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Faggrupper/utvalg 
Nord-Trøndelag Bondelag er representert i en rekke styrer, grup-
per og utvalg. De viktigste har vært styret for Innovasjon Norge i 
Nord-Trøndelag, Etterutdanningsutvalget for bønder i N-T, Land-
bruksforum, Trøndersk Kornutvalg, Forum mot svart økonomi, 
fylkesstyret for Landbrukets HMS-tjeneste, styret i Nord-Trønde-
lag Nei til EU, representant i Oi! Trøndersk mat og drikke, Kul-
turlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag, referansegruppe klima 
og energi hos Nord-Trøndelag Fylkeskommune, styringsgruppe 
Bioenergisatsingen på Mære, handlingsplan om Inn på tunet i 
Nord-Trøndelag, styret i Bygdefolkets studieforbund Midt-Nor-
ge, styret i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag og styret for Nord-
Trøndelag Bygdeungdomslag.

Grøntutvalget 
Grøntutvalget har hatt ett møte i 2008, og behandlet da innspill 
til fylkeslaget om jordbruksforhandlingene. Styret i Nord-Trønde-
lag Bondelag har utnevnt nytt Grøntutvalg i løpet av året, og det 
består ved utgangen av 2008 av Arnhild Lie Aarøe fra Levanger, 
Ivar Vatn fra Inderøy, Olav Galtvik fra Frosta og Åge Hammer fra 
Høylandet. Johan Arnt Hernes fra Frosta deltar i utvalget som re-
presentant for styret i Nord-Trøndelag Bondelag. I tillegg deltar 
Aud Mari Folden, som sitter i grøntutvalget i Norges Bondelag.

Verveutvalget
Verveutvalget i Nord-Trøndelag Bondelag ble opprettet i 2007. 
I 2008 har utvalget hatt ett møte.  Utvalget har bestått av Anne 
Segtnan, Trond Hodne, Einar Tyldum og Kjetil Hynne. Utvalget 
gav årets vervepremier til Verdal landbrukslag og Stjørdal Bon-
delag, som hadde henholdsvis flest nye medlemmer og størst 
prosentvis økning. Verveutvalgets hederspris gikk til Namssko-
gan/Røyrvik Bondelag.

Inntekts- og arbeidsvilkår
Foran jordbruksforhandlingene 2008
Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studierin-
ger og informasjonsmøter i flere lokallag. 27 av 42 lokallag gav 
innspill til fylkeslaget, samt at det kom innspill fra 5 andre lag 
og organisasjoner. Innspillene viste klart at lokallagenes forvent-
ninger til et forhandlingsresultat med staten var langt større enn 
tidligere år. Bakgrunnen for dette var blant annet internasjonal 
prisøkning på mat og sterk kostnadsvekst på sentrale innsatsva-
rer og på byggekostnader. Samtidig øker det urimelige gapet 
mellom inntektsnivået i jordbruket og andre næringer.

Nord-Trøndelag Bondelag la fram et diskusjonsgrunnlag for 
årsmøtet på Steinkjer. Årsmøtedebatten gav klar støtte til fyl-
kesstyrets strategi og forslag til uttalelse til Norges Bondelag. 
Nord-Trøndelag Bondelag krevde en klart bedre kronemessig 
inntektsutvikling i jordbruket enn andre gruppe.  

Hovedprioriteringene fra Nord-Trøndelag for jordbruksfor-
handlingene 2008 var:

1. Et omfattende inntektsløft som reduserer den kronemes-
sige forskjellen i inntekt mellom jordbruket og andre grupper. 

2. Et betydelig løft for velferdsordningene for å sikre rekrut-
tering, dvs tilskudd til ferie og fritid, avløsning ved sjukdom og 
tidligpensjon. 

3. Etablering av et klima- og energifond for landbruket
4. En produktiv landbrukspolitikk for å dekke norsk etterspør-

sel av landbruksvarer 

Som i 2007 krevde fylkeslaget også en økning av arealtilskuddet 
for grovfor, for å balansere konkurranseforholdet mellom korn- 
og grovforproduksjon i Nord-Trøndelag.  

Medlemsmøter om jordbruksforhandlingene
Da jordbruksavtalen var ferdig forhandlet arrangerte Nord-Trøn-
delag Bondelag medlemsmøte på Dampsaga på Steinkjer, 19. 
mai. Eli Reistad fra Norges Bondelag innledet om forhandlings-
resultatet og det ble en aktiv debatt både i møtesalen og i pau-
sen.  Norges Bondelag hadde valgt å legge forhandlingsresul-
tatet ut til uravstemning og det ble gjennomgått hvordan man 
kunne avgi stemme elektronisk.  Det var svært godt frammøte, 
med nesten 200 bondelagsmedlemmer i salen. 

Tilsvarende møte ble arrangert i Grong, da med innledere fra 
Nord-Trøndelag Bondelag.  Også der var det fullt hus.

Samarbeidsadvokater 
Nord-Trøndelag Bondelag har etablert samarbeid med to advo-
katfirma i fylket. Dette er Christensen på Steinkjer og Sørvig i 
Namsos. Samarbeidsavtalen innebærer at våre medlemmer kan 
få et gratis førsteråd over telefon ved juridiske spørsmål, og ad-
vokatene blir tilbudt kursing fra advokatene i Norges Bondelag 
for å spisse kompetanse mot vår næring. 

Forsikringssamarbeid med Gjensidige
Gjensidige er en strategisk samarbeidspartner for Norges Bon-
delag gjennom 50 år. Jubileumsgaven var penger til HMS-arbeid. 
I Nord-Trøndelag går dette til lokallag som i løpet av 2008/09 
gjennomfører kurset praktisk HMS-arbeid.  Nord-Trøndelag 
Bondelag har møter med Gjensidige med jevne mellomrom, 
der temaet er forsikring, samarbeid og utvikling av tjenester/ar-
rangementer. I 2008 var samarbeid om stand og HMS-debatt på 
Agrisjå hovedtiltaket.  

Bank. Landbruk. Og deg.

Vår nærhet til landbruket og lange 
erfaring har gitt oss kunnskap som 
kommer våre kunder til gode. 

Vi hjelper deg å finne gode løsninger 
innen bank og forsikring. 

Gå inn på vår nettside www.smn.no 
eller ring 07303

ØKT TRYGGHET OG
GODE RABATTER

Norges Bondelag og Gjensidige samarbeider
om trygghet for familie og g�rd. Som
medlem tilbys du gode rabatter og fordeler
hos oss.

Kontakt oss p� 03100, se
gjensidige.no eller kom innom v�rt
kontor.

A2
00

46
T4
M

06
.0
6

gjensidige.no

Vi skal være ledende i utviklingen av  nordtrøndersk landbruk

Annonsebilag

Deltakere på ledersamlinga i Nord-Trøndelag Bondelag høsten 2008.



Næringspolitikk og  
næringsutvikling 

WTO-markering Oslo
WTO-forhandlingene har ved flere anledninger de senere åra 
vært et hett tema i forholdet mellom næringa og sentrale myn-
digheter. Så også i sommer, da det var bevegelse i forhandlin-
gene og det kunne se ut som en løsning var mulig. Bondelaget 
mobiliserte derfor omkring 400 bønder til ei stor markering fra 
Landbrukets Hus til Regjeringskvartalet, der det ble holdt en 
rekke appeller med støtte til norsk landbruk. To nord-trøndere, 
nemlig Lars Hatling og Grete Volan, sørga for kulturelle og musi-
kalske innslag under markeringa. Til sammen 18 nord-trøndere 
deltok i markeringen. 

Rovdyrpolitikk 
Det samla tapet av sau og lam på utmarksbeite (innenfor organi-
sert beitebruk) lå på 10,6%, dvs omkring 7500 dyr i 2008. Dette 
er en nedgang i tapstall fra 2007, men samtidig har antall dyr 
sluppet på beite gått ned med 1900 til 69500. Tapsprosenten har 
derfor gått ned med i overkant av et halvt prosentpoeng. Rov-
viltbelastningen er fortsatt uakseptabel for beitenæringa i store 
deler av fylket. Antall sau sluppet på beite innenfor organisert 
beitebruk har gått ned fra omkring 89500 i 2001 til 69500 i 2008, 
en nedgang på 22%. Dette er en uholdbar konsekvens av særlig 
rovviltproblematikken, og det i en situasjon med underskudd av 
lammekjøtt i Norge.

Nord-Trøndelag Bondelag har arbeidet aktivt med rovvilt-
spørsmål. Fylkeslaget har med bistand fra Norges Bondelag 
stevnet Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for na-
turforvaltning inn for Sivilombudsmannen med bakgrunn i deres 
forvaltning av erstatningsordningen for husdyr. Bondelaget har 
påvist en rekke mangler og etter vår vurdering feil i forvaltningen 
av ordningen, og venter på svar fra Sivilombudsmannen i saken. 

Sivilombudsmannens behandling av denne prinsipielle saken 
vil kunne få stor betydning for framtidig rovvilterstatning. Fyl-
keslaget har også tatt initiativ til ei landsomfattende kartlegging 
av praktiseringen av dette regelverket, for å samle kunnskap 
om hvordan beitenæringa blir behandlet i ulike deler av landet. 
Nord-Trøndelag Bondelag har også samarbeidet tett med Nor-
ges Bondelag i flere andre saker tilknytta rovviltforvaltning.

Nord-Trøndelag Bondelag har også samarbeidet med Nord-
Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Nord-Trøndelag Sau og 
Geit i forhold til kontakt med Rovviltnemnda i Region 6 og klage 
på gaupekvoter m.m. Ellers har fylkeslaget i fellesskap med All-
skog utarbeidet et omfattende skriftlig innspill til Rovviltnemnda 
i forbindelse med revidering av Forvaltningsplan for rovvilt i regi-
on 6. Forvaltningsplanen er sendt på høring, og vil bli gjenstand 
for behandling i lokallag og fylkeslag i 2009.  

Kortnebbgås
Skader forårsaket av trekkende kortnebbgås har også i 2008 
vært et betydelig problem særlig på Innherred og i Namdalen. 
Bestanden er i kontinuerlig vekst, og ble våren 2008 anslått til 
60 000 individer. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag la i september 
fram forslag til ny Forvaltningsplan for Kortnebbgås på høring til 
berørte interesser i fylket. Nord-Trøndelag Bondelag spilte i sin 
høringsuttalelse inn at kortnebbgåsbestanden må halveres fra 
dagens nivå, for å redusere konflikten med jordbruksinteressene 
i Nord-Trøndelag. I 1996 var et bestandsnivå på 30 000 individer 
ansett å være tilfredsstillende av forvaltninga. Fylkeslaget viste 
også blant annet til behovet for styrking av de økonomiske vir-
kemidlene rettet mot tilrettelegging av beitearealer for kortneb-
bgås og sterkere tiltak for å redusere bestanden gjennom jakt. 
Kursing av jegere, organisering og tilrettelegging av jakt, samt 
vårjakt må være virkemidler i denne sammenhengen.

Bilder av bønder
For å sette fokus på og synliggjøre mangfoldet i næringa og oss 
selv som rollemodeller i forhold til rekruttering gjennomførte 
Nord-Trøndelag Bondelag i samarbeid med Trønder Avisa foto-
konkurransen Bilder av bønder. Vinnerbildene blir kåret og utstilt 
under årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag 6.-7. mars 2009. 

Studietur til Brüssel
Fra 9.-12. januar deltok store deler av fylkesstyret og adminis-
trasjonen på studietur til Brussel, med tema EUs landbrukspoli-
tikk, EØS-avtalen, politikk mht mattrygghet i EU, landbrukspro-
duksjon i Belgia m.m. Studieturen var et felles prosjekt mellom 
HINT, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruksavdelingen og 
Nord-Trøndelag Bondelag. Til sammen 40 nordtrøndere innenfor 
forskning, utdanning, samvirke, forvaltning og organisasjonsliv 
med tilknytning til landbruk deltok på turen. Vi vil rette en takk 
til Trøndelagskontoret i Brussel, som hadde lagt opp til en meget 
lærerik tur, hvor blant annet Norges landbruksråd og matråd til 
EU gav de besøkende nordtrønderne et innblikk i hva som rører 
seg innenfor EU på landbruks- og matområdet.

Fornybar energi 
Nord-Trøndelag Bondelag er fortsatt aktiv i styringsgruppen 
for Bioenergiprosjektet i Nord-Trøndelag. Formålet er målretta 
arbeid for mer bruk av biomasse som energikilde og økt lokal 
verdiskaping basert på dette i Nord-Trøndelag. Det har vært 
god aktivitet i prosjektet i året som gikk, og det har vært spesiell 
oppfølging av kommunene i forhold til utarbeiding av klima- og 
energiplaner og oppfølging av aktører som ønsker å utvikle bio-
energi satsing lokalt. Fylkeslaget deltar også i Fylkeskommunens 
arbeid med en klima- og energiplan for Nord-Trøndelag. Fylkes-
kommunen har opprettet en bredt sammensatt referansegruppe, 
og landbruk er et av de sentrale temaene som drøftes.  Fylkesla-
get har vært aktivt delaktig i utviklingen av bioenergisatsingen 
på Mære, og sitter i styringsgruppa for bioenergiprosjektet. 

Inn på tunet
Inn på tunet er fellesbetegnelsen på tjenester overfor barn og 
ungdom i barnehager og skole, og for ulike brukergrupper innen 
helsesektoren, hvor gårdsbruk bidrar med arena og pedagogisk 
opplegg. Nord-Trøndelag Bondelag er medlem i styringsgruppa 
for prosjektet Grønne helse- og velferdstjenester, med prosjekt-
ledelse hos fylkeslegen. 

Nord-Trøndelag Bondelag arrangerte informasjonsmøte om 
Inn på tunet sammen med Fylkesmannen i Nord Trøndelag hos 
Inga Berit Lein på Verdal. Svein Guldal fra Norges Bondelag del-
tok sammen med lokale inn på tunet bønder. Fylkeslaget del-
tar også i gruppa som skal lage handlingsplan for Inn på tunet i 
Nord-Trøndelag.

Erstatning for høyspentanlegg
Allskog BA, Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Nord-
Trøndelag Bondelag undertegnet 18.11.08 ny rammeavtale om 
erstatning for ulemper og grunnavståing ved høyspentanlegg 
med NTE Nett AS. 

Den nye avtalen gir grunneier langt høyere erstatningssatser 
både for høyspentlinjer i jord og skog, og avtalen regulerer også 
flere forhold mellom grunneier og utbygger enn tidligere avtale 
med NTE. Avtalen gjelder alle høyspentanlegg fra 22 kV til 132kV, 
og både nyanlegg og utvidelser av eksisterende anlegg.

Strategi for landbruksrelatert næringsutvikling
2009-2012 – BU-midlene
Den første strategi for landbrukrelatert næringsutvikling ble ved-
tatt av Fylkesmannen i 2004. Denne er nå blitt revidert og en ny 
strategi for 2009-2012 er vedtatt. Fylkeslaget har deltatt aktivt i 
prosessen, og høringsutkastet ble sendt på høring til lokallaga. 
Det er stor enighet om at produksjon av melk, storfe, lam, grønt 
og smågris skal prioriteres. Det ble også åpnet for tilskudd til 
investering i eggproduksjon, med bakgrunn i krav til ombygging 
til nye bur i 2012. 

Når det gjelder geografisk differensiering har det vært ulike 
syn, i høringsutkastet var det foreslått å fjerne den geografis-
ke prioriteringen av Namdalen og Meråker, og heller legge inn 
skjønn hos Innovasjon Norge om hvilke områder i fylket som 
kan betraktes som næringssvake. Fylkeslaget har bedt om at 
Innovasjon Norge legger fram et policydokument om dette for 
partnerskapet, og vi pekte også på hvilke kommuner som etter 
vår vurdering burde bli prioritert med ekstra tilskuddsbeløp og 
tilskuddsprosent . 

Regionalt Miljøprogram 2009-2012/SMIL
Nord-Trøndelag Bondelag har deltatt i kulturlandskapsgruppa, 
som ledes av Fylkesmannen. Utforming og forvaltning av Re-
gionalt miljøprogram og SMIL-ordninga er spesielt viktige tema 
i denne sammenhengen. Interessen for virkemidlene har vært 
bra. Den økonomiske rammen for Regionalt miljøprogram ble 
for liten i forhold til søknadspågangen også i 2008, og Fylkes-
mannen vedtok derfor å redusere satsene på enkelte ordninger i 
programmet. Det er meget positivt at interessen for ordningene 
over programmet er så stor. 

Fylkeslaget har arbeidet aktivt med forslag til Regionalt miljø-
program for kommende fireårsperiode, og har gitt høringsinnspill 
til Fylkesmannen. Etter hvert ble det en god prosess, der vi fikk 
gjennomslag for flere endringer i forhold til høringsutkastet. Vi 
håper at det nye programmet blir et godt redskap for å styrke 
miljøinnsatsen i nord-trøndersk landbruk. 

Når det gjelder SMIL-ordningen registrerer vi at enkelte kom-
muner ikke har klart å anvende tildelte midler til SMIL-tiltak. Det 
er derfor viktig at Bondelaget er en aktiv pådriver for å øke et-
terspørselen etter midler i kommunene.

Økologisk landbruk
Nord-Trøndelag Bondelag har deltatt i prosessen med rullering 
av handlingsplan for økologisk landbruk i Trøndelag. Fylkesla-
get har vært representert i styringsgruppa for Økoløftprosjektet. 
Gruppa har hatt tre møter. Bondelaget var også medarrangør på 
Økologisk seminar på Bjerkem 17. oktober 2008.

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket 
Utenlandsk arbeidskraft har blitt en viktig og nødvendig del av 
trøndersk landbruk, og da særlig i enkelte produksjoner som po-
tet-, bær- og grønnsaksproduksjon. Arbeidskraftbehovet er stort 
i sesongen, og tilgangen på norsk arbeidskraft er begrenset.

Det er svært viktig at næringsaktører i landbruket forholder 
seg til offentlige krav og framstår som gode arbeidsgivere. Dette 
er av stor betydning for å ivareta næringas omdømme i tida 
framover.

For å bidra til å klargjøre offentlige myndigheters krav på om-
rådet, tok Nord-Trøndelag Bondelag initiativ til å opprette en 
arbeidsgruppe med mandat å klargjøre regelverk og forvaltning, 
samordne de ulike etatenes forvaltning ev regelverket, bidra til 
at næringa overholder offentlige krav og utarbeide informa-
sjonsopplegg ift næringa.

Arbeidsgruppa bestod av representanter fra Arbeidstilsynet, 
Politiet, Skatteetaten, samt tre representanter for næringa. Dette 
har vært Alf Vikan produsent/Steinkjer bær- og grønnsakdyrker-
lag, Aud Mari Folden produsent/Grøntutvalget i Bondelaget, Jo-
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Steinar Klev og Jon Trøite i passiar på WTO-marke-
ringa i Oslo.



han Arnt Hernes (leder) Nord-Trøndelag Bondelag. NAV og Mat-
tilsynet ble også involvert i arbeidet. 

Arbeidsgruppa konsentrerte seg om arbeidskraft fra land 
innenfor EØS-området, som omfattes av overgangsreglene. Det 
vil si Polen, Tsjekkia, Ungarn, Estland, Latvia, Litauen, Slovakia, 
Slovenia, Romania og Bulgaria. Resultatet av arbeidet ble presen-
tert på et åpent informasjonsmøte på Stiklestad Nasjonale Kul-
tursenter 10.04.08. Nord-Trøndelag Bondelag har også publisert 
arbeidsgruppas informasjonsmateriale på våre hjemmesider. 

Grønn forskning
Arbeidet med Grønn Forskning fortsetter, det har vært gjennom-
ført et forprosjekt på oppdrag fra Samarbeidsrådet for Midt- 
Norge. Deretter ble det vedtatt å starte et treårig prosjekt med en 
heltidsansatt prosjektleder. Hovedmålet er å få fram flere gode 
forkningsprosjekter i grønn sektor i Midt Norge, som igjen bidrar 
til økt verdiskaping landbruket.

BSF Midt-Norge
2008 har vært et meget spesielt år i BSF sammenheng. Fra å være 
en organisasjon med flere ledd; sentralledd, fylkesledd og lokal-
ledd, gikk organisasjonen over til å være enleddet fra 1.juli. 

Arbeidet i fylkene eller regionene reguleres nå av en samar-
beidsavtale med sentralleddet. Det er også tilsvarende avtaler 
direkte mellom lokalledd og sentralledd. Som en følge av orga-
nisasjonsendringene ble arbeidsgiveransvaret overført fra BSF 
sentralt og til regionstyret den 1.august.

I begge trøndelagsfylkene er det en stor vilje til å benytte BSF 
sitt tilbud og et enstemmig ønske i eierorganisasjonene om et 
fortsatt aktivt BSF på regionalt plan. For å styrke oss i dette ar-
beidet ble BSF Midt-Norge opprettet 1.juli. Det ble gjort ved at 
BSF Sør-Trøndelag ble nedlagt og BSF Nord-Trøndelag utvidet 
sitt område og forandra navn. 

Daglig leder er Bjørn Finanger som har sitt daglige virke på 
Steinkjer. Han er som før samlokalisert med bondelaget. Styret 
ble samtidig utvida, og det ble valgt inn medlemmer til styret fra 
Sør-Trøndelag. 

Nå har BSF Midt-Norge vært i full aktivitet et halvt års tid, 
og så langt er vi optimister. Studiearbeidet går for fult, det er et 
aktivt styre som har høye ambisjoner for BSF-Midt-Norge. Det 
arbeides for å sikre stor aktivitet i hele området. Det er også et 
mål å få kontordager i Sør-Trøndelag. 

Hvilke rammer vi har å arbeide innenfor i framtida er ikke fast-
satt, men i januar 2009 kom forslag til ny voksenopplæringslov 
ut på høring. Den vil også få følger for BSF Midt-Norge. Mye tyder 
på at det blir nye utfordringer og nye muligheter også i 2009.

Innformasjonsarbeid
Agrisjå
Nord-Trøndelag Bondelag hadde samarbeid med Sør-Trøndelag 
Bondelag, Landbrukets HMS-tjeneste og Gjensidige om felles 
stand og paneldebatt på Agrisjå. Temaet for paneldebatten var 
HMS, med landbruksminister Lars Peder Brekk, leder i Norges 
Bondelag, Pål Haugstad og daglig leder i LHMS Ole Brunes som 
paneldeltakere.  Arve Løberg ledet debatten.   

Vi vil-prisen 
Vi vil-prisen ble delt ut på Agrisjå og prisen gikk til Vassbotna-
gjengen: Geir Joar og Ragnhild Werstad, Jan Rune og Mona Vi-
ken, Kjetil Hynne og Bård Håvard og Hege Viken.

Åpen gård
Det er gjennomført 2 Åpen Gård arrangementer i 2008. Tilba-
kemeldingene sier at det har vært positive arrangementer med 
godt oppmøte fra publikum. 

bondelaget.no i ny drakt
Norges Bondelags hjemmesider på internett framsto i ny drakt 
15. september. De gamle sidene var forlengst modne for forny-
else. Fylkene fikk samtidig nye sider bygd over samme mal som 
hovedsiden, men med muligheter for lokal tilpassning. De an-
satte ved fylkeskontoret ble kurset i bruken av publiseringsverk-
tøyet under sekretariatskonferansen og det er holdt dagskurs 
ved kontoret.

Nord-Trøndelag Bondelag har satset bevisst på å bruke sidene 
til å informere og kommunisere med medlemmer og andre inter-
esserte. Vi har valgt å bruke mye ressurser på å lage nyhetssaker 
og være à jour med det som skjer. 

Statistikk over besøket viser at Nord-Trøndelag de siste fem 
ukene før jul var den mest besøkte fylkessida. Det viser at vi har 

lyktes, og arbeidet med å oppdatere og utvide hjemmesida vil 
fortsette i 2009.

Hjemmeside: http://www.bondelaget.no/nord-trondelag/
E-post: nord.trondelag@bondelaget.no

Mediearbeid
Nord-Trøndelag Bondelag sendte ut egne pressemeldinger, tok 
direkte kontakt med media i enkelte saker og har i tillegg stilt 
opp på intervjuer som mediene selv har tatt initiativ til. 

Unge bønder kurs
I 2008 arrangerte Nord-Trøndelag Bondelag Unge bønder kurs i 
forbindelse med årsmøtet på Steinkjer. Deltakerne på kurset fikk 
dermed en fin blanding av faglige foredrag, politiske innlegg på 
årsmøtet, årsmøtedebatt, og også deltakelse på workshop om 
volumproduksjon på årsmøtets dag 2. De unge bøndene ble også 
invitert til årsmøtemiddagen på Øynaparken på Inderøya. Det var 
veldig positivt at kursdeltakerne på denne måten tok del i fylkes-
årsmøtet og ble bedre kjent med organisasjonen Bondelaget.

Åpen dag i Hamnegata
12. desember arrangerte vi åpen dag i Hamnegata 36. Vi serverte 
graut til omkring 130 stykker, kontorsti og en trivelig prat var også 
ingredienser i dagen. Det var god stemning blant de frammøtte.
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Postadresse: Serviceboks 2541, 7729 Steinkjer

Sentralbord: 74135080 Faks: 74135090

e-post: nord.trondelag@bondelaget.no

Hjemmeside:www.bondelaget.no/nord-trondelag

Telefonliste ansatte:
Anny Bruheim   74135081
Marit Haugen   74135082
Pål Krister V. Langlid  74135084
Ove Magne Ribsskog  74135085
Bjørn Finanger (BSF)  74135083

Det gode samarbeidet i Vassbotna startet med en beitepusser. På Agrisjå fikk de overrakt Vi vil-prisen av leder Jon Trøite i Nord-Trøndelag Bondelag (til venstre). 
Prisvinnerne fra venstre: Bård Håvard Viken, Geir Joar Werstad, Jørgen Verstad, Sindre Viken, Synnøve Viken, Mona Renate Viken, Jan Rune Viken, Kjetil Hynne og 
Ragnhild Koa Werstad. Hege Viken var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nord-Trøndelag Bondelag, Hamnegata 36, 7729 Steinkjer

Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

Annonsebilag


