ÅRSMELDING

2013

Innhold
Forord fra fylkesleder – Et landbrukspolitisk år...................................................................................... 5
Organisasjonen ........................................................................................................................................ 6
Tillitsvalgte i Sør—Trøndelag Bondelag............................................................................................... 6
Fylkesstyret...................................................................................................................................... 6
Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013 ........................................................................... 7
Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2013 ...................................................................................... 7
Lokallagsledere 2013/2014 ............................................................................................................. 8
Sekretariatet ........................................................................................................................................ 9
Samarbeidende advokater .................................................................................................................. 9
Skattekurs for samarbeidende regnskapskontor .............................................................................. 10
Arbeidsplan 2013................................................................................................................................... 11
Fylkesstyrets arbeid 2013................................................................................................................... 12
Utdrag av saker fylkesstyret har jobbet med .................................................................................... 12
Årets lokallag ................................................................................................................................. 12
Høringer ......................................................................................................................................... 12
Innspill jordbruksforhandlingene .................................................................................................. 14
Organisasjonens hovedmøter ............................................................................................................... 14
Regionmøtene 2013 .......................................................................................................................... 14
Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2013 .......................................................................................... 15
Representantskapsmøte i Norges Bondelag ..................................................................................... 16
Årsmøte Norges Bondelag 2013........................................................................................................ 16
Lokale årsmøter ................................................................................................................................. 17
Ledermøte på Ørland 12. – 13. november ........................................................................................ 18
Stortingsvalget - Matvalget ................................................................................................................... 20
Bondevenn ........................................................................................................................................ 20
Kampanjedag 10. april ....................................................................................................................... 21
Rundballer, brosjyrer og epler .......................................................................................................... 21
Organisasjonsbygging ............................................................................................................................ 22
Verving og verveutvalget 2013....................................................................................................... 22
Kurs for vervansvarlige .................................................................................................................. 22
”Vervingens 5 bud”........................................................................................................................ 23
Medlemsutvikling .......................................................................................................................... 23

Uten bønder

Side 2

Matlaus trønder

Opplæringsutvalget 2013................................................................................................................ 24
Kurs for lokale tillitsvalgte ............................................................................................................. 24
”Kvinner Kan … Kjærlighet til” 2. november 2013............................................................................. 25
HMS i landbruket ............................................................................................................................... 27
Næringsutvikling og grunneierretter..................................................................................................... 28
Jordvern ............................................................................................................................................. 28
Jordvernkonferanse i Trondheim 14. februar, ”Kampen om arealene”. ...................................... 28
Arealplan Trondheim ..................................................................................................................... 29
Jordvernaksjon 26.11.13 ............................................................................................................... 30
Ørland Kampflybase ...................................................................................................................... 31
Rovdyr................................................................................................................................................ 32
Rovdyrsommer .............................................................................................................................. 32
Krokann-saken i Lagmannsretten. Rettskraftig. ............................................................................ 32
Tapstall – organisert beitebruk ..................................................................................................... 33
Prosjekter .......................................................................................................................................... 34
Prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge ........................................................................................ 34
Inn på Tunet (IPT) .......................................................................................................................... 35
Best på grovfôr .............................................................................................................................. 36
Økt verdiskapning i Bygdeservice .................................................................................................. 37
Kompetanseløft Trøndelag ............................................................................................................ 38
Radiobjeller - elektronisk sporing av husdyr i Sør-Trøndelag....................................................... 38
Økologisk Foregangsfylke Trøndelag ............................................................................................. 39
Alliansebygging og samarbeidspartnere ............................................................................................... 40
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ......................................................................................................... 40
Skjetlein Grønt kompetansesenter ............................................................................................... 40
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag .......................................................................................................... 41
Tenkeloft Trøndersk Landbruk ...................................................................................................... 41
Regionalt landbruksforum ............................................................................................................. 41
Dialogsamling Reindrift ................................................................................................................. 42
Politikerkontakt ................................................................................................................................. 42
Oi! Trøndersk mat og drikke .............................................................................................................. 44
Samarbeidsavtale med Gjensidige .................................................................................................... 44
Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS) ...................................................................................................... 45

Uten bønder

Side 3

Matlaus trønder

Trøndersk Kornutvalg .................................................................................................................... 46
Kommunikasjon og synlighet ................................................................................................................ 47
Åpen Gård.......................................................................................................................................... 47
Ny brosjyre ........................................................................................................................................ 50
Oi! Trøndersk Matfestival.................................................................................................................. 50
Ny hjemmeside.................................................................................................................................. 51
Facebook ........................................................................................................................................... 51
Norges Bondelags samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi ........................................... 52
Årets Unge Bonde.................................................................................................................................. 54
Vedlegg .................................................................................................................................................. 55
Regnskap 2013 .................................................................................................................................. 55
Liste over representasjon etter årsmøtet 2013: ............................................................................... 56

Uten bønder

Side 4

Matlaus trønder

Forord fra fylkesleder – Et landbrukspolitisk år
Mer enn på lenge ble 2013 et landbrukspolitisk år. Bondelaget hadde som ambisjon å gjøre
matproduksjon til en viktig sak i valgkampen foran Stortingsvalget høsten 2013.
Forberedelsene ble starta på juni 2012, hele organisasjonen skulle trimmes foran et viktig
valg. Politikere og partier på alle nivå ble jevnlig kontaktet slik at flest mulig skulle mene
matproduksjon var et viktig valgkamptema. En formidabel jobb ble gjort av hundrevis av
tillitsvalgte og ansatte over hele landet. Bondelaget var bedre forberedt enn noen gang, og
mat og landbruk ble tema mange steder.
Senterpartiet hadde ikke mat og landbruk som en av hovedsakene sine, men i Sør-Trøndelag
gjorde partiet og stortingsrepresentant Heidi Greni en respektabel jobb for å få landbruk fram
i valgkampen. Mange velgere tok nok med matproduksjon i sin vurdering av partivalg, men
ikke mange nok. Valgresultatet er vel kjent, det ble ” blå-blått” i regjering med
Fremskrittspartiet og Høyre. Og Frps Sylvi Listhaug som landbruksminister. Ei kraftig
utfordring for norsk matproduksjon.
Listhaug er en dyktig politiker med stor gjennomføringskraft og det tok ikke lang tid før de
negative konsekvensene av regjeringsskiftet kom. Europaminister Helgesen reiste til Brüssel
og kunne love reversering i ostetollsaken, statsbudsjettet kom med avgiftsøkninger og
jordvern tapte i sak etter sak. Samtidig varslet regjeringa at de vil oppheve konsesjonsloven,
boplikten, delingsforbud og priskontroll, utrede praktiseringen og effekten av driveplikten, og
vurdere en oppheving.
Etter valget har vi sett nytten av den harde jobbinga gjennom vel et år. Kristeligfolkeparti og
Venstre har, som støtteparti til regjeringa, så langt vist seg svært viktige for landbruket. Den
blåblå regjeringa oppdaga brått de var ei mindretallsregjering og ostetollsaken ble foreløpig
parkert og Venstre har levert inn et viktig forslag for Stortinget om jordvern. Arbeiderpartiet
med Knut Storberget, har profilert seg tydelig for norsk matproduksjon og norsk landbruk.
Uten den gode jobben gjort av oss i Bondelaget er jeg sikker på at vi ikke hadde hatt samme
støtten politisk i Stortinget og blant folk flest. Mat og landbruk er for tida en sak med
betydning. Vår utfordring inn i et nytt år er å trimme egen organisasjon enda mer, bli enda
dyktigere og utnytte den oppmerksomheten vi har rundt norsk matproduksjon til å sikre økt
matproduksjon på norske ressurser.
Takk til alle for en fantastisk innsats for norsk matproduksjon i 2013!
Lars Morten Rosmo
Fylkesleder Sør-Trøndelag Bondelag
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Organisasjonen
Tillitsvalgte i Sør—Trøndelag Bondelag
Fylkesstyret

Lars Morten Rosmo, Skaun, fylkesleder

Tlf. 72 86 33 12, Mobil. 905 84 815,
e-post: lmrosm@online.no

Arnt Tilset jr., nestleder

Mobil: 909 15 401
e-post: atilset@gmail.com

Kari Åker, Rissa

Mobil: 971 64 466
e-post: kariaker@outlook.com

Frank Røym, Soknedal

Mobil: 950 37 158
e-post: frank.roym@gauldalen.no

Eli Birgitte Singstad, Agdenes

Mobil: 951 39 857
e-post: singstad@live.no

Åse Rosmo,Trondheim, STBK

Mobil: 900 95 306
e-post: rosmo@epost.no

Siri Voll Dombu, Meldal, STBU

Mobil: 416 01 262
e-post: siri_dombu@hotmail.com

Vararepresentanter til styret:
1.

Robert Fosseng Melum, Bjugn

Mobil: 957 25 157
e-post: audalen@hotmail.no

2.

Ola Bjørkøy, Meldal

3.

Gunnar Hoseth Husby, Orkdal

Mobil: 976 52 191
e-post: bjoerkoe@online.no
Mobil: 995 33 664
e-post: gunnar-husby@hotmail.com
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Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2012/2013
1. Arnt Tilset
2. Frank Røym
3. Karl Erik Sørensen

Oppdal
Soknedal
Ørland

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013/2014
1.
2.
3.
4.
5.

Kari Åker
Eli Birgitte Singstad
Robert Melum
Gunnar Hoset Husby
Sivert Moen senior

Rissa
Agdenes
Bjugn
Orkdal
Soknedal

Varautsendinger i 2013
1. Stein Outzen
2. Helge Idar Bjerkset
3. Marianne Dolpen
4. Jan Inge Stein
5. Kristine Ek Brattset
6. Jan Egil Tillereggen
7. Sissel Langørgen
8. Jon Gisle Vikan

Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2013

Laila Iren Veie, leder,
Magnar Skjerve, nestleder,
Jan-Egil Tillereggen,
Kari Ljøkjel,
Trond Langen,

Bjugn
Rennebu
Klæbu
Orkdal
Rørosbygdene
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Oppdal
Singsås/Støren
Rennebu
Osen
Rennebu
Klæbu
Byneset
Malvik

Lokallagsledere 2013/2014
Bondelag
Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Flå Bondelag
Haltdalen Bondelag
Heim Bondelag
Hemne Bondelag
Hitra og Frøya
Bondelag
Horg landbrukslag
Hølonda Bondelag
Klæbu Bondelag
Landbrukslaget
Nord
Leinstrand og Tiller
Landbrukslag
Lønset Bondelag
Malvik Bondelag
Meldal Bondelag
Melhus Bondelag
Oppdal Bondelag
Orkdal Bondelag
Osen Bondelag
Rennebu Bondelag
Rissa Bondelag
Roan Bondelag
Rørosbygdenes
Bondelag
Selbu Bondelag
Singsås og
Støren Bondelag
Skaun Bondelag
Snillfjord Bondelag
Soknedal Bondelag
Stadsbygd Bondelag
Strinda
Landbrukslag
Tydal Bondelag
Ørland Bondelag
Åfjord Bondelag
Ålen Bondelag

Navn
Eli Birgitte Singstad
Laila Iren Veie
Olav Svardal
Sissel Langørgen
Trond Henrik Reitan
Anders Bollingmo
Arnstein Mjønesaune
Knut Johan Singstad
Trond Larssen

Adresse
7316 Lensvik
7165 Oksvoll
7298 Budalen
7070 Bosberg
7234 Ler
7383 Haltdalen
7206 Hellandsjøen
7200 Kyrksæterøra
7242 Knarrlagsund

Epost
singstad@live.no
liveie@broadpark.no
olav.svardal@gauldalen.no
s.langorgen@online.no
trondhreitan@loqal.no
anders.bollingmo@gauldalen.no
arnstein.mjonesaune@hemne.as
Singstad2@hotmail.com
t-larss@online.no

Telefon
951 39 857
480 02 470
909 55 795
913 72 937
915 52 476
918 58 348
918 35 207
979 74 830
970 42 211

Kåre Magnar
Presthus
Kai Bertil Blokkum
Thomas Rømma
John Øystein Gjønnes

7232 Lundamo

kaarepresthus@hotmail.com

938 57 565

7213 Gåsbakken
7540 Klæbu
7320 Fannrem

k-blokkum@hotmail.com
t-romma@hotmail.com
john@hafella.no

918 28 259
915 29 397
901 25 419

Ketil Pettersen

7083 Leinstrand

keti-pet@online.no

958 06 369

Ola O Vindal
Tor Glørstad
Ola Bjørkøy
Anders Eggen
Kari Toftaker
Lars Ole Bjørnbet
Trond Storvoll
Kristine Ek Brattset
Jomar Gomo
Geir Kosberg
Per Albert Sødal

7342 Lønset
7560 Vikhammer
7335 Jerpstad
7224 Melhus
7340 Oppdal
7300 Orkanger
7740 Steinsdalen
7397 Rennebu
7110 Fevåg
7194 Brandsfjord
7374 Røros

ola.vindal@oppdal.com
tor.glorstad@gmail.com
bjoerkoe@online.no
anders.eggen@lfr.no
karit@onlina.no
larsole.bjornbet@c2i.net
trondstorvoll@hotmail.com
brattset@loqal.no
Jomar.gomo@online.no
geirakos@online.no
persoedal@gmail.com

902 06 724
926 12 491
976 52 191
906 03 562
975 39 790
419 29 016
913 43 026
957 29 990
416 69 690
979 53 359
976 84 306

Sissel Berge
Helge Idar Bjerkset

7580 Selbu
7387 Singsås

sissel@bergegard.no
helge.bjerkset@gauldalen.no

984 48 725
909 83 887

Ole Otterstad
Egil Berdal
Sivert Moen dy
Per Raudberget
Ingrid Nielsen

7357 Skaun
7257 Snillfjord
7288 Soknedal
7105 Stadsbygd
Reppe, 7054
Ranheim
7590 Tydal
7140 Opphaug
7170 Åfjord
7380 Ålen

oleoter@hotmail.com
eaberdal@online.no
sivert@moengaard.com
bro@stbank.no
nielsening@gmail.com

418 56 830
478 04 953
930 05 459
415 11 682
901 90 641

olamorten@live.no
arn-her@online.no
s.gilde@online.no
jan.moen@gauldalen.no

909 57 098
995 51 700
909 24 438
905 42 062

Ola Morten Græsli
Arne Hernes
Sigbjørn Gilde
Jan Moen
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Sekretariatet

Bondelagets Servicekontor i Trondheim er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag.
Det er tre ansatte i fulltidsstillinger ved kontoret. Gunn Iversen Stokke har permisjon til
september 2015.
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 og arrangering av tiltak og aksjoner.
Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag har en egen
samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Bondelag, og begge har kontorplass hos sekretariatet.

Samarbeidende advokater
Sør-Trøndelag Bondelag har samarbeid med 3 advokatkontorer i fylket i 2013:
Hovstad og Kvernrød (Støren), Bjerkan og Stav (Trondheim) og Nidaros (Trondheim).
Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmene kan få gratis svar på enkle spørsmål ved
henvendelse, ellers tar de saker på vanlig vilkår.
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.
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Skattekurs for samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelags avdeling for Regnskap og Juridisk service har etablert samarbeid med en
rekke regnskapskontor i fylket. Bondelagets skattekurs arrangeres eksklusivt for de ansatte på
disse regnskapskontorene. Skattekurset har som målsetning å gi en bred gjennomgang av
relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det
kommende årsoppgjør. Fylkeskontoret er administrativt ansvarlig for disse skattekursene.
I 2013 hadde vi 163 regnskapsførere på kurs på Clarion Hotell, Trondheim i tidsrommet
25.11-27.11. Deltakerne kom både fra Sør- og Nord-Trøndelag, Rindal og Surnadal.
Fylkeskontoret er representert på kursene.
Foredragsholdere var Anders Bjørnsen og Elling Bjerke
Det var 2 tema som ble tatt opp i årets skattekurs , Odel og Bokføringsregelverket.
Foredragsholdere var Erlend Stabel Darling og Torill Volden

Annonse
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Arbeidsplan 2013
VÅR VISJON: Vi skaper verdier i levende bygder
VÅRE HOVEDMÅL 2010-2015:




Være ledende i utviklingen av sørtrøndersk landbruk
Være en sterk og slagkraftig organisasjon for våre medlemmer
Medvirke til at våre medlemmer utvikler egne ressurser på gården og i bygda

Prioriterte arbeidsområder 2013:
 Mer inntektsutvikling i kroner enn gjennomsnitt hos andre yrkesgrupper i samfunnet
 Øke antall medlemmer med 150 medlemmer netto
 Et valgresultat som gir den beste og mest forutsigbare landbrukspolitikken
Strategiske arbeidsområder:
 Organisasjonsbygging
 Næringsutvikling og grunneierrettigheter
 Alliansebygging
 Kommunikasjon

Fylkesstyret, fra venstre: Kari Åker, Robert F Mehlum, Eli Birgitte Singstad, Arnt Tilset, Siri Voll
Dombu (STBU) og Lars Morten Rosmo. I tillegg sitter Frank Røym og Åse Rossmo (STBK) i styret.
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Fylkesstyrets arbeid 2013
Styret hatt 12 møter og i tillegg orienterende telefonmøter. Styret har behandlet 57 saker.
Fylkesstyret har evaluert sitt eget arbeid i 2013 og har arbeidet med å gjennomføre
forbedringer jfr. evalueringene. Styret har en styreinstruks vedtatt i 2011 som ble oppdatert og
gjennomgått på styreseminar i 2013. Styret har fordelt oppgaver (se vedlegg).
Styret har behandlet ordinære saker som regnskap, budsjett, arbeidsplan og årsmøtesaker. I
tillegg er det avgitt høringsuttalelser og gitt politiske innspill på en rekke områder.

Utdrag av saker fylkesstyret har jobbet med
Utenlandstur 2015
Styret i Sør-Trøndelag vedtar å bruke midler til et ledermøte utenlands i 2015. Styret
prioriterer tur til Tyskland med Nederland som andre prioritet.

Årets lokallag

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte Ørland Bondelag til årets lokallag i Sør-Trøndelag.
Styret nominerte Ørland Bondelag til Årets Lokallag overfor styret i Norges Bondelag. Ørland
Bondelag har gjennom flere år vært et aktivt lokallag. I 2012 og 2013 har de ytt mye ekstra
arbeid og innsats i forbindelse med grunneierrettigheter og Ørland Kampflybase.
Høringer

Høring endringer i jordloven:
Fylkestyret i Sør-Trøndelag Bondelag støtter de fremlagte forslag til endringer i jordloven. Vi
etterlyser imidlertid en vernehjemmel for dyrket mark i jordloven og en sidestilling av jordlov
og plan- og bygningslov i saker som vedrører omdisponering av dyrket mark til andre formål.
Styret mener videre at den foreslåtte endringen vil har liten betydning for
jordleieproblematikken på kort sikt, men at den kan ha betydning for enkeltsaker.
Høringsinnspill –revidert forvaltningsplan for store rovdyr region 6:
Sør-Trøndelag Bondelag er enig i de justering som foreslås i forvaltingsplanen. Vi viser blant
annet til tidligere innspill der vi har pekt på at Hedmark har et prioritert beiteområde i
Forollhogna rett over fylkesgrensa for der det er et yngleområde for jerv. Vi støtter derfor å
fjerne dette området som yngleområde. Vi viser også til at det er mye sau som beiter i dette
området og at Midtre Gauldal her like mye sau på beite som Rennebu (prioritert beiteområde).
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Høring – innskrenkning av odelsretten:
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag støtter forslaget fra Regjeringen om endringer i
odelsloven som fører til innskrenking av odelsretten.
Høring - Nytt Næringspolitisk Program:
Styret i Norges Bondelag har laget et forslag til nytt næringspolitisk program 2013-2017 og
sendt ut på høring med høringsfrist 22. mars. Sør-Trøndelag Bondelag mener at det er et stort
fremskritt at det relativt omfattende Prinsipprogrammet er erstattet med et noe mer kortfattet
og poengtert Næringspolitisk Program. Imidlertid mener vi at programmet kunne vært
ytterligere kortet ned og at en holdt seg mer til overordnete målsettinger. Det bør videre være
beskrevet hvordan programmet skal brukes de neste 4 årene. Styret kom i tillegg med innspill
til en del konkrete endringer.
Høring Planprogram for «dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal»:
Sør-Trøndelag Bondelag ser det som svært positivt at jernbanen bygges ut i Trøndelag.
Næringslivet har behov for mer miljøvennlig transport. Økt bruk av jernbane til kollektiv
transport vil bidra til å redusere bil-bruken og derigjennom indirekte behov for veibygging og
økt arealbehov til vei. Når det gjelder selve Planprogrammet er Sør-Trøndelag Bondelag
tilfreds med kapittel 4.2 ”Særlige forhold som må tas hensyn til i planleggingen” og vi har
flere kommentarer når det gjelder punkt 4.2.3 ”Forholdet til dyrkajord”.
Høring forskrifter grøftetilskuddet:
Sør-Trøndelag Bondelag foreslår å føye til ”skadelige miljøgasser” i § 1 og vi foreslår et
tillegg til § 7 etter siste punktum, som følger Uttalelsen skal innhentes av kommunene etter en
forhåndsvurdering av søknadene. § 3: etter andre avsnitt foreslår vi et nytt avsnitt:
… GPS posisjon på grøftene bør legges inn etter grøfting.
Høring - ”Regional plan for kulturminner” :
Som den organisasjon som organiserer de som faktisk er eiere av de fleste kulturminner er vi
noe overrasket over at vi ikke har fått delta mer i det innledende arbeidet til planen. Generelt
ønsker vi å påpeke at den største svakheten ved planen er at den ikke synliggjør
sammenhengen mellom kulturvernet, de økonomiske virkemidler som er til rådighet og
forholdet til andre typer vern. Kulturminnevernet må i større grad sees i sammenheng med
andre verneformål.
Konsekvensutredning Ørland Kampflybase:
Når det gjelder Forvarsbygg sitt forslag til Planprogram for ”Reguleringsplan med
konsekvensutredning for Ørland Flystasjon” har vi avgitt høringsinnspill til Forsvarsbygg. Se
eget kapitel.
Høring – Forskrift erstatningsordning rovviltskader:
Ber om at Krokann-dommen tas til etterretning og at innføring av forskriften må utsettes til
virkningen av Krokann-dommen er tatt med.
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Innspill jordbruksforhandlingene

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag hadde følgende prioriteringer i årets forhandlinger:





Jordbruket skal ha dekket kostnadsveksten, skal ha en kronemessig lik
inntektsutvikling som andre grupper og må ha en betydelig heving av inntektsnivået ut
over en kronemessig lik utvikling.
Det er stor og økende underdekning av norsk storfekjøtt. Årets
jordbruksforhandlinger må følge opp anbefalingene i den partssammensatte
arbeidsgruppe angående økt storfekjøtt-produksjon. Det må iverksettes økonomiske
virkemidler som bidrar til å øke storfekjøttproduksjonen betydelig.
Det må legges større ambisjoner for å øke norsk kornproduksjon, jfr. ”ekspertguppa”
sine anbefalinger. Disse må følges opp med praktiske tiltak i årets forhandlinger.
Lønnsomheten i norsk kornproduksjon må bedres.

Arbeidsgruppa sine anbefalinger når det gjelder distriktslandbruket må følges opp gjennom
prioriterte tiltak i årets jordbruksoppgjør.

Organisasjonens hovedmøter

Regionmøtene 2013
Det ble gjennomført fem regionmøter: Orkdal, Berkåk, Røros, Trondheim og Åfjord.
Til sammen møtte 76 styremedlemmer fra lokallagene. Styret og administrasjon deltok med til
sammen tre personer på hvert møte.

Uten bønder
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Det ble på møtene orientert om verving, vervekurs, opplæring og medlemsutvikling og
kvinnekonferanse. Jordbruksforhandlingene og valg var sentrale tema på årets regionmøter
Noe av det som opptok lokallagene var:
Modernisering skole/landbruks materiell
Jordvern
Nettsidene
Svangerskapspermisjon for selvstendig næringsdrivende like rettigheter som andre.
Pensjonsordninger.
Grøftetilskudd.
Forvaltning av hjort og villsau som spiser opp avlingene
Kurs for valgkomiteene.
Kommunisere i kroner og ikke i årsverk.
Problematikk rundt innføring av eiendomsskatt og takst på gårdsbrukene.

Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2013
Årsmøtet ble avholdt på Quality Panorama Hotell, Trondheim, 14. mars.
Det var 56 stemmeberettigete til stede.
Til sammen 73 deltagere med gjester, tillitsvalgte, faste utvalg, valgkomite og ansatte.
Møteleder Kolbjørn Frøseth ønsket gjester og delegater velkommen til årsmøtet. Han leste
minneord over æresmedlem i Norges Bondelag og tidligere fylkesleder Kåre Syrstad som
døde 3. februar. Kåre Syrstad ble minnet med ett minutts stillhet.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt sin tale ”Det er vi som kan endre Norge!”
Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner holdt innlegg om årets Stortingsvalg og
matproduksjon.
Landbruksdirektør Tore Bjørkli holdt innlegget ”Økt
trøndersk matproduksjon – hvor og hvordan skjer
dette?”
Uttalelsen ”Dette er vårt valg: Økt matproduksjon ved
økt lønnsomhet” ble vedtatt av årsmøtet.
Ørland Bondelag ble utnevnt til Årets lokallag 2012.

Uten bønder
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Representantskapsmøte i Norges Bondelag
Representantskapsmøtet i Loen 11. juni tok for seg resultatet av jordbruksforhandlingene som
betegnes som et gjennomslag, situasjonen i svinenæringa og Stortingsvalget til høsten.
Lars Morten Rosmo sa det er viktig å få innflytelse gjennom systematisk nettverksbygging.
Landbruksfamilien må bli tydeligere, det er viktig å kjenne hverandre godt. Han påpekte av vi
må finne ei løsning for svin, hvis ikke gjør andre det og det trenger ikke bli så bra. Han siktet
da til følgene ved en eventuell innføring av kontraktproduksjon. Rosmo mener også at i 2014
må det en investeringspakke til for storfe og melk.

Årsmøte Norges Bondelag 2013
Årets årsmøte var lagt til vakre Loen i Sogn og Fjordane 12. – 14. juni 2013 og var utvidet
med en dag. Fra Sør-Trøndelag Bondelag møtte 9 delegater. På utsendingsmøtet den 3. juni
ble det planlagt hvordan fylkeslaget skulle opptre på årsmøte og hvem som skulle ha ordet i
generaldebatten.

Fra venstre: Jon Gisle Vikan, org.sjef, Kari Åker, Lars Morten Rosmo, Eli Birgitte Singstad, Stein
Outzen, Kristine Ek Brattset, Arnt Tilset, Helge Idar Bjerkset, Frank Røym og Sivert Moen.
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Tre utsendinger hadde ordet i debatten. Fylkesleder Lars Morten Rosmo tok opp betydningen
av å være på andre arenaer enn det som er vanlig. Med en ny regjering blir det viktig å være
synlige i samfunnsdebatten. Det blir også viktig systematisk å bygge opp et nytt kontaktnett.
Eli Birgitte Singstad snakket om behovet for bedre betingelser for bønders
pensjonsrettigheter, mens Stein Outzen tok opp utfordringer ved økonomien i
melkeproduksjonen.
Årsmøtet i Loen hadde ellers et flott program der delegatene med blant annet ble tatt med ut
på utferder i områder omkring, det var tid til gruppearbeid og det ble gjennomført en flott
festmiddag om kvelden med lokalprodusert mat fra Sogn og Fjordane.

Lokale årsmøter
35 av 36 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober-desember 2013.
Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av disse.
Mange lokallag sliter med oppmøte på årsmøtene, men noen lag har slått seg
sammen for felles temamøter, og det lokker medlemmer til å møte opp. De vanlige
årsmøtesakene gjennomførte de hver for seg.
Enkelte lokallag har også engasjert eksterne foredragsholdere.
Det største temaet rundt om på årsmøtene i år var landbruk og politikk og etter valget, ellers
gikk det mye på rovdyr og jordvern.

Uten bønder
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Ledermøte på Ørland 12. – 13. november
Ledermøtet ble holdt på Ørland Kysthotell, Brekstad. Til sammen var det 39 deltagere.

Dag 1 var ny landbrukspolitikk hovedtema. Møteleder var Frank Røym.
Ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt, åpnet ledermøtet. Statssekretær i
Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, holdt et innlegg og deltok i
møter med støygruppa på Ørland, Kompetanseløft Trøndersk Landbruk og Grønn Forskning.
På hennes program sto også gårdsbesøk.
Leder i Norges Bondelag Nils T Bjørke og fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt innlegg om
utfordringer og muligheter i ny landbrukspolitikk. Lokallagslederne deltok også med innlegg
og kommentarer
Ledermøtet hadde landbrukspolitisk debatt med trøndersk virkning og guidet tur med
orienteringer om Ørland Kampflybase.
Dag 2 var viet vervearbeid, Malawiprosjektet, ekstranettet og temaet hvordan øke
matproduksjonen i egen kommune.
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Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal, hilste fra
landbruksminister Sylvi Listhaug. Statssekretæren besøkte melkeprodusent Karl Erik Sørensen og
eggprodusentene Aina og Geir Yngve Hovde. Olaf Einar Vik var lokal guide, og assisterende
landbruksdirektør Jan Yngvar Kiel deltok fra Fylkesmannen.
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Stortingsvalget - Matvalget
Den politiske situasjonen i Norge tilsa at vi kunne få ei blå-blå regjering. Det ble gjort
beregninger av hvordan Høyres og Fremskrittpartiets politikk ville slå ut for landbruket.
Resultatene ble spredt og partiene konfrontert med. Fylkesstyret har jobbet mye med
politikerkontakt. Facebook ble aktivt brukt til å spre informasjon om Stortingsvalget.

Bondevenn
Kampanje iverksatt av Norges Bondelag sentralt. Alle lokallag fikk materiell og utstyr til å
utnevne 10 bondevenner hver. Bilder av utnevnte bondevenner ble lagt ut på Instagram.
Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte følgende bondevenner: Landbruksdirektør Tore Bjørkli,
Gunn Iversen Stokke (Sp), Heidi Greni (Sp), Arne Braut(Rovviltnemda), Odd Arne Brattland
(ST Fylkeskommune), biskop i NidarosTor Singsaas, Snorre Valen (SV), Aud Herbjørg
Kvalvik (SV), Jostein Dragset (Mattilsynet), Aslaug Rustad (Oi!), Vigdis Harsvik (Innovasjon
Norge), Harald A Lein (Norsk Senter for Bygdeforskning), Morten Karlsen (NRK), Trond
Rønningen (Styringsgruppa Nye Leangen).
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Kampanjedag 10. april
Kampanjedagen er en positiv aksjon rettet mot folk flest og gjennomføres før
jordbruksforhandlingene.
Vi gjennomførte matpakkeutdeling på torget i Trondheim, utnevning av bondevenner både i
organisasjoner og Olav Tryggvason på sin sokkel. Dette fikk bra dekning i radio og TV.
Bondevennene fra bl.a Oi!, Mattilsynet, fylkeskommunen og Innovasjon Norge som tok
bølgen ble brukt i NRKs ”Nytt på Nytt” påfølgende uke som Liv Signe Navarsetes
heiagjeng

Rundballer, brosjyrer og epler
Lokallagene ble oppfordret til å legge rundballer påskrevet ”matvalg” langs veier da det
nærmet seg valgdagen. Lokallagene delte også ut tilsendte matvalgsbrosjyrer i postkassene til
folk i bygda.
6. september ble det delt ut 300 norske epler sammen med matvalgsbrosjyren på torget i
Trondheim.

Uten bønder
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Organisasjonsbygging
Verving og verveutvalget 2013
Verveutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Eli Birgitte Singstad (leder), Jan Egil
Tillereggen og Helge Idar Bjerkset. Rådgiver Berit JS Storrø har vært sekretariat.
Verveutvalget har hatt 2 telefonmøter.
Fokusområder:
• System for fokus på verving i lokallaga
• Synlighet
• Kurs/inspirasjon
Kurs for vervansvarlige

Det ble holdt kurs for verveansvarlige i lokallagene på Hotell Augustin i Trondheim 26.
februar. Prosjektleder i ”Tørre å spørre” Elin Røed engasjerte de 11 deltagerne i temaene
hvorfor verve og hvordan ta vare på medlemmene. Lars Morten Rosmo engasjerte med temaet
styrken ved å være mange. Helge Idar Bjerkset tok for seg medlemsfordelene Agrol og
Landkreditt.

Uten bønder
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”Vervingens 5 bud”

Tørre å
spørre!

Sørge for
innmelding

Følge med
hvem som
kan verves

Lokal
aktivitet og
synlighet

Sørge for
inkludering

Medlemsutvikling

Selv om vi har satt fokus på vervearbeid også dette året, har medlemstallet gått ned.

Medlemsutvikling 2013 (Per 31.12.2013)
Fylke

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

Pr.
Pr.
01.01.2013 31.12.2013 Endring

4293

Endring i bruksmedlemskap (P1):
Endring i personlig medlemskap (P2):

Uten bønder

4238 - 55

Nye

206

Total
avgang

231 -1,3%

165 utmeldt hvorav 21 døde. 139 nye.
66 utmeldt hvorav 6 døde. 67 nye.
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% vis
endring

Opplæringsutvalget 2013
Opplæringsutvalget har bestått av Kari Åker (leder), Johnny Foss og Siri Voll Dombu.
Sekretariat har vært Berit JS Storrø og Anne Føll.
Opplæringsutvalget har hatt fire møter i 2013. Opplæringsutvalget har jobbet med Kvinner
Kan, opplæring lokalt tillitsvalgte, odelscamp, skolekontaktsamling, Landbrukshelga og Den
grønne skolen.
Skolekontaktsamling ble utsatt pga få påmeldte. Odelscamp ble utsatt pga kort tid til å
gjennomføre markedsføring. Landbrukshelg med Unge Bønder-kurs ble avlyst pga få
påmeldte.

Kurs for lokale tillitsvalgte

Det ble gjennomført fire lokale kurs for lokalt tillitsvalgte 2. – 5. desember. Til sammen 29
deltagere. Kveldskurs i Trondheim og dagkurs på Singsås, i Orkdal og i Rissa. Fylkesstyret og
ansatte sto for kursene som hadde temaene:




”Fra fjøs til tillitsverv” – styrets ansvar og oppgaver, må-bør-kan, lokallagshåndboka
og Tørre å spørre.
”Lokal landbruksmelding” – hvordan gi kommune-politikerne kunnskap om landbruk?
”Administrasjon og beredskap” – årshjul, min side, medlemslister, beredskap
smittsomme dyresykdommer, ulykker/ hendelser og aksjoner.
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”Kvinner Kan … Kjærlighet til” 2. november 2013

”Kvinner Kan” ble for femte gang arrangert av Sør-Trøndelag Bondelag med økonomisk
støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Program og opplegg ble utarbeidet av Kari Åker, Siri Voll Dombu, Johnny Foss, Anne Føll
og Berit JS Storrø. Årets konferanse var lagt til Britannia Hotell i Trondheim.
Norges Bondelag ved Eva Ambjørnrud har bidratt med hjelp til layout på folder, gavekort og
hjemmeside.
Det deltok 90 damer på konferansen. Aldersspredningen er god. Vi registrerte i år en del
yngre deltagere. Bygdekvinnelagene hadde mobilisert godt til deltagelse.
Kari Åker fra fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsket velkommen og åpnet konferansen
som i år var lagt til Britannia Hotell i Trondheim.

Uten bønder
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Bjarne Brøndbo var årets konferansier og sydde det hele sammen med historier, sang og
sprell. Og han ble den trivselsfaktoren han skulle være.
”Kjærlighet til … bonden, barna og gården” ved Kari Haug Gjønnes, Hafella Gård. 30 min
”Kjærlighet til … medmennesker” ved Ane Haugen Wexelsen, Bakkekontakten. 60 min
”Kjærlighet til … deg selv” ved Gunn Skjøstad, Thrive Norge. 45 min
”Kjærlighet til … mat” ved Britt Grete Moen, Furkunnjmat. 45 min

Stemninga var god og konferansen ble godt mottatt av deltagerne som her kjører E6, og Bjarne
Brøndbo har fått utdelt sosiale antenner.
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HMS i landbruket
Oppfølging av prosjektet Skadefri Bonde:
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag har begge deltatt i prosjekt Skadefri Bonde som
nå er avsluttet. Det er til en viss grad fulgt opp. Gjennom vedtak om oppfølging har de to
fylkeslagene sammen skrevet en henvendelse til styret i Norges Bondelag angående
oppfølging av HMS arbeidet i organisasjonen, blant annet med forslag om flere konkrete
tiltak.
Prosjektet var et samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Landbrukets HMS
tjeneste, Arbeidstilsynet, NTNU og ST Olavs Hospital. Det hadde et totalbudsjett på 4 mill kr
hvorav 2,5 mill var bevilget fra Gjensidigestiftelsen.
Målet for prosjektet var å få kunnskap om forekomst av personskader/ulykker i landbruket og
samtidig innhente opplysninger som kan identifisere årsaker og bakgrunn for skadene slik at
dette kan brukes videre i forebyggende arbeid.
Selve prosjektet med framskaffing av ønsket kunnskap ble avsluttet i 2011. Etter den tid har
det vært jobbet med formidling av resultatene som nevnt over. Prosjektgruppa vil fortsette noe
arbeid med tanke på skadeforebygging i landbruket. Noen eksempler på områder som det etter
prosjektets mening bør gjøres noe med,





Barns sikkerhet og ulykkesrisiko på gården
HMS-opplæring av unge bønder og elever ved landbrukslinjer ved videregående
skoler
HMS-tenking inn i planlegging av nye driftsbygninger, både med tanke på byggefasen
og driftsfasen
Økt vektlegging av HMS blant bønder og landbruksorganisasjoner

Noen av disse punktene har Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag tatt opp i et brev sendt styret i
Norges Bondelag.
Landbrukets HMS-tjeneste ble i 2013 vedtatt slått sammen med Norsk Landbruksrådgivning
med virkning fra 1. jan 2014.
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Næringsutvikling og grunneierretter
Jordvern
Vern av viktige jordbruksarealer mot nedbygging har hatt et stort engasjement i 2013. Vern av
gode matjordsarealer har vært fremhevet i saker som Høring dobbelspor Trondheim S –
Stjørdal, Høring endringer i Jordloven, Ørland Kampflybase og hyttebygging i Oppdal.
Vi har hatt en rekke innspill i media om jordvern.
Vern av god matjord er viktig for å oppnå målsetting om 20%/30% økt matproduksjon i
Stortingsmelding og Landbruksmelding for Trøndelag.
Vi har også fulgt med i arbeidet som gjøres med nytt regionalt travanlegg.
Jordvernkonferanse i Trondheim 14. februar, ”Kampen om arealene”.

Sør-Trøndelag Bondelag arrangerte konferansen i samarbeid med Fylkesmannen,
Fylkeskommunen, Trondheim kommune og Trondheimsregionen.

Uten bønder
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Konferansen samlet over 120 deltaker og ble kalt "Kampen om arealene". Den gikk av
stabelen torsdag 14. februar på Rica Nidelven Hotell i Trondheim.
Møteleder var Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag. Debattleder var Ole T
Hofstad, redaktør av Landbrukstidende og Gårdsplassen.
Resultat av konferansen ble at det skal søkes samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta for å se
på mulige alternativer for utvikling av arealer i utvalgte områder i Trondheim.

Arealplan Trondheim

Sør-Trøndelag Bondelag har arbeidet mye med arealplan for Trondheim Nesten 2000 dekar
landbruksareal – tilsvarende 200 forballbaner - er foreslått omdisponert til bolig og næring i
rådmannens forslag. Rådmannen i Trondheim sin vurdering anslås et behov fram til 2024 på
19500 nye boliger. I rådmannens endelige forslag er det beregnet plass på lang sikt for 70.000
boliger noe som vil dekke behovet for nye boliger i Trondheim i 30 – 40 år framover i tid.
28.000 av boligene kan bygges innen kommuneplanperioden 2012 – 2024.
Politikerne i Trondheim vil bygge ut 1050 dekar (105 fotballbaner) god matkornjord mer enn
det rådmannen legger opp til i sitt saksfremlegg. Dette betyr at det i Trondheim legges opp til
en arealreserve som varer over 50 år fram i tid!
Fylkesmannen ga innsigelser til planen. Forrige regjering gikk i mot utbygging av arealene.
Ny regjering godkjenner nedbygging av arealene.
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Jordvernaksjon 26.11.13

Natur og Ungdom og Bygdeungdomslaget tok
initiativ til en markering da Regjeringa ga
klarsignal for utbygging av store matjordarealer i
Trondheim.

Sør-Trøndelag Bondelag organiserte aksjonen som var flerdelt:
1. Fakkelmarkering i morgentimene på Rotvoll-jordet ved IKEA. Rundt 40 deltok fra
ulike organisasjoner, lokale bondelag og politiske partier. Fikk dekning på NRK
Trøndelag radio og Adresseavisen.
2. Deling av plakater/opprop på Facebook. Mange politiske parti og organisasjoner satte
sine logoer på oppropet.
3. Brødaksjon brød og betongbrød, 1 dekar = 1000 brød med utdeling av flyere med
opprop på torget i Trondheim. Denne delen fikk dekning både på NRK Trøndelag
radio og Midt-Nytt, samt
Adresseavisen.
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Ørland Kampflybase

Stortingets vedtak om etablering av kampflybase på Ørland Flystasjon har gitt lokallaget og
fylkeslaget nye utfordringer. Vi er generelt grunnlag bekymret over de mulige negative
konsekvenser etablering vil ha for landbrukets næringsvirksomhet i Ørland kommune. Det
gjelder både arealbruk til kampflybasen og behovet for ny boligbebyggelse i Bjugn og Ørland
kommuner, samt konsekvensene av støyproblematikken rundt kampflybasen.
Når det gjelder Forvarsbygg sitt forslag til Planprogram for ”Reguleringsplan med
konsekvensutredning for Ørland Flystasjon” har vi avgitt høringsinnspill til Forsvarsbygg. I
dette høringsinnspillet la vi vekt på følgende:
Ørland har i dag ca 40.500 dekar dyrket areal, det tilsvarer 63 % av det totale arealet i
kommunen. Dette er en meget spesiell situasjon for Ørland kommune, sammenlignet med
resten av landet, hvor kun3 % er dyrket areal. Støysoner som legger begrensinger på bosetting
og næringsvirksomhet vil være en sentral premiss i planen. Bondelaget ønsker at planområdet
omfatter alle arealer innenfor rød og gul støysone. Siden det er 3.500 dekar flat og fin dyrka
jord inne på kampflybasen og dyrka jord omkring, mener Norges Bondelag at Landbruks- og
Matmeldingen er relevant.
Denne slår fast at den
landbaserte
matproduksjonen skal øke i
takt med
befolkningsveksten, det vil
si 1 % hvert år fram til 2030.
For å få til dette er det
særdeles viktig å bevare
produksjonsarealene. Videre
er også Nasjonal
Transportplan viktig
premissgiver. Kommunens
landbruksplan viser at det er konflikter mellom kommunens ønske om boligbygging og
jordverninteresser. Når det gjelder utredningsbehov vil vi påpeke behovet for å finne
løsninger for fortsatt drift av det vesentligste av de 3.500 dekar dyrka jord som ligger innenfor
forsvarets område. Vi mener at dette må utredes spesielt.
Fylkeslaget og lokallaget har deltatt på mange møter både med Forsvarsbygg, Ørland
Kommune og Ørland Støygruppe som organiserer de berørte. Ørland Bondelag var sentral i
organisering av Støygruppa.
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Rovdyr
Det er arbeidet med innspill til revidert forvaltningsplan store rovdyr region 6. Sør-Trøndelag
Bondelag har møtt på møter i Rovviltnemda for region 6. Frank Røym har ansvar for å følge
opp rovdyrsaker i fylkesstyret.

Rovdyrsommer

Beitesesongen 2013 har vært preget av ulver på streif i enkelte områder og bjørn. Det har vært
uvanlig mange skadefellingstillatelser på de to rovdyrene: 10 på bjørn og 7 på ulv. I tillegg
var det en skadefellingstillatelse på jerv i Oppdal.
To ulver ble skutt i Agdenes, en på vårsnø og en tidlig i beitesesongen. Men det var flere
ulver på streif. Det er i områdene Røros, Selbu, Tydal, Holtålen, Midtre-Gauldal trykket har
vært størst. Sør-Trøndelag Bondelag uttrykte sin bekymring for at beløpet for å dekke
godtgjøringer til skadefellingslag var lavt i forhold til Nord-Trøndelag, og at Fylkesmannens
midler til å dekke jakta ble for knapp. FKT-midler ble omfordelt i regionen og potten til
skadefellingslagene satt opp.

Krokann-saken i Lagmannsretten. Rettskraftig.

Miljøverndepartementet har besluttet ikke å anke dommen fra Frostating lagmannsrett i
Krokann-saken.
Dommen gjelder erstatning for tap av sau på beite på grunn av rovdyr. Regelen er at saueeier
har rett til erstatning for tap som er dokumentert eller sannsynliggjort tatt av rovvilt. Det skal
gjøres fratrekk for det såkalte normaltapet, dvs tap som oppstår i alle sauebesetninger, selv om
det ikke er rovvilt i området. Lagmannsrettens dom innebærer en plikt for forvaltningen til å
vurdere og begrunne andre tapsårsaker enn rovdyr der det ikke gis erstatning, og der det
beviselig er rovdyr i området.
Den umiddelbare konsekvens av dommen er at erstatningssaken til Krokann og ni andre
saueeiere som opprinnelig var en del av søksmålet mot staten, må behandles på nytt. For
erstatningsoppgjøret for 2013 er fylkemennene gitt informasjon om hvordan søknader om
erstatning skal behandles etter lagmannsrettens dom.
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Tapstall – organisert beitebruk

År

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1995
1990
1985
1981

Antall
Lag Medl. Sauer
55
59
59
60
58
58
58
58
58
59
60
57
55
58

656
968
947
972
1008
998
999
1040
1043
1027
1087
900
1163
1235

Antall slept
Lam
Storfe

44 721
44 527
43 687
44 613
43 218
42 750
43 898
45 901
46 709
44 766
47 548
42 160
46 348
40 515

73 018
71 814
71 769
73 610
72 850
70 527
73 197
75 136
74 684
64 936
69 822
65 060
67 363
57 823

4282
4261
3818
3848
3810
3750
3796
4160
3688
2861
2120
-

Antall tapt
Sauer
Lam
Storfe Sau
1521
1272
1360
1516
1939
1300
1670
1739
1385
1241
806
771
704
574

6208
5530
6373
7069
6901
5892
6740
6870
5503
5559
4522
3316
3140
2866

24
18
19
13
32
36
22
22
18
4
5
-

Tapt prosent
Lam
Småfe
3,4
2,86
3,11
3,40
4,49
3,04
3,80
3,79
2,97
2,77
1,7
1,8
1,5
1,4

8,5
7,70
8,88
9,60
9,47
8,35
9,21
9,14
7,37
8,56
6,5
5,1
4,7
5,0

6,56
5,85
6,70
7,26
7,62
6,35
7,18
7,11
5,67
6,20
4,54
3,8
3,4
3,5

Medl. er medlemmer som er med i beitelaga. Ikke aktive medlemmer/de som ikke har sluppet
på beite er ikke med i tallet.
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Storfe
0,56
0,42
0,50
0,34
0,84
0,96
0,58
0,53
0,49
0,14
0,24
-

Prosjekter

Prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge

Prosjektet Grønn forskning ble opprettet etter initiativ fra
landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk
Samarbeidsråd. Prosjektet skal bidra til mer forskning retta
mot det midtnorske landbruket, og ikke minst bidra til at
landbruksnæringa selv blir en mer aktiv samarbeidspartner
og premissleverandør for den forskninga som gjennomføres.
Økt involvering under planleggingen og gjennomføringen
av forskninga - fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter,
organisasjoner og faglag - skal øke sannsynligheten for at forskningsresultatene tas i bruk.

Prosjektet arbeider blant annet med å synliggjøre etterspurt kunnskap sett fra næringas side,
og bidrar til at næringsaktører involveres i forskningsideer fra forskere og offentlige aktører.
Foreslåtte forskningstema blir fulgt opp fram mot konkrete søknader om nye
forskningsprosjekt gjennom tett samarbeid mellom næringa, relevante forskningsmiljø,
forvaltninga og virkemiddelapparatet. I tillegg arbeider prosjektet med mer grunnleggende
landbruks- og forskningspolitiske tema for å sette fokus på viktigheten av å satse på
videreutvikling av landbruket gjennom forskning og utvikling: Landbruket må prioriteres, og
den midtnorske regionen med sin store produksjon og sysselsetting må prioriteres.
Prosjektet har bidratt til opprettelsen av en rekke nye forskningsprosjekt i løpet av de siste
årene, mange med en spesiell fokus på utfordringer i det midtnorske landbruket. Nærmere 30
forskningsprosjekt har blitt etablert med en total størrelse på om lag 100 millioner kroner.
Mange av forskningsprosjektene er finansiert gjennom regionale finansieringskilder for
forskning. Hoveddelen av midlene kommer imidlertid fra nasjonale forskningsprogram der
det midtnorske landbruket har konkurrert godt. Temaene spenner blant annet over
plantesykdommer, gåsejakt, flåttbårne sykdommer, økologisk korndyrking,
grovfôrproduksjon, klimatilpassing og foryngelse av granskog, mattrygghet og
vekthusproduksjon. Felles for alle forskningsprosjektene er vektlegging av en tett dialog med
næringsaktørene i utarbeidelses- og gjennomføringsfasen, og at prosjektene legger spesielt til
rette for at resultatene kommer tilbake til næringa og blir tatt i bruk.
Det opprinnelige prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge løp til sommeren 2013 og det
foreligger en sluttrapport for den gjennomførte prosjektperioden. Prosjektet har blitt
videreutviklet og videreføres gjennom en ny treårig prosjektperiode fram til sommeren 2016.
Det nye prosjektet viderefører arbeidet med å bidra til økt samarbeid næring-forskning-
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offentlig og etablering av nye og konkrete forskningsprosjekt. I tillegg vil det blant annet bli
lagt vekt på hvordan de eksisterende forskningsresultatene lettere kan gjøres tilgjengelige for
både rådgivere og den forskningsinteresserte bonden og gårdbrukeren.

Mer informasjon om prosjektet finnes på www.gronnforskning.no, hvor det også gis mulighet
til å abonnere på nyhetsbrev fra prosjektet. Prosjektansvarlig er Oi! Trøndersk Mat og drikke,
og Lars Morten Rosmo har vært leder for styringsgruppa. Prosjekteier er Midtnorsk
Samarbeidsråd, mens prosjektfinansieringen sikres gjennom et spleiselag mellom VRI
Trøndelag, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og SørTrøndelag, i tillegg til de nasjonale forskningsfondene JA/FFL.
Inn på Tunet (IPT)

Prosjektet ”Inn på tunet 2015” ble avsluttet
ved årets slutt. Det ble gjennomført en
erfaringskonferanse ”Morgendagens
omsorg” 2. oktober. Kontaktforum for Inn
på tunet i Sør-Trøndelag videreføres. I
tillegg til Sør-Trøndelag Bondelag er
Fylkesmannen, Inn på tunet Midt-Norge,
Skjetlein Grønt Kompetansesenter og
Mental Helse representert i denne gruppa.
Nina Vangen Ranøien har vært leder for styringsgruppa til prosjektet.
Sør-Trøndelag Bondelag deltok på IPT Fagkurs for unge bønder og den nasjonale IPTkonferansen, begge i Alta i april og på Norges Bondelags IPT fagsamling i november. Vi
deltok også på Trondheim kommunes tur rundt på sine Inn på tunet-gårder, og i etterkant av
denne har vi satt bruken av Inn på tunet-begrepet på dagsorden.
Sør-Trøndelag Bondelag organiserte og gjennomførte to mobiliseringsmøter for Inn på tunet:
Den 5. november, kveldsmøte på Haugen Gård, Kvål og 7. november, kveldsmøte på
Frivilligsentralen i Selbu. Tema for møtene var hva er Inn på tunet, godkjenningsordninga og
erfaringer. Til sammen deltok 19 potensielle tilbydere. Landbrukets HMS-tjeneste, IPTtilbyder Sissel Langørgen, Fritz Arne Haugen og Fylkesmannen bidro på møtene.
Inn på tunet Midt-Norge har gjennomført to nettverkssamlinger.
Fra 1. januar 2014 er Inn på tunet et merke hos Matmerk, og kun godkjente tilbydere får bruke
dette merket. Ved årsskiftet hadde vi 21 godkjente Inn på tunet-tilbud i Sør-Trøndelag. Flere
er under godkjenning.
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Best på grovfôr

Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag og Oppdal Landbruksrådgivning som prosjekteiere,
i samarbeid med TINE Midt-Norge og Nortura startet det treårige prosjektet "best på grovfor"
i andre kvartal 2011. Totalbudsjettet over tre år er stipulert til i overkant av tre mill. kroner.
Dette finansieres av BU - midler fra FMST, ST fylkeskommune, kommunale tilskudd fra
deltakernes hjemkommuner, egeninnsats fra Tine, Nortura, Oppdal Landruksrådgivning og
NLR Sør - Trøndelag , samt kursavgift fra deltakerne og noe støtte fra de landbruksrelaterte
firmaene Yara og Addcom.
Styringsgruppa for prosjektet er satt sammen av representanter fra: Norsk Landbruksrådgiving
Sør-Trøndelag, Oppdal Landbruksrådgivning, TINE Midt-Norge, Nortura, Sør-Trøndelag
Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt
en felles representant fra deltakernes kommuner. Sør - Trøndelag Bondelag representeres i
styringsgruppa av Karl Erik Sørensen.
Det har i 2013 vært to møter i styringsgruppa, ett i Meldal og ett på Skjetlein.
Aktiviteten i prosjektet har i grove trekk fulgt milepælsplana, sjøl om prosjektledelsen i
samråd med styringsgruppa har måttet justere noe på fordelinga av tidsforbruk mellom
individuelle besøk og fellesaktiviteter. Utbyttet av å kunne tilby gode og engasjerende
foredragsholdere til fellesmøtene, samt det gode utbyttet fagturen til Skottland gav deltakerne,
forsvarer i høyeste grad rokeringa av tidsforbruket.
Økonomien i prosjektet ligger innenfor de rammer som er satt i budsjettet, og rapporteringa til
styringsgruppa har vært oversiktlig og god. Prosjektet er forutsatt å skulle avsluttes i løpet av
første halvår 2014. Møtedato for styringsgruppa sin første gjennomgang av endelig
prosjektrapport er allerede fastsatt.
Det store spørsmålet er imidlertid hvordan den kompetanse som hver enkelt kursdeltaker har
tilegnet seg skal kunne spisses ytterligere etter prosjektets slutt. Sannsynligheten for at noen
deltakere ønsker videre rådgivning er stor. Innenfor dagens rammebudsjetter for
kompetanseoppbygging er det klare utfordringer i å få gitt disse videre oppfølging uten at den
enkelte bruker alene blir kostnadsbærer.
En annen relevant utfordring ligger i viderebruk av den erfaringsbasen som NLR Sør Trøndelag og NLR Oppdal Landbruksrådgiving her har bygget opp omkring praktisk
formidling av grovfôrforbedrende tiltak til gårdbrukere organisert i kunnskapstørste cluster.
Sannsynligheten for at også andre regioner kan ha nytte av tilgang til nettopp slik kunnskap er
stor, og prosjekteierne bør fortløpende vurdere hvorvidt denne kan frambydes også utenfor
eget distrikt som en del av foretakenes inntektspotensial.
Budsjettmidler fra jordbruksavtalen som benyttes på denne måte må anses som meget
fornuftig ressursbruk. Å tilby kunnskap og kompetanse som er etterspurt av gardbrukerne sjøl
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for at de skal forbedre sin drift og sin økonomi, gir adskillig raskere og bedre utslag enn i de
tilfeller hvor prosjektmidler blir brukt til å overbevise bønder flest om å iverksette tiltak de
hverken har tid, interesse for eller ressurser til, og hvor de i mange tilfeller etter endt
introduksjon blir sendt ut i et uregulert og uoversiktlig marked, uten sikkerhetsnett. Som oftest
resulterer sistnevnte alternativ til en svekkelse av primærproduksjonen over tid.

Økt verdiskapning i Bygdeservice

Bygdeserviceprosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Bygdeservice Norge,
Ørland - Bjugn Bygdeservice SA, Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bonde- og
Småbrukarlag, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Prosjektet skal i følge prosjektskissen gjennomføres i
perioden 01.10.2011 til 01.10.2014, med en økonomisk ramme på kr 450 000 årlig.
Styringsgruppen settes sammen med en representant fra hver av de samarbeidende
organisasjonene med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som prosjekteier. Karl Erik Sørensen
representerer Sør - Trøndelag Bondelag i styringsgruppen for prosjektet. Det har vært avholdt
to styringsgruppemøter i 2013.
Aktiviteten i prosjektet gjennom 2013 har ikke samsvart med den planen som ble satt opp i
første styringsgruppemøte ved årets begynnelse den 30.01.2013. Kurs i regi av SGK er ikke
blitt avholdt, delvis på grunn av sykdom blant kursutviklerne, samt for liten påmelding til det
kurs som ble tilbudt. Sykdom er en beklagelig uforutsett hendelse som ligger utenfor
styringsgruppas makt og evne til å gjøre noe med (heldigvis), men den manglende entusiasme
for det kurs som ble tilbudt kan skyldes at emnet ikke traff målgruppen i tilstrekkelig grad.
Denne mistanken ble også fremmet av enkelte i styringsgruppen før kurset ble utlyst for
påmelding.
Ellers har prosjektet organisert studietur for Bydeservice sine medlemmer til Bygdeservice
Ørland - Bjugn AS den 21. og 22. mai 2013. Her var målet å få synliggjort de muligheter som
finnes for Bygdeserviceforetak i den stadig økende etterspørselen etter servise og
omsorgstjenester i helsesektoren, også i distriktene.
I tillegg har prosjektleder og leder i styringsgruppa drevet oppsøkende virksomhet i
kommuner hvor bygdeserviceforetak enda ikke er etablerte, og hos etablerte foretak som av
ulike grunner foreløpig ikke har greid å ta ut potensial som ligger i nye og utradisjonelle
tilbud fra Bygdeservice. I disse møtene har det også vært rettet fokus på viktigheten av
kvaliteten i daglig ledelse, gode HMS - rutiner og kvalitetsstyringsrutiner i alle faser.
Generelt har prosjektet helt fra oppstarten vært preget av stadige skiftninger i prosjektledelse.
I tillegg ble aldri Senter For Bygdeforskning implementert i prosjektet slik det var forutsatt i
prosjektskissen ved oppstart, ettersom de ved det tidspunktet ikke ønsket å delta. Dette,
sammen med uheldige omstendigheter som sykdom hos nøkkelpersonell er nok medvirkende
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årsak til at vi ikke kan si å være kommet så langt pr. d. d. som forventet ved oppstart.
Styringsgruppen besluttet i siste måned å søke om forlengelse av prosjektet ut 2014, for å gi
tid nok til gjennomføring av de tiltak som er initierte.

Kompetanseløft Trøndelag

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk er et treårig
samarbeidsprosjekt mellom Sør- og Nord-Trøndelag
bondelag. Prosjektet har økt konkurransekraft i trøndersk
landbruk som hovedmål, og vil bidra til dette gjennom
1) å bidra til å videreutvikle gode møteplasser for
utveksling av kompetanse og erfaringsutveksling, samt bidra til å øke etterspørselen etter
kompetanse,
2) videreutvikling av videregående opplæring og etterutdanning og
3) bidra til videreutvikling av landbrukets rådgivnings- og veiledningstjeneste.
I prosjektets første år er det blant annet etablert samarbeid med alle naturbruksskolene i
Trøndelag, det er utarbeidet et tipshefte for lokal kompetanseaktivitet og det er arrangert
kompetansekaféer for bygging av rådgivernettverk. Videre er det arrangert grønn fagdag for
rådgivere i ungdomsskolen og i oktober ble det arrangert en regional kompetansekonferanse
med innledere blant annet fra Ungt entreprenørskap, NHO og Landbruks- og
matdepartementet.

Radiobjeller - elektronisk sporing av husdyr i Sør-Trøndelag

Målsettingen til Radiobjelleprosjektet i Sør-Trøndelag som ble igangsatt i 2010 var å avdekke
tapsårsaker hos sau, slik at andelen tap med ukjent årsak blir lavere enn i dag. Gjennom
utvidet overvåking av sau, oppdage unormale tilstander tidligere slik at lammeprodusenter og
andre kan sette inn tiltak for å redusere tap av sau og lam.
Prosjektet ble avsluttet i 2012. Styringsgruppa for prosjektet hadde foreløpig sitt siste møt den
14. 12. 2012. Det var der enighet om at det var ønskelig med en avslutningssamling der en
kunne dra sammen erfaringene fra prosjektet, samt å se litt på om og eventuelt hvordan en kan
organisere radiobjellebruken i fylket i fremtiden.
Sau og geit avklarte blant brukere av radiobjeller, at det ble vanskelig å finne en person som
kunne fungere som sekretær for et radiobjellelag og ha ansvar for å følge opp elektroniske
enheter. Fylkesmannen undersøkte muligheten for å bli del av radiobjellelaget som er etablert
i Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingen fra Nord-Trøndelag er at de ikke ser det som
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formålstjenlig å utvide deres aktivitet ytterligere, men at de gjerne står til tjeneste i forhold til
å gi erfaringsutveksling til sørfylket dersom det blir laget en tilsvarende organisering her.
Det gjenstår å skrive sluttrapport.

Økologisk Foregangsfylke Trøndelag

Sør-Trøndelag Bondelag deltar i styringsgruppen for prosjektet ”Foregangsfylke økologisk
melk” sammen med Anstein Lyngstad, FMLA NT (Styringsgruppeleder), Magnhild Melandsø
(FMLA ST), Ivar Stokkan (FMLA ST), Anders Mona (FMLA NT), Jørgen Sørlie (NLR ST),
Solrun Kolstad (NLR NT), Inger Hovde (Bondelaget NT), Knut Skjøvold (ST Bonde og
småbrukerlag), Johannes Neergård (NT Bonde og småbrukerlag), Marit Skjelstad (Tine) og
Trond Wilhelm Lund (Rørosmeieriet)

Aktivitet i 2013
Produsentretta: Det er annonsert og oppretta grovfôrring i Sør-Trøndelag (for liten
påmelding i Nord-Trøndelag). Det er gjennomført fire markdager med tema beiting, alle fire i
samarbeid Norsk Landbruksrådgiving og TINE. Det er gjort en del direkteveiledning og
effektivitetskontroll (EK) er gjennomført på eksempelbrukene som er aktuelle.
Kompetanseheving : Det er høstet tre forsøksfelt med ulike grasfrøblandinger ( fire felt
anlagt i 2011, 2-års-eng i år). Det ble videre anlagt tre felt med gjødsling med ulike mengder
patentkali på eng (Namdal, Innherred og Melhus).
Det er gjennomført studieturer for gårdbrukere fra Nord-Vestlandet (4 og 5 sept), og for
rådgivere/bønder fra Nord-Norge (11-12 sept). Fagmøter har vært gjennomført på Mære
(dagtid) og på Skjetlein (kveld) mandag den 14.oktober i forbindelse med økouka).
Prosjektet har også samarbeid med Navet for småskalamat på Mære i forbindelse med et
prosjekt på foredling av småskalamat /melk.
Naturbruksskoler: Anders Eggen har godt samarbeid med Skjetlein.
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Alliansebygging og samarbeidspartnere
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Skjetlein Grønt kompetansesenter

Fylkestinget har vedtatt å opprette et nytt senter som skal bidra til utvikling av grønne
næringer i Midt-Norge. Skjetlein grønt kompetansesenter skal ha et fokus på kunnskaps-,
kompetanse- og næringsutvikling, særlig innenfor fokusområdene fornybar energi, økologisk
landbruk, tjenesteproduksjon med fokus på gårdens ressurser (herunder Inn på tunet) og lokal
mat.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo har sittet i rådgivende utvalg og i faglig samarbeidsforum for
Grønt Kompetansesenter Skjetlein. Byggingen av Skjetlein Grønt Kompetansesenter ble satt i
gang i 2012 . Tirsdag 14. mai 2013 ble
kompetansesenteret offisielt åpnet.
Kompetansesenteret skal bli en viktig
bidragsyter for å få en fremtidsrettet
og miljøvennlig matproduksjon, sa
fungerende fylkesordfører Karianne
Tung under åpningen. I åpningstalen
sin la Tung vekt på at fremtidig
matproduksjon må endres radikalt for
å bli mer bærekraftig.
Bygget rommer i dag ca 30
kontorplasser og har Sør-Trøndelag
Landbruksrådgivning, Tine Medlem og Rådgivning, Debio, Senter for opplæring i
anleggsgartnerfaget (SOA), Hugaasgruppen, Bioforsk økologisk, advokat Ola Kvernes,
Biopower og Bjørkan Regnskap som leietakere. I tillegg har SGK egen administrasjon.
Senteret skal ha tett samarbeid med Skjetlein videregående skole, og har et godt partnerskap
med NTNU og SINTEF.
Rektor ved Skjetlein videregående skole, Helen Pedersen, har også store forventninger.
I følge Pedersen er samarbeidet «Skole – Næringsliv – Forskning» viktig innen landbruket, og
her vil Skjetlein Grønt kompetansesenter bidra. Hun har også forventninger om økt
rekrutteringen til skolen.
Lederen for Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo holdt en tale der han pekte på store
muligheter for trøndersk landbruk, men at evnen til å formidle kompetanse blir avgjørende.
For de nye bøndene som kommer vil kompetanse ha mye mer å si. Det er de som søker
omstillingsmuligheter som vil lykkes. Vi trenger teknologi og kunnskap, og «hodet på to
føtter» blir vår viktigste ressurs fremover, sa Rosmo
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

Nettverket har vært i aktivitet siden 2003 og dekker landbruksnæringa i begge fylkene. Dette
er en arena for innspill og faglige diskusjoner. Regional landbruksmelding, ny
landbrukspolitikk og FoU i næringa er tema som diskuteres her.
Nettverket består bl.a av bondeorganisasjonene, FMLA, Fylkeskommunene, Innovasjon
Norge, Skjetlein vgs, Mære vgs, HINT, HIST, NBU, 4H, landbruksrådgivninga, Grønn
Forskning, TINE og gårdbrukere/produsenter alt etter tema for samlingene.
Lars Morten Rosmo og Frank Røym har møtt for Sør-Trøndelag Bondelag i dette forumet i
2013.
Regionalt landbruksforum

Regionalt Bygdeutviklingsprogram
Sør-Trøndelag Bondelag er representert i Regionalt Landbruksforum hos Fylkesmannen som
vedtar Regionalt Bygdeutviklingsprogram. Programmet skal målrette arbeidet med
landbruksrelatert næringsutvikling og miljø- og klimaarbeidet innenfor landbrukssektoren. I
Trøndelag ønsker man at dette bygdeutviklingsprogrammet samtidig skal være et felles
fylkesovergripende handlingsprogram, som en oppfølging av landbruksmelding for
Trøndelag. Denne ble vedtatt av fylkestingene i 2010.
Det regionale bygdeutviklingsprogrammet skal ha en god kobling mot fylkeskommunens
arbeid for regional utvikling for øvrig. I begge trøndelagsfylkene var partnerskapet enig i at
det var formålstjenlig med et felles overordnet Regionalt bygdeutviklingsprogram/felles
handlingsprogram. I tillegg utarbeides det et Regionalt næringsprogram, Regionalt
miljøprogram og Regionalt skog og klimaprogram som delprogrammer
Regionalt Miljøprogram
Sør-Trøndelag Bondelag har deltatt i ressursgruppe for å utvikle Regionalt Miljøprogram
2013. De to andre delprogrammene er regionalt næringsprogram og regionalt skog- og
klimaprogram. Totalpotten for Sør-Trøndelag er 24,6 mill. kr for 2013, noe den har vært de
siste årene. Med bakgrunn i nytt hovedmål om klima foreslås å bruke en noe større andel av
midlene på forurensning og klima, og tilsvarende mindre på kulturlandskap enn tidligere.
I tillegg forslås å styrke seterdrifta i fylket ved å øke tilskuddsatsene. Ellers er det en del
mindre endringer i de fleste tilskuddsordninger, stort sett som følge av tilpasninger til nasjonal
RMP-meny.
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Dialogsamling Reindrift

"Dialogprosjektet felles politikk for fjellområdene" konkluderte blant annet med at det skal
arrangeres årlige dialogsamlinger. Deltakere på årets dialogsamling fra Sør-Trøndelag
Bondelag: Hans Kristian Engan og Trond Langen.
Årets dialogsamling ble gejnnomført på Røros hotell 17. og 18. oktober med følgende tema:
-

Reindriftsforvaltningen blir lagt til Fylkesmennene fra 01.01.2014.
Klimaendringene og rovdyr.
Fjellbygdene i den nye økonomien.
Hvordan håndteres interessemotsetningene i Sverige?

Politikerkontakt
Sør-Trøndelag Bondelag har nær kontakt med stortingspolitikere fra fylket og
fylkespolitikere. I tillegg har mange av lokallagene hatt møter med lokale politikere og
ordførere i løpet av året.
I løpet av 2013 har fylkestyret hatt formelle og uformelle møter med alle politiske parti der
både stortings- og fylkespolitikere har møtt. De fleste møtene ble gjennomført i starten av året
som innledning til arbeidet med årets jordbruksforhandlinger.
Da det ble klart at det ble regjeringsskifte, ble det intensivert møteaktivitet med Krf, Venstre,
Frp og Høyre.

Politisk arbeid
Sør-Trøndelag Bondelag har nær kontakt med stortingspolitikere fra fylket og
fylkespolitikere. I tillegg har mange av lokallagene hatt møter med lokale politikere og
ordførere i løpet av året.
I løpet av 2013 har fylkestyret hatt
formelle og uformelle møter med
alle politiske parti der både
stortings- og fylkespolitikere har
møtt. De fleste møtene ble
gjennomført i starten av året som
innledning til arbeidet med årets
jordbruksforhandlinger.
Av større arrangement kan nevnes
et møte (i samarbeid med NordTrøndelag Bondelag) med ungdomspolitikerne før valget, med bedriftsbesøk på Nortura og
gårdsbesøk i Hegra.
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Videre deltok Sør-Trøndelag Bondelag på et større politisk arrangement i Kristiansund. Over
20 stortingspolitikere og fylkespolitikere i Arbeiderpartiet og representanter fra Bondelagene i
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag drøftet aktuelle
landbrukspolitiske spørsmål på regionmøte i Kristiansund 4. februar. Begge organisasjoner
ser det som nyttig å komme sammen for å få og spørre om råd, og dermed skape bedre
forståelse for hverandres synspunkter.
Fylkeslederen i Sør Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, snakket om hvordan vi skal
greie å øke den norske matproduksjonen. Han skildret utfordringene næringa står over for og
fortalte litt om strategien Trøndelagsfylkene har lagt for å øke produksjonen. Det må både
arbeid, kompetanseheving og kapital til for å greie produksjonsøkning.
Etter innledningene ble det en god meningsutveksling om landbrukspolitikken og hva som
skal til for å nå målene og ambisjonene i landbruksmeldinga om økt matproduksjon
Etter valget har Sør-Trøndelag Bondelag utviklet en egen ”Strategi for politisk arbeid” med
hovedmål å påvirke sentrale politikere via påvirkning av stortingspolitikere fra Sør-Trøndelag
og fylkespolitikere. Det identifisert primærmålgrupper og sekundærmålgrupper, og det er
laget en liste over tiltak. I hovedsak består disse av
-

Møter med partiene og representantene. Plukke ut nøkkelpersoner som kan la seg
påvirke. Ikke bruk tid på de som ikke vil la seg påvirke.
Invitere på gårdsbesøk
Bruk sosiale media, papiravisene og NRK

Vi har utarbeidet et tydelig budskap for arbeidet
-

-

Betydningen av verdiskaping og sysselsetting i landbruket. Bruke kommune
brosjyrene og fylkesbrosjyren
Konsekvenser ved endret politkk
Betydningen av
markedsordninger og
samvirket
Konsekvenser ved
endringer i tollvernet
Konsekvenser ved
endringer i
virkemiddelbruket
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Oi! Trøndersk mat og drikke
Sør-Trøndelag Bondelag er en av 100 medeiere i aksjeselskapet Oi! Trøndersk mat og drikke
AS. Selskapet skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det
gir mersmak, og merverdi, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Selskapet har fem ansatte, med Aslaug Rustad som daglig leder.
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS har flere
prosjekter under sine vinger, der Oi! Trøndersk
Matfestival og Grønn Forskning i Midt-Norge
er dem Sør-Trøndelag Bondelag har mest med
å gjøre.
Oi! fikk også oppdraget med å lede arbeidet
med Mathall i Trondheim etter et større
informasjonsmøte på Teatercaféen i februar.

Samarbeidsavtale med Gjensidige
I møte den 7. januar 2013 mellom Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag og Gjensidige v/
Ottar Bergsrønning ble Arbeidsplan 2013 vedtatt, jfr sentral Arbeidsplan for 2013 som
danner grunnlaget for fylkesvise Arbeidsplaner:
Målet for samarbeidet er:
- Å skape grunnlag for enda flere medlemmer til Norges Bondelag og øke andelen av
medlemmer i Norges Bondelag som har og samler sine forsikringer i Gjensidige.
- At det ikke skal skje skader eller ulykker på min gård
- At medlemmene i Norges Bondelag skal ha riktige, kostnadseffektive og gode
forsikringsløsninger
Arbeidsplan 2013 dekket to områder: Tiltak innenfor Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) og
diverse info- tiltak mellom organisasjonene.
 kurs ”Praktisk HMS-arbeid
 minst 10 % av alle lokallagene har ett møte der Forsikring og skadeforebyggende
arbeid inngår
 møte med NBU i fylket for å få i gang opplegget ”Fra ungdom til ungdom”.
 følge opp den landsomfattende HMS-kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket”.
 oppfølging av prosjekt Skadefri Bonde
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Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS)
MNS ble etablert i 2004 og ledes nå av et
Arbeidsutvalg på tre personer. Leder er Lars
Morten Rosmo og består for øvrig av Bjørnar
Schei (FKA) og Ivar Aae (NLR)
Det er følgende medlemmer i MNS:
Fylkesbondelagene og bonde- og
småbrukarlagene i de tre fylkene (NT, ST og
M&R), Tine, Nortura, FK Agri, Gartnerhallen,
Norsk Landbruksrådgivning, Allskog, Hoff og
Landkreditt.
Sør-Trøndelag Bondelag har sekretariatsansvar.
MNS har hatt ett samrådmøte i 2013.
MNS tok initiativ til NM i havredyrking som ble
gjennomført i 2013.

Arbeidsplan 2013
Samarbeidsrådet har hatt følgende møteplan for 2013.
Tidspunkt
Sted
Aktivitet
Januar
Stjørdal
Samrådsmøte
Mars
Stjørdal
Nettverksmøte korn
Feb - des
Trondheim
Arbeidsutvalget
Desember
Trøndelag
Kornmøter
Hele året
Trøndelag
Styringsgruppe
Grønn Forskning
Sum budsjett

Budsjett
10.000,5.000,20.000,25.000,30.000,90.000,-

Kompetanseutvikling
I 2011 er det tatt initiativ til et økt fokus på og bedre samarbeid innen kompetanseutvikling
for tillitsvalgte, i første rekke organisasjonskunnskap, samvirkekunnskap og
landbrukspolitikk. Det ble søkt om midler til oppstart av forprosjektet ”Samordnet opplæring
av framtidens tillitsvalgte” via Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske.
Forprosjektet er avsluttet men foreløpig har ikke partene i Midtnorsk Samarbeidsråd funnet
det hensiktsmessig å gå videre med prosessen.
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Trøndersk Kornutvalg

Utvalget ble ledet av Kolbjørn Frøseth fram til mars 2013 og deretter overtok Robert Fosseng
Melum som leder i Trøndersk Kornutvalg. Utvalget består ellers av representanter fra NordTrøndelag Bondelag, Fylkesmannen i begge fylkene, FK-Agri og Norsk
Landbruksrådgivning.
Robert Fosseng Melum representerer Kornutvalget i Norges Bondelag i utvalget. I løpet av
2013 har utvalget hatt tre møter, og blant annet gitt uttalelse før jordbruksforhandlingene.
Trøndersk Kornutvalg har arrangert nettverksmøte på Kvithamar og tre åpne kornmøter i de to
trøndelagsfylkene i desember 2013.
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Kommunikasjon og synlighet
Vi har hatt fokus på synlighet og kommunikasjon med omverdenen. Den sentrale kampanjen
”Bondevenn” er beskrevet tidligere i årsmeldinga og ga mange flotte reportasjer i
lokalavisene.
Resultatet av Stortingsvalget der Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering ga en strøm av
reportasjer i lokalaviser og Adresseavisen like etter valget.

Åpen Gård
Sør-Trøndelag Bondelag vedtok 10. april en rulleringsplan for Åpen Gård. Åpen Gårdutvalget bestående av Nina V Ranøien (leder), Kari Åker (Rissa) og Tor Glørstad (Malvik)
utarbeidet planen som består av tre rulleringsområder og et årshjul. Det er satt av kr 5000,- pr
rulleringsområde i budsjettet til
markedsføringstiltak.
Hos Karl Erik Leistad påTorp Øvre i
Malvik, 24. august. Her var Malvik
Bondelag arrangør. Rundt 500 deltagere.
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Hos Roy Johnny Larsen og Anita Skorstad i Åfjord, 24. august. Her var Åfjord Bondelag
arrangør. Litt over 150 deltagere.
Hos Kari og John Øystein Gjønnes uti Hafella i Orkdal, 25. august. Her var Landbrukslaget
Nord og Orkdal Bondelag arrangør. Nesten 1000 deltagere.
På alle arrangementene var det lagt opp til
matsalg og mange ulike aktiviteter for både liten
og stor.
På Torp Øvre plukket ungene ivrig poteter fra
potetåkeren, de hadde ønskebrønn, ponnyriding
og politisk debatt. I Åfjord var det hver hele og
halve time omvisning i grisefjøset,
støvelkastingskonkurranse og eksotiske dyr som
esel og kalkun. Uti Hafella var det
kalvemønstring, trøtraktorkjøring og melkeorgankasting.
Åpen Gård-aktiviteter var det også på Gla`dagen i Agdenes 20. juli. Her var det dyreutstilling
og dyrekos på bygdadagen ved samfunnshuset.
Bondelagene i Ørland og Bjugn hadde i fellesskap dyreutstilling og aktiviteter på
bygdadagene på Austrått 31. august-1. sept.
Det ble arrangert erfaringsmøte med årets og neste års arrangører 30. september.
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Ny brosjyre
I samarbeid med JS Norge ble det laget ny fylkesbrosjyre, ”Vi
lager maten din!” i sommer. Det er en multimediabrosjyre der
papirvarianten er distribuert til de lokale bondelagene og
organisasjoner i landbruket.
Den skal etter planen ha havnet i spise- og ventearealer på
offentlige steder (bibliotek, legekontor, kantiner, rådhus) og i
organisasjoner/bedrifter tilknyttet landbruk.
Den ligger også på hjemmesiden og den fins som visning på vegg.

Oi! Trøndersk Matfestival
Sør-Trøndelag Bondelag fikk henvendelse fra arrangør om å stille med maling av korn som
barneaktivitet. Med jordvernbudskap om korn, brød
og matjord stilte Klæbu bondelag opp med
mannskap til planlegging og gjennomføring.
Matfestivalen gikk av stabelen 1. – 3. august i
Trondheim.
Kornmalingsaktiviteten ble knyttet til Orkland
Bygdekvinnelags aktivitet flatbrødbaking. Standen
var godt besøkt. Evaluering tilsier at dette skal
videreutvikles og er en god arena og måte å få ut
viktige budskap om matproduksjon på. Flere bondelag må involveres i arbeidet.
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Ny hjemmeside
Norges Bondelag lanserte 25. september en ny hjemmeside. Vi har aktivt brukt den nye og
bedre kalenderfunksjonen, og også lokallagene har blitt flinke til å sende aktiviteter som vi
legger inn her. I tillegg til nyheter, er det en kampanjeboks som vi bruker når arrangement
nærmer seg eller vi har store saker på gang.
Hjemmesidene har også en logg-inn-funksjon for medlemmene og for lokallagsstyrene. Nå
kan lokallagsstyrene selv hente ut oppdaterte medlemslister og etiketter.

Facebook
Vi har en venneprofil som vi aktivt har brukt til å spre budskap og aktiviteter. Det er antall
delinger og likes ”som gjelder”, og plakaten med budskapet ”Matjord er uerstattelig” fikk
hele 233 delinger.
Det er inngått avtale med Viral Media Group AS som hjelper oss med å utvikle apper til ny
Facebook-side som vi regner med kan tas i bruk i starten av 2014.
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Norges Bondelags samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet i Malawi
Som et ledd i arbeidet med å vurdere et nytt bistandsengasjement for Norges Bondelag deltok
org sjef Jon Gisle Vikan i en gruppe fra Norges Bondelag besøkte Malawi i februar 2013. I
Malawi hadde Utviklingsfondets landkoordinator for Malawi, Knut Andersen, ansvaret for
opplegget for gruppa fra Norges Bondelag.

Hensikten med besøket i Malawi var følgende:
1) Besøke og lære om Utviklingsfondets prosjekter
2) Skaffe bildemateriale og historier som de deltakende på studieturen kan bruke for å
skape interesse blant medlemmer og tillitsvalgte i Norges Bondelag for
Utviklingsfondets arbeid.
3) Bidra til innsamling av penger i Norges Bondelag til Utviklingsfondets arbeid i
Malawi.
4) Vurdere om bondelaget kan bidra med kompetanse til Utviklingsfondets arbeid, for
eksempel innen organisasjonsopplæring

Arbeidsgruppa kom med følgende anbefalinger til Norges Bondelag:
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Bidra til finansiering til Utvikingsfondets arbeid gjennom aktiv innsamling av midler i
organisasjonen
Spre informasjon om arbeidet som gjøres i Malawi i organisasjonen Norges Bondelag,
i samarbeidende organisasjoner (Landbrukssamvirket) og de lokalemiljøene vi er
aktive (også i de sosiale nettverk)
Sende ei gruppe motiverte medlemmer på studietur mars/april 2015

Være tilgjengelig for UF i den grad de ønsker å trekke på vår kompetanse innen landbruk,
organisasjonsbygging og utvikling av samvirkeforetak
Norges Bondelag vedtok senere å inngå ei fireårig avtale med Utviklingsfondet om å støtte
arbeidet til Utviklingsfondet i Malawi. Utviklingsfondet arbeider sammen med sine lokale
partnere innen følgende områder
I løpet av året har Sør-Trøndelag Bondelag samlet inn penger og spredt informasjon omkring
Utviklingsprosjektet. I tillegg ga Sør-Trøndelag Bondelag kr 10.000 i julegave til prosjektet
gjennom et styrevedtak i desember.
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Årets Unge Bonde
Terje Uv (34) fra Rennebu ble på landbruksmessa Bedre Landbruk i helga kåret til årets unge
bonde blant over 200 forelåtte unge bønder og 5 finalister. Vinneren av Årets unge bonde
2013 er et sunt forbilde med et sterkt engasjement for norsk landbruk, sier juryen blant annet i
sin begrunnelse. Kåringa er en del av prosjektet Grønn Utdanning som eies av Norges
Bygdeungdomslag, Felleskjøpet og McDonalds Norge.
Juryen sier videre: - Som ung gårdbruker har vinneren inspirert flere i lokalmiljøet og er et
kjent navn også utover sitt hjemfylke. Vinneren har pågangsmot, er pliktoppfyllende og står
på for at både familien og dyra skal ha det best mulig, Prisen ble delt ut av landbruksminister Sylvi Listhaug som blant annet sa at landbruket trenger
unge og entusiastiske mennesker som vil overta og utvikle landbruksnæringen. Det er behov
for gode forbilder som viser at det går an å lykkes som ung bonde og matprodusent i Norge.
Årets unge bonde 2013 og de andre topp-kandidatene, er gode forbilder og viser fram
landbruksnæringen på en veldig god måte.
Uv har 38 melkekyr på gården og er stadig på turné med bandet The South. Helt siden
barndommen har den unge bonden vært interessert i gitarspilling, og gårdsdrift stod ikke på
planen ettersom hans eldre søster hadde odel på hjemgården.
I tillegg har Uv vært allergisk mot dyr siden han var tre år. For åtte år siden ble livet hans
imidlertid snudd på hodet. Hans far ble utsatt for en arbeidsulykke og søsteren ønsket seg ikke
tilbake til gården. Terje flyttet med sin samboer fra bylivet i Trondheim, til melkekyr og lange
arbeidsdager.
- Vi angrer ikke på at vi tok over gården, heller tvert i mot. Jeg har kjøpt mer melkekvote i
flere omganger, og nå skal vi bygge nytt hus. Vi satser for fullt på å bo her, har trønderen
tidligere sagt til Nationen.
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Vedlegg
Regnskap 2013
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Liste over representasjon etter årsmøtet 2013:

Utvalg
Arbeidsutvalget for styret

Deltakere
Leder, Lars Morten Rosmo
Nestleder, Arnt Tilset
Kari Åker

Vararepresentant
Frank Røym
Eli Birgitte Singstad

Representantskapsmøte og
Lars Morten Rosmo
ledermøter i Norges Bondelag Kontoret v/JG Vikan

Arnt Tilset

Årsmøte Norges Bondelag,
valgte utsendinger.

Stein Outzen
Helge Idar Bjerkset
Marianne Dolpen
Jan Inge Stein
Kristine Ek Brattset
Jan Egil Tillereggen
Sissel Langørgen
Jon Gisle Vikan

Arnt Tilset
Frank Røym
Karl Erik Sørensen
Kari Åker
Eli Birgitte Singstad
Robert F Melum
Gunnar Hoset Husby
Sivert Moen sr
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Fadderansvar
Åfjord, Bjugn, Roan, Osen,
Rissa, Ørland, Stadsbygd
Agdenes, Hitra/Frøya,
Snillfjord, Melhus, Malvik,
Strinda, Byneset,
Leinstrand/Tiller
Oppdal, Lønset, Rennebu,
Soknedal, Hølonda, Klæbu
Horg, Flå, Singsås/Støren,
Haltdalen, Ålen,
Rørosbygdene, Budal
Heim, Hemne, Orkdal, Nord,
Skaun, Selbu, Tydal, Meldal

Kari Åker

Fagansvar
Opplæring
Kvinner Kan
Inn på Tunet
Korn

Styret
Kari Åker

Robert F Melum

Kontoret
Anne K F/ Berit JS
Berit JS/Anne K F
Berit JS
Jon Gisle V

Rovdyr
Ordfører årsmøtet STB
Bygdeungdomslaget
Verveutvalget
Samarbeidsrådet
Aksjonsutvalget NB (2014)
Regionalt Landbruksforum
Tenkeloft Trøndersk landbruk
Jordvern
Kompetanseløft
Nei til EU

Frank Røym

Berit JS

Eli Birgitte Singstad

Berit JS
Anne K F/Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Klima
Vannregion
WTO
Økologisk
Miljø-naturmangfold
Gjensidige
Dyrehelse
Åpen Gård
Medlemsregisteret

Administrasjonen

Eli Birgitte Singstad

Arnt Tilset
Frank Røym

Robert F Melum

Lars Morten Rosmo

Siri Voll Dombu
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Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Berit JS

Jon Gisle V
Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Berit JS
Jon Gisle V
Berit JS
Berit JS/ Anne K F
Anne K F
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Representasjon
Regionmøter

Styret

Kontoret

Berkåk

Arnt Tilset og Frank Røym

Berit JS Storrø

Røros

Nina Vangen Ranøien

Jon Gisle Vikan og Anne Føll

Orkdal

Frank Røym og Nina Vangen Berit JS Storrø
Ranøien
Kolbjørn Frøseth og Hilde H Berit JS Storrø
Humstad
Lars Morten Rosmo og
Jon Gisle Vikan
Kolbjørn Frøseth

Åfjord
Trondheim

Årsmøter andre
organisasjoner
Årsmøte SNS
Årsmøte Bygdekvinnelaget
Årsmøte 4 H
Årsmøte Sør-Trøndelag
Bonde- og Småbrukerlag
Årsmøte Sør-Trøndelag Sau
og geit
Årsmøte Allskog

Frank Røym
Kolbjørn Frøseth
Berit JS Storrø
Lars Morten Rosmo
Frank Røym
Jon Gisle Vikan

Prosjektstyrer
Inn på Tunet
Best på grovfôr
Situasjon og utfordringer i
melkeproduksjon
Radiobjelle sau
Økomelk Trøndelag
Grønn Forskning
Landbrukstekn rådg.
Grønt kompetansesenter
Kompetanseløft Trøndersk
Landbruk
Økt verdiskapning i
Bygdeservice
Andre styrer og aktiviteter
Studieforbundet Natur og
Samfunn
Bygdeungdomlagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Voll 4H-gård styret
Midt Norsk Samarbeidsråd
Kulturlandskap/FM

Nina V Ranøien
Karl Erik Sørensen
Adm

Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Frank Røym
Adm
Lars Morten Rosmo
Adm
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo

Berit JSS
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Karl Erik Sørensen

Jon Gisle V

Marit Haugen, NTB
Frank Røym, vara
Eli Birgitte Singstad
Lars Morten Rosmo
Kolbjørn Frøseth
Lars Morten Rosmo
Adm

Berit JS
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Anne K F
Berit JS
Jon Gisle V sekretariat
Berit JS/Jon Gisle V
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Innovasjon Norge, avd. ST
Landbruksselskapets styre
Samarbeidsutvalget
Gjensidige
Nei til EU – Sør-Trøndelag
Aksjonsutvalget
Trøndersk Kornutvalg
Fylkeskommunalt utvalg,
fordeling av komp midler
Verveutvalget
Opplæringsutvalget
Åpen Gård-utvalget
Skoleutvalget Skjetlein

Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
AU
Tora Voll Dombu
AU
Robert F Melum
Adm

Alle
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Eli Birgitte Singstad, Jan-Egil
Tillereggen og Helge Bjerkset
Kari Åker, Johnny Foss og
Siri Voll Dombu
Nina V Ranøien, Kari Åker
og Tor Glørstad
Lars Morten Rosmo
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Berit JSS
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Vi lager

maten din!
Vi skaper verdier i levende bygder
Vi skal:
 Være ledende i utviklingen av sørtrøndersk landbruk
 Være en sterk og slagkraftig organisasjon for våre medlemmer
 Medvirke til at våre medlemmer utvikler egne ressurser på gården og i bygda

www.bondelaget.no/sortrondelag
E-post:
sor.trondelag@bondelaget.no
Telefon:
73 84 24 90
Adresse:
Kongensgt. 30. 7012 Trondheim
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