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Årsmelding 2006
Sør-Trøndelag Bondelag

Kortversjon

Fylkesleder Eilif Peder Folstad
har ordet:
Den sørtrønderske bonden er en stolt bonde: stolt
over det arbeid han/hun gjør, stolt over å produsere trygg og god mat, stolt over det kulturlandskap som ”produseres” og holdes i hevd, stolt
over den verdiskaping og sysselsetting landbruket
bidrar til i by og bygd. Den sørtrønderske bonden
viser også vilje til å satse videre på landbruket inn
i framtida. Men alt har sin grense. Uten en
anstendig inntekt må selv trøndersk stolthet og
vilje i det lange løp gi tapt.
Soria Moria-erklæringen slår fast at bøndene skal
ha en inntektsutvikling på linje med andre grupper. Det forventes derfor at regjeringen i vårens
jordbruksoppgjør ”leverer varen” og gir bøndene
et inntektsløft som virkelig monner. Dette må
komme bonden direkte til gode i form av penger i
bondens lommebok.
Videre må det til en vesentlig bedring av muligheten for avløsning til ferie og fritid og ved sykdom er
helt avgjørende for om mange orker å fortsette og
en forutsetning for å få ungdommen til å ta over.
Økte rammer for investeringsstøtte til restaurering
og nybygg av driftsbygninger må også prioriteres
under årets jordbruksforhandlinger. Det må i tillegg arbeides for å skaffe landbruket tilgang på
kapital gjennom for eksempel et ”landbrukets
investeringsfond”. Sør-Trøndelag Bondelag vil til
årets jordbruksoppgjør kreve at regjeringen legger fram en forpliktende opptrappingsplan for
landbruket som bedre synliggjør den såkalte
”kursendringen” og hva vi kan forvente oss i åra
framover. Nå vil vi ha resultater !!
Helse, miljø og sikkerhet er et annet satsingsområde. Vi kan rett og slett ikke leve med den ulykkesfrekvensen vi de senere åra har hatt innen
landbruket. Dette må vi ta på alvor, det handler
om vårt omdømme og vår egen familie og vår
egen helse.
Kompetanse vil være et tredje satsingsområde.
Vår egen mulighet til fortsatt eksistens og utvikling vil være avhengig av vår egen evne og vilje til
å tilegne oss kunnskap og kompetanse.
Det er mange positive trekk ved utviklingen av
sørtrøndersk landbruk, men vi skal ikke stikke
under en stol at vi også har utfordringer. Å klare å
opprettholde og utvikle ei sterk svinenæring og en
omfattende mjølkeproduksjon ute i distriktene er
særdeles viktig. Rovdyr- og verneproblematikken
er andre utfordringer vi er nødt til å arbeide mye
med framover.
Inn på Tunet/Natur og Helse, reiseliv, småskala
mat, energi og bygdeservice er nye næringer vi
har oppnådd gode resultater på, og som vi vil
satse videre på i åra framover.
Takk for alle henvendelser og det engasjement
mange medlemmer viser. Konstruktiv debatt
bringer oss framover og gjør det interessant å
være tillitsvalgt i Sør-Trøndelag Bondelag.

Styret i 2006.

Gjennom samhandling , engasjement og et hjerte
som banker for sørtrøndersk landbruk skal vi i fellesskap arbeide for fortsatt å være i front i norsk
landbruk i åra framover.

Fylkesstyrets arbeid i 2006
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Eilif
Peder Folstad (leder), Olaf Einar Vik (nestleder),
Lisbeth Norbye, Heidi J. Kvernmo, Lars Morten
Rosmo, Torstein Gjersøyen (1. vara), Mikal Kvaal
(2. vara) og Kolbjørn Frøseth, (3. vara).
5 – 6 april deltok styret og fylkeskontoret på et
todagers styreseminar i Rennbu hos Vegard
Heggem som driver lakseturisme på bruket ved
Orkla’s bredder.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Eilif Peder
Folstad, nestleder Olaf Einar Vik og styremedlem
Lisbeth Norbye. Arbeidsutvalget har hatt 3 møter
og behandlet disse hovedsaker: Arbeidsutvalget
har hatt følgende møter og behandlet disse
hovedsaker:
Høring Verneplan Vassdrag – Langvella, Bioforsk
og Kvithamar, Innspill til valgnemnda fra SørTrøndelag Bondelag, Opplegg for årsmøtet 2006,
Utbygging av elektronisk infrastruktur i distriktene,
Møte med politikere 2007.
Styret har hatt 8 styremøter og har behandlet 54
saker, samt en rekke orienteringssaker.
Vi 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. Medlemmer i fylkesstyret
deltar videre i ca.15 råd og utvalg hvorav de mest
sentrale er Regionalt Landbruksforum (Eilif Peder
Folstad), Innovasjon Norges Regionstyre for SørTrøndelag (Heidi J. Kvernmo), styret i SørTrøndelag Landbruksselskap (Eilif Peder Folstad)
og styret for Etterutdanningsfondet for Bønder
(Lisbeth Norbye). I tillegg er Sør-Trøndelag
Bondelag representert i Norges Bondelags
Kornutvalg (Marie Rathe) og Miljø- og
Kvalitetsutvalg (Jon Husdal). Fylkesstyret har i
2006 prioritert kontakten med lokallagene og har
et system for ”fadderskap” overfor lokallagene.

Alliansebygging og
kommunikasjon
Fylkesstyrets representasjon i prosjektstyrer,
utvalg og råd er viktige arenaer for samhandling
med offentlige myndighet og andre organisasjoner. Den brede kontaktflaten er viktig for å kunne
informere og påvirke viktige beslutningstakere i
samfunnet. Mange lokallag har lykkes godt med å
få til møter med ordførere/kommunestyrer foran
jordbruksforhandlingene. Viktige enkeltsaker som
vi har markert i media er WTO, jordbruksavtalen,
rovdyrproblematikk, veterinærvaktordningen, jordvern, næringsutvikling og økonomisk utvikling i
landbruket. Vi har særlig hatt nær kontakt med
andre organisasjoner og politiske miljø i en del
aktuelle saker som jordbruksforhandlingen, rovdyrforskriften, statsbudsjettet (nye skatteregler),
veterinærvaktordningen og WTO.

Vi gir gode og mangfoldige matopplevelser
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Næringsutvikling

Grunneierrettigheter

Organisasjonen

Næringsutvikling er et av Sør-Trøndelag
Bondelag hovedsatsningsområder. I første rekke
har dette engasjementet bestått i å arbeide med
ulike prosjekter som skal bidra til å skape bedre
rammebetingelser og øke interessen blant våre
medlemmer for næringsutvikling i og i tilknytning
til landbruket. Sør-Trøndelag Bondelag er representert i en følgende prosjekter:
Utmarksbasert Reiseliv, Grenseløs Utvikling (prosjekteier sammen med LRF Jemtland),
Inn på Tunet (Natur og helse), ”Mat fra det
Trønderske Kjøkken” (prosjekteier sammen med
Fylkesmannen), ”Mikrast” - utvikling av mini-og
mikrokraftverk.

I stadig større grad blir arbeidet for å sikre våre
medlemmers grunneierrettigheter viktig. Økt
omfang av vern, økt rovdyrproblematikk, økte inngrep fra storsamfunnet i veibygging, boligbygging
og framføring av kabler/kraftlinjer gjør at våre
medlemmer har behov for bistand og støtte over
storsamfunnets inngrep. Dette gir store utfordringer nå det gjelder våre medlemmers økonomiske
interesser. Våre samarbeidsadvokater har arbeidet svært godt med disse problemstillinger og det
er viktig at de kommer inn på et tidlig stadium i
planleggingen.

Sør-Trøndelag Bondelag har i 2006 hatt 43 aktive
lokallag der nesten alle har avholdt årsmøter og
alle har har fungerende styrer. Fylkeslaget har
nær og løpende kontakt med lokallagene både
gjennom faste møtepunkter så som ledermøtet,
fylkesårsmøtet, lokale årsmøter og regionmøtene.
I tillegg har de enkelte fylkestyremedlemmer et
spesielt ansvar for kontakt med lokallag.

Innenfor tradisjonell næringsutvikling er det
Jordbruksforhandlingene 2006 som har vært viktigst. Sør-Trøndelag baserte sitt innpill på tilbakemeldinger fra 25 av 43 lokallag. Sør-Trøndelag
Bondelag hadde merket seg at Soria Moria erklæringen varsler om en ny kurs i landbrukspolitikken. Både erklæringen og landbruksministerens
uttalelser i den senere tid hadde skapt forventninger ute blant våre medlemmer om et kraftig
inntektsløft i de kommende forhandlingene.
Vi hadde følgende forslag når det gjelder strategien for forhandlingene 2006 Bondelaget skal prioritere tre saker i årets forhandlinger.
* En betydelig styrking av økonomien, noe av
gapet til andre grupper må tas igjen.
* Omlegging og styrking av velferdsordningene.
* Styrking av investeringsvirkemidlene.

Når det gjelder utviklingen i tap av sau/lam p.g.a.
rovdyr i Sør-Trøndelag viser utviklingen i 2006 en
meget bekymringsfull trend. Erstatningene har økt
med 80 % siden 2005. Jerven forårsaker fremdeles de største tapene i fylket. Tap av sau til bjørn
er et økende problem.
Over 7 % av alle sauer som ble sluppet i SørTrøndelag er kommet bort på utmarksbeite. Dette
er det høyeste tallet som er registrert etter at ordningen med organisert beitebruk ble igangsatt her
i fylket. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. Det vi ser en økning av rovviltbestanden, i første rekke jerv, bjørn og kongeørn, ut at vi greier å
sette i tiltak for å regulere bestanden.
Sannsynligvis er også bestanden større enn det
som er registrert.

Bønder skaper levende bygder!

Ledermøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 2006
Sør-Trøndelag Bondelag har sammen med
Hedmark Bondelag avholdt møte med lokallagsledere fra begge fylkene på Røros 22.– 23. november. Det felles ledermøte ble et nyttig arrangement der det ble knyttet både faglige, organisasjonsmessige og sosiale bånd mellom bøndene i
fylkene. Harald Milli og Ole Håvard Hoen gjestet
oss fra Norges Bondelag.
Tema for gruppeoppgavene på ledermøtet var
rovdyr, utfordringene innen svineproduksjonen,
medlemsutvikling, jordvern, effektivisering og
rasjonlisering. Utvalgte konklusjonener fra dette
arbeidet utgjorde en felles uttalelse fra fylkeslagene på ledermøtet 2006:
Rovdyr
Vi krever en omlegging av rovdyrforvaltningen
Ledermøtet i Sør-Trøndelag og Hedmark
Bondelag krever en omlegging i rovdyrforvaltningen. Dyrelidelsene som følge av dagens forvaltning kan ikke aksepteres.
Dagens rovdyrbestand utgjør for stort trykk på
beitedyr i Norge. En forbedret bestandsmåling må
legges til grunn for vurdering av uttak av rovdyr i
framtida. Denne bestandsmålingen må også
omfatte grenseflokker. Enhver skade som påføres
beitedyr av rovdyr, eller kostnad påført som konsekvens av forvaltningen, skal erstattes.
Svineproduksjon
Svineproduksjonen må bringes i balanse.
Ledermøtet i Sør-Trøndelag og Hedmark
Bondelag mener det haster med tiltak for å bringe
markedet innen svineproduksjonen i balanse.
Dagens situasjon er en trussel mot økonomien i
hele svinenæringa. Spesielt vil dette true mindre
og mellomstore bruk i distriktene.
Det er derfor av avgjørende betydning at det snarest iverksettes tiltak som sikrer en balansert produksjon på både kort og lang sikt. Spesielt mener
vi det er viktig at intensjonene i dagens konsesjonsregelverk blir fulgt opp.
Vi oppfordrer alle aktører til å følge opp de tiltak
som blir satt i verk av markedsregulator.

I forbindelse med jordbruksforhandlingene delte Bondelaga i
Sør-Trøndelag ut 50 000 postkort
til Fylkets innbyggere.

Advokatfirmaet Nidaros DA ble etablert 1. juli
2002. Firmaet samarbeider blant annet med
Norges Bondelag og Skogeierforeninga Nord.
Firmaet yter juridiske tjenester over et vidt spekter, med hovedvekt på blant annet
problemstillinger innenfor fast eiendom, landbruk,
odelsrett, tingsrett, miljørett, ekspropriasjon,
kontraktsrett, erstatningsrett og forretningsjuss.
Firmaet legger vekt på å være tilgjengelig, yte
god service og bistand av høy faglig kvalitet.

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

Advokater/partnere
Ivar Chr. Andersskog
Bjørn Morten Brauti
Solveig Moen
Robert Helberg
Ansatte advokater/flm
Knut Melting
Magnhild Børsting Rø
Hasse Benberg
Hilde Wahl Moen

Advokatfirmaet Nidaros DA – ”en bedre fremtid”
Kjøpmannsgt. 19
7013 Trondheim

Telefon: 73 87 99 99
Telefaks: 73 87 99 98

E-post: post@nidarosda.no
www.nidarosda.no

Vi skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn
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Vern
Aktivt bruk er det beste vern.
Ledermøtet i Sør-Trøndelag og Hedmark
Bondelag vil presisere at den debatten vi ser
mellom bruk og vern er historieløs og bærer preg
av manglende forståelse av opplagte sammenhenger.
Uten at bonden hadde brukt og forvaltet ressursene gjennom generasjoner hadde det ikke vært
mye å verne.
En forutsetning for et aktivt vern er samhandling.
Interessene til grunneiere og aktive brukere må
bli vektlagt. Slik kan vi ta vare på og videreutvikle
områdene på en meningsfull måte. Dette innebefatter både tradisjonelt bruk og nye driftsformer
som følge av endringer i landbruket.
Det må være mulig å oppnå en vinn-vinn situasjon der vi både tar vare på det som har vært og
samtidig utvikler våre unike naturressurser.
Bøndene er, gjennom det forvalteransvaret vi er
vant til å ivareta, klare for dette. Vi forutsetter da
at vernemyndigheter og forvaltning er sitt ansvar
bevisst, og bestreber samarbeid framfor konflikt.

Årsmøte i Sør- Trøndelag Bondelag 2006
Årsmøtet markerte Sør-Trøndelag Bondelags 60
års jubileum og ble arrangert på Scandic Prinsen
Hotell i Trondheim 20 – 21 mars 2006. Mange
innbudte gjester overvar møtets første dag og
deltok på festmiddagen om kvelden. Blant annet
møtte hele 7 tidligere fylkesledere opp. Årsmøtet
hadde to hovedtalere: Bjarne Undheim, leder av
Norges Bondelag (Utvikling av familiebruket – kan
vi styre strukturendringene? og stortingsrepresentant Arne L. Haugen (Ap) /Soria Moria: Ny kurs i
landbrukspolitikken?).
På årsmøtet ble tidligere fylkessekretær Knut
Svinsås-Loe fra Meldal tildelt æresmedlemskap i
Sør-Trøndelag Bondelag. Han var en svært sentral person i Norges Bondelag og Sør-Trøndelag
Bondelag gjennom en tidsperiode på 37 år, og
blant annet aktiv i å opprette ei driftskredittordning
for landbruket.

Driftskredittordningen har vært sentral i landbrukets økonomiske utvikling etter innføringen og har
hatt uvurderlig betydning for landbruket. Videre må
nevnes hans innsats under Hitra-aksjonen der han
sammen med andre aktører bidro til at aksjonen
ble avsluttet på en ryddig måte og at målene med
aksjonen fikk en politisk forankring. De viktigste
trekk i denne utviklingen i hans virkeperiode har
han på en fortreffelig måte selv beskrevet i
Onnetider, Sør-Trøndelags 50 års jubileumsberetning som Svinsås-Loe skrev til jubileet i 1996.
I samarbeid med BSF er det arrangert moduloppbygde kurs Modul I-III for tillitsvalgte i fylkesstyret
og lokallagsledere. Kursene var viet temaene: tillitsvalgtes rolle, oppgaver og nettverk, felles kommunikasjonsplattform for norsk landbruk, bondelag og samvirke, landbruks- og samfunnsøkonomi, politisk påvirkning på nasjonalt og lokalt plan.

Kort sagt;
- AKTIVT BRUK ER DET BESTE VERN

Regionmøtene i Sør-Trøndelag Bondelag
12. – 14. januar arrangerte Sør-Trøndelag
Bondelag regionmøter for styrene i lokallagene.
Det blir gitt gode tilbakemeldinger fra deltakerne
om opplegg til regionmøte, både tema, tidspunkt
på året og dagmøte/kveldsmøte. Til sammen 110
deltakere fra 43 lokallag deltok på møtene.
Syv fylkesledere samlet på 60 års jubileet.

Knut Svinsås-Loe tildeles æresmedlemskap av fylkesleder Eilif Peder Folstad.

DET ER MANGE FARER
P ET GRDSBRUK.

A20052 T4M 06.06

En kan derfor aldri føle seg helt trygg p 
unng skader p personer eller ting. Du kan
oppn trygghet for de økonomiske følgene
av skadene. Norges Bondelag samarbeider
med Gjensidige. Dette sikrer medlemmene
gode forsikringstilbud.

Kontakt oss p 03100, se
gjensidige.no eller kom innom vrt
kontor.

Vi bidrar til å holde Norge levende og grønt.
Fordi vi bryr oss og fordi vi kan.

gjensidige.no

Vi gjør landet vakkert
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Adresser og telefonliste:

Sør-Trøndelag Bondelag, Kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Sentralbord: 73 84 24 90
Fax: 73 84 24 91
E-post: sor.trondelag@bondelaget.no

Anne K. Føll
Perly Larsen (BSF)
Jon Gisle Vikan

73 84 24 90
73 84 24 92
73 84 24 94

Årsmøte i Norges Bondelag
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt på
Lillehammer. Fra Sør-Trøndelag Bondelag møtte
Lisbeth Norbye, Selbu. Mikal Kvaal, Melhus.
Kolbjørn Frøseth, Byneset (en dag). Berit
Haugrud, Tiller (en dag). Berit Sølberg Storrø,
Budal . Anne Sundli, Soknedal. Lars Morten
Rosmo, Skaun. Olaf Einar Vik, Ørland. Torstein
Gjersøyen, Lønset. I tillegg møtte fylkesleder Eilif
Peder Folstad, varamøteleder Heidi J. Kvernmo,
æresmedlem Kåre Syrstad og org. sjef Jon Gisle
Vikan. På årsmøtet fikk Byneset Bondelag
Norges Bondelags vervepris for beste verveaktivitet for 2006. En meget fin heder til lokallaget!

I hoveddebatten hadde vi tre innlegg. Lars Morten
Rosmo holdt et innlegg mens landbruksministerens var til stede og snakket om prosess og resultat av jordbruksforhandlingen. Berit Søberg Storrø
holdt et innlegg om framtidsbygda, hva som må til
for at landbruket fortsatt skal kunne bidra til bygda
framover. Fylkesleder Eilif Peder Folstad holdt et
innlegg om viktigheten av at Bondelaget i større
grad blir med og styrer utviklingen i landbruket. I
debatten senere hadde flere av våre delegater innlegg og replikker, blant annet om WTO og rovdyr.
Kolbjørn Frøseth mottar
verveprisen 2006 på vegne av Byneset Bondelag.

Vi har hjulpet bønder med
ﬁnansiering i over 90 år.
Så vi tror vi vet hva du trenger...
Informasjon om alle våre produkter ﬁnner du
på www.landkredittbank.no - tlf. 23 00 80 00

Vi fornyer verdiskapningen fra gården
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Jon-Ivar Holmslet
Gunn Stokke

73 84 24 93
73 84 24 95

