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Forord fra fylkesleder
Norsk landbruk på verdenstoppen
Det har skjedd, norsk mat er blitt trendy. På landbrukskonferansen Mat og Landbruk sa Per
Olav Skjervold, professor ved UMB, ironisk at landbruk er blitt så trendy at det er helt
kvalmt. Og han har rett, norsk mat og norsk landbruk er blitt populært hos folk flest. SørTrønderske bønder har all grunn til å være stolte, kvar dag i fjøset og på jordene, gjør vi en
god jobb. Tenk på det når du åpner fjøsdøra tidlig en vinterdag, eller sitter på skurtreska en
sein høstkveld, det norske folk setter pris på jobben du gjør og etterspør produktene dine.
Vi har noe spesielt å tilby, vi har en kortreist, trygg og sunn matproduksjon. Det er unikt i
verdenssammenheng. Vår måte å organisere matproduksjonen, vår måte å ta vare på ei unik
dyre og plantehelse, kan ingen andre kan vise til. «Den norske landbruksmodellen» er et
unikt «produkt» vi bør eksportere til andre matproduserende land.
Jeg er så heldig å få reise rundt i eget fylke og i landet ellers for å møte bønder, og gode
venner, mange av de bøndene jeg møter er unge. Ikke som vi har snakka om mange ganger,
unge under 45, men unge i tjueårene. Noen er blitt aktive bønder, mens mange vil bli bonde
med egen gård. Jeg møter mange flere unge nå enn for noen få år siden. De syns landbruk er
spennende og tar reelle valg for sitt eget liv ut i fra egne interesser. Det betyr mindre for
denne generasjonen hva mor og far drev med, de tar egne bevisste valg. For noen i
foreldregenerasjonen vil dette være utfordrende, og jeg ser og at flere i den voksne
generasjonen ikke har fått med seg at egne unger syns landbruk er spennende, men på andre
premisser enn foreldrene. Ei fantastisk utvikling som gjør meg til optimist for norsk
matproduksjon.
I Trøndelag er vi så heldige å ha politikere i begge fylkestingene og i mange kommuner som
heier på landbruket og matproduksjonen i fylkene. De er en del av et globalt vinnerlag for
sunn, kortreist mat og bedre helse. Mitt ønske for 2015 er at stortingsflertallet og regjeringa
legger fra seg gårsdagens ideologiske skylapper og blir med på det laget som skal forme
framtidas bygder, landbruk og matproduksjon. Det er mye mer spennende å være med på det
grønne framtidslaget enn å være et hull i asfalten på vegen fram for å utvikle et landbruk i
verdenstoppen.
Takk for et fantastisk arbeidsår til alle som kvar
dag jobber for det fantastiske landbruket vi har!
Lars Morten Rosmo
Leder 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: lmrosmo@online.no

Arnt Tilset jr., Oppdal, 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
Permisjon medio april – medio september

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

Inger Moe,Trondheim, STBK

Mobil: 926 16 888
e-post: inger@moegaard.no

Tora Voll Dombu, Meldal, STBU

Mobil: 922 03 552
e-post: toradombu@hotmail.com

Vararepresentanter til styret:
1.

Sissel Berge, Selbu

Mobil: 984 48 725
e-post: sissel@bergegard.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 2014

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

Kari Åker
Eli Birgitte Singstad
Robert Melum
Gunnar Hoseth Husby
Sivert Moen

Rissa
Agdenes
Bjugn
Orkdal
Soknedal

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2014/2015
1. Arnt Tilset
2. Frank Røym
3. Trond Langen

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2014
1. Jan Egil Tillereggen
2. Sissel Berge
3. Ola Bjørkøy
4. Helge Idar Bjerkset
5. Kristine Ek Brattset
6. Sissel Langørgen
7. Olaf Einar Vik
8. Jon Gisle Vikan

Oppdal
Soknedal
Rørosbygdene

Klæbu
Selbu
Meldal
Singsås/Støren
Rennebu
Byneset
Ørland
Malvik

Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2014

Magnar Skjerve, leder,
Kari Ljøkjel, nestleder,
Jan-Egil Tillereggen,
Trond Langen,
Olaf Einar Vik,

Rennebu
Orkdal
Klæbu
Rørosbygdene
Ørland

Varamedlemmer valgkomiteen:
1. Jostein Stranden
2. Knut Johan Singstad
3. Sissel Langørgen

Uten bønder

Side 7

Matlaus trønder

Rissa
Hemne
Byneset

Lokallagsledere 2014/2015

Bondelag
Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Haltdalen Bondelag
Heim Bondelag
Hemne Bondelag
Hitra og Frøya
Bondelag
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
Landbrukslag
Soknedal Bondelag
Strinda
Landbrukslag
Tydal Bondelag
Ørland Bondelag
Åfjord Bondelag
Ålen Bondelag

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

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

Epost
singstad@live.no
liveie@broadpark.no
olav.svardal@gauldalen.no
s.langorgen@online.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
918 58 348
918 35 207
979 74 830
970 42 211

Bjørn Olve Kjøsen
7212 Korsvegen
Thomas Rømma
7540 Klæbu
John Øystein Gjønnes 7320 Fannrem

bolv-kjo@online.no
t-romma@hotmail.com
john@hafella.no

91740945
915 29 397
901 25 419

Lars Håvar Tiller

7092 Tiller

lh.tiller@gmail.com

971 34 745

Ola O Vindal
Arve Ørsjødal
Ola Bjørkøy
Anders Eggen
Kari Toftaker
Lars Ole Bjørnbet
Trond Storvoll
Kristine Ek Brattset
Johnny Foss
Elisabeth Steen
Per Albert Sødal

7342 Lønset
7563 Malvik
7335 Jerpstad
7224 Melhus
7340 Oppdal
7300 Orkanger
7740 Steinsdalen
7397 Rennebu
7105 Stadsbygd
7194 Brandsfjord
7374 Røros

ola.vindal@oppdal.com
arveorsjodal@gmail.com
bjoerkoe@online.no
anders.eggen@lfr.no
karit@onlina.no
larsole.bjornbet@c2i.net
trondstorvoll@hotmail.com
brattset@loqal.no
johnny.foss@online.no
elisste2@online.no
persoedal@gmail.com

902 06 724
415 67 209
976 52 191
906 03 562
975 39 790
419 29 016
913 43 026
957 29 990
950 81 171
905 78 818
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

Tormod Føll
Egil Berdal

7353 Børsa
7257 Snillfjord

tormod.foll@tine.no
eaberdal@online.no

906 79 669
478 04 953

olavheggvold@hotmail.com
nielsening@gmail.com

402 89 505
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

Olav Edvin Heggvold 7288 Soknedal
Ingrid Nielsen
Reppe, 7054
Ranheim
Ola Morten Græsli
7590 Tydal
Arne Hernes
7140 Opphaug
Sigbjørn Gilde
7170 Åfjord
Jan Moen
7380 Ålen

Uten bønder

Side 8

Matlaus trønder

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. I en 5-ukers periode i februar-mars var Sissel Langørgen engasjert på
timesbasis og Berit Sølberg fungerte som organisasjonssjef.
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 2014:
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 kontorene. 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 2014 hadde vi 120 regnskapsførere på kurs på Røros Hotell i tidsrommet 01.12-03.12.
Største parten av deltakerne kom fra Sør-Trøndelag, men vi hadde også representanter både
fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Foredargsholdere var Anders Bjørnsen og Arnstein Tveito.
Økonomiforbundet hadde satt opp tema ”Klar for tilsyn med ny GRFS” og på dette kurset var
det 54 påmeldte, foredragsholdere var Jon Baggetorp og Bernt J. Aaland.
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Arbeidsplan 2014
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 2014:
 Bedre inntektsutvikling i kroner enn gjennomsnitt hos andre yrkesgrupper i samfunnet
 Øke antall medlemmer med 50 medlemmer netto
 Påvirke regjering og samarbeidspartier til en god politikk for framtidslandbruket
 Arbeide for å gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
Strategiske arbeidsområder:
 Organisasjonsbygging
 Næringsutvikling og grunneierrettigheter
 Alliansebygging
 Kommunikasjon
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Rapport arbeidsplan 2014

Strategiske
arbeidsområder

Arbeidsplan 2014 - tiltak

Målekriterium

Rapport 2014

Fadderkontakt minst 4 ganger pr år

OK, stort sett
gjennomført

Organisasjonsbygging

Motivere og engasjere lokale
tillitsvalgte i lokallagsarbeid
gjennom aktiv fadderordning
Mer effektiv intern
kommunikasjon i organisasjonen

95 % av alle medlemmer på mobilliste. OK
Oppdaterte lister over tillitsvalgte på
hjemmesidene.
Økt bruk av påloggingssiden.

Effektiv økonomistyring og
løpende kontroll

Regnskapet havner nær budsjett

OK

Gjennomføre opplæring av
tillitsvalgte

Minst en i hvert lokallag på vervekurs

OK, desemberkurs
tillitsvalgte utsatt til
februar pga liten
påmelding. Ikke
landbrukshelg. Unge
bønder kurs
gjennomført.

Netto 50 nye medlemmer i 2014

Fortsatt nedgang i
antall medlemmer

Utvikle gode holdninger innen
HMS arbeidet og bidra til færre
skader og ulykker. Oppfølging av
prosjekt Skadefri Bonde

Færre registrerte alvorlige skader og
ulykker

OK? Noen
temakvelder?

Økt aksjonsbredskap

Økt deltakelse fra lokallagene

OK

Arbeide politisk for å bedre
økonomiske rammevilkår,
prioritering av satsingsområde
gjennom innspill til
jordbruksforhandlingene.

Økt gjennomslag for politiske saker
internt og eksternt

OK, men mindre
gjennomslag med ny
regjering

Oppfølging av nasjonal og
trøndersk landbruksmelding

Økt gjennomslag for våre saker

OK

Medvirke til at det skapes nye
inntekts- og utviklingsmuligheter i
nye næringer

Flere tiltak innen bygdeservice, Inn på
Tunet, reiseliv og mat

OK, blant annet
gjennom arbeide med
IPT, prosjekt
Bygdeservice, etv

Påvirke regional og nasjonal
rovviltpolitikk og myndighetenes
oppfølging slik at det blir færre
skader på beitedyr

Færre skader på husdyr enn tidligere
år.

OK. Lavere tapstall.

Kvinnekonferanse 2014
Odelscamp 2014
Desemberkurs
tillitsvalgte
Landbrukshelg
Vervekurs
Gjennomføre konkrete vervetiltak
etter en plan fra Verveutvalget
-

Næringsutvikling og
grunneierretter

Uten bønder
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Alliansebygging

Kommunikasjon

Påvirke sentrale, regional og lokale Eiendomsskatt innenfor rammene av
myndigheter i skatte og
det som er akseptabelt
avgiftspolitkken

OK

Følge opp situasjonene mht
internasjonale forhold (EU og
WTO)

Stor oppslutning om NTEU i fylket,
over 50 % mot EU

OK

Arbeide for økt dyrevelferd
gjennom oppfølging av vårt
initiativ om økt samhandling
Mattilsyn og Samvirket

Økt dyrevelferd og færre negative
saker i media. Følge opp
kriseberedskapen

Deltar i relevant
høringer

Arbeide aktivt for et bedre vern av Færre dekar dyrkajord nedbygget i
matjord med spesielt fokus på
2014 enn i 2013
Ørland Kampflybase, E6 Melhus og
kommuneplan Trondheim

OK – bedre statistikk
for 2013. Mye arbeid
lagt ned

Medvirke til å gjøre klima- og
energisaken til en vinnersak for
landbruket

Lite gjort med dette i
2014

Reduserte CO2 utslipp

Deltakelse i prosjekt Oi! Trøndersk Økt verdiskaping i landbruket
Mat og Drikke AS, Grønn Forskning
og Kompetanseløft Trøndersk
Landbruk

OK

Årlige møter med
stortingspolitikere og repr. fra
regjeringen, innspill til
programprosess i partiene.

OK

Økt kunnskap om landbruk hos
politikere som føre til gode
beslutninger

Årlige møter med fylkesting/utvalg Økt kunnskap hos politikere som føre
og kommunestyrene
til gode beslutninger

OK

Alliansebygging med andre
fylkeslag

Bedre gjennomslag for egne saker
internt

OK

Økt samhandling med Samvirket
gjennom aktiv deltakelse
Samarbeidsrådet gjennom minst
ett samrådsmøte og ett annet
fagmøte i regi av MNS

Bedre kontakt og samhandling.

OK

Utvikle tettere samarbeid med LO
og NNN

Jevnlige møter

Felles unge bønder kurs, minst ett
kurs

OK

Delta på utradisjonelle arenaer for 5 i året
å skape oppmerksomhet omkring
landbrukets rolle i samfunnet

OK

Utvikle bredere allianser

Et mer landbruksvennlig Storting ved
neste valg

OK

Offensiv og positiv profilering av
Sør-Trøndelag Bondelag utad, økt
aktivitet i sosiale og andre media.

Minst 5 positive oppslag i regionmedia OK
i året

Videreutvikle hjemmesida og økt

Øke treffprosent
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OK

aktivitet på Facebook.
Årlig media og
kommunikasjonsstrategi – økt
samarbeid med Nord-Trøndelag
Bondelag

Økt gjennomslag i media

OK

Medvirke til videreutvikling av
"Den Grønne Skole" - økt kontakt
med skole og barnehage

Hvert lokallag skal gjennomføre minst
ett skoletiltak

OK, men mye igjen
her ennå

Medvirke til at Åpen Gård blir et
attraktivt arrangement

Minst 3 arrangement i fylket i 2014

OK

Fylkesstyrets arbeid 2014

Fylkesstyret 2014 har bestått av foran f.v: Frank Røym, Kari Åker, Tora Voll Dombu (STBU), Lars
Morten Rosmo, Arnt Tilset. Bak f.v: Eli Birgitte Singstad, (Jon Gisle Vikan, org.sjef) og Sissel Berge.
(Foran t.h Anne K Føll, førstekonsulent). Inger Moe, STBK, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret hatt 9 møter og i tillegg orienterende telefonmøter. Styret har behandlet 51 saker.
Fylkesstyret har evaluert sitt eget arbeid i 2014 og har arbeidet med å gjennomføre
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forbedringer jfr. evalueringene. Styret har en styreinstruks vedtatt i 2011 som ble oppdatert og
gjennomgått i 2014. Styret har fordelt oppgaver som vist i vedlegget bak i årsmeldingen.
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 2014
Styret i Sør-Trøndelag vedtok budsjett og program til en ledermøtetur til Brandburg-området i
Tyskland i 2015. Styret prioriterer tur til Tyskland med Nederland som andre prioritet.
Årets lokallag

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte Landbrukslaget Nord til årets lokallag i SørTrøndelag. Styret nominerte Landbrukslaget Nord til Årets Lokallag overfor styret i Norges
Bondelag. Landbrukslaget Nord har gjennom flere år vært et aktivt lokallag
Høringer:

-

Motorferdsel i utmark (forskrift snøscooter)
Endring av forskrift for verneområde Dovrefjell
Nye konsesjonsregler for hold av svin og fjørfe
Strategisk arealplan fylket
Ny forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag
Fjerning av konsesjonsloven
Endring av forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd
Reguleringsplan Ørland Kampflybase

Innspill jordbruksforhandlingene

Sør-Trøndelag Bondelag mottok innspill fra 28 av 35 lokallag. I tillegg kom det inn innspill
fra Fosen Produsentlag (grønt), Norske landbrukstjenester, Norsvin og Ørland og Bjugn
Produsentlag (melk).
Norsk matproduksjon er sterkt påvirka av den globale situasjonen for matproduksjon. Vi må
ta vårt ansvar med å øke matproduksjonen på norske ressurser i takt med befolkningsveksten.
For å nå ei slik målsetting er det viktig å holde all matjord i produksjon, samt redusere
nedbyggingen av matjord. Skal det være mulig må det være økonomisk interessant å
produsere mat over hele landet. Rekruttering til næringa er avhengig av at vi greier å redusere
inntektsforskjellen mellom landbruket og samfunnet for øvrig.
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Selv om vi holder all matjord i produksjon trenger vi et utviklingssprang for å øke
avlingsnivået, jobbe smartere og utvikle ny teknologi tilpassa klimautfordringene og norske
dyrkingsforhold. Kunnskapsutvikling, kompetanseheving og FOU sammen med å sikre
lønnsomhet i matproduksjonen må være en viktig utviklingsstrategi for norsk matproduksjon.
Utgangspunktet for forhandlinger må være målene om økt matproduksjon i Stortingsmelding
nr 9 ”Velkommen til bords” og at regjeringen legger denne til grunn i Regjeringserklæringen.
Det blir viktig å sikre en politikk som ikke skaper ubalanse i de forskjellige produksjonene
opp i markedet. Markedsbalanse er utgangspunktet for å skape mulighet til å kunne ta ut riktig
pris i et marked.
Hovedprioriteringene fra Sør-Trøndelag Bondelag 2014:
A. Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon og redusere inntektsforskjellene mellom
landbruket og samfunnet for øvrig.
B. Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske ressurser.
C. Øke satsingen på kunnskapsutvikling, kompetanseheving og FoU.
Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i mange kommuner i Sør-Trøndelag, og vi
har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet.
Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i både
inn- og utmark, har vi fortsatt stort potensial i flere produksjoner til å øke matproduksjonen.
Men inntekter til matproduksjon av god kvalitet må stå i forhold til kostnadsutvikling og
muligheter for nødvendige investeringer. Bonden må få økte inntektsmuligheter. SørTrøndelag har store områder der inntekt i matproduksjon påvirkes av avstander og geografi,
og en må vise varsomhet med innføring av virkemidler som kan virke imot de langsiktige mål
om økt matproduksjon. Distriktspolitikken må være en del av landbrukspolitikken.
Sør-Trøndelag Bondelag mener det er viktig og riktig å stille krav til dagens regjering basert
på de samme forutsetninger som ovenfor den rødgrønne regjeringa. Regjeringa skal ikke være
den som legger føringene for bondelaget i utgangspunktet.
I etterkant av jordbruksforhandlingene ble det gjennomført et informasjonsmøte om resultatet
av forhandlingene i samarbeid med NLR Sør-Trøndelag og Skjetlein grønt kompetansesenter.
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Organisasjonens hovedmøter
Regionmøtene 2014
Det ble gjennomført 5 regionmøter : Orkdal, Berkåk, Singsås, Trondheim og Åfjord. Til
sammen møtte 92 styremedlemmer fra lokallagene. Styret og administrasjonen deltok med til
sammen 3 personer på hvert møte.
Temaene på møtene var:
 ”Økt matproduksjon i min
kommune”? Innledning ved
kommuneansatt/ordfører og
ett av faglaga, samt fra
fylkesstyret. Diskusjon om
muligheter og utfordringer.
 Den politisk situasjon,
regjeringsplattformen.
Vurdering av muligheter og
trusler.
 Jordbruksforhandlingene
2014
 Organisasjonssaker

Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2014
Årsmøte ble avholdt på Clarion Hotell & Congress på Brattøra, Trondheim 12. mars.
Det var 52 stemmeberettigete til stede.
Til sammen var det 75
deltakere med gjester,
delegater, valgkomite og
ansatte på årsmøtet.
Møteleder Frank Røym
ønsket 2. nestleder i Norges
Bondelag Brita Skallerud,
Landbruksdirektør Tore
Bjørkli, gjester, delegater
og ansatte velkommen til
årsmøtet.
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Fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt sin tale. 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
holdt innledning om ”Ny regjering og årets jordbruksforhandlinger. Hva krever dette av
organisasjonen?
Landbruksdirektør Tore Bjørkli hadde også
innledning om ”Mulige forenklinger i årets
jordbruksavtale sett fra forvalters ståsted”
Uttalelse ”Trøndersk mat på ditt bord” ble
vedtatt av årsmøtet.
Landbrukslaget Nord ble utnevnt til Årets
lokallag 2013.

Representantskapsmøte i Norges Bondelag
Fylkesleder Lars Morten Rosmo deltok på representantskapsmøtet i mars som er grunnlaget
for hvordan forhandlingsutvalget skal forholde seg.
Organisasjonssjef og fylkesleder deltok på representantskapsmøtet 3. juni i forkant av
årsmøtet på Lillehammer.

Årsmøte Norges Bondelag 2014
Årsmøtet i Norges Bondelag ble holdt på Lillehammer 4. – 5. juni. Sør-Trøndelag Bondelag
hadde 9 delegater.
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Dette årsmøtet la opp til spontane innlegg i tillegg til ett forberedt innlegg som Lars M Rosmo
holdt. I tillegg snakket han etter landbruksminister Listhaug: Han tok da opp
klimautfordringene og den påvirkning de har på matproduksjon nasjonalt og internasjonalt. Vi
trenger all mat som produseres i verden, og mer til. Derfor er det viktig at ikke matjorda
bygges ned og at en har fokus på tiltak som kan øke matproduksjonen. Det er viktig at vi får
til et godt samarbeid mellom bønder og politikere på dette området
Frank Røym holdt et ”spontaninnlegg” der han påpekte at det er riktig med kvalitetstilskudd
på lam. Dette gir bedre økonomi til seriøse sauebønder. Det forutsetter at rovdyrpolitikken er
under kontroll. Uten dette er det ikke mulig å levere kvalitetslam.

Delegater 2014: Bak fra venstre: Ola Bjørkøy, Gunnar Hoseth Husby, Jan-Egil Tillereggen, Arnt
Tilset, Trond Langen og Jon Gisle Vikan, org.sjef. Foran fra venstre: Sivert Moen jr, Lars Morten
Rosmo, Sissel Berge og Frank Røym.
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Lokale årsmøter
33 av 34 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober-desember 2014.
Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av disse.
Noen lokallag sliter med oppmøte på årsmøtene, noen få lag har slått seg sammen for felles
arrangement.
Enkelte lokallag har også engasjert eksterne foredragsholdere.
Noen temaer på årsmøtene har vært Jordbruksforhandlingene 2015, verving,
Kommunevalg 2015, rovdyr og Kompetanseløftet.

Ledermøte i Tyskland
Årets ledermøte ble avholdt på Potsdam Kongresshotell i Tyskland i forbindelse med
studieturen 9.- 12. oktober. Til sammen var 25 lokallag, fylkesstyret, valgkomiteen og verveog informasjonsutvalget representert. Norges Bondelag var representert med Einar Frogner.
Verving til bondelaget var hovedtema. Andre tema var kommunevalg 2015, partssammensatte
grupper og TTIP.
Rapporten fra studieturen er vedlag årsmeldinga som et eget hefte.
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Jordbruksforhandlinger for første gang med
landbruksminister fra Frp
Bondevenn
Det ble også dette året gjennomført ”bondevenn”-kampanje der lokallagene fikk i oppdrag å
utnevne bondevenner. Denne gang var målgruppa folk som bruker og profilerer norsk
mat/lokal mat. Bondevenn-forklær og diplom ble utdelt.

Her har Bjugn Bondelag utnevnt Anne Karins bakeri i Botngård til Bondevenn.

Kampanjedag 10. april
Dagen startet med å spandere frokost på
Ungdommenes Bystyre i Trondheim i
rådhusets kantine. Lars Morten Rosmo holdt
et foredrag om trøndersk matproduksjon i
starten av ungdommenes bystyremøte. Han
var innom matjord, jordvern,
beiteressurser/beitedyr og urbant landbruk.
Anniken Wullum (medlem av ungdommenes
bystyre og leder i Natur og Ungdom i
Trondheim) ble utnevnt til bondevenn for sin
innsats for matjorda i byen.
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Alle Nortura-ansatte på anlegget i Malvik ble utnevnt til Bondevenner var dagens andre
innhold. Alle de ansatte ble samlet utenfor anlegget og Rosmo holdt en appell. Det ble for
anledningen laget en verdiskapingsbrosjyre i samarbeid med NNN. Denne ble delt ut til alle
ansatte i Nortura.
Dagen ble avsluttet med en God-helg-aksjon ved
bussholdeplasser i Midtbyen. Kontorets spreke damer
sammen med Kari Åker delte ut potetgullposer faststiftet
til ”Norge trenger bonden”-brosjyre.
Kampanjedagen fikk ikke tilslag i media, men ble godt
mottatt av de som ble en del av den.

Jordbruksforhandlingene endte i brudd og aksjoner
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Det ble for stor avstand i forhandlingene. Regjeringa bød på lavere inntektsvekst i jordbruket
enn andre grupper. Store bruk ble favorisert foran de mindre, noe som ville gå ut over mange
kornprodusenter og melkeprodusenter. Distriktsjordbruket ble angrepet, og
kombinasjonsbrukene svekket. Redusert inntekt i kornproduksjonen ville svekke landets
matsikkerhet. Det ble brudd i årets jordbruksforhandlinger, og aksjoner ble satt i verk.
Her i Sør-Trøndelag ble fareskiltene satt ut den dagen bruddet var et faktum, 13. mai.
Virkningsfullt med fareskilt på rundballer langs veier i hele fylket. Lokale traktortog kom i
gang i løpet av ettermiddagen og kvelden. Og utover i aksjonsperioden.

Båltenning langs E6 ble satt i gang 14. mai: Malvik – Melhus – Støren – Oppdal. I Rennebu
ble det en egen bålaksjon litt senere på dagen. Media var på. Traktorer med ærend til
Felleskjøpet på Klett ble satt i gang, og tettet trafikken rundt rundkjøringa på Klett ved
arbeidsdagens slutt.
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I morgentimene 15. mai ble eggpakkeriet til Nortura på Heimdal blokkert, og det samme
Rema 1000 sine eggpakkeri i Roan. Mange var ute og kjøpte egg, litt flere enn de ville gjort
ellers. Blokaden varte et døgn.

16. mai ble det delt ut såkorn med budskap og betongbrød flere steder i Trondheim, på
Orkanger, Brekstad, Støren, Melhus, Røros og Oppdal som avslutning på de lokale aksjonene.
20. mai ble det mobilisert til opptog i Oslo. 70 deltagere reiste med fly. I MidtreGauldal/Holtålen ble det satt opp minibuss, og Agdenes satte opp buss.
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Organisasjonsbygging
Verving og verve- og informasjonsutvalget 2014
Verve- og informasjonsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Sissel Berge (leder),
Norvald Berre og Anny Nittemark Husdal. Fra administrasjonen har Anne K. Føll fungert
som sekretær.
Verveutvalget har hatt ett fysisk møte og ett telefonmøte.
Fokusområder:





System for fokus i lokallaga
Synlighet
Facebook-side profesjonell
Kurs/inspirasjon

Temaet ”verving” var en av hovedtemaene på årsmøtene i lokallagene høsten 2014.
Kurs for vervansvarlige

Det ble holdt kurs for verveansvarlige i lokallagene der prosjektleder i ”Tørre og Spørre” Kaja
Heltorp engasjerte de få deltakerne som deltok. Kurset ble holdt på møterommet til SørTrøndelag Bondelag 11. februar.
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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

Medlemsutvikling 2014 (Per 31.12.2014)
Fylke

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

Pr.
Pr.
01.01.2014 31.12.2014 Endring

4238

4225 - 13

Nye

233

Fylkesstyret på gårdsbesøk hos Bjørn Tore Berntsen i Rennebu.
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Total
avgang

% vis
endring

221 -0,3%

Opplæringsutvalget 2014
Opplæringsutvalget har bestått av Kari Åker (leder), Johnny Foss og Tora Voll Dombu.
Sekretariat har vært Berit J Sølberg og Anne Føll.
Kurs for nye og unge bønder

To kurs ble gjennomført. Ett på Bårdshaug
Herregård, Orkanger, 24.-25. januar og ett på
Holmen Gård i Verdal 5.-6. februar. Kursene var
et samarbeid mellom SNS Nordenfjeldske,
TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og
bondelagene i Nord- og Sør-Trøndelag der ”Ung
Samvirkebonde”- og ”Unge bønder”-kurs ble
slått sammen til ett. Pga av samarbeidet, kunne
kurset tilbys uten egenandel til deltagerne. Det
var 57 deltagere på Orkanger og 26 i Verdal.
På programmet sto innføring i
landbrukspolitikk/jordbruksforhandlingene ved
bondelaget, gårdsbesøk, landbrukssamvirke,
presentasjon av TINE, FK og Nortura og innføring
i tilskuddsordninger i landbruket ved
Fylkesmannen og Landbrukstjenester i ST.
Evaluering tilsier videre samarbeid og
gjennomføring av slike kurs hvert andre år. Dvs
partallsår.
Odelscamp 25.-26. april

50 hadde vi plass til og 50 kom. En herlig engasjert, interessert og lydhør forsamling
odelsberettigete i alderesspennet 16 år til litt over 30 år. En oppglødd fylkesleder i SørTrøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, hilste på hver og en. Der her er framtida vår.
Framtida for norsk matproduksjon.
Odelscampen, den første i sitt slag her i
Sør-Trøndelag, ble arrangert på Clarion
Kongresshotell i Trondheim 25.-26.
april. Bygdeutviklingsmidlene hos
Fylkesmannen og rekruttering-,
likestilling- og kompetansemilder hos
Sør-Trøndelag Fylkeskommune er med
og finansierer opplegget. 50 var det
plass til og 50 kom. Tenk, vi måtte
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droppe å annonsere i noen aviser, for det strømmet på med påmeldinger. Kanskje et oppdemt
behov for å treffes på nettopp en slik arena.
På for odelscampen programmet sto:
Det er du som kan gjøre gården til et levebrød ut fra de valgene du tar. Matproduksjon –
verdens viktigste næring ved Lars Morten Rosmo.
Dette har jeg aldri gjort før, så da kan jeg det sikkert. Om det å være bonde ved Kari Åker.
Speeddating og sosiale aktiviteter ved Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag.
Odelsretten ved Hilde Haugdahl Humstad.
Ikke alle har bestemt seg - å ta over gården er langt fram i tid ved Anne Solberg.
Bokormen som skal bli bonde ved Gunnar
Hoset Husby.
Melkeproduksjon kan sammenlignes med
å drive toppidrett ved Ola Morten Græsli.
Kunnskapsintensiv næring ved Sissel
Langørgen fra Kompetanseløft Trøndersk
Landbruk ga en innføring i
utdanningsmuligheter innen
naturbruk/landbruk.
Eierskifte ved Hilde Haugdahl Humstad.
Lars Morten Rosmo uttalte på Facebook like etter Odelscampen: ”Vi er heldige som har så
mange dyktige unge mennesker som kan tenke seg å starte som bonde. Nå, Listhaug, er det
ditt ansvar å gjøre det
attraktivt å produsere
mat på den norske
jorda!"
Tusen takk til de
herlige
foredragsholderne og
ikke minst til den
herlige gjengen
deltagere som ga
masse positiv energi
:-) Vi satser på
gjentagelse :-)

Uten bønder

Side
28

Matlaus trønder

Samling for skolekontakter

Ble gjennomført 11. februar samtidig med kurs for verveansvarlige. Inn på Tunet-bonde Fritz
Arne Haugen, 4H Sør-Trøndelag (4H-prosjekt, naturbruksdag og 4H Matskole),
Skogselskapet (Lære med skogen), Landbruksspillet og Potetdagen på Stadsbygd ble
presentert for 8-9 deltagere.
Ta Grep!

Kar Åker har deltatt på Landbrukssamvirkets ”Ta Grep”. ”Ta Grep” er et mentor- og
fagprogram for kvinner og menn i landbrukets organisasjoner.
Opplegget gikk fra november til mai med tre tredagers-samlinger i hovedstaden. Samlingene
var en kombinasjon av faglig input og utvikling av oss som deltok.
Forelesningene har handlet om: Styrearbeid, strategi, økonomiforståelse og kommunikasjon.
Vi brukte også mye tid på prosessarbeid, med vekt på personlig vekst og trening i å presentere
et budskap.
Vi fikk også knyttet oss til hver vår mentor underveis som skulle hjelpe oss sette mål/nå mål.
Veldig nevenyttig og lærerikt!

”Kvinner Kan … Ta valg!” 1. november 2014
”Kvinner Kan” ble for sjette gang arrangert av Sør-Trøndelag Bondelag med økonomisk
støtte fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Tusen takk til Sør-Trøndelag Fylkeskommune som
bidrar økonomisk til Kvinner Kan! Denne unike muligheten til å gjøre landbruk på kvinnevis
der kroppen og hodet får energipåfyll etter at en har brukt hele følelsesregisteret, og samtidig
fått kunnskap med mening!
Program og opplegg ble utarbeidet av Kari Åker, Tora Voll Dombu, Johnny Foss, Anne Føll
og Berit J Sølberg. Årets konferanse var lagt til Clarion Hotell & Congress i Trondheim.
”Livet er ferskvare!”
Humørbonden Geir Styve har fått
regulert inn et bygdedyrreservat i
kommuneplanen i sin
hjemkommune. Her skal folk som
sutrer, klager eller tar motet fra
andre stenges inne! Han dro oss
gjennom en masse arter av
bygdedyret som har slektsnavnet
criticus. Og dermed var Kvinner
Kan i sin rette stemning.
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”Kvinner Kan – ta valg for gården, framtida og livet” ved bonde Nina Vangen Ranøien.
”Kvinner Kan – ta valg for veien videre” ved leder i Norges Bygdekvinnelag, Marna Ramsøy.
”Koht i Bondelag” ved Christine Koht.

Humørbonden Geir Styves verdisett står nedskrevet på en
bauta i tunet hans hjemme på Hjelmåsen: ”The Daily
Checklist: Did I live? Did I love? Did I matter?”
Tilslutt ga han damene et innblikk i sitt kraftpunkt
(powerpoint). Hvor er ditt kraftpunkt i livet?
Så var det hele plutselig over. Og du sitter der matt av
inntrykk som må fordøyes og følelser som er tøyd i alle
ender. På nytt har vi hatt dette energipåfyllet som Kvinner
Kan gir damer med tilknytning til eller følelser for
landbruk, mat og bygdeliv. Tusen takk til de tre herlige
damene som bidro, hanen Geir og alle som kom:-)
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HMS i landbruket
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 i 2014 gjennom ett møte som er avholdt
mellom samarbeidspartene i prosjektet. 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. 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. Denne prosessen har pågått i hele 2014 og er ennå ikke
avsluttet.

Næringsutvikling og grunneierretter
Jordvern
Sør-Trøndelag har et veldig godt samarbeid med Fylkesmannen når det gjelder jordvern. Det
er jevnlig møter der jordvernstrategier, arealplaner og IKAP (interkommunal arealplanlegging
rundt Trondheim) diskuteres. Vi følger også med på utviklingen når det gjelder regionalt
travbaneanlegg og arbeidet med reguleringsplaner når det gjelder E6-utbygging sørover. Vi
har også igangsatt arbeid når det gjelder Fv 714, Åstfjordkryssinga og påvirke bestilling av
vei mellom Agdenes og Snillfjord. Plassering av logistikk-knutepunkt er også noe vi følger
med på, og Melhus Bondelag har engasjert seg sterkt i arbeidet med å forhindre at
godsterminal havner på Søberg og på Torgård.
Arealplan Trondheim

Bondelaget har deltatt i en prosess som er dratt i gang av Byplankontoret i Trondheim
kommune om utvikling av byen innenfor de rammer som kommunens vedtatte arealplan
setter. Byplanavdelingen anslår et behov for (ved høyest vekst) på 36.000 nye boliger fram til
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2050. Herav er 8700 boliger i vedtatte reguleringsplaner, 12.900 boliger i planer som er under
planlegging. Kommuneplanens arealdel har areal nok til minst 77.000 nye boliger. Det blir
viktig i dette perspektivet å planlegge godt for å hindre arealsløseri og dårlige planløsninger
ved at kun de økonomiske kreftene bestemmer utviklingen.
Ørland Kampflybase

Sør-Trøndelag Bondelag støtter Ørland Bondelag i arbeidet med reguleringsplan og
konsekvensutredning når det gjelder etableringen av ny kampflybase på Ørland. Vi bidrar
også i landbruksprosjektet som er i gang i Ørland og Bjugn kommuner, og hvilke muligheter
til næringsutvikling i landbruket etableringen av basen gir.

Rovdyr
Flytting av yngleområder bjørn og jerv

Vi har valgt å bruke tid på å delta som observatører på møter i Rovviltnemda region 6.
Bakgrunnen for det er arbeid som er satt i gang for å utrede flytting av yngleområde en
brunbjørn til Sør-Trøndelag og flytte jerveyngling ut av Forolhogna-området. Sør-Trøndelag
Bondelag argumenterer mot yngleområde for bjørn og for å flytte ut jerveyngling av de rike
beitene i Forolhognaområdet.
Rovdyrerstatningssaker

Rovdyrerstatninger og avkortninger har også vært tema dette året. Vi har gjennomført to
dialogmøter på fylkesplan mellom Sau og Geit, Fylkesmannens Miljøvernavdeling,
Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling og bondelaget.
78 bønder fikk gjenopptatt sine klagesaker på rovdyrserstatninger i 2013 etter felles innsats
mellom Norges Bondelag, NBS og Sau & Geit sentralt for å påvirke Miljøverndepartementet.
Over halvparten av disse sakene hører til i Sør-Trøndelag.
Ørneprosjekt på Fosen

Midt-Norge prosjektet på kongeørn som tapsårsak for sau og lam med ansvarlige
forskningsinstanser er Bioforsk Tjøtta og Nina Tromsø gjennomføres på Fosen.
Bakgrunnen for prosjektet er store tap på lam de siste årene. Prosjektet har gått ut på at det har
blitt satt vhf-dødsendere, satelitt GPS sender og Telesporsender på lam og voksensauer i et
bestemt beiteområde (Rødsjø beiteområde) Disse er fordelt på fire besetninger.
Disse har blitt fulgt opp ved hjelp av fysisk peiling i beiteområdet og via nettet gjennom hele
beitesesongen.
Ved funn av kadaver har SNO blitt kontaktet for å avklare dødsårsak.
Prosjektet skal gå over to år så det blir et lignende opplegg beitesesongen 2015.
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Tapstall – organisert beitebruk
År

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1995
1990
1985
1981

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

685
656
968
947
972
1008
998
999
1040
1043
1027
1087
900
1163
1235

Antall slept
Lam
Storfe

44 242
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

73 874
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

3 983
4282
4261
3818
3848
3810
3750
3796
4160
3688
2861
2120
-

Antall tapt
Sauer
Lam
Storfe Sau
1101
1521
1272
1360
1516
1939
1300
1670
1739
1385
1241
806
771
704
574

4943
6208
5530
6373
7069
6901
5892
6740
6870
5503
5559
4522
3316
3140
2866

34
24
18
19
13
32
36
22
22
18
4
5
-

Tapt prosent
Lam
Småfe
2,49
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

6,69
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

5,12
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

Inn på Tunet (IPT)
Inn på Tunet – kontaktforum

For å samordne arbeidet med Inn på Tunet i Sør-Trøndelag, gjennomføres det jevnlige møter i
Inn på Tunet-kontaktforum. Her møter Inn på Tunet Midt-Norge, Skjetlein Grønt
Kompetansesenter, Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling, Landbrukets HMStjeneste og bondelaget. I tillegg er kjøpersiden representert ved Trondheim kommune og
brukerorganisasjon ved Mental Helse.
Inn på Tunet studietur til Østerrike

Inn på Tunet Midt-Norge arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen studietur til Østerrike1.4. oktober, der Sør-Trøndelag hadde med en representant. Deltagerne fikk en innføring i det
østerriske landbruksdepartementets arbeid med Green Care og sertifiseringsordninger for og
utdanning i dyreassistert terapi, dyreassistert pedagogikk, hageassistert terapi, hageassistert
pedagogikk og opplæring av dyr som brukes i dette arbeidet.
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Storfe
0,85
0,56
0,42
0,50
0,34
0,84
0,96
0,58
0,53
0,49
0,14
0,24
-

Innlagt i turen var besøk på en høyskole
som driver utdanning innen hageassistert
terapi, en gård midt i Wien som tar i mot
skoleklasser på ulike opplegg innen
plantedyrking, gård som driver
dyreassistert terapi og pedagogikk, gård
med egen profesjonell aldershjem for
demente og en gård med ulike former for
dyreassistert og hageassistert
pedagogikk, bursdagsselskap og
lignende.

Slaktekylling - antibiotikaresistens
Sommeren og utover
høsten frem mot jul var
det et voldsomt
mediakjør når det
gjelder slaktekylling,
resistensmekanismen
ESBL på E.coli og
kinolonresistens.
Tilsetningsstoffet
narasin i kyllingfôret
kom i fokus. Nortura og
Norsk Kylling iverksatte
hygienetiltak i
slaktekyllingfjøsene. Det
er også over lang arbeidet fram et prosjekt som skal se på og gjennomføre tiltak som kan
utfase narasin i fôret. Det er også strengere kontroll med dyrematerialet som kommer inn over
landegrensen.
18. desember gjennomførte vi i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag et
informasjonsmøte for slaktekyllingprodusenter der Nortura, Norsk Kylling og Norges
Bondelag redegjorde for arbeidet som er gjort og skal gjøres på området.
På bildet ser vi leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, som går sterkt inn for å fjerne
narasin i norsk kyllingfôr.
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Prosjekter
Prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge

Prosjektet Grønn forskning ble opprettet etter initiativ fra
landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk
Samarbeidsråd. Det er Midtnorsk Samarbeidsråd som er
prosjekteier, mens Oi! Trøndersk Mat og drikke har det
daglige ansvaret med prosjektledelsen. Lars Morten Rosmo
er leder for styringsgruppa.
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 skal øke sannsynligheten
for at forskningsresultatene tas i bruk.
Prosjektet arbeider 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.
Forsknings- og utviklingsbehov oppsummeres ovenfor de som finansierer forskninga. Blant
annet var representanter for de viktigste nasjonale finansieringskildene for landbruksforskning
i Midt-Norge i slutten av januar for å ta imot innspill og bidra til at kommende
forskningsmidler prioriteres til tema som næringa etterspør. På våren arrangerte Grønn
forskning et prosjektverksted for tredje året på rad. En rekke ulike forsknings- og
utviklingsprosjekt er etablert gjennom 2014, blant annet om målrettet bruk av mat i
barnehager, skole og andre offentlige enheter for å oppnå bedre folkehelse, bruk av myr som
jordforbedringsmiddel, dyrking og bruk av helgrøde som fôr til melkekyr, bekjempelse av
alveld hos lam, og bruk av bær som trygge og naturlige smaksstoffer i
næringsmiddelindustrien.
Forskningsresultatene må kommuniseres hvis de skal bli tatt i bruk. For å bidra til forskningsog kunnskapsformidling satte Grønn forskning i 2014 også søkelyset på brukerens tilgang til
forskningsresultater. Oppfølging av dette diskuteres nå med blant annet Tine og Norsk
Landbruksrådgiving nasjonalt, og ambisjonen er på sikt å bidra til at forskninga blir mer kjent
blant brukerne og dermed at forskningsresultatene i enda større grad kan bli tatt i bruk.
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Flere andre regioner ser mot Midt-Norge når det kommer til samarbeid mellom bønder og
forskere, og mobiliseringsarbeidet for landbruksforskning. Et tilsvarende prosjekt, Grønn
forskning Oslofjorden, ble etablert i oktober 2014, og det midtnorske prosjektet har også
kontakt med blant annet Nord-Norge og Vest-Norge om tilsvarende satsinger. Mange
problemstillinger bør og kan utvikles som nasjonale forskningsprosjekt, og gjennom
samarbeid mellom regioner kan arbeidet for mer landbruksforskning og tettere samarbeid
mellom bonde og forsker forsterkes.
Inneværende prosjektperiode strekker seg fra sommeren 2013 til sommeren 2016.

Best på grovfôr

Prosjektet «Best på grovfôr» har foregått i kommunene Rindal, Orkdal, Rennebu,
Oppdal, Midtre-Gauldal, Holtålen, Melhus, Trondheim, Klæbu, Malvik, Selbu og Tydal
i perioden 2011-2013 (2014). Karl Erik Sørensen fra Sør-Trøndelag Bondelag har deltatt i
styringsgruppen. Sluttrapport for prosjektet ble lagt fram i juni.
Målet har vært å få økt fokus og interesse rundt grovfôrdyrking. Det var budsjettert
med 70 deltakere, men endte opp med 150 stk. Dette er både melkeprodusenter,
sauekjøtt produsenter, ammeku produsenter, økologisk og konvensjonell drift. Så stor
oppslutning indikerer at det er behov og stor interesse for faglig oppdatering i
næringa. Videre er det flere som i løpet av denne perioden har signalisert at de er mer tent enn
tidligere på å satse som gårdbrukere.
Prosjekt «Best på Grovfôr» har vært et kunnskapsløft, og bevisstgjøring hos den enkelte
produsent som har blitt godt mottatt. Oppmøtene på de ulike fagmøtene har vært varierende.
Signalene fra deltakeren er også at de har hatt størst forventninger til
den individuelle rådgivinga.
Nettverksbygging har vært viktig i prosjektet. Prosjektet har ønsket å skape positive gode
arenaer på tvers av geografisk tilhørighet. Det har det klart å oppnå, spesielt gjennom
fagturene. Disse turene har hatt god oppslutning, og på studieturen til Skottland var
det sprengt med tanke på kapasitet.
Økt verdiskapning i Bygdeservice

FMLA har gjennomført informasjonsmøter om Bygdeservice dette året.

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk

Dette er et ambisiøst prosjekt initiert for å gi Trøndersk landbruk økt konkurransekraft og økt
matproduksjon. Prosjektet eies av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag, Allskog og
fylkesmannen og fylkeskommunen i Trøndelagsfylkene, og hele næringa står bak. Prosjektet
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starta opp i 2013, og skal gå ut 2015. Prosjektet har 3 målgrupper det jobbes inn mot rekruttering, rådgiverapparatet og bøndene.
Den Trønderske målsetningen om økt matproduksjon på 1,5 % i året frem mot 2030 er
krevende, og det innebærer at alle må være med å ta ansvar for at dette skjer. Mye av
økningen vil måtte skje i det kompetansedrevne landbruket. Kompetanse kan skaffes på
mange vis; enten gjennom enkeltrådgivning, lesning av fagartikler, deltagelse på kurs og
gjennom erfaringsutveksling i ulike møteplasser.
Arbeidet som skjer i KTL skal være med å bidra til styrking av alle slike tilbud. Alle aktørene
i landbruket er med i prosjektet. Det forplikter hver enkelt rådgiver i alle organisasjonene til å
tenke kompetanseheving og samarbeid i form av kompetanseoverføring i møte med
hverandre, og bonden som næringsutøver.
KTL jobber med å koble næring og skole tettere, slik at det blir mer synlig hva som gjøres i
organisasjonene for å synliggjøre hvilke karriereveier som finnes. Som foreldre i næringa må
vi bli flinkere til å snakke frem karrieremulighetene som finnes til våre unge håpefulle – det er
flere i søskenflokken som kan ha interesse av å jobbe i landbruket uten nødvendigvis å drive
en gård.
For å øke aktiviteten på faglig kompetansebygging har
KTL opprettet tilskuddsmidler som bønder og faglag,
samt andre medlemsorganisasjoner som produsentlag
etc. kan søke på. Etter 6 mnd med tilbudet har vi nå
løyvd 45 saker i Trøndelag. Vi har akkurat doblet potten,
så her er det bare å kaste seg rundt!
I 2014 er det blant annet etablert såkalte ”erfaringsgrupper”: En fast gruppe av gårdbrukere
og/eller skogeiere som møtes regelmessig for å diskutere fag og lære av hverandre. Støtte kan
innvilges med inntil kr. 5000,I tillegg kan det gis støtte på inntil 4.000 kr til ”Mentor”: en gårdbruker lager seg en avtale
med en person som kan bistå med råd, veiledning, faglig oppdateringer eller som
diskusjonspartner relatert til landbruket. Videre kan det gis inntil 5.000 kr i støtte til
”Kollegaveiledning”: dette er grupper som administreres av en organisasjon/ faglag og som
ikke består av faste deltakere. Med kollegaveiledning er målet at vi hjelper hverandre og
diskuterer ulike løsninger. Det kan også gis støtte med inntil 10.000 kr til ”Fagopplæring:
Her er det en organisasjon som arrangerer fagmøter gjennom året. Her er det ofte innleder og
en diskusjon i etterkant.
For å få pengene lages en enkel avtale med Kompetanseløftet og pengene utbetales når
aktiviteten er dokumentert. Maler på søknad ligger på nettsidene til Bondelaget på følgende
link: http://www.bondelaget.no/bonden/category7418.html
Det er mange prosjekter som pågår i KTL og nyhetsbrevene i prosjektet kommer ut en gang i
måneden, og legges på Bondelaget sine hjemmeside.
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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). Til grunn for satsingen ligger en felles handlingsplan
2012 – 2015 for de to fylkene.
Aktivitet i 2014
Økouka 2014 ble arrangert i Sør-Trøndelag dagene 18. - 24. oktober. Hovedfokuset var på
økologisk melk og økologisk forbruk fra produsenten fram til forbrukeren.
Økouka hadde i år et litt videre fokus enn tidligere. Både Naturvernforbundet, Framtiden i
våre hender og SPIRE, utviklingsfondets ungdom, bidro til at tilhørerne fikk viktig kunnskap
om økologi internasjonalt og om en litt mer gjennomtenkt hverdag i den enkelte husholdning.
Økologi dreier seg om kunnskap, holdninger og omdømmebygging. Sammen med en masse
smaksprøver på økologiske melkeprodukter fra både Tine og Rørosmeieriet på de fleste
arenaer, ble det en god kombinasjon og en flott opplevelse.
Programmet inkluderte blant annet fagdag for produsenter på Skjetlein grønt
kompetansesenter, Filmkveld på Statens Hus fra økolandsby i Virginia ved Fremtiden i Våre
Hender og Økologisk verksted med SPIRE for en litt mer økologisk hverdag. I tillegg
frokostmøte om Økomat i storhusholdning ved Oikos som er et stort satsingsområde for
prosjektet. Melk og melkeprodukter i offentlige kantiner, storkjøkken og i restauranter er
ellers er en av de viktigste måter å øke forbruket av økologisk melk på. Økouka ble avrundet
på lørdag 24. med stor markering på torget i Trondheim og i Statens Hus med
Naturvernforbundet sin jubileumskonferanse.
Prosjekt økt storfekjøtt

Nortura i Sør-Trøndelag har sammen med Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning
(NILF) og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag satt i gang et fire-årig prosjekt for å få økt
storfekjøttproduksjon i fylket.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier på
sine hjemmesider at målet er å styrke og
øke storfekjøttproduksjonen i fylket. De
fleste kommuner melder at de ønsker
drahjelp for ny satsing på
storfekjøttproduksjon i sin kommune ut
fra den betydning storfeholdet har for
næringsliv, bosetting og kulturlandskap.
Prosjektet rommer både råd om intensiv
framfôring av slaktedyr og økt bruk av
beiteressurser i utmarka i regi av
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Nortura, samt økonomiske analyser i regi av NILF; alt basert på en analyse av hvert enkelt
bruk sine ressurser og forutsetninger. Både NRF-kyr og ammekyr av kjøttferasene er gode
alternativer for satsing.
Nortura leder prosjektet, og har ansatt Lars Nordbotn som prosjektleder. Sør-Trøndelag
Bondelag er representert ved nestleder Arnt Tilset i styringsgruppa for prosjektet. Det sikrer
solid forankring hos produsenter, faglag og institusjoner i landbrukssektoren og borger for
god måloppnåelse i en viktig næring i fylket vårt.

Alliansebygging og samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere og alliansepartnere er et viktig arbeid i bondelaget. Vi har et nært
samarbeid med LO sin underavdeling Norsk Nærings- og Nytelsemiddelorganisasjonen
(NNN) og hadde med en representant derfra på Tysklandsturen. Vi ser også at det er nyttig å
samarbeide med LO/NNN når det gjelder arealplanlegging og en felles forståelse for bruken
av arealene. Vi har bidratt med foredrag og gårdsbesøk for Natur og Ungdom og Sosialtistisk
Ungdom. Fylkesleder har også sørget for at vi har gode kontakter i NHO og forskermiljøet på
NTNU og SINTEF.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Sør-Trøndelag Bondelag følger opp naturbruksskolene bl.a gjennom representasjon i
skoleutvalget til Skjetlein vgs. Vi følger også tett med i utviklingen av Skjetlein grønt
kompetansesenter. Vi gir gjensidige innspill til fylkeskommunen når det gjelder
jordbruksforhandlingene og aktuelle høringer.

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.
Tema for tenkeloftet i januar var utfordringer og muligheter i grøntnæringa. Berit J Sølberg
deltok der. Lars Morten Rosmo sitter i arbeidsutvalget for tenkeloftet.
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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 innvilge midlet til Regionalt
Miljøprogram 2014. De to andre delprogrammene er regionalt næringsprogram og regionalt
skog- og klimaprogram. 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.
Dialogsamling Reindrift

"Dialogprosjektet felles politikk for fjellområdene" i 2013 konkluderte blant annet med at det
skal arrangeres årlige dialogsamlinger. Deltakere på årets dialogsamling fra Sør-Trøndelag
Bondelag: Sissel Berge, Arnt Tilset, Per A. Sødahl, Trond Langen (innlegg) og Jon Gisle
Vikan (innlegg). Årets dialogsamling ble gjennomført på Røros hotell 14. og 15. oktober .

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 2014 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.

Uten bønder

Side
40

Matlaus trønder

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 2014 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.
Videre deltok Sør-Trøndelag Bondelag på et større politisk arrangement i Surnadal 26. – 27.
februar. Ca 10 - 15 stortingspolitikere og fylkespolitikere i Arbeiderpartiet og styrene fra
Bondelagene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag
drøftet aktuelle landbrukspolitiske spørsmål.
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

Tenketank for trøndersk landbrukspolitikk
Felles politikkutviklingsarena for landbrukets organisasjoner, interesseorganisasjoner og
regionale og nasjonale politikere. Tenketanken skal bidra til å utvikle bondelagets politikk og
til å påvirke politikerne når det gjelder landbrukspolitikk.
Første tenketank ble holdt på Ertzgaard i Stjørdal i oktober. Stort oppmøte rundt temaet Mat
og helse. Tenketanken er et samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag.
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Oi! Trøndersk mat og drikke
Som en av ca 100 eiere av Oi! Trøndersk mat og drikke deltar vi på generalforsamling og
følger med i utviklingen av selskapet. Vi registrerer fornøyd at vår region posisjonerer seg
som ledende innen lokal mat og lokal ølbrygging. Vi følger også spent med i arbeidet med
etablering av Mathall i Trondheim. Det ble i 2014 meldt at denne kan bli etablert i Bøndernes
Hus. Matfestivalen er nå godt etablert, i tillegg er det kommet til en Bryggerifestival.

Samarbeidsavtale med Gjensidige
Det gjennomføres årlige møter med Gjensidige der fylkesstyret og ansatte oppdateres på
forsikringsordninger og tiltak i Gjensidige Forsikring. Innføring av termografering er godt i
gang og skal bidra til å redusere antall branner som oppstår i el-anlegg på gårdene.
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Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS)
Det gjennomføres årlig et felles møte med landbruksorganisasjonene i slutten av januar. Det
ble i 2014 satt i gang et arbeid for å gjennomføre en ”Bondekonferanse”. Denne gjennomføres
i 2015. Samordning av opplæring av framtidas tillitsvalgte var også tema på årsmøtet. MNS
eier prosjektet Grønn Forskning i Midt-Norge. Sør-Trøndelag Bondelag er sekretariat for
MNS og tilhørende kornutvalg.
Trøndersk Kornutvalg

Utvalget består av representanter fra organisasjoner i Nord- og Sør-Trøndelag: Norsk
Landbruksrådgiving, Fylkesmannen, Felleskjøpet og Bondelaget. Robert Fosseng Melum fra
Sør-Trøndelag Bondelag har fungert som leder.
Robert Fosseng Melum representerer Kornutvalget i Norges Bondelag i utvalget. I løpet av
2014 har utvalget hatt to møter, og blant annet gitt uttalelse før jordbruksforhandlingene.
Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 2. desember på Mære Landbruksskole, 3.
desember på Skogn Folkehøgskole og 4. desember på Skjetlein Grønt Kompetansesenter.
Kornmøtene hadde godt oppmøte med til sammen 120 interesserte kornbønder til stede.
Flest interesserte kornbønder var det på Mære med ca. 50 deltakere. Temaene på årets
kornmøter var
Resultatet av årets verdiprøving av kornsorter. Norsk Landbruksrådgiving viste en oversikt
over resultatene i 2014, som var en relativt spesiell sommer med høg varmesum og stort sett
tilstrekkelig nedbør. Oppsummeringmessig var resultatene slik:
- Norgesmesterskap og trøndersk mesterskap i havredyrking v/ Karstein Brønbo fra Norske
Felleskjøp. I 2014 deltok 27 havredyrkerlag med til sammen 133 deltakere. Deltakelsen fra
Trøndelag var 8 lag som fikk havren dyrket på Værnes. Valg av sted påvirket avlingsmengden
og førte til lavere avlinger på grunn av tørkeskade. Norgsmester ble Strand Unikorn i
Akershus med et dekningsbidra på 807 kr, mens Trøndersk Mester ble Steinkjer Kornsilo med
et dekningsbidrag på 490 kr.
Kornøkonomi v/ Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving. Han gikk igjennom de
naturgitte forutsetninger for korndyrking i Trøndelag og hvilke forhold som kan bidra til et
godt økonomisk resultat. Hovedkonklusjoner:




Naturgitte vilkår for kornproduksjon er ikke helt optimale i Trøndelag.
Avlingsnivået ligger derfor vesentlig under mange andre land og noe under Østlandet
Men vi har vist at vi kan produsere korn med særs god kvalitet!
o Toppavling i høstkveite er over 900 kg/daa (Trøndelag)
o Gjennomsnitt forsøksfelt på Bioforsk Kvithamar: 711 kg/daa i 2014
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Kommunikasjon og synlighet
Åpen Gård
Åpen Gård ble gjennomført i Budal, i Meldal og i Melhus i løpet av august og september. Til
sammen var 1500 publikummere innom de tre arrangementene.
I Budal var Fiola og Nils Olav Storrø vertskap, mens Budal Bondelag og Singsås og Støren
Bondelag var arrangører. Budal 4H var aktive medarrangører og sto for mange av aktivitetene
i tillegg til mange av landbrukets organisasjoner.

I Meldal var Karen og Olav Ree vertskap og Meldal Bondelag arrangør. Mange av
landbrukets organisasjoner deltok med aktiviteter.

I Melhus var Øya videregående skole vertskap og Melhus Bondelag og Flå Landbrukslag var
arrangører. De hadde fått med seg mange av organisasjonene i Melhus til å bidra på
arrangementet.
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Oi! Trøndersk Matfestival
Flere lokallag bidro med mannskap til standen på Barnas Matfestival. Det var hektiske dager i
tidsrommet 31. juli – 2. august, og kornmaling var også i år vårt bidrag. Her kommer vi i tett
kontakt med barn og voksne. Kornboka mi var det stor avsetning på, i tillegg til eget malt
byggmel med oppskrift på vassgraut.

Ny Facebook-side
Ny Facebook-side ble åpnet like før jordbruksforhandlingene tok til, og vi fikk på kort tid
over 1000 likes. Vi fikk hjelp av Viral Media til å utvikle apper til siden. Vi ser at informasjon
om arrangement spres raskt ved hjelp av Facebook, det er jevn men ikke høy aktivitet der
inne. Vi ser at reportasjer vi deler fra egen hjemmeside er mer besøkt etter at vi tok i bruk
Facebook-siden.
https://www.facebook.com/sortrondelagbondelag
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Synlighet i media
Årets aksjoner ga oss stor tilgang til mediaomtale, både i aviser, TV og radio. Vi har vært
”på” med aktuelle innlegg/kronikker om antibiotikaresistens, familielandbruket, kompetanse i
landbruket. Lokalt har det vært mye landbruksstoff i avisene.
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Pelsdyr
Høsten 2014 var det åpen pelsdyrgård på 78
pelsdyrgårder i hele landet, hvorav 18 i
Trøndelag. På pelsdyrgården til Bjørnar
Berg på Byneset var det godt oppmøte av
store og små publikum som fikk omvisning
av hele familien Berg.
Bjørnar Berg driver med sølvrev og har ca.
550 avlstisper som årlig får mellom 3 og
fire hvalper. Dyrene var rolige og friske uten tegn til stess eller mistrivsel. - Mye har skjedd i
husdyravlen i de iste 10 - 20 årene - sa Bjørnar - dyrene er blitt mye roligere og tilpasset et liv
i bur.
Bjørnar driver pelsdyroppdrett som eneyrke
og leier i tillegg hjelp i enkelte perioder av
året, som under hvalping og pelsing. Han
samarbeider med en annen oppdretter i
nabolaget om pelsingen. Årlig sender han
over 2000 skinn av god kvalitet til
pelsdyrauksjonen i Finland.

- Norges Pelsdyravlslag fortjener honnør på den måten de har åpnet næringen for publikum sier org sjef Jon Gisle Vikan i Bondelaget - De har fått vist fram ei næring som driver et godt
og forsvarlig husdyrhold. Dette er en fin måte å imøtegå den kritikken pelsdyrnæringa har
vært utsatt for i media.
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Agrisjå
Sør-Trøndelag Bondelag
deltok sammen med NordTrøndelag Bondelag og
Norges Bondelag på Agrisjå
2014 på Stjørdal.
Bondelagets leder Lars
Petter Bartnes møtte
landbruks- og matminister
Sylvi Listhaug til debatt
første gang siden på årmøtet
i Norges Bondelag i juni,
der Bartnes ble valgt som ny
leder.
Det var storinnrykk til
landbruksmessa, som i 2014
hadde over 35.000 besøkende. Bondelaget stilte med egen stand i fagteltet. Der publikum
kunne møte tillitsvalgte og ansatte.
Mange stakk innom for å slå av en prat, enten for å diskutere landbrukspolitikk eller andre
ting. Noen medlemsvervinger ble det også.
Blant dem som skal sto på stand, var advokat Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag ekspert på grunneierrettigheter. Daling stilte også på et kafemøte om grunneierrettigheter i
fagteltet på husdyrområdet lørdag. Samme dag holdt Marit Haugen et innlegg om
tidligpensjon i samme telt.
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Annet nytt fra året 2014
Ranheimsveien stenges
Trondheim kommune planla en stenging av Ranheimsveien for allmenn men åpen for busser
høsten 2014. Da det ikke er lov til å kjøre på E6 med traktor betød dette at all traktortrafikk
østfra og inn i byen ble blokkert. Etter initiativ fra Strinda Landbrukslag ble dette tatt opp med
Trondheim kommune og vi fikk til en løsning med bom-brikker til de bønder som har behov
for ferdsel med traktor og skurtresker.
Sør-Trøndelag Bondelag formidler kontakt med Trondheim kommune for de som har behov
for bom-brikker.

Flott nytt fjøs på Øya Videregående Skole
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk arrangerte kompetansekafe på Øya Videregående Skole
på Melhus fredag 12. desember med tema "Nyfjøset på Øya - et utgangspunkt for tettere
samarbeid mellom skole og næringsliv?". Møtet startet med lunsj og en innledning fra rektor
Hallgeir Solberg.
Rektor Hallgeir Solberg orienterte om skolens utvikling de siste årene. Det er i dag ca. 137
elever på skole fordelt på klasser og studueretninger. Skolen har VG1, 2 og 3 landbruk,
gartneri og bygg/anleggsteknikk. Bygningene på skolen er under kontinuerlig oppgradering
og turen var nå kommet til fjøset. Det ble besluttet å sette opp et tilbygg til eksisterende
driftsbygning, kostnadsberegnet til 6,5 mill inklusive robot og foringsanlegg. Dette er en
moderat kostnad sammenlignet med tilsvarende fjøs. Videre er det under bygging en ny
ridehall og det er behov for flere internatplasser. Skolen har elever fra hele landet.
Driftsleder for fjøset Jørgen Rønning
(bildet) orienterte om selve byggeprosessen
som hadde gått tilnærmet smertefritt.
Kostnadene kom nesten helt på budsjettet og
de tekniske løsninger har fungert meget bra
med overgang fra et gammelt båsfjøs til et
nytt løsdriftsfjøs med robot. Melkeavdråtten
har økt med nesten 30 % etter innflytting.
Rektor Hallgeir Solberg pekte deretter på de
nye muligheter som nyfjøset kan gi skolen
og samarbeidspartnerne. 3 av 4 videregående
skoler i Trøndelag med landbruksfag har nå
nye fjøs, og Mære Landbruksskole er i startgropa for bygging. Dette åpner for en helt annen
mulighet for innsamling og sammenligning av data der skolene kan lære av hverandre. Videre
vil disse nye fjøsene kunne være arenaer for kurs og opplæring gjennom blant annet Tine og
Nortura.
Til slutt hadde Tine, Nortura, Felleskjøpet, og Norsk Landbruksrådgiving korte innlegg om
hvordan de så for seg å bruke denne læringsarenaen i sine organisasjoner. De uttrykte et
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behov for å komme inn i skolen med tema-timer om blant annet samvirket som
organisasjonsform, og de ønsket å markedsføre overfor elevene at de hadde behov for ny
kompetanse. Samvirket utgjør et betydelig arbeidsmarked for agronomer.
Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan fra Sør-Trøndelag Bondelag gratulerte Øya med nyfjøset
og uttrykte ønske at investeringen ble lønnsom i form av flere og mer kunnskapsrike elever
som gikk ut fra skolen. Landbruksskolene er viktige i Trøndelag for å bygge opp ny
kompetanse i landbruket og sørge for at fremtidens bønder har gode nok kunnskaper til ei
fremtidsrettet næring.
Det var deretter befaring i nyfjøset på Øya.
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Vedlegg
Regnskap 2014
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Merknad til regnskapet: Tilskudd til Kvinner Kan og Odelscamp kom ikke inn på konto i
2014. Tilskuddene utgjør 100.000,- for Kvinner Kan og 38.000,- for Odelscamp.
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Liste over representasjon etter årsmøtet 2014:

Utvalg
Arbeidsutvalget for styret

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

Vararepresentant
1. Frank Røym
2. Eli B Singstad
3. Sissel Berge
4. Tora Voll Dombu
5. Inger Moe

Representantskapsmøte og
ledermøter i Norges Bondelag

Lars Morten Rosmo
Kontoret v/JG Vikan

Arnt Tilset

Årsmøte Norges Bondelag,
valgte utsendinger.

Arnt Tilset
Frank Røym
Trond Langen
Kari Åker
Eli Birgitte Singstad
Robert F Melum
Gunnar Hoseth Husby
Sivert Moen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Egil Tillereggen
Sissel Berge
Ola Bjørkøy
Helge Idar Bjerkset
Kristine Ek Brattset
Sissel Langørgen
Olaf Einar Vik
Jon Gisle Vikan

Fadderansvar
Åfjord, Bjugn, Roan, Osen,
Selbu, Ørland, Stadsbygd
Hitra/Frøya, Snillfjord,
Melhus, Malvik, Horg og Flå
Oppdal, Lønset, Rennebu,
Soknedal, Hølonda, Klæbu
Singsås/Støren, Haltdalen,
Ålen, Rørosbygdene, Budal,
Tydal, Agdenes
Heim, Hemne, Orkdal, Nord,
Skaun, Rissa, Meldal
Leinstrand/Tiller, Byneset,
Strinda

Kari Åker

Fagansvar (noen områder)
Opplæringsutvalget, leder
Kvinner Kan
Inn på Tunet
Korn
Verve/info-utvalget, leder
Rovdyr
Ordfører årsmøtet STB

Styret
Kari Åker

Eli Birgitte Singstad

Adm ansvar under
permisjonsperioden

Arnt Tilset
Frank Røym

Sissel Berge
Lars Morten Rosmo

Sissel Berge
Frank Røym
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Kontoret
Berit JS/Anne K F
Berit JS/Anne K F
Berit JS
Jon Gisle V
Anne K F
Berit JS
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Aksjonsutvalget NB (2014)
Regionalt Landbruksforum
Tenkeloft Trøndersk landbruk
Jordvern
Kompetanseløft TL

Lars Morten Rosmo

Representasjon
Regionmøter

Styret

Kontoret

Berkåk

Frank Røym, Lars M Rosmo

Anne K F

Singsås

Arnt Tilset, Frank Røym

Jon Gisle V

Orkdal

Eli B Singstad, Arnt Tilset

Berit JS

Åfjord

Kari Åker, Robert Mehlum

Jon Gisle V

Trondheim

Lars M Rosmo, Kari Åker

Jon Gisle V

Årsmøter andre
organisasjoner i 2014
Årsmøte ST Bygdeungdomslag
Årsmøte ST Bygdekvinnelag
Årsmøte Sør-Trøndelag (og
NT)Bonde- og Småbrukerlag
Årsmøte Tyr Trøndelag
Årsmøte Sør-Trøndelag Sau og
geit
Årsmøte Norsvin Trøndelag
Regionmøte TINE
Årsmøte Sør-Trøndelag Ap
Årsmøte Norges
Bygdekvinnelag
Prosjektstyrer
Inn på Tunet kontaktforum
Best på grovfôr
Radiobjelle sau
Økomelk Trøndelag
Grønn Forskning
Grønt kompetansesenter
Kompetanseløft Trøndersk
Landbruk
Økt verdiskapning i
Bygdeservice

Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Lars Morten Rosmo
Berit J Sølberg
Jon Gisle Vikan
Arnt Tilset
Frank Røym
Repr fra NT Bondelag
Kari Åker
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo

Berit JS

Kari Åker
Karl Erik Sørensen
Frank Røym
Adm
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo

Berit JS
Jon Gisle V
Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Karl Erik Sørensen

Jon Gisle V
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Andre styrer og aktiviteter
Studieforbundet Natur og
Samfunn
Bygdeungdomlagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Voll 4H-gård styret
Kontaktmøter politikere
Samarbeidsutvalg samvirke/
Midt Norsk Samarbeidsråd
Kulturlandskap/FM
Fylkesmøte LHMS
Regionalt landbruksforum
Innovasjon Norge, avd. ST
Landbruksselskapets styre
Samarbeidsutvalget Gjensidige
Nei til EU – Sør-Trøndelag
Aksjonsutvalget
Trøndersk Kornutvalg
Fylkeskommunalt utvalg,
fordeling av komp midler
Verveutvalget

Opplæringsutvalget
Skoleutvalget Skjetlein

Marit Haugen, NTB
Frank Røym, vara
Kari Åker
Lars Morten Rosmo
Adm
Alle
Lars Morten Rosmo

Berit JS

Adm
Frank Røym
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
AU
Frank Røym
AU
Sissel Berge
Adm

Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Sissel Berge, Norvald Berre,
Anny N Husdal og Tora Voll
Dombu
Kari Åker, Johnny Foss og
Tora Voll Dombu
Lars Morten Rosmo

Anne K F

Berit JS
Anne K F
Berit JS
JG
Jon Gisle V sekretariat

Alle
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Berit JSS/Anne K F
Jon Gisle

Bålaksjon i Malvik

Rapport studietur til Tyskland 9.- 12. oktober 2014
Eget hefte.
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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
www.facebook.com/sortrondelagbondelag
E-post:
sor.trondelag@bondelaget.no
Telefon:
73 84 24 90
Adresse:
Kongensgt. 30, 7012 Trondheim
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