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Forord fra fylkesleder
Hurra for lokallagene!
2011 vart et vått og utfordrende innhøstingsår for sørtrønderske bønder. Deler av fylket fikk føle
naturens sterke krefter på kroppen da kraftig nedbør førte til flom og skade sørøst i fylket vårt.
Hardest rammet vart Holtålen, Røros og Selbu. Enkeltbønder fikk stor skade på jord og bygninger, og
mange vil slite med konsekvensene framover. På Byneset vart flere bønder ramma av jordskred i
høst, da store jordmasser ble satt i bevegelse. Usikkerhet for framtidig næring og hus og heim, er ikke
lett å håndtere. I slike situasjoner er Bondelaget godt å ha. Lokallagene i alle berørte kommuner har
gjort en kjempejobb for enkeltpersoner og lokalsamfunnene sine. Sammen med god faglig støtte fra
fylkeskontoret, har mange fått hjelp og støtte i en krevende situasjon.
Det er Bondelaget som har ressurser til å stille opp for næringa og i slike situasjoner. Jeg har fått
mange positive tilbakemeldinger fra enkeltpersoner om god hjelp og støtte fra Bondelaget dette
året. Dette er en av flere grunner til at det er viktig å organisere seg i Bondelaget. Derfor hurra for
lokallagene!
Heia Lars Peder!
Etter lang tids utsettelse kom den nye landbruks- og matmeldinga. Vi hadde naturligvis store
forventninger til ei tydelig satsing på framtidig matproduksjon. På mange områder innfridde
landbruksminister Lars Peder Brekk. Målsetting om økt produksjon av norsk mat, bevaring av
importvernet og videreføring av markedsordningene gir sammen med andre mål i meldinga
muligheter for sørtrøndersk landbruk.
Mange enkeltpersoner skal ta valg på sine gårdsbruk i årene som kommer. Kvar enkelt må vurdere
om det er økonomisk forsvarlig å satse på matproduksjon eller utvikling av andre bygdenæringer.
Landbruksmeldinga overlater til de årlige jordbruksoppgjørene å fylle måla i meldinga med innhold.
Framtida vil vise om rammebetingelsene blir gode nok til at vi skal nå våre mål om økt
matproduksjon og utvikling av bygdenæringene. Selv om det er mange gode og viktige målsettinger i
meldinga, er det ikke grunn til å rope hurra for Lars Peder. Vi skal naturligvis støtte opp under
arbeidet med å realisere målsettingene. Så derfor heia Lars Peder!
Hurra for fotosyntesen!
Fotosyntesen er grunnlaget for livet på jorda og avgjørende for matproduksjonen. Fotosyntesen er og
et av de viktigste virkemidlene vi har for å møte klimaendringene. Bugnende, grønne avlinger på den
beste matjorda produserer mest mat og binder fantastisk mye co2. Kombinasjonen av entusiastiske
bønder, fotosyntese og jord i god hevd det er en vinnerkombinasjon for klima og økt matproduksjon.
Derfor hurra for fotosyntesen!
Lars Morten Rosmo, leder Sør-Trøndelag Bondelag
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Sammendrag
Årsmeldingen for 2011 beskriver det som skjedde i Sør-Trøndelag Bondelag i 2011 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 1.42 mrd kroner. Rammen skal kunne
gi grunnlag for en inntektsutvikling i 2012 på 25.000 kr pr årsverk.
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 mengde antall medlemmer, med en svak nedgang i 2011. 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 av 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

Tlf. 72 86 33 12, Mobil. 905 84 815,
e-post: lmrosm@online.no

Karl Erik Sørensen, Ørland, nestleder

Tlf. 72 52 35 21, Mobil, 913 23 642
e-post: karl.e@broadpark.no

Nina Vangen Ranøien, Orkdal

Tlf. 72 48 50 85, Mobil: 911 27 997
e-post: nina.ranoien@loqal.no

Magnar Skjerve, Rennebu

Tlf. 72 42 67 57, Mobil. 905 92 643
e-post: magnarskjerve@hotmail.com

Kolbjørn Frøseth, Byneset

Tlf. 73 83 55 09, Mobil: 926 63 770
e-post: froeset@online.no

Marit Bogen

Tlf. 907 22 134

(STBK)

e-post: marit.bogen@broadpark.no

Steffen Haugen

Mobil: 920 92 118

(STBU)

e-post: steffen.haugen@gmail.no

Vararepresentanter til styret:

1. Hilde H. Humstad, Åfjord

Mobil.909 45 914
Hilde.haugdahl.humstad@okonor.no

2. Nils Petter Aas, Røros

Mobil:95026914
e-post: nils@paasken.no

3. Karin Galåen, Selbu

Mobil: 952 52 313
e-post: karin.galaaen@neanett.no
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Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2010/2011
1. Karl Erik Sørensen

Ørland

2. Magnar Skjerve

Rennebu

3. Ole Berdahl

Åfjord

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2011/2012
1. Nina Vangen Ranøien

Orkdal

2. Kolbjørn Frøseth

Byneset

3. Hilde H. Humstad

Åfjord

4. Nils Petter Aas

Rørosbygdene

5. Karin Galåen

Selbu

1. Lars Hoem

Byneset

2. Lars Ole Bjørnbeth

Orkdal

3. Aud J. Landrø

Skaun

4. Oddbjørn Dalslåen

Oppdal

5. Inger Marita Lorentzen

Rennebu

6. Frank Røym

Soknedal

7. Lars Oddbjørn Størseth

Hemne

8. Jon Gisle Vikan

Malvik

Varautsendinger i 2011
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Lokallagsledere 2011/2012
Bondelag
Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Flå Bondelag
Haltdalen Bondelag
Heim Bondelag

Navn
Adresse
Eli Birgitte Singstad 7316 Lensvik
Laila Iren Veie
7165 Oksvoll
Olav Svardal
7298 Budalen
Niklas Berg
7070 Bosberg
Trond Henrik Reitan 7234 Ler
Anders Bollingmo 7383 Haltdalen
Torleif Stamnes
7206
Hellandsjøen
Hemne Bondelag
Lars M. Lihaug Lund Eide, 7200
Kyrksæterøra
Hitra og Frøya
Trond Larssen
7242
Bondelag
Knarrlagsund
Horg landbrukslag
Kåre Magnar
7232 Lundamo
Presthus
Hølonda Bondelag
Martin Røe
7214 Gåsbakken
Klæbu Bondelag
Jan Egil Tillereggen 7540 Klæbu
Landbrukslaget Nord Edvard Asbjørnslett 7320 Fannrem
Leinstrand og Tiller
Ketil Pettersen
7083 Leinstrand
Landbrukslag
Lønset Bondelag
Inger Kristin
7342 Lønset
Jære Gjersøyen
Malvik Bondelag
Tor Glørstad
7560 Vikhammer
Meldal Bondelag
Ola Bjørkøy
7335 Jerpstad
Melhus Bondelag
Anders Eggen
7224 Melhus
Oppdal Bondelag
Stein Outzen
7340 Oppdal
Orkdal Bondelag
Lars Ole Bjørnbet 7300 Orkanger
Osen Bondelag
Jan-Inge Stein
7740 Steinsdalen
Rennebu Bondelag
Marianne Dolpen 7398 Rennebu
Rissa Bondelag
Jostein Stranden
7110 Fevåg
Roan Bondelag
Geir Kosberg
7194 Brandsfjord
Rørosbygdenes
Trond Langen
7374 Røros
Bondelag
Selbu Bondelag
Karin Galaaen
7580 Selbu
Singsås og
Helge Idar Bjerkset 7387 Singsås
Støren Bondelag
Skaun Bondelag
Ingvar Dahlen
7357 Skaun
Snillfjord Bondelag
Hallgeir Mjønes
7257 Snillfjord
Soknedal Bondelag
Frank Røym
7288 Soknedal
Stadsbygd Bondelag Johnny Foss
7105 Stadsbygd
Strinda Landbrukslag Morten Dretvik
Digre, 7039
Trondheim
Tydal Bondelag
Gjermund B.
7590 Tydal
Rolseth
Ørland Bondelag
Arne Hernes
7140 Opphaug
Åfjord Bondelag
Ole Berdahl
7170 Åfjord
Ålen Bondelag
Jan Moen
7380 Ålen
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Epost
singstad@live.no
liveie@broadpark.no
olav.svardal@gauldalen.no
niklas.berg@combitel.no
trondhreitan@loqal.no
anders.bollingmo@gauldalen.no
tstamnes@c2i.net

Telefon
95139857
48002470
90955795
92615475
91552476
91858348
93687738

lars.lund@hemne.as

97967234

t-larss@online.no

97042211

kaarepresthus@hotmail.com

93857565

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

91319779
96043430
97142535
95806369

inger_gjersoyen@hotmail.com

90728430

tor.glorstad@gmail.com
bjoerkoe@online.no
anders.eggen@lfr.no
stein.outsen@oppdal.com
larsole.bjørnbet@c2i.net
l.stein@online.no
tyskseter@loqal.no
jostein.stranden@flink.no
geirakos@online.no
ol-eriksa@roros.net

92612491
97652191
90603562
91394989
41929016
91706870
98603738
92654265
97953359
91797091

karin.galaaen@neanett.no
helge.bjerkset@gauldalen.no

48031775
90983887

idahlen2@online.no
hallgeir@orkel.no
frank.roym@gauldalen.no
johnny.foss@online.no
modre@online.no

90048007
41550748
95037158
95081171
99593410

gjermundrolseth@hotmail.com

95131798

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

99551700
90118130
90542062
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Sekretariatet

Fylkeskontoret er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag. I løpet av året 2011 har det skjedd en del
endringer i bemanningssituasjonen. Perly Larsen gikk over i pensjonistenes rekker den 1. august.
Gunn Stokke begynte som fylkespolitiker 1. november og Norvald Berre sluttet sitt 50 % vikariat 1.
desember.
Audun Hageskal begynte i 100 % vikariat for Gunn Stokke 1. desember, og skal fungere i hennes
stilling i 4 år fremover. Så pr. 31.12.2011 så er vi 3 ansatte som utgjør 3,0 årsverk.
Anne Føll har fra 1. august gått over fra 90 % til 100 % stilling.
Kontoret er det samlede 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,
samarbeid med samvirkeorganisasjoner og andre i små og store prosjekt, samt enkeltsaker,
saksforbereding til fylkesstyret og arrangering av tiltak og aksjoner.
Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag har en egen samarbeidsavtale
med Sør-Trøndelag Bondelag, og begge har kontorplass hos sekretariatet.
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Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag
Årsmøtet ble avholdt på Quality Panorama Hotell, Trondheim 16. og 17. mars.
Åpningstalen ble holdt av rektor på Skjetlein, Helen Pedersen.
Innledning til generaldebatt:




Fra Norges Bondelag var 2. nestleder Brita Skallerud og innledet generaldebatten om
Matproduksjon – hvordan skape lønnsomhet.
Oppskalering av verdens landbruk v/forsker Bjørn Egil Flø, Bygdeforsk
Et framtidig robust landbruk i Norge – hvordan skaper vi det?
3 korte innlegg av Arne L. Haugen (AP), Ole Morten Teigen (FRP) og Lars Myraune (H)

Det var 55 stemmeberettigede til stede på årsmøtet første dag, og i tillegg omkring 50 gjester,
tillitsvalgte, faste utvalg, valgnemnd og ansatte.
Årsmøtet gjennomførte en spontanaksjon for Japan etter katastrofen der. Pengene ble sendt til Røde
Kors, og Pressemelding ble sendt ut.
2 resolusjoner ble vedtatt av årsmøtet ”Timelønn til bonden” og Utmarksbeite – et miljøvennlig
eventyr.
Årsmøte ble avsluttet med arrangement utenfor hotellet der Budstikkestafetten ble sparket i gang.

Årsmøte Norges Bondelag 2011
Årets utsendinger fra Sør-Trøndelag Bondelag til årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 8.-9.
juni var:
- Karl Erik Sørensen, Ørland
- Magnar Skjerve, Rennebu
- Ole Berdahl, Åfjord
- Nina Vangen Ranøien, Orkdal
- Kolbjørn Frøseth, Byneset
- Hilde H. Humstad, Åfjord
- Nils Petter Aas, Rørosbygdene
- Karin Galåen, Selbu
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I tillegg møtte fylkesleder Lars Morten Rosmo, Hanne H Bjørkli (leder i Sør-Trøndelag
Bygdeungdomslag) og org sjef Jon Gisle Vikan. Leder i Norges Bygdeungdomslag, Nils Håvar Øyås, var
også fra Sør-Trøndelag, samt æresmedlem Kåre Syrstad (Meldal).

En stor gjeng glade sørtrøndere deltok på årsmøtet i Norges Bondelag. Fra venstre Lars Morten
Rosmo, Hanne Bjørkli, Karin Galåen, Hilde Haugdahl Humstad, Kolbjørn Frøseth, Nina Ranøien,
Magnar Skjerve, Karl Erik Sørensen, Kåre Syrstad, Nils Håvar Øyås (bak f.v.), Nils Petter Aas, Ole
Berdal og Jon Gisle Vikan.
Æresmedlem i Norges Bondelag, Kåre Syrstad fra Meldal, deltok på sitt 37. årsmøte. Kåre Syrstad
møtte første gang i for 40 år siden, og har møtt hvert år siden 1975. Kåre Syrstad har vært
lokallagsleder i Meldal Bondelag, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, styremedlem og leder i
Norges Bondelag, og æresmedlem fra 1999. Han har opplevd 9 ulike ledere i Norges Bondelag i
denne perioden og er levende engasjert i alt som skjer i organisasjonen.
Det ble avholdt formøte den 30. mai i Trondheim 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. Sør-Trøndelag
Bondelag ble tildelt 3 x tre minutters taletid.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo hadde ordet etter statsråd Lars Peder Brekk sitt innlegg. Han innledet
sin tale med å takke statsråden for en realistisk beskrivelse av norsk landbruk.
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- Dersom det ikke er realistisk med betydelig økte målpriser eller økte overføringer for å tette
inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, hva slags realistiske virkemidler har vi da igjen
dersom effektivisering er svaret, må statsråden finne ut at A+B=C, selv han unnlater å trekke disse
konklusjonene.
- Regjeringen ser ut til å dele våre mål om å produsere mer mat i årene som kommer, og da må
produsentene få realistiske økonomiske rammevilkår. Om dette skal oppnås må vi ta vare på våre
arealer og ta jordvernet på alvor. Dagens politikk fører oss i feil retning. Vi mister areal i alarmerende
hastighet både ved nedbygging og gjengroing
- Når det arbeides med en ny landbruksmelding må regjeringen være ærlig og tydelig på
konsekvensene av den politikken som blir ført - sa Rosmo - skal jeg som bonde kunne fylle mine
tiltenkte rolle må jeg ha en tydelig bestilling og realistiske muligheter til gjennomføring. Jeg kunne
ønske meg en tydeligere regjering og statsråd.
- Vi som bønder er vårt ansvar bevisst - avsluttet Rosmo - og jobber full dag, og vel så det, for å fylle
vår rolle i samfunnsutviklinga. Vi trenger modige politikere med på laget for å lykkes!
Kolbjørn Frøseth fra Byneset tok opp tema jordvern i sin årsmøtetale.
- Jordvernet handler ikke om vern av bønder, men om vern av landets mulighet til å produsere mat til
egen befolkning i framtida. En ting må jeg ta tak i allikevel det er dette med jordvernavgift. Hvis
Norges Bondelag skal gå inn for å la grunneierne og utbyggerne utnytte kapitalismen, så taper
jordvernet og sisteleddet i utbyggingen den boligkjøperen eller den bedriften som skal benytte
arealene. Mantraet må være at god matjord som brukes til å dyrke mat på er ikke til salgs for enhver
pris dyrka jord skal være mer helligere enn kua i India!
- Norges Bondelag må være på søken etter en bred alliansebygging for å komme i grep til regjeringen
slik at de viser det motet de mangler i denne jordvernproblematikken. Det er mot som skal til for å nå
målet som regjeringen selv har satt seg om å halvere omdisponering av dyrka jorda. Jeg tror ikke vi
bønder blir trodd på det vi hevder, men en grunn kan være at vi blir beskyldt for at vi syter for vår
egen syke mor da jorda er driftsgrunnlaget vårt. Derfor bør vi skaffe oss alliansepartner som ser
verdensbildet og den globale matmangelen.
Kolbjørn Frøseth fikk replikker som viste stor støtte til hans syn om et sterkere jordvern og sterkere
politisk styring av jordvernet, blant annet ved mer makt og myndighet til Fylkesmannen.
Nina Vangen Ranøien tok opp opplæring og kompetanse i sin tale til årsmøtet.
- En organisasjon har et mål og det tas strategiske valg for å finne veien til målet. En er avhengig av
gode "fotsoldater" som må få faglig påfyll for å prestere. En må vurdere underveis om en er på riktig
vei og i Bondelaget har vi en hel haug av folk landet rundt som er villig til å bruke tid og krefter for å
nå målet. Det er disse som er den største av våre ressurser. Det er givende og krevende å være
tillitsvalgt i ei næring som er i så rask endring som landbruket. Det krever en organisasjon med vilje
og evne til endring. Bondelaget er solid og sterk og har store muligheter fordi vi er mange og har stor
bredde. Det er samtidig mye av vår utfordring som ligger der. -
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- Vi må fronte ei næring på en måte som får fram våre beste sider og vi trenger å få fram stoltheten
og øke statusen i bondeyrket også i vår har vi fått kjent på kroppen sterke krefter som i jobber mot
våre interesser og vi har fått mang en "trøkk" gjennom media, der en har fått høre at bønder både er
ineffektive og tjener for mye. Vi som kjenner realitetene vet at dette er feil informasjon - Mer enn noen gang tidligere trenger landbruket sterke organisasjoner og tillitsvalgte og de
tillitsvalgtes rolle blir mer krevende da trenger de tillitsvalgte skolering. Dette er avgjørende for at vi
skal lykkes. Det er svært bra at Fornyingsutvalget vil ha en egen strategi for form skolering av
tillitsvalgte. I Midt-Norge arbeides det med et pilotprosjekt som skal utvikles til en felles
grunnopplæring for lokale tillitsvalgte i Bondelaget og Samvirket. Dette er et spennende opplegg, vi
trenger et opplegg for opplæring og en arena det tillitsvalgte systematisk skal skoleres.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag
Representantskapsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt 23 – 24 mars og fylkesleder Lars Morten
Rosmo satt i resolusjonskomiteen som laget uttalelsen etter møtet. Jeg er fornøyd med innholdet i
uttalelsen, det er ganske nær de hovedpunkter som Sør-Trøndelag Bondelag hadde i sin uttalelse.
Det er viktig at melk og grovforproduksjoner blir prioritert, sammen med korn i årets forhandlinger,
sa Rosmo.

Lars Morten Rosmo taler under Representantskapsmøtet i Norges Bondelag
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Forøvrig tok han opp i sitt innlegg behovet for en aksjonsberedskap og en aksjonsvilje i
organisasjonen, dersom en skal kjøre inn tøffe krav i forhandlingene.
- Konklusjonen min er at vi får ingenting uten kamp fra den rød-grønne regjeringa heller. Det er mye
opp til oss sjøl om vi skal lykkes. Fordelen med denne regjeringa er at det er mange
regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter som vet. De har nok kunnskap om bonden sine
utfordringer, problemet er politisk vilje hos de som har siste ordet. Skal landbruk komme høgt nok på
regjeringa sin prioriteringsliste må vi ta et større ansvar selv.
- Vi har aldri hatt så gode argumenter som i dag for et sterkt norsk landbruk. Matvareproduksjonen i
verden holder ikke tritt med befolkningsvekst og endringer i forbruksvaner. Klimaendringene
påvirker produksjonen av mat dramatisk i mange verdensdeler. I 2007 og 2008 fikk vi se at vi kan
være så rike vi bare vil, når det blir mangel på mat er den ikke å få kjøpt, heller ikke for søkkrike
nordmenn. Derfor har vi gode grunner til å komme med klare krav i årets forhandlinger Fylkeslederen hadde også ordet etter Sp-leder Liv Signe Navarsete sitt innlegg. Han støttet SPlederens utsagn om at det er behov for mer differensierte virkemidler for å møte utfordringene om
utviklingene i distriktene og utfordret Navarsete på å ha mot til endre dagens virkemiddelbruk til en
mer målrettet innretning. Rosmo tok også opp Navarsete sitt innlegg for jordvernet. - Det er behov
for et strengere jordvern, men vi må se på behovet for å verne hele jordressursgrunnlaget - sa Rosmo
- og det innbefatter en rovviltpolitikk som gir mulighet for effektiv bruk av utmarksbeitene, behov for
grøfting og vedlikehold av kvaliteten av dags jordressurs og tiltak for å hindre igjengroing. Det
klassiske jordvernet er derfor ikke tilstrekkelig i dagens situasjon for å verne om jordbrukets viktigste
framtidige produksjonsressurs; matjorda.

Ledermøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2011
Sør-Trøndelag Bondelag avholdet sitt årlige ledermøte på Stav Hotel i Malvik 16. og 17. november
2011. Første punkt på programmet var ved Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelag. Tema for
kurset var "Landbrukspolitikk fra A til Å" med punkter om hvorfor, utviklingen, forhandlingene,
målpris med mer. Over 40 deltaker var påmeldt til møtet, herav 26 lokallagsledere.
Stor forventning og spente lokallagsledere dannet rammen, da det på ledermøtets første dag var
duket for debatt, der administrerende direktør i Rema1000, Ole Robert Reitan, innledet om effektive
varestrømmer og effektive matkjeder. Reitan innledet med presentasjon av Rema sitt konsept og
hans syn på matomsetning i Norge. Lokallagslederne var aktive og klare i sitt budskap og inviterte
ham til en tettere dialog og samarbeid med blant annet å få styrket importvernet.
REMA skal etablere REMA-skolen i Soknedal og fylkesleder Lars Morten Rosmo inviterte Reitan til et
samarbeid der deltagerne ved REMA-skolen får en runde ut på et gårdsbruk under skoleringen, for å
skaffe seg et bedre grunnlag og kompetanse om norsk matproduksjon.
Torsdag var viet til kommunikasjonsstrategien med innledning til debatt av Bjørg Bruset, tidligere
informasjonsdirektør i Tine og organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, og leder i Norges
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Bondelag, Nils T. Bjørke. På slutten av dagen ble det holdt landbrukspolitisk debatt om struktur og
økonomi. Her innledet Knut Krokann, rådgiver på Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning,
bonde Nils Petter Aas fra Røros og leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo.

Regionmøtene 2011
Det ble gjennomført 5 regionmøter med i alt 79 deltakere. I tillegg kommer styret og
Gjensidige/LHMS. Det er flere deltakere enn tidligere, men fortsatt mangler en del lag
oppmøte. 7 lokallag møtte ikke på Regionmøtene: Ålen, Singsås, Støren, Nord, Agdenes,
Heim og Hemne.
Ut fra tilbakemeldingene bør følgende saker følges opp videre:
Fra lokallagene
o Fortsatt fokus på problemområdet reindrift – landbruk
o Fadderordningen oppfattes som viktig. Fadder bør møte på Regionmøtene
o Rovdyrproblematikken er viktig
o Skjema og retningslinjer for aktive lokallagsmidler må legges på hjemmesida
o Hjemmesida besøkes ukentlig av de fleste
o Opplæring
o Ønsker kurs trinn I avholdt lokalt, gjerne sammen med samvirket.
o Ønsker besøk i lokalstyret på et styremøte
o Verving
o Mangler gode verveargumenter
o Vi må være sikre på at Gjensidige har det beste tilbudet
o Kontingenten er mer enn høy nok.
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
o Ønsker strategi alternativ B eller C. Må redusere frustrasjonsnivået i organisasjonen.
o Må tilpasse tilskuddsystemet til heltidsbrukene
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Verving
Verveutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Hilde Haugdahl Humstad (leder), Jan Egil
Tillereggen og Frank Røym. Org sjef Jon Gisle Vikan har vært sekretær.
Tabell over medlemsutvikling i 2011
Medlemsutvikling 2011 (Per 31.12.2011)

Fylke

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

Pr.
Pr.
01.01.2011 31.12.2011 Endring

4 363

4 309

-54

Nye

187

Total
avgang

224

% vis
økning

-1,2 %

Verveutvalget har gjennomført tre møter hvorav ett telefonmøte. I løpet av 2011 har verveutvalget
satt fokus på målrettet verving og tatt initiativ til både aktiviteter i lokallagene, fylkelaget og Norges
Bondelag for å øke oppslutningen omkring Norges Bondelag.
Norges Bondelag har gjennomført telefonverving via et telefonsalgsselskap i flere runder. Det har
vært gode erfaringer de første gangene, men mindre effekt siste gang. Det er viktig at nyvervede
medlemmer får oppfølging av lokallagene. Det har ikke alltid fungert like godt.
Norges Bondelag har nedsatt et eget verveutvalg som også har satt i gang ulike tiltak, blant annet
produksjon av vervebrosjyrer rettet mot enkeltproduksjoner. I tillegg var det en aksjon i vinter der
lister over potensielle medlemmer ble sendt lokallagene med oppfordring om å drive aktiv verving.
Noen lokallag hadde økt verveaktivitet som følge av dette, men langt fra alle. Vi fikk den del nye
medlemmer men ikke nok til å stanse medlemsnedgangen.
Det var enighet i verveutvalget om å ta disse erfaringer med i det videre arbeidet for en kraftigere
innsats med medlemsverving. Verveutvalget ble enige om følgende tiltak i 2011 og 2012:
Noen lokallag må få mer oppmerksomhet enn andre. Disse lokallagene har negativ medlemsutvikling
og stort vervepotensiale. Lokallagene må få besøk i sitt lokallagsstyre i løpet av høsten 2011, av
fadder fra styret eller org sjef.
Noen lokallag har stor potensiell medlemsmasse, dvs relativt mange aktive bruk som ikke er
medlemmer. Men lagene er rimelig oppegående og må utfordres pr. telefon av fadder spesielt på
verving. Det må vises til de lister over potensielle medlemmer som ble sendt ut høsten 2010.
Det må skilles mer mellom medlemmer og ikke-medlemmer på informasjons-strømmen fra Norges
Bondelag og fylkeslagene, for å øke fordelen av å være medlem i Norges Bondelag. Derfor må Norges
Bondelag oppfordres til å opprette egne medlemssider på sine hjemmesider med innlogging for
medlemmer.
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Informasjon må kunne gå direkte fra Norges Bondelag til det enkelte medlem på SMS. Dette kan
være informasjon under jordbruksforhandlingene, eller andre tilfeller. Dette vil øke følelsen blant
våre medlemmer om at de får informasjon som går bare til medlemmer og vil øke tilhørigheten i
organisasjonen. Det samme gjelder SMS fra fylkeslaget og lokallagene.
Informasjon kan sendes oftere fra fylkelaget til lokallagene på mail, som lokallagene kan videresende
sine medlemmer. Informasjonsflyten om inn- og utmeldinger samt ubetalt kontingent fra Norges
Bondelag til lokallagene må forbedres. Det må gå ut en liste på mail til lokallagene minst en gang pr
år. Fylkeskontoret kan vurdere om de skal sende informasjon oftere. Fylkeskontoret sender ut
informasjon om utmeldte og ubetalte2011 på mail til alle lokallaga nå før sommeren.
Verving og vervemateriell må forbedres og tilpasses hvem som skal verves (målgruppe). På neste
møte i verveutvalget vil utvalget gå kritisk igjennom alt vervemateriell og foreslå endring og
forbedringer. Det må utvikles en lokal vervebrosjyre som sier noe om fordelene med å være medlem
i lokallaget. Det bør lages en mal for dette fra fylkeskontoret. Det må videre utvikles enn
fylkesbrosjyre. Det må utvikles et sett med verveargumenter knyttet til de ulike målgrupper.
Verving av nye må være lystbetont, spennende og givende! Verving tas opp som ett hovedtema på
Regionmøtene i januar 2012.
Vi må være sikre på at våre særavtaler med Gjensidige, Landkreditt og Agrol er konkurransedyktige i
markedet. All informasjon om det motsatte må gå inn til Norges Bondelag.
Fylkesstyret fremmet ovenfor årsmøte følgende forslag til årets ververe 2010:
Rissa Bondelag for å ha vervet 21 medlemmer i 2010. Horg Bondelag for å ha økt medlemstallet med
9.8 % i 2010 (7 nye). Strinda Landbrukslag, Rennebu Bondelag og Meldal Bondelag for å ha vervet og
registrert flest medlemmer under vervekampanjen 1.1.10-31.12.10. Premieringen blir slik: Rissa kr
2500,- Horg kr. 1000,- Strinda, Rennebu og Meldal kr. 500,-.

Bygdefolkets Studieforbund
Bygdefolkets Studieforbund har vært gjennom store omstruktureringer de siste årene.
BSF Midt-Norge hadde i 2009 sitt første hele driftsår som regionledd for begge trøndelagsfylkene. I
2011 ble de tre nordligste fylkene innlemmet i Studieforbundet, slik at høsten 2011 ble BSF
Nordafjells dannet med daglig leder Bjørn Finnanger på hovedkontoret i Steinkjer og en rådgiver på
50 % i Saltdal i Nordland
Bygdefolkets Studieforbund og Populus Studieforbundet folkeopplysning gjorde 7. november vedtak
om oppløsning og fusjon, og fra nyttår har vi Studieforbundet næring og samfunn. BSF Nordafjells ble
derfor fra 1. januar 2012 til Studieforbundet Næring og Samfunn, Nordafjells.
Studieforbundet har lokallag i 18 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag og det har vært god studieaktiviet.
Det ble arrangert Landbrukshelg på Quality Panorama Hotell i Trondheim den 22 – 23 januar.
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Landbrukshelga er en kurshelg som samler bønder og bygdefolk. Ved at flere kurs arrangeres på
samme sted, kan du lære om det som interesserer deg. Samtidig gir helga sosialt samvær på tvers av
organisasjoner og produksjoner. Landbrukshelga i Sør-Trøndelag hadde kurs for Unge Bønder, kurs i
husdyrbruk, byggeledelse, skogbruk, Inn på Tunet og eierskifte. Ca. 40 deltakere var på kurset i
Trondheim.

Opplæring tillitsvalgte
Opplæringsutvalget har bestått av Hilde Haugdahl Humstad, Nina Vangen Ranøien og Johnny Foss.
Sekretær har vært Perly Larsen og Gunn Stokke. Det har vært gjennomført flere opplæringstiltak i
2011, innenfor ei kostnadsramme på 105.000 kr.
Styreseminar for fylkestyret ble arrangert 28.-29. mars i Åfjord, med blant annet Aase Lømo fra Norsk
Landbrukssamvirke. Det ble kjørt et oppfølgingsseminar for fylkestyret høsten 2011.
Kvinnekonferansen den 5. november ble en suksess i følge tilbakemeldingene fra de 70 deltakerne
som møtte. Gaute Grøtta Grav ledet konferansen med både humor, sang og musikk. Deltakerne fikk
en flott dag og innlederne leverte så det holdt og vi fikk ta del i mangfoldige erfaringer og intense
historier. Konferansier Gaute Grøtta Grav tok deltakerne gjennom dagen med humør og musikk.
Inger Lise Hansen gav oss innblikk i hvordan hun opplevde og kom seg gjennom ei krevende tid i
politikken. Ei utrolig flott og fascinerende dame, som gav oss mange gode råd. En unik historie, men
mange kjente seg igjen i deler av det. Nina Leirfall viste styrke gjennom sin historie om å drive
næringsutvikling, utfordringer både i oppstart, drift og avvikling. Ho tok forsamlingen med storm,
som motiverte med sin ærlighet og sitt pågangsmot. Trine Hasvang Vaag satte fokus på rollen som
tillitsvalgt i landbruket, viktigheten av å engasjere seg og utfordringer på veien. Spennende å høre
om kombinasjonen bonde, mor og tillitsvalgt på høyt nivå. Ho er en flott representant for næringa,
og det er vesentlig for oss at en av innlederne har landbruksbakgrunn. Tare Teksum satte punktum
for en innholdsrik og givende dag, med et godt og gripende innlegg om sine muligheter, til tross for
de begrensningene hans handicap gir ham. Fantastisk å høre om planen om Sydpol ekspedisjon, når
vi hadde fått høre om oppveksten og utviklinga hans.
På kurs for tillitsvalgte i Åfjord (6. desember), Orkdal (7. desember) og Støren (8. desember) møtte til
sammen 45 deltakere. Det ble holdt innlegg om landbrukspolitikk historisk og framtidsrettet,
organisasjonsarbeid og mediehåndtering.
Evalueringsskjema ble i ettertid sendt ut på e-post til de oppmøtte. Omkring 20 % ga tilbakemelding
på denne, og det ble ytret ønske om mer tid til gruppearbeid, færre emner, kortere avstand til
arrangementet og flere kurs med kontinuitet i foredragstema var blant ønskene som kom.
Bondelaget satser på mer kursing i tiden framover, og det er derfor nyttig å få oversikt over hva vi
kan gjøre for å forbedre oss ytterligere. Vi tar med oss ønskene videre og satser på å få til en økning i
antall kurs for tillitsvalgte i tillegg til å dele opp fylket ytterligere for at flere skal få kortere vei og
lettere kan komme.
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Utover dette har leder i Opplæringsutvalget, Hilde H Humstad, deltatt på ”Bli med”-samling på
Stjørdal i regi av Norsk Landbrukssamvirke.

Landbrukets HMS tjeneste
I 2010 ble de første møtene med den nye organiseringen gjennomført. Det har vært dårlig
oppslutning omkring de regionvise møtene i 2011. Det har vært avholdt ett fylkesrådsmøte.
Landbrukets HMS- tjeneste Sør-Trøndelag har ved utgangen av året arrangert 29 kurs i Praktisk HMS
arbeid med ca. 200 deltakere.

Samarbeidende advokater
Sør-Trøndelag Bondelag har samarbeid med 3 advokatkontorer i fylket i 2011: Hovstad og Kvernrød
(Støren), Bjerkan og Stav (Trondheim) og Nidaros (Trondheim). 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.

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 skatteog avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjør.
Fylkeskontoret er administrativt ansvarlig for disse skattekursene.
I 2011 hadde vi rekordoppslutning med 190 regnskapsførere på kurs på Skifer Hotellet på Oppdal i
tidsrommet 23.11-25.11. Deltakerne kom både fra Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal,
Oppland og Hedmark. Fylkeskontoret er representert på kursene.
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200 års jubileum, Strinda Landbrukslag og Oppdal Bondelag
Strinda Landbrukslag
Da Strinda Landbrukslag skulle feire at laget i år fyller 200 år ble styret i laget og jubileumskomiteen
fort enige om at jubileumsbok og jubileumsfest måtte det bli. Egen redaksjon ble opprettet, og Ola
Storhaugen ble engasjert som redaktør av boka.
Men bare lukket fest for egne medlemmer ble for snaut. Derfor startet planleggingen av et større
åpent arrangement. Med på planlegging og gjennomføring ble de fire historielaga i området.
Bratsberg Bygdekvinnelag, Voll Gård og Strinda Husflidslag ble også gode samarbeidspartnere.
Lerflaten Gård ble valgt som arena til både festen og det åpne arrangementet. Gården har stort
selskapslokale på låven og et ryddig og pent tun. Det er noen år siden det var husdyr på gården.
Historielaga og medlemmer i laget la ned en stor jobb i vinter og vår for å lage ei landbrukshistorisk
utstilling med billedutstillinger, gamle og nye maskiner. Tittelen på utstillingen ble ”Strinda
Landbrukslag – matproduksjon gjennom 200 år”.
Den høytidelige festmiddagen med gjester ble avviklet lørdag 4. juni med blant andre 2. nestleder i
Norges Bondelag Brita Skallerud og fylkesleder Lars Morten Rosmo som gjester.. Søndag 5. juni ble
det holdt åpen gård for alle som ville komme. Mandag, tirsdag og onsdag ble alle skolene i
Trondheim invitert gjennom ”den kulturelle skolesekken”. 800 5.-klassinger fikk et faglig godt
opplegg med engasjerte voksne rundt om på gården. Mandag og tirsdag kveld var gården også åpen
for alle. Totalt besøkstall ble ca 2000.

Det var god stemning da Strinda holdt åpen gård i forbindelse med 200års jubileet.
Jubileet varte 5 dager til ende, og enda flere dager med mange medlemmer på dugnad.
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Oppdal Bondelag
Oppdal Bondelag ble stiftet i 1811 og er ett av de eldste i landet. Bare Strinda Bondelag er like
gammel og Norderhov Sogneselskap på Ringerike er ett år eldre. Oppdal Bondelag markerer jubileet
med ei ny jubileumsbok over de siste 50 år, som en oppfølger av jubileumsboka gitt ut ved 150 års
jubileet i 1961. I tillegg ble jubileet markert med en stor festtilstelning på Skifer Hotell lørdag den 19.
november.
Torsdag var deler av styret i Oppdal Bondelag på Oppdal Bibliotek med den nye historieboka som er
skrevet av Odd Gunnar Jære Hoel. Boka presenterer en rivende utvikling av landbruket i Oppdal de
siste 50 årene. Den beskriver også noen av de utfordringene landbruket har møtt, blant annet ved
reetablering av rovdyrstammene fra 1980-tallet og framover.
Boka beskriver videre noen av de sterke kvinner som har preget Bondelaget lokalt og som også har
hatt verv på fylkesnivå og sentralt i Bondelaget. Boka peker på tre kvinner som på hver sin måte har
bidratt til å bryte barrierer i Bondelaget. Tove Kari Viken var første kvinne valgt inn i styret i Norges
Bondelag, mens Aslaug Sæther var første kvinnelige styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag. Else
Hoel (Lønset Bondelag) var første kvinnelig leder i et lokallag i Sør-Trøndelag.

Nils T Bjørke stilte opp på 200 års jubileet. Her sammen med leder for Oppdal Bondelag, Stein
Outzen.
Den 19. november ble jubileet feiret og Bondelagsleder Nils T Bjørke og fylkesleder Lars Morten
Rosmo var til stede under feiringen.
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Fylkesstyret 2011
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Lars Morten Rosmo (leder), Karl Erik Sørensen
(nestleder), Nina Vangen Ranøien, Kolbjørn Frøseth og Magnar Skjerve. Vararepresentanter til styret
har vært Hilde Haugdal Humstad (1. vara og fast møtende i styret), Karin Galaaen (2. vara) og Nils
Petter Aas (3. vara). For Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har Marit Bogen møtt og for Sør-Trøndelag
Bygdeungdomslag Steffen Haugen. Styret har hatt 15 møter hvorav 7 telefonmøter. Styret har
behandlet 43 saker. Fylkesstyret har evaluert sitt eget arbeid i 2011 og har arbeidet med å
gjennomføre forbedringer jfr. evalueringene. Styret har i 2011 også vedtatt en ny styreinstruks.
Styret har behandlet ordinære saker som regnskap, budsjett, arbeidsplan og rapport arbeidsplan og
har i tillegg fattet følgende uttalelser og høringssvar (utdrag).

Høring melkekvoteforskriften
Sør-Trøndelag Bondelag har sendt dette ut på lokal høring og fått 4 svar (vedlagt). Svarene er ikke
fullstendig entydige, men de går i en bestemt retning. Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vil peke på at
mange av de forslåtte endring er vi positive til og har tidligere foreslått dem i våre innspill til
jordbruksforhandlingene. Vi er derfor enige i alle forslag om endring for kvote under 400 tonn, men
forutsetter at tilskuddordningene blir endret slik at disse samdriftene ikke taper penger. I
utgangspunktet ønsker vi at samdrifter og enkeltbruk skal likestilles.
Når det gjelder grensen på 400 tonn er styret usikker på om den er riktig. Vi mener en må vurdere
nytt regelverk også for kvoter mellom 400 og 750 tonn, slik at disse likestilles i større grad enn
tilfellet vil være med den nye ordningen. Vi er meget skeptisk til og sterk motstander av å bringe
dette temaet inn i årets jordbruksforhandlinger. Vi mener dette er et taktisk feilgrep og vil gi
forhandlingene feil fokus, vekk fra de store økonomiske rammebetingelser og til detaljer i et
kvoteregelverk.

Ny forvaltningsplan Rovvilt Region 6 (konklusjon)
Som det går fram av uttalelsen er vi kritiske til både tidligere forvaltningsplan og utsendte
høringsutkastet. Vi mener at hovedgrepet i forvaltningen må være å redusere antall rovdyr ned mot
bestandsmål og at den reduksjonen må skje i områder med størst skade.
Vi mener at en forvaltningsplan må ha som mål at vi skal ha ei livskraftig, lønnsom, dyreetisk og
økologisk forsvarlig beitenæring, samtidig som vi må forholde oss til Stortingets vedtak om et visst
nivå på rovdyrbestanden. Vi ser fram til en sterkere og mer direkte politisk styringen av
forvaltningen. Nemnda er i sin fulle rett til å fremme forslag til ny forvaltningsplan, men mener at
nemnda må vurdere nasjonal rammevilkår og forholdet til ny rovviltmelding.
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Dersom nemnda vedtar ny plan må den sendes til ny revisjon etter nye vedtak i stortinget. Vi viser for
øvrig til forskriftenes § 6 jfr. § 1 om en geografisk differensiert forvaltning. Dette innebærer ikke
automatisk den geografiske inndeling som ligger i planen. Like gjerne kan en geografisk differensiert
forvaltning være ulike hensyn til uttak av skadedyr avhengig av viktigheten av beiteområdene, for
eksempel kalvingsland på rein og viktige beiteområder for sau.
Vi vil peke på at i nasjonal matproduksjonssammenheng er vi avhengige av å bruke nasjonens
utmarksressurser til matproduksjon. Vi er avhengige av å opprettholde kompetansen om dyrehold og
beitebruk, samt bygningsmasse for å kunne øke produksjonen i takt med økt matbehov. Da vi
oppfatter det som lav grad av måloppnåelse ber vi om at nemnda vurderer en større revidering enn
det forslaget legger opp til.

Opprop om vern av dyrka jorda på Halsteingården
Hallsteingård sæddepot ligger i Sjetnemarka i Trondheim kommune. Her har Geno hatt lager for
storfesæd og base for sæddistribusjonen i Midt- og Nord-Norge. Halsteingården ligger sentralt i
Trondheim kommune, rett nedenfor Skjetnemarka. Geno er et samvirkeforetak som eies av norske
bønder. Fram til få år siden ble gården drevet som ”oksestasjon” med produksjon av sæd, men
produksjonen er nå lagt ned. Gården består av ca. 250 da god dyrka jord og ca. 100 daa annet areal
inklusive beiter og noe skogbevokst. Geno har signalisert at de ønsker å bygge ned hele gården med
boliger. Dette mener lokale bondelagsledere i Sør-Trøndelag er helt uakseptabelt. Vi mener det er
spesielt graverende av en våre egne organisasjoner planlegger å bygge ned god dyrka jord. Med
dette oppropet ønsker vi å gi klar beskjed til Geno og offentlige myndigheter at vi ikke aksepterer
denne planen for nedbygging av dyrka jorda. Trondheim kommune trenger grønne lunger i
bebyggelsen og landbruket har behov for å vise fram en ekte gård nær sentrum av Trondheim.
Landbruket har ansvar for å øke matproduksjon framover. Da må vi øke arealet av dyrka jord og ikke
redusere det ved nedbygging.Vi krever at Geno disponerer eiendommen framover slik at den fortsatt
kan brukes til aktivt landbruk.

Høring fornyingsutvalget
Sør-Trøndelag Bondelag støtter utvalgets argumentasjon både i forhold til kontakten mot samvirke
og ryddige beslutningssløyfer. Sør-Trøndelag Bondelag støtter utvalget og mener det er riktig å
beholde dagens styringsmodell, men at denne bør justeres. Sør-Trøndelag Bondelag mener det er
viktig å vitalisere årsmøtet i Norges Bondelag. Dette må være, og må oppfattes blant deltagerne som,
Norges Bondelags viktigste organ.
Det må være styret i Norges Bondelag sitt ansvar for å løfte de viktige spørsmålene og utfordringene
inn i årsmøtet. Temaene og problemstillingene kan gjerne være jobbet med og kjent i
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organisasjonen. Dette medfører at problemstillingene bør være adressert av styret på et tidlig
tidspunkt. På denne måten sikrer vi også at organisasjonen diskuterer og avklarer viktige spørsmål.
Sør-Trøndelag Bondelag er enig i de endringene som foreslås, og vil også her peke på behovet for å
adressere de viktige spørsmålene til Representantskapet. Sør-Trøndelag Bondelag legger stor vekt på
vitalisering av årsmøtet og mener representantskapet før årsmøtet tar bort energien fra årsmøtet og
bør kuttes ut og at Fylkesledersamlinger innarbeides som et fast opplegg i forbindelse med
representantskapene.
Utvalget mener at mye kan løses gjennom bedre informasjonsflyt, bevisst bruk av
telefonkonferanser, egne orienteringsmøter, gjennom ekstranett, e-post, sms, m.m. Det må i
hovedsak være styret/lederens ansvar å sette i gang disse tiltakene. Sør-Trøndelag Bondelag støtter
dette.
Sør-Trøndelag Bondelag mener det et viktig at vi engasjerer og utfordrer organisasjonen tydeligere
og mer strategisk enn det vi klarer i dag. Styret skal prioritere overordnede, strategiske og prinsipielle
spørsmål. Styret bør diskutere og utkrystallisere de viktigste spørsmålene tidlig på høsten, slik at
disse kan være en rød tråd i organisasjonen gjennom representantskapet om høsten, årsmøtene i
lokallagene regionmøtene, innspillene til jordbruksforhandlingene, årsmøtene i fylkeslaget osv. Vi har
fått signal fra lokallagene på at de i større grad ønsker å ”løfte de viktige diskusjonene, fremfor å
krysse av på skjema”.

Ny kommunikasjonsstrategi Norges Bondelag
Sør-Trøndelag Bondelag er glad for at det utarbeides en ny kommunikasjonsplattform for Norges
Bondelag. Det er stort behov for å tilpasse aktiviteten til de behov Bondelaget har i dag.
Gjennom å sende forslaget ut på ei brei høring får vi og forankra den nye planen i hele
organisasjonen. Det er avgjørende at hele organisasjonen er delaktig i utarbeidinga og føler
eierskap til planen.
Dette er i hovedsak en ekstern kommunikasjonsstrategi. Vi må ha både interne og eksterne
strategier for kommunikasjon. I tillegg trenger vi konkrete medieplaner i hver enkelt sak (for
eksempel innspurten før landbruksmeldinga). Sør-Trøndelag Bondelag mener at Bondelagets
fylkeslag er landbrukets fremste aktør i mediearbeidet regionalt. Fylkeskontorene mangler
kompetanse i mediearbeidet og infoavdelingen sentralt i Norges Bondelag har ikke kapasitet til å
bistå i tilstrekkelig grad. Vi mener at beskrivelsen av dagens situasjon ikke oppfattes likt i hele
organisasjonen. Det er viktig med en felles oppfatning av hvordan dagens situasjon er før en
utvikler nye strategier. Vi må i det hele tatt være mer synlige i media og for medlemmene våre
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Regional FoU Strategi
Landbruket består av mange små enkelmannsbedrifter, med liten mulighet til selv å initiere FOUaktivitet. FOU aktiviteten har tidligere i stor grad blitt initiert av Forskningsinstitusjonene, uten særlig
grad av involvering fra næringa. For å koordinere og samordne behovet og etterspørselen etter FOU
ble prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge (GFMN) opprettet sommeren 2010. Gjennom Grønn
forskning og måten det her er arbeidet på har man initiert og koordinert etterspørselen etter
forskning og forskningsaktørene innen landbruk. Dette har vært et svært fruktbart samarbeid og en
god måte å arbeide på. Prosjektet avsluttes til sommeren 2012. Det bør i høringen signaliseres et
ønske om å fortsette denne måten å arbeide på. Det er viktig å opprettholde kravene til
næringsmessig involvering i FoU-aktiviteten både for å sikre relevans og god kunnskapsformidling.
Spørsmålet som kan reises er om kravene til egenfinansiering fra næringa i anvendte prosjekt i større
grad kan differensieres ut fra målgruppen, dens natur og evne til medfinansiering Forskningsmiljøene
bør gis større muligheter til å formidle til sluttbrukerne på et hensiktsmessig språk, eller næringa kan
gis større muligheter for å tilrive seg kunnskap fra kunnskapsmiljøene. Det ville derfor være en stor
fordel om nye virkemidler kan utformes for enda bedre å bidra til, og stille krav om, hensiktsmessig
formidling til sluttbruker. For å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft til landbruket pekes det på
behovet for å koordinere utdanning og den kompetansen studentene har og den kompetansen
næringslivet ønsker. Det er viktig å opprettholde landbruksutdanning på alle nivå. Det er behov for å
opprettholde praktisk rettet landbruksutdanning på HINT gjennom husdyrfag og grønn bachelorgrad.
Dette gir godt tilfang av studenter til landbruksnæringa og mange av husdyrstudentene er ute på
gårder i nærområdet. Vi vil her peke på det gode samarbeidet HINT og næringa har hatt i
utformingen av ny bachelorgrad. Dette bør opprettholdes.

Regional Planstrategi
Sør-Trøndelag Bondelag mener at den felles Planstrategi må ha et eget kapittel om utfordringene i
region knyttet til samferdsel/boligutvikling/næringsutvikling og jordvern. Vi mener at
fylkespolitikerne i Trøndelag må ha en Planstrategi som tar inn over seg at nedbygging av
jordbruksareal skal reduseres med rundt 1/3 i forhold til dagens situasjon, samt de føringer som
Regjeringen blant annet legger i den nye Landbruksmeldingen når det gjelder regional
arealforvaltning. Vi mener også at Planstrategien i mye større grad må beskrive de føringer som
legges for kommunal arealforvaltning. Sør-Trøndelag Bondelag mener at all arealforvaltning må sees i
større sammenheng enn kommunevis, og at kommunene i langt større grad enn nå må forholde seg
til regionale føringer. Planstrategien er alt for lite offensiv og konkret på dette området. I den
fylkesspesifikke delen av Planstrategien reagerer vi svært negativt på den usakelige og ubegrunnete
kobling i en motsetning mellom jordvern og klimapolitikk
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KVU ny E6 Trondheim – Steinkjer
Bondelag er inneforstått med at det er et framtidig behov for transportløsninger i de nærmeste
tiårene. Det er også liten tvil om at utbygging av infrastruktur vil ha mye å si for regional utvikling i
Trøndelag, og aksen Trondheim – Steinkjer er viktig i så måte. Redusert reise – og transporttid på
strekningen vil komme næringsliv og beboere i hele fylket til gode i mer eller mindre grad. Et
velfungerende transportsystem er meget viktig for landbruket, i særlig grad fordi landbruket i
Trøndelag i stor grad eksporter varer ut av regionen. En tilrettelegging for økt togbruk er også i seg
selv meget positivt. Likevel innebærer utbygging betydelig potensielle ulemper og utfordringer for
landbruket ved blant annet nedbygging av dyrka mark. Dyrka mark er en begrensa ressurs i en
verden som går mot store utfordringer i forhold til å produsere nok mat til en raskt økende
befolkning. Norge har en svært begrenset ressurs av dyrka mark, bare 1,75 da pr innbygger, mens
gjennomsnittet i verden er 2,2 da pr innbygger. Regjeringen har som målsetting å halvere
nedbyggingen av dyrka jord og det er derfor satt tydelige nasjonale målsettinger i forhold til å
redusere nedbygging av dyrka mark. Bondelaget går ut fra at arealspørsmålet blir mer aktuelt når en
kommer inn i fasen for tracevalg og mer detaljerte utforminger av vegen. Vi går også ut fra at Statens
Vegvesen i mye større grad enn tidligere tar inn over seg regjeringens føringer når det gjelder
jordvern. Vi ønsker at jordvern og nasjonale målsettinger om reduksjon av nedbygging av dyrkajord
også må vektlegges mye tydeligere i KVU. Det må legges føringer i KVU som gjør at videre planlegging
vektlegger jordvernet på en sterkere måte enn tidligere

Handlingsplan dyrepåkjørsler fra Jernbaneverket
Sør-Trøndelag Bondelag reagerer meget negativt på at Jernbaneverket kommer med en slik
handlingsplan nå. Det er spesielt klanderverdig av Jernbaneverket at de pågående rettssaker ikke
nevnes med et ord. Vi mener at en ny Handlingsplan burde vært holdt tilbake inntil en fikk en
rettskraftig avgjørelse i saken om gjerdeplikt langs jernbanelinja langs Dovrebanen som nå er anket
til Høyesterett. Det er stor grunn til å tro at en dom her vil få rettsvirkning for en lang rekke andre
banestrekninger, da det juridiske grunnlaget for bygging av Dovrebanen er svært lik den som gjelder
for Nordlandsbanen og Bergensbanen. Rørosbanen, Eidsvollbanen og en del andre strekninger har en
noe annen juridisk stilling. Sør-Trøndelag Bondelag mener at Norges Bondelag må avvise disse
retningslinjer fullstendig og vi mener at hele organisasjonen på det nåværende tidspunkt må avvise
alle former for invitasjon til samarbeid, inntil rettssaken er avgjort. Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at
Norges Bondelag kjører en sak i media på dette, der vi får fram vårt syn og begrunner at vi inntil
videre legger alt samarbeid med Jernbaneverket på is.
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Næringsutvikling
Innspill til jordbruksforhandlingene 2011
Hovedprioriteringer





Jordbruket skal ha dekket kostnadsveksten fra 2011 til 2012.
Jordbruket skal ha en kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i 2012.
Jordbruket må få økte inntektsmuligheter i 2012!
Vi ønsker enn styrking av investeringsvirkemidlene, blant annet med en egen
finansieringsordning for bygningsinvesteringer i jordbruket som dekker mer av de faktiske
kostnader.

Bak disse hovedprioriteringene ligger det et stort behov for sterkere politisk vilje til å gi landbruket
rammevilkår som gjør det mulig å oppfylle målsettingene i den nasjonale landbrukspolitikken.
Vi ser en del store utfordringen i fylket som må adresseres:





Vi er bekymret for den store avgangen av antall bruk og i første rekke antall melkebruk i
fylket. Våre lokallag gir signaler om at denne utvikling fortsetter minst i samme grad som
tidligere.
Vi ser at svært mange av de (yngre) bønder som har investert i nytt driftsapparat de siste
årene sliter tungt økonomisk. De greier ikke å ta ut noen særlig stordriftsfordel ved en kraftig
økning av areal og antall dyr, ofte på grunn avtander, arrondering og klima. De blir også hardt
rammet av toppavgrensning tilskudd på dyr og areal, og får svært lite ut av de siste
volumøkningene. Disse brukerne lever med høg risiko ved endringer i renter eller andre økte
kostnader. Det er disse brukerne som skal produsere mat også om 10 – 20 år.
Avgangen av antall bruk har stor betydning for miljøet, bygda og bosetting. I mange bygder
er det bare en eller to aktive bruk igjen. Landbruket vil på sikt ikke kunne ta ansvar for
distriktspolitikken.

Det bør være mulig å ta ut store deler av kostnadsvekten i økte målpriser. Annet næringsliv gjør jo
det nærmest automatisk. Nå er det stor usikkerhet ennå omkring kostnadsveksten og ”overhenget”
(pluss eller minus), samt økte inntekter på grunn av økt volum i produksjonen, slik at dette blir et
regnestykke i slutten av neste måned. Men utgangspunktet må være at kostnadsveksten skal kunne
tas ut med høyere priser, mens inntektsveksten bør komme i form av økte overføringer.
Prioritering av ulike typer budsjettmidler. Sør-Trøndelag Bondelag ønsker å prioritere følgende
budsjettvirkemidler:
 Økte arealtilskudd grovfor, beitedyr, utmarksbeite, største økning for de største arealene.
Økte husdyrtilskudd til storfe, ku, sau og lam. Største økning for de største dyretall. Sum
økning av tilskudd 1.100 mill kr. Fjerne toppavgrensning tilskudd (7-8 mill kr).
 Økt bunnfradrag fra 3.000 kr til 10.000 kr. Vi mener det beløpet på kr 322 mill kr er et kraftig
signal om å prioritere de brukene som har hovedinntekten sin fra landbruket. Det er disse
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brukene som i første rekke er viktig for bosetting og sysselsetting i våre bygder. En økning av
bunnfradraget vil frigjøre muligheter til både å satse på investeringer og velferdsordninger
Økte toppavgrensing avløsermidler fra 64.000 kr til 74.000 kr. Sum kostnad 81 mill kr
Vi ønsker et virkelig løft når det gjelder investeringsvirkemidler, men har liten tro på at vi kan
få til en økning fullstendig utenfor ramma. For å markere behovet for en stor satsing på
investeringer i jordbruket foreslår vi at LUF styrkes med 500 mill kr og øremerkes investering
i nye driftsbygninger. Vi forutsetter en modell som presentert av Norges Bondelag med økte
satser ved økte kostnader.
Ingen endringer i arealtilskudd korn, potet, grønnsaker. Ingen endringer i tilskudd til
økologisk landbruk, bortsett fra grovforareal. Ingen endringer i husdyrtilskudd svin og fjørfe

Det vises til tidligere innspill fra Norges Bondelag om et eget investeringsfond. Sør-Trøndelag
Bondelag støtter forslaget og mener det må fremmes i årets jordbruksforhandlinger. Vi ønsker i
tillegg å styrke LUF med 500 mill kr.

Fornyingsutvalget Norges Bondelag
Utvalget har hatt følgende mandat, etter styrevedtak 25. august 2010:
”Det oppnevnes et utvalg med oppgave å vurdere politisk og strategisk arbeid i Norges Bondelag.
Utvalgets mandat er 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:





gjennomgå og analysere dagens arbeidsmåter og strategier
drøfte og foreslå endringer og forbedringer
vurdere hvordan effektiviteten i ressursbruken kan økes
gi anbefalinger for gode kommunikasjonsstrategier

Sør-Trøndelag Bondelag ga følgende høringssvar (utdrag) i januar 2011:
I utgangspunktet er Sør-Trøndelag Bondelag meget positiv til at Utvalget ble satt ned og det
mandatet det fikk. Vi er også tilfreds med at Utvalget har lagt ned et grundig arbeid og ”snudd alle
steiner” for å få til et mer effektivt og velfungerende Bondelag.
Vi viser til våre tidligere innspill til Prinsipprogrammet og er enig i at Prinsipprogrammet endres i
retning av et kortere og mer politisk dokument, med mindre fokus organisasjon. Vi er også enige i at
debatten i Norges Bondelags årsmøte gjerne kan finne en annen og mer dynamisk form. En måte kan
vær at årsmøtet utfordres årlig på mer konkrete politiske saker, gjennom innstilling fra styret i
Norges Bondelag. Styret i Norges Bondelag må gjerne være m er synlige i debatten og fronte
synspunkter og meninger. Årsmøtet må legge føringer om viktige saker.
Mottoet er mer samordning og samhandling! Fylkeslagene og lokallagene har i dag stor frihet til å
prioritere og organisere arbeidet, og gjør dette ut fra sentrale vedtatte prioriteringer og tilpassing til
egne forhold. Vi er enige i at organisasjonen og næringa hadde vært tjent med bedre samordning og
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samhandling i saker der vi er avhengig av politisk gjennomslag. Hensikten må være større samlet
styrke for økt politisk gjennomslag. Vi er enige i at en viktig forutsetning for mer samordning og
samhandling er god involvering og forankring. Vi er enige i at et besluttende organ, der alle fylkene
deltar, vil forplikte fylkene i større grad og vil kunne gi større samhandling og mer målretting i det
politiske arbeidet.
Vi er enige i at god samordning av landbrukspolitikken mellom faglag (forhandlingspartene) og
omsetningsorganisasjonene (markedsregulatorene) er viktig og at det er til bondens beste når begge
systemer lykkes. Imidlertid må fylkeslederes nye rolle vurderes opp dagens funksjon og rolle. En
Landsstyremodell vil i praksis føre til heltids tillitsvalgte blant fylkeslederne (i alle fall i de største
fylkene). Og deres rolle vil bli enda mer politisk sentral enn i dag. Vi tror at det er viktig at
fylkeslederne har sitt hovedyrke som bønder med den kontakten det innebærer med
primærlandbruket. Fylkeslederne bør ha hverdagen sin i landbruket. En slik Landsstyremodell vil
også måtte ta opp hele ressursfordelingen (økonomien) i organisasjonen.
Det er meget postivt at Utvalget ser lokallagenes store betydning. Over 3000 tillitsvalgte i lokal- og
fylkeslag gjør en imponerende jobb for fellesskapet, i stor grad en dugnadsjobb. Vi er enige i at
ressurssituasjonen tilsier fortsatt sterk grad av dugnadsarbeid i lokallagene. Da er det viktig med god
tilrettelegging av arbeidet, og at lokallagene tilbys gode verktøy og hjelpemidler. Det er ekstremt
viktig for organisasjonen å klare å opprettholde et godt lokalapparat. Derfor må en fokusere på
opplæring og motivasjon av lokale tillitsvalgte.
I tillegg vil vi påpeke at også lokale organ av Tine, Nortura og FK har behov for grunnleggende
organisasjonsopplæring. Midtnorsk Samarbeidsråd skal ta opp dette tema på neste møte for å få til
en samordning av opplæringen. Dette vil bidra til bedre ressursutnyttelse og mer effektiv opplæring.
Til sist vil vi peke på våre lokallag sine tilbakemeldinger på høringen. Den viser støtte til forslaget om
lokale årsmøter noe tidligere, samt fokus på de tema som vi allerede legger vekt på i ledermøte og
årsmøte. Imidlertid har vi merket oss at verdiplattformen og våre planer må forankres bedre i
organisasjonen.

Energi
Sør-Trøndelag Bondelag har 2007 - 2010 deltatt i prosjekt Biokom sammen med flere andre aktører.
Hovedmålet var “utvikling av bioenergiforsyningen i fylket med grunnlag i landbruket og landbrukets
ressurser.” - Prosjektet viser at det ennå mangler en del på at de nasjonale rammebetingelser gir
grunnlag for lønnsom bioenergiproduksjon - sier organisasjonssjef Jon Gisle Vikan som har sittet i
styringsgruppen i prosjektet - det kan står som hovedkonklusjonen i prosjektet. Det var tre
målsetninger i prosjektet:
1. Utvikle og utnytte kommunenes sentrale rolle som planinstans, bygningseiere,
virkemiddelforvaltere og pådrivere
2. Utvikle skogeiere/gårdbrukere som energileverandør
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3. Etablere lokale verdikjedenettverk mellom mulige råstoffleverandører, ferdig varmeprodusenter/ leverandører og ferdig varmekjøpere
Sluttrapporten kom i 2011 og peker på følgende i sine konklusjoner:
Kommuner var en prioritert gruppe primært grunnet sin rolle som energikunde. Her er BioKom sin
konklusjon at det eksisterer et behov for rådgivning og bistand, men og økt kompetanse angående
bioenergi hos administrative tjenester som arbeider med teknikk(typisk teknisk etat e.l.).
Kommunene kan også være tjent med å forandre sine rutiner for tiltak med energi, og arbeide på en
meråpen og inkluderende måte.
For arbeid rettet mot kommunene anbefaler BioKom at man, på dette tidspunkt, nedprioriterer
områder som vil gi mindre nytte. Her pekes det spesielt på arbeid rettet mot Klima- og
energiplanarbeid og informasjonsarbeid rettet mot politikere og pådrivere.
Hos potensielle landbruksbaserte energitilbydere trekkes også rådgiving og bistand frem, sammen
med økt kompetanse, som viktige satsingsområder. Det pekes da på et stort behov for uavhengig
rådgiving, til bistand med oppgaver som bestilling og kvalitetssikring av konsulentrapporter. Når det
gjelder kompetanse bør man ha økonomi og økonomiske beregninger som førsteprioritet.
Prosjektet ser ikke et behov for å aktivisere og drive frem nye potensielle bioenergileverandører på
dette tidspunkt. Arbeid innen nettverksbygging bør være fokusert på kunnskaps- og
erfaringsutveksling. Det er særlig personer i planleggingsfasen som kan tjene på dette, hvor det vil
være mulig å unngå problemer møtt av allerede gjennomførte prosjekt.
BioKom ser det samtidig slik at det, på nåværende tidspunkt, ikke er grunnlag for å arbeide aktivt for
å initiere bedriftsmessige og økonomiske samarbeid i bransjen.

Prosjekt Grønn Forskning
Landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Samarbeidsråd, tok initiativ til å opprette det
treårige prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge. Hensikten er å bidra til mer forskning retta mot det
midtnorske landbruket, og ikke minst å bidra til at landbruksnæringa selv blir en mer aktiv
samarbeidspartner og premissleverandør for den forskninga som gjennomføres. Økt involvering
under planleggingen og gjennomføringen av forskninga, fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter,
organisasjoner og faglag, skal øke sannsynligheten for at resultatene tas i bruk.
Prosjektet arbeider blant annet med å synliggjøre etterspurt kunnskap sett fra næringas side.
Etterspurte og foreslåtte forskningstema fra både næringa og forskningsmiljøene blir fulgt opp fram
mot konkrete søknader om nye forskningsprosjekt, gjennom tett samarbeid mellom næringa,
relevante forskningsmiljø, forvaltninga og virkemiddelapparatet. Prosjektet har bidratt til
opprettelsen av en rekke nye forskningsprosjekt i løpet av de siste to årene. I tillegg til søknader som
fortsatt er til evaluering har Grønn forskning i Midt-Norge bidratt til 13 prosjekt med en total
størrelse på nærmere 60 millioner kroner som allerede er innvilget, hovedsakelig med finansiering fra
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nasjonale finansieringskilder. Temaene spenner blant annet over jakt på gås, flåttbårne sykdommer,
økologisk korndyrking, grovfôrproduksjon, klimatilpassing og foryngelse av granskog, mattrygghet og
vekthusproduksjon.
I tillegg arbeider prosjektet med mer grunnleggende landbruks- og forskningspolitiske tema for å
sette fokus på viktigheten av å satse på videreutvikling av landbruket gjennom forskning og utvikling:
Landbruket må prioriteres, og den midtnorske regionen med sin store produksjon og sysselsetting
må prioriteres. Mer informasjon finnes på www.gronnforskning.no, hvor det også gis mulighet til å
abonnere på nyhetsbrev fra prosjektet.

Bondens Marked
Fra 1. september 2010 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. Stillingen ble avsluttet
01.07.2012 grunnet endring i bemanningssituasjon på kontoret til Sør-Trøndelag Bondelag.
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 5 markeder i løpet av våren, der
ett av markedene var Vårfestival den 14. mai.

Prosjekt Skadefri Bonde
Dette prosjektet kom i stand som en videreføring av ”Nullvisjonen om ulykker i landbruket” som var
etablert i Nord-Trøndelag i 2003. Organisasjonene som sto bak denne nullvisjonen, var NordTrøndelag bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste, Arbeidstilsynet i Midt-Norge og forsikringsselskapet
Gjensidige. Aktørene i dette nettverket tok i 2009 kontakt med Arbeidsmedisinsk avdeling ved St.
Olavs Hospital og ba om bistand i det videre arbeidet med visjonen.
I de samtalene som fulgte, kom det fram et behov for å skaffe mer kunnskap om skadeforekomst i
landbruket og om bakenforliggende årsaker, og det ble foreslått å sette i gang et prosjekt om dette. I
tillegg til de overnevnte organisasjonene har Sør-Trøndelag Bondelag og Institutt for industriell
økonomi og teknologiledelse ved SVT-fakultetet NTNU deltatt i gjennomføringen av prosjektet.
Prosjektet har også fått betydelig støtte fra Gjensidige-stiftelsen. Målsettingen med dette prosjektet
var å skaffe ny kunnskap som kan bidra til forebygging av personskader i landbruket. Vi ønsket å vite
mer om forekomst av personskader i landbruket og å identifisere årsaker og bakgrunn for slike
skader. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2010-2011.
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Alle gårdbrukere i Trøndelag ble inkludert i prosjektet. Adressene ble hentet fra Produsentregisteret,
som er landbrukets register over alle primærprodusenter i Norge. Det ble sendt ut spørreskjema der
vi ba om noen bakgrunnsopplysninger om bonden og gården og om eventuelle personskader som
hadde skjedd på gården. Av 7004 personer som fikk tilsendt skjema, var det 2699 som svarte.
Et utvalg av de som svarte på spørreundersøkelsen, ble i etterkant kontaktet med spørsmål om de
kunne tenke seg å ta i mot en gruppe på gårdsbesøk. Så å si alle vi kontaktet sa ja til å ta imot besøk.
Gjennom disse besøkene ønsket vi å få mer inngående kjennskap til eventuelle skader som var skjedd
og samtidig få et innblikk i hvordan helse, miljø og sikkerhet ble ivaretatt på de ulike gårdene. I løpet
av 6 uker våren 2011 ble det gjennomført gårdsbesøk på 58 gårder i ulike deler av Trøndelag.
Undersøkelsen viser at forekomsten av personskader i landbruket er betydelig høyere enn det den
offisielle statistikken viser. Av de som svarte på spørreundersøkelsen, var det 9,2 % som under arbeid
på gården hadde opplevd ett eller flere uhell med personskade i løpet av det siste året. I tillegg var
det 2,9 % som oppga at andre personer på gården hadde vært utsatt for skade. Det var en prosentvis
større andel skader blant unge bønder enn blant eldre. Skadeforekomsten var lik blant kvinnelige og
mannlige gårdbrukere. Flest skader hadde skjedd i vårmånedene og høstmånedene. Nesten
halvparten av skadene hadde skjedd inne i fjøs/driftsbygning. Håndtering av dyr var den hyppigste
årsaken til skader, mens traktor og andre store maskiner og utstyr var nest hyppigst. Skadene som
var relatert til maskiner var imidlertid oftere av mer alvorlig grad. Fallskader utgjorde ca 20 % av
skadene. Av de rapporterte skadene hadde 63,2 % medført behov for legekonsultasjon eller
innleggelse i sykehus, og 23,4 % av skadene medførte sykmelding i mer enn 7 dager.

Regionale næringsstrategier
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.
En ny nasjonal Landbruksmelding er under arbeid og ventes i løpet av våren 2011. Hvilke endringer
og nye føringer som kommer som følge av denne meldinga er uklart. Videre er menneskeskapte
klimautfordringer vår tids store utfordring. 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
De fire hovedmålene for trøndersk landbruk er følgende visjon:
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Attraktiv næring for kompetente mennesker Trøndersk landbruk
Attraktive bygdesamfunn - livsglede og verdiskaping
Økt verdiskaping av landbrukets samlede ressurser
Miljø- og klimavennlig næring
Med bakgrunn i SWOT-analysen av det trønderske landbruket, Landbruksmelding for Trøndelag,
diskusjoner og innspill fra Regionalt Landbruksforum er følgende prioriterte satsingsområder utpekt i
Sør-Trøndelag:
Primærproduksjon
Skog og treprodukter
Fornybar energi
Mat og opplevelser
Tjenesteproduksjon
Inn på tunet
Pelsdyr

Inn på Tunet (IPT)
Sør-Trøndelag har i dag over femti ulike Inn på tunet tilbud i drift og mange 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.
Tjenestene tilbys i hovedsak i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse- og sosialsektor i
kommunen.
Inn på tunet er en viktig del av løsningen for omsorgsplan 2015, Kunnskapsløftet,
Samhandlingsformen, NAV-reformen, integreringsarbeid og forebyggende arbeid.
Dette skjer blant annet gjennom tverrfaglige samarbeid på ulike forvaltningsnivåer og kurs- og
nettverksvirksomhet.
Det jobbes også med å etablere et tilbydernettverk i Sør-Trøndelag der bondelaget er aktivt med.
Sør Trønderlag Bondelag er involvert i arbeidet blant annet gjennom fylkesstyrets representant som
styreleder for Inn på Tunet.
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Grunneierrettigheter
Rovdyr 2011
Totaltapet av sau har gått ned til nivået det har ligget på fra 2006-2008. Noen kommuner har i år har
tilnærmet normaltap for sau, mellom en og to prosent. Tap av lam har også gått ned. De fleste
beitelag omtaler at de har tap til rovvilt. Ikke alle lag har dokumentert eller sannsynliggjort tap til
fredet rovvilt. Tapet i områder der gaupe har vært sannsynlig tapsårsak dominerer. Tapet til bjørn er i
år lavere enn i fjor. Jerv har forårsaket tap i flere områder.
Tapet av storfe har kommet ned på normalt nivå for fylket. De fleste kommunene har ikke tap av
storfe eller moderate tap. Tapsprosent per kommune kan imidlertid bli høy når det slippes få storfe.
Organisert beitebruk Sør-Trøndelag 2011
Kommune

Antall slept
Sauer

Lam

Antall tapt
Storfe

Sauer

Lam

Tapt prosent
Storfe

Sau

Lam

Småfe Storfe

Agdenes

372

550

10

8

113

0

2,15 20,55 13,12

0

Hemne

352

577

32

11

152

0

3,13 26,34 17,55

0

Hitra

592

841

0

15

42

-

2,53

4,99

3,98

-

2695

4032

221

154

360

3

5,71

8,93

7,64

1,36

Klæbu

331

481

35

11

41

0

3,32

8,52

6,40

0

Malvik

792

1257

69

25

76

0

3,16

6,05

4,93

0

Meldal

654

1202

0

22

54

-

3,36

4,49

4,09

-

Melhus

1380

1938

285

28

148

3

2,03

7,64

5,30

1,05

Midtre Gauldal

5972

10085

1232

235

640

2

3,94

6,35

5,45

0,16

16118

27815

282

435

2440

3

2,70

8,77

6,54

1,06

Orkdal

310

522

32

7

33

0

2,26

6,32

4,81

0

Osen

787

1495

212

25

195

0

3,18 11,71

8,76

0

6001

10053

137

161

753

1

2,68

5,69

0,73

786

1136

23

39

373

2

4,96 32,83 21,44

8,70

Holtålen

Oppdal *

Rennebu
Rissa
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7,49

Roan

535

793

0

8

144

-

1,50 18,16 11,45

-

Røros

1129

1991

19

34

133

0

3,01

6,68

5,35

0

Selbu*

2051

2951

535

56

199

3

2,73

6,74

5,10

0,56

Skaun

330

460

0

6

14

-

1,82

3,04

2,53

-

Snillfjord/Hemne

536

926

5

11

131

0

2,05 14,15

9,71

0

Tydal

292

461

248

17

40

2

5,82

8,68

7,57

0,81

Åfjord

1672

2203

441

52

312

0

3,11 14,16

9,39

0

Sør-Trøndelag 2011

43 687

71 769

3818

1360

6373

19

3,11

8,88

6,70

0,50

Sør-Trøndelag 2010

44613

73610

3848

1516

7069

13

3,40

9,60

7,26

0,34

Sør-Trøndelag 2009

43218

72850

3810

1939

6901

32

4,49

9,47

7,62

0,84

Sør-Trøndelag 2008

42750

70 527

3750

1300

5892

36

3,04

8,35

6,35

0,96

Sør-Trøndelag 2007

43898

73197

3796

1670

6740

22

3,80

9,21

7,18

0,58

Sør-Trøndelag 2006

45901

75136

4160

1739

6870

22

3,79

9,14

7,11

0,53

Sør-Trøndelag 2005

46709

74684

3688

1385

5503

18

2,97

7,37

5,67

0,49

Sør-Trøndelag 2004

43680

69471

3316

1323

4945

14

3,03

7,12

5,54

0,42

Sør-Trøndelag 2000

44766

64936

2861

1241

5559

4

2,77

8,56

6,20

0,14

Sør-Trøndelag 1995

47548

69822

2120

806

4522

5

1,7

6,5

4,54

0,24

Sør-Trøndelag 1990

42160

65060

-

771

3316

-

1,8

5,1

3,8

-

Sør-Trøndelag 1985

46348

67363

-

704

3140

-

1,5

4,7

3,4

-

Sør-Trøndelag 1981

40515

57823

-

574

2866

-

1,4

5,0

3,5

-

Jernbaneverket og gjerdehold
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.
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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 løpet av 1990 tallet ble det slutt på
vedlikeholdet, noe som har ført til at gjerder ligger nede.

Ødelagte gjerder ble vist fram under befaring ved jernbanen i Soknedal.

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 gjenopptagelse” 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 (amtmannen) i Søndre Tronhjems amt den 14. mai
1909 avga en skjematisk erklæring om distriktsbidragenes størrelse på vegen av (amts-) kommunene.
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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
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
Saken ble vunnet i Lagmannsretten våren 2011, men ble anket til Høyesterett. Saken kommer opp
våren 2012.

Verneplaner
Vi opplever at vern legger sterke restriksjoner på næringsmessig bruk av utmarksområdene i fylket,
og at intensjonene til lokal forvaltning ikke følges opp da deres vedtak blir overprøvd av Direktoratet
eller Fylkesmannen.
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De store nasjonalparkene i fylket er nå etablert og de vern som nå kommer er nye områder med
barskogvern. 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 lar ennå vente på seg flere år etter at vernet er
trådt i kraft og to år etter at kravene er fremmet
De skogsakkyndige har i 2010 og hele 2011 holdt på med registreringer av skog, og område for
område er tatt. Etter at skogressursene er registrert, har det vært forhandlinger og deretter har det
kommet tilbud til grunneiere. Tilbudene har variert fra kr.0 og opp til flere hundre tusen.
Noen områder er ferdigforhandlet, men det i andre områder er i sluttfasen. I noen områder (som for
eksempel Forelhogna) så er skogregistreringen ennå ikke ferdig.
Men vi regner med at alle områder skal være klar i løpet av 2012

Regionalt miljøprogram
Regionalt miljøprogram for landbruket i Sør-Trøndelag ble utarbeidet av Fylkesmannen i SørTrøndelag, i samarbeid med bondelaget og regional og kommunal forvaltning, i 2004 og revidert i
2009. Programmet er godkjent av Statens landbruksforvaltning (SLF) i samråd med avtalepartene i
landbruket. Tilskuddsordninger og regelverk har som felles formål å ta vare på miljøverdiene i
kulturlandskapet og hindre avrenning og forurensing fra jordbruket.
Forskriften har våren 2011 vært på høring og noen endringer ble vedtatt etter høringen, blant annet
etter innspill fra Bondelaget.

Jordvern
Temaet jordvern opptar styret. Dette fordi det i deler av vårt fylke er sterkt press på dyrka jorda. I de
siste årene har flere kommuner i fylket vært blant de verste til å omdisponere dyrka jord til andre
formål. I 2011 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 SkjæringstadHåggåtunellen i Melhus.
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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.

Møte med ordfører i Melhus angående nye E6. Fra venstre Anders Eggen (Melhus Bondelag), Jorid
Jagtøyen (ordfører i Melhus), Lars Morten Rosmo, Trond Henrik Reitan (Flå Bondelag), Ola Bjerkan
(Horg Landbrukslag) og Audun Hageskal.
I 2011 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.

Landbruksmeldingen ”Velkommen til bords”
Sør-Trøndelag Bondelag sendte ut følgende pressemelding da melding kom like før nyttår 2011:
Meldinga har gode målsettinger på viktige områder for å sikre produksjonen av nok kvalitetsmat til
den norske befolkninga, og er tydelig på behovet for et sterkt importvern. Det mangler imidlertid
forslag til virkemiddelbruk for å nå målsettingene på flere viktige områder, blant annet jordvern. Det
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må utarbeides konkrete virkemidler for å stoppe nedbygginga av matjord. Sør-Trøndelag Bondelag
forutsetter at styrking av enkeltregioner ikke må føre til dårligere rammebetingelser for andre
regioner.
For øvrig ser vi gode muligheter til å bidra til å konkretisere virkemiddelbruken og videreutvikle
inntektspolitikken. Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig å få bredest mulig tilslutning for den
nye meldinga i Stortinget. Det er avgjørende for utviklinga av en moderne velferdsstat at regjeringa i
en stortingsmelding om mat og landbruk har ambisjon om å øke matproduksjonen i Norge i takt med
befolkningsveksten. Norge må øke matproduksjonen med om lag 20 prosent for å opprettholde
selvforsyninga fram mot 2030. Regjeringa sin ambisjon om å nå dette målet viser at vi som land tar
vår del av ansvaret for å produsere nok mat i en verden der klimaendringer, endra forbruks vaner og
sosial uro utfordrer matsikkerheten. Dette forplikter overfor forbrukeren og landbruket.
Det er viktig at regjeringa vil bevare et av norsk landbruks viktigste konkurransefortrinn; å produsere
rene og trygge kvalitetsprodukter med god dyrevelferd. For at forbrukerne skal ha høy tillitt til norsk
mat må rammebetingelsene sikre god dyrevelferd, dyre- og plantehelse og en etisk og
kvalitetsmessig høy standard.
Regjeringa skal ha ros for at den vurderer å innføre en egen statlig planretningslinje for jordvern med
geografisk differensiert politikk, men Sør-Trøndelag Bondelag er redd for at dette ikke blir fulgt godt
nok opp i det lokale og regionale planarbeidet. Vi hadde forventa tydeligere virkemidler for å
redusere nedbygginga av matjord.
Det er bra at Regjeringa så tydelig beskriver viktigheten av et sterkt importvern for å kunne nå de
landbrukspolitiske målene, og at markedsordningene skal videreføres. Dette er nødvendig for å sikre
produksjon av norsk mat.

Alliansebygging og kommunikasjon
Verdens Matvaredag
Sammen med FN-sambandet, Bygdeforsk og NTNU arrangerer Bondelaget igjen et fagmøte under
Verdens Matvaredag. Årets møte skjer mandag 17. oktober kl 18.00- kl 20.30 på Suhmhuset i
Trondheim. - Det er viktig at vi som faglag også setter fokus på den internasjonale
matvaresituasjonen for bønder og andre som interesserte i matvaresikkerhet og fattigdom
Tema for møte var Mat – Miljø - Fattigdom.
I programfolderen for møtet står blant annet å lese: - På nytt flimrer bildene over fjernsynsskjermen,
utarmede og underernærte barn, brennende kornåkre og en gang bugnende marker som nå ligger
druknet i en ørken av salt. I 1974 var de samlet i Roma – matvarepolitikerne og rådgiverne – og de
lovte at det ikke skulle skje igjen… Hva gikk galt? Hvorfor greide vi ikke å styre unna en ny krise?
Innledere til møtet:
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Kaare M Bilden, journalist og forfatter av boka "Mat er makt".
Christian Anton Smedshaug, direktør for Landbrukets Utredningskontor og forfatter av boka "Kan
landbruket fø verden?".
Møteleder er Bjørn Egil Flø, forsker ved Norsk senter for bygdeforskning/NTNU

Bjørn Egil Flø holdt et engasjerende foredrag under Verdens Matvaredag.
- Det er av og til viktig å løfte blikket litt og se ut over landgrensene. Bønder i alle land har ulike
utfordringer, men felles for alle er at vi produserer et primærgode som ingen kan greie seg uten. I vår
rike del av verden tar de fleste innbyggerne matproduksjonen for gitt og de tar for gitt at det finnes
bønder og ressurser til å produsere den. Mange fattige mennesker bruker omtrent hele sin inntekt på
mat, og det er et paradoks at de fleste fattige i blant annet Sør-Amerika, Asia og Afrika finnes på
landbygda og nettopp blant bøndene.
Imidlertid er det, på tross av ulike kriser flere steder i verden, en positiv utvikling for landbruk og
matproduksjon flere steder i de fattige landene. Dette har vært mulig på grunn først og fremst på
grunn av at de styrende myndigheter har sett betydningen av å satser på utvikling av landbruket, og
mindre på grunn av bistand. Malawi i Afrika er et eksempel på en slik utvikling. Ser en Afrika under
ett, øker matproduksjonen kraftig på kontinentet, selv om en ennå er langt unna den "Grønne
Revolusjon" som skjedde i Asia på 1970- og 80 tallet.

Fylkeskommunen
Sør-Trøndelag Bondelag har et nært samarbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune i flere saker.
Etter Forvaltningsreformen har Fylkeskommunen fått ansvar for flere saker innenfor landbruks – og
naturforvaltningsområdet. Styret og kontoret har kontakt med fylkespolitikere og administrasjon i
mange felles fagområder og har gitt innspill til
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Fylkeskommunens innspill i jordbruksforhandlingene
Regionale planstrategier
Regional FoU melding
Bruket av midlene over jordbruksavtalen øremerket rekruttering, likestilling og kompetanse.
Gjennom disse midler er det bevilget midler blant annet til vår Kvinnekonferanse ”Kvinner
Kan”.

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.

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 2011 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 kommuneog fylkestingsvalget.

Gjensidige og Bondelagets samarbeidsforum
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har hatt 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. I 2011 har Gjensidige gjennomgått en betydelig omorganisering og
det er færre ressurser lagt inn i samarbeidet med Bondelagene i fylkene.
Imidlertid er store deler av tiltakene i Handlingsplanen for 2011 vedtatt på samarbeidsmøte i
desember 2010 gjennomført:



Gjennomføring av kursene ”Praktisk HMS-arbeid” i samarbeid med andre, ca. 30 kurs er
gjennomfør i regi av LHMS.
Kontakt med Regionutvalget for landbrukets HMS-tjeneste.
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Regionmøter i Bondelaget med fokus på HMS og kriseberedskap. Gjensidige holdt innlegg på
4 Regionmøter i Bondelaget.
Prosjekt Skadefri Bonde finansiert og i gang. Første fase ble avsluttet i 2011 med en
sluttrapport.
Informasjon i bondelagets ledermøtene fra Gjensidige.
Informasjon om nye produkter på møter i lokallagene
Informasjon i medlemsskriv og på hjemmesida
Oppfølging overfor nye medlemmer
Oppdatering av medlemslister
Utarbeidet arbeidsplan 2012 etter en ny mal, og med noe mindre omfang.

Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS)
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. Arbeidsutvalget har bestått av for øvrig i 2011, Torstein
Grande (Tine) og Ivar Aae (NLR)
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.

Arbeidsplan for MNS 2011
Samrådsmøtet 2010 vedtok følgende arbeidsplan for 2011:
Samarbeidsrådet har følgende møteplan for 2011.
Tidspunkt

Sted

Aktivitet

Januar

Stjørdal

Samrådsmøte

April

Trondheim

Arbeidsutvalget

1.000,-

September

Stjørdal

Midtnorsk
Temakonferanse

60.000,-

November

Trøndelag

Kornmøter

20.000,-

Hele året

Alle fylker

Diverse møter og
aktiviteter
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10.000,-

4.000,-

Årsmelding 2011
1. Summarisk oversikt over aktiviteter i bondelagene i samarbeid med Samvirket.

Dato

Tiltak

Sted

Merknader

MR ST NT

Januar

Samrådsmøte

Stjørdal

x

x

x

Januar mars

Møter med
politiske partier

Alle fylker

x

x

x

Januar Februar

Deltakelse på Unge Hurtigruta
Bønder kurs

Bondelagene
med innlegg på
samvirkets arr.

x

x

x

Våren

Brosjyre om
landbruket i fylket
og alle kommuner

Jevnlig
ajourføring

x

x

x

Februar

Ung Bonde kurs

Molde

Deltakelse fra
samvirket

x

Mars

Fylkesårsmøter

Trondheim Bred
representasjon
Steinkjer
fra Samvirket

x

x

x

Molde
Hele året

Kurstilbud til
samvirketillitsvalgte

Modulkurs,
valgkomitekurs,
o.l

x

x

x

Våren

Uttalelse og samråd Alle
ved
jordbruksavtalen

Styret +
samvirke,
løpende kontakt

x

x

x

Vårensept 11

Møter, brev,
medeiutspill og arr
rettet mot valg 11

Del av prosjekt
LPD

x

x

x

Mar-apr

Samvirket
regionårsmøter

Representert på
Tine, FKT,
Norsvin

x

x

x

Alle
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August

Åpen Gård

Aug 09 2011

Prosjekt Grønn
Forskning

Alle fylker

Lokallag,
samvirket

x

x

x

I gang

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Pressemeldinger, x
intervjuer og
artikler

x

x

Budsjettpost

x

x

x

x

x

x

x

x

x

September Midtnorsk
Temakonferanse
2011

Trondheim Vurderes
eller
Ålesund

Nov

Kornmøter, 4 stk

Trøndelag

Okt-nov

Ledermøter

Trondheim, Invitasjon og
Steinkjer,
deltakelse fra
Molde
samvirket

Hele året

Kontakt opp mot
skolene

Hele året

Kontakt med
stortings- og
fylkespolitiker i
sentrale spørsmål

Oslo,
Trondheim

hele året

Mediekontakt

Alle fylker

hele året

Utadretta info
generelt

hele året

Samarbeid med
NTEU

hele året

WTO-tiltak og
møter

FKA, FM, NL og
faglag

Oppmøte skoler

Molde

Politikerkontakt
Informasjon
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De aller fleste aktiviteter er gjennomført, med unntak av en regional temakonferanse. Dette skyldes
mangel på administrativ kapasitet i Bondelaget og at ressursene er brukt på arrangement under
Agrisjå 2011. Omdisponering av kapasitet og midler er gjort i samråd med Arbeidsutvalget.

Debattmøte under Agrisjå
Det var godt forberedte politikere som deltok i den politiske debatten under Agrisjå 2011, et
arrangement i regi av Midtnorsk Samarbeidsråd. Øystein Syrstad styrte debatten med fast hånd og
utfordret politikerne på deres landbrukspolitiske partiprogram.
Midtnorsk Samarbeidsråd samlet fredag politikere fra ulike partier til et debattmøte i forbindelse
med åpningen av Landbruksutstillingen Agrisjå 2011 på Stjørdal. Dette var et ledd i årets valgkamp og
en mulighet for partiene til å profilere sine synspunkt innen landbruk og distriktspolitikk.
Introduksjon av debatten var Åsmund Norstoga og som presenterte programmet musikalske
vendinger.
Tema for debattmøtet var: Trøndersk Landbruk: Fortsatt regionens viktigste næring? Hva kan lokale
og regionale politikere gjøre for å bidra til vekst og utvikling av landbruket? og debattleder var
Øystein Syrstad, Infosjef i Tine Midtnorge
De som deltok i debatten var:







Ola T Heggem (Sp), statssekretær
Carl Sitter Geving(Ap, Nord-Trøndelag)
Torhild Aabergsbotten (H, Sør-Trøndelag)
Ola Morten Teigen (Frp, Nord-Trøndelag)
Øyvind Håbrekke (Krf, Sør-Trøndelag)
Jostein Trøite (SV, Nord-Trøndelag)

Møte ble oppsummert av leder i Norges Bondelag, Nils T Bjørke som var glad politikerne i Trøndelag
ser at landbruket er viktig, og han håpet devil ta med seg synspunktene til Oslo
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Frps Ola Morten Teigen fikk ikke mye gehør for sin landbrukspolitikk. Fra venstre Carl Sitter Geving
(Ap), Ola T. Heggem (Sp) og debattleder Øystein Syrstad.

- Den største trusselen mot kua er ikke jurbetennelse, det er Frp. De som vil deregulere og ta bort
jordbruksforhandlingene, begir seg ut på en farlig seilas, sa Jostein Trøite, SVs toppkandidat ved
fylkestingsvalget i Nord-Trøndelag.
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2. Kompetanseutvikling

I 2011 er det tatt initiativ til et økt fokus på og bedre samarbeid innen kompetanseutvikling for
tillitsvalgte, i første rekke organisasjonskunnskap, samvirkekunnskap og landbrukspolitikk. Det ble
søkt om midler til oppstart av forprosjektet ”Samordnet opplæring av framtidens tillitsvalgte” via
Bygdefolkets Studieforbund Nordafjells. Forprosjektet er i gang etter at alle tre Fylkeskommuner
bevilget midler i 2011. Prosjektbeskrivelse er vedlagt.
3. Grønn forskning i Midt-Norge

Landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Samarbeidsråd, tok initiativ til å opprette det
treårige prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge. Hensikten er å bidra til mer forskning retta mot det
midtnorske landbruket, og ikke minst å bidra til at landbruksnæringa selv blir en mer aktiv
samarbeidspartner og premissleverandør for den forskninga som gjennomføres. Økt involvering
under planleggingen og gjennomføringen av forskninga, fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter,
organisasjoner og faglag, skal øke sannsynligheten for at resultatene tas i bruk.
Prosjektet arbeider blant annet med å synliggjøre etterspurt kunnskap sett fra næringas side.
Etterspurte og foreslåtte forskningstema fra både næringa og forskningsmiljøene blir fulgt opp fram
mot konkrete søknader om nye forskningsprosjekt, gjennom tett samarbeid mellom næringa,
relevante forskningsmiljø, forvaltninga og virkemiddelapparatet. Prosjektet har bidratt til
opprettelsen av en rekke nye forskningsprosjekt i løpet av de siste to årene. I tillegg til søknader som
fortsatt er til evaluering har Grønn forskning i Midt-Norge bidratt til 13 prosjekt 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.
I tillegg arbeider prosjektet med mer grunnleggende landbruks- og forskningspolitiske tema for å
sette fokus på viktigheten av å satse på videreutvikling av landbruket gjennom forskning og utvikling:
Landbruket må prioriteres, og den midtnorske regionen med sin store produksjon og sysselsetting
må prioriteres. Mer informasjon finnes på www.gronnforskning.no, hvor det også gis mulighet til å
abonnere på nyhetsbrev fra prosjektet.
4. 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. Kolbjørn Frøseth representerer
kornutvalget i Norges Bondelag i utvalget. I løpet av 2011 har utvalget hatt fire møter, og blant annet
gitt uttalelse før jordbruksforhandlingene.
Trøndersk Kornutvalg har arrangert nettverksmøte på Kvithamar og fire åpne kornmøter i de to
trøndelagsfylkene i november 2011.
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På hver av de to første kornmøtene som Trøndersk Kornutvalg har arrangert har oppmøtet vært på
ca 60 personer. Møtene ble holdt på Skjetlein og på Kvithamar. De to siste kornmøtene ble arrangert
på Steinkjer og på Brekstad i Ørland kommune. Også der var oppslutningen meget bra, slik at til
sammen ca. 200 kornprodusenter deltok på de fire møtene.
Temaene på fjorårets kornmøter var grøfting, sorter og sortsforsøk, kompetanseutvikling og
såkornsituasjonen.
5. Andre aktiviteter

Det har vært avholdt tre møter i arbeidsutvalget. Tema for møtene har vært:
-

Oppføling av kompetanseutvikling
Orienteringer om prosjekt Grønn Forskning
Program for opplegget under Trøndersk Landbruk 2011.
Plan for 2012.

Regnskap 2011

Regnskapet viser i år er forbruk på kr 123.044,75, inklusive et bidrag på kr 40.000 til prosjekt Grønn
Forskning i forbindelse med etablering av nye arbeidsgrupper. For øvrig ser regnskapet slik ut:

Regnskap
2011
5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj.

Budsjett 2011 Regnskap 2010
3000

0

0

423

0

0

22701

0

0

438

2000

2079,5

1525,35

0

0

0

0

114,81

185

0

254

45950,8

87250

70624,48

7310 - Annonser,kunngjøringer

8821,6

1000

18258,8

7720 - Støtte til diverse org. m.m.

40000

0

0

5400 - Arbeidsgiveravgift
6730 - Konsulenthonorar (ikke EDB)
7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig
7140 - Flybilletter
7141 - Fly og taxi fra lønn
7142 - Andre billetter (Taxi,tog,m.v.
7220 - Eksterne møter
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7770 - Bank og kortgebyr

0

0

600

8150 - Rentekostnader

0

0

246,56

123044,75

90250

92178,15

Totalt

Budstikkestafetten 2011

Sør-Trøndelag stilte opp i Oslo med representanter fra mange av lokallagene
For å synliggjøre behovet for økt matproduksjon og hva landbruket kan bidra med, arrangerte Norges
Bondelag en budstikkestafett gjennom hele landet. Torsdag 17.mars startet stafetten i Trondheim.
Den ble kalt for ”Budstikkestafett for økt matproduksjon” og hadde som slagord ”Noen må ha beina
på jorda”.
Målet med aksjonen var å sende et bud til Stortinget om hvor viktig det er å øke matproduksjonen i
Norge. Budskapet fra aksjonen til politikerne var som følger: ”Befolkningen vokser, både i verden og i
vårt land. Om 20 år er vi én million flere nordmenn. Samtidig ser vi at klimaendringer og
naturkatastrofer truer matproduksjonen i mange andre land. Derfor er det svært viktig at vi i Norge
gjør alt vi kan for å produsere mer mat”.
Budstikkestafetten startet ved avslutning av årsmøtet på Quality Panorama Hotel Tiller torsdag 17.
mars. Der var Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, sammen med Lars Morten Rosmo og
hele årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag. De hadde med seg fylkesvaraordfører Arne Braut og direktør
ved NHO Merete Storødegård. De første etappene gikk til Klæbu med joggesko og til Malvik på stor
motorsykkel.
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Fram til en stormønstring i Oslo 12. april, gikk 2 budstikker innom alle 25 sørtrønderske kommuner. I
hver kommune inviterte Bondelaget med seg støttespillere som underskriver et opprop i budstikka
eller skriver sin visjon for landbruket på sin hjemplass.

Bondeprisen 2011
Bodil Birkeland og Yngvar Sæther i Hitra gårdsmat ble hedret med Bondeprisen på Agrisjå fredag.

Yngvar Sæther og Bodil Birkeland i Hitra gårdsmat fikk Bondeprisen under Agrisjå. Prisen ble delt ut
av Sør-Trøndelag Landbruksselskap. I statuttene for prisen heter det: "Bondeprisen er en
hedersbevisning til bønder, som gjennom målrettet utnytting av gårdens ressursgrunnlag framstår
som forbilder for dem som vil bygge og bo i Bygde-Norge".
Bondeprisen er ikke den første prisen som gis til det driftige paret på Helgebostad. Allerede i 2003
fikk de Dagros-prisen for godt dyrestell. Senere har det vanket mange priser for produktene. Mest
kjent er kanskje Grotteosten, som i 2007 fikk gullmedalje på landsutstillinga for gardsost,
utmerkelsen "Mat i verdensklasse" ved Trøndersk Matfestival i 2008, og ble kåret til "Årets produkt
2008" av Landbruks- og matdepartementet.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo er en av tre i juryen til prisen. Juryen har lagt vekt på at Bodil
Birkeland og Yngvar Sæther har skapt nye arbeidsplasser på gården ved å nyttiggjøre seg ressursane
som er tilgjengelige, både naturressurser og menneskelige ressurser.
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Åpen Gård 2011
Osen Bondelag inviterte til Åpen Gård ved Storstein Samdrift søndag 4. september. Samdrifta hadde
flyttet inn i nytt fjøs i oktober 2010 og tok imot publikum sammen med Osen Bondelag.

Osen Bondelag fikk god medieomtale etter å ha arrangert Åpen gård i 2011. Her fra FosnaFolket.
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Osen Bondelag og samdrifta hadde lagt opp til mange aktiviteter, blant annet natursti, ridning,
traktorkjøring, hopping i høyet og kjærringtrilling. Det var særlig stor ståhei omkring konkurransen i
kjærringtrilling! I tillegg stilte lokallaget opp med gammeldansmusikk og det var utstilling av bilder
arrangert av Heimbygdslaget.
Det nye fjøset fenget også stor interesse, med en svært moderne innredning med blant annet
melkerobot. De mindre barna konsentrerte seg mest om kalvene i kalvebingene.
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Vedlegg

Liste over representasjon etter årsmøtet 2011:

Utvalg

Deltakere 2011

Vararepresentant 2011

Arbeidsutvalget for styret

Leder, Lars Morten Rosmo




Magnar Skjerve
Kolbjørn Frøseth



Karl Erik
Sørensen

Nestleder, Karl Erik
Sørensen
Nina Vangen Ranøien
Representantskapsmøte og
ledermøter i Norges
Bondelag

Lars Morten Rosmo

Årsmøte Norges Bondelag

Hilde M. Haugdahl
Humstad

Kontoret v/JGV

Karin Galaaen

1. Lars Hoem
2. Lars Ole Bjørnbeth
3. Aud J Landrø

Nina V. Ranøien

4. Oddbjørn Dalslåen

Kolbjørn Frøseth

5. Inger Marita Lorentzen

Nils Petter Aas

6. Frank Røym

Karl Erik Sørensen

7. Lars Oddbjørn Størseth

Magnar Skjerve
Ole Berdahl

8. Jon Gisle Vikan

Fadderansvar





Åfjord, Bjugn, Roan,
Osen, Byneset,
Tiller/Leinstrand
Rissa, Ørland, Agdenes,
Stadsbygd, Hitra/Frøya,
Snillfjord, Melhus,
Malvik, Strinda.
Oppdal, Lønset,
Rennebu, Soknedal,



Hilde M. Haugdahl
Humstad



Karl Erik Sørensen



Magnar Skjerve
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2012





Budal, Klæbu
Hølonda, Horg, Flå,
Singsås/Støren,
Haltdalen, Ålen,
Rørosbygdene
Heim, Vinje, Hemne,
Orkdal, Meldal, Nor,
Skaun, Selbu, Tydal



Kolbjørn Frøseth



Nina Vangen Ranøien

Fagansvar

Styret 2011

Opplæring

Nina

Styret 2012

Inn på Tunet
Ungdom
Rekruttering

Korn

Kolbjørn

Pelsdyr
Voll 4H
Egg/fjørfe
Grønt kompetansesenter
Landbrukets HMS teneste
Ordfører årsmøte og
ledermøte

Sau

Magnar

Rovdyr
Reindrift
Utmark, vern og næringsutvikling
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Miljø/naturmangfoldslov

Karl Erik

Utmark, vern og
næringsutvikling.
Jordvern
Økologisk

Bygdeungdomslaget

Hilde

Den grønne skole
Åpen Gard
Opplæringsutvalget
Verveutvalget

Nei til EU

Nils Petter

Gjensidige

Lars Morten

Kontakt politikere
Samarbeidsrådet
Regionale råd/utv
Den Grønne Skole
Reindrift

Klima

Administrasjonen

Energi
Dyrehelse
Vannregion
WTO

Uten bønder

Side
57

Matlaus trønder

Representasjon
Regionmøter
 Orkanger
 Åfjord
 Trondheim
 Røros
 Støren
Ledermøte

Årsmøter

Styret



Fordeling senere




Styret
Vara til styret

Fordeling senere

Årsmøte BSF
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
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Prosjektstyrer
Prosjekt Natur og Helse/IPT

Nina

Prosjekt ”Folkefjøset”

Kåre Syrstad

Ny giv for trøndersk
svineproduksjon

Aud Jorun Landrø

Radiobjelle sau

Magnar

Prosjekt økomelk

Adm

Best på grovfôr

Karl Erik

Økt verdiskapning i
bygdeservice

Karl Erik

(Grønn Forskning)

Lars M

Landbrukstekn rådg.

Adm

Grønt kompetansesenter

Kolbjørn

Kompetanseløft Trøndelag

Lars Morten

Andre styrer og
aktiviteter
Bygdefolkets studieforbunds Administrasjonen
styre
Bygdeungdomlagets styre

Hilde

Bygdekvinnelagets styre

Administrasjonen

Voll 4 H gård styret

Kolbjørn

Kontaktmøte politikere

Alle

Samarbeidsutvalg samvirket

Lars Morten

Kulturlandskap/FM

Adm

Styret i Landbrukets HMS
tjeneste

Kolbjørn
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Regionalt næringsforum

Lars Morten

Innovasjon Norge, avd. SørTrøndelag

Lars Morten

Landbruksselskapets styre

Lars Morten

Samarbeidsutvalget
Gjensidige

AU

Nei til EU – Sør-Trøndelag

Nils Petter Aas i styret

Aksjonsutvalget

Karl Erik, Laila Iren Veie,
Tor Glørstad

Trøndersk Kornutvalg

Kolbjørn

Fylkeskommunalt utvalg,
fordeling av komp midler

Adm.

Verveutvalget

Hilde, Jan Egil Tillereggen,
Frank Røym

Opplæringsutvalget

Hilde, Johnny Foss, Nina

Skoleutvalget Skjetlein

Lars Morten

Arbeidsplan 2011 for Sør-Trøndelag Bondelag – rapport til fylkesstyret pr
31. desember 2011
1. Næringspolitikk

1.1

Internasjonale spørsmål

1.1.1

WTO-forhandlingene

WTO-forhandlingene er på nytt i gang med nytt ministermøte til sommeren. Det er viktig å ha høy
WTO beredskap.
Mål:
Holde kontoret og fylkesstyret oppdatert på utviklingen
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Delta i lokale/regionale aksjonsgrupper når det aktuelt
Informasjon til politikere og alliansepartnere
Rapport: Lite aktivitet i WTO forhandlingene

1.1.2

EU-saken

Årsmøtet i 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: Lite aktivitet i EU saken, stor oppslutning om nei-sida. Nils Petter Ås (vara til STB styret) er
blitt med i styret til NTEU i ST.

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:
Holde god kontakt med LRF Jemtland
Være oppdatert på det skjer i EU
Kontakt på telefon og mail: Tatt ny kontakt nå om samarbeid småskala vindkraft

1.2

Inntekt og skatt

1.2.1

Oppfølging av jordbruksavtalen

Driftgranskingene viser en viss inntektsøkning, men langt fra nok til å innfri behov og forventninger
Mål:
Uttalelse til Norges Bondelag basert på innspill på 70 % av lokallagene
Samråd med samvirket
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Oppfølging overfor media og møter med politikere
Aksjonsplaner og aksjoner ved eventuelt brudd
Rapport: Gjennomført

1.2.2

Ulike ordninger knyttet til jordbruksavtalen

Flere sentrale ordninger knyttet til jordbruksavtalen er under vurdering, blant annet
melkekvoteregelverket.
Mål:
Gi innspill i til høringsforslag basert på innspill fra lokallagene
Utvikle regionale allianser med andre fylker
Rapport: Bedre alliansebygging med andre fylker

1.2.3

Regionalisering av landbrukspolitiske virkemidler

En del virkemidler er regionalisert, blant annet BU-midlene, regionale miljøvirkemidler, FoU-midler
og kompetansemidler.
Mål:
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
Gi innspill til bruk av FoU midler gjennom aktiv deltakelse i prosjekt Grønn Forskning
Rapport: Gjennomført
Deltar i RNS, referansegruppe for Kompetansemidler, m.v.

1.2.4

Skatter og avgifter - rammevilkår

Skatt er etablert som den tredje inntektspilaren i landbruket. I første rekke 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
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Kontakt med fylkets representanter på Stortinget og andre politikere
Rapport: Lite arbeid med eiendomsskatt denne periode

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 for bedre rammevilkår ved utvikling av nye
næringer
delta aktivt i fordeling av kompetansemidler gjennom Fylkeskommunen
være pådriver og deltaker i det regionale arbeidet med utvikling av næringsutviklingsstrategier (RNS)
Resultat: Lite forespørsel fra medlemmer denne periode. Deltar i ang fordeling av kompetansemidler
og i RNS

Kompetanseheving
Mål:
ha god henvisningskompetanse på fylkeskontoret
samarbeide om kurs med samvirket og andre fylkeslag
Resultat: Arbeider med nytt Kompetanseprosjekt og det er innvilget midler til nytt prosjekt for
oppbygging av kompetanse blant lokalt tillitsvalgte
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1.3.2

Bygdeservice

Mål:
Ha god kontakt med aktørene
Resultat: Avslag på prosjektmidler nytt prosjekt

1.3.3

Småskala matproduksjon

Mål:
bidra til å videreutvikle Oi Trøndersk Mat og Drikke
være markedsleder for Bondens Marknad i Trondheim (20% stilling)
Rapport: Arbeidet med Bondens Marked er overlatt til andre

1.3.4

Bioenergi og mikro- og minikraftverk

Mål:
arbeide for å utvikle Grønt Kompetansesenter på Skjetlein VGS
bidra til å sikre lokalt eierskap og verdiskaping ved energiutbygging
bidra til at resultatene av prosjekt Biokom blir gjort kjent blant våre medlemmer
Rapport: Prosjektrapport Biokom er sendt lokallagene og lagt ut på hjemmesidene. GK Skjetlein er
under utvikling

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 det nye prosjektet
Rapport: Deltar i styringsgruppe prosjekt

1.3.6

Utmarksnæring

Mål:
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Samarbeide med Allskog og andre om bedre rammebetingelser
Dialog med reindriftsnæringa om forvaltning av utmarksressursene
Rapport: Deltatt på dialogsamling med reindriftsnæringa. Hatt møte med Sør-Trøndelag
Reinsamelag.

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
bidra til å redusere konfliktnivået med reindrifta ved økt dialog
formidle våre standard avtaler angående inngrep i grunneierretten.
Rapport: Stort sett gjennomført.

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: Gjennomført

1.4.2

Rovviltforvaltningen

Den nye forvaltningsplanen ble revidert i 2009 og statistikken for 2010 viser at tapene fortsatt er
svært høye.
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Mål:
Arbeide for større forståelse i opinionen omkring rovdyrproblematikken.
Holde god kontakt med forvaltingen iblant annet et bredt rådgivende utvalg for rovdyr
Arbeide for å redusere gaupe- og jervbestand ned mot bestandsmålet
Følge opp høringsforslag ny forvaltningsplan
Rapport: Stortinget har vedtatt nye bestandsmål, blant annet på grunnlag av innspill til Bondelaget
(også fylkene). Kjappere fellingstillatelser.

1.4.3

Jordvern

Til tross for vedtatte nasjonale miljømål blant annet når det gjelder jordvern, blir mange tusen dekar
dyrket jord omdisponert til annen bruk hvert år i dette fylket.
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 til trasevalg på veiene som tar viktige jordvernhensyn
bygge opp allianser i jordvernsakene
Rapport: Mye arbeid med ny Jernbaneterminal, ny E6, RV 714 og kommuneplan Trondheim

1.4.4

Regional og kommunal planlegging

Med stadig økt delegering av beslutningsfullmakt, må lokallag og fylkeslaget i større grad engasjere
seg i beslutningsprosesser i særlig arealsaker.
Mål:
bidra til økt deltakelse i lokale beslutningsprosesser i forvaltningssaker.
bidra til å ivareta grunneiernes rettigheter
Rapport: Lite oppmerksomhet omkring dette i denne perioden

1.5

Kvalitetsproduksjon
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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:
Fortsette 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: Fornyet avtale med Retura er på trappene

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: Gjennomført møte i HMS region, mange PHMS kurs er avholdt, godt samarbeid med
Gjensidige i egen arbeidsplan.

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
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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:
Kompetansekrav 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 sin rolle som framtidig grønt kompetansesenter for landbruket i fylket.
Rapport: Arbeide med GK Skjetlein er godt i gang. BSF arbeider godt, blant annet planlegges ny
Landbrukshelg i Sør-Trøndelag. Det er satt i gang et nytt kompetanseprosjekt for tillitsvalgte.

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:
Spre den nye brosjyren ”Bønder i Sør-Trøndelag”
Opplæring nye tillitsvalgte fylkesnivå og lokalt med utgangspunkt i plattformen.
Skape ”Vi får Norge til å gro”-nyheter gjennom egne utspill på hjemmesidene og aktiviteter.
Rapport: Gjennomført. Nye kommunikasjonsstrategi på høring.
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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: Flere saker i media denne periode, både i radio og avis.

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: Gjennomført

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 3 arrangement i fylket, herav ett i Trondheimsregionen
Rapport: Utsending av nytt materiell til skolekontakter. En Åpen Gård i fylket.

2.1.5

Nettkommunikasjon

Videreutvikle nettsidene som fylkeslagets viktigste informasjonskanal mot bønder, beslutningstakere
og presse.
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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: Gjennomført. Oppdatering av hjemmesiden tar mye tid.

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 (nye retningslinjer)
Ha en god og funksjonell fadderordning
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Rapport: Mye er gjennomført. Aktiv fadder-ordning, fordeling av aktive lokallagsmidler. Ingen økning
i kvinnelig tillitsvalgte. Bra kvalitet på Regionmøter og Årsmøte.

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: Informasjon via vår hjemmeside.

3.1.3

Medlemsverving - medlemsregister

Medlemsverving er et kontinuerlig arbeid.
Mål:
Forsetter arbeidet gjennom verveutvalget
Arbeide for at lokallagene skal ha mer utadrettet aktivitet mot medlemmene
Rapport: Verveutvalget har pekt på en rekke tiltak som bør iverksettes. Noen er iverksatt.

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 Trinn 1
– 3 kursene
Gjennomføre vedtatte opplæringsplan
Gjennomføre samarbeidet gjennom Midtnorsk Samarbeidsråd om kurs tillitsvalgte
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Rapport: Gjennomført styreseminar og planlagt oppfølging. Opplæringsplan under gjennomføring,
kurs opplæring tillitsvalgte er finansiert.

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
Rapport: 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: Under planlegging.

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.

Uten bønder

Side
72

Matlaus trønder

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: Under gjennomføring

4.2

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: Gjennomført. Oppgraderte datalinjer

4.3

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: 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

Uten bønder

Side
74

Matlaus trønder

Regnskap
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Notater
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Notater
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Notater
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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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