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Jeg har vært styremedlem i 
Nord-Trøndelag Bondelag i 
snart to år, og i de fem siste må-
nedene har jeg hatt ledervervet. 

Dette har vært ei spennende 
tid. Befolkningsøkning og et 
ustabilt klima i mange land har 
ført til en frykt for knapphet på 
mat. Flere land har hatt eksport-
forbud på korn, og verdensmar-
kedets priser har vært historisk 
høye. At regjeringa samtidig 
med dette skrev stortingsmel-
ding om landbruks- og matpo-
litikken, passet godt. Meldinga 
skal tjene hele den norske be-
folkning, men den betyr ekstra 
mye for oss som produserer 
maten. Matsikkerhet er et sen-
tralt punkt. Det står at vi på et 
bærekraftig vis skal produsere 
nok trygg mat til en voksende 
befolkning. Vi skal fortsatt ha 
en varierende bruksstruktur i 
hele landet. Inntekt er en viktig 
faktor for å oppnå disse måla. 
Det står videre at jordvern og 
grensevern må bli bedre, og at 
landbrukssamvirket og forhand-
lingssystemet er viktig.

Nord-Trøndelag Bondelag 
har vært aktiv under hele proses-
sen for at meldinga skal bli best 
mulig. Den er nå ute på høring, 
og vi er i ferd med å skrive vår 
innstilling. Vi har hatt mange år 
med manglende investeringer og 
bruksnedleggelser. Vi kan ikke 
fortsette slik når det trengs 20 
prosent mer mat om 20 år! Jeg 
mener at dette blir ei god mel-
ding, men Bondelaget og jord-
bruksforhandlingene blir fort-
satt minst like viktige framover. 
Jeg forventer at de fine formule-
ringene vises i statens tilbud til 
vårens jordbruksoppgjør.

Kunnskap blir stadig mer 
viktig i landbruket. Bondelaga 
i Trøndelag er pådrivere i pro-
sjektet «Kompetanseløft Trøn-
dersk Landbruk». Målet er økt 
konkurransekraft. Vi trenger et 
system med samarbeid mellom 
forskning, utvikling, utdanning 
og rådgivning. Landbruket selv 
skal i større grad kunne levere 
bestilling til forskere, og få levert 
et resultat som kan styrke kon-
kurransekrafta.

Årets ledersamling i Nord-
Trøndelag Bondelag foregikk i 
Sveits. Det var absolutt en vel-
lykket tur. Det er mye å lære av 
andre, men det er godt å se at 
vi gjør mye fornuftig selv også. 
Mange politikere fra andre land 
holder faktisk på å lære av norsk 
landbrukspolitikk.

Jeg vil takke alle i fylkessty-
ret, ansatte og ikke minst alle 
tillitsvalgte i våre 40 lokallag. 
Innsatsen som dere utfører er det 
viktigste arbeidet som blir gjort i 
Bondelaget. Lykke til videre!

Kåre Peder Aakre

Fylkesstyrets arbeid
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i perioden 
9. mars til 31. august 2011 bestått av:
Leder: Trine Hasvang Vaag, Snåsa (2011)
Nestleder:
Kåre Peder Aakre, Kolvereid (2011)
Styremedlemmer:
Anders Røflo, Inderøy (2011)
Inger Hovde, Stod (2010)
Trond Hodne, Hegra (2011)
Sigrid Klefsås, Skjelstadmark, NTBK
Bjørnar Nilsen, Trondheim, NTBU
Varamedlemmer:  
1. Johan Kristian Daling, Beitstad (2011)
2. Borgny Grande, Grong (2011)
3. Oddbjørn Aarøe, Levanger (2011)

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i perioden 
1.september til 31. desember 2011 bestått av:
Leder: Kåre Peder Aakre, Kolvereid
Nestleder:  
Trond Hodne
Styremedlemmer: 
Anders Røflo, Inger Hovde, Johan Kristian 
Daling, Sigrid Klefsås, NTBK ogBjørnar 
Nilsen, NTBU.
Varamedlemmer:
1. Borgny Grande
2. Oddbjørn Aarøe
3. Ikke besatt.

Trine Hasvang Vaag ble valgt inn i styret i Norges 
Bondelag og valgte da å gå av som leder i Nord-
Trøndelag Bondelag med virkning fra 1. septem-
ber 2011. Styret har hatt 11 ordinære styremøter 
og 2 telefonmøter. Det er til sammen behandlet 
59 protokollførte saker. I tillegg er det behandlet 
en rekke orienterings- og referatsaker. De viktig-
ste sakene har vært: 

Høringer: Ny kvoteordning for melk, Kom-
munikasjonsstrategi Norges Bondelag, Konsep-
tutredning for transportløsninger Trondheim-
Steinkjer, uttalelse til jordbruksforhadnlingene, 
oppfølging og høring matmaktutvalget, Fors-
kningsprosjekt rovdyr NINA, FOU strategi 
Trøndelag, Aktive lokallagsmidler, mediestrategi 
for Nord-Trøndelag, Oppfølging av rovdyrforli-
ket.

Styret og administrasjonen har deltatt på lo-
kallagsårsmøter og flere temamøter i lokallagene. 
Etter jordbruksforhandlingene hadde styret et 
møte med styreleder i Norges Bondelag, Nils T. 
Bjørke. Styret har også hatt med Tine, Felleskjø-
pet og Innovasjon Norge på styremøter i løpet 
av året. Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 
31.12.11 et medlemstall på 5.134. Dette er en 
nedgang fra 2010 på 117 medlemmer. Vi har fått 
272 utmeldinger og 181 innmeldinger. Fylkesla-
get besto av 40 lokallag pr 31.12.11.

Organisasjonsarbeid
Årsmøtet i Norges Bondelag
Årsmøte i Norges Bondelag ble holdt 8. og 9. 
juni på Lillehammer. Landbruks- og matminis-
ter Lars Peder Brekk, Knut Arild Hareide (KrF) 
og Bård Vegar Solhjell (SV) gjestet årsmøtet.

Utsendinger fra Nord-Trøndelag var Inger 
Hovde, Kåre Peder Aakre, Solbjørg Kjølstad, 
Oddbjørn Aarøe, Johan Arnt Dahlen, Trond 
Hodne, Tor Værdal, Trine Hasvang Vaag, Johan 
Kristian Daling og Anders Røflo.

Johan Arnt Dahlen holdt innlegg i general-
debatten om behovet for å fjerne kjøttkontroll-
avgifta og sonegrenser. Johan Kristian Daling 
innledet om behovet for å styrke tollvernet for 
å kunne heve prisene på landbruksvarer. - Min 
visjon er at jeg med hånda på hjertet skal kunne 
anbefale barna våre en fremtid i landbruket, sa 
Trine Hasvang Vaag til Bondetinget, som også 
påpekte at hun var bekymret for utviklingen, og 
om vi klarer å opprettholde matproduksjonen i 
hele landet.

Kommunikasjon og mediehåndtering var et 
gjennomgående tema på årsmøtet, og mange av 
utsendingene mente Bondelaget må bli bedre på 
dette. I tillegg til generaldebatt og vanlige årsmø-
tesaker var det temadebatt om landbruksmel-
dinga.

Nord-Trøndelag Bondelag fremmet henstil-
ling til styret i Norges Bondelag om å se på mulig-
hetene for lik og øremerket godgjøring til tillits-
valgte som deltar på årsmøter og ledersamlinger i 
fylkeslagets regi.

Trine Hasvang Vaag ble valgt som nytt styre-
medlem i Norges Bondelags styre med 140 stem-
mer, 21 blanke. 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag 
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble holdt i 
på Snåsa Hotell 9. mars 2011. Det møtte 67 ut-
sendinger. Møteleder var Kristen Dille. Fra Nor-
ges Bondelag deltok styremedlem Clara Hveem 

Leder Trine Hasvang Vaag holdt hovedinnleg-
get. 

Hasvang Vaag innledet med at vi har lagt bak 
oss et aktivt bondelagsår. 2010 var et år hvor 
landbruk var tema – ikke bare foran jordbruks-
oppgjøret, men faktisk hele året. Og det har fort-
satt i 2011. Dette har vært viktig. 

Hun viste videre til at Nord-Trøndelag Bon-
delags hovedinnspill til den kommende Land-
bruksmeldinga er ”Økt mat og energiproduk-
sjon basert på norske ressurser”. Bakgrunnen er 
befolkningsveksten i Norge og usikker global 
matforsyning i framtida. For å få utnyttet alt 
areal er vi avhengig av landbruk over hele lan-
det og variert bruksstruktur i hele landet. For å 
nå målsettingene er importvernet avgjørende, 
og jordvernet må styrkes. Hun pekte på at for å 
kunne levere mat, kulturlandskap og tjenester i 
framtida, må bøndene ha ei inntekt til å leve av. 

Framtidas landbruk kan ikke baseres på dugnad 
og idealisme.  
Hun skisserte tre hovedprioriteringer til jord-
bruksforhandlingene:

• Et betydelig inntektsløft for å tette inntekts-
gapet .

• Rammevilkårene for de arbeidskrevende hus-
dyrproduksjonene må styrkes betydelig (melke-
produksjon, smågris og storfekjøttproduksjon)

• En sterk økning i investeringsvirkemidlene 
er helt nødvendig for å sikre fornying av driftsap-
paratet i norsk landbruk.

Hun la også stor vekt på at vi må kreve det vi 
mener er riktig og ikke legge oss på det vi tror er 
riktig nivå i forhold til å gå inn i forhandlinger og 
ha størst mulighet for å inngå en avtale. 

Det å produsere mat er verdens viktigste jobb. 
Hun la stor vekt på at Bondelaget skal fortsette 
å jobbe med å bygge allianser og synliggjøre den 
jobben vi gjør overfor resten av samfunnet. Hun 
takket avslutningsvis for støtten hun og Nord-
Trøndelag Bondelag hadde fått i 2010.

I debatten var det mange som ytret stor takk 
til lederen for måten hun raskt hadde løftet land-
bruket fram, og vunnet sympati for landbruket 
sin posisjon i samfunnet rundt oss.

Årsmøtet var også startskuddet for vårens 
budstikkeaksjon. Bjørnar Skjevik, styreleder i 
Nord-Trøndelag E-verk, holdt innlegg og vektla 
at landbruket er den viktigste næringa i Nord-
Trøndelag. I løpet av de siste fem-seks åra er det 
tapt 1000 årsverk i landbruket – det tilsvarer 
Aker Verdal og Norske Skog! Men det får liten 
oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Han var 
overbevist om at landbruket vil styrke sin posi-
sjon i framtida – det er en kolossal global befolk-
ningsvekst, og det kan skje ting som gjør det stra-
tegisk riktig å ha en egen matproduksjon. Han la 
avslutningsvis stor vekt på alliansebygging. ”Få 
fram at denne stafetten er folkeopplysning! Vis 
hva landbruket skaper! Skap allianser!” var hans 
oppfordring.

KS-leder Tomas Hallem hilste også årsmøtet 
i anledning budstikkeaksjonen. Han la vekt på 
landbrukets betydning for kommunene i Nord-
Trøndelag.

Framtida 
formes nå

ÅRSMELDING 2011
Nord-Trøndelag Bondelag

Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

ANNONSEBILAG

Budstikkestafetten ble avsluttet med en stormønstring av bønder og alliansepartnere i Oslo. Ole Tronstad, Inderøy, Grete Storstad, 
Sparbu, Trine Hasvang Vaag, Snåsa og Bård Jørgen Elden, Namdalseid, overrakte budstikkene fra Nord-Trøndelag.

Fylkesleder Trine Hasvang Vaag overrakte 
”Vi Vil”-prisen til Einar Olav Vie fra Grong, 
mens Namdalseid Bondelag og leder 
Oddbjørn Solum ble kåret til beste lokal-
lag under årsmøtet på Snåsa.

Mange har i lengre tid 
pekt på potensialet 
som ligger i å bruke 
hogstavfall i bioener-
gisammenheng. Nyere 
forskning viser at dette 
fort går ut over veksten 
til den neste generasjon 
av skog.

OLe T. HOfsTad

Det er i dag ingen tvil om at bruk 
av hogstavfall til brensel er positivt 
i karbonregnskapet, men forskning 
tyder på at en ukritisk bruk kan slå 
negativt ut på flere områder. Spørs-
målet blir da å finne den optimale 
måten å utnytte ressursen på.  

Mange store bioenergianlegg er 
nå under bygging her til lands. Ulike 
varianter av trevirke tenkes som 
energikilde, blant annet de betyde-
lige mengder hogstavfall som ligger 
igjen etter skogsdrift.

Fra offisielt hold er det uttalt at å 
utnytte hogstavfallet vil gjøre det en-
klere å nå regjeringens mål om å do-
ble bruken av bioenergi innen 2020. 
Den største kilden til bioenergi lig-
ger i dag i trevirke, og det er også i 
skogen det store potensial for økte 
klimavennlige wattimer ligger.

Det pekes gjerne til Sverige som 
foregangsland når det gjelder å ta i 
bruk hogstavfallet i fyringsanlegg. 
Her tar man til og med opp stubben 
slik at det nye plantefeltet blir helt 
fritt for avfall. I fjor ble hogstavfall 
høstet på 150 000 hektar av Sveriges 
hogstareal.

Nyere forskning viser imidlertid at 
et ukritisk uttak av hogstavfall redu-
serer veksten i neste generasjon skog.  
 

Forsker Kjersti Holt ved Norsk in-
stitutt for skog og landskap skriver 
blant annet at det i de unnselige kvis-
tene ligger mat som den neste gene-
rasjonen trær skal leve av, og at fors-
kningsresultater viser at grantrærne 
vokser litt dårligere der hvor greiner 
og topper er tatt ut.

Holt henviser til et forsøk som 
viser at eksempelvis heltretynning, 
der alt av treet blir tatt ut, medfører 
i gjennomsnitt at grantrærne vokser 
omtrent 10 prosent mindre de første 
20 årene. etter slik tynning. 

På den annen side har man også 
forsøksfelt der man måler hvor mye 
av hogstavfallet som faktisk blir tatt 
ut i praksis ved såkalt grothøsting. 
Her viser det seg at en drøy tredjedel 
ble liggende igjen. Dermed blir ikke 
det totale næringstapet så stort.

Spørsmålet blir da hvordan 
hogstavfall kan høstes uten at 
skogen blir negativt påvirket. 
- Som vanlig er det snakk om å finne 
den beste måten å gjøre ting på, på 
de rette arealene. Med mer kunn-
skap kan vi gjøre riktige valg. Fram-
tidig forskning vil gi flere svar, men 
allerede nå kan vi gi generelle råd.

Holt mener det er viktig at 
entreprenørene ikke blir «for 
flinke» til å ta ut hogstavfallet. 
- Vi bør gjøre uttaket på en måte som 
gjør at mest mulig av de næringsrike 
nålene faktisk blir liggende igjen, 
selv om kvisten blir fjernet. Hogstav-
fall bør ikke høstes i slutthogsten 
hvis det skjer under tynning. 

Holt mener også man bør vur-
dere om det er områder hvor man 
ikke bør høste hogstavfallet, og om 
noen arealer eventuelt bør gjøds-
les for å kompensere næringstapet.  
- Gjør vi dette riktig, kan Norges 
rike skogarealer bidra enda mer til 
å minske CO2-utslippene på lang 
sikt, samtidig som vi opprettholder 
skogproduksjonen til glede for fram-
tidige generasjoner, skrive forsker 
Kjersti Holt.

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag vil ha en ny 
metode for å beregne 
nytteverdi av matjord 
i samband med om-
disponering til andre 
formål. Det henvises til 
at nærmere 1000 dekar 
dyrkajord kan gå med 
til et veiprosjekt i Gaul-
dalen.
OLe T. HOfsTad

Planene om ny E6 gjennom Gaul-

dalen blir møtt med kritikk fordi 
Statens vegvesen velger alternativ 
uten å tallfeste de samfunnsmessige 
kostnader ved å bygge ned 790 dekar 
dyrket jord. Trolig et tall som i prak-
sis kan nærme seg 1000 dekar.

Fylkesmann Jørn Aksel Krog i 
Sør-Trøndelag har sendt et brev til 
Samferdselsdepartementet, Miljø-
verndepartementet og Landbruks- 
og matdepartementet der det heter 
at veiprosjektet utfordrer jordvern-
politikken. 

Fylkesmannen er kri-
tisk til den foreløpige anbe-
falingen fra Statens vegvesen. 
- Statens vegvesen anbefaler et av 
de mest konfliktfylte alternativene 
mht jordvern. Regjeringen krever 
derimot at det skal føres en svært 
restriktiv linje i omdisponeringen av 

dyrket jord i transportpolitikken, 
heter det i brevet.

Fylkesmannen mener det er meto-
diske utfordringer i de samfunnsøko-
nomiske vurderingene som bidrar til 
vegvesenets anbefaling, og mener det 
er en metodisk svakhet når omdis-
ponering av kanskje 1000 daa mat-
kornareal ikke påvirker netto nytte.  
- Den eneste prisen som settes på 
dyrka mark er kostnaden det offent-
lige har ved grunnervervet, altså en 
utgift. Den positive samfunnsnytten 
som jordvernpolitikken må bygge 
på, er derimot ikke tallfestet, skriver 
fylkesmannen, som mener en ned-
bygging av 1000 daa matproduse-
rende areal har en stor negativ verdi.

I brevet henvises det blant annet til 
gjennomsnittsberegninger som viser 
at 1000 daa kan gi nok brødkorn til 

7000 personer per år. Fylkesmannen 
mener at den positive samfunnsnyt-
ten av matproduksjon bør vurderes 
tatt med som en prissatt konsekvens 
og dermed påvirke beregningene av 

netto nytte. Dette bør være sentralt 
når metodikken eventuelt skal revi-
deres i 2012.

Hogstavfall til bioenergi ikke entydig positivt

Vil ha prissatt matproduksjon 
i jordvernpolitikken

KAN REDUSERE VEKST: I fjor ble hogstavfall høstet på 150 000 hektar av Sveriges hogstareal. Nyere 
forskning viser imidlertid at et ukritisk uttak av hogstavfall reduserer veksten i neste generasjon skog. 



14 Landbrukstidende  Nr. 1  2012 15Landbrukstidende  Nr. 1  2012

ÅRSMELDING 2011
Nord-Trøndelag Bondelag

Vi skal være ledende i utviklingen av nordtrøndersk landbruk

Årsmøtet vedtok visjonen for nordtrøn-
dersk landbruk Følgende underskrev bud-
stikka: Bjørnar Skjevik, Tomas Iver Hallem, 
Sture Sivertsen og Trine Hasvang Vaag. Sture 
Sivertsen mottok budstikka fra fylkesleder 
Trine Hasvang Vaag. Han viste til at han for 
sin egen del hadde vært spent før mange sta-
fettetapper i sin aktive skikarriere, men var nå 
mer spent på resultatet av budstikkestafetten. 
Dette var kanskje den viktigste stafettetappen 
han hadde gått, sa han.

Anny Bruheim ble takka av for mangeårig 
arbeid i Nord-Trøndelag Bondelag av fylkes-
lederen. Hun starta i fylkeslaget som kontor-
assistent 16/4 1968, og har dermed jobba 43 
år. Hun har vært navet i fylkesorganisasjonen 
i mange år, og høstet veldig mange positive 
ord for sin innsats. Det ble også overrakt hils-
ning fra Norges Bondelag, signert leder Nils 
T Bjørke og generalsekretær Per Gunnar 
Skorge.

Clara A Hveem, styremedlem i Norges 
Bondelag holdt innlegg om ”Hvordan jobber 
Norges Bondelag i politiske prosesser”.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig 
godkjent. Det samme ble arbeidsplan og bud-
sjett for 2011. Valget foregikk i rolige former, 
og Trine Hasvang Vaag ble gjenvalgt som le-
der. Valgene for øvrig framgår av oversikten 
over.

Namdalseid Bondelag v/ leder Oddbjørn 
Solum fikk tildelt prisen ”Årets lokallag” for et 
meget aktivt lokallagsår. Namdalseid Bonde-
lag har engasjert seg sterkt i en rekke lokale sa-
ker, og har vervet 18 nye medlemmer i 2010.

”Vi vil prisen” ble tildelt Einar Olav Vie, 
leder i Grong Bondelag, for hans politiske en-
gasjement i Nord-Trøndelag Arbeiderparti og 
omfattende arbeid for å tale landbrukets sak.

Ledersamling
Høstens ledersamling ble lagt til Sveits. 45 lo-
kallagsledere, styremedlemmer og ansatte dro 
i månedsskiftet oktober/november på studie-
tur til alpelandet, som har mange likhetstrekk 
med Norge. På programmet sto blant annet 
orientering om landbruket i Sveits og spesielt 
om situasjonen i melkeproduksjoen etter at 
kvotene ble fjernet. Det var også innlagt flere 
gårds- og bedriftsbesøk. (Se egen artikkel om 
Sveits-turen side 3 i årsmeldinga.)

Regionmøter
I 2011 ble det arrangert to runder med regi-
onmøter for styrene i lokallagene. På møtene 
i januar var arbeidet i Bondelaget 2011 og 
aktivitet i lokalalgene hovedtema.  Som følge 
av vedtak om å fremskynde arbeidsåret i Bon-
delaget ble regionmøtene for vinteren 2012 
arrangert i desember 2011. I disse møtene var 
kommunikasjon og landbruksmeldinga ho-
vedtema på møtene. Valgkomiteen deltok på 
begge møterundene.

Budstikkeaksjonen
Bondelaget gjennomførte på vårparten en 
landsomfattende budstikkestafett for å rette 
oppmerksomheten mot den nye landbruks- 
og matmeldinga. Hovedbudskapet var at 
vi må øke vår matproduksjon for å mette en 
stadig voksende befolkning. Gjennom bud-
stikkestafetten fikk vi alliansepartnere utenfor 
næringa som underskrev oppropet og støttet 
budskapet.

I Nord-Trøndelag gikk startskuddet for 
budstikkestafetten på årsmøtet på Snåsa. 
Budstikkene gikk på kryss og tvers i fylket, og 
nesten samtlige lokallag hadde egne arrange-
ment eller deltok i fellesmarkeringer.

Avslutninga av stafetten ble markert i Oslo 
12. april med opptog og overlevering av bud-
stikkene til stortingspresidenten. Fra Nord-
Trøndelag deltok 40 bønder og alliansepart-
nere, blant dem tidligere kombinertløper 
og nå landslagssjef i Østerrike, Bård Jørgen 
Elden. Til sammen var mellom 600 og 700 
bønder med på markeringen i en regnfull ho-
vedstad.

Åpen gård
Åpen gård ble arrangert på hele sju steder i 
2011; Jøa, Foldereid, Frosta, Inderøy, Stod, 
Skage i Overhalla og Nesset i Levanger. De 
fleste arrangementene ble holdt på den nasjo-
nale Åpen gård-dagen 21. august, men noen 
ble holdt på andre tidspunkt som passet bedre 
for lokallagene. Oppslutninga var meget god, 
men flere hundre besøkende på enkelte av ar-
rangementene. Totalt besøkte 1.700 personer 
Åpen gård i Nord-Trøndelag.

Inn på tunet-utvalget
Utvalget av bestått av Inger Hovde (leder), 
Eva Hojem, Frosta, Joar Vaadal, Sparbu, 
Hege Ericson, Verran og Inga Berit Lein, Ver-
dal. Utvalget har hatt to møter, og har jobbet 
med innspill til jordbruksforhandlingene og 

høringer til Norges Bondelags Inn på tunet-
utvalg, hvor Ericson er medlem. Ericson og 
Hovde har hatt to møter med Fylkesmannens 
landbruksavdeling om kompetansetiltak og 
handlingsplan for Inn på tunet.

Verveutvalget
Verveutvalget har bestått av Anders Røflo, 
Røra, leder, Aud Dagmar Ramdal, Leksvik, 
Lars Fløan, Skatval og Vidar Meldal, Kvam. 
Utvalget har hatt ett møte. Oddbjørn So-
lum, Namdalseid har vært leid inn i forbin-

delse med verving. Han har ringt rundt til 
bruksmedlemmer som har meldt seg ut i lø-
pet av 2011, for å hente inn informasjon om 
hvorfor de har meldt seg ut. Dette har vært et 
vellykket tiltak.

Samarbeidsrådet i Midt-Norge
Tillitsvalgte og ansatte i Landbrukssamvirket, 
Bondelaget og Bonde- og Småbrukerlagene i 
Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør samar-
beidsrådet. Samarbeidsrådet hadde to møter i 
2011. Grønn forskning, politisk påvirkning, 
felles opplæring og kompetansløft har vært 
hovedtema i dette arbeidet. 

Grønn forskning
Prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge ble 
opprettet sommeren 2010. Grønn forskning 
i Midt-Norge bidratt til 13 forskningspro-
sjekter med en total størrelse på nærmere 60 
millioner kroner som allerede er innvilget, 
hovedsakelig med finansiering fra nasjonale 
finansieringskilder. Temaene spenner blant 
annet over gåsejakt, flåttbårne sykdommer, 
økologisk korndyrking, grovfôrproduksjon, 
klimatilpassing og foryngelse av granskog, 
mattrygghet og vekthusproduksjon.

Trøndersk kornutvalg
Trøndersk kornutvalg har hatt to styremøter 
og ett nettverksmøte. Trøndersk kornutvalg 
har arrangert 4 kornmøter, to i Sør-Trønde-
lag og to i Nord-Trøndelag. Tema: Grøfting. 
Sorter og sortsforsøk i 2011. Årsaker til stor 
avlingsvariasjon. Såkornsituasjonen. Kom-

Åpen gård ble arrangert hele sju steder i 
Nord-Trøndelag, og hadde til sammen rundt 
1.700 besøkende. På Sakshaug Berg på Inder-
øy var det mange dyr å kose med, og mange 
andre aktiviteter for både store og små. 

ANNONSEBILAG

ÅRSMELDING 2011
Nord-Trøndelag Bondelag

Vi skal være nordtrønderbondens viktigste redskap i arbeidet med rammevilkår

petanseutvikling i korn – appell 
fra kornskolen. Helga Stavrum 
Opheim har vært Nord-Trøndelag 
Bondelags representant i utvalget.

Grøntutvalget
Grøntutvalget har i 2011 bestått av 
Arnhild Lie Aarøe fra Levanger, Ole 
Martin Veske fra Levanger, John Fer-
stad fra Inderøy og Johan Arnt Her-
nes fra Frosta.  Johan Arnt Hernes 
har deltatt som styrets representant. 
Etter årsmøtet gikk han ut av styret 
i Nord-Trøndelag Bondelag, og har 
i løpet av året gått inn som leder i 
Grøntutvalget i Norges Bondelag. 
Grøntutvalget i Nord-Trøndelag 
Bondelag har hatt et møte i 2010, og 

behandlet da innspill til jordbruks-
forhandlingene. Tollvern, tilskudd 
og markedsmakt var sentrale tema. 

Inntekts- og 
arbeidsvilkår
Jordbruksforhandlingene
Arbeidet foran jordbruksforhand-
lingene startet med studieringer og 
informasjonsmøter i lokallaga. 25 av 
41 lokallag sendte innspill til fylkes-
laget. Fylkeslaget mottok også inn-
spill fra 8 andre lag/organisasjoner. 
Innspillene viser et betydelig behov 
for betydelig løft i rammevilkårene 

for norsk jordbruk i årets jordbruks-
forhandlinger.

Et forslag til uttalelse til jord-
bruksforhandlingene ble lagt fram 
for årsmøtet, som ga sin tilslutning 
til følgende hovedprioriteringer:

1. Et betydelig inntektsløft for å 
tette gapet i inntekt i forhold til an-
dre grupper.

2. Et omfattende løft for arbeids-
krevende husdyrproduksjoner

3. Styrking av investeringsvirk-
emidlene for kapitaltilgang ved for-
nying av driftsapparatet.

Landbruksmeldinga
Nord-Trøndelag Bondelag har ar-

beidet med innspill til landbruks-
meldinga som ble lagt fram i desem-
ber. Det er også arbeidet opp mot 
politikerne i denne saken. I samar-
beid med Inderøy Bondelag ble det 
arrangert temamøte om landbruks-
meldinga, her deltok Nils T Bjørke, 
Arne L. Haugen, Aps landbruks-
politiske talsmann på Stortinget 
og Ane Kismul, politisk rådgiver i 
Landbruks- og matdepartementet. 

Næringspolitikk 
og –utvikling
Rovviltforliket
Nord-Trøndelag Bondelag har i 
arbeidet politisk i forkant av Rov-
viltforliket i Stortinget, som etter 
flere utsettelser ble vedtatt i juni. 
Rovviltforliket er et skritt i riktig 
retning, men er langt fra å innfri 
Nord-Trøndelag Bondelags innspill 
på bestandsmål. 

Bestandsmålet for bjørn er redu-
sert med to ynglinger mens de andre 
artene er opprettholdt uendret. Det 
er imidlertid slått fast at bestandene 
skal forvaltes så nært bestandsmå-
lene som mulig, og det er i seg selv 
viktig, da bestandene av gaupe og 
jerv i flere år har ligget betydelig over 
bestandsmålene i Region 6. 

Nord-Trøndelag Bondelag har ar-
beidet aktivt for å sikre at en av de 
to reduserte ynglingene for bjørn 
skal legges i region 6, etter at DN 

har foreslått at bestandsmålene skal 
reduseres med to ynglinger i Nord-
land, Troms og Finnmark, det vil si 
region 7 og 8. Dette på tross av at 
konflikten mellom bjørn og sau er 
langt større i Region 5 Hedmark 
og 6 Midt Norge. Nord-Trøndelag 
Bondelag innledet derfor samarbeid 
med Sør-Trøndelag Bondelag, Hed-
mark Bondelag og Oppland Bonde-
lag, og har i brevs form bedt Norges 
Bondelag ta stilling til saken, og gå 
imot DN, som etter vårt skjønn ikke 
ivaretar rovviltforlikets målsetting 
om redusert konflikt.

Norges Bondelag sendte før jul 
henvendelse til DN og argumenter-
te for at reduksjonen i bestandsmål 
må fordeles med mål å redusere kon-
flikt, men hadde ikke noen formu-
lering på hvilke regioner som bør få 
reduksjonen. Nord-Trøndelag Bon-
delag vil arbeide videre med dette.

Skadefri bonde
Rapporten fra undersøkelsen Ska-
defri bonde ble lagt fram i oktober. 
Den bekrefter mistanken om bety-
delig underrapportering av person-
skader i landbruket. 2.699 bønder i 
Sør- og Nord-Trøndelag har svar på 
undersøkelsen. 9,2 prosent oppgir at 
de har vært utsatt for ett eller flere 
uhell med personskade i løpet av det 
siste året. Undersøkelsen gir nyt-
tig informasjon om hvordan og når 
skader skjer, og undersøkelsen vil 
bli brukt i arbeidet med å forebygge 
ulykker i landbruket. 

Advokat Ivar Hustad, Advokat Stein Aage Sørvig, Advokat Kirsten Hustad

Vi er samarbeidsadvokater med Norges bondelag. Vårt firma bistår med rådgivning og 
sakførsel innen landbruk- og grunneierjus.

Vi har over mange år ytet bistand i ulike situasjoner og saker. Det har gitt oss erfaring og 
utviklet vår innsikt og kompetanse. Vi tilstreber oss på å yte bistand med en sterk faglig 
og etisk forankring.

Besøksadresse: Carl Gulbransons gt. 7, Namsos
Postadresse: postboks 500, 7801 Namsos
Telefon: 74 22 66 77  Kl. 0830-1600. Telefaks: 74 22 66 78
E-post: sas@namsosadvokatene.no

Fortsettelse på neste side...
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Et bredt produktspekter 
tilpasset hverdagen i landbruket

SpareBank 1 SMN har lang erfaring som 
samarbeidspartner for landbruket. Vi er 
totalleverandør innen fi nansielle tjenester 
for landbruket.  

  – Finansiering og leasing 
  – Forsikring
  – Sparing og pensjon 
  – Betalingstjenester
  – Eiendomsmegling

Ta kontakt med ditt nærmeste 
SpareBank 1 SMN-kontor

Det store medietrykket har 
overrasket Trine Hasvang Vaag 
mest det første året som leder i 
Nord-Trøndelag Bondelag. Hel-
digvis visste hun ikke om det på 
forhånd…

- Hvis jeg hadde vært klar over det, er det ikke 
sikkert jeg ville sagt ja. Som leder er du veldig i 
fokus. Jeg så jo at Jon Trøite var det, men det ble 
noe helt annet da det ble meg, sier Trine.
Selv om det ikke synes utad, er det å bli fotogra-
fert og filmet noe av det fylkeslederen liker aller 
minst. Men hun vet at det må til. Som fylkesle-
der er hun talsperson for hele det nordtrønder-
ske landbruket.

- Hvilke erfaringer har du med media?
- Jeg har et godt samspill med media, og 

synes journalistene oppfører seg greit. Jeg ser at 
dette er en nødvendig del av vervet. Men det er 
en vanskelig balansegang å formidle hva som 
er bra med yrket, og samtidig få fram til beslut-
ningstakerne at vi trenger levelige, økonomiske 
vilkår. Det blir vanskelig å framstå som bare 
positiv.

Telefonene fra media er mange i løpet av ei 
arbeidsuke, og Trine velger å tolke det positivt 
at media vil ha henne i tale. I hele sommer var 
det også et bra trykk. Mens andre er på ferie, er 
bøndene hjemme og jobber – og dermed til-
gjengelig for media.

Hektisk og spennende
- Hvordan har det første året vært?

- Veldig hektisk og veldig spennende. Jeg har 
sett hvor mange steder vi er inne, uten at folk vet 
om det. Vi blir spurt til råds i forvaltningssaker, 
og har inngrep med det som skjer. Vi driver med 
mye mer enn jordbruksforhandlinger.

- Du gikk fra å 
være benkeforslag 
til fylkesleder på to 
år, har læringskur-
ven vært bratt?

- Ja, den har 
vært rimelig bratt. 
Men jeg føler at 
det har gått ganske 
bra, mye fordi vi har et kontor som er så oppegå-
ende. Du får den hjelpa du trenger, og står ikke 
alene. Det er en stor forskjell fra å være lokallags-
leder, sier Trine.

- Har du mistet noen illusjoner?
- Om jeg ikke har mistet noen, har jeg måttet 

innfinne meg med at jeg må ha litt mer tålmo-
dighet. Noen ganger må det kjøres prosesser 
som tar litt tid.

Trine synes kontakten med lokallaga har vært 
god. Spesielt rundt jordbruksoppgjøret var det 
mange telefoner.

- Det er viktig. Hvis jeg ikke hadde hatt kon-

takt med grasrota, hadde jeg vært ute å kjøre. 
Jeg har fått mange gode og nyttige innspill.

Ingen ni til fire-jobb
Å være leder i Nord-Trøndelag Bondelag, er som 
å være bonde – ingen ni til fire-jobb. Selv anslår 
hun at vervet i tidsbruk utgjør en drøy halvstil-
ling. Under jordbruksoppgjøret gikk det i ett 
døgnet rundt. Og det siste året har det vært spe-
sielt mange møter i forbindelse med landbruks-

meldinga og nye 
bestandsmål for 
rovdyr. Regiona-
liseringsreformen 
gjør at flere beslut-
ninger er flyttet 
til fylkesnivå, og 
da blir fylkeslaget 
trukket mer inn i 

prosessene. 
- Jeg har vært nødt til å avsette tid til familien, 

sier Trine.
- Hva er de tre viktigste sakene for deg det 

neste året?
- Landbruksmeldinga, økonomien og rov-

dyrpolitikken. Vi må jobbe hardt opp imot 
politikerne i alle disse sakene.

Må bli tøffere
Trine mener at rovdyraksjonen i Oslo før jul var 
et høydepunkt. Den viser at organisasjoner kan 
løfte blikket og opptre samlet i en viktig sak, 

selv om de ikke er enige i alt. Hun ønsker også 
at Norges Bondelag må bli mer handlingsori-
entert og tøffere, samtidig som det beholder se-
riøsiteten. - Vi må tørre å bryte forhandlingene 
når det er nødvendig, sier hun.

- Noe som har overrasket deg i året som gikk?
- Ja, noe som har overrasket meg, er at tre-fire 

personer bestemmer hvordan Norge skal dri-
ves. Jeg var ikke klar over at det var så ille. Men 
dette har kommet fram i flere saker i 2010, og 
jeg er ikke sikker på om det er sånn vi vil det 
skal være, sier fylkeslederen.
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Vi har samarbeidsavtale med Bondelaget og våre 
advokater har lang erfaring med alle saker 
som knytter seg til landbruk og faste eiendommers 
rettsforhold.
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Vi skal være ledende i utviklingen av  nordtrøndersk landbruk

Trine Hasvang Vaag pekte i sitt 
innlegg til årsmøtet og statsministe-
ren på behovet for økonomi i nærin-
ga for å utvikle matproduksjonen og 
bygdene. I tillegg holdt Johan Kristi-
an Daling innlegg om kapitalbereg-
ningsmetodene i referansebrukene. 
Dette ble i etterkant fulgt opp med et 
brev fra Nord-Trøndelag Bondelag 
til Norges Bondelag. Saken drøftes i 
Budsjettnemnda.

Trygderettighet og muligheter 
ved sykdom og fødsel er viktig for 
at ungdom skal satse på landbruket 
var hovedpoenget i Inger Hovdes 
innlegg. I tillegg ble ny stortingsmel-
ding om mat og landbrukspolitikk 
drøftet. Johan Arnt Hernes holdt 
Nord-Trøndelag Bondelags innlegg 
knyttet til denne.

Jon Trøite ble valgt som tredje vara 
til styret.

Ledersamling
Ledermøtet ble holdt sammen med 
Østfold Bondelag på Steinkjer 19.-
20. november, med 113 påmeldte 
deltakere. Landbrukspolitikk var 
hovedtema første dag. Innledere var 
Nils T. Bjørke, Norges Bondelag, 
Fredmund Sandvik, tidligere sty-
releder i Tine og Johnny Ødegård, 
Norske Felleskjøp. Bjørn Gimming 
innledet om arbeidet med vanndi-
rektivet i Østfold.

Andre dag var viet organisasjons-
arbeid. Trøgstad Bondelag og Egge 
og Kvam Bondelag viste hvordan 
godt lokallagsarbeid kan drives, og 
Astrid Solberg i Norges Bondelag 
orienterte om aktuelle saker i orga-
nisasjonen. Karin Søraunet avsluttet 
dagen med en personlig beretning 
over teamet matproduksjon - ver-
dens viktigste yrke.

Regionmøter
I starten av januar ble det gjennom-
ført 6 regionmøter med 123 del-
tagere fra styrene i lokallagene. Lo-
kallagenes arbeid mot kommunene 
var hovedtemaet i disse møtene, og 
utvalgte ordførere deltok på møtene. 
I tillegg innledet LHMS og represen-
tanter for valgkomiteen.

Aksjonsdag
Bondelagsmedlemmer aksjonerte på 
19 steder i Nord-Trøndelag under 
den landsomfattende aksjonsdagen 
14. april. Avisa ”Mer enn lave pri-
ser” ble delt ut, og i Steinkjer over-
rakte fylkeslederen et brev til Coop-
ledelsen med oppfordring til å øke 
andelen norskprodusert matvarer i 
butikkene.

Grøntutvalget
Grøntutvalget har i 2010 bestått 
av Olav Galtvik fra Frosta (leder), 
Arnhild Lie Aarøe fra Levanger, Ivar 
Vatn fra Inderøy og Åge Hammer fra 

- Overrasket over medietrykket

” Noe som har overrasket meg, er 
at tre-fire personer bestemmer 
hvordan Norge skal drives. Jeg var 
ikke klar over at det var så ille.”

Trine Hasvang Vaag 
tilbringer mange ti-
mer med PC-en og 
aviser på spisebordet 
hjemme på Mediaas 
søndre på Snåsa.

Fakta
Trine Hasvang Vaag (40)

Verv:
Leder i Nord-Trøndelag Bondelag

Produksjon:
Melk, kjøtt, korn og skog
Startet som bonde i 1992. Overtok da går-
den Mediaas søndre på Snåsa.

Utdanning:
Grunnkurs landbruk, utdannet bedriftsø-
konom, to grunnfag juss.

Familie:
Gift. Fem egne barn og ett fosterbarn i alde-
ren 6-23 år.
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Et bredt produktspekter 
tilpasset hverdagen i landbruket

SpareBank 1 SMN har lang erfaring som 
samarbeidspartner for landbruket. Vi er 
totalleverandør innen fi nansielle tjenester 
for landbruket.  

  – Finansiering og leasing 
  – Forsikring
  – Sparing og pensjon 
  – Betalingstjenester
  – Eiendomsmegling

Ta kontakt med ditt nærmeste 
SpareBank 1 SMN-kontor

Posistiv versjon på hvit og lyse 
bakgrunner.

Negativ versjon brukes på 
farget/mørk bunn.

NTE_dekorelement �re versjoner, �re farger til bunn 

Nord-Trøndelag stilte med en stor delegasjon på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer. Fra venstre: Askeladdpris-vinnerne Hilde 
Kyllo og Jo Arne Kjøglum, Johan Arnt Dahlen, Marit Haugen, Anders Røflo, stortingsrepresentant Lars Myraunet, Solbjørg Kjølstad, Ove 
Magne Ribsskog, Inger Hovde, Trine Hasvang Vaag, Lars Petter Bartnes, Trond Hovde, Johan Kristian Daling, Kåre Peder Aakre, Eilif Due, Tor 
Værdal, Asbjørn Helland og Oddbjørn Aarøe.

Norsk og sveitsisk 
landbruk er svært 
likt og har mange 
av de samme utfor-
dringene. Men Sveits 
har gått lenger enn 
Norge i å tilpasse seg 
EU, ved blant annet 
å fjerne melkekvo-
tene.

Alpelandet var derfor et naturlig 
valg da Nord-Trøndelag Bondelag 
høsten 2011 skulle på studietur. 44 
tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, samt 
ansatte, deltok på turen, som besto 
av fire dager med tettpakket pro-
gram.

 - En svært lærerik og fin tur, sier 
leder Kåre Peder Aakre i Nord-Trøn-
delag Bondelag, som var spesielt 
imponert over hvor flinke sveitsiske 
bønder er til å holde kulturlandska-
pet i hevd. Nesten uansett hvor vi 
dro, var alt grasareal i bruk. Til og 
med i tettbygde strøk gikk det dyr og 
beitet på små teiger mellom husene.

Sveits er på størrelse med trønde-
lagsfylkene, men har 7,6 millioner 
innbyggere. Hele en tredel av arealet 
er dyrket, mens vi har bare 4 prosent 
dyrket areal.

Gårdene er jevnt over like store 
som i Norge. Antall gårder har gått 
sterkt ned de siste årene, og flere 
drives på deltid. Produksjonsforhol-

dene varierer ettersom gårdene lig-
ger i dalbunnen eller i fjellområder. 
Melkeproduksjonen er svært viktig, 
men lønnsomheten er redusert med 
20-30 prosent etter at melkekvotene 
ble fjernet i 2008.

Sveits er i likhet med Norge et 
høykostland med en sterk valuta. 
Landet står utenfor EU, men har 
en handelsavtale om blant annet 
import og eksport av ost og bearbei-
dede landbruksprodukter.

En av erfaringene nordtrønderne 
trekker fra turen, er at vi må verne 
om melkekvotene, markedsordnin-
gene og et sterkt samvirke, påpeker 
Kåre Peder Aakre. Han frykter større 
konsekvenser i det langstrakte Nor-
ge hvis melkekvotene fjernes, slik de 
blir i EU fra 2015.

- For oss er det enda viktigere å be-
holde melkekvotene, fraktutjevning 
og prisutjevning. Melkekvotene 
er viktige ikke bare for oss bønder, 
men for hele det norske folk. Vi skal 
levere kulturlandskap og levende 
bygder. God melkepris betyr mindre 
overføringer, og kvoter betyr stabili-
tet til beste for alle, sier Aakre.

Delegasjonen fra Nord-Trøndelag 
fikk orienteringer fra både det sveit-
siske bondelaget og organisasjonen 
for de sveitsiske melkeprodusentene. 
I tillegg besøkte nordtrønderne en 
rekke gårder, både store og små.

Et kjennetegn ved mange av går-
dene var mangesysleri. De fleste had-
de mange enkeltproduksjoner som 
til sammen ga et levelig utkomme. 
Dermed var de også mindre sårbare 
hvis avlingene slo feil for en produk-
sjon, eller prisene for melk eller kjøtt 

gikk ned.
- Vi har på mange måter de samme 

utfordringene. Vi er begge høykost-
land, det er dyrt å produsere mat 
og eksportmulighetene er få. Det 
virker som de sveitiske bøndene har 
kontroll på utgiftene sine, men stan-
darden på bygningene er ikke så høy 
som i Norge, oppsummerer Kåre Pe-
der Aakre.

Lærerik tur til Sveits

Gerhard Wiesmann presenterte sin produksjon med illustrative plansjer for nordtrønderne, og bød på 
frukt og grønnsaker fra egen produksjon.

Et typisk kjennetegn ved kultur-
landskapet i Sveits. Alt tilgjenge-
lig grasareal blir utnyttet, enten 
som slått eller til beiting.

Flotte ostebord møttes oss hos Tilsiter-produsentene Claudia og Otto 
Wartmann. Osten falt i smak hos Trine Hasvang Vaag fra Snåsa, styre-
medlem i Norges Bondelag.
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Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

En epoke i Nord-Trøndelag 
Bondelag var over, da An-
ny Bruheim ble pensjonist 
våren 2011. 

Det store møterommet ble for lite da over 40 
gjester kom for å hylle Anny og takke henne 
for den store innsatsen hun har lagt ned for 
Bondelaget gjennom hele 43 år!

- Du har hjulpet oss alle, og det har du gjort 
i 43 år. Uten den hjelpa, hadde ikke Nord-
Trøndelag Bondelag vært den organisasjonen 
den er, og vi hadde ikke vært de menneskene 
vi er, sa organisasjonssjef Marit Haugen i sin 
hilsen til Anny.

Blant gjestene på mottakelsen var ni tid-
ligere og nåværende fylkesledere og seks 
organisasjonssjefer. Trude M. Nøst for-
talte at da hun som 26-åring overtok som 
organisasjonssjef etter Kolbjørn Lilleves-
tre, fikk stor og uvurderlig hjelp av Anny. 
- Du er et positivt menneske som ikke ser 
mørkt på noe. «Det bli’ greit ja, det ordne sæ» 
pleide du å si, fortalte Nøst.

Tidligere fylkesleder Martin Stavrum tak-
ket Anny fordi hun var et flott medmenneske, 
og for måten hun tok imot nye tillitsvalgte 
på. Også representanter for Nord-Trøndelag 
Bygdekvinnelag og Nord-Trøndelag Bygde-

ungdomslag takket Anny for stor hjelp gjen-
nom mange år.

Anny selv syntes det var veldig artig at 
så mange hun hadde blitt kjent med opp 
gjennom årene, ville delta på denne mar-

keringa. Og hun påsto at hun ikke kjente 
seg helt igjen i alle godordene som ble sagt. 
- Det har vært så trivelig å jobbe her, og jeg har 
trivdes hver eneste dag, sa Anny.

Hun ble også hedret på fylkesårsmøtet, og 
fikk da et maleri fra Nord-Trøndelag Bonde-
lag og et sett med sølvgafler fra Norges Bon-
delag.

Annys dag etter 43 år i Bondelaget

Anny omkranset av alle nålevende fylkesledere hun har samarbeidet med. Fra venstre: Olav Skei, Jørund Øvereng, In-
ger Skjerve Bjartnes, Vidar Jørgensen, Martin Stavrum, Jon Trøite, Jørgen Røflo, Steinar Klev og Trine Hasvang Vaag.

Hva bør jeg forsikre?
er jeg godt nok dekket?
Hva skal jeg velge av egenandel?
trenger jeg gjeldsforsikring?

Få svar på alle spørsmål du har om forsikring

Gjensidige har samarbeidet med Norges Bondelag i over 50 år. 
Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos Gjensidige! Vi hjelper deg med å finne 
løsninger som passer dine behov. 

Ta kontakt med Gjensidige på 03100, eller snakk med din forsikringsrådgiver.
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Gjennom medlemskapet i Bondelaget får du betydelige fordeler – samtidig som du blir medeier i Gjensidige.

… fortsettelse fra forrige side.

Brita Buan  74135081
Marit Haugen  74135082 / 959 34 304
Pål-Krister V. Langlid 74135084 / 907 79 184
Ove Magne Ribsskog  74135085 / 928 51 751
Bjørn Finanger (SNS) 74135083 / 928 50 792

Nord-Trøndelag Bondelag
Hamnegata 33, 7714 Steinkjer
Sentralbord 74 13 50 80

nord.trondelag@bondelaget.no
www.bondelaget.no/nord-trondelag

ANNONSEBILAG

I et nytt internasjonalt 
prosjekt skal Bioforsk 
Nord Tjøtta se på hold 
av økologisk gammel-
norsk sau i kombinasjon 
med skjøtsel av verdi-
fulle kulturlandskap. 
Målet er også å bidra 
til næringsutvikling og 
bedre økonomi innen 
økologisk sauehold.

OLe T. HOfsTad
 

Kystlynghei er, i følge Bioforsk, en 
trua naturtype. Den er et resultat av 
blant annet helårsbeite med gam-
melnorsk sau, lyngsviing og lyngs-
lått. Nå er imidlertid mange viktige 
områder er i ferd med å gro igjen på 
grunn av for få beitedyr. 

Saueraser som gammelnorsk sau 
har en særegen beiteadferd som er 
godt egnet til kulturlandskapspleie 
av kystlynghei, og prosjektet skal se 
på hvordan helårsbeiting påvirker 
vegetasjonen i kystlyngheiområder 
med tanke på beitekvalitet, ivareta-
kelse av biologisk mangfold og skjøt-

sel av landskapet. Målet er å finne et 
optimalt beitetrykk som ivaretar det 
biologiske mangfoldet samtidig som 
det gir gode driftsresultater.

I følge Bioforsk skal prosjektet gå 
over tre år og det er et uttalt mål at 
det skal stimulere til regional inno-
vasjon og nytenkning innen drift 
av økologisk gammelnorsk sau, og 
skjøtsel av verdifulle kulturlandskap 
i Nord-Norge. I tillegg skal det legge 
grunnlag for bedre næringsutvik-
ling og økonomi ved å sette fokus på 
driftsopplegg, beitekvalitet og slak-
teresultater.

STEINKJER: Bygdefol-
kets Studieforbund har 
en solid tradisjon med å 
arrangere kurshelg for 
landbruket. - Vi kjørte 
i gang hele seks kurs 
og fikk nærmere 90 
påmeldte tredje helga 
i januar, forteller Tove 
Berre. 

arNe OpdaL

Unge bønder, Inn på tunet som næ-
ring, Foring fra kalv til sinku, Birøkt 
- en ny næring på gården, Eierskifte, 
Landbrukspolitikk og Landbruks-
samvirke var tema på årets seks kurs.

- Evalueringene og tilbakemeldin-
gene fra både deltakere og forelesere 
er veldig gode - så som arrangør er vi 
svært fornøyd med helga. Og ja, det 
blir landbrukshelg også neste år.

- Det er bare artig å være arrangør 
når du ser deltakerne trives og har 
det bra. Bygdefolkets Studieforbund 
i Midt-Norge og Nord-Norge fusjo-
nerte sammen med Popilus, og nå 
heter vi Studieforbundet Næring og 
Samfunn, Region Nordenfjeldske. 

Kurset for nordtrønderne har 
holdt på i mange år og er desidert 
størst – og Landbrukshelga arran-
geres nå i fem fylker. Før jul ble det 
arrangert i Bodø i kombinasjon med 

julebord. Nordland har arrangert en 
slik helg i fire år nå.

Sosialt og nyttig
- Landbrukshelga er en kjempefin 
anledning til å kombinere det nyt-
tige med det artige, og det er en fin 
mulighet til å bli kjent med andre 
bønder, på tvers av produksjoner og 
geografi, forteller Tove Berre.. 

Landbrukshelga ble arrangert av 
studieforbundet i samarbeid med 
Tine Midt-Norge, Nord-Trøndelag 
Bondelag, Inn på Tunet Trøndelag 
BA, Norges Birøkterlag  og Nord-
Trøndelag fylkeskommune.

 

Riktig fôringsstratesgi
En av foredragsholderne på Land-
brukshelga var Harald Volden fra 
Tine Rådgivning. Han gikk grundig 
til verks innen temaet ”Velg riktig 
fôringsstrategi og optimal grovfôr-
kvalitet. Her kom han inn på blant 
annet tolking av grovfôranalysene, 
effekt av høstetid i førsteslått på den 
relative energiverdien i eng (likeså 
proteininnholdet). Et høyst interes-
sant foredrag for de som driver med 
melkeproduksjon.

Landbrukspolitikk  
og Landbrukssamvirke

Dette var et eget kurs myntet på lo-
kale og regionale tillitsvalgte i land-
brukets organisasjoner og andre som 
har interesse for landbrukspolitikk 
og samvirke. 

Her ble det satt fokus på samvir-

kets utfordringer i markedet, land-
brukspolitikk, markedsordninger, 
prisutjevning, jordbruksoppgjøret 
og mediehåndtering, med innlegg 
fra sentrale personer innen TINE, 
Nortura, Felleskjøpet og Bondela-
get.

Berg gård
Kirsti Farbu og Svein Berfjord kom-
mer opprinnelig fra Mosjøen, og 
er begge utdannet skogbrukere fra 
skogskolen på Steinkjer.

- Vi kjøpte gården Berg Øvre 
på Inderøy i 1987, forteller Svein 
Berfjord, som var foredrags-
holder under Landbrukshelga.  
- Siden den gang har vi brukt det 
meste av tid og ressurser på å bygge 
opp og restaurere gården. Vi har 
blant annet. bygd nytt kårhus, re-
staurert trønderlåna fra 1840 og re-
staurert driftsbygningen. Vi bygde 
nytt flerbrukshus med slakteri, 
gårdsmatkjøkken, landhandel og 
spisested i 2002. I tillegg har vi siden 
1993 drevet omfattende kulturland-
skapspleie og nydyrking.

- Fra starten drev vi ensidig korn-
produksjon, men i dag driver vi en 
allsidig produksjon hvor vi prøver 
å utnytte alle gårdens ressurser som 
hus, innmark, utmark, beite og kul-
turminner. Kort sagt så prøver vi å 
utnytte hele kulturlandskapet i en 
næringsmessig sammenheng.

Landbruksmessig driver vi med 
sau (60 vinterfora), frilandsgris og 
birøkt.   Alt dette blir foredlet og 
solgt eller servert på gården. I tillegg 
driver vi 400 da dyrket mark fordelt 
på gras, korn og 30 da karve.

SÆREGEN: Gammelnorsk sau har en særegen beiteadferd som 
er godt egnet til kulturlandskapspleie av kystlynghei.

Gammelnorsk sau skal skjøtte verdifulle landskap 

Mange deltok på landbrukshelg

OM FÔRING: Harald Volden holdt et svært grundig foredrag 
om fôringsstrategi og optimal grovfôrkvalitet. Volden er pro-
fessor i drøvtyggerernæring og fysiologi og fagsjef i Tine Råd-
givning.

ALLSIDIG DRIFT: Fra Berg gård holdt Svein Berfjord foredrag om det var å starte opp 
en besøksgård som også driver med servering og eget slakteri

FIRE KURSDELTAKERE: Arnfinn Vesterhus, Heidi Verstad, Johan Kristian Da-
ling og Arne Haugnes. Johan Kristian Daling åpnet også gården for besøk 
for kurset Unge bønder, og viste fram kyllingfjøs og kufjøs for de besøkende, 
sant fyringsanlegget til Beitstad Biovarme AS (Beitstad skole) hvor han eier 
en fjerdedel.

I over 100 år har bonden vedlikeholdt 
og fornyet sine viktigste redskaper.

Skadefri bonde er en videreføring 
av ”Nullvisjonen om ulykker i land-
bruket” som ble etablert i Nord-
Trøndelag i 2003. Bak undersøkel-
sen står Arbeidsmedisinsk avdeling, 
St. Olavs Hospital. Nord-Trønde-
lag Bondelag, Sør-Trøndelag Bon-
delag, Landbrukets HMS-tjeneste, 
Arbeidstilsynet i Midt-Norge og 
Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse ved NTNU. Pro-
sjektet har fått betydelig støtte fra 
Gjensidigestiftelsen.

Kortnebbgås
Nord-Trøndelag Bondelag har i 
2011 deltatt i referansegrupper for 
to større forskningsprosjekter på 
kortnebbgås, Goosehunt og Migra-
pop. Bondelaget har lederen i refe-
ransegruppa for sistnevnte. Begge 
prosjektene er finansiert av Fors-
kningsrådet og noe regionale midler, 
og NINA har prosjektlederansvaret. 
Goosehunt prosjektet har som mål-
setting å bidra til organisering og op-
timalisering av høstjakt på kortneb-

bgås, for å kunne forvalte kortneb-
bgåsbestanden. Uttaket må økes for 
å kunne stagnere bestandsveksten. I 
2011 anslår forskerne at det er opp-
under 70 000 kortnebbgjess.

Migrapop prosjektet skal utvikle 
forvaltningsmodeller i grenseflaten 
mellom økologi, økonomi og sam-
funn. Nord-Trøndelag Bondelag 
har hatt klare forventninger om at 
kortnebbgåsas økonomiske konse-
kvenser for landbruksnæringa skal 
belyses. Beiteskaderegistreringer er 
nå en sentral del av prosjektet, og 
har allerede gitt resultater. 

Kommunikasjons-
arbeid
Hjemmesida
Nord-Trøndelag Bondelag bruker 
hjemmesida aktivt for å kommu-
nisere med både egne medlemmer, 
media og folk utenfor Bondelaget. 
160 nye artikler ble publisert på 

hjemmesida i 2011. 
Besøket på sida økte noe fra året 

før. Vi hadde 8.074 unike besø-
kende i 2011, mot 6.519 i 2010. 
Totalt gjorde de 24.735 besøk, og 
var innom til sammen 48.022 sider 
i løpet av året. Statistikken viser et 
stort oppsving i antall besøkende 
rundt jordbruksoppgjøret, med 
491 besøk 16. mai som ”årsbeste”.

De fleste går rett til sida, men 
mange kommer også via søkemoto-
rer og Facebook. Det indikerer at vi 
bør fortsette med å spre artikler via 
sosiale medier for å få flere til å lese 
dem. Nord-Trøndelag Bondelag 
har egen side på Facebook.

Mediearbeid
Bondelaget har vært godt synlig i 
media også i 2011. Vi blir hyppig 
brukt som kilde, og begge lederne 
som har virket i 2011, har vært 
profilerte talspersoner for Nord-
Trøndelag Bondelag. Som tidligere 
år har vi bistått media med bilder og 
på annet vis når det har vært ønske-

lig, og vi har også gått aktivt ut når 
vi har sett det formålstjenlig. Det er 
sendt ut pressemeldinger eller hen-
vist til saker på hjemmesida. Vi mer-
ker at tidspresset i media øker, og det 
stiller økt krav til at vi tilrettelegger 
og bistår i saker vi ønsker oppmerk-
somhet rundt. Samtidig ser vi at det 
er lettere enn før å komme til orde 
gjennom kronikker og innlegg, noe 
det vil bli satset på framover.

Prisdryss til nordtrøndere
To nasjonale priser har gått til nord-
trøndere dette året. På årsmøtet i 
Norges Bondelag ble Askeladdpri-
sen utdelt til Hilde Kyllo og Jo Arne 
Kjøglum, som driver treningssen-
teret StallSporten heime på gården 
på Høylandet. Svenn H. Kaldahl 
fra Namdalseid fikk den nasjonale 
brannvernprisen under Agrisjå på 
Stjørdal. Prisen ble utdelt av Land-
brukets Brannvernkomité.

Agrisjå
Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag 

arrangerte en politisk debatt under 
Agrisjå på Stjørdal. Der deltok kan-
didater til fylkestingsvalget i de to 
fylkene og statssekretær Ola T. Heg-
gem. Leder Nils T. Bjørke i Norges 
Bondelag oppsummerte debatten 
med at det for en del parti var langt 
over Dovre, ettersom politikere i 
Trøndelag var langt mer vennlig 
innstilt overfor landbruket enn po-
litikere fra samme parti lenger sør i 
landet.

4H fylkesleir
4H fylkesleir ble i 2011 arrangert 
på Tautra på Frosta. 30. juni var 
det vrimledag, der deltakerne fikk 
gå rundt på ulike aktiviteter. Nord-
Trøndelag Bondelag stilte med 
grønnsaksstad, og kokken Jan Kåre 
Johanssen var innleid for anlednin-
gen. Frosta Bondelag bidro med 
mannskap og kilosvis med grønnsa-
ker ble skrellet og fortært på vår po-
pulære stand. Det var over 300 unge 
deltakere på fylkesleiren.


