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Lina Mogstad, Tor Rune Halset, Tove Mogstad og Halgeir Slettestøl.  

Hedrer bondevenner  
Bøndene setter pris på Hammerstuene og Røv 

Mølle.  
 

Surnadal Bondelag utnevner Hammerstuene og Røv Mølle til bondevenner 

i 2014. Bedriftene får utmerkelsen på grunn av sin utmerkete sørvis. 

Bondelaget skryter av Røv Mølle som en bedrift som aldri sier nei, alltid 

stiller opp ørk som helg når bonden ber om hjelp. Røv Mølle hedres også 

for den innstats de gjorde med å skaffe tilvege såkorn i fjor, da 

mangfoldige åkre var skadet av isbrann. 

- Røv Mølle yter sørvis utover det vi har lov å forvente, sier nestleder Olav 

Mauset i Surnadal Bondelag. 

Hos Hammerstuene har bondeorganisasjonene det godt, og er der ofte for å 

holde møter. Derfor får Tor Rune Halset og Halgeir Slettestøl prisen.  



- Her serveres norsk tardisjonsmat og det gjøres på en utmerket måte, sier 

nestleder Olav Mauset i Surnadal Bondelag. 

Representantene fra Røv Mølle, Tove Mogstad og Lina Mogstad, blei litt 

rørt over de mange godord som blei dem til del, og satte stor pris på 

utmerkelsen. Nå har de, som Tove Mogstad sa, to priser i samlinga. 

Målprisen og Bondevennprisen. 

- Setter virkelig pris på utmerkelsen. Det er en stor ære og glede, sa Tove 

Mogstad. 

Også på Hammerstuene satte de pris på å få forkler med Bondevenn på og 

diplom fra Surnadal Bondelag. 

- Artig. Vi får sjøl god sørvis av Sylte Gårdsslakteri, og gode råvarer til vår 

lokale mat sa Halgeir Slettestøl. 

Overrekkelsen fant sted på Hammerstuene og vertene serverte en 

Bondesuppe til sine gjester. En gulasj med norske grønnsaker, rømme og 

krydderbrød. 

- Uventet, men veldig godt, sa prisutdeler Olav Mauset. 

Prisen Årets Bondevenn deles ut for andre året. Prisen er opprettet for å 

takke dem som støtter og bidrar til å framsnakke norsk landbruk. 

Utmerkelsen deles ut akkurat i det Landbruksforhandlingene er i sin 

startfase. Bønder og alle som er opptatt av norsk mat, ønsker landbruket 

skal ha levelige kår for å sikre norsk matproduksjon. 

- I år fokuserer vi også på lokal og kortreist mat, sier Mauset. 
 


