
Gulburet på Inderøy. Erik Reinert 
og Aksel Nerstad, Utviklingsfon-
det, innledet. Mange lokallag hadde 
stand og delte ut bøndenes finansa-
vis MatNyttig.

Sammen med Sør-Trøndelag 
og Møre og Romsdal Bondelag in-
viterte vi stortingskandidatene til 
Trøndersk matfestival, med blant 
annet informasjon om landbruket 
og omvisning på samvirkebedrifter. 

I samarbeid med Grong Bondelag 
arrangerte vi møte med listetoppene 
i Grong. Det ble orientert om ei 
samdrift under planlegging, og det 
var politisk debatt. Politikerne var 
enige om å jobbe for å bedre vilkå-
rene for landbruket. 

Lars Peder Brekk deltok på møtet 
på Høylandet. Stortingskandida-
tene var på møte i Lierne.

Jon Trøite, sammen med mange 
representanter for lokallagene i 
Namdalen, overlevert Bondelagets 
10-punkts kravliste til statsminister 
Jens Stoltenberg på Aps valgkamp-
åpning i Namsos.

I tillegg har det vært mange flotte 
lokale initiativ! 

Trøndersk landbruksmelding
Nord-Trøndelag Bondelag har 
deltatt i referansegruppen for ar-
beidet med Landbruksmelding for 
Trøndelag. Meldinga er utarbeidet 
på oppdrag fra fylkeskommunene 
i Sør- og Nord-Trøndelag, med 
fylkesmannsembetene som sekre-
tariat. Fylkeslaget utarbeidet også 
en omfattende høringsuttalelse til 
meldinga i tett samarbeid med Sør-
Trøndelag Bondelag.

Bondelagene uttalte at det var me-
get positivt at det regionale politiske 
nivået setter fokus på de to viktigste 
næringene i Trøndelag, nemlig jord- 
og skogbruk. Dette er et viktig signal 
overfor næringa, og er også viktig 
for å kunne påvirke nasjonal land-
brukspolitikk. Fylkeslagene under-
streket at Trøndelag som region er 
svært avhengig av et aktivt landbruk 
for å sikre bosetting, sysselsetting, 
kulturlandskap og levende bygder. 
Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag 
etterlyste imidlertid klarere politiske 
ambisjoner for hvordan vi i Trønde-
lag skal arbeide for å styrke landbru-
ket i regionen.

Rovdyr
Det samla tapet av sau og lam på 
utmarksbeite (innenfor organisert 
beitebruk) lå på 11,6 prosent, om-
kring 7.700 dyr, i 2009. Dette er en 
økning fra 2008, da tapet var 10,7 
prosent (7.400 dyr). Rovviltbelast-
ningen er fortsatt helt uakseptabel 
for beitenæringa i store deler av fyl-
ket. 

Nord-Trøndelag Bondelag har 
arbeidet aktivt med rovviltspørsmål 
i året som har gått. Sivilombuds-
mannens behandling av en stevning 
om Fylkesmannens behandling av 
erstatningsordningen for husdyr 
tatt av rovvilt, ble endelig avsluttet 
i desember 2009. Stevningen var et 
resultat av samarbeid mellom et be-
rørt medlem, fylkeslaget og Norges 
Bondelag.

Sivilombudsmannen kom med 
delvis krass kritikk mot Direktoratet 
for naturforvaltning og Fylkesman-
nens miljøvernavdelings saksbe-
handling. Ombudsmannen skriver 
også at Miljøverndepartementet 
bør åpne for en noe videre adgang 

for søker til å kreve at egen framlagt 
dokumentasjon skal legges til grunn 
ved beregning av normaltap.

Ombudsmannen understreker 
også plikten forvaltningen har til å 
gi individuelle og dekkende begrun-
nelser i saker om rovvilterstatning. 
Vedtakene miljøvernforvaltningen 
har gjort i den aktuelle saken, blir 
imidlertid stående.

Fylkeslaget har vært representert 
i styringsgruppen for radiobjelle-
prosjektet i året som har gått. Nord-
Trøndelag Bondelag har samarbei-
det med Norges Bondelag i flere 
andre saker tilknytta rovviltforvalt-
ning. Nord-Trøndelag Bondelag har 
også samarbeidet med Nord-Trøn-
delag Bonde- og Småbrukarlag og 
Nord-Trøndelag Sau og Geit i for-
hold til kontakt med Rovviltnemn-
da i Region 6. Fylkeslaget har sendt 
høringsuttalelse til Rovviltnemnda 
angående Forvaltningsplanen for 
rovvilt i region 6. 

Grønn Bachelor
Nord-Trøndelag Bondelag har 
deltatt i styringsgruppa og arbeids-
gruppa for å etablere en ny grønn 
bachelor på HINT etter at land-
bruksøkonomistudiet ble lagt ned. 
Dersom HINT sitt styre godkjenner 
studieplanen, blir den nye bachelo-
ren en realitet fra høsten 2010.

Informasjonsarbeid
Hjemmesida
Siden omleggingen av hjemmesi-
dene høsten 2008, har Nord-Trøn-
delag Bondelag prioritert å bruke 
ressurser på hjemmesida for å nå 
medlemmer og andre med informa-
sjon. Det er lagt stor vekt på å være 
raskt ute med nyheter og å gi et så 
bredt bilde som mulig.

Statistikken over besøket viser at 
vi har lyktes. Av alle fylkeslagene, 
ligger Nord-Trøndelag i en særklasse 
både når det gjelder antall besøken-
de og hvor mange sider som er pro-
dusert og besøkt. I løpet av hele fjor-
året ble forsida vist nesten 32.000 
ganger.

Spesielt under svineinfluensaen 
gikk besøket kraftig opp. Mange 
oppdaget vår hjemmeside som ka-
nal for oppdatert informasjon om 
sykdommen. En uke var vi oppe i 
nesten 4.000 sidevisninger, med en 
topp på 960 en enkelt dag.

Lokallagene har fått tilbud om å 
ha egne sider under våre fylkessider. 
Sju lokallag har nå egne sider.

Mediearbeid
Det har gjennom året vært et tett og 
godt samarbeid med media i fylket 
og landet for øvrig. Vi har en synlig 
og klar leder. Han blir hyppig kon-

taktet av media, og framstår som en 
av de fremste talsmenn for næringa i 
Midt-Norge.

Vi har gjennom året sendt ut pres-
semeldinger, skrevet innlegg og tatt 
kontakt med media i enkeltsaker 
hvor vi ønsker at Nord-Trøndelag 
Bondelags syn må komme fram. Vi 
har også bidratt med informasjon og 
bistand når media har tatt kontakt 
med oss om enkeltsaker.

I tillegg til lokale media som 
Trønder-Avisa, Namdalsavisa, NRK 
Trøndelag og NRK Midt-Nytt, har 
Nord-Trøndelag Bondelag også vært 
synlig i Nationen, Adresseavisen, 
Bondebladet og Aftenposten.

Åpen gård
Åpen gård ble arrangert fem steder; 
Beitstad, Grong, Leksvik, Lånke 
og Inderøy. Landbruks- og mat-
minister Lars Peder Brekk sto for 
den offisielle åpninga hos Hege og 
Oddbjørn Skjei i Lånke. Over alt 
var det stor tilstrømning av besø-
kende. Åpen gård er en viktig arena 
for å knytte tettere kontakt mellom 
landbruket og folk utenfor næringa. 
Vertskapene og lokale bondelag la 
ned en stor innsats for å skape vellyk-
kede arrangement.

Stunt på 4H-leir
Nord-Trøndelag Bondelag deltok 

med et eget arrangement under 
4Hs fylkesleier i Mosvik. Vi enga-
sjerte radiokokk Arne Bredland og 
juniorløperne Tomas Northug og 
Jonas Berg til å lære ungdommene 
hvordan de kan lage sunn snacks av 
norske råvarer. Opplegget ble godt 
mottatt av 4H-erne, og mange sik-
ret seg autografen til de kommende 
skistjernene.
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Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

Plasser pengene  
i veksthus

rente fra første krone på vekstkonto. 
Vekstkonto er en sparekonto forbeholdt  
medlemmer av Norges Bondelag. 

Lokal- og fylkeslag får også de samme 
 betingelsene ved å opprette vekstkonto. 

Vekstkonto åpner du på 
www.landkredittbank.no/nb eller 815 52 250.

3,20%

Tlf: 07400
www.nte.no

Velg mellom fl ere ulike strømavtaler, som er 
konkurransedyktige gjennom ærlige priser. 

Med NTE som leverandør av lys og 
varme, får du ingen overraskende 

gebyrer på strømregningen.
NTE Spot for E-kunder. 

Gårdsbruk og mindre næringsvirksomhet:
Innkjøpspris+1,6 øre/kWh. 

I tillegg betaler du bare 31,20 per måned. 
Priser er oppgitt eks. mva.

Gode løsninger til deg fra NTE

NTE Spot - godpris hele året

Postadresse: serviceboks 2541, 7729 steinkjer
sentralbord: 74135080 Faks: 74135090 

Nord-Trøndelag Bondelag, Hamnegata 36, 7729 Steinkjer Telefonliste ansatte:
Anny bruheim  74135081
Marit Haugen  74135082
Pål Krister V. langlid  74135084
ove Magne Ribsskog  74135085
bjørn Finanger (bsF)  74135083

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

SUNN SNACKS: - Herlig! Det 
smakte skikkelig godt, sa Jo-
han Otto Munkeby og Peter 
Moe fra Frisk 4H i Levanger 
etter å ha laget raitadipp 
sammen med radiokokk Arne 
Bredland på fylkesleiren til 4H 
i Mosvik.

STOR STEMNING: Revy sto selvsagt på programmet da ledersamlinga ble holdt på Høylandet under 
Norsk Revyfestival i juli.


