruksnæringa, lokalpolitikere
og miljø- og landbruksforvaltning i kommunene og i fylket. De regionale miljøtilskuddene skal
bidra til at vi når målene i Regionalt miljøprogram.
For å få innvilga tilskudd må søkerne være berettiga produksjonstilskudd og ha miljøplan, trinn 1.
Aktiviteten det søkes støtte til må foregå i Sør-Trøndelag. For en del av ordningene stilles det
også krav om miljøplan trinn 2. For beitelag som søker om tilskudd til organisert beitebruk må
laget være godkjent av Fylkesmannen. Fylkets totalpott til disse ordningene for 2010 var på 24
millioner kroner.

Jordvern
Temaet jordvern opptar styret. Dette fordi det i deler av vårt fylke er sterkt press på dyrkajorda. I
de siste årene har flere kommuner i fylket vært blant de verste til å omdisponere dyrkajord til
andre formål. I året 2010 har det blitt arbeidet med flere saker der vi har løftet inn jordvernet. Det
gjelder ny godsterminal for Trondheimsområdet, interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen (IKAP) og planer om nye trasèer for veger i fylket.
Vi har deltatt i møter om ny godsterminal, KVU-møter om transportløsninger både sør og nord for
Trondheim og har vært med i prosessen vedrørende ny fylkesveg 714 og ny E6 Skjæringstad Håggåtunellen i Melhus.
Ny E6 skal bygges gjennom Melhus i Sør-Trøndelag. Høsten 2009 sto det igjen tre alternative
traseer, der to gikk nede langs elva Gaula, mens det tredje gikk lenger opp i dalsida. Nede langs
elva ligger også mesteparten av landbruksjorda, og bondelaget satte sin lit til at alternativet i
dalsida fortsatt skulle være med i vurderingene. Så vedtok Statens vegvesen at de skulle legge
dette alternativet til side. De forkastet alternativet som gikk oppe i dalsida, og da lagde vi et nytt
forslag.
I oktober vedtok formannskapet i Melhus at «bonde-E6» skulle utredes. Dette forslaget vil legge
beslag på 100 dekar dyrket mark, mens de to gjenværende forslagene fra vegvesenet tar snaut 800
dekar. I tillegg forventes det at færre bygninger må rives med Bondelagets alternativ.
«Bonde-E6» går lenger opp i høyden i dalsiden og innebærer at det må bygges tunneler, i alt fire
tunneler med en samlet lengde på 8,5 kilometer. Samlet lengde på vegstrekningen er ca 25 km.
Et enstemmig formannskap i Melhus stemte i oktober for rådmannens anbefaling om å utrede
Bondelagets forslag.

Veisyn
Etter snaut tre års prosjektperiode er nå prosjekt Veisyn avsluttet. Den opprinnelige tittelen på
prosjektet var ”Landskapskvaliteter langs veger i Sør-Trøndelag”. Etter hvert har tittelen blitt
modifisert og Veisyn ble omsider det offisielle navnet på prosjektet, med ”Landskapskvaliteter
langs ferdselsårer i Sør-Trøndelag” som undertittel. Målet med dette prosjektet var å ivareta de
mest verdifulle kulturlandskapene i fylket, først og fremst gjennom å stimulere til drift/skjøtsel og
målrette de økonomiske virkemidlene mot disse, samt øke bevisstheten og kompetansen om
kulturlandskapsverdier og skjøtsel. I tillegg var det viktig å fremme kulturlandskapsskjøtsel som
næring. Sluttrapport ligger på www.veisyn.no
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Landbruksmelding for Sør-Trøndelag
Prosessen med en Landbruksmelding for Trøndelag startet i 2009. Noer som var avgjørende for
det gode resultatet var det svært gode samarbeidet/partnerskapet mellom faglaga i begge fylkene,
fylkeskommunene og fylkesmennene. Landbruksmeldingen ble vedtatt i begge fylkestingene
våren 2010. Landbruksmeldinga beskriver sentrale utviklingstrekk for landbruket i Trøndelag,
synliggjør utfordringer og muligheter og foreslår aktuelle strategier framover. Når det gjelder
skogbruket vises det i hovedsak til kystskogmeldinga.
Landbruksnæringa har stor betydning for Trøndelag og sysselsetter ca 4,2 prosent av den yrkesaktive befolkningen, i tillegg kommer betydelige ringvirkninger. Innbefattet ringvirkningene er
sysselsettingen i landbruket beregnet til ca 8,2 prosent i Trøndelag.
Trøndelag har gode forutsetninger for å ha et aktivt landbruk. I ei tid med økende befolkning og
etterspørsel etter mat, gir dette muligheter for landbruket i regionen. Det ligger også store
muligheter knytta til utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Spesialprodukter
av mat, reiseliv, energi og tjenesteproduksjon er områder med stort uutnytta potensial. Næringa
står imidlertid overfor store utfordringer og har svak lønnsomhet i forhold til andre næringer. Det
har skjedd en betydelig strukturrasjonalisering og effektivisering, men svak lønnsomhet gjør det
likevel vanskelig å fornye driftsapparatet i tilstrekkelig grad. Dette gjør seg særlig gjeldende innen
grovfôrbasert husdyrhold. Spesielt innen melkeproduksjon, som er den klart største av
driftsformene, er lønnsomheten lav. Framtida for primærproduksjonen og foredlingsindustrien er
nært knyttet sammen. Det vil være store utfordringer også for industrien framover.
Utviklinga med effektivisering og reduksjon i antall driftsenheter har også ført til at landbrukets
bidrag til å ivareta levende bygder og kulturlandskap er redusert. Likevel kjennetegnes Trøndelag
i dag av levende bygder og et åpent og variert kulturlandskap. Trøndersk landbruk har fortsatt
mange aktive og flinke produsenter og sterke fagmiljøer som vil satse på landbruk framover. Dette
kan det bygges videre på.
Landbruksmeldinga har formulert følgende mål for Trøndersk landbruk:
 Attraktiv næring for kompetente mennesker
 Attraktive bygdesamfunn
 Økt verdiskaping av landbrukets samlede ressurser
 Miljø- og klimavennlig næring
 Trøndelag en viktig del av kystskogbruket
Satsing på samhandling, kompetanse og nettverksbygging vil være viktige stikkord for de
strategier og tiltak som landbruksmeldinga beskriver for å nå disse målene. Gjennom å ta aktive
grep kan regionale og lokale myndigheter i Trøndelag bidra til viktige strategiske satsinger og god
samhandling som kan gjøre Trøndelag til en landbrukspolisk foregangsregion.
Gjennom Landbruksmeldinga kommer fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag med en rekke
innspill til nasjonal politikk som går fram av kapittel 7. Sentrale punkter i disse innspillene er at
det er stort behov for å styrke lønnsomheten i primærproduksjonen, spesielt melkeproduksjon. Det
er behov for å styrke innsatsen retta mot landbrukets fellesgodeproduksjon, ivareta miljøhensyn,
klimautfordringene og å ta i bruk nye muligheter og markeder.
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Høring ny nasjonal landbruksmelding - første runde
Regjeringen skal utarbeide en Melding til Stortinget (Meld.St.) om landbruks- og matpolitikken.
For å få innspill inviterer landbruks- og matminister Lars Peder Brekk til seks regionale samråd.
Møtene er åpne for alle.
Norges Bondelag ønsker tilbakemelding på en del problemstillinger som er drøftet i notatet:
1: Hva er målsetting for landbruket de neste 10 år?
Svar:
Det må være flere målsetninger
Inntektsmål – bondeinntekt som andre grupper i samfunnet
Produksjonsmål – øke produksjonen tilsvarende befolkningsutviklingen, stabilisere importen.
Redusere importen fra EU og øke importen fra MUL land
Et klima og miljøvennlig landbruk – en del av klimaløsningen (vise til tidligere stortingsmelding)
Et distriktsmål – landbruk over hele landet
Et kulturlandskapsmål – holde hele landet i hevd
2: Skal landbruket ta initiativ til en strategi for å gjøre landbruksproduksjonen uavhengig av fossil
energi innen 2030?
Svar:
Det er alt for ambisiøst – og det å bruke fossil energi til matproduksjon kan da ikke være så ille
sammenlignet med alt det andre oljen brukes til….. Men:
Gjøre landbruket mindre avhengig av fossil energi etter at 2. Gen biodrivstoff er kommet i
markedet (produsert på trevirke, matavfall, osv)
Nydyrking – øke grovforarealet
Øke bruk av avfallsstoff som gjødsel- og jordforbedring: Fiskeavfall/fiskegjødsel (landbaserte
anlegg), matavfall/biorest, kloakkslam (?).
3: Skal produksjonsvekst baseres på import av kraftfôr eller bruk av egne arealer og hvordan kan
dette løses?
Svar:
Det er umulig å se for seg en økning av husdyrproduksjonen uten at en samtidig importerer
nødvendig protein og mineraler, men en bør søke å være selvforsynt med karbohydrat.
Dessuten er grovformengde og kvalitet svært viktig i all produksjon av mørkt kjøtt. Grovforareal
kan utvides, utmarka kan beites mer og en må øke kompetansen til bonden slik at han produserer
topp kvalitet.
En løsning på importen kan være å etablere strategiske allianser med diverse u-land (jfr. FK i
Mosambique) der en samtidig bidrar til å utvikle kommersielt landbruk i disse landene og sørger
for at bonden får en rettferdig del av verdiskapingen
4: Hvordan kan den Norske modellen styrkes?
Svar:
Gjennom politisk arbeid, systematisk og på alle nivå
Gjennom medie-kampanjer
Gjennom effektive verdikjeder bonde – samvirke – forbruker
Gjennom et økt sør-nord fokus, lage modellen et forbilde for andre land
Prioritere midler til aktive bønder for har hovedinntekten fra landbruket
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5: Hvordan øke lønnsomheten?
Svar:
Gjennom økte inntekter og/eller reduserte kostnader
Grensevernet må beholdes og styrkes
Kompetansen må bedres – fagbrev i landbruket, etterutdanning, osv
Gjennom effektive Samvirkebedrifter som har en betydelig markedsandel
Beholde gevinst ved struktur - og produktivitetsforbedringer
Lage rammer for at bonden kan utnytte sine samlede ressurser med optimalt
Bedre rammevilkår for etablering av nye næringer
Styrke samvirket som garantist for et landbruk over hele landet
Inntektene i tradisjonelle næringer må økes gjennom
Økt produksjon pr enhet der vi beholder strukturgevinsten
Økte priser i takt med kostnadsutviklingen
Økte overføringer
Kostnadene i tradisjonelle næringer må reduseres gjennom
Økt fokus på kostnader ved alle investeringer – egne investeringsveiledere i Norsk
Landbruksrådgiving?
Reduserte avgifter på biodiesel (2. Gen)
Subsidiert transport (dvs forbruker betaler) og spredning av bio-avfall som gjødsel
Økte investeringsvirkemidler
Mer forskning
6: Hvordan sikre landbruket som en kunnskapsbasert næring?
Svar:
Økt satsing på de VGS landbruk og ressursenter. Bygge opp ressurssterke Grønne
Kompetansesenter
Økt intern fokus på betydningen av kompetanse
Utvikle fagbrev for bønder
Utvikle et godt system for etter og videreutdanning av bønder, gjerne basert på fjernundervisning.
7: Hvordan skal Norges Bondelag jobbe for å styrke norsk næringsmiddelindustri helt fram til
forbrukeren?
Svar:
Skape like konkurransevilkår for Samvirket som annen næringsmiddelindustri. Den
landbrukspolitiske rolle må betales for
Omorganisere dagens Konkurransetilsyn
Drive effektive verdikjeder og en effektiv samvirkeindustri
Skolering av tillitsvalgte
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ALLIANSEBYGGING OG KOMMUNIKASJON

Verdens matvaredag.
FN-Sambandet, Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag og Ole Vig Videregående Skole arrangerte
Verdens Matvaredag fredag 16 oktober. Tema for møtet var ”kosthold og helse” for ungdom.
Forsker Grete Bratberg ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har over flere år
studert utviklingen av ungdoms helse knyttet til kosthold. Fedmeproblemet blant unge er i kraftig
økning og ungdoms matkultur har endret seg. Grete Bratberg viste til undersøkelsene at det er et
økende juice- og brusforbruk blant ungdom. Det er lite bevissthet og kunnskap blant ungdommene
omkring mat. På den annen side er over halvparten av ungdommene misfornøyd med kroppen sin.
Grete Bratberg viste til at dette er en bekymringsfull utvikling. Det må mer kunnskap om kosthold
og helse inn i skolene og det må bli en større bevissthet blant ungdommene omkring
sammenhengene mellom å være opplagt på skolen til undervisning og den maten og drikken de tar
til seg i løpet av dagen.
Overlege Berit Nordstrand holdt et meget engasjerende innlegg om sammenheng mellom og
betydning av kosthold og helse. Selv i vårt rike og velfødde land er feilernæring hovedårsak til
mange sykdommer som diabetes, hjerte kar sykdommer, kreft. En stor prosentdel av befolkningen
er sykelig overvektige og tendensen er stigende. Spesielt unge jenter er tilsynelatende utsatt og her
øker antall overvektige mest. Foredraget ga et vidt spekter av informasjon om hva vi putter i oss
og hva som er bra, mindre bra og rett og slett helsefarlig.

Reidar Almås leder debatten under Verdens Matvaredag
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Fylkeskommunen
Sør-Trøndelag Bondelag har et nært samarbeid med fylkeskommunen i flere saker. Styret og
kontoret har kontakt med fylkespolitikere og administrasjon i mange felles fagområder.
Fylkesstyret har blant annet gitt innspill til Regionalmelding/ strategier for trøndersk landbruk,
Vanndirektivet, nye fylkesveier og riksveier, kompetansesenter på Skjetlein med flere.

Fylkesmannen
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er en av Bondelagets nærmeste samarbeidsparter. Styret er
representert i flere utvalgt som fylkesmannen har satt ned, blant annet Nettverksutvalg Rovvilt,
Kulturlandskapsgruppa, Styret for oppfølging av spesielle verdifulle kulturlandskap og Regionalt
Landbruksforum Fylkesmannen og flere i hans stab har deltatt på vårt årsmøte.

Kommunene
De fleste lokallagene har god kontakt med den administrative og politiske ledelsen i sine
kommuner. Det arrangeres felles møter der lokallagene informerer om ulike tema og utfordrer
lokale politikere på utviklingen av landbruket i kommunen. Noen lokallag har arrangert større
informasjonsmøter sammen med kommunen, der sentrale politikere har vært invitert.

Politikerkontakt
Sør-Trøndelag Bondelag har nær kontakt med stortingspolitikere fra fylket og fylkespolitikere. I
tillegg har nesten alle lokallagene hatt møter med lokale politikere og ordførere i løpet av året.
I løpet av 2010 har fylkestyret hatt formelle og uformelle møter med alle politiske parti der både
stortings- og fylkespolitikere har møtt. De fleste møtene skjedde i starten av året som innledning
til årets jordbruksforhandlinger.
Videre har fylkesstyret hatt kontakt med politikere og deltatt på møter i forbindelse med
stortingsvalget.

Trøndersk kornutvalg
Utvalget ledes av Kolbjørn Frøseth og består ellers av representanter fra Nord-Trøndelag
Bondelag, Fylkesmannen i begge fylkene, FK-Agri og Norsk Landbruksrådgivning. Marie Rathe
representerer kornutvalget i Norges Bondelag i utvalget. Iløpet av 2010 har utvalget hatt tre møter,
og blant annet gitt uttalelse før jorbruksforhandlingene.
Trøndersk Kornutvalg har arrangert nettverksmøte på Kvithamar og fire åpne kornmøter i de to
trøndelagsfylkene. Temaene på møtene var kornkvalitet, mekaniseringsøkonomi,
vannrammedirektivet og floghavresituasjonen.
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Samarbeid med Gjensidige:
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har faste møter med representanter for Gjensidige og
lokale Gjensidige Brannkasser tre ganger pr. år (samarbeidsutvalget). I en felles handlingsplan blir
det lagt vekt på felles tiltak som skal forebygge gårdsbranner og ellers virke positivt på helse,
miljø og sikkerhet hos våre medlemmer.
Utdag fra Handlingsplan vedtatt i Samarbeidsutvalget for Sør-Trøndelag i møte den 15. desember
2009 med bakgrunn i arbeidsplan. Følgende tiltak er gjennomført:
 Gjennomføring av kursene ”Praktisk HMS-arbeid” i samarbeid med andre.
 Kontakt med Regionutvalget for landbrukets HMS-tjeneste. Gjennomførtc omorganisering
av LHMS. Egen utredning i Sør-Trøndelag der forslag til løsning ble adoptert av LHMS
sentralt
 Regionmøter i Bondelaget med fokus på HMS og kriseberedskap. Innlegg på 4
Regionmøter i STB
 Prosjekt Skadefri Bonde finansiert og i gang
 Informasjon i Ledermøtene.
 Informasjon om nye produkter på møter i lokallagene
 Informasjon i medlemsskriv og på hjemmesida
 Oppfølging overfor nye medlemmer
 Oppdatering av medlemslister
 Forsikringspost på ”USB- Kurs” gjennomført, del av innlegg fra Bondelaget
 Ett fylkes-SU møte i 2010, og et regionalt SU i Tromsø.
 Utarbeide arbeidsplan etter mal fra den sentrale arbeidsplanen

Samarbeidsrådet for Midt-Norge
MNS ble etablert i 2004, men vedtekter/retningslinjer kom på plass først i 2006. Da ble det også
etablert et arbeidsutvalg på 3 personer med Arne Magnus Aasen som leder. Han satt som leder til
2010. Leder nå er Lars Morten Rosmo.
Det er følgende medlemmer i MNS: fylkebondelagene og bonde- og småbrukarlagene, Tine,
Nortura, FK Agri, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving, Landkreditt, Gjensidige. ST
Bondelag har sekretariatsansvar. MNS har hatt møter en til to ganger pr år. I 2008 vedtok MNS å
starte prosjektet Grønn Forskning. Det kom i gang i 2009 og er finansiert gjennom BU midler og
VRI midler. Prosjektet administreres av Oi Trøndersk Mat og drikke AS. Prosjektet avsluttes i
2012. Prosjektstyret ledes av leder i MNS Lars Morten Rosmo.
I 2010 er det tatt initiativ til et økt fokus på og bedre samarbeid innen kompetanseutvikling for
tillitsvalgte, i første rekke organisasjonskunnskap. Dette kommer til å bli fulgt opp videre på
Samrådsmøte i januar 2011. I hovedsak går tankene ut på en samordning av møtevirksomhet og
en samordning av kurstilbud for lokalt tillitsvalgte.
Fredag 29. januar 2010 arrangerte Midtnorsk Samarbeidsråd en fagkonferanse om bonde, marked
og kjedemakt. Konferansen var åpen for medlemmene i Samarbeidsrådet og inviterte gjester fra
Fylkesmann og Fylkeskommune.
Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og snakket om landbrukssamvirkets rolle og øvrige
prioriterte områder i den nye landbruksmeldingen. Arbeidet med ny Stortingsmelding for
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Landbruket starter til våren og Regjeringen kommer til å invitere et stort antall organisasjoner til å
komme til innspill til meldingen
Eieren av Hugaas AS Roar Aarhaug fra Soknedal holdt et debattinnlegg der han pekte på at det
blant mange bønder er sviktende tillit til at Samvirket er i stand til å gi dem de beste økonomiske
forutsetninger. - Grunntanken med Samvirket er god - sa Aarhaug - og vi trenger Samvirket i
matmarkedet. Men Samvirket må være effektive i alle ledd. Aarhaug var ikke veldig opptatt av
maktspørsmålet i verdikjeden, men pekte på at alle verdikjeder må være effektive og at alle ledd i
verdikjeden må tjene penger. Uten rimelig inntjening falt også den faglige dyktigheten bort. Det
gjelder særlig egg- og kyllingproduksjon der det er store volum og små marginer.
Medlem i konsernstyret i Nortura, Lars Petter Bartnes fra Steinkjer, holdt et innlegg der han pekte
på både muligheter og utfordringer for Samvirket. Bartnes pekte på maktforholdene i verdikjeden
og at det kun er gjennom et effektivt og omfattende Samvirke at bonden kan ha noe markedsmakt.
Bartnes pekte på at matkjedenes integrasjon inn i verdikjeden ikke er av ny dato, men har vist en
økende tendens. - Vi kan ha oss selv å takke - sa Bartnes - dersom vi ikke driver våre
samvirkebedrifter effektivt nok. Vi må driver så effektivt at kjedene ikke gidder å starte foredling.
Vi må være konkurransedyktige om vi skal beholde vår posisjon i verdikjeden -. Bartnes pekte
også på at Nortura har full kontroll med situasjonen etter 2012 og at alle deres produsenter vil
være omstilt innen 2011. En ny stor etablering som den planlagt av Hugaas AS og Rema 1000 vil
derfor automatisk føre til overproduksjon og dertil følgende prispress og dårlig økonomi for
bonden.
Espen Bogen har arbeidet innen matvarekjedene i flere år, men ble etter hver meget oppbragt over
hvordan de fungerte. Det har han skrevet om i boka "Rik på lavpris?". Espen Bogen holdt et
innlegg der han pekte på at Matvarekjedene er så få og dominerende i markedet at konkurransen
mellom dem ikke fungerer. De deler markedet mellom seg og holder kunstig høye priser.
Konkurransetilsynet gjør en meget slett arbeid i mangel på kontroll av Matvarekjedene, hevdet
Bogen
Under Trøndersk Matfestival i dag arrangerte Oi Trøndersk Mat og Drikke og Midtnorsk
Samarbeidsråd et seminar med tittel "Trøndelag - den unike matregionen".
Førsteamansuensis Marianne Østerli fra Høgskole i Sør-Trøndelag holdte et innlegg med tittel
"Trøndersk Mat med Champagne-stempel" der hun viste vitenskapelige bevis for ulike smak og
innhold i mat fra ulike geografiske og klimatiske områder. Østerlie pekte på at ved å undersøke
sunne kvalitetskomponenter og mulig bruk av ”Terroir”-begrepet er det forsøkt å gi produktene
som er representert i prosjektet en merverdi. På den samme måten påvirkes den trønderske, lokale,
maten! Produksjonsmetoden påvirke også trøndersk mat på samme måte som den gjør med den
unike champagnen!
Styreleder i Nortura holdt et innlegg der han pekte på Nortura sin vei ut av krisa. - Vi har over tid
bygd opp et alt for høyt kostnadsnivå - sa Svebestad - og vi hadde ikke klart å kompensere
prisøkningene til bonden, verken i form av tilstrekkelige prisøkninger i sluttmarkedet eller
gjennom effektivisering og kostnadsreduksjoner i industrien- - For å takle den umiddelbare krisen
ble et bredt spekter av tiltak iverksatt kalt LØFT - sa Svebestad - med en samlet innsparing innen
2012 på 1290 mill kr.- Vi jobber for og gir oss ikke før vi har en lønnsom egg- og kjøttindustri avsluttet Svebestad - vi skal arbeide for et landbruk over hele landet og et samvirkeselskap der
bonden er en aktiv, økonomisk eiere. Våre egne merkevarer skal stå fjellstøtt
Statssekretær Ola T Heggem (Sp) fra Landbruks- og Matdepartementet (LMD) holdt et innlegg
om norsk landbruk i 2020, under henvisning til ny landbruksmelding som er under skriving. - Jeg
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ønsker å opprettholde et landbruk minst på dagens nivå - sa Heggem - med et mangfold av
matbedrifter med både småskala salg og volumproduksjon. Heggem la spesielt vekt på
utviklingen av småskala matproduksjon og regjeringens ambisiøse målsetting om 20 % av
produksjonen innen 2020. Min konklusjon er derfor at dere har det meste - avsluttet Heggem tilgang på råvarer av unik kvalitet - produksjonsmiljøer og bedriftsnettverk innenfor mat- og
reiselivsområdet, som med støtte fra forsknings- og utviklingsmiljøer og forvaltningen utnytter
fortrinn i råvarer og i matkultur

Statssekretær Ola T. Heggem besøkte Midtnorsk Samarbeidsråd

Info/ aksjonsdag
14. april avholdt Norges Bondelag sin landsomfattende info/aksjonsdag. I Sør-Trøndelag deltok
lokallagene med å spre ”kundeaviser” ut til forbrukere i hele fylket. Avisene var utformet som de
ordinære daglivareavisene og hadde gode budskap. Hovedbudskapet var:
”Mens dagligvarekjedene frister kundene med lave priser, vil norske bønder fortelle hele historien
om norsk landbruk. Når du legger mjølk og brød i handlekurven, får du levende bygder,
arbeidsplasser og kulturlandskap på kjøpet. ”

Bondeprisen 2010
Bodil og John Langmo fra Stadsbygd fikk bondeprisen 2010. De fikk prisen under
åpningsarrangementet på Trøndersk Matfestival torsdag 29. juli. Sør-Trøndelag Bondelag foreslo
Bodil og John Arve Langmo.fra Stadsbygd som kandidater til ”Bondeprisen 2010”.
John og Bodil har over lang tid vært engasjert i organisasjonslivet både lokalt og i
samvirkesammenheng. Begge har stor interesse og kunnskap om avl både på storfe og gris. Både
John og Bodil driver som heltidsbønder på gården og har utnyttet gårdens ressurser på Hermstad
godt. John er også medeier i selskapet Fosengris BA som driver et slaktegrishus på Stadsbygd. På
Fosen produseres det et bredt spekter av råvarer av topp kvalitet fra havbruk, landbruk og utmark.
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John er og har også vært en pådriver (styreformann) i selskapet Guri Kunna. Guri Kunnaprosjektet jobber med å koble "blå og grønn sektor", utvikle kunnskap innen økologisk og
tradisjonell mat, og vil øke verdiskapingen og opprettet en felles omsetnings-kanal for
lokalprodusert mat fra Fosen. John og Bodil er forbilder for de som ønsker å ta over gårdsbruk, vil
arbeide på gården og utnytte de menneskelige, skapte og naturgitte ressursene som ligger i et slikt
bruk, mener Sør-Trøndelag Bondelag

Vinnere av Bondeprisen 2010 John
og Bodil Langmo fra Stadsbygd

Åpen Gård
I 2010 ble det arrangert Åpen Gård i Rissa og Åfjord. Arrangørene hadde lagt til rette for et variert
i program for store og små. Hopping i høyet, små og store dyr, grilling av helstekt gris og
utstilling av gamle maskiner og redskaper
I Rissa viste arrangørene fram et veldrevet gårdbruk med nytt moderne og trivelig fjøs.
Melkerobot og automatisk foringssystem ga trivsel både for kyr og røktere.
Rutinerte arrangører i Rissa Bondelag hadde laget et solid gjennomført Åpen Gård til stor trivsel
for ungene og voksne. Mye god mat ble servert: "Guri Kunna " stilte med helstekt gris og
Bygdekvinnelaget med salg av rømmegrøt. Det var salg av økologisk is fra Reinsklosteret og salg
av lokale grønnsaker.
Mange var spesielt interessert i utstillingen av nye og gamle maskiner
I Åfjord avholdt Åfjord Bondelag et meget godt Åpen Gård arrangement på Humstad Gård. Alt
bar preg av god organisering i forkant med samarbeidet mellom vertsbonde, lokalt Bondelag og
Bygdekvinnelag.
Dyra var plassert på en slik måte at de var lett tilgjengelige for kos og fotografering og laget
hadde nok folk til stede som kunne svare på spørsmål angående gårdsdrift og bondeliv.
Gårdsbruket representerte et godt bilde på et gjennomsnitts familiebruk av i dag.
Alt det som forventes på denne typen arrangement på plass, og i tillegg hadde de spedt på med
egne lokale aktiviteter som gjorde dagen til en god opplevelse for dem som møtte opp.

51

Åpen Gård i Rissa 2010

Godt besøkt arrangement.

Fornøyde arrangører i Rissa, her sammen fylkesleder Lars Morten Rosmo
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Vedlegg:
Rapport på arbeidsplan 2010 for Sør-Trøndelag Bondelag
1.Næringspolitikk
1.1

Internasjonale spørsmål

1.1.1 WTO-forhandlingene
WTO-forhandlingene kan synes å stå i stampe, men kan skyte fart igjen i 2010. Dette krever
av fylkeslaget har en høg beredskap.
Mål:
 Holde kontoret og fylkesstyret oppdatert på utviklingen
 Delta i lokale/regionale aksjonsgrupper
 Informasjon til politikere og alliansepartnere
Rapport 2010: Gjennomført oppdatering av utviklingen og informasjon til politikere. Ingen
aksjoner aktuelle.
1.1.2 EU-saken
Årsmøtet 2003 vedtok at EU-saken skal ha høyeste prioritet i vårt arbeid. Den har fortsatt høy
prioritet.
Mål:


Meningsmålingene og opinionen i fylket må utvikle seg slik at ikke er grunnlag for å
sende en ny medlemskapssøknad
 Delta i Nei til EU sitt fylkesstyre og utvikle gode allianser med andre i Nei-alliansen.
Rapport 2010: Meningsmålinger viser fortsatt stort nei-flertall. Har god kontakt med Nei til EU.
1.1.3 Internasjonale allianser
I forhold til internasjonale forhandlinger er det av avgjørende betydning å knytte nære bånd til
bondeorganisasjonene i andre land.
Mål:
 Etablere kontakt med LRF Jemtland
Rapport 2010: Møte med org. sjef i LRF Jemtland. Telefonisk kontakt
1.2

Inntekt og skatt

1.2.1 Oppfølging av jordbruksavtalen
Driftgranskingene viser en viss inntektsøkning, men inntektsnedgang for trønderske
melkeprodusenter.
Mål:





Uttalelse til Norges Bondelag basert på innspill på 80 % av lokallagene
Samråd med samvirket
Oppfølging overfor media, offentlige inst. og møter med politikere
Aksjonsplaner og aksjoner ved eventuelt brudd
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Rapport 2010: Inntektsutviklingen 2005 – 2010 viser en positiv utvikling i gjennomsnitt for alle
bruk. Store forskjeller. Svært aktivt arbeid opp mot politikere, media og samarbeidspartnere. Har
hatt klare aksjonsplaner.
1.2.2 Pris- og markedsordningene
Markedsordningene er viktige for å sikre inntekter og et aktivt jordbruk i hele landet.
Mål:
 Utvikle regionale allianser med andre fylker
Rapport 2010: OK
1.2.3 Regionalisering av landbrukspolitiske virkemidler
En del virkemidler er regionalisert, blant annet BU-midlene og de regionale miljøvirkemidler.
Også FoU midler vil bli regionalisert i 2010.
Mål:



Opprettholde den nasjonale styringen av landbrukspolitikken
Delta i de regionale prosesser når det gjelder Regionale Næringsstrategier og oppfølging
av Landbruksmelding for Trøndelag
 Sikre oss innflytelse over de økonomiske virkemidler som brukes i fylket
Rapport 2010: Gjennomført.
1.2.4 Skatter og avgifter - rammevilkår
Skatt er etablert som den tredje inntektspilaren i landbruket. Imidlertid er det eiendomsskatten
som regionalt/lokalt som vi kan påvirke. I tillegg gi innspill til Norges Bondelag og sentrale
politikere
Mål:
 Påvirke til eiendomsskatten lokalt – medvirke til rimelige skatteregler
 Kontakt med fylkets representanter på Stortinget og andre politikere
Rapport 2010: Gjennomført. Godt arbeid i mange lokallag.
1.3

Landbruksbasert næringsutvikling

Mange av våre medlemmer utvikler nye næringer på gården som et supplement til eller i
erstatning for tradisjonell landbruksdrift. Det er viktig å bidra til at flere av våre medlemmer kan
drive lønnsom næringsutvikling med utgangspunkt i gårdens samlede ressurser.
Sør-Trøndelag Bondelag skal være en viktig og attraktiv samarbeidspartner for næringsutviklere i
landbruket. Vi skal ta initiativ til og støtte opp om nye markedskanaler for landbrukets nye
produkter. Vi skal arbeide for gode rammebetingelser for landbruksbasert næringsutvikling.
Positive holdninger og god kompetanse blant medlemmer og ansatte vil være vesentlig for å
oppfylle løftet om å fornye verdiskapingen fra gården.
1.3.1 Rammebetingelser og kompetanseheving
Rammebetingelser:
Mål:
 bistå medlemmer overfor offentlige myndigheter i utvikling av nye næringer
 arbeide for nye og målrettede økonomiske regionale virkemidler gjennom å påvirke
Fylkesplanen og tiltaksprogrammet.
 være pådriver og deltaker i det regionale arbeidet med utvikling av
næringsutviklingsstrategier (RNS)
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Rapport: Gjennomført gjennom samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre
samarbeidsparter.
Kompetanseheving
Mål:
 ha god henvisningskompetanse på fylkeskontoret
 samarbeide om kurs med samvirket og andre fylkeslag
Rapport: Gjennomført gjennom Opplæringsplan 2010.
1.3.2 Reiseliv
Mål:
 Ha god kontakt med aktørene
Rapport 2010: Lite fokus på dette i 2010
1.3.3 Småskala matproduksjon
Mål:
 bidra til å utvikle Oi Trøndersk Mat og Drikke
 delta aktivt på Matfestivalen i Trondheim
Rapport 2010: Gjennomført samrådskonferanse under Matfestivalen i samarbeid med Oi.
1.3.4 Bioenergi og mikro- og minikraftverk
Mål:
 informasjon til våre medlemmer til å se mulighetene for alternativ varme- og drivstoff/
kraftproduksjon.
 samarbeide med kompetansesenteret på Ressurssenteret på Skjetlein VGS
 bidra til å sikre lokalt eierskap og verdiskaping ved energiutbygging
Rapport 2010: Deltatt i prosjekt BIOKOM. Deltatt i utvikling av Skjetlein Grønt
Kompetansesenter.
1.3.5 ”Inn på tunet”
Mål:
 motivere og veilede medlemmer innen Inn på tunet
 styrke Inn på tunet – næringen gjennom å ta en aktiv rolle i prosjekt Natur og Helse
Rapport 2010: Leder av styringsgruppen i prosjektet.
1.3.6 Utmarksnæring
Mål:
 Bidra til økt verdiskaping ved en mer planmessig forvaltning av utmarksressursene
Rapport 2010: Lite konkrete tiltak i 2010.
1.4

Eiendomsrett og ressursforvaltning

Vi ser at arbeidet med kommunale arealplaner og jordvern tar stadig mer ressurser og blir stadig
viktigere.
Mål:




følge opp kommunale arealplaner, særlig i Trondheimsregionen
følge opp fylkesplan-arbeidet
arbeidet aktivt med E6-saken
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ivareta grunneierinteressene overfor det offentlige ved gjennomføring av veiprosjekter,
kommunikasjonsnett, vann/kloakkledninger etc.
 bidra til å redusere konfliktnivået med reindrifta ved økt dialog
 formidle våre standard avtaler angående inngrep i grunneierrette
Rapport 2010: Gjennomført alle punktene ovenfor. Mye arbeid med E6. Presentert alternativ trace
som blir konsekvensutredet.
1.4.1 Lovsaker
Bondelaget har et løpende arbeid med oppfølging av en rekke lover som er under endring.
Mål:
 avgi høringssvar i viktige lovsaker og forslag til endringer
 ivareta grunneierinteressene i Sør-Trøndelag i lovarbeidet
 formidle kontakt til våre Samarbeidsadvokater
Rapport 2010: Gjennomført
1.4.2 Rovviltforvaltningen
Den nye forvaltningsplanen ble revidert i 2009 og statistikken for 2009 viser at utvikling i tap går
feil vei.
Mål:
 Arbeide for større forståelse i opinionen omkring rovdyrproblematikken.
 Følge opp saker når det gjelder skadefelling og riktig bestandsregistrering overfor
forvaltningen
 Holde god kontakt med forvaltingen ved blant annet etablering av et bredt rådgivende
utvalg for rovdyr
 Arbeide for å redusere gaupe- og jervbestand ned mot bestandsmålet
Rapport 2010: Gjennomført tiltakene ovenfor, men skadene er fortsatt for høye.
1.4.3 Jordvern
Til tross for vedtatte nasjonale miljømål blant annet når det gjelder jordvern, blir over 20.000
dekar dyrket jord omdisponert til annen bruk hvert år, hvorav en stor del i dette fylket. Dette betyr
at vi har et alt for svakt vern av jordressursene. Landbruksministeren har signalisert et strengere
jordvernregime.
Mål:


arbeide politisk for å sikre at utbygging ikke skjer på dyrket mark. Det gjelder særlig i
Trondheim og andre tettbebygde strøk.
 styrke lokallagenes bevisshet omkring klagerett i jordvernsaker.
 arbeide for å få jordvern inn i den kommende felles fylkesplan for Trøndelag
 kronikker og andre innlegg i media
 bygge opp allianser i jordvernsakene
Rapport 2010: Gjennomført. Jordvern en viktig del av Landbruksmelding for Trøndelag.
1.4.4 Regional og kommunal planlegging
Med stadig økt delegering av beslutningsfullmakt, må lokallag og fylkeslaget i større grad
engasjere seg i beslutningsprosesser på forskjellige saksområder. Videre må organisasjonen i noen
grad kunne tilby faglig service og rådgivning overfor enkeltmedlemmer.
Mål:



bidra til økt deltakelse i lokale beslutningsprosesser i forvaltningssaker.
bidra til å ivareta grunneiernes rettigheter
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Rapport 2010: Gjennomført. Mange lokallag legger ned et godt arbeide.
Kvalitetsproduksjon
1.5.1 Trygg mat
Norsk landbruks miljø- og kvalitetsprofil er et viktig konkurransefortrinn. Trygg mat er en
avgjørende forutsetning for tilliten til norsk mat. Problemer ift trygg mat vil kunne få store
markedsmessige konsekvenser jamfør bl.a. situasjonen med kugalskap flere sentrale EU-land.
Mål:


Videreutvikle samarbeidet med Retura om forsvarlig avfallshåndtering i fylket. Det gjelder
særlig arbeidet med en mottaksordning for silo- og plantevernkanner.
 Følge opp forekomst av dyresykdommer, ivareta medlemsinteresser
Rapport 2010: Godt samarbeid med Retura. Ingen store forekomster av dyresykdommer i 2010.
1.5.2 Kvalitetsarbeid og HMS
Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er næringas felles ansvar. Full oppslutning er et sentralt mål.
Systemet er dynamisk, og forenkling og tydeliggjøring av kvalitetssystemets funksjon kan bidra
til bedre oppslutning.
HMS – Helse, miljø og sikkerhet er fortsatt en stor utfordring, ulykkesstatistikk i landbruket må
bedres. Forebyggende arbeid når det gjelder ulykker, brann og annen skade er viktig, både av
hensyn til næringa som helhet, til enkeltutøverne og til økonomi.
Mål:



Bistå lokallagene til arrangement kurset Praktisk HMS arbeid
Sikre Landbrukets HMS-tjeneste gjennom styrket medlemstilslutning og mer effektiv
organisasjonsmodell.
 Samarbeid med Gjensidige gjennom møter og en egen handlingsplan
Rapport 2010: Gjennomført 15 kurs med 209 deltakere i 2010. Fremdeles mange som ikke har
kurs. Ny organisasjonsmodell for LHMS er gjennomført. Godt samarbeide med Gjensidige.
1.5.3 Kompetanse i landbruket
Det er et mål at alle bønder skal ha kompetanse om forvaltning av gårdens ressurser og drift.
Aktive bønder trenger tilbud om kontinuerlig kompetanseheving for å kunne videreutvikle sin
bedrift og møte nye krav fra det offentlige, forbrukerne og samfunnet ellers. Grunnutdanninga i
Norge er under endring, også landbruksutdanninga. Utdanningstilbudet må være med å sikre
rekrutteringa til næringa, samtidig som det må holde faglig og pedagogisk høy standard. Det
offentlige må fortsatt ha et hovedansvar for utdanningstilbudet, mens næringa må sikres
innflytelse på utformingen av tilbudet.
Mål:






Kompetansebehov i norsk landbruk bør utredes
Starte opp et prøveprosjekt sammen med Rogaland og Skjetlein VGS omkring et
fagbrevsløp for landbruket.
Tydeliggjøre dokumentasjon av kompetanse som del av gårdens kvalitetssystem.
Bidra til å videreutvikle BSF Trøndelag i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag, slik
at studieaktiviteten videreføres i så stor grad som mulig.
Bidra til å styrke Skjetlein VGS og Ressurssenter sin rolle som framtidig grønt
kompetansesenter for landbruket i fylket.
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Rapport 2010: Utredningsprosjekt satt i gang og finansiert av BU-midler, oppdrag til Landbrukets
Utredningskontor. Negativt svar på finansiering av fagbrevsprosjekt, foreløpig. BSF Trøndelag er
i god virksomhet og Skjetlein Grønt Kompetansesenter under utvikling.
2. Kommunikasjon
2.1 Kommunikasjon - omdømme
Målet med kommunikasjonsarbeidet er å ta vare på – og forsterke – et ønsket omdømme for
landbruket ved aktivt og bredt å formidle et tydelig og positivt bilde av hva landbruket betyr i
fylket. Arbeidsområdene er mediekontakt, politisk påvirkning og alliansebygging,
holdningsskapende arbeid og utadrettede aktiviteter.
2.1.1 Visjons- og verdiplattformen ”Vi får Norge til å gro”
Visjons- og verdiplattformen skal ligge til grunn for all kommunikasjon fra Bondelaget.
Kommunikasjonen må henge godt sammen med det hele landbruket gjør.
Mål:



Sikre en fortsatt sterk oppslutning om sørtrøndersk landbruk
Informasjonsopplæring hos nye tillitsvalgte fylkesnivå og lokalt med utgangspunkt i
plattformen.
 Skape ”Vi får Norge til å gro”-nyheter gjennom egne utspill på hjemmesidene og
aktiviteter.
 Ta i bruk den visuelle profilen som underbygger visjons- og verdiplattformen, og sørge for
at den brukes i hele organisasjonen
Rapport 2010: God oppslutning om landbruket jfr. MMI undersøkelser. Laget en ny brosjyre
”Bønder i Sør-Trøndelag”. Ellers viser undersøkelser at vår kommunikasjonsplattform ikke er nok
rotfestet i organisasjonen.
2.1.2 Media
Mål:
 Arbeide med konkrete saker i media. Legge til rette for at lokallagene får større
gjennomslag
 Prioritere nettverksjobbing med journalister og redaksjoner
 Oppbygging og vedlikehold av kunnskap på konkrete saker som WTO, EU-spørsmål,
landbrukets betydning i Norge og på matområdet.
Rapport 2010: Mange medieoppslag i 2010.
2.1.3 Politisk påvirkning og alliansebygging
Som en partipolitisk nøytral organisasjon vil Sør-Trøndelag Bondelag gjennom kontakt med alle
de politiske partiene arbeide for et bredest mulig grunnlag for en framtidig landbrukspolitikk som
sikrer et miljøvennlig og aktivt småskalalandbruk over hele landet. Vi jobber for gode kontakter
blant politikere lokalt, i fylkene og sentralt på Stortinget.
Mål:
 Delta aktivt i viktige strategiske nettverk
 Videreføre samarbeidet med Gjensidige og samarbeidende advokater
Rapport 2010: Gjennomført
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2.1.4 Holdningsskapende arbeid
Påvirke holdninger og spre kunnskap om landbruket til ulike målgrupper, spesielt barn og unge.
Mål:
 Den grønne skolen: Medvirke til en økt og ny satsing
 Åpen Gård: Minst 4 arrangement i fylket, herav ett i Trondheimsregionen
Rapport 2010: Liten aktivitet i Den Grønne Skolen, 3 Åpen Gård i 2010.
2.1.5 Nettkommunikasjon
Videreutvikle nettsidene som fylkeslagets viktigste informasjonskanal mot bønder,
beslutningstakere og presse.
Mål:



I gjennomsnitt en nettnyhet hver dag.
Forbedre rutiner og informasjonsflyten internt for å øke aktualiteten, blant annet ved å ha
jevnlige innspill fra fylkesstyre
 Utfordre lokallagene til å bidra ytterligere til hjemmesida. Bidra til å gjøre den mer kjent
og brukt blant våre medlemmer.
Rapport 2010: Gjennomført. Nettsidene våre besøkes av 3- 500 personer hver dag. Fylkesstyret
har ”Ukas Ytring”. Ingen innspill til nettsidene fra lokallagene.

3. Organisasjon
Å utvikle og sikre Sør-Trøndelag Bondelag som bøndenes faglige, kulturelle og sosiale felleskap
er et sjølsagt mål, og et delmål og viktig virkemiddel er å oppnå høyest mulig tilslutning.
Medlemskap i Bondelaget må være attraktivt for begge kjønn.
3.1

Aktiv organisasjon

3.1.1 Planlegging og samordning av aktiviteten
Den daglige drift av organisasjonen innebærer mange oppgaver, både overfor medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte. God planlegging er nødvendig for å sikre høy aktivitet, gjøre riktige
prioriteringer, være slagkraftig til rett tid, sikre effektiv ressursbruk og kunne fungere som felles
sosialt og faglig organ for medlemmene. Sekretariatet har ansvaret for å tilrettelegge nødvendige
møter for tillitsvalgte organ for å ivareta demokratifunksjonen.
Mål:
 Sikre høy aktivitet, bl.a. gjennom tydelig kommunikasjon og gode plandokumenter for
aktiviteten i organisasjonen i alle ledd
 Sikre høy kvalitet når det gjelder organisering og gjennomføring av møter i de tillitsvalgte
organer: regionmøter, ledermøter og årsmøte i fylkeslaget.
 Øke andelen kvinnelige tillitsvalgte. Mer oppmerksomhet omkring dette på
valgkomitékursene.
 Fordele aktive lokallagsmidler til lokallagene etter søknad og aktivitet
 Ha en god og funksjonell fadderordning
Rapport 2010: I stor grad gjennomført. En stor utfordring er å øke andel kvinnelige tillitsvalgte i
lokallagene.
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3.1.2 Informasjon til medlemmer og tillitsvalgte
Våre nettsider, Nytt og nyttig, samt innlegg i Landbrukstidende og Bondebladet er de viktigste
interne kommunikasjonskanaler.
Mål:



Holde alle medlemmer godt orientert om fylkeslagets politikk, aktiviteter og resultater
Sikre at tillitsvalgte på alle nivå kjenner fylkeslagets mål, virksomhets- og tiltaksplaner,
strategier og aktiviteter, og at jobben som tillitsvalgt dermed blir lettere.
Rapport 2010: Gjennomført i stor grad. Undersøkelser viser at våre planer betyr ganske lite for
lokallagene og er lite kjente.

3.1.3 Medlemsverving - medlemsregister
Medlemsverving er et kontinuerlig arbeid. Telefonverving var vellykket i 2006. I tillegg skal det
satses spesielt på nye brukere og tettere oppfølging av ubetalte medlemskap. Medlemsmassen økte
ikke i 2008 for første gang på mange år.
Mål:
 Forsetter arbeidet gjennom verveutvalget
 Arbeide for at lokallagene skal ha mer utadrettet aktivitet mot medlemmene
Rapport 2010: God verveaktivitet i 2010 gjennom Norges Bondelags Verveaksjon. Stabil
medlemsmasse i Sør-Trøndelag Bondelag.

3.1.4 Opplæring av tillitsvalgte
Sør-Trøndelag Bondelag tilbyr kurs, samlinger og konferanser som et ledd i skoleringen av
tillitsvalgte på alle nivå.
Mål:
 Gjennomføre styreseminar for fylkesstyret
 Gjennomføre opplæring for nye tillitsvalgte i lokallagsstyrene
 Gi nye tillitsvalgte nødvendige kunnskaper om Bondelaget og organisasjonsarbeidet gjennom
Modul 1 – 3 kursene
 Gjennomføre vedtatte opplæringsplan
Rapport 2010: Gjennomført etter plan fra Opplæringsutvalget
3.2

Service og medlemstilbud

3.2.1 Medlemstilbud
Ved henvendelse fra medlemmene driver vi gratis rådgivning innefor de enkelte fagområdene.
Dette gjelder blant annet forsikring, jordbruksavtalen og tilskuddsordninger, næringsutvikling,
skatt og juridiske spørsmål. I tillegg til denne medlemsservicen tilbys fordeler på forsikring i
Gjensidige Forsikring og ulike varer og tjenester i Agrol. Medlemsfordelen i Gjensidige
Forsikring er sikret gjennom avtaler.
Mål:
 Gi god medlemsservice innenfor de aktuelle fagområdene
 Øke markedsandelen av medlemmer som har sine forsikringer i Gjensidige Forsikring
 Videreføre samarbeidet med Gjensidige gjennom en felles Handlingsplan
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Rapport 2010: Gjennomført
3.2.2 Skatt og regnskap – samarbeidende regnskapskontorer
Bondelagets samarbeid med regnskapskontorene i landbruket er svært viktig for
landbruksnæringen. Samarbeidet er omfattende og inngår i en strategisk satsning fra
organisasjonens side.
Mål:
 arrangere skattekurs for regnskapsførere og delta der selv
Rapport 2010: Gjennomført

4. Administrasjon
4.1
Personalpolitikk
Sekretariatet må til en hver tid består av en stab med kvalifiserte, motiverte, lojale, fleksible og
effektive medarbeidere. De ansatte skal gjennom operative mål arbeide med å få gjennomslag for
de målsettinger og prioriteringer som tillitsvalgt og ansatt ledelse har vedtatt.
Spesialkompetanse bygges opp av den enkelte medarbeider. Arbeidsgiver har en positiv holdning
til å dekke kostnader knyttet til generell kompetanseheving.
Mål:
 Følge opp tiltakene i arbeidsmiljøundersøkelsen
 Bidra til kompetanseutvikling blant ansatte
Rapport 2010: Gjennomført
4.3
IT-funksjonen
Samarbeide med Norges Bondelag om å ha til en hver tid optimale IT og kopifunksjoner.
Mål:
 God utnyttelse av teknisk utstyr
 Optimal bruk av programvaren
 Investere i framtidsrettede løsninger, med lang levetid
Rapport 2010: En del utfordringer på IT-siden i 2010. Programvare som ikke har fungert optimalt.
4.4
Sentralbord, arkiv og ekspedisjon.
Funksjonene skal levere korrekte tjenester og yte god service for organisasjonen og eksterne
brukere innen normalarbeidsdagen. Videreutvikling av tjenestene skjer i nært samarbeid med
brukerne.
Mål:
 Fornøyde medlemmer og samarbeidsparter
Rapport 2010: Gjennomført
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Strategiplan Sør-Trøndelag Bondelag

Strategi
Organisasjonsbygging

Næringsutvikling og grunneierretter

Alliansebygging

Kommunikasjon

Strategiske tiltak
Motivere og engasjere lokale tillitsvalgte i lokallagsarbeid gjennom aktiv fadderordn.
Bedre intern kommunikasjon i org: 80 % av alle medlemmer på mobilliste
Medvirke til å lage gode og attraktive lokale årsmøter
Gjennomføre opplæring av tilltiltsvalgte etter plan fra Opplæringsutvalget
Følge opp saker som lokallagene og medlemmene tar opp. Gi tilbakemelding
Gjennomføre årlig konkrete vervetiltak etter en plan fra Verveutvalget
Utvikle gode holdninger innen HMS arbeidet og bidra til fære skader og ulykker
Arbeide aktivt for rekruttering av kvinner og ungdom i org. apparatet
Arbeide politisk for å bedre økonomiske rammevilkår
Medvirke til at det skapes nye inntekts- og utviklingsmuligheter i nye nærigner
Påvirke regional roviltpolitikk slik at det blir færre skader på beitedyr
Påvirke regional og sentral myndighet for å sikre grunneiers rettigheter
Økt gjennomslag for våre synspunkt internt i jordbruksforhandlingene
Påvirke sentrale, regional og lokale myndigheter i skatte og avgfiftspolitkken
Medvirke til at målene om økt økologisk landbruk blir nådd
Medvirke til å øke næringsutvikling i og nær verna områder
Arbeide for gode og kostnadseffektive miljøtiltak i landbruket
Arbeide aktivt for et sterkere jordvern nasjonalt, regionalt og lokalt
Medvirke til å gjøre Klima- og energisaken til en vinnersak for landbruket
Årlige møter med stortingspolitikere/repr fra regjeringen
Årlige møter med fylkesting/utvalg og kommunestyrene
Alliansebygging med andre fylkeslag, økt gjennomslag internt
Styrke alliansene med kompetansemiljøene
Økt samhandling med Samvirket gjennom aktiv deltakelse Samarbeidsrådet
Videreutvikle "Vi får Sør-Trøndelag til å gro" - som kommunikasjonsplattform
Videreutvikle hjemmesida
Årlig media og kommunikasjonsstrategi
Medvirke til videreutvikling av "Den Grønne Skole" - økt kontakt med skole og barnehage
Medvirke til at Åpen Gård blir et attraktivt arrangement
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Bilder fra felles ledermøte i Sogn og Fjordane 2010:
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Årsregnskap

Årsregnskap 2010
for
Sør-Trøndelag Bondelag
Foretaksnr. 974294273

Utarbeidet av:
Rett Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fossegrenda 30 B
7038 TRONDHEIM
Regnskapsførernummer 38900
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Sør-Trøndelag Bondelag

Resultatregnskap
Note

2010

2009

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Rammebevilgning
Refusjoner Norges Bondelag ellers
Andre refusjoner og tilskudd
Inntekter ved kontortjenester
Kurs-, arrangements- og andre inntekter
Sum driftsinntekter

628.560
240.082
358.208
4.191
157.996
1.389.037

616.240
274.228
90.178
105
186.075
1.166.826

1.665
571.183
0
6.319
15.000
60.373
775
105.582
541.395
43.405
88.105
1.433.802
(44.765)

11.100
377.554
2.684
5.212
12.813
57.320
3.567
90.944
310.353
36.793
95.596
1.003.934
162.892

5.386
0
5.386

6.990
4.000
10.990

0
0
5.386

241
241
10.749

(39.379)

173.640

(39.379)
(39.379)

173.640
173.640

Driftskostnader
Kostnad salgsvarer
Personalkostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Inventar, innkjøp og vedl.hol
Fremmedtjenester
Kontorrekvisita, trykking mv
Telefon og porto
Reise- og diettkostnader
Møtekostnader, inkl hotell
Annonser, møter, arrangementer
Andre kostnader
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1
2
3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

4

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Årsregnskap for Sør-Trøndelag Bondelag

Organisasjonsnr. 974294273

Sør-Trøndelag Bondelag

Sør-Trøndelag Bondelag

Organisasjonsnr. 974294273

Sør-Trøndelag Bondelag

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er
angitt i regnskapsprinsipper.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste
dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Varer
Varer er vurdert til anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.
Inntjening
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
føring av tilhørende kostnader.

Note 1 - Personalkostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

512.988
70.366
-12.171
571.183

307.200
43.318
27.036
377.554

Lønn til de fast ansatte regnskapsføres i Norges Bondelag, og tjenestepensjonsordning for de
ansatte er også inngått via Norges Bondelag i tråd med gjeldende lovgivning. Møtegodtgjørelse
utbetalt til styrets medlemmer og andre utgjør i alt kr 476.050,- og dekker så vel styremøter som
deltakelse i andre møter.

Sør-Trøndelag Bondelag

Organisasjonsnr. 974294273

Sør-Trøndelag Bondelag

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Aktivert utstyr var avskrevet til restverdi null forrige årsregnskap.

Note 3 - Fremmedtjenester
Laget har ytet godtgjørelse til revisor med kr 15.000,- inkl mva for revisjon, og kr 0,- inkl mva
for regnskapsbistand.

Note 4 - Aksjer og andeler
Sør-Trøndelag Bondelag har følgende investeringer i aksjer og andeler:
Bøndernes Hus AS, org.nr 921061838

10 aksjer til kostpris kr 8.002,- i alt.

Oi! Trøndersk mat og drikke AS, org.nr 988067075

En aksje til kostpris kr 5.075,-.

Note 5 - Skattetrekkmidler
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 70.471 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 29.604.
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Sør-Trøndelag Bondelag

Vi får Norge til å gro!
Vår visjon for norsk landbruk er at det skal vokse og gro på flere vis. Norske bønder vil:
 Gi gode og mangfoldige matopplevelser
 Gjøre landet vakkert
 Skape grobunn for levedyktige lokalsamfunn
 Fornye verdiskapingen fra gården
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, med rundt 60.000
medlemmer fordelt på 600 lokallag over hele landet. Bondelaget har som mål å samle alle
som er eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og
ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
www.bondelaget.no/sortrondelag
E-post: sor.trondelag@bondelaget.no
Telefon: 73 84 24 90
Faks: 73 84 24 91
Adresse: Kongensgt. 30. 7012 Trondheim
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