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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SNÅSA BONDELAG FOR ÅRET 2014. 

 
Tid:  Fredag 31. oktober 2014 kl. 19.00. 
 
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. 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. 
g) Valg av valgnemd. 

                
7. Fastsetting av godtgjørelse til leder og kasserer. 
8. Arbeidsplan for 2014. 

 
Invitasjon til festmiddag rett etter årsmøte 
 
I 2014 er Snåsa Bondelag 120 år. Styre inviterer derfor alle våre 
medlemmer til jubileumsfeiring rett etter årsmøtet. Vi satser på en 
bedre middag basert på lokale ressurser. Fylkesleder Asbjørn Helland 
har også lovet å komme.  

Velkommen! 
 
Grunnet matservering ønsker vi påmelding innen onsdag 22.okt. til:  
Leder Edmund Fossum, 97 42 04 72, ef@almo.no eller 
Nestleder Siv Merethe Gederaas Belbo, 95 11 52 58, smgederaas@gmail.com  

mailto:ef@almo.no
mailto:smgederaas@gmail.com


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, er innkalt til alle styremøter. 
 
Vararepresentanter til styret: 

1. Jørn Magne Vaag 
2. Bente Hojem Dahl 
3. Jørgen Kjenstad 
4. Jørn Olav Sagmo 
5. Ivar Jostein Dravland 

 
Styret for Snåsa Frørenseri: 
Leder for 1 år: Peter Heimveg 
Styremedlem:  Sissel Kjenstad    
Styremedlem:  Ole B. Kjenstad 
 
Utsendinger til årsmøte i N-T Bondelag: 
Edmund Fossum 
Tom Erik Saur 
Siv Merethe Gederaas Belbo 
 
Revisorer: 
Kjersti Gjestad 
Eli Lisbeth Åsvold Berg 
 
Valgnemd: 
Leder for 1 år:  Thor Johan Skaget  
Styremedlem:  Ingrid Røsholt Belbo 
Styremedlem:  Ragnar Omli 

 
 

 



Årsmelding for Snåsa Bondelag 2014 

Organisasjonsarbeid 

Snåsa Bondelag må sies å ha vært aktiv i 2014 og vi har fått markert flere viktige saker i media. Vi har 
hatt 6 styremøter med 32 bokførte saker.  

I dag er vi i underkant av 250 medlemmer. Styret har ikke prioritert medlemsverving dette året, men 
er i gang med å utarbeide en velkomstperm for nye gårdbrukere i Snåsa som et viktig 
rekrutteringsredskap. Dette i samarbeid med landbrukskontoret.  

Deltakelse i øvrig organisasjons- og næringsliv 

Med bakgrunn i at nærmere 30 % av all sysselsetting og mye av verdiskapinga i kommunen står 
landbruket for, er vi aktive i Snåsa Næringsforum. Vi deltok på årsmøte til Snåsa Næringsforum den 
24.3. og vi er representert i valgkomiteen og har fast medlemsplass i Snåsa Næringsråd. Bondelaget 
har ellers møtt på ulike møter i forbindelse med veivalget kommunen tok våren 2014. Vi sendte til 
kommunen et eget innspillsnotat (27.02.14) 

Styret har også hatt dialog med Næringsforumet om ulike felles tiltak og deltatt på flere møter i regi 
av Næringsforumet (31.01.14 og 6.5.14). Dette samarbeidet vil vi videreføre 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 2014 støttet følgende 
aktiviteter:  

• Skolehage ved Snåsa Montessoriskole og Snåsa skole 
• Såmmårkauk i Snåsa 2014 
• Småviltprosjektet 
• 2 bokprosjekter «Billedbok fra Snåsa» og revidering av 

«Snåsaboka» 

Med store beiteressurser tilgjengelig er det viktig å få utnyttet 
disse områdene best mulig. Så Bondelaget finansierte ei samling 
den 8. april for nye og gamle ammeku-/kjøttfe produsenter. Det 
ble dannet en egen forening i etterkant.  
 

Årsmøte i Nord Trøndelag Bondelag 

Årsmøtet ble avholdt på Stiklestad den 6.3.14. Fra Snåsa deltok Edmund Fossum, Tom Erik Saur og 
Siv Merethe G. Belbo. 

Investeringsvirkemidler i landbruket  

Det er stor investeringslyst i Snåsa kommune og Bondelaget er opptatt av at det gis muligheter for 
investeringsvirkemiddelstøtte (BU-midler)  fra Innovasjon Norge til investeringer i tradisjonelt 
landbruk i kommunen. Snåsa Bondelag har ved flere anledninger tatt opp problematikken med lite 
investeringsvirkemidler i forhold til investeringsbehovet i landbruket. Vi sendte derfor brev til 

Skoleelever på fjøsbesøk 2014. Foto: 
Inger B.V. Dyrstad/Snåsa Skole 



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i januar hvor vi påpekte viktigheten av at investeringsprosjekter i 
såkalte næringssvake områder som vi mener Snåsa må ligge inn under, blir tilgodesett med BU 
midler. Problematikken er høyaktuell og det jobbes på flere hold i Bondelaget for å synliggjøre og 
bevisstgjøre politikerne hvor viktig investeringsvirkemidler er for distriktslandbruket. I august ble en 
av våre medlemmer tatt fram i en helsides reportasje i Nationen for å statuere utfordringene en 
investeringslysten ung gårdbruker møter i dag.   

Miljøvirkemidler 

Etter påtrykk fra Snåsa Bondelag fikk faglagene igjen mulighet til å drøfte forvaltningen av SMIL 
virkemidler med landbruksforvaltningen. Bondelaget har drøftet forvaltningen av SMIL midlene for 
2014 med landbrukskontoret (13.11.13) og dette har vært tema på ett av «møteplass for 
gårdbrukere» treffene i 2014.  Disse miljøvirkemidlene er framforhandlet gjennom 
jordbruksoppgjøret og gir faglagene rett til drøftingsmøter med den kommunale 
landbruksforvaltningen.  Bondelaget vil også følge opp for 2015. 

Landbrukshuset 

Selv om Landbrukshuset ble solgt i fjor, så ble det en del papirarbeid i ettertid dette året. 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» 

Landbruksorganisasjonene har i forbindelse med «Møteplass for gårdbrukere», hatt dagsmøter på 
Snåsa Hotell og Bondelaget har hatt ansvar for deler av møteserien. Bondelaget arrangerte bla åpent 
møte i forbindelse med jordbruksoppgjøret med fylkesleder Asbjørn Helland. Med 20 oppmøtte 
fordelt på flere produksjoner, fikk vi gode drøftinger som bidro til mange nyttige innspill. Disse ble 
sendt til fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag den 4.2.14.  

Rovvilt – dialog og møter 

Snåsa Bondelag har deltatt på flere møter i 
regionen vedrørende problemene rovdyrene 
forårsaker beitenæringa.  Snåsa Bondelag 
initierte fellesmøte med saunæringa lokalt den 
1. april. Kommunen inviterte deretter Miljø- og 
Klimadepartementet oppover i mai og hvor det 
av myndighetene ble uttalt at beitedyr må vike for  

rovdyrene i hele kjerneområdet for bjørn og jerv. Våre medlemmer med sau i Andorfjellområdet ble 
skikkelig plaget i sommer og siden dette er et beiteområde innenfor vedtatt kjerneområde for bjørn, 
fikk de ikke fellingstillatelse på skadevoldere. Dette er en uholdbar situasjon og flere av medlemmene 
har deltatt aktivt i møter med forvaltningen og det har blitt en del medieomtale. 29. september 
arrangerte NTBL åpent møte for alle sauebrukere i NT på Snåsa Hotell hvor Lars Petter Bartnes 
deltok. Det er nedsatt arbeidsgruppe som skal ta saken videre. 

 

Åpent rovdyrmøte 29.09.14 med Bartnes (Foto: NTBL) 

http://www.bondelaget.no/nyheter/vi-ma-sta-sammen-article79190-5083.html


Snåsa Frørenseri  

Grunnet endringer i lovverk relatert til selskapsformer, ble Snåsa Frørenseri omdannet til et heleid AS 
i regi av Snåsa Bondelag. Egen generalforsamling ble arrangert 5.juni hvor Edmund og Siv Merethe 
deltok fra styret.  

Informasjonsutveksling 

En god informasjonsplattform som bidrar til god kommunikasjon innbyrdes og mellom 
landbruksforvaltningen, fagorganisasjonene og gårdbruker i Snåsa er viktig. Etter initiativ fra Snåsa 
Bondelag ble det i 2012 opprettet Snåsa landbruksforum hvor alle faglag og produsentorganisasjoner 
innen landbruket i kommunen deltar. Forumet har funnet sin form og det arrangeres 2-3 møter årlig.  

Med bakgrunn i påtrykk fra Snåsa Landbruksforum er det i dag opprettet en egen link på heimesida 
til kommunen med aktuelt stoff om landbruket. Det er riktignok begrenset hva faglagene kan 
formidle til sine medlemmer gjennom denne plattformen, så Snåsa Bondelag har opprettet egen 
nettside under Nord-Trøndelag Bondelag sin fane på www.bondelaget.no.  

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 på kost og losji i 
ett par uker. Guttene 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  

Jordbruksoppgjøret og -forhandlingene 2014 

I forkant av jordbruksoppgjøret hadde Snåsa Bondelag møte med 20 medlemmer vedr innspill til 
NTBL. Fylkesleder Asbjørn Helland innledet og det ble en flott debatt.  Forhandlingene ble særdeles 
spennende og krevende for mange. Snåsa Bondelag var i beredskap og var med på aksjoner overfor 
politikere og media. Styret skrev leserinnlegg i NA, TA og Snåsningen og fikk god omtale i Snåsningen 
om vår aksjon ved E6en.  

Utdrag fra høringsuttalelsen til Snåsa Bondelag, 4.2.14:  

Hovedprioriteringen ved året jordbruksforhandlinger – 2014  
Det er nødvendig med et tydelig økonomisk løft i nær framtid dersom vedtatte nasjonale og regionale 
produksjonsmålsettinger skal kunne nås i landbruket. Videre ønsker Snåsa Bondelag å prioritere overordnete mål 
for norsk landbruk slik:  

1. Bærebjelkene i norsk landbruk som markedsordningene, importvernet, ulike kvoteordninger og 
praktiserende kanaliseringspolitikk er de viktigste redskapene for et aktivt landbruk. Disse verktøyene 
mener vi må bestå og gjerne videreutvikles/styrkes.  

2. For å nå vedtatte produksjonsmål må virkemidlene aktivt knyttes til 
a. Muligheter for økt kvalitet og volumproduksjon 
b. Sikre utnyttelse av arealer i sentrale og grisgrendte strøk 
c. Stimulering til nyskaping, innovasjon og øke konkurransekraften i hele verdikjeden 

3. Ordningen med investeringsvirkemidler må styrkes i landbruket og spesielt virkemidler til bedriftsutvikling 
tradisjonelt landbruk må prioriteres. 

4. Norsk matproduksjon og næringsmiddelindustrien er gjensidig avhengig av hverandre og gode vilkår for 
hele verdikjeden må tilstrebes. 

 

http://www.bondelaget.no/


 

Stubbryterordenen  

Sammen med Snåsa Bonde- og Småbrukerlag blåste vi 
liv i Stubbryterordenen, stiftet i 1987. 8 snåsninger er 
blitt innlemmet i ridderordenen. I juli ble Siv Eggen som 
også er medlem av Snåsa Bondelag slått til ridder av 
Stubbryterordenen. Det ble et flott arrangement ved 
familiens seter-  Eggenseteren oppi Grønningen.  Eggen 
er en av de viktigste ildsjelene i setersatsinga på Snåsa, 
og har også markert seg sterkt på nasjonalt nivå som 
styremedlem og nestleder i Norsk seterkultur. Hun har 
gjort en stor innsats for landbruket i Snåsa og er kreativ 
og innovativ utvikler av egen næringsvirksomhet på 
Eggensetra. 

 

Fjøspub – FNs familiejordbruksår 2014 

Sammen med Snåsa Bonde- og småbrukarlag, Raus og Krogsgården arrangerte vi Fjøspub i 
Krogsgården i juni. Vi hadde to forberedende møter og arrangementet ble støttet av Norsk 
Seterkultur. Vel 100 snåsninger deltok og Erik Steinvik fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innledet 
med et kåseri før sentralstyremedlem Trine Hasvang Vaag og lokallagsleder i Snåsa Bonde- og 
Småbrukarlag Odd Jostein Selliås holdt appell. Arrangementet ble en fin markering på 
familiejordbruket og sammen med Rausdamene fikk landbruket en fin omtale i Bondebladet.  

Aktiviteter relatert til andre Bondelag og organisasjoner 

Årets regionmøte mellom Bondelaget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag deltok Edmund og Siv 
Merethe. Det var et interessant møte hvor mange fagområder ble berørt derav forvaltning av 
investeringsvirkemidlene. 

Framtidig kommunal landbrukstjeneste: Med bakgrunn i brev sendt fra Bondelagene og 
Skogeierlagene har Regionrådet i Indre Namdal satt i gang et arbeid og en arbeidsgruppe for å 
vurdere faglagenes bekymring for fagkompetansen på Landbrukskontorene (skog og jord).  Forslag til 
framtidige løsninger på hvordan den kommunale landbrukstjenesten bør organiseres, ble lagt fram 
for regionrådet i desember 2013. Grong bondelag har representert faglagene i IN i styringsgruppa.  I 
påvente av retningsvalget til bla. Snåsa kommune, ble arbeidet lagt på vent.  

Snåsa Bondelag ble forespurt om å delta i utarbeidelsen av en Questback undersøkelse som Snåsa 
næringskontor og landbrukskontor gjennomførte våren 2014. Vi har gitt innspill ved flere anledninger 
og resultatet av undersøkelsen stadfester at landbruket er en meget viktig næring i kommunen.  

Snåsa Bondelag har engasjert seg i utarbeidelsen av Strategisk næringsplan for Snåsa, Steinkjer, 
Inderøy og Verran da det er svært viktig for en stor andel av næringsdrivende i Snåsa at landbruket 

Juryen bestående av faglagsledere, 
jordbruksansvarlig, sparebanken og ordfører 
i Snåsa (Foto: TA)  



blir hensyntatt i resultatet av planarbeidet. Snåsa Bondelag har deltatt på to møter (05.11.13 og 
14.01.14).  

Oppsummert 2014 

Også 2014 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 har vi fått mange nye utfordringer i 
fanget, men også muligheter som vi må gripe tak i. Det skal vi sannelig gjøre!    

 

 

På vegne av styret 

 

 

Edmund Fossum 

Leder i Snåsa Bondelag 

 

 

Dyreleik og glede i fjøs på Snåsa 2014. Foto: Inger Dyrstad/Snåsa skole 
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