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Tid:  Onsdag 23. oktober 2013 kl. 19.30. 
 
Sted:  Snåsa Hotell. 
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være hos styret en uke før møtet. 
 
 
 Sakliste: 
 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
2. Valg av møteleder og sekretær. 
3. Behandling av styrets årsmelding. 
4. Behandling av regnskap og revisor sin melding. 
5. Rapport fra Snåsa Frørenseri. 
6. Sentralstyremedlem Trine Hasvang Vaag: Aktuelle saker fra Norges 

Bondelag og framtiden med en blå regjering. 
7. Valg. 

 
a) Valg av leder for 1år. 
b) Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. 
c) Valg av 5 varamedlemmer. 
d) Valg av 3 utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag. 
e) Valg av 3 varautsendinger til årsmøte i N-T Bondelag. 
f) Valg av 2 revisorer med varamenn. 

                
8. Fastsetting av godtgjørelse til leder. 
9. Arbeidsplan for 2014. 

 
 
 

  LAGET SPANDERER KVELDSMAT. 
 
 
 

  



TILLITSVERV I SNÅSA BONDELAG 
Styret i Snåsa Bondelag:  
Leder:              Edmund Fossum 
Nestleder:        Siv Merethe Gederaas Belbo 
Sekretær:         Kåre Eggen 
Kasser:            Magnar Vegset 
Skolekontakt:  Tom Erik Saur 
Studieleder:     Ole Anton Sjule 
 
1.vararep:.   Jørn Magne Vaag har blitt innkalt til alle styremøter. 
 
Vararepresentanter til styret: 
 

1. Jørn Magne Vaag 
2. Bente Hojem Dahl 
3. Jørgen Kjenstad 
4. Jørn Olav Sagmo 

 
Styret for Snåsa Frørenseri: 
Leder for 1 år: Ketil Kjenstad 
Styremedlem:  Peter Heimveg    
Styremedlem:  Ole B. Kjenstad 
 
Utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag: 
Edmund Fossum 
Ole Anton Sjule 
Kåre Eggen 
 
Revisorer: 
Kjersti Gjestad 
Eli Lisbeth Åsvold Berg 
 
Valgnemd: 
Leder for 1 år:  Geir Ola Strand 
Styremedlem:  Thor Johan Skaget 
Styremedlem:  Ingrid Røsholt Belbo 

 

 

 



Årsmelding for Snåsa Bondelag 2013 

Organisasjonsarbeid 

Snåsa Bondelag har vært aktiv i 2013 og fått markert flere viktige saker i media. Vi har hatt 8 

styremøter med 38 bokførte saker.  

Vi har i dag 244 medlemmer og derav 7 nye medlemmer i år. Styret har ikke prioritert 

medlemsverving dette året, selv om vi har vært inne på flere mulige tiltak som slåttepub og besøk til 

nye gårdbruker.  

Bekymring for Snåsalandbruket  

2013 startet med bekymring om at flere gårdbrukere i Snåsa vurderte å avslutte og/eller legge om til 

mer ekstensiv drift på sine gårdsbruk. Styret drøftet dette og sendte en bekymringsmelding til Snåsa 

kommune og med ønske om å diskutere utfordringer og muligheter vi har til å påvirke. Den 31.01. 

fikk vi et møte med Snåsa kommune ved rådmann, fagsjef landbruk og ordfører hvor vi presenterte 

utfordringer og mulige tiltak for å bøte på en uønsket utvikling. Ut fra dialogen ble vi enig om at årets 

første møte i Snåsa Landbruksforum skulle vies utviklingen av landbruket i Snåsa. Utdrag fra referatet 

fra Snåsa Landbruksforum den 21.02: 

«Bondelaget frykter stor nedgang i antall aktive produsenter i kommunen og da 

spesielt innen melk-, gris- og saueproduksjon. Bondelagets beregninger viser at 2 mill. 

liter melk, eller nærmere 25 % av melkeproduksjonen i bygda, kan forsvinne i løpet av 

kort tid. Overgang til mindre arbeidsintensive produksjoner, og da ofte i forbindelse 

med generasjonsskifte. Som årsak ble nevnt bl.a. generell nedgang i økonomien i 

landbruket og et stadig mer omfattende og begrensende regelverk som gårdbrukerne 

må forholde seg til. Bondelaget påpekte også at mange melkeprodusenter kunne få 

mangel på areal da leie av dyrkajorda fulgte vanligvis ikke med melkekvoten.» 
 
Gode diskusjoner i Snåsa landbruksforum bidro til flere tiltak som skulle gjennomføres i løpet av 

2013. Det ble derfor nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Snåsa Bondelag, Produsentlaget, 

Norsvin, NLR og kommunen som fikk ansvar for praktisk gjennomføring av vedtatte tiltak; 

landbruksmøte, politiker opplæring 

og studietur.  

Framtidsretta landbruksmøte 15.04.  

Den 15.april møtte 100 stykker opp 

på åpent møte på Snåsa hotell som 

Snåsa landbruksforum i samarbeid 

med kommunen arrangerte. 

Hovedinnledere var årets unge bonde 

Per Magnus Værdal, professor og 

bygdeforsker Reidar Almås, 

landbruksdirektør Kirsten I. Værdal 

samt fylkesleder Asbjørn Helland, 

bransjeansvarlig landbruk Anja 
Møteinnledere                                                               (foto: Siv M. Belbo) 

 



Gotvasli i SMN1, Sau og geitavlsleder Tone Våg og varaordfører Ragnheid Hauffen. Rådmann Truls 

Eggen ledet møtet trygt igjennom.  Aldersspennet mellom 4 mnd og 86 år sier sitt om deltakelsen. 

Mange unge og potensielle gårdbrukere var også med. Dette ble et svært positivt møte med mange 

gode innlegg og innspill til hvordan vi i Snåsa kan bli mer framtidsretta og mulighetstenkende. Både 

Trønder-Avisa og Snåsningen gav arrangementet god pressedekning. 

Årets Bondevenn 

På møtet ble det 

også utdelt 

hedersbemerkelsen 

«Årets bondevenn» 

til følgende:  

Gunnar Omli, Arne 

Olav Eggen, Thor J. Skaget, Leif Gunnar Aunsmo, Anders Mona, Ola Agle, Lars Lysberg, Truls Eggen og 

Olav Karlsen. Disse har alle gjort en stor innsats for gårdbrukere i Snåsa de siste årene og Snåsa 

Bondelag ønsket å hedre dem for deres innsats.  

Deltakelse i øvrig organisasjons- og næringsliv 

Med bakgrunn i at nærmere 30 % av all sysselsetting og mye av verdiskapinga i kommunen står 

landbruket for, vedtok styret at vi skulle meldes oss inn i Snåsa Næringsforum. Vi deltok på årsmøte 

den 3.4.2013. Der ble nestleder valgt inn i valgkomiteen og bidro til at Snåsa landbruksforum fikk fast 

medlemsplass i Snåsa Næringsråd. Bondelaget ble oppfordret på årsmøte å opprette egen nettside 

via Snåsaportalen www.snasa.no.  Vi deltok også på et senere møte hvor Snåsa portalen ble 

presentert.  

Styret har også hatt dialog med Næringsforumet om ulike felles tiltak. Dette vil vi jobbe videre med i 

året som kommer.  

Snåsa Bondelag ønsker å være aktiv bidragsyter til aktiviteter som fremmer landbruksnæringa i 

bygda. Styret har besluttet at det skal vi gjøre på ulike vis. Blant annet har vi i 2013 støttet følgende 

aktiviteter:  

 Fylkesleir i 4H Nord Trøndelag på Agle 

 Såmmårkauk i Snåsa 2013 

 Småviltprosjektet 

 Snåsa Kulturskoles «Kul Mat» 

Årsmøte i Nord Trøndelag bondelag 

Årsmøtet ble avholdt på Snåsa Hotell og det ble en 

heftig landbrukspolitisk diskusjon i starten av møtet 

med Nils T. Bjørke og fylkets stortingsbenk. Fra Snåsa 

deltok Edmund Fossum, Kåre Eggen, Tom Erik Saur, 

Jørn Magne Vaag og delvis Siv Merethe G. Belbo. 

 

http://www.snasa.no/


Miljøvirkemidler 

Etter påtrykk fra Snåsa Bondelag fikk faglagene igjen mulighet til å drøfte forvaltningen av SMIL 

virkemidler med landbruksforvaltningen. Dessverre kom dialogen i gang så sent at det ikke var 

muligheter for en reell drøfting i forkant av søknadsrunden 2013. Bondelaget vil følge opp og kreve 

drøfting av forvaltningen av SMIL midlene for 2014. Disse miljøvirkemidlene er framforhandlet 

gjennom jordbruksoppgjøret og gir faglagene rett til drøftingsmøter med den kommunale 

landbruksforvaltningen.  

Landbrukshuset 

Mye tid har gått med til forberedelser og salg av Landbrukshuset. Huset ble solgt i mai og oppgjøret 

har gitt huseierne kapital. Styret har vurdert det slik at midlene skal nyttes til landbruksfremmende 

tiltak for snåsalandbruket og at dette vil være en oppfølgingssak for kommende styre.  

Møteplass for gårdbrukere 

Åpent møte i forbindelse med jordbruksoppgjøret ble gjennomført den 11.februar med fylkesleder 

Asbjørn Helland og sentralstyremedlem Trine Hasvang Vaag som innledere. Med omlag 15 oppmøtte 

fordelt på flere produksjoner, fikk vi gode drøftinger som bidro til mange nyttige innspill. Disse ble 

sendt til fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag. Vi spilte inn forlag til flere inntekstdrivende tiltak og 

blant økt kvalitetstilskudd på storfe ble innført i årets jordbruksoppgjør.  

Snåsa Landbruksforum  har hatt dagsmøter på Snåsa Hotell og vi har hatt ansvar for følgende tema:  

 November: «Traktor på vei»(lastesikring) og HMS i landbruket 

 Januar/februar: HMS kurs med 25 deltakere   

 Mars: Hydrotekniske tiltak / grøfting 

 

 

I april tok Bondelaget initiativ til møte med Reindriftsforvaltningen og landbruksforvaltningen i Snåsa 

om problemstillingen vedrørende rein på innmark. Der ble det vedtatt en rekke konstruktive tiltak 

som skulle bøte på situasjonen.  Inntrykket så langt er at situasjonen har blitt bedret og mindre tilløp 

til konflikter.  

I februar skrev styret høringsuttalelse til rullering av forvaltningsplanen for store rovvilt i region 6. 

Flere av innspillene tok NT Bondelag med seg i sin høringsuttalelse.  

Engasjerte deltakere på stormøtet 15.april 2013              (foto: Siv M Belbo) 



Informasjonsutveksling 

Det er behov for en informasjonsplattform som bidrar til god kommunikasjon innbyrdes og mellom 

landbruksforvaltningen, fagorganisasjonene og gårdbruker i Snåsa. I dag er det kun 

landbrukskontoret som har en epostliste for de som søker produksjonstilskudd og noen 

fagorganisasjoner som har sine medlemmer på SMSliste. Det er ønskelig å få en omforent løsning 

hvor alt av fagstoff, orienteringssaker og statistikk som er relevant for landbruket i Snåsa samles og 

er lett tilgjengelig. Snåsa Bondelag har spilt inn temaet og flere forslag er videre diskutert i Snåsa 

landbruksforum. I samråd med landbrukskontoret ble fagorganisasjonene enige om at det er ønskelig 

med en tilknytning til kommunens heimeside gjennom en egen temaside landbruk. 

Landbrukskontoret jobber videre med denne saken.  

Samarbeid om utvekslingselever ved St.Olaf Collage 

Også i år bidro Snåsa Bondelag med vertsfamilie til to utvekslingselever. Det var ønskelig at de bodde 

på samme sted og Kåre Eggen med storfamilie tok likeså godt i mot to unge gutter. Disse var med på 

en rekke kulturelle og sosiale aktiviteter foruten sauslipp, seteropphold, gårdsarbeid og skogdag. De 

har gitt tydelig inntrykk av at de har hatt det fint på Snåsa i sommer  

Studietur – «Verdiskapning i landbruket – driftsbygninger og fjøsløsninger» 

Som en oppfølging av motivasjonsmøtet «Framtid for landbruket på Snåsa» i vår, arrangerte Snåsa 

Landbruksforum studietur med buss «Inderøya rundt» 4. september. Målet med dagen var og sjå på 

nye/ombygde landbruksbygg og gi videre inspirasjon og motivasjon til satsing i landbruket på Snåsa. 

Studieturen gav mange nyttige tips for omlag 12 gårdbrukerne som var med. Bedre markedsføring og 

unngå tur midt i skuronna, ville mest sannsynlig ha bidratt til større oppslutning.  

Årets stortingsvalg ble et Matvalg 

Med stort trykk fra bondelaget sentralt ble vi oppfordret ti både å markere og gjøre stortingsvalget til 

et valg som vil ha betydning for norsk produksjon av mat, et såkalt «matvalg». September ble viet til 

valgkamparbeid og styret delte ut brosjyrer på stands i Snåsa sentrum to lørdager før valget.   

Stubbryterordenen 

Igjen har Bondelaget sammen med Snåsa Bonde- og 

Småbrukerlag blåst liv i Stubbryterordenen som ble stiftet i 

1987. Frem til i dag har fem Snåsninger blitt slått til ridder av 

ordenen. I løpet av 2014 håper vi å kunne slå nye riddere.  

Aktiviteter relatert til andre Bondelag 

Årets regionmøte mellom Bondelaget og Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag var i oktober 2012 hvor Edmund og Siv 

Merethe deltok. Det var et interessant møte hvor mange 

fagområder ble berørt som økt matproduksjon, omdømme 

prosjektet og vanndirektivet . 
Stubbryterordenen  



Framtidig kommunal landbrukstjeneste Med bakgrunn i brev sendt fra Bondelagene og 

Skogeierlagene har Regionrådet i Indre Namdal (IN) satt i gang et arbeid og en arbeidsgruppe for å 

vurdere faglagenes bekymring for fagkompetansen på Landbrukskontorene (skog og jord).  Snåsa 

Bondelag har deltatt på felles møter med øvrig faglag i regionen.  Forslag til framtidige løsninger på 

hvordan den kommunale landbrukstjenesten bør organiseres, legges fram for regionrådet i løpet av 

høsten. Grong bondelag har representert lagene i IN i styringsgruppa.  

Edmund deltok på møte i Grong bondelag vedr samdrift i melkeproduksjon.  

Fjellandbrukskonferanse 20. august inviterte bondelagene i Røyrvik, Namsskogan og Lierne til 

storstilt konferanse med tema muligheter for fjellandbruket. Her deltok fem stykker fra Snåsa. 

Veivalgsprosjektet IN bonden Prosjektet ledet av NLR Namdal blir i 2013 avsluttet. Det er 16 

gårdbrukere i Snåsa som deltar på siste del av prosjektet hvor en fikk tilbud om individuell 

rådgivning. Høylandet bondelag har representert lagene i IN i styringsgruppa.  

For øvrig har styret representert i felles møter med øvrige faglag i IN. Ulike tema har vært drøftet 

derav et felles rovdyrprosjekt som ble omsøkt tilretteleggende BU-midler.  

Oppsummert 2013 

2013 må anses å være et aktivt år for Snåsa Bondelag. Mye skjer på mange ulike fronter og styret har 

jobbet godt og fordelt oppgaver og ansvar innbyrdes. Vi setter pris på et godt samarbeid med 

landbruksforvaltningen i kommunen og øvrige fagorganisasjoner både i kommunen og regionen for 

øvrig. Det er viktig at gjensidig kommunikasjon og tillit opprettholdes for at vi kan jobbe mest mulig 

effektivt på vegne av medlemmene våre.  Med ny regjering vil vi få mange nye utfordringer men også 

muligheter som vi må gripe tak i. Det skal vi sannelig gjøre!    

 

 

Edmund Fossum 

Leder i Snåsa Bondelag 

 

 

Etterlysning 

Snåsa Bondelag blir 130 år i 2014.  

 Vi savner et eksemplar av jubileumsberetningen Snåsa Bondelag 100 år. 

Om du har et til overs, så ta det med på årsmøtet!  


