
Årsmelding Verdal Bondelag 2014/2015 
 
Styret i Verdal landbrukslag har bestått av: 
Leder       Anton Lund 
Nestleder, kontakt Verdal Næringsforum Anne Grete Rostad 
Kasserer     Ole Einar Ness 
Skolekontakt     Jørgen Baumfelder 
HMS- kontakt     Eirik Skjørholm 
Sekretær og verveansvarlig   Liv Guri Kvello 
Åpen gårdansvarlig    Elin H. Sikkeland 
 
Styret ble konstituert 19.11.2014 og har hatt 5 styremøter. Vi har arrangert 3 temakvelder gjennom 
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (første var partners betydning for gården, og deretter to 
gjødselplankurs). Vi var med på politisk landbruksmøte i samarbeid med Steinkjer-laga, skifteplankurs, 
arrangert «morgenøkt i fjøset» der politikerne fikk prøve seg på okselevering, var representert på 
årsmøtet til Nord-Trøndelag Bondelag, hatt møte med ordfører Bjørn Iversen og Verdal Venstre, var 
med på Øras Dager, arrangert Åpen gård og arrangert 2 bondepuber, en i november og en i februar.  
I alt 7 arrangement og 8 møter. 
 
Fra årets arbeid 
Det ble forsøkt arrangert nyttårsbord 16. januar. Grunnet lav påmelding ble dette avlyst. 
 
En kveld i mnd fra januar til mars ble det arrangert nye/unge-bønderkvelder. Kompetanseløft 
Trøndersk lanbruk støtta aktiviteten med kr. 10.000,-. Tema på kveldene var ”partners betydning på 
gården” med Karin Hovde, og 2 kvelder med skifteplankurs med Jørn Brønstad i NLR. Det har vært 
mellom 11- 17 stk på arrangementene. 
 
I vår hadde Anton og Eirik møte med Verdal Venstre, med innspill til partiprogram og hva vi i 
Bondelaget ønsket at de skulle fokusere på.  
 
I april inviterte vi politikere og media til en morgenøkt i fjøset, hjemme hos Eirik Skjørholm. Norges 
Bondelag kjører hvert år en aksjon før jordbruksoppgjøret, med fokus på lokalpolitikerne. Fra media 
stilte intet mindre enn Verdalingen, Trønderavisa og NRK. Agenda var okselevering. Det ble en god 
diskusjon rundt kjøkkenbordet etterpå. Anton Lund og Liv Guri Kvello representerte Verdal Bondelag, 
sammen med Roy Anders Berg fra Levanger og Verdal Landbruksforum. Av politikere kom to fra 
Verdal Venstre. Årsaken til lav deltagelse fra politisk hold var nok at invitasjonen ble sendt i seneste 
laget. Ellers er tilbakemeldingene positive til å møtes utenfor kontoret.  
 
I sommer hadde Anton, Vuku Landbrukslag, og Småbrukarlaget møte med Verdal Arbeiderparti i 
Rostadgården, med innspill til partiorogram og fokus på jordvern.  
 
I august fikk vi laget ny banner, som det står Verdal Bondelag på, med logo. Denne kommer vi til å 
bruke aktivt på arrangementene våre.  
 
Lørdag 24. august var vi med på Øras Dager. Vi kjørte 1940- tallsstil og tanken var at vi skulle ta 
tilbake den gamle handelsplassen, som Moeparken en gang var, for en dag. Vi kledde oss ut og 
hadde lokalmatutsalg, div gammeldagse leker for barn og matservering. Det ble servert helgrillet gris 
hvor alt overskuddet går uavkortet til barneavdelingen i Levanger sykehus. Kr 2000,- fikk vi inn.  
Vi fikk utrolig mange gode tilbakemeldinger. Folk syntes dette var en kjempefin arena.  
Et spennende arrangement som vurderes videreført.   
 
Helga etterpå, altså søndag 30. august, arrangerte vi Åpen Gård hjemme hos Tore Næss og Rita 
Aasgaard. Også dette året var Elin H. Sikkeland hovedansvarlig. Nytt for året var motorsagshow i regi 
Levanger Bygdeungdomslag og historieforteller i mastu ved Ronald Indahl. Dyrlege Berg i fjøset ble 
kjørt i to sekvenser i år, slik at flere skulle få det med seg. Og gjeterhundshowet i regi Verdal Sau og 
geit er alltid populært. Fjellrosa 4H, Vuku 4H og Verdal Bygdeungdomslag hadde ansvaret for div 
barneaktiviteter. Vi hadde utrolige 800 besøkende.  
 
Det å gi folk en mulighet til å komme inn på gårdene og se at dyra har det bra, få et innblikk og kontakt 
med landbruket er viktig for oss, slik at folk blir mer bevisste hvor maten kommer fra. Og ikke minst bli 



kjent med oss som bønder. Omdømmemessig er dette en flott arena, som gir landbruket mye good-
will. Vi trenger at folk bryr seg om det vi holder på med, og verdsetter arbeidet bonden gjør.  
Derfor ønsker vi å kjøre Åpen Gård også til neste år.  
 
I uke 46 blir det kjørt kjøtt i skolen for Verdalsøra ungdomsskole. Jørgen Baumfelder har med seg et 
dyr (gris/sau) og parterer mens han forklarer, foran elever og lærere. Bruker å være veldig populært. 
Skolen får dette dyret, til skolekjøkkenet. I år ble det kjørt to runder, en i vår og en nå i høst. 
 
Høringsuttalelser/underskrifter  
I januar sendte vi inn høringssvar om konsesjonsloven. Landbruks- og matdepartementet foreslo å 
oppheve denne. Vi stilte oss sterkt imot.  
 
I sommer skrev Verdal Bondelag under på et brev vedr. bøndenes rettigheter på Verdalsbrukets 
grunn, sammen med Verdal Bonde- og Småbrukarlag, Vuku Landbrukslag, Verdal Bruksrettsforening, 
Verdal Sauavlslag. Vedlegg ligger i referatboka. 
 
Vi har fått i havn en ny avtale med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Avtalen gjelder for 10 år 
fremover.  
 
Vi har sendt inn svar på høringssak til Verdal Kommune: varsel om oppstart av arbeid med oppheving 
av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal By.  
 
 
Representasjon 
Fylkesårsmøtet 
Anne Grete Rostad har møtt på møter til Verdal Næringsforum.  
Siri-Gunn Vinne er 2. vara i fylkesstyret.  
 
Støtte 
Vi støttet 4H da de skulle arrangere fylkesleir i Verdal. Dessverre ble dette avlyst. Vi fikk pengene 
tilbake.  
  
 

 


