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Kortversjon

Forord fra fylkeslederen

Alliansebygging og
kommunikasjon

På mange måter har 2007 snudd opp ned på de forutsetninger som har ligget til grunn for landbrukspolitikken
i Norge, og da på en positiv måte. Vi har nå underdekning av de fleste av våre produkter og det ser lyst ut for
de som vil satse framover, men det forutsetter at det er
økonomi i satsingen. Økte priser vil være det beste virkemiddel for å få til økt produksjon. Jordbruks-oppgjøret
i 2007 var ikke noe godt oppgjør for landbruket, og slettes ikke det økonomiske løft som var lovet og forventet.
Dette på tross av at rammen for oppgjøret var høyere
enn tidligere oppgjør. Skuffelsen over jordbruksoppgjøret 2007 har vært tydelig for meg som fylkesleder og jeg
har fått mange henvendelser om dette fra dere medlemmer. Fylkesstyret tok da også fatt i dette foran representantskapsmøte og årsmøte i Norges Bondelag 2007 og
krevde en analyse av situasjonen samt en plan for
handling. Ikke minst ønsket vi å løfte fram en debatt i
Bondelaget om strategier og prioriteringer videre. Jeg
registrere at denne debatten er i ferd med å komme.
Også internasjonalt har det vært store endringer i markedssituasjonen som både på kort og lang sikt påvirker
den sørtrønderske bonden. Prisene på korn og noen
andre matprodukter ligger i dag over norske priser.
Eksperter på området sier at tidene for billig mat er slutt
og det er en hurtig økende etterspørselsvekst i verden
som bidrar til varig høyere priser. Alle disse forhold er
med på å understreke behovet for en kraftig prisøkning
på norsk mat og en kraftig inntektsøkning for bønder.
Derfor er det viktig at det, på tross av de begrensninger
som er i gjeldende WTO-avtale, finnes løsninger for en
betydelig prisøkning.
Det er flere positive trekk ved landbruket i fylket, som vil
bli forsterket ved et godt jordbruksoppgjør. Mange viser
vilje til å satse selv i ei nedgangstid. Innovasjon Norges
har langt større etterspørsel etter investeringsvirkemidler
enn det som er tilgjengelig. Vi arbeider med å bedre
rammebetingelsene for de som vil satse på nye næringer gjennom deltakelse i ulike prosjekt i samarbeid med
andre aktører. Dette gjelder innen reiseliv, bioenergi, Inn
på Tunet og ikke minst småskala mat. I tillegg er SørTrøndelag ledende i landet når det gjelder pelsdyr.
Når det gjelder grunneierrettigheter er de store vernesaker gjennomført, mens det fremdeles gjenstår en del
på barskogvernet. Det er viktig at myndighetene legger
til rette for en offensiv politikk når det gjelder tilrettelegging for næringsutvikling i og i tilknytning til verneområdene. Vi har fremdeles store utfordringer når det gjelder
rovdyra i fylket og det må gjøres et krafttak når det gjelder hurtig uttak av skadegjørere.

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 fylket. Mange lokallag har lykkes godt med å få til møter med ordførere/kommunestyrer. Det er nå laget brosjyrer for hver kommune som
beskriver landbruk og verdiskaping i kommunene.
Disse er presentert for lokale politikere og ordførere.
Også for fylket som helhet er det laget en slik brosjyre.
Denne ble presentert på flere møter med stortingspolitikere fra fylket i januar. Vi har hatt nær kontakt med det
politiske miljøet i aktuelle saker som jordbruksforhandlingen, rovdyr, statsbudsjettet og WTO.

Næringsutvikling nye
næringer
Fylkesleder Eilif Peder Folstad

Utmarksbasert reiseliv

Arbeidsutvalget har bestått av leder Eilif Peder Folstad,
nestleder Heidi Jaksland Kvernmo og styremedlem
Lisbeth Norbye. Arbeidsutvalget har hatt 4 møter og
behandlet 16 saker samt mange orienteringssaker.
Styret har hatt 11 styremøter og har behandlet 52
saker, samt en rekke orienteringssaker. For en komplett
oversikt henvises til våre hjemmesider.
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 Sør-Trøndelag
(Heidi J. Kvernmo), styret i Sør-Trøndelag
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).

Skogeiersamvirket og Norges Bondelag har en
målrettet satsning på å utvikle naturbasert
reiselivsnæring. Gjennom ni regionale og ett sentralt
prosjekt har det vært utviklet produkter som gir en årlig
meromsetning på mellom kr 40 og 50 millioner etter at
prosjektet er avsluttet. Eilif Peder Folstad er leder i
styringsgruppa for prosjektet i Møre og Romsdal, SørTrøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.
Prosjektet skal avsluttes 1.02.08. Prosjektet vil formelt
bli avsluttet med en reiselivskonferanse i Bodø 21. og
22. Februar 08.

Matopplevelser i Sør-Trøndelag
Prosjektet ”Matopplevelser i Sør-Trøndelag” kom i gang
i juni i 2007. Prosjektet retter seg mot matgründere
med utspring i landbruksnæringa som produserer,
foredler, selger eller serverer lokal mat med spesielle
kvaliteter. Hovedmålet med prosjektet er å styrke allerede etablerte småskalaprodusenter i Sør-Trøndelag,
ved å legge til rette for at den lokale maten kan omsettes innenfor ulike opplevelsestilbud.

Takk for alle henvendelser og det engasjement mange
medlemmer viser. Konstruktiv debatt bringer oss framover og gjør det interessant å være tillitsvalgt i SørTrøndelag Bondelag. 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.
Eilif Peder Folstad

Fylkesstyrets arbeid
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Eilif
Peder Folstad (leder) - Støren, Heidi J. Kvernmo (nestleder) - Geitastrand, Lisbeth Norbye - Selbu, Olaf
Einar Vik - Ørland, Lars Morten Rosmo - Skaun,
Torstein Gjersøyen (1. vara) - Lønset, Mikal Kvaal (2.
vara) – Melhus og Kolbjørn Frøseth, (3. vara) –
Byneset. For Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag har Turid
Kristin Simunset møtt og for Sør-Trøndelag
Bygdeungdomslag, Nils Håvard Øyaas .

Matfestivalen 2007

Vi gir gode og mangfoldige matopplevelser
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Høring på konsekvensutredning for
RV 714 i Snillfjord
I forbindelse med kryssingen av Åstfjorden ble flere av
våre medlemmer berørt i de utredede forslagene.
Høringssvaret ble utformet med sikte på å ivareta jordvernet både på indre og ytre trasé.
Prinsippet i Veivesenets veileder for konsekvensutredninger om at det skal unngås å bygge vei på dyrket
mark dersom det finnes alternativer ble påpekt. Det ble
også påpekt mangler i konsekvensutredningen for landbruket og mangel på informasjonsflyt mellom partene.
Fylkeskontoret deltok også på folkemøter, befaringer og
informerte fylkeslandbruksstyret om saken.

Arealplan Trondheim
Arealplanen for Trondheim kommune ble behandlet av
fylkeskontorene i samarbeid med lokallagene i
Trondheim. Situasjonen i Trondheim nå er at alt tilgjengelig areal er utbygd. Markegrensen står fast og
det arealet som tas i bruk nå er landbruksareal.
Bondelagene påpekte behovet for en felles interkommunal arealplan for Trondheimsområdet. Dette er nødvendig for at kommunene skal kunne oppnå gode og
miljøvennlige løsninger for utviklingen av både nærings
og bolig areal. Og ikke minst for å kunne ta det hensyn
til jordvern som kommunene er pålagt å ta.

Organisasjon

Stolpnes, Snillfjord kommune
Matarrangementet som utvilsomt når ut til flest forbrukere i Trøndelag er Trøndersk Matfestival. Prosjektet
”Matopplevelser i Sør-Trøndelag” var delaktig i arrangementet i august i år, og var involvert i planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av Festivalkafeen under
Matfestivalen. Årets festival var et flott arrangement og
en veldig viktig profilering av mangfoldet av lokale produkter som produseres i Trøndelag.

I 2007 ble det så utarbeidet en prosjektsøknad for
Neavassdraget av Nea elveeierlag og Tydal
Grunneierlag. Denne søknaden ventes det svar på tidlig i 2008.

Program for Grønt Reiseliv

Rovdyr

Med utgangspunkt i jordbruksforhandlingene og med
Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling som bakteppe, har landbruket etablert et eget
utviklingsprogram for grønt reiseliv med basis i gårdens
og bygdenes ressurser. Sør-Trøndelag Bondelag har
gitt innspill til utviklingen av dette programmet og søkte
sammen med LRF Jämtland om finansiering av et
Interregprosjekt med fokus på bygdebasert turisme.
Prosjektet ble ikke realisert da det ikke fikk innvilget
nødvendig finansiering verken av regionale eller nasjonale midler på norsk side.

Når det gjelder tap av sau/lam p.g.a. rovdyr i SørTrøndelag viser utviklingen i 2007 fortsatt en meget
bekymringsfull trend. Erstatningene har økt betydelig
siden 2005. Jerven forårsaker fremdeles de største
tapene i fylket. Tap av sau til bjørn er et økende problem.

Innlandsfiskeprogrammet
Den nasjonale handlingsplanen for innlandsfiske ble
lagt fram i 2006. For prosjekter innenfor fisketurisme i
ferskvann, næringsfiske i ferskvann og oppdrett av innlandsfisk, ble det i 2007 lyst ut fire millioner kroner til
prosjekter med planlagt oppstart i 2008.
Sør-Trøndelag Bondelag tok allerede i 2006 initiativ til å
registrere innlandsfisket i fylket i dette programmet.

Advokatfirmaet Nidaros DA ble etablert 1. juli 2002.
Firmaet samarbeider blant annet med Norges
Bondelag og Allskog. 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.

Grunneierrettigheter

Av 79156 sau og lam som er sluppet på beite, er 6628
(8,4 %) sau og lam kommet bort i beitesesongen 2007.
4696 sau og lam er erstattet som tapt av rovdyr, der
jerv (61 %), bjørn (19 %) og gaupe (12 %) er de verste
skadegjørerne. Tapene har økt med 189 dyr siden
2006. Det 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. Vi ser en
økning av rovviltbestanden, i første rekke jerv, bjørn og
gaupe, ut at vi greier å sette i tiltak for å regulere
bestanden. Sannsynligvis er også bestanden større
enn det som er registrert.

I Sør-Trøndelag ble Åpen Gård arrangert i 2 kommuner. Malvik Bondelag sto for Åpen Gård hos Armand
Valstad på Midtsand gård og Orkdal arrangerte hos
Bjørn Magne Oddli og Anne Skjervik Grøtte på
Fannrem.
Norges Bondelag står bak arrangementene, men i første rekke er den enkelte arrangør og lokallaget som har
sørget for at arrangementene er blitt landbrukets største suksess. Det handler om å fortelle historien om
landbruket og maten vår, og det gjøres gjennom åpenhet og gjestfrihet. Årets tema var ”Det er vi som produserer maten din”

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
Mads Midelfart

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

A20046 T4M 06.06

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

Åpen Gård

ØKT TRYGGHET OG
GODE RABATTER

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

Sør-Trøndelag Bondelag har i 2007 hatt 42 aktive lokallag der nesten alle har avholdt årsmøter og alle har
fungerende styrer. Fylkeslaget har nær og løpende
kontakt med lokallagene både gjennom faste møtepunkter som ledermøtet, fylkesårsmøtet, lokale årsmøter og regionmøtene. I tillegg har de enkelte fylkestyremedlemmer et spesielt ansvar for kontakt med lokallag
gjennom fadderlagsordningen. Sør-Trøndelag Bondelag
har fått 264 nye medlemmer i 2007 og hadde ved årsskiftet ca. 4500 medlemmer. Det er gjennomført telefonverving i enkelte lag, noe som ga 41 nye medlemmer. Fortsatt er det et forholdsvis stort potensiale, da
det i mange kommuner bare er havparten av alle aktive
bønder som er medlemmer.

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

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

gjensidige.no

Vi skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn
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Årsmøte Sør-Trøndelag Bondelag

Regionmøtene

Årsmøte ble avhold på Rica Nidelven Hotell i
Trondheim 19. og 20. mars. Årsmøtet hadde 2 hovedtalere. ”Globale klimaendringer og framtidas landbruksproduksjon” ved styremedlem i Norges Bondelag, Svein
Guldahl og ”Landbruket i Trøndelag inn i framtida –
bondens veivalg" ved forsker ved Norsk Senter for
Bygdeforskning, Egil Petter Stræte.
Tilstede var 63 utsendinger, gjester og presse. Årsmøtet vedtok 2 resolusjoner: resolusjon 1: Trøndersk landbruk 2020, resolusjon 2: Lever varene, Stoltenberg !
Se også vår hjemmeside for uttalelser fra årsmøtet
www.bondelaget.no/sortrondelag/

Møtene ble avholdt i Orkdal, Rennebu, Røros,
Trondheim og Åfjord i uke 3.
Oppmøtet er noe varierende, fra 11 til 30 deltakere. De
aller fleste lokallagene er representert med minst en og
oftest to til fire representanter og det er vår viktigste
arena for å få møte styrene i lokallagene direkte.
Den viktigste saken på regionmøtene var jordbruksforhandlingene. Kommunebrosjyrene ble presentert og
gjennomgått i grupper for å kvalitetsikre innholdet på
lokalt nivå. Bondelagets og vår hjemmeside ble diskutert og det kom flere gode innspill til forbedringer. Det
ble orientert om Bondelagenes ankerett i jordvernsaker.

Ledermøte Sør-Trøndelag Bondelag
Ledermøtet ble arrangert på Stav gjestegård fredag 16
og lørdag 17 november. 27 av 42 lokallag var representert på møtet. Selv om man kunne ha ønsket seg noe
bedre oppslutning fra lokallagene ble det et møte med
gode debatter og grundige gruppearbeider.
Aase Alseth Hellem ledet årets ledermøte. Varaordfører
Knut Sjøvold fra vertskommunen Malvik åpnet ledermøtet, Bjarne Undheim og Harald Velsand representerte Norges Bondelag.
Ledemøtet ønsket å følge opp visjonstenkningen fra
årsmøtet i sammenheng med landbruksoppgjøret våren
2007. Stortingsrepresentant Ola Borten Moe pekte i sitt
innlegg på mulighetene som nå åpnet seg som følge av
globale endringer i klima, befolkningsutvikling og forbruksmønster. Gruppearbeidet hadde fokus på prioriteringer i forhold til jordbruksforhandlingene, politisk
arbeid og Trøndersk landbruk på lengre sikt. På dag to
var klima og energi hovedtema.
Se også vår hjemmeside for uttalelser fra ledermøtet
www.bondelaget.no/sortrondelag/

Olav Einar Vik på styreseminar.

Eilif Peder Folstad og Heidi Jaksland Kvernmo på tur til
fylkestinget.

Jan Egil Tillereggen taler til ledermøtet i Sør-Trøndelag.

ADVOKATENE
HOVSTAD - KVERNRØD - FLATMO
M.N.A.
I KONTORFELLESSKAP
Advokat Bjørn Hovstad
Advokat Frode Kvernrød
Advokat Anna Th. Flatmo
www.gauldalsadvokatene.no
post@gauldalsadvokatene.no

Tlf. 72 43 02 00
Postboks 125, 7291 Støren

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

Jon-Ivar Holmslet
Gunn Stokke

73 84 24 93
73 84 24 95

Årsmøte Norges
Bondelag
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt på
Lillehammer med følgende delegater fra SørTrøndelag:
Magnar Skjerve, Rennebu, Torstein Gjersøyen, Lønset,
Kolbjørn Frøseth, Byneset, Heidi Jaksland Kvernmo,
Geitastrand, Berit S. Storrø, Budal, Lisbeth Norbye,
selbu, Eilif Peder Folstad, Støren, Olaf Einar Vik,
Ørland, Lars Morten Rosmo, Skaun, Mikal Kvål,
Melhus, Gunnar Husby, Norges Bygdeungdomslag,
Nils Håvard Øyås, Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag,
Fredmund Sandvik, TINE, æresmedlem i Norges
Bondelag Kåre Syrstad og organisasjonssjef Jon Gisle
Vikan.
I hoveddebatten hadde vi tre innlegg. Lisbeth Norbye
holdt innlegg om Utfordringer ved næringsutvikling i
bygdene, Torstein Gjersøyen hadde innlegg om vår
rammevilkårene i jordbruksoppgjøret for tradisjonelt
landbruk og i sitt innlegg inviterte Eilif Peder Folstad
årsmøtet og Norges Bondelag til en mål og strategidebatt.
I debatten senere hadde flere av våre delegater innlegg
og replikker.

Sør-Trøndelagsbenken på
årsmøtet i Norges Bondelag

Smak 2007, Ladejarlen

Vi har Norges beste driftskreditt!
Vi bidrar til å holde
Norge levende og grønt

Bytt til en bank som har blitt
kåret til en av Norges beste bruksbanker
fem år på rad av Dine Penger...

...fordi vi bryr oss og fordi vi kan.
I mer enn 100 år har vi vært en av landbrukets
viktigste samarbeidspartner. Det skal vi fortsatt
være, samtidig som vår fagkompetanse skal
komme alle til gode. Vi har mål om fortsatt vekst,
både innen landbruksvirksomheten og gjennom
våre mange datterselskaper.

Informasjon om alle våre produkter ﬁnner du på
www.landkredittbank.no eller ring 23 00 08 00.
- et smart valg!

Vi fornyer verdiskapningen fra gården
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