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FORORD FRA FYLKESLEDER
”We need a change”……
var Barack Obamas valgspråk i den amerikanske presidentvalgkampen – et valgspråk som vant
fram hos USAs befolkning, og som jeg tror også har festet seg som en erkjennelse og sannhet i
store deler av verden forøvrig, skal verden og menneskeheten bestå.
Og jeg har tro på at en økende befolkningsvekst, endra matvaner i folkerike land som Kina og
India, klimatrusler, finanskrise og matvarekrise vil framtvinge en positiv forandring, både hos
politikere og hos folk flest, i synet på landbrukets betydning og rolle som matvareprodusent,
produsent av fellesgoder, tjenesteprodusent og verdiskaper i bygd og by.
Denne forandringen og erkjennelsen av landbrukets betydning må også resultere i en økt
forståelse og vilje til å gi bonden respekt og en akseptabel godtgjørelse for den jobben han/hun
gjør – i den grad myndighetene ønsker økt matproduksjon og økt matvaresikkerhet, er avhengig
av viljen til å gi bonden inntekt-inntekt-inntekt og sosiale rettigheter på linje med andre grupper i
samfunnet !!!
For øyeblikket står vi midt oppe i en av de viktigste forandringene i norsk landbrukspolitikk på
mange tiår – endringene i markedsordningene for kjøtt og egg. Blir vi nødt til å ta bort målpris på
for eksempel kjøtt er det samtidig viktig at vi konstruerer et nytt system som innehar en ”kraft”
som til enhver tid kan presse prisen til bonden så høyt som mulig, og som viderefører viktige
prinsipper som leveringssikkerhet m.m. til bonden.
Både i denne saken og i flere andre viktige saker for oss fremover vil vi måtte gjøre viktige valg –
derfor er det viktig med bevisstgjøring og engasjement i hele organisasjonen.
Vårens jordbruksforhandlinger, nytt Prinsipp-program for Norges Bondelag og ikke minst
Stortingsvalget til høsten er andre viktige milepæler som står foran oss.
Vi har lagt bak oss et år der vi trygt kan si at ”vinninga har gått opp i spinninga”, og vel så det. En
galopperende kostnadsøkning på alle landbrukets driftsmidler har ført til en avventende holdning
og likviditetsmessige utfordringer for mange bønder.
Framover tror jeg jobben for bonden og bondens organisasjoner like mye vil bli en
”kostnadskamp” som en inntektskamp– å jobbe fram alternativer og valgmuligheter for bonden.
Situasjonen på gjødselmarkedet og en flau smak i munnen etter justeringsforhandlingene har vel
lært oss at vi må skaffe oss en bedre posisjon og et bedre utgangspunkt til senere anledninger.
Etter syv år i styret i Sør-Trøndelag Bondelag, hvorav de siste fire år som fylkesleder , velger jeg
ved denne korsvei å gi meg. Etter snart fire år ved Skjetlein vgs. har odelsjenta varsla at ho vil
overta – en slik tilbakemelding gjør meg glad, tro på landbrukets framtid , og gir meg motivasjon i
massevis til å gå i gang med restaurering og nybygg av fjøs og utvikling av gårdens øvrige
ressurser og muligheter.
Takk for syv fantastiske år i Sør-Trøndelag Bondelag, for alle henvendelser ifra medlemmer , ros
og ris , det har brakt oss framover - takk til administrasjonen for all hjelp og tilrettelegging dere
har stått for og til alle samarbeidspartnere , tillitsvalgte og fylkesstyret for konstruktivt og godt
samarbeid. Takk for at jeg fikk muligheten!

Fylkesleder Eilif Peder Folstad

SAMMENDRAG
Denne årsmeldingen for 2008 beskriver de oppgaver som fylkelaget av Sør-Trøndelag Bondelag
har hatt i 2008. En fagorganisasjon for bønder møter betydelige utfordringene med å beholde og
forbedre våre medlemmers rammebetingelser. Sør-Trøndelag Bondelag arbeider innenfor 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.
Sør-Trøndelag Bondelag har i 2008 hatt et høyt aktivitetsnivå på mange områder. 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.
Hovedarbeidsfelt i 2008 har vært jordbruksforhandlingene og det politiske arbeidet knytte til
dette. Resultatet av forhandlingene var nominelt brukbart med en ramme på 1, 9 mrd. Det ble i
løpet av året arbeidet systematisk i organisasjonen opp mot politikere på alle plan.
Vi deltar i en rekke utviklingsprosjekt sammen med andre aktører, og vi arbeider med å gi bedre
rammebetingelser for utvikling av nye og tradisjonelle næringer. I først rekke gjelder dette
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.
I fremtiden vil det bli viktig å prioritere innsatsen på noen viktige områder som har direkte
betydning for våre medlemmers inntekter. Det stilles krav til organisasjonen om både å arbeide
langsiktig med viktige saker overfor myndigheter, politikere og andre, samt å reagere raskt på
saker som kommer opp.
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 stadig en økende innmelding av nye medlemmer, men også stor avgang. Medlemstallet er
stabilt og vi er nå 4451 medlemmer pr 31.12.2008. Hele organisasjonen er avhengig av at bønder
slutter opp om den, både fordi eneste inntektskilde er medlemskontingent, og fordi politisk
gjennomslag er avhengig av aktive lokallag, aktive medlemmer og en aktiv og slagkraftig
administrasjon. Å stå utenfor Bondelaget er både usolidarisk og ufornuftig for den enkelte.
Fylkeskontoret med sine ca. 3 årsverk og fylkesstyret vil ikke være i stand til å gjøre alle
nødvendige oppgaver i organisasjonen uten aktive lokallag. Det er aktive lokallag og aktive
medlemmer som er Sør-Trøndelag Bondelags store styrke.

ORGANISASJONEN
Tillitsvalgte i Sør—Trøndelag Bondelag
Styret:
Eilif Peder Folstad, Støren, fylkesleder Tlf. 72431052, Mobil. 48024526,
e-post: post@voldoien.no
Ola Denstad, Rissa, nestleder
Tlf. 73850175, Mobil, 90744007
e-post: oladens@broadpark.no
Lisbeth Norbye, Selbu
Tlf. 73818685, Mobil: 91797342
e-post: lisbeth.norbye@broadpark.no
Magnar Skjerve, Rennebu
Tlf. 72426757, Mobil. 90592643
e-post: magnarskjerve@hotmail.com
Lars Morten Rosmo, Skaun
Tlf. 72863312, Mobil.90584815
e-post: lmrosmo@online.no
Turid Kristin Simunset, Meldal
Tlf. 72498442/99101645
(STBK)
e-post: krsimund@loqal.no
Nils Håvard Øyaas, Melhus
Mobil: 92284710
(STBU)
e-post: nilshavar@hotmail.com

Vararep. til styret:
Nina Vangen Ranøien, Orkdal
Aud Jorunn Landrø, Skaun
Kolbjørn Frøseth, Spongdal

Tlf. 72485085, Mobil. 91127997,
e-post: nina.ranoien@loqal.no
Tlf. 72864646, Mobil: 99298979
e-post: aud.landro@loqal.no
Tlf. 73835509, Mobil: 92663770
e-post: froeset@online.no

Møteleder:
Even Erlien, Røros

Tlf. 72412208, Mobil 90517181

Varamøteleder:
Kolbjørn Frøseth, Spongdal

Tlf. 73835509/92663770

Revisor
Noraudit A/S, Postboks 1799 Sentrum, 7416 Trondheim

Aksjonsutvalg:
Styret

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2007/2008.
1.
2.
3.
4.

Heidi Jaksland Kvernmo, Geitastrand
Lars Morten Rosmo, Skaun
Olaf Einar Vik, Ørland
Torstein Gjersøyen, Lønset

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2008/2009.
1. Ola Denstad, Rissa
2. Magnar Skjerve, Rennebu
3. Lisbeth Norbye, Selbu

Varautsendinger for disse for 1 år i nummerorden.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Nina V. Ranøien, Orkdal
Aud J. Landrø, Skaun
Siri Fossum, Soknedal
Norvald Berre, Strinda
Nils Petter Aas, Rørosbygdene
Karl Erik Sørensen, Ørland
Ola Bjørkøy, Meldal
Jon Gisle Vikan, Malvik

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag under ”avis-aksjonen”

Ola Denstad, Rissa, Magnar Skjerve, Rennebu, Eilif Peder Folstad, Støren,
Lars Morten Rosmo, Skaun, Aud Jorunn Landrø, Skaun, Lisbeth Norbye, Selbu,
Nina Vangen Ranøien, Orkdal

Lokallagsnavn Fornavn

Etternavn Mobil

E-Post

Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Flå Bondelag

Selbekk
Veie
Storrø
Hoem
Reitan

90905793
48002470
90787786
41615144
91552476

joose@online.no
laila.iren.veie@flink.no
nils.kristian.storro@gauldalen.no
larhoem@online.no
trondhreitan@loqal.no

Yseth

99551190 myseth@start.no

Haltdalen
Bondelag
Heim Bondelag
Hemne Bondelag

Jon Olav
Laila Iren
Nils Kristian
Lars
Trond
Henrik
Marte

Torleif
Stamnes
Lars M.
Lund
Lihaug
Erling Andrè Ødegård

97758815 erling_and@hotmail.com

Sigrun

Wiik

72536324 ing-wii@online.no

Ola H.
Olav Endre
Jan Egil
Edvard

Lilleøkdal
98649367 ola-lill@online.no
Liseter
99266028 fjoskont@online.no
Tillereggen 72832076 eggan71@online.no
Asbjørnslett 97142535 edvard.asbjornslett@loqal.no

Inge

Skjetlein

95059993 inge@skjetlein.com

Torstein

Gjersøyen

91714139 tors-gj@online.no

Malvik Bondelag
Meldal Bondelag
Melhus Bondelag
Opdal Bondelag
Orkdal Bondelag
Osen Bondelag
Rennebu
Bondelag
Rissa Bondelag
Rørosbygdenes
Bondelag
Selbu Bondelag
Singsås Bondelag
Skaun Bondelag
Snillfjord Bondelag
Soknedal
Bondelag
Stadsbygd
Bondelag
Strinda
Landbrukslag
Støren Bondelag
Tiller Bondelag

Ole Esten
Ola
Anders
Oddbjørn
Ola
Trond
Jan Eirik

Fossli
Bjørkøy
Eggen
Dalslåen
Husby
Storvoll
Holden

92832059
97652191
90603562
91168458
99544617
91343026
91815047

Jostein
Trond

Stranden
Langen

jan.erik.holden@loqal.no
92654265 jostein.stranden@flink.no
91797091 ol-eriksa@roros.net

Nils Even
Magnar
Ingvar
Johan
Frank

Fuglem
Kosberg
Dahlen
Wingan
Røym

48127186
91813532
90048007
91769419
95037158

Nils Morten

Buan

41497897 buangard@online.no

Norvald

Berre

91360595 e-auran@online.no

Erling
Arnt-Sigurd

Rogstad
Solberg

48179574 erling.rogstad@gauldalen.no
95278469 arnt.sigurd.solberg@stfk.no

Tydal Bondelag
Vinje Bondelag
Ørland Bondelag
Åfjord Bondelag
Ålen Bondelag

Håkon Kåre
Arild Morten
Karl Erik
Ole
Jan

Aune
Kårøy
Sørensen
Berdahl
Moen

93481915
92654268
91323642
90118130
90542062

Hitra Og Frøya
Bondelag
Hopstadgrenda
Bondelag
Horg Landbrukslag
Hølonda Bondelag
Klæbu Bondelag
Landbrukslaget
Nord
Leinstrand
Landbrukslag
Lønset Bondelag

93687738 tstamnes@c2i.net
97967234 lars.lund@hemne.as

oleest@online.no
bjoerkoe@online.no
anders.eggen@lfr.no
bard.hinseth@oppdal.com
ola.husby@loqal.no
trondstorvoll@hotmail.com

nilsfug@online.no
magnar@kosbern.no
idahlen2@online.no
j-winga@online.no
frank.roym@gauldalen.no

haakon@tydalsnett.no
ola-ro@online.no
karl.e@flink.no
o-krisbe@online.no
jan.moen@gauldalen.no

Sekretariatet
Fylkeskontoret er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag og bemannes av 4 fast ansatte og 1
vikar. 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, arrangere tiltak og aksjoner.
Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag har en egen
samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Bondelag. Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag og SørTrøndelag Bygdekvinnelag har kontorplass her.

Organisasjonssjef
Jon Gisle Vikan

Førstekonsulent
Perly Larsen

Førstekonsulent
Gunn Stokke

Sekretær
Anne K. Føll

Førstekonsulent
Jon-Ivar Holmslet
(vikar til 30.03.08)

Førstekonsulent
Reidun Haukenes
(vikar til 31.12.08)

Årsmøte i SørTrøndelag Bondelag 2008
Årsmøtet ble avholdt på Quality Panorama Hotell, Trondheim, 27. og 28. mars. Årets hovedtalere
var Nils T. Bjørke, styremedlem i Norges Bondelag og Sigrund Eng, stortingsrepresentant og
landbrukspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Sistnevnte innledet til generaldebatt med: ”Nye
nasjonale og internasjonale rammer for landbruks- og matproduksjon – hvordan påvirker det årets
jordbruksforhandlinger?”
Tilstede var 59 utsendinger, gjester og presse.
Årsmøtet vedtok 2 resolusjoner: ”Skjebnetid for norsk matproduksjon” og ”Skjebnetid for
regjeringen og Stoltenberg.”

Fra årsmøtesalen på Quality Panorma Hotell, Heimdal

Årsmøte i Norges Bondelag 2008
På årsmøtet hadde tre utsendinger innlegg i generaldebatten.
Fylkesleder Eilif Peder Folstad snakket om de flere små og store hamskifter i norsk landbruk –
sterke endringer og nye prosesser – som har skjedd i landbruket. Hvert hamskifte har medført
behov for større eller mindre endringer i kursen i landbrukspolitikken, nytenking og nye grep. Det
kan vel være liten tvil om at norsk landbruk og internasjonalt landbruk nå er inne i et nytt
hamskifte. Han satte fokus på om vi som bønders fagforening i tilstrekkelig grad har den
nødvendige vilje, evne og ikke minst mot til å ta nye grep, være nytenkende og framtidsorientert?
En gjennomgang av markedsordningene og målprissystemet som vi allerede er blitt enige om, er
eksempel på slik nødvendig gjennomgang og nytenking. Videre ser vi tendenser til økt satsing på
kompetanse og FoU. Vi må få til en videre økt satsing på dette som vil være landbrukets steg inn i
framtida. Videre må det bygges allianser nasjonalt og internasjonalt.
Lisbeth Norbye snakket om gårdsbruket som mulighetens arena: Aldri har det vært bedre vilkår
for næringsutvikling av nye næringer i norske bygder. Et stort apparat er retta inn mot rådgivning,
hjelp og støtte for den som ønsker å utvikle sin egen arbeidsplass er på plass. Hun tok
utgangpunkt i Inn på Tunet virksomhet på et gårdsbruk nær Trondheim som eksempel. Lisbeth
pekte på mange positive ringvirkninger av denne type satsning: Vi knytter oss opp mot andre
yrkesgrupper og vi får andre utenom vår næring til å se på vår næring og vår arbeidsdag med nye
øyne og kan gjennom dette skape oss mange nye alliansepartnere. Vi tillitsvalgte har et ansvar for

å bidra til å legge til rette for at disse skal kunne lykkes med si satsning. Det er en kjensgjerning at
de som i fremtida skal leve av matproduksjon må få et større inntektsgrunnlag
Lars Morten Rosmo tok for seg behovet for kunnskap og kompetanse, og ikke bare når det gjelder
tradisjonell landbruksutdanning men også til næringer som yter tjenester til landbruket. Han pekte
også på behovet for kompetanse til utvikling av nye næringer i landbruket. Det er viktig at de
videregående skoler i fylkene opprettholder kvaliteten i opplæringen og at fylkeskommunene
bevisstgjøres omkring viktigheten av dette.
Lisbeth Norbye ble på årsmøtet 2008 valgt inn i styret i Norges Bondelag som 2. varamedlem. Det
er svært positivt av Sør-Trøndelag Bondelag igjen er representert i styret i Norges Bondelag.

Sørtrøndere på årsmøte i Lillehammer:
Nils Petter Aas, Røros, Gunnar Husby, Bygdeungdomslaget, Fredmund Sandvik, TINE, Aud
Jorunn Landrø, Skaun, Lars Morten Rosmo, Skaun, Magnar Skjerve, Rennebu, Norvald Berre,
Strinda, Lisbeth Norbye, Selbu, Jon Gisle Vikan, org.sjef, Eilif Peder Folstad, Støren, Olaf Einar
Vik, Ørlandet, Ola Denstad, Rissa.
Heidi Jaksland Kvernmo, Geitastrand og varaordfører Norges Bondelag var ikke tilstede når bildet
ble tatt.

Ledermøte i SørTrøndelag Bondelag 2008
Ledermøte 2008 for Sør-Trøndelag Bondelag ble avholdt på Ørland Kysthotell den 17 og 18
november 2008.
Mandag 17 november ble det arrangert et kurs i landbrukspolitikk der generalsekretær Harald
Milli og rådgiver Renate Kvamme holdt kurset. Som bakgrunn for kurset var et kurshefte som ble
delt ut under kurset. Innholdet i kurset var: Landbrukspolitikk, jordbruksforhandlingene fra A til

Å, målpriser og markedsregulering, og hva, hvem, hvordan jobber Norges Bondelag. Avslutning
av dagen ble foretat t av fylkesleder Eilif Peder Folstad

Tirsdag 18 november var viet tema ”Strategi fram mot jordbruksforhandlingene 2009 og
stortingsvalget 2009”. Fylkesleder Eilif Peder Folstad og styremedlem i Norges Bondelag Steinar
Klev innledet til debatt. Deretter innledet redaktør i Fosnafolket, Skjalg Ledang omkring
informasjons og mediearbeid under tittel ”Bondelaget møter media”. Gunn Stokke beskrev våre
egne nye nettsider, innhold og profil. Lokallagsleder Karl Erik Sørensen, Ørland Bondelag holdt
et innlegg om lokallagene og mulighet til egne hjemmesider.
Etter en åpen time fra lokallagene og ble diverse organisasjonssaker diskutert:
• Verving 2008 – 2009 v/ Leder i verveutvalget
• Landbrukets HMS tjeneste og kurset ”Praktisk HMS arbeid” v/ leder i Opplæringsutvalget
• Samerettsutvalget innstilling v/ Jon Gisle Vikan
• Jordvern i kommunene v/Jon Gisle Vikan
• Nytt KSL. Behov og endringer v/ Nina Vangen Ranøien
• Prosjekt Grønn Forskning v/ Jon Gisle Vikan

Regionmøter i SørTrøndelag Bondelag 2008
Det ble avholdt 5 møter på følgende steder: Åfjord, Orkdal, Rennebu, Røros og Trondheim.
Oppmøte var varierende fra 10 – 30 deltakere. De aller fleste lokallaga var representert.
Hensikten med regionmøtene er å informere om aktuelle saker, inspirere og oppmuntre de lokale
styrene til å gjøre en innsats for medlemmene i løpet av året.
Tema som ble tatt opp var:
• Fokus på lokallaga. Verving, opplæring og lokale saker.
• Flere lokallag sliter med å rekruttere tillitsvalgte. Spesielt vanskelig å få med kvinner.
• Jordbruksforhandlingene. Stor skuffelse over resultatet.

•
•
•
•
•
•

Rovdyrproblematikken.
Bonde-energi
Næringsutvikling
LHMS. HMS kurs, BHT, nye regioner, verving av nye medlemmer til LHMS.
Gjensidige og aktuelle forsikringer med medlemsfordeler.
Økologisk produksjon.

Regionmøte på Røros

Medlemsverving
Verveutvalget i Sør-Trøndelag består av: Eilif Peder Folstad, leder, Nina Vangen Ranøien og
Kolbjørn Frøseth. Verveutvalget har hatt 2 møter i 2008. Medlemmene i verveutvalget har deltatt
på ledermøte, kurs for tillitsvalgte og regionmøte og inspirert/informert om hvor viktig det er å
drive et aktivt vervearbeid i lokallaget.
Årets verver i Sør-Trøndelag ble Rissa BL for 2007, og ble tildelt vervepremie på årsmøte i 2008.
Trøstepremie til Klæbu og Leinstrand.
Medlemsutviklinga i Sør-Trøndelag har hatt en jevn økning i flere år. Dette på tross av færre
aktive bønder. Medlemmer pr. 31.12.2008 er 4451 og ligger på samme nivå som året før.

Nina Vangen Ranøien, medlem av verveutvalget

Kursaktivitet
Bygdefolkets Studieforbund i Sør-Trøndelag ble i 2008 slått sammen med Nord-Trøndelag til
BSF Midt-Norge, med kontorsted i Steinkjer.
Kursene meldes inn som tidligere gjennom de lokale BSF utvalg eller direkte til BSF sentralt,
hvor det ikke eksisterer lokalutvalg. Sør-Trøndelag BL melder inn alle sine kurs til BSF.
STB er behjelpelig over for lokale bondelag i spørsmål angående kursopplegg.

Kursing av tillitsvalgte og ansatte
Sør-Trøndelag Bondelag valgte nytt opplæringsutvalg etter årsmøte i 2008. Det nye utvalget
består av: Lars Morten Rosmo, leder, Nils Even Fuglem og Turid Kristin Simundset.
Det er avholdt 2 møter i 2008.
Følgende kursplan er vedtatt for 2008 – 2009:
• Styreseminar for fylkesstyret.
• Arrangere Modul I kurs for nye ledere/tillitsvalgte med inntil 2 pr. lag.
• Modul II kurs hvor andre fylker og organisasjoner forespørres om samarbeid.
• Modul III kurs annet hvert år i samarbeid med andre fylker og organisasjoner.
• Se på mulighetene for et kvinnenettverk eller bygdenærings-nettverkssamling.
• Vurdere samlivskurs for bygdefolk/bønder.
• Gjennomførte kurs 2008: Modul II kurs, Styreseminar og Modul I kurs som ble en
kombinasjon av ledermøte + 1 kursdag.
• Representant fra fylket deltok på USB kurs på Hurtigruta.

HMS kurs
I Sør-Trøndelag er det gjennomført 15 kurs i Praktisk HMS arbeid. Flere kurs er i gang og blir
avslutta tidlig i 2009.
Norges Bondelag fikk en jubileumsgave fra Gjensidige Forsikring som de delte med fylkene.
Fylkene fikk 25 000 kr som styret i STB har vedtatt å fordele med kr. 1000,- til de første 25 kursa
som er planlagt innen utgangen av januar 2009.

Målet er at alle gårdbrukere skal ha dokumentert kompetanse/gjennomført Praktisk HMS kurs
innen utgangen av 2012. Bondelagets oppgave er å sørge for planlegging, informasjon,
motivasjon og markedsføring som sikrer gjennomføring av mange kurs.
Det er bred enighet om at økt kunnskap er nøkkelen til færre ulykker og yrkeslidelser også i
landbruket. Praktisk HMS kurset er skreddersydd til dette formålet, og gir dokumentert HMS kompetanse i tråd med arbeidsmiljølovens krav.

Landbrukets HMStjeneste
Målet til Landbrukets HMS – tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og
med det å sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa. Landbrukets egen
bedriftshelsetjeneste tilbyr rådgivning innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samarbeid med
lokale bedriftshelsetjenester. Disse bedriftshelsetjenestene har i tillegg til eget fagpersonell HMS
– rådgiver landbruk fra LHMS.
Sør-Trøndelag har i 2008 hatt samarbeid med 5 bedriftshelsetjenester. Dette er
Bedriftshelsetjenesten i Fosen på Brekstad, HMS-senteret, Indre Fosen i Vanvikan, HMStjenesten i Orkladal på Orkanger, HMS-senteret på Stjørdal og MidtNor BHT avd. Oppdal,
Rennebu og Nord Østerdal og avd. Støren. I Sør-Trøndelag er det om lag 500 medlemmer.
Fylkesstyrets kontaktperson er Ola Denstad, Rissa.

Samarbeidende advokater
Sør-Trøndelag Bondelag har etablert samarbeid med 3 advokatkontorer i fylket: Hovstad og
Kvernerød (Støren), Schjødt (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. I 2008 har advokatene særlig bistått grunneierne over utbyggere ved planer om
vindkraftutbygginger, arealerverv ved vei-utbygginger og arealkonflikter ved verneplaner.

Samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelags avdeling for Regnskap og Juridisk Service har etablert samarbeid med en rekke
regnskapskontorer i fylket. Dette innebærer faglig oppdatering og bruk av Bondelagets
Regnskapsprogram Duett. Hvert år arrangerer Bondelaget kurs for alle regnskapsførere, der
fylkeskontoret er administrativt ansvarlig. I 2008 deltok 150 regnskapsførere på kurset på Rica
Hell Hotell. Fylkeskontoret er representert på kursene.

FYLKESSTYRET 2008
Styremøter 2008
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Eilif Peder Folstad (leder) - Støren, Ola Denstad
(nestleder) - Rissa, Lisbeth Norbye - Selbu, , Lars Morten Rosmo - Skaun, Magnar Skjerve –
Rennebu, Nina V. Ranøien (1. vara) - Orkdal, Aud Jorun Landrø, (2. vara) – Skaun, og Kolbjørn
Frøseth, (3. vara) – Bynestet. For Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har Turid Kristin Simunset møtt
og for Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, Nils Håvard Øyaas .
Arbeidsutvalget har bestått av leder Eilif Peder Folstad, nestleder Ola Denstad og styremedlem
Lisbeth Norbye. Arbeidsutvalget har hatt 3 møter og hatt følgende saker har vært til behandling:
• Høring forvaltningsreformen, svar fra Sør-Trøndelag Bondelag
• Søknad fra 4H om økonomisk støtte til gjennomføring av fylkesårsmøte
• Anleggsstruktur meieri i Sør-Trøndelag
• Innspill til arbeidsgruppe kriser i landbruket
• Dyrevern i Sør Trøndelag
• Prosjekt dammer i kulturlandskapet
• Søknader om økonomisk støtte til landbruksmøter
• Vannregion Sør-Trøndelag - videre arbeid
• Søknad om aktive lokallagsmidler
• Regionmøter 2009
• Arealerstatning - sak fra Malvik Bondelag
• Årsmelding 2007
Styret har hatt 8 styremøter hvorav ett telefonmøte og har behandlet følgende saker, samt en rekke
orienteringssaker.
• Fylkesdelplan vindkraft Sør-Trøndelag - høring av planforslag
• Oppfølging av styresaker 2007
• Regionmøter 2008, oppfølging
• Åpen Gård 2008
• Sammenslåing av Geitastrand og Orkdal Bondelag
• Innspill til valgnemnda 2008
• Høring av forslag til grenseendring av Forollhogna nasjonalpark
• Rapport fra Brussel-tur
• Innspill til valgnemnda 2008 Norges Bondelag
• Evaluering av styrets arbeid – opplegg til styreseminar
• Innkommet sak årsmøte 2008
• Årsmelding 2007
• Regnskap 2007
• Innspill til Jordbruksforhandlingene 2008 fra Sør-Trøndelag Bondelag
• Årets verver
• Endring i instruks for valgnemnda i Sør-Trøndelag
• Budsjett 2008 for Sør-Trøndelag Bondelag
• Rapport arbeidsplan 2007
• Arbeidsplan 2008
• Overføring av eierskap til prosjektet Matopplevelser i Sør-Trøndelag fra Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Bondelag til Oi! Trøndersk mat og drikke as
• Kompetanseutvikling, Skjetlein VGS
• Instruks fylkeskontoret 2008
• Askeladdprisen 2008
• Arbeids- og oppgavefordeling Fylkesstyret 2008
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Aksjonsplaner 2008 Sør-Trøndelag Bondelag
Innspill til valgkomiteen i Norges Bondelag, nytt medlem i valgkomiteen
Aktivitetsbudsjett Sør-Trøndelag Bondelag
Bondeprisen 2008
Aktive lokallagsmidler 2008
Innspill til årets verver fra Sør-Trøndelag Bondelag
Ekstraordinært årsmøte Stoksund Bondelag
Felles fylkesplan Trøndelag 2009-2012
Informasjonsstrategi Sør-Trøndelag Bondelag
Norsk rovviltpolitikk og rovviltforvaltning - regionale erfaringer
Strategisk arbeid framover mot stortingsvalg 2009 og jordbruksforhandlingene 2009
Rekrutteringsundersøkelsen i Sør-Trøndelag
Lokale årsmøter 2008
Aktive lokallagsmidler, tildeling første halvår
Høring Fylkesplan Vindkraft for Sør-Trøndelag
Satsing på Praktisk HMS arbeid
NOU 2007: 13 - Den nye sameretten - Høringssvar fra Sør-Trøndelag Bondelag
Strategisk arbeid og tiltak fram mot jordbruksforhandlingene 2009 og stortingsvalget 2009
Budsjett 2009 Sør-Trøndelag Bondelag
Terminliste 2009 for Sør-Trøndelag Bondelag
Høring regelverk for leie av melkekvote
Nytt prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge

Styret har deltatt på årsmøter i samvirket og andre samarbeidende organisasjoner.
Fylkestyret har i stor grad praktisert arbeidsdeling og deltar i alt i 8 prosjektstyrer, der Bondelaget
har ledelsen i 3 av dem:
• Natur og Helse (Eilif Peder Folstad)
• Biokom (Jon Gisle Vikan)
• Referansegruppe Mat og reiseliv (Lisbeth Norbye)
• Veisyn (Gunn Stokke)
• Ny giv for Sørtrøndersk svineproduksjon (Aud Jorun Landrø)
• Økoløft for Trøndelag og Helgeland (Lars Morten Rosmo)
• Folkefjøset (Kåre Syrstad)
• Kompetansesenter sau (Magnar Skjerve)
Medlemmer og tidligere medlemmer i fylkesstyret deltar videre i en rekke råd og utvalg hvorav de
mest sentrale er:
• Regionalt Landbruksforum (Eilif Peder Folstad),
• Innovasjon Norges Regionstyre for Sør-Trøndelag (Heidi J. Kvernmo),
• Styret i Sør-Trøndelag Landbruksselskap (Eilif Peder Folstad)
• Styret for Etterutdanningsfondet for Bønder (Lisbeth Norbye),
• BSF Trøndelag (Lisbeth Norbye)
• Skoleutvalget for Skjetlein Videregående Skole (Lars Morten Rosmo).
• Styret i Voll 4 H Gård (Kolbjørn Frøseth)
I tillegg har Sør-Trøndelag Bondelag vært representert i:
• Norges Bondelags Kornutvalg (Marie Rathe) og
• Norges Bondelags Miljø- og Kvalitetsutvalg (Jon Husdal).
Som det går fram av oversikten nedenfor har styret i Sør-Trøndelag Bondelag et omfattende
nettverk og en bred kontakt med andre organisasjoner.

Liste over representasjon etter årsmøtet 2008
Utvalg
Arbeidsutvalget for styret

Deltakere
• Leder Eilif Peder
Folstad
• Nestleder Ola Denstad
• Lisbeth Norbye
Representantskapsmøte og
• Eilif Peder Folstad
ledermøter i Norges Bondelag
• Kontoret v/JGV
• Heidi J. Kvernmo
(varaordfører)
Årsmøte Norges Bondelag
• Eiliv Peder Folstad
• Lisbeth Norbye,
• Heidi J. Kvernmo
(varaordfører)
• Lars Morten Rosmo,
• Olaf Einar Vik
• Torstein Gjersøyen
• Ola Denstad
• Magnar Skjerve
• Nina V. Ranøyen
• Aud J. Landrø ,
Fadderansvar
• Ola Denstad
• Åfjord, Rissa, Bjugn,
Agdenes, Ørland,
Stadsbygd, Osen
• Nina Vangen Ranøien
• Nord, Vinje, Orkdal,
Hemne, Snillfjord,
• Eilif Peder Folstad
• Singsås, Budal, Støren,
Soknedal, Haltdalen, Ålen
• Oppdal, Lønset, Rennebu, • Magnar Skjerve
Meldal
• Selbu, Tydal,
• Lisbeth Norbye
Rørosbygdene, Strinda,
Klæbu, Malvik
• Hølonda, Melhus, Skaun, • Lars Morten Rosmo
Horg, Flå, Tiller, Byneset,
Leinstrand,
• Hitra/Frøya, Stokksund,
• Kontoret v/ JGV
Hopstadgrenda, Heim
Fagansvar
Styret
Rekruttering
STBU/Lars Morten Rosmo
Korn
Marie Rathe
Hest
(Kontoret)
Fjørfe/egg
Kolbjørn Frøseth
Sau
Magnar Skjerve
Melk
Lars Morten Rosmo
Storfekjøtt/ammeku
Ola Denstad
Svin
Aud Jorun Landrø
Pelsdyr
Kontoret
Landbrukets HMS tjeneste
Ola Denstad

Vararepresentant
• Lars Morten Rosmo
• Magnar Skjerve
•

Ola Denstad

Siri Fossum, Soknedal
Norvald Berre , Strinda
Nils Petter Aas,Rørosbygdene
Karl Erik Sørensen, Ørland
Ola Bjørkøy, Meldal
Jon Gisle Vikan, Malvik

Kontoret

Økologisk landbruk
Næringsutvikling i verna
områder
Bygdeservice
Kulturlandskap
Regionalt næringsforum –
Regional miljøplan
KSL
Skole/landbruk-DGS
Videregående skole
4H
Rovvilt
Utmarksnæringer
Grønn Energi
BSF
Kvinner i landbruket
Verne- og arealplaner
->Forollhogna
->Roltdalen
->Trollheimen/Dovrefjell
-> RV 714
->Barskog
->E6
Fylkesplan/Trøndelagsrådet
Jordvern
Avløserlag/LIST
Dyrehelse- og velferd
Landbruksselskapet
EU/WTO
Åpen Gård
Gjensidige/beredskap
Verving
Opplæring tillitsvalgte
Representasjon
Regionmøter
Orkanger
Åfjord
Trondheim
Røros
Støren
Ledermøte
Årsmøter
Årsmøte BSF
Årsmøte Bygdekvinnelaget
Årsmøte Bygdeungdomslaget
Årsmøte 4 H
Årsmøte Sør-Trøndelag
Bonde- og Småbrukerlag
Regionårsmøte Tine
Årsmøte Norsvin Trøndelag
Årsmøte Trøndelag
Kjøttfeavlslag

Lars Morten Rosmo
Magnar Skjerve
Magnar Skjerve
Kontoret
Eilif Peder Folstad
Eilif Peder Folstad
Nina V. Ranøien
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
Lisbeth Norbye
Magnar Skjerve
Eilif Peder Folstad
Kontoret
Lisbeth Norbye
Nina Vangen Ranøien
Eiliv Peder Foldstad
Lisbeth Norbye
Magnar Skjerve
Lars Morten Rosmo
Eiliv Peder Foldstad
Lars Morten Rosmo
Styret
Lars Morten Rosmo
Nina Vangen Ranøien
Nina Vangen Ranøien
Eilif Peder Folstad
Ola Denstad
Alle
Arbeidsutvalget
Alle/verveutvalget
Opplæringsutvalget
Styret
Etter fordeling

Styret
Vara til styret
Lisbeth Norbye
Ola Denstad
Eilif Peder Folstad
Lisbeth Norbye
Eilif Peder Folstad
Lisbeth Norbye
Aud Jorun Landrø

Kontoret

Årsmøte Sør-Trøndelag Sau
og geit
Årsmøte Allskog
Årskonferanse NHO
Prosjektstyrer
Prosjekt Mat og reiseliv
Prosjekt Natur og Helse
Prosjekt ”Folkefjøset”
Svineprosjektet
Prosjekt ”Veisyn”
Prosjekt ”Biokom”
Økologiprosjektet
Andre styrer og aktiviteter
Bygdefolkets studieforbunds
styre
Bygdeungdomlagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Voll 4 H gård styret
Kontaktmøte politikere
Samarbeidsutvalg samvirket
Kulturlandskap/FM
Regionalt næringsforum
Innovasjon Norge, avd. SørTrøndelag
Landbruksselskapets styre
Samarbeidsutvalget
Gjensidige
Økologisk landbruk,
styringsgruppe Trøndelag
Distriktsrådet HV 12
Kornutvalget
EB-utvalget
Verveutvalget
MK utvalget
Opplæringsutvalget
Skoleutvalget Skjetlein
Vannregion
Agrisjå
Samarbeid Jemtland

Jon Gisle Vikan
Jon Gisle Vikan
Jon Gisle Vikan
Lisbeth Norbye
Lisbeth Norbye
Kåre Syrstad
Aud Jorun Landrø
Kontoret
(Kontoret)
Lars Morten Rosmo
Lisbeth Norbye
Lars Morten Rosmo
Ola Denstad
Kolbjørn Frøseth
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget
Kontoret
Eilif Peder Folstad
Heidi J. Kvernmo
Eilif Peder Folstad
Arbeidsutvalget
Lars Morten Rosmo
(Einar J. Tyldum)
Marie Rathe
Lisbeth Norbye
Eilif Peder Folstad,
Kolbjørn Frøseth
Nina Vangen Ranøien
Jon Husdal
Lars Morten Rosmo
Nils Even Fuglem
Turid Kristin Simundset
Lars Morten Rosmo
Adm
Adm
Adm

Studiereise til Brussel 9 – 12 januar
Studieturen ble foretatt sammen med Nord-Trøndelag Bondelag og forvaltningen i begge fylkene.
Det startet med felles styremøte for Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag på Værnes før avreise.
Saker til debatt var bl.a. de kommende jordbruksforhandlingene og framtida til BSF og
Landbrukstidende. Gjensidige v/Anders Eggen inviterte til diskusjon om Agrisjå og samarbeid.
I Brussel hadde Trøndelags Europakontor ansvaret for det faglige opplegget. Det ble orientert om
EFTA i dag og om EØS-avtalen, og viktigheten av å komme tidlig inn i prosessen med å tilpasse
EU-direktiver til hverdagen slik at de var sikret suksess ved avstemming. Landbruksråd Knut
Øistad forklarte om landbrukspolitikken i EU. Det var spennende med hvilke utfordringer EUs
landbrukspolitikk står overfor, og hvilke ny politikk som utformes. Mange tanker om
bygdeutvikling i EU ble også tatt fram. Sverige og Finland sine erfaringer med EU-medlemskap
var svært interessante, og spesielt bemerkelsesverdig var svenskenes holdninger som skilte seg
merkbart fra norsk og finsk tilnærming. Neste dag ble det orientert om matsikkerhet,
kulturlandskap, trender i tiden og dyrehelse. Knut Arne Sanden fra LO’s Brusselkontor holdt et
innlegg om arbeidsinnvandring fra EU til norsk landbruk. Hildegunn Gjengedal fra Norsk
landbrukssamvirke/Norges Bondelag i Brussel, fortalte fra sin lyttepost om hvorfor
landbrukssamvirket er til stede i Brussel og om hvordan WTO-maskineriet ruller ufortrødent
videre selv om vi ikke hører så mye om det i media.
To gårdsbesøk til Gaasbeek like utenfor Brussel var svært lærerike. Begge med storfekjøtt og
melk, og ett med foredling av melkeprodukter. Bøndene fortalte om avlinger, foring og
avkastning. Kjøttfeet var av rasen ”belgisk blå”, og eierne var tydelig stolte av store rumper og
fyldige lår. Vi konstaterer at ting gjøres annerledes her i Belgia. Men samtidig er bønder over hele
verden like på mange måter. Vi lever av jorda, går i gummistøvler og trives med å være en del av
naturen.

Trøndere på studietur til Brüssel.

Styreseminar på Patrusli Gård i Tydal 8 – 9 april
Tema for seminaret var samspill og kommunikasjon, der Bjørg Bruset fra Appareo AS ledet styret
gjennom 1 og ½ dag med gruppearbeid og diskusjoner. I diskusjonene og gruppeoppgavene kom
styret inn på Sør- Trøndelag Bondelags posisjon og omdømme. Videre om kommunikasjon,
målgrupper og budskapsutforming. Seminaret endte opp i en del konkrete tiltak: Fadderordningen
må aktiveres, det lages en mediestrategi for Sør-Trøndelag Bondelag og et detaljert
aktivitetsbudsjett. Vi fikk også en orientering fra eierne på Patrusli Gård om opplegget på gården
som livnærer seg på turisme og sau. En viktig del av virksomheten var tilbud om ridning på
islandshest.
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3
1. Eilif Peder Folstad
2. Aud Jorun Landrø og Lars Morten
Rosmo
3. Ola Denstad og Magnar Skjerve
4. Nina V. Ranøien
5. Lisbeth Norbye
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Møte mellom SørTrøndelag og Rogaland Bondelag 17 – 18 september.
Sør-Trøndelag og Rogaland Bondelag har mange felles interesser og synspunkt i
landbrukspolitikken. Fylkene har også arbeidet sammen for felles prosjekt innen videregående
opplæring (prøveordning fagbrevsløp). Det er et ønske om at dette besøket kan bidra til enda mer
samarbeid og utveksling av felles synspunkt.
Etter gjensidig orientering om landbruket i de to ulike fylkene, gikk diskusjon på klima og miljø,
innspill til jordbruksforhandlingene, strategier for næringsutvikling og private aktører i
kjøttmarkedet (Samvirket utfordres av private aktører både i Rogaland og i Sør-Trøndelag).
Andre tema som ble diskutert var lokallagene (opplæring og aktivitet), nye næringer (flaskehalser
for utvikling) og prosjekt Videregående Opplæring. Om kvelden var vi på bespisning Jærgården
Kvalbein som hadde satset tungt på servering og turisme.

Deltakere fra Sør-Trøndelag og Rogaland på felles styremøte.
Dagen etter styremøtet hadde Rogaland Bondelag lagt opp til en studietur og viste mangfoldet av
landbruket i Rogaland. Vi var innom 5 gårder på turen med følgende produksjoner: samdrift/gris
(Jæren), sau, gårdsmat og turisme (Røyseland), bynært landbruk (Stavanger), sau, storfe,
kulturminner (Ulstein) og intensiv grønnsakproduksjon (Rennesøy).

Lydhøre sørtrøndere i sauefjøset på Ulstein

Grønnsakproduksjon Rennesøy

NÆRINGSUTVIKLING
Jordbruksforhandlingene 2008
Utdrag fra innspill fra Sør-Trøndelag Bondelag 2008: Utviklinga mellom tilbud og etterspørsel
av landbruksråvarer har endra seg dramatisk både nasjonalt og internasjonalt det siste året.
Prisene på verdensmarkedet nærmer seg norsk prisnivå uten at dette har påvirka pris til bonde i
Norge. Derimot har norske forbrukere merket prisøkningen. Kostnadene på innsatsfaktorene i
landbruket har steget betydelig siden siste jordbruksoppgjør. I tillegg er det varsla voldsom
økning i pris på en så viktig vare som kunstgjødsel.
Endringene internasjonalt og nasjonalt gir nye utfordringer enn de dagens landbrukspolitikk er
laga for. De nye utfordringene krever andre virkemiddel enn de vi har hatt til rådighet de siste 30
åra. Behovet for å heve blikket og tenke grunnleggende nytt er stort. På flere områder trenger vi
en produksjonsstimulerende politikk der store og små produsenter får tilpasse seg mer etter egne
forutsetninger. En oppgavefordeling i norsk landbrukspolitikk, der volum og kulturlandskap betyr
en to deling av virkemiddelbruken. På den måten tror vi norsk landbruk blir i stand til å ivareta de
samfunnsmessige oppgaver.
Soria Moria erklæringa til regjeringen varslet en ny kurs i landbrukspolitikken. Dette skapte store
forventninger blant våre medlemmer om betydelig bedring av rammebetingelsene for landbruket.
Skuffelsen etter de to første jordbruksoppgjørene med rød-grønn regjering har vært stor. Våre
medlemmer har ikke merka bedring i økonomi og likviditet, snarere tvert i mot. (Også jfr.
driftsgranskingene 2006).
Regjeringas manglende oppfølging av Soria Moria erklæringen og de dramatiske endringene i
rammebetingelser for matprodusentene i Norge, gjør at bøndene må ta selvstendige valg for
framtida som i mindre grad baserer seg på politiske signaler.
Hvordan skape rammer for et framtidig landbruk som er økonomisk, økologisk og sosialt
bærekraftig – i en verden i hurtig endring?
Et økonomisk bærekraftig landbruk : Økonomisk bærekraft betyr ei inntekt på nivå med andre
grupper i samfunnet. Sør-Trøndelag Bondelag krever ved årets jordbruksforhandlinger at
regjeringa legger fram en forpliktende opptrappingsplan for landbruket som synliggjør og
tydeliggjør regjeringa sin vilje til faktisk å bedre landbrukets kår i et lengre perspektiv
(jfr.opptrappingsvedtaket ifra 1976.)Behovet for betydelig bedring i økonomiske
rammebetingelser blant våre medlemmer er stort. Det forventes en økning av inntektene på minst
35 000 kr pr årsverk (2.100 mill kr). Det forventes videre kompensasjon for kostnads- og
renteøkning (ca. 800 mill kr – 1 mrd kr), og i tillegg til dette forventes at inntektsgapet mellom
andre grupper reduseres med ca. 10 000 kr pr årsverk(ca. 600 mill kr). Dette betyr et samlet krav
på nærmere 3,5 mrd. kroner. Kravet fra Norges Bondelag må reflektere ambisjonsnivået i våre
krav og vise til dagens inntektsutvikling sammenholdt med Soria Moria erklæringa.. Dette utgjør
til sammen ca 60 – 70.000 kr pr årsverk.
Et økologisk bærekraftig jordbruk: Sør-Trøndelag Bondelag ønsker å fremme en miljøvennlig
jordbruksproduksjon som fremmer positive klimaeffekter. Produksjon av korn, gras, poteter og
andre vekster binder CO2. Dette er en positiv effekt av planteproduksjonen isolert sett. Imidlertid,
gjennom forbruk av korn og gras i husdyrproduksjonen frigjøres metan og andre gasser som er
mer skadelige for klimaet. Det er viktig at en ser på hele kretsløpet av planteproduksjonen og
setter inn tiltak som bidrar til å redusere ulempene på miljø og klima. Det er videre viktig at
planteproduksjonen alene i så stor grad som mulig øker miljøfordelene og reduserer
miljøulempene. Det bør settes i gang FoU tiltak som kan utrede alle utfordringer omkring
landbrukets positive og negative påvirkning på miljøet. Videre bør utvikling av energiressursene i

landbruket få et sterkt fokus. I 2007 ble blant annet store mengder korn avvist fra Trønderske
mottak på grunn av dårlig kvalitet. Slikt korn har en salgsverdi på minimum 1 kr pr kg i Sverige
der det er bioenergianlegg, mens i Norge kan det koste det samme å deponere dette kornet som
problemavfall. Sør-Trøndelag Bondelag ønsker også å fremme et landbruk som ivaretar
ressursgrunnlaget for framtidige generasjoner både når det gjelder jord, vann og luft (klima).
Et sosialt bærekraftig landbruk: Norsk landbruk har en samfunnskontrakt som innebærer at
landbruket skal bidra til bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, og i tillegg
forvalte og utvikle natur- og kulturlandskapsverdier. Bønder trenger kolleger og naboer.
Landbruket er avhengig av en struktur som tilsier et visst minimum antall bønder. Dersom
samfunnskontrakten skal oppfylles er det grenser for hvor få bønder det kan være. En del steder
og bygder er vi nær ved å nå det nivået. Sør-Trøndelag Bondelag mener det må bli lettere å
komme inn i næringa for folk med interesse for landbruk. Landbruket har stort behov for
nyrekruttering av dyktige og ivrige folk som vil drive med landbruk. Vi vil at det skal gies
mulighet til oppstart med melkeproduksjon på bruk uten historisk kvotegrunnlag, innenfor
kvotesystemet. Landbruket må og åpne seg mer mot bygdesamfunnet slik at folk utenfor
landbruket kan inngå samarbeide med landbruket om blant anna videreforedling av gårdens
ressurser lokalt. Dette er særlig viktig i de mest næringssvake områdene i landet der miljøet i
landbruksproduksjonen holder på å rakne. Rovdyr og lange avstander kan vanskeliggjøre oppstart
av sau eller kraftforkrevende produksjoner og melkeproduksjon kan ofte være beste alternativ. Det
er viktig å definere nye bønder inn i næringa.
Hovedvirkemidlene i en slik politikk vil være følgende:
Strukturen i tilskuddsordningene må innrettes mot en variert bruksstruktur, mangfold og
muligheter for kombinasjonsløsninger og fornuftige samarbeidsløsninger. Dersom pris blir
viktigste virkemiddel i en inntektsøkning, må det være vilje til å se på strukturen i tilskuddene slik
at vi får ei fornuftig inntektsfordeling (en nivellering) mellom ulike bruksstørrelser.
Alle virkemidler må i særlig grad stimulere til økt produksjon slik at vi dekker det norske
markedet for mat. I tillegg må vi på sikt ha eksportstrategier for spesielle produksjoner.
Sør-Trøndelag Bondelag ønsker at det legges til rette for utviklingsmuligheter for både enkeltbruk
og samdrifter. Brukere med hovedinntekten fra landbruket må prioriteres.
Regelverket omkring samarbeid og samdrifter må legge til rette for videreutvikling også av de
grovforbaserte husdyrnæringer. Dette betyr at vi går inn for innføring av kvoteleie innenfor de
samme grenser som for samdrifter, og at det blir mulig å drive storfekjøttproduksjon på enkeltbruk
i tilknytning til samdrifter.
For å stimulere til økt kjøttproduksjon på storfe mener Sør-Trøndelag Bondelag det må gis
tilskuddsmessig behandling, slik at en kan kombinere melkeproduksjon på enkeltbruk og i
samdrifter og få full struktureffekt av begge produksjoner.Velferdsordningene må delvis legges
om og satsene økes. Skattepolitikken brukes aktivt til å skape positive rammer for utvikling av
landbruket. Forrige år brukte dette virkemidlet meget aktivt. I årets forhandlinger bør dette
konsentrere seg omkring økte avskrivningssatser på driftsbygninger og reduserte avgifter.

Inn på tunet/Natur og helse
2008 var det andre året i prosjektet, Natur og Helse – fra forskning og nettverk til gode piloter.
Det har vært fokus på informasjon, nettverksveiledning og videreutvikling av Inn på tunet. Etter
mange år med satsing på Inn på tunet ser vi at de fleste kommuner nå har et etablert tilbud, og at
gårdbrukere over hele fylket ser dette som en mulighet til å videreutvikle gården og egen framtid.
Sør Trøndelag Bondelag har deltatt i styringsgruppen og i arbeidsgruppe for utviklingen av
brosjyren ”Inn på tunet, grønn omsorg og moms.”

Matopplevelser i Trøndelag
Prosjektet ”Matopplevelser i Sør-Trøndelag” skal legge til rette for at lokalmatprodusentene i SørTrøndelag kan omsette produktene sine i form av opplevelsestilbud, for slik å øke
verdiskapningen i denne sektoren av landbruksnæringa. Dette skal gjøres gjennom å utvikle
potensialet som ligger i en kobling mellom mat, kultur, natur og reiseliv.
Hovedformålet med prosjektet er å styrke den sektoren innenfor sørtrøndersk landbruk som
allerede har etablert seg som produsenter av lokal mat. Målgruppen for prosjektet er slik
matgründere med utspring i landbruksnæringa som produserer, foredler, selger eller serverer lokal
mat med spesielle kvaliteter, og som ser fordelene ved å la sine produkter inngå i ulike
opplevelsestilbud.
Prosjektet vil på denne måten også bidra til at lokal matkultur bevares, videreutvikles og gjøres
tilgjengelig for forbrukerne.
Prosjektet drives av Oi Trøndersk Mat og drikke og Bondelaget er representert i referansegruppen.

Prosjekt Biokom
Prosjekt BioKom er et samarbeidsprosjekt der Bondelaget deltar sammen med mellom flere
aktører i Sør-Trøndelag, og er lokalisert til fylkesmannens landbruksavdeling. Prosjektets
målsettinger er knyttet til utvikling av kommunenes viktige roller på bioenergiområdet, arbeid mot
næringsaktører, primært i landbruket, samt utvikling av verdikjeder.
Med hensyn til å utvikle kommunenes roller er prosjektets viktigste virkemiddel å bidra i arbeidet
med kommunenettverk med tema klima og energi, samt bidra i kommunal energiplanlegging for
øvrig. Minst 20 kommuner i fylket har klima- og energiplanlegging på dagsordenen. I tillegg til
støtte fra Enova er det sannsynlig at nettverksbygging og tildeling av skjønnsmidler har gitt viktig
stimuli til oppstart av arbeid med klima- og energiplan i kommunene.
BioKom har en viktig oppgave i å bidra i den tidlige fasen av bioenergiprosjekter. Det er opplagt
behov for en aktør som BioKom som kan bidra til oppstart av prosjekter, bidra til framdrift i
forprosjektene, sørge for god planlegging og kravspesifikasjoner, bidra til kommunikasjon
mellom prosjekteier og kommune, samt bidra til økt kvalitet på ferdige forprosjekter. BioKom har
i løpet av første driftsår vært bidragsyter i en rekke bioenergiprosjekter basert på mulighet for
leveranse av ferdig varme.
Informasjonsvirksomhet er viktig virkemiddel i prosjektet, noe som er synliggjort gjennom
deltagelse med innlegg og foredrag i ulike fora, samt bidrag til gjennomføring av ulike relevante
arrangementer slik som studiedager og framtidsverksted med bioenergi som tema.
Utnyttelse og utvikling av kompetansen i vårt fylke er også en del av prosjektet. BioKom har god
kontakt med kompetansemiljøene. Det viktigste enkeltprosjektet under dette temaet var
gjennomføring av landbruksministerens besøk ved NTNU/Sintef. Det jobbes med å trekke
kompetansemiljøene sterkere inn i energirelatert arbeid i kommuner og landbruk.
BioKom har i samarbeid med GIS-koordinatoren ved FMST utviklet en metode for grov
kartlegging av kommunenes bioenergiressurser i skog. BioKom har et samarbeid med NVE om
utvikling av en etterspørselsmodell. Det er et mål å skaffe gode prognoser for varmemarkedet,
samt bidra i regional planlegging.

Regionale Næringsstrategier (RNS)
Fylkesleder deltar i Regionalt Landbruksforum der arbeidet med de Regionale Næringsstrategier
blir gjort. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved landbruksdirektøren har ledet arbeidet. Delaktige for
øvrig har vært Bonde og småbrukarlaget, Allskog, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og KS.
Det er satt fokus på følgende tema: markedsorientering, innovasjon, nettverks- og
kompetansebygging, likestilling og rekruttering, og miljø. Ut fra disse er det valgt følgende
satsingsområder i Sør-Trøndelag:
• Primærproduksjon
• Skog og treprodukter
• Bioenergi
• Opplevelser
• Tjenesteproduksjon
• Inn på tunet
• Pelsdyr

GRUNNEIERRETTIGHETER
Verneplaner
Vi har arbeidet med verneplaner, både eksisterende og nye. Vi opplever at vern legger sterke
restriksjoner på næringsmessig bruk av områdene, og at intensjonene til lokal forvaltning ikke
følges opp da deres vedtak blir overprøvd av Direktoratet eller Fylkesmannen. Forslaget fra DN
om å sluttføre forsøket med lokal forvaltning av bl.a. Forollhogna Nasjonalpark oppleves som
meget skuffende.
Det var positivt av det ble vedtatt en grenseendring i Forollhogna nasjonalpark. Dette for å ta ut et
gammelt seterområde i forbindelse med gjenopptaking av beitebruk med storfe, noe som
innebærer oppføring av tilsynsbu, foringsplass og etablering av kjøretrasé for transport med ATV.
Styret ga et positivt høringssvar til DN om dette. Staten skal i utgangspunktet føre en svært
restriktiv praksis mht grenseendringer for nasjonalparker, men denne saken anses som spesiell da
vernemyndighetene ikke var kjent med bruken av området under verneprosessen. Aktivt bruk av
setervollen er ikke forenelig med regler for vern i nasjonalparken og endring av vernegrensene
anses å være den beste løsningen for å kunne beholde aktiv drift på setervollen.
Landbrukets og bygdenes interesser må også ivaretas ved vern og vi ønsker en konstruktiv
samhandling med storsamfunnet. Sør-Trøndelag Bondelag viser til Norges Bondelags innspill til
Biomangfold-loven og har overfor Fylkesmannen lansert et alternativ til vern, nemlig et Grønt
Partnerskap mellom grunneierne og staten som et alternativ til vern jfr. vedlagte utredning. Et slikt
system har virket i Sverige og Danmark siden år 2000 og ivaretar de miljømessige verdiene i
området, samtidig som grunneierne beholder eiendomsretten og råderetten over området med
visse begrensninger.
De store nasjonalparkene i fylket er nå etablert og de vern som nå kommer er nye områder med
barskogsvern. Styret har gitt uttalelser i flere av disse vernesakene, som i stor grad kun har berørt
statseiendom, eller frivillig vern fra grunneiers side.

Jordvern
Bondelaget ser med bekymring på det store forbruket av verdifull dyrka mark i forbindelse med
videreføringen av E6 fra Melhus til Støren. Veiføringen vil medføre et stort forbruk av verdifull

dyrka mark uansett valg av trasé og vil i stor grad berøre jordbruksarealer egnet til
matkornproduksjon, arealer av nasjonal verdi. Vi har påpekt over Veivesen og Fylkesmannen at
jordvern må være en premiss i den videre planleggingen slik at forbruket av verdifull dyrka mark
blir så lite som mulig. Dette må ligge til grunn ved valg av trasé og kryssløsninger. Lokallagene i
området har engasjert seg i saken og det har vært flere møter for å utarbeide en strategi for
jordvernet.
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk vil ha varig vern av matjord og Statens
Landbruksforvaltning får i oppdrag å utrede forslag til en ny hjemmel i jordloven for varig vern av
matjord. Vern som prinsipp vil skille seg betydelig fra kommunal arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven ved at et statlig vedtatt vern gir varig sikring av arealene. Seks bønder i Melhus har
tatt initiativ til å få utarbeidet en plan for varig vern av et område på ca 2000 mål. Det aller meste
av dette er matjord. I høst overrakte de rapporten ”Varig vern av Medalhus” til landbruks- og
matministeren, et møte der også fylkesleder Eilif Peder Folstad deltok.
På tross av ministerens signaler vedtok Miljøverndepartementet nedbygging av et svært område
dyrkajord på Tonstad i Trondheim. Det var meget skuffende i lite i tråd med tidligere politiske
signaler fra regjeringen.

Rovdyr 2008
Situasjonen innen sauenæringen kan gi grunn til litt optimisme. Totaltapet av sau og lam er
redusert litt i forhold til forrige år 2007 med 0,8 %, men ligger fremdeles høyere enn 2004 og
2005. Det er store variasjoner mellom kommunene. Tap til bjørn i Holtålen, Melhus, Midtre
Gauldal og Selbu er redusert, og tap til jerv har gått ned i Rennebu og Oppdal. Tap til gaupe har
økt særlig i Neadal, Midtre Gauldal, Orkladalen og Agdenes. I Neadalen har også jerv gjort større
skade. På Fosen er tapet redusert i Åfjord og Roan. I Osen har tapene økt, og største årsak kan
være gaupe. Da det er de sauetunge kommunene har redusert tap, har dette ført til lavere tap for
hele fylket. Tapstall for 1981 og 1985 ansees som normaltap for fylket, men jerven gjorde skade i
enkelte beitelag i Oppdal på 80-tallet. De fleste beitelag omtaler at de har tap til rovvilt, men ikke
alle lag har dokumentert eller sannsynliggjort tap til fredet rovvilt.
Tapet av storfe har økt betydelig. 14 flere dyr, tilsvarende ca. 0,4 %, har kommet bort på
utmarksbeite. Ingen lag har skrevet om hva som kan være årsak.
Organisert beitebruk Sør-Trøndelag 2008 (tall fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)
Kommune
Antall
Antall slept
Antall tapt
Tapt prosent
Lag Medl.* Sauer Lam Storfe Sauer Lam Storfe Sau Lam Småfe Storfe
Agdenes
1
13 694 971
13
33 172
0 4,76 17,71 12,31
0
Hemne
1
16 440 632
22
14 130
0 3,18 20,57 13,43
0
Hitra
1
16 514 896
0
14
39
0 2,72 4,35 3,76
Holtålen
2
67 2426 3577 229 116 294
4 4,78 8,22 6,83 1,75
Klæbu
1
21 316 492
31
9
24
0 2,85 4,88 4,08
0
Malvik
1
41 722 1207 173
17
91
0 2,35 7,54 5,60
0
Meldal
1
12 701 1187
0
22
86
0 3,14 7,25 5,72
Melhus
3
33 1464 2194 197
31 173
3 2,12 7,89 5,58 1,52
Midtre Gauldal*
4
252 6313 10379 1510 138 445
12 2,19 4,29 3,49 0,79
Oppdal
13
163 15046 26510 219 398 2065
2 2,65 7,79 5,93 0,91
Orkdal
2
14 570 753
41
26 132
0 4,56 17,53 11,94
0
Osen
2
16 777 1463 181
18 274
4 2,32 18,73 13,04 2,21
Rennebu
8
73 5995 9880 139 199 819
0 3,32 8,29 6,41
0
Rissa
1
6 267 449
13
5
57
0 1,87 12,69 8,66
0
Roan
1
19 771 1274
12
19 129
0 2,46 10,13 7,24
0

Røros
Selbu*
Skaun
Snillfjord/Hemne
Tydal
Åfjord
Sør-Trøndelag
2008
Sør-Trøndelag
2007
Sør-Trøndelag
2006
Sør-Trøndelag
2005
Sør-Trøndelag
2004
Sør-Trøndelag
2003
Sør-Trøndelag
2002
Sør-Trøndelag
2000
Sør-Trøndelag
1999
Sør-Trøndelag
1995
Sør-Trøndelag
1990
Sør-Trøndelag
1985
Sør-Trøndelag
1981

2
7
1
1
3
2

14 886 1476
124 1896 2939
14 326 484
8 519 884
32 491 823
36 1456 1957

0
523
0
0
223
224

88
84
3
7
22
37

169
488
34
34
90
147

0
11
0
0
0
0

9,93 11,45 10,88
4,43 16,60 11,83 2,10
0,92 7,02 4,57
1,35 3,85 2,92
4,48 10,94 8,52
0
2,54 7,51 5,39
0

58 998 42590 70427 3750 1300 5892

36

3,05

8,37

6,36

0,96

58 999 43898 73197 3796 1670 6740

22

3,80

9,21

7,18

0,58

58 1040 45901 75136 4160 1739 6870

22

3,79

9,14

7,11

0,53

58 1043 46709 74684 3688 1385 5503

18

2,97

7,37

5,67

0,49

45 966 43680 69471 3316 1323 4945

14

3,03

7,12

5,54

0,42

39 750 36384 57689 2734 1128 5328

13

3,10

9,24

6,86

0,48

56 1003 44777 68070 3160 1315 4822

23

2,94

7,08

5,44

0,73

59 1027 44766 64936 2861 1241 5559

4

2,77

8,56

6,20

0,14

59 905 44293 63468 3174 1182 6387

15

2,67 10,06

7,02

0,47

60 1087 47548 69822 2120

806 4522

5

1,7

6,5

4,54

0,24

57 900 42160 65060

-

771 3316

-

1,8

5,1

3,8

-

55 1163 46348 67363

-

704 3140

-

1,5

4,7

3,4

--

58 1235 40515 57823

-

574 2866

-

1,4

5,0

3,5

-

Når det gjelder erstatning for tap er det skjedd en betydelig innskjerping der det erstattes langt
færre tapte dyr enn tidligere. Dette er en problemstilling som både fylkeslaget og Norges
Bondelag vil følge opp overfor Direktoratet for Naturforvaltning. Vi oppfatter den nye praksisen
som uakseptabel.
Tot. ant.
Fylke 2008
sluppet
Ant.
søkn
Fylke
.
Sau Lam

Tapt
Sau

Lam

Omsø
kt tap
Omsø
kt

Erstattet
Sau

Lam

Ant. erst.
Gaup
e

Jerv

Sum

Bjør Ul
n
v

Ør
n

Uspe Erst.
s.
beløp

NordTrøndela
g (N)

211 1937

32216 1469 5587

6557 921 3358

1400 1138

791

0

79

871 9349216

SørTrøndela
g (N)

255 2523

42528

997 5011

5308 425 2325

803 1405

225

27

45

245 5582974

91 6584 10790

362 1852

2053 241 1140

0 1143

233

0

5

0 2844830

Møre og
Romsdal
(N)

TOTAL
TI
LANDE
T

235 2064
2 9

34660 1137 4725
7
5
1

53453

613 2538
2
0

9873

1037
5 5312

38
0

94
6

4626

6652261
1

Kraftlinjeutbygging og vindkraft
Sør Trøndelag Bondelag har sammen med samarbeidsadvokatene, arrangert informasjonsmøter
med de berørte grunneiere i flere kommuner i 2008. Møtene kan ha stor betydning for den enkelte
grunneier, da grunneieres rettigheter står i sentrum. Det videre arbeidet i de påbegynte saker
gjøres av advokatene i samarbeid med det valgte tillitsmannsapparatet. Men på grunn av
manglende rammebetingelser er på langt nær alle planlagte vindkraftverk mulig å realisere.
Videre har Fylkeskommunen satt i gang et viktig arbeid med Fylkesdelplan Vindkraft. Styret
sendte følgende høringsuttalelse:
Sør-Trøndelag Bondelag ser positivt på at det utarbeides en Fylkesplan Vindkraft. Vi har ingen
merknader til konklusjonene i forslag som konkluderer med utbyggingsalternativ B/C.
Imidlertid vil vi bemerke følgende:
1. Konsekvensene av utbygging av ny gjennomgående 410 KV kraftledning Roan til Møre
vil berøre store skogressurser og store områder med kulturlandskap. Det vil være
landbruket som næring som vi bli sterkest berørt av en slik ledning, og i tillegg spredt
bosetting. Ingen ønsker i utgangspunktet slike store kraftledninger i sitt naboskap. Vi ber
derfor om at framføring av en slik ledning omfattes av en betydelig konsekvensanalyse,
ikke minst når det gjelder tracevalg og muligheten for å legge deler av ledningen i grunnen
under jordoverflaten. Ledningen må framføres på en måte som har minst mulige negative
konsekvenser for skog, landskap og befolkning.
2. Det må kunne åpnes for småskala vindmøller tilknyttet enkeltgårdbruk og bosettinger i
distriktene. Vi mener at Fylkesplanen er uklar på dette området og det må kunne lages
retningslinjer som ivaretar behovet for småskala, lokal vindkraftproduksjon. Det kan for
eksempel lages begrensinger når det gjelder størrelse og omfang, samt settes krav til lokal
bruk og nytte av kraften.

Ny vannforvaltning i Trøndelag
En ny vannforvaltning skal innføres i Norge. Denne vannforvaltningen utgjør den norske
gjennomføringen av EU sitt vanndirektiv, og Forskrift om rammer for vannforvaltningen trådte i
kraft 1. januar 2007. I forskriften er Norge delt inn i såkalte vannregioner, og Sør-Trøndelag er en
del av Vannregion Trøndelag. Formålet med en ny vannforvaltning er å kartlegge vannmiljøet,
fastsette mål og kvalitetskrav, utarbeide tiltaksprogram og overvåke vannmiljøet i landet. Det
endelige målet er å oppnå god økologisk tilstand innen år 2015.
Høringsrunden til ”Vesentlige spørsmål i vannområdene for Vannregion Trøndelag” ble avsluttet i
begynnelsen av september 2008. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som er Vannregionmyndighet
for Vannregion Trøndelag, fikk inn totalt 15 høringssvar,
Formålet med høringen er at Vannregionmyndigheten skal få fullstendig oversikt over hva som er
de største utfordringene i vannforvaltningen i regionen og hva som bør få fokus i den videre
prosessen. I høringsdokumentene er det listet opp de antatt viktigste aktivitetene som påvirker
vannmiljøet negativt, og hvor det kan være aktuelt med tiltak for å nå målet om god økologisk

tilstand innen 2015. Som en del av høringsnotatene følger også et forslag til en overvåkingsplan
for vannforekomstene 2008 – 2015. Høringsinnspillene skal benyttes i det videre arbeidet med
tiltaksprogram og forvaltningsplan for vannregionen.
Hvert vannområde er i høringen delt opp i vannforekomster, for videre arbeid med fastsettelse av
miljømål og gjennomføring av tiltak. En oversikt over vannforekomstene med risiko i hvert
vannområde fulgte vedlagt høringspapirene.
Høringsuttalelsene er oppsummert av Fylkesmannen i et eget dokument. Arbeidet med ny
vannforvaltning skal til slutt ende opp med et tiltaksprogram og en forvaltningsplan for
Vannregion Trøndelag. For begge vannområdene som berører Sør-Trøndelag, Gaula og Nidelva,
står landbruksvirksomhet høyt opp på lista over faktorer som påvirker vannøkologien negativt.
Med dette som utgangspunkt er det grunn til å tro at det i det kommende tiltaksprogrammet vil
komme føringer for landbruksvirksomheten i vannområdene. Det er derfor svært viktig at
Bondelaget er engasjert i saken. Dersom landbruket vil ha påvirkning på prosessen, må vi være
aktivt med og bidra med forslag til tiltak som ikke får altfor store konsekvenser for
landbruksvirksomheten.
Det vil være svært viktig at lokallagene tar kontakt med administrasjonen i sine kommuner og ber
om å få medvirkning i arbeidet med tiltaksplanene. Det er ingen tvil om at de tiltaksplanene som
til slutt blir vedtatt vil få konsekvenser for dagens landbruksdrift, og det vil trolig være vanskelig
å komme med krav fra landbruket i etterkant av at forvaltningsplanen er vedtatt.
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har tatt stilling til hvordan denne prosessen skal følges videre fra
Bondelaget sin side. Det er mest hensiktsmessig at lokallagene engasjerer seg i møteserien i
oktober 2008, mens fylkesstyret bør engasjere seg i større grad i neste fase.

Regionalt Miljøprogram (RMP)
Det har blitt lagt ned mye arbeid med revidering av Regionalt miljøprogram for 2005-20012 dette
året. Som grunnlag for revideringen ligger innspill etter evalueringen høsten 2008, innspill som
ble mottatt i etterkant av evalueringa, samt føringer fra Statens landbruksforvaltning. Arbeidet
med utforming av programmet er gjort i møter i Ressursgruppe Miljø.
Regionalt landbruksforum vedtar programmet. Sør-Trøndelag Bondelag har en representant fra
administrasjonen i ressursgruppen og fylkesleder er representant i Regionalt landbruksforum.

Veisyn
Veisyn - landskapskvaliteter langs ferdselsårer i Sør-Trøndelag. Formålet med prosjektet er å
tilrettelegge for større tilgjengelighet og opplevelser langs utvalgte veg og jernbanestrekninger i
fylket. Mål er rett og slett å gjøre reisen til en større opplevelse for alle som ferdes i SørTrøndelag.
Sør-Trøndelag Bondelag deltar i arbeidsgruppa for å sikre at grunneierens rettigheter blir ivaretatt
og at tiltak som foreslås øker bondens muligheter for salg av opplevelser og mat langs reiseruten.

ALLIANSEBYGGING OG KOMMUNIKASJON
Landbruksmøte – i Rennebu
Landbruksmøte i Rennebu ble arrangert i samarbeid med Rennebu kommune. Det ble et meget
vellykket arrangement. Oppmøtet var på ca 250 personer, og svarte til alle forventninger.
Innleggene fra paneldeltakerne var interessante for alle som er opptatt av norsk landbrukspolitikk.
Debatten med innspill fra salen vakte stort engasjement fra de oppmøtte.
Landbruksmøte er det første av flere planlagte landbrukspolitiske møter i forbindelse med
prosjektet Landbruk på dagsorden som er en satsing fra Norges Bondelag fram i mot
jordbruksforhandlingene og Stortingsvalget 2009.

Panelet besto av: Næringspolitisk talsmann fra Høyre Torbjørn Hansen, Mat og landbruksminister
Lars Peder Brekk, Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør Per Roskifte og leder i Norges
Bondelag Pål Haugstad

Verdens matvaredag.
I samarbeid med blant andre FN sambandet, Bygdeforsk og NTNU ble Verdens Matvaredag
markert av Bondelaget med et større arrangement i Nova kino i Trondheim den 16 oktober. Tema
for konferansen var: Verdens matvarekrise – globale årsaker og ”rettferdige” løsninger og
hovedattraksjonen var uten tvil Sveriges tidligere statsminister Göran Persson, som også har
erfaring som bonde.
Persson mener verden står overfor tre kriser, og skal man få bukt med matvarekrisen, må man
først løse finanskrisen, miljøkrisen og den internasjonale beslutningskrisen. Den erfarne
politikeren startet foredraget med å kommentere den alvorlige og nesten utenkelige
matvaresituasjonen vårt naboland Island nå står overfor, hvor de har en matbeholdning som holder

i fem uker. Islendingene har nå problemer med å få nye leveranser av mat til øya, på grunn av at
de ikke får kreditt.
Göran Persson er tvilende til måten de vestlige regjeringene nå løser finanskrisen på, med å senke
renten, samt pøse på med dollar til banknæringen. Han mener politikerne nå må komme sterkere
på banen for å ta grep om banknæringen. Samtidig er mye av problemet at økonomien er global,
men det er ikke politikken. Det har ført verden inn i en beslutningskrise.
I konferansen holdt forskere innlegg om hvordan få frem mer mat i den 3. Verden, samt ulike
perspektiver på matvarekrisen i forhold til handel med uland. Vi hadde også et innlegg fra en
trøndersk bonde omkring det lokale perspektivet på mat- og klimakrisen.
Det var 2 – 300 tilhørere på konferanse som ble dekket av flere media.

Tidligere svensk statsminister Gøran Persson holdt hovedinnlegget på Verdens Matvarerdag

SørTrøndelag Landbruksselskap
Fylkesleder Eilif Peder Folstad sitter i styret i stiftelsen. Landbruksselskapet deler ut fondsmidler
til ulike tiltak som har til formål å fremme trøndersk landbruk. Engasjement har i særlig grad vært
rettet mot Voll 4H gård i Trondheim. Fylkeskontoret har også en representant i styret for Voll 4H
gård. Landbruksselskapet innstiftet Bondeprisen i 2005.
Til Bondeprisen 2008 foreslo Sør-Trøndelag Bondelag Aud Jorunn og Lorentz Landrø fra Skaun,
og de ble tildelt Bondeprisen 2008 under Trøndersk Matfestival 2008. De eier og driver bruket
Krokstad gnr 67, bnr 1 i Skaun. Bruket er på ca 140 dekar dyrka og overflate dyrka jord. I tillegg
leies ca 230 dekar. Det drives økologisk mjølkeproduksjon med kvote på litt over 90 tonn. Landrø
er også 1 av 3 i Sør-Trøndelag som har foredlingsbesetning på gris. Av de 3
foredlingsbesetningene er det bare Landrø og en produsent til som leverer råner til Norsvin. På
landsbasis er Aud Jorunn og Lorents en av de beste når det gjelder avvente griser pr purke.
Brukerne er i ferd med å etablere samdrift i økologisk mjølkeproduksjon.

Fylkeskommunen
Fylkeslaget har hatt et nært samarbeid med fylkeskommunen i flere saker. Styret og kontoret har
kontakt med fylkespolitikere og administrasjon i mange felles fagområder, så som kommunale
arealplaner, kulturlandskapsutfordringer, matprosjektet og regional utviklingsplan Fylkesstyret hat
gitt innspill til høring om Samhandlingsplan for Trøndelag og fylkeskontoret har deltatt i
arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av ny felles fylkesplan.

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, Regionalt
Landbruksforum og Etterutdanningsfondet for bønder (EB-utvalget). Fylkesmannen og flere i
hans stab har deltatt på vårt årsmøte og landbruksdirektøren på vårt ledermøte.

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

Møter med NHO Trøndelag
Styret har deltatt på den årlige NHO konferansen i Trondheim og det har vært kontakt med NHO i
ulike saker av felles interesse.

Kontakt med sentrale politikere
Fylkeslaget og flere lokallag har hyppig og god kontakt med sentrale politikere på Stortinget.
Disse kontaktene brukes for å informere og påvirke politikerne i ulike dagsaktuelle enkeltsaker.
Denne kontakten går begge veier, der også politikere retter henvendelser til Bondelaget i ulike
saker. I løpet av året har fylkesstyret hatt møter med representanter fra regjeringspartiene og Krf i
forbindelse med innspill til partiprogrammene.

Reindrift og landbruk
Sør-Trøndelag Bondelag har sammen med Reindriftsnæringen deltatt i Dialogpropsjektet som
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satte i gang i 2006 og avsluttet i 2008. Som resultat av prosjektet
er det etablert faste dialogmøter mellom Bondelaget og Reindriftsnæringen. I tillegg deltar
Bondelaget i et prøveprosjekt i Holtålen kommune der næringene deltar i arbeidsgrupper tilknyttet
ny kommuneplan for kommunen.
Sør-Trøndelag Bondelag har også arrangert høringsmøte om Samerettsutvalgets innstiling og
styret har levert et høringssvar til innstillingen (utdrag):
Utvalget fortjener honnør for i dette svært omfattende sakskomplekset og med tilsynelatende
tunge interessemotsetninger representert i Utvalget, å ha lykkes å forene medlemmenes syn i så
godt som alle spørsmål. Utvalgets arbeid, herunder befaringsprogrammet og om de åpne

informasjonsmøtene har vært omfattende. Sør-Trøndelag Bondelag har deltatt på flere av disse
møtene. I tillegg har det vært interne informasjonsmøter i Bondelaget som ikke er nevnt i
rapporten.
Ikke minst gledelig er det å registrere den brede tilslutningen som er oppnådd fra de samiske
representanter i Utvalget og de felles holdninger det har vært i utvalget mellom Bondelaget og de
samiske interesser. Reindriftsnæringen har i noen tilfeller hatt andre holdninger.
Forslag til endringer i Nord-Norge: Omdanning av Statskog sine eiendommer i Nordland og
Troms har vært en gammel kampsak både for landbruket og kommunene. Den løsning som er
foreslått med danning av Hålogalandsalmenningen støttes av Sør-Trøndelag Bondelag.
Forslag til endringer i Sør-Norge:
a) Fjelloven: Reindriftsnæringen er allerede representert i flere fjellstyrer i fylket og forslaget
vil neppe medføre de helt store endringer. En bør kunne se på om det i kommuner med
flere fjellstyrer kan etableres et felles samarbeidsorgan der reindriftsnæringen kan være
representert. Det kan bli praktiske vanskelig for reindriftsnæringen å møte i de mange
fjellstyrer som finnes. Av de andre endringer i Fjelloven støtter Sør-Trøndelag Bondelag
forslaget om å synliggjøre reindrifta som en selvstendig bruksrett i statsallmenningene.
Videre er det fornuftig med en konsultasjonsordning mellom områdestyret og fjellstyrene.
Vi ser for oss at en slik konsultasjon skjer via et samarbeidsorgan for fjellstyrene i SørTrøndelag. Når det gjelder rettigheter til elgjakt er disse som regel utleid til jaktgrupper.
Reindriftsnæringas rett til å delta i disse jaktgrupper som innenbygdsboende er ikke
problematisk. Vilkårene for jakt for settes av Fjellstyrene både for innenbygdsboende og
andre. Når det gjelder å likestille reindriftsnæringen med annen beitenæring for skader på
innmark osv påført av rein, synes dette fornuftig. Vi vil likevel påpeke at det ikke alltid er
like lett som med annen bufe å finne reineier og rette kontakten direkte dit. Dersom dette
gjennomføres bør det kombineres med et system som gjør det enklere å finne den faktiske
eier av reinen. Dersom det nydyrkes i aktive reindriftsområder vil det være fornuftig at
området gjerdes inn av grunneier, både som vern mot rein men også annen beitende bufe i
utmarka.
b) Kartleggingskommisjonen og utmarksdomstolen: Sør-Trøndelag Bondelag vil støtte dette
forslaget og vil påpeke at alle brukerinteresser må kartlegges. Det er positivt at tvister skal
avgjøres i en egen Utmarksdomstol der kostnadene bæres av staten.
c) Ny saksbehandlingslov: Sør-Trøndelag Bondelag er i tvil om det er nødvendig med
endringer på dette området, tatt i betraktning de endring som er foreslått i reindriftsloven
og fjelloven. Det foreslås omfattende endringer i Plan- og Bygningsloven som etter vår
mening gir reindriftsnæringen/de samiske interesser en vetorett i plansaker som vi mener
er uheldig. Vi må holde fast på de saksrutiner vi har i dag der det er
Miljøverndepartementet og regjeringen som er øverste planmyndighet og ankeinstans. Vi
må stole på at vi gjennom dagens system er i stand til å ivareta også reindriftsnæringen og
de samiske interesser. Videre vil vi peke på at også dagens ordning i plansaker gir
reindriftsnæringen/de samiske interesser relativt stor innflytelse på de kommunale
arealprosesser.
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag vil også bemerke av reindriftsnæringen i de siste årene har fått
innflytelse utenfor reinbeitegrensene, ved innsigelse i såkalte buffersoner. Disse buffersoner er
ikke benevnt i reinloven og plan- og bygningsloven og vi mener at en slik praksis må opphøre.

Samarbeid med Gjensidige:
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har faste møter med representanter for Gjensidige og
lokale Gjensidige Brannkasser tre ganger pr. år (samarbeidsutvalget). I en felles handlingsplan blir
det lagt vekt på felles tiltak som skal forebygge gårdsbranner og ellers virke positivt på helse,
miljø og sikkerhet hos våre medlemmer.

Utdag fra Handlingsplan vedtatt i Samarbeidsutvalget for Sør-Trøndelag i møte den 18. desember
2008 med bakgrunn i arbeidsplan vedtatt sentralt:
• Samarbeid til felles nytte - lokale og regionale møter.
Antall medlemmer i bondelaget skal økes, tilslutningen til gruppelivsavtalen skal økes og
bondens liv skal sikres mot ulykker og trygges mot økonomisk ruin. Gjennomføring av
kurset Praktisk HMS arbeid i alle lokallag.
• Fellesmøte mellom Gjensidige og fylkeslaget. Jubileumsarrangement i august 2008 under
Agrisjå
• Lokal kriseberedskap: Samarbeidet fortsettes mellom Landbrukets HMS tjeneste,
Gjensidige og Bondelaget.
• Unge bønder. Få unge, nye bønder inn som medlemmer i bondelaget og forsikringene sine
hos Gjensidige.
• Mediestrategi: Samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag og andre om artikler i
Landbrukstidende om 0-visjonen. Markedsføre lokale møter på våre hjemmesider, på
Gårdsplassen og i lokalmedia. Bruke hjemmesidene mer bevisst til å markedsføre
samarbeidet.
• Aksjon landbrukssikring – Et tryggere landbruk. Ny betjeningskonsept med årlig
oppfølging av de største kundene.

Samarbeidsrådet for MidtNorge
I 2001 ble samarbeidsrådet mellom bondelaget og samvirket langt ned i sin nåværende form. I
stedet er det etablert et formalisert samarbeid mellom samvirkeorganisasjonene og Bondelagene i
Midt-Norge. På Samrådsmøte i 2006 ble det valgt et arbeidsutvalg med en sekretær for å lage et
budsjett, retningslinjer og arbeidsplan for Samarbeidsrådet. Arbeidsutvalget har i 2008 bestått av
• Arne Magnus Aasen, Bondelagene
• Lars Petter Bartnes, Samvirket
• Peder Andresen, Bonde- og Småbrukarlagene
Sekr : Jon Gisle Vikan
Samarbeidsrådet har hatt følgende møteplan for 2008:
Tidspunkt
Sted
Aktivitet
Januar
Stjørdal
Samrådsmøte
Juni
Telefonmøte
Arbeidsutvalget
August
Stjørdal
Samrådsmøte
November
Trondheim
Samrådesmøte
November
Trondheim
Arbeidsutvalget
Summarisk oversikt over tiltak i samarbeid med Samvirket.
Dato
Januar
Januar mars
Februar

Tiltak
Samrådsmøte
Møter med politiske
partier
Møte styret i bondelaget
og representanter fra
samvirket

Sted
Merknader
Trondheim
Alle fylker
Steinkjer

Drøfte felles
utfordringer, bedre
forståelse for
hverandres ståsted

MR
x
x

ST NT
x
x
x
x
x

Januar - Brosjyre om landbruket
juni
i fylket og alle
kommuner
Februar Ung Bonde kurs
Molde
Mars
Mars
Hele
året
Våren

Jevnlig ajourføring x

Deltakelse fra
samvirket
Ung samvirkebonde
Hurtigruta Samarbeid m
kurs
samvirket
Fylkesårsmøter
Trondheim Bred
Steinkjer representasjon fra
Molde
Samvirket
Kurstilbud til samvirke- BSF og
Modulkurs,
tillitsvalgte
andre
valgkomitekurs,
o.l
Uttalelse og samråd ved Alle
Styret + samvirke,
jordbruksavtalen
løpende kontakt

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Se over
Mar-apr Samvirket
regionårsmøter
August

Åpen Gård

August
August

Matfestival
Den Norske
Matfestivalen
Brev til nyvalgte
politikere
Oktober Kursdag eierskifte
Nov
Kornmøter
Hele
Kontakt opp mot
året
skolene
Hele
Kontakt med stortingsåret
og fylkespolitiker i
sentrale spørsmål
2004 Prosjekt Utmarksbasert
2008
Reiseliv
2004 Prosjekt Mat i alle
2008
fylker
hele året Mediekontakt
hele året Utadretta info generelt
hele året Samarbeid med NTEU
hele året WTO-tiltak og møter

Representert på
x
Tine, FKT,
Norsvin
Lokallag,
x
samvirket
Trondheim Styret + samvirket
Ålesund
x

x

x

x

x

x

x

Alle fylker Lokale og fylkespolitikere
Molde
Jus
Trøndelag FKT og faglag
Oppmøte skoler

X

-

x
x

x
x

Oslo,
Trondheim
Molde
Avsluttet Samarbeid
Allskog
Samarbeid Tine og
Gilde
Pressemeldinger,
intervjuer og
artikler
Budsjettpost

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Politikerkontakt
Informasjon

x

Ikke 2008

x

Når det gjelder enkeltområder for samarbeid med samvirket nevnes følgende:
Felles kornutvalg for Trøndelag: Vi inviterte også sentrale aktører i begge fylker i 2004 til å
utvikle en trøndersk kornstrategi etter modell fra Tenkeloft Trøndersk Landbruk. Det er nedsatt ett
nytt felles trøndersk kornutvalg som fra 2005 skal følge opp tiltakene i den nye kornstrategien.
Det er i 2008 avholdt 4 møter i arbeidsgruppen og en nettverkssamling. I tillegg er det arrangert 4
kornmøter i Steinkjer, Trondheim, Stjørdal og Orkanger med tema:
• Jordbruksforhandlingene og justeringsforhandlinger

•
•

Gjødselpriser og gjødslingsøkonomi
Økologisk kornproduksjon

Prosjekt Grønn Forskning
Tenkeloft Trøndersk landbruk satte i november 2006 ned arbeidsutvalget Grønn forskning som
skulle arbeide ut fra følgende utfordringer:
▪ Midt-Norge har hatt dårlig gjennomslag i forskningsrådet i flere år
▪ Det er for lite brukermedvirkning i FoU-prosjekter
▪ Næringa har velsignet i stedet for å bestille
Gjennom forberedelsen til en VRI-søknad fra Trøndelagsfylkene og gjennom arbeidet i grønn
forskning har man fått fram behov og muligheter som næringa har i forhold til FoU-arbeid. Det
viser seg at det er en del tema som ikke når fram til FoU-miljøene. FoU-miljø har også uttalt at de
har behov for å diskutere med næringa de utfordringene som FoU-miljøene ser. Det er ei
utfordring å strukturere arbeidet med målrettet og kontinuerlig aktivitet og oppfølging innen grønn
FoU.
Samarbeidsrådet i Midt-Norge engasjerte seg i FoU-arbeidet. Et midtnorsk fokus på forskningen
var viktig fordi vi har problemstillinger og utfordringer som nødvendigvis ikke blir løst gjennom
nasjonale forskningsprogrammer. Det er behov for en koordinering av FoU i Midt-Norge og
utvikling av gode programmer for regionen som videre utløser forskningsmidler i
Forskningsrådet. Det var nødvendig at næringa bl.a. gjennom sitt engasjement i Samarbeidsrådet
uttaler seg om sine interesser for FoU-miljø og om hvilke behov som er til stede.
Ved å samhandle regionalt om utvikling, finansiering og gjennomføring av næringsrettet
forskning i grønn sektor kan private og offentlige aktører i landsdelen bidra til kunnskapsbasert
verdiskaping. Dette kan finansieres av Forskningsrådets kompetanseprosjekter med
brukermedvirking (KMB) og gjennom brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP).
Samarbeidsrådet for Midt-Norge hadde møte 16. januar 2008 der et av temaene var: Grønn
forskning, strategi og tiltak. Det forelå et forslag til organisering av arbeidet der det bl.a. ble
foreslått: Grønn forskning organiseres som et prosjekt der Samarbeidsrådet blir oppdragsgiver og
prosjektet utføres av Oi! Trøndersk Mat og Drikke
Konklusjonen i møtet ble at Samarbeidsrådet er positive til forslaget og ber AU jobbe videre med
dette sammen med Oi!. Det ble i 2008 gjennomført et forprosjekt som høsten 2008 munnet ut i et
hovedprosjekt Grønn Forskning.
På møte i Samarbeidsrådet 10. November 2008 ble det vedtatt følgende:
Samarbeidsrådet støtter prosjektet i hovedsak slik det foreligger i prosjektsøknaden.
Prosjektbeskrivelsen bør spisses noe og bli mer resultatorientert. Oi! Trøndersk Mat og Drikke
blir operativt ansvarlig for prosjektet og arbeidsgiver for prosjektleder(e). Styringsgruppen
sammensettes med et flertall fra næringen. FoU institusjonene oppfordres til å velge en felles
representant. Dette samme gjelder repr. fra Norsk Landbruksrådgiving og
Fylkesmannen/Fylkeskommunen. Leder i Samarbeidsrådet må bli medlem i styringsgruppen.
Prosjektleder er nå ansatt og prosjektet er i gang.

Agrisjå
Sør-Trøndelag Bondelag hadde stand sammen med Nord-Trøndelag Bondelag under Agrisjå
2008. Standen var etablert i samarbeid med Gjensidige og Landbrukts HMS tjeneste der fokuset
var forsikring, helse-miljø-sikkerhet og den grønne skolen. Vi arrangerte også paneldebatt om
HMS, der landbruksminister Lars Peder Brekk, leder i Norges Bondelag Pål Haugstad og daglig
leder Oler Brunes i LHMS deltok. Arve Løberg ledet debatten.

Bondelaget hadde besøk av mange barn på standen

Åpen Gård
I 2008 var det 20 år siden Åpen Gård ble arrangert for første gang. Hovedbudskapet var ”Det er vi
som lager maten din”. Dette ble synliggjort ved med å vise bondens arbeid med å produsere mat
til forbrukerne, fra jord til bord. I Sør-Trøndelag ble det arrangert Åpen Gård i Åfjord hos
Stordalen Samdrift DA, Oppdal på Dørumshaugen seter i Gjevillvassdalen, i Stadsbygd hos Turid
og Knut Finserås og på Voll besøksgård i Trondheim. Det var godt oppmøte og fine arrangement
som engasjerte unge og gamle i oppgaver og diskusjoner rundt dyr, natur og matproduksjon.

Åpen Gård-aktivitet

WTO markering i Oslo
WTO-forhandlingene ble plutselig et hett tema i sommer, da det igjen var bevegelse i
forhandlingene. Det kunne se ut som om den norske regjeringen var innstilt på å inngå en avtale
som ville hatt alvorlige konsekvenser for det norske jordbruket. Bondelaget mobiliserte bønder fra
hele landet og fra Sør-Trøndelag kom det ca. 20 bønder. Til sammen 400 bønder marsjerte fra
Landbrukets Hus til Regjeringskvartalet, der det ble holdt appeller og taler til støtte for norsk
landbruk.

Sørtrøndere i Oslo: Gunn Stokke, Ole Berdal, Nina Vangen Ranøien

Nye hjemmesider
Fra midten av september 2008 fikk Bondelaget.no og Sør-Trøndelag Bondelag nye hjemmesider,
og det var på tide! Vi fikk en fornyet innsats på våre hjemmesider og forsøker å ha daglige
nyheter samtidig som vi legger ut informasjon om årsmøte, ledermøte, regionmøter, osv.
Statistikken viser at våre sider besøkes mye mer nå, men fortsatt har vi mye å gå på. Vi vil derfor
fortsette å utvikle våre hjemmesider slik at den kan bli en god informasjons- og
kommunikasjonskanal mot våre medlemmer, media og publikum

Vedlegg:
Rapport
Arbeidsplan 2008 for SørTrøndelag Bondelag

1. Næringspolitikk
1.1

Internasjonale spørsmål

1.1.1 WTO forhandlingene
WTO forhandlingene kan synes å stå i stampe, men kan skyte fart igjen i 2008. Dette krever av
fylkeslaget har en høg beredskap.
Mål for 2008:
• Holde kontoret og fylkesstyret oppdatert på utviklingen
• Delta i lokale/regionale aksjonsgrupper
• Informasjon til politikere og alliansepartnere
Rapport: Orienteringer om WTO i Fylkesstyret og lokale årsmøter. Diskusjon om WTO med
sentrale politikere. Deltakelse på stor WTO markering i Oslo i juni.
1.1.2 EU-saken
Årsmøtet 2003 vedtok at EU-saken skal ha høyeste prioritet i vårt arbeid.
Mål for 2008:
• 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: Deltar i styret for Nei til EU i Sør-Trøndelag. Lite aktivitet ellers.
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 for 2008:
• Fortsatt alliansebygging med LRF Jemtland
• Samhandlet med bondelaget sentralt om valg av nye samarbeidspartnere og nytt
samarbeidsland i et nytt u-landsprosjekt
Rapport: Mindre kontakt med LRF Jemtland enn i 2007. Norges Bondelag har ennå ikke valgt nye
samarbeidspartnere eller nytt prosjekt.
1.2

Inntekt og skatt

1.2.1 Oppfølging av jordbruksavtalen 2008
Tallene tale er klare. Inntektene til våre medlemmer går ned. Dette kan ikke aksepteres og kampen
for en inntektsutvikling blir viktigste sak i 2008. Årets resultat blir sendt på uravstemning blant
våre medlemmer. Det vil være utaktuelt å godta et resultat som ikke medfører betydelige
inntektsøkninger.
Mål for 2008:
• Uttalelse til Norges Bondelag basert på innspill på 80 % av lokallagene

• Samråd med samvirket
• Oppfølging overfor media, offentlige inst. og møter med politikere
• Aksjonsplaner og aksjoner ved eventuelt brudd
Rapport: Ca 75 % av lokallagene ga innspill til jordbruksforhandlingene. Fylkesstyret fattet en
uttalelse basert på innspill fra lokallagene og samvirkeorganisasjonene. Aksjonsdag ble
gjennomført og aksjonsberedskap ble opprettholdt.
1.2.2 Pris- og markedsordningene
Markedsordningene er viktige for å sikre inntekter og et aktivt jordbruk i hele landet. Dagens
markedssituasjon må utnyttes og markedsordningene må utvikles for å sikre en høgere inntekt,
samtidig som det gir en forutsigbar inntekt.
Mål for 2008:
• Gi innspill i jordbruksforhandlingene
• Deltakelse og påvirkning i Norges Bondelags Korn- og Miljø- og kvalitetsutvalg
• Utvikle regionale allianser med andre fylker i regionale spørsmål
Rapport: Lagt inn i vår uttalelse. Samråd med andre fylker i forbindelse med møte og innspill i
repr.skap Norges Bondelag. Høring av nye markedsordninger i 2009.
1.2.3 Regionalisering av landbrukspolitiske virkemidler
Forvaltningsreformen synes å være en ”død and”. Det ligger an til svært få endringer av dagens
ordninger og oppgavefordeling mellom stat og fylke. Det blir ikke sammenslåing av fylker til
regioner.
Mål for 2008:
• Opprettholde den nasjonale styringen av landbrukspolitikken
• Delta i de regionale prosesser når det gjelder Regional Næringsplan, Fylkesplan og
Miljøplan
• Sikre oss innflytelse over de økonomiske virkemidler som brukes i fylket
Rapport: Deltar i alle viktige regionale prosesser og har god påvirkning på bruken av midlene
1.2.4 Skatter og avgifter - rammevilkår
Skatt er etablert som den tredje inntektspilaren i landbruket. Skatteområdet er under omlegging
med en ny skattereform fra og med 2006. De nye reglene om bokføring og dokumentasjonskrav
kan også påføre næringen økte kostnader. Videre ser vi skatteregler som er til stor ulempe for
landbruket
Mål for 2008:
• Påvirke til regelendring de ufordelaktige skattereglene
• Kontakt med fylkets representanter på Stortinget og andre politikere
Rapport: Innspill i jordbruksforhandlingene og kontakt med sentrale politikere. Fikk inn ”vår”
person i den regionale skatteklagenemnda.
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 for 2008:
• bistå medlemmer overfor offentlige myndigheter i utvikling av nye næringer
• tilby medlemmer bistand til næringsutvikling gjennom prosjektarbeid
• arbeide for nye og målrettede økonomiske regionale virkemidler gjennom å påvirke
Fylkesplanen og tiltaksprogrammet.
• være pådriver og deltaker i det regionale arbeidet med utvikling av
næringsutviklingsstrategier (RNF)
Rapport: Bistår medlemmer med henvisningskompetanse og deltar i styrene i 8 prosjekter innen
ny næringsutvikling. Deltar i ressursgrupper i fylkesplanarbeidet og avgir høringsuttalelser på
endelige utkast. Deltar i Regionalt Landbruksforum og påvirker strategiene (RNS).
Kompetanseheving
Mål for 2008
• utvikle god henvisningskompetanse på fylkeskontoret ved videreutvikle kompetansen hos
ansatte
• implementere Bygdekompasset som en del av STB sitt kompetansetilbud
• videreutvikle kompetansen til tillitsvalgte ved en egen kompetanseutviklingsplan
Rapport: Har brukbar henvisningskompetanse. Lite aktivitet på Bygdekompasset i 2008.
1.3.2 Bygdeturisme
Mål for 2008:
• bygge allianser med RBL og andre
• formidle kontakt til Din Tur og andre samarbeidende organisasjoner
• etablere et prosjekt innen Reiseliv der STB har prosjekteierskap
Rapport: Lite med nye aktiviteter i 2008. Prosjekt Utmarksbasert Reiseliv avsluttet. Vi deltar ikke
i det nye prosjektet.
1.3.3 Småskala matproduksjon
Mål for 2008:
• bidra til å utvikle Oi Trøndersk Mat og Drikke, blant ved å styrke bemanningen og
overføre prosjekt Matopplevelser i Sør-Trøndelag
• delta aktivt på Matfestivalen i Trondheim
• bidra til å styrke Bondens Marked i Trondheim
Rapport: Oi er styrket ved av prosjekt Matopplevelser er overført dit. Vi deltok med stand på
Matfestivalen sammen med Bygdekvinnelaget.
1.3.4 Bioenergi og mikro- og minikraftverk
Mål for 2008:
• informasjon til våre medlemmer til å se mulighetene for alternativ varme- og drivstoff/
kraftproduksjon.
• samarbeide med kompetansesenteret på Ressurssenteret på Skjetlein VGS
• bidra til å sikre lokalt eierskap og verdiskaping ved energiutbygging
Rapport: Informasjon om bioenergi ut til våre medlemmer via Biokom-prosjektet der vi sitter i
styringsgruppe. Samarbeid er etablert med Skjetlein VGS.
1.3.5 ”Inn på tunet”
Mål for 2008:
• motivere og veilede medlemmer innen Inn på tunet

•

styrke Inn på tunet – næringen gjennom å ta en aktiv rolle (leder i styringsgruppe) i et nytt
prosjekt Natur og Helse
• delta på konferanser og være oppdatert på utviklingen
Rapport: Deltar i IPT styringsgrupper (med leder) og referansegruppe (administrativt). Bidrar i
konferanser og er oppdatert på utviklingen.
1.3.6 Utmarksnæring
Sør-Trøndelag Bondelag har samarbeidetmed Allskog om prosjektet ”Utmarksbasert
reiselivsnæring”. Dette er nå avsluttet.
Mål for 2008:
• Bidra til økt verdiskaping ved en mer planmessig forvaltning av utmarksressursene i tråd
med de målsetninger som nå er trukket opp i prosjektet
Rapport: Arbeide med overordnete rammevilkår
1.4

Eiendomsrett og ressursforvaltning

Vår forvaltningstradisjon er basert på en kombinasjon av rettigheter og ansvar. Gjennom
delegering til lokal forvaltning, har Norge gått lenger her enn de fleste andre land. De
forvaltningspolitiske målsetningen er mange og av både nasjonal og internasjonal art. Årvåkenhet
fra organisasjonenes side er derfor helt nødvendig.
Mål for 2008:
• følge opp kommunale arealplaner
• følge opp fylkesplan-arbeidet, delta i arbeidsgrupper
• arbeide for å sikre retten til en næringsmessig sett, bærekraftig utnyttelse av naturressurser
(vern- og brukprinsippet).
• arbeide for å få satt Stortingets vedtak om å tillate næringsmessig bruk av verneområder
når bruken holdes innefor målsetningene med vernet.
• ivareta grunneierinteressene overfor det offentlige ved gjennomføring av veiprosjekter,
kommunikasjonsnett, vann/kloakkledninger etc.
• bidra til å redusere konfliktnivået ved reinbeiting ved deltakelse i Dialogprosjektet og
informere om Samerettsutvalgets innstilling
• formidle våre standard avtaler angående inngrep i grunneierretten.
Rapport: Mye arbeid lokalt og regionalt med kommunale arealplaner. Deltar i fylkesplanarbeidet.
Bidratt til medlemmer med forslag til avtaler og formidlet til kontakt til samarbeids-advokatene.
Deltatt i dialogprosjektet og hatt møter med reindriftsnæringen. Hatt informasjonsmøte om
Samrettsutvalgets innstilling og skrevet høringsuttalelse.

1.4.1 Lovsaker
Bondelaget har et løpende arbeid med oppfølging av en rekke lover som er under endring.
Mål for 2008:
• avgi høringssvar i viktige lovsaker og forslag til endringer
• ivareta grunneierinteressene i Sør-Trøndelag i lovarbeidet
• formidle kontakt til våre Samarbeidsadvokater
• bidra til å få opp et prosjekt på Grønt Partnerskap
Rapport: Avgir høringsuttalelser. Hatt møter med Fylkesmannen om Grønt Partnerskap.
Formidler mye kontakt videre til Samarbeidsadvokater.

1.4.2 Rovviltforvaltningen
Den nye forvaltningsplanen legger regionale føringer for 2007 og statistikken for 2007 viser at
utvikling i tap går feil vei. Her må det gjøres nye grep.
Mål for 2008:
• Arbeide for større forståelse i opinionen omkring rovdyrproblematikken. Etablere kontakt
med WWF og Naturvernforbundet regionalt.
• Følge opp saker når det gjelder skadefelling og riktig bestandsregistrering overfor
forvaltningen
• Holde god kontakt med forvaltingen ved blant annet etablering av et bredt rådgivende
utvalg for rovdyr
Rapport: Liten kontakt med WWF og Naturvernforbundet i 2008. Løpende og til dels omfattende
arbeid med rovvilt. Høring og høringsmøter om revidert Forvaltningsplan. Deltar i
nettverksutvalg rovdyr og har en god dialog med forvaltningen.
1.4.3 Jordvern
Til tross for vedtatte nasjonale miljømål blant annet når det gjelder jordvern, blir over 20.000
dekar dyrket jord omdisponert til annen bruk hvert år, hvorav en stor del i dette fylket. Dette betyr
at vi har et alt for svakt vern av jordressursene. Landbruksministeren har signalisert et strengere
jordvernregime i 2008
Mål for 2008:
• arbeide politisk for å sikre at utbygging ikke skjer på dyrket mark. Det gjelder særlig i
Trondheim og andre tettbebygde strøk.
• styrke lokallagenes bevisshet omkring klagerett i jordvernsaker.
• arbeide for å få jordvern inn i den kommende felles fylkesplan for Trøndelag
• lokallagene tar initiativ til at alle kommuner som mangler dette innfører en grønn strek i
kommuneplanen som sikrer et langsiktig vern av dyrkajorda
Rapport: Arbeide med jordvern i Trondheim, i tilknytning til ny E6 og andre saker er
gjennomført. Brev sendt lokallagene om jordvern. Deltatt i planleggingsgruppe om
jordvernkonferanse i 2009.
1.4.4 Regional og kommunal planlegging
Med stadig økt delegering av beslutningsfullmakt, må lokallag og fylkeslaget i større grad
engasjere seg i beslutningsprosesser på forskjellige saksområder. Videre må organisasjonen i noen
grad kunne tilby faglig service og rådgivning overfor enkeltmedlemmer.
Mål for 2008:
• bidra til økt deltakelse i lokale beslutningsprosesser i forvaltningssaker.
• bidra til å ivareta grunneiernes rettigheter
Rapport: Løpende arbeid lokalt og regionalt
• Kvalitetsproduksjon
1.5.1 Trygg mat
Norsk landbruks miljø- og kvalitetsprofil er et viktig konkurransefortrinn. Trygg mat er en
avgjørende forutsetning for tilliten til norsk mat. Problemer ift trygg mat vil kunne få store
markedsmessige konsekvenser jamfør bl.a. situasjonen med kugalskap flere sentrale EU-land.
Målet for 2008 er:
• Videreutvikle samarbeidet med Retura om forsvarlig avfallshåndtering i fylket
• Følge opp forekomst av dyresykdommer, ivareta medlemsinteresser
• Følge opp veterinærtjenesten og Mattilsynet. Bidra til at den nye kommunale
dyrevernsforvaltningen fungerer tilfredsstillende.

Rapport: Samarbeidet med Retura er videreutviklet på metallskrap og plastkanner fra
plantevernmidler. Dyresykdommer følges opp men få utbrudd i 2008.
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 for 2008:
• Delta i Norges Bondelags Miljø og kvalitetsutvalg
• Bistå lokallagene til arrangement av Liv og Helse dager, minst et arrangement i hver
kommune
• Sikre Landbrukets HMS-tjeneste gjennom styrket medlemstilslutning og mer effektiv
organisasjonsmodell. Bidra til at alle medlemmer gjennomfører kurset ”praktisk HMS
arbeid” i løpet av 3 år.
• Samarbeid med Gjensidige gjennom møter og en egen handlingsplan
Rapport: Jon Husdal gikk ut av MK utvalget i 2008. Det er arrangert ca. 20 kurs i Praktisk HMS
arbeid der vi bistår. LHMS er fortsatt ikke helt ”oppe og går” i fylket. Samarbeid med Gjensidige
er gjennomført ved en egen handlingsplan. Jon Husdal og Nina Vangen Ranøien deltok i den
nasjonale referansegruppen for gjennomgang av KSL reglene.
1.5.3 Kompetanse i landbruket
Det er et mål at alle bønder skal ha kompetanse om forvaltning av gårdens ressurser og drift.
Aktive bønder trenger tilbud om kontinuerlig kompetanseheving for å kunne videreutvikle sin
bedrift og møte nye krav fra det offentlige, forbrukerne og samfunnet ellers. Grunnutdanninga i
Norge er under endring, også landbruksutdanninga. Utdanningstilbudet må være med å sikre
rekrutteringa til næringa, samtidig som det må holde faglig og pedagogisk høy standard. Det
offentlige må fortsatt ha et hovedansvar for utdanningstilbudet, mens næringa må sikres
innflytelse på utformingen av tilbudet.
Mål for 2008:
• Et kompetansekrav i norsk landbruk bør utredes videre, med det mål at krav om
kompetansekrav i landbruket innføres på sikt.
• Starte opp et prøveprosjekt sammen med Rogaland og Skjetlein VGS omkring et
fagbrevsløp for landbruket.
• Tydeliggjøre dokumentasjon av kompetanse som del av gårdens kvalitetssystem.
• Delta aktivt i læreplanarbeidet for videregående skole naturbruk. Bidra til utvikling av
praksisplasser for skolene.
• Bidra til å etablere et BSF Trøndelag i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag, slik at
studieaktiviteten videreføres i så stor grad som mulig.
• Bidra til å styrke Skjetlein VGS og Ressurssenter sin rolle som framtidig
kompetansesenter for landbruket i fylket.
Rapport: Ingen initiativ om kompetansekrav. Søknad om prøveprosjekt midler ligger i
departementene. Deltar i skoleutvalget i Skjetlein VGS og har bidratt både til læreplanarbeid og
ressurstildeling til skolen. BSF Trøndelag er etablert og vi er representert i styringsgruppe.
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 for 2008:
• Sikre en fortsatt sterk oppslutning om sørtrøndersk landbruk
• Informasjonsopplæring hos nye tillitsvalgte fylkesnivå og lokalt med utgangspunkt i
plattformen.
• Skape ”Vi får Norge til å gro”-nyheter gjennom egne utspill og aktiviteter.
• Ta i bruk den visuelle profilen som underbygger visjons- og verdiplattformen, og sørge for
at den brukes i hele organisasjonen
Rapport: MMI undersøkelser viser fortsatt stor oppslutning om landbruket i fylket. Opplærings av
nye tillitsvalgte på egen opplæringsdag. Nyheter hver uke på våre nye hjemmesider.
2.1.2 Media
Mål for 2008:
• 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: Bra gjennomslag i media i 2008. Flere innslag i Adressa og NRK.

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. Dette blir spesielt viktig etter
Stortingsvalget 2005.
Mål for 2008:
• Videreutvikle god kontakt med fylkets stortingspolitikere og deres rådgivere. De skal være
kjent med hva landbruket betyr i fylket, samt de viktigste utfordringene framover.
• Politikere lokalt og i fylkene skal ha informasjon om landbrukets utfordringer og
landbrukets betydning i deres kommune/fylke.
• Gjennomføre egne tiltak/møter med de politiske partiene
• Delta aktivt i viktige strategiske nettverk (Nei-alliansen).
• Videreføre samarbeidet med Gjensidige og samarbeidende advokater
Rapport: Møter med flere politiske partier en til to ganger i 2008. Løpende kontakt med
fylkespolitikere. Samarbeid med nære allianseparter er videreført.
2.1.4 Holdningsskapende arbeid
Påvirke holdninger og spre kunnskap om landbruket til ulike målgrupper, spesielt barn og unge.
Mål for 2008:
• Den grønne skolen

− Arrangere kurs for skolekontaktene i lokallagene
− Sikre at alle lag har skolekontakter
− Alle skoler skal i løpet av arbeidsåret motta informasjon om Den Grønne Skoles
(DGS) materiell
− Gjøre DGS bedre kjent blant landbrukssamvirket
• Åpen Gård, jubileum 2008:
− Ett større jubileumsarrangement i Trondheim på Voll 4 H gård i samarbeid med
Landbruksselskapet og Samvirket
− Arbeide for flere andre Åpen Gård arrangement i fylket
Rapport: Informasjon om DGS sendt lokallagene. Åpen Gård arrangement gjennomført.
2.1.5 Nettkommunikasjon
Videreutvikle nettsidene som fylkeslagets viktigste informasjonskanal mot bønder,
beslutningstakere og presse.
Mål for 2008:
• Nettnyheter hver uke.
• Forbedre rutiner og informasjonsflyten internt for å øke aktualiteten, blant annet ved å ha
jevnlige innspill fra fylkesstyret
• Bidra til å utvikle og forbedre innhold, struktur og teknisk løsning gjennom innspill til
Norges Bondelags nye tekniske løsninger på vår hjemmeside
Rapport: 2 – 4 nettnyheter lages pr uke og bedre rutiner for å bedre kvaliteten og aktualiteten av
hjemmesidene.
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 for 2008:
• 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 tillitsvalget
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
Rapport: Det lages arbeidsplan, terminliste og oppgavefordeling hvert år. Strategisk plan hvert 5
år. Ellers forholder fylkeslaget seg til Norges Bondelags Prinsipprogram og arbeidsplan. Aktive
lokallagsmidler fordeles to ganger pr år. Andel kvinnelig tillitsvalgte synker dessverre.
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 for 2008:
• 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: En del tiltak gjennomført, men fremdeles er det mye å gå på.
3.1.3 Medlemsverving - medlemsregister
Medlemsverving er et kontinuerlig arbeid. Telefonverving var vellykket i 2006. I tillegg skal det
satses spesielt på nye brukere og tettere oppfølging av ubetalte medlemskap. Vår økning med 285
nye medlemmer i 2007 var svært positiv.
Mål for 2008:
• Til årsmøtet 2008 skal det være minst 4.500 medlemmer i Sør-Trøndelag Bondelag.
• Forsetter arbeidet gjennom verveutvalget
Rapport: Medlemstallet har gått litt ned i 2008 og er på 4451 medlemmer pr 31.12.2008, en
nedgang på 13 medlemmer i forhold til 01.01.2008, på tross av betydelig verveaktivitet i hele
organisasjonen.
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 for 2008:
• Gjennomføre styreseminar for fylkesstyret
• Gjennomføre opplæring for nye tillitsvalgte i lokallagsstyrene
• Gi nye tillitsvalgte nødvendige kunnskaper om Bondelaget og organisasjonsarbeidet gjennom
Modul 1 – 3 kursene
• Gjennomføre vedtatte opplæringsplan
Rapport: Styreseminar er gjennomført, samt opplæring av nye tillitsvalgte i lokallagene.
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 for 2008:
• 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: Handlingsplan med Gjensidige 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 for 2008:
• styrke tilliten til DUETT blant brukerne
• arrangere skattekurs for regnskapsførere og delta der selv

Rapport: Skattekurs 2008 arrangert på Rica Hell Hotell med ca. 150 deltakere.
4. Administrasjon
4.1
Personalpolitikk
Sekretariatet må til en hver tid består av en stab med kvalifiserte, motiverte, lojale, fleksible og
effektive medarbeidere. De ansatte skal gjennom operative mål arbeide med å få gjennomslag for
de målsettinger og prioriteringer som tillitsvalgt og ansatt ledelse har vedtatt.
Spesialkompetanse bygges opp av den enkelte medarbeider. Arbeidsgiver har en positiv holdning
til å dekke kostnader knyttet til generell kompetanseheving.
Mål for 2008:
• Ha motiverte, kompetente medarbeider.
• Lavt sykefravær
• Bidra til kompetanseutvikling blant ansatte
Rapport: Lavt sykefravær i 2008. Ønsker om ny kompetanse er delvis fulgt opp.
4.3
IT-funksjonen
Samarbeide med Norges Bondelag om å ha til en hver tid optimale IT og kopifunksjoner.
Mål for 2008:
• God utnyttelse av teknisk utstyr
• Optimal bruk av programvaren
• Investere i framtidsrettede løsninger, med lang levetid
Rapport: Nye dataløsninger i 2008 (nye hjemmesider). IT systemene fungerer stort sett bra.
4.4
Sentralbord, arkiv og ekspedisjon.
Funksjonene skal levere korrekte tjenester og yte god service for organisasjonen og eksterne
brukere innen normalarbeidsdagen. Videreutvikling av tjenestene skjer i nært samarbeid med
brukerne.
Mål for 2008:
• Fornøyde medlemmer og samarbeidsparter
Rapport: Gjennomført
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FOR

SØR-TRØNDELAG BONDELAG
- et fylkeslag av Norges Bondelag med 4.500 medlemmer og 42 lokallag

VEDTATT I FYLKESSTYRET 17. februar 2005
VEDTATT I ÅRSMØTE 08. MARS 2005

STRATEGISK PLAN
Nedenfor er visjon, hovedmål og strategier for Sør-Trøndelag Bondelag som årsmøtet har vedtatt
skal gjelde i perioden 2005 - 2009. Årlige arbeids- og handlingsplaner vil prioritere de enkelte
tiltaksområdene. Styrets arbeidsplan vedtas av årsmøtet.
VISJON
Sør-Trøndelag Bondelag har følgende visjon for sin virksomhet:

Sør-Trøndelag Bondelag skal være en omstillingsvillig, offensiv og skapende organisasjon
som setter dagsorden lokalt og regionalt.

VISJON
Vi skaper verdier i levende
bygder

HOVEDMÅL;
Sør-Trøndelag Bondelag vil, i samarbeid med andre, legge forholdene til rette slik at alle som har
yrket sitt i landbruket eller kjenner tilknytning til næringen, kan forvalte ressursene på en måte
som fremmer en god økonomisk og sosial utvikling i landbruket og samfunnet. Våre to hovedmål
er :
Sør-Trøndelag Bondelag skal være våre medlemmers viktigste redskap i arbeid for bedre
rammevilkår for landbruket som den viktigste distriktsnæring i fylket.
Sør-Trøndelag Bondelag skal være en sterk og slagkraftig organisasjon lokalt og regionalt

STRATEGIER
Næringsutvikling og grunneierrettigheter
Sør-Trøndelag Bondelag vil arbeide for en best mulig økonomisk utvikling for sine medlemmer
med vekt på økte inntektsmuligheter og sikring av grunneierrettighetene.
• Arbeide for å sikre de økonomiske rammebetingelser for det tradisjonelle jordbruket slik at
fylket minst opprettholder sin markedsandel av volumproduksjonen
• Arbeide for at det skapes nye inntekts- og utviklingsmuligheter for nye varer og tjenester
• Arbeide for en bærekraftig næringsutvikling i vernede områder
• Bidra til å sikre velferdsordningene og rekrutteringen til landbruket
• Forbedre for grunneierretten i utmark ved en aktiv rovdyrpolitikk
• Arbeide for varierte skatte- og inntektsmessig virkemidler for å sikre inntektsgrunnlaget og
investeringsmulighetene
• Bidra til bedre arealvern for produktive arealer

Organisasjonsbygging
Sør-Trøndelag Bondelag vil arbeide for å ha en sterk organisasjon med god medlemsoppfølging
som gir god og økende medlemsoppslutning.
• Skape aktive lokallag som blir bøndenes faglige, kulturelle og sosiale fellesskap, og
utgangspunkt for samarbeid med andre organisasjoner og mennesker i bygdene.
• Gi medlemmene og tillitsvalgte innflytelse og ansvar gjennom oppbygging av kompetanse
og tillit.
• Legge forholdene til rette slik at kvinner blir mer aktive i organisasjonen.
• Aktiv medlemsverving for å samle næringa for økt troverdighet og forhandlingsstyrke.
• Videreutvikle demokratiet i organisasjonen. Enkeltmedlemmet skal til enhver tid kunne
fremme sine synspunkter i organisasjonen.
• Arbeide for å heve statusen for bondeyrket
• Arbeide for barn og unges rettigheter og oppvekstvilkår og helse-miljø-sikkerhet generelt.

Alliansebygging
Sør-Trøndelag Bondelag skal ha en arbeidsform hvor kamp, påvirkning og deltagelse i en bred
samfunnsdebatt. For å ha størst mulig innflytelse er det av stor betydning å bygge allianser med
andre grupper med felles interesseområder.
• Videreutvikle samarbeide med nære eksisterende samarbeidsparter og utvikle nye
samarbeidsparter
• Øke kontakt og samhandling med lokale politikere og lokalbefolkningen i kommunene
• Etablere systematisk kontakt med skole, barnehage, og ungdomsorganisasjoner, blant
annet gjennom Den Grønne Skole.
• Bygge allianser med viktige politiske miljø regionalt og sentralt
• Bedre samhandling med samvirket og varehandelen (kundene)
• Økt fokus på internasjonal solidaritet med bønder i andre land, særlig de minst utviklede
landene

Kommunikasjon
Sør-Trøndelag Bondelag vil arbeide for en intern og ekstern kommunikasjon med vekt på samspill
med lokallagsstyrene. Det øves innflytelse mot politiske miljø og ledere på alle nivå, og alle
kanaler nyttes aktivt for å fremme organisasjonens budskap i media og andre steder.

•
•
•
•
•
•
.

Norges Bondelags kommunikasjonsplattform ”Vi får Norge til å gro” brukes aktivt lokalt
og regionalt for å skape større forståelse for de verdier vi skaper i samfunnet
Videreutvikle det målrettede kommunikasjonsarbeidet, ta i bruk nye kanaler
Arbeide for å bygge opp kompetanse og organisasjonskultur der medlemmer og
tillitsvalgte i større grad deltar i samfunnsdebatten.
Bidra til samsvar mellom vår politiske grunnlag, kultur, identitet og den profil vi ønsker å
framstå med. En tydelig og helhetlig profil er også viktig for å øke kjennskapet til Norges
Bondelag.
Økt kommunikasjon mot barn og unge blant annet ved Åpen Gård og økt kommunikasjon
mot skoleverket
Markedsføre et positivt bilde av landbruket med vekt på verdiskaping i distriktene og vårt
bidrag til andre næringers eksistens.
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Utarbeidet av:
Rett Regnskap AS
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Fossegrenda 30 B
7038 TRONDHEIM
Regnskapsførernummer 38900

Sør-Trøndelag Bondelag

Resultatregnskap
Note

2008

2007

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

591.400
287.527
108.142
771
119.319
1.107.159

579.800
195.024
136.519
156.810
103.211
1.171.364

1.982
377.689
2.684
1.481
11.875
55.162
23.233
159.478
376.709
61.286
112.461
1.184.039
(76.880)

4.958
395.765
2.684
20.270
14.641
50.873
10.888
119.437
387.479
1.500
113.020
1.121.513
49.851

22.066
4.000
26.066

15.128
0
15.128

266
266
25.800

220
220
14.908

(51.079)

64.759

(51.079)
(51.079)

64.759
64.759

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

1
2
3

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

4

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

Årsregnskap for Sør-Trøndelag Bondelag
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Sør-Trøndelag Bondelag

Balanse pr. 31.12.2008
Note

31.12.2008

31.12.2007

EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Utstyr Trøndersk Landbruk

2

2.684

5.368

4

13.077
15.761

13.077
18.445

17.850
43.455
0
626.943
688.247
704.008

19.832
70.500
6.241
704.150
800.723
819.168

50.000
584.135
634.135
634.135

50.000
635.215
685.215
685.215

50.849
19.024
69.873
704.008

34.664
99.289
133.953
819.168

Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Fonds
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige skatter og avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter 2008
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har
videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk
Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er
angitt i regnskapsprinsipper.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste
dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Varer
Varer er vurdert til anskaffelseskost.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.
Inntjening
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres.

Note 1 - Personalkostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

328.550
45.576
3.563
377.689

338.712
47.053
10.000
395.765

Lønn til de fast ansatte regnskapsføres i Norges Bondelag, og tjenestepensjonsordning for de
ansatte er også inngått via Norges Bondelag i tråd med gjeldende lovgivning. Møtegodtgjørelse
utbetalt til styrets medlemmer og andre utgjør i alt kr 312.550,- og dekker så vel styremøter som
deltakelse i andre møter.
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Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Utstyr Trøndersk Landbruk
Anskaffelseskost pr. 1/1
Anskaffelseskost pr. 31/12

21.020
21.020

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

15.652
2.684
18.336

Balanseført verdi pr 31/12

2.684

Eiendelene avskrives med 20 % av saldo pr 1. januar.

Note 3 - Fremmedtjenester
Laget har ytet godtgjørelse til revisor med kr 11.875,- inkl mva for revisjon, og kr 0,- inkl mva
for regnskapsbistand.

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

10 aksjer til kostpris kr 8.002,- i alt.

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

En aksje til kostpris kr 5.075,-.

Mottatt utbytte fra Bøndernes Hus AS utgjør kr 4.000,- i siste regnskapsår.
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