
ÅRSMELDING 

 

2015 

 

 
FOR 

SNÅSA BONDELAG  



ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2015. 

 
Tid:  5. november 2015 kl. 19.30. 
 Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet 
 
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 referent. 
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 varamedlemmer. 
g) Valg av valgkomite. 

                
7. Fastsetting av godtgjørelse til leder og kasserer. 
8. Arbeidsplan for 2016. 

 
Etter årsmøtet:  

Trond Hodne – optimistbonde og styremedlem i Nord-Trøndelag Bondelag vil 
kåsere om mulighetene som finnes i distriktslandbruket sett i lys av nye 
lausdriftskrav, invasjon av rovdyr, importøkning og den nye mattrenden «ren 
og kortreist mat». 

 

Velkommen!  



TILLITSVERV I SNÅSA BONDELAG 
 
Styret i Snåsa Bondelag:  
Leder:            Tom Erik Saur 
Nestleder:     Siv Merethe G. Belbo (tom 16.04.), Lars Johan Omli (fom 16.04.) 
Sekretær:      Kåre Eggen 
Kasser:          Magnar Vegset 
Skolekontakt: Jørn Magne Vaag 
Studieleder:   Thor Johan Skaget  
HMS-ansvarlig: Lars J. Omli (1. vara tom 16.04) 
  
Vararepresentanter til styret: 

1. Lars Johan Omli (tom 16.04) 
2. Bente Hojem Dahl 
3. Jørgen Kjenstad (fast møtende fom 16.04) 
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: 
Tom Erik Saur 
Thor Johan Skaget 
Kåre Eggen 
I tillegg møtte Edmund Fossum og Siv Merethe Gederaas Belbo 
 
Revisorer: 
Kjersti Gjestad 
Eli Lisbeth Åsvold Berg 
 
Valgkomite: 
Leder for 1 år:  Ingrid Røsholt Belbo 
Styremedlem:  Ragnar Omli 
Styremedlem:  Ole Anton Sjule 

 

  



Årsmelding for Snåsa Bondelag 2015 

Organisasjonsarbeid 

Snåsa Bondelag har vært aktiv også i 2015 og vi har fått markert flere viktige saker i media. Snåsa 
Bondelag må sies å være et oppegående og engasjert lokallag som viser handlekraft og vilje til å 
påvirke utviklingen av landbruksnæringa både lokalt og regionalt. Sitat i fra NTBLs begrunnelse for at 
Snåsa Bondelag burde bli årets nasjonale lokallag: «De har vært svært aktive og jobbet på noe 
utradisjonelt vis samtidig som de har fått til gode resultater som medlemmene viser å sette pris på».  

Laget har hatt 6 styremøter med 39 bokførte saker. I tillegg har styret vært arrangementskomité for 
Åpen Gård med i alt 4 møter.  

I dag har Snåsa Bondelag 255 medlemmer. Styret har prioritert medlemsverving dette året og det har 
gitt 14 nye medlemmer.  

Deltakelse i øvrig organisasjons- og næringsliv 

Med bakgrunn i at nærmere 25 % av all sysselsetting og mye av verdiskapinga i kommunen er det 
landbruket som står for, har det vært naturlig å engasjere seg i Snåsa Næringsforum. Vi deltok på 
årsmøte til Snåsa Næringsforum den 26.03. og bondelaget er representert i styret (4 styremøter i år) 
og i valgkomiteen. Bondelaget har ellers møtt på ulike møter i forbindelse med kommune-
reformarbeidet og har vært en pådriver for å få tilsatt ekstra ressurs ved landbruksenheten i Snåsa 
kommune. Med bakgrunn i brev fra bondelaget og produsentlaget i fjorhøst har kommunen valgt å 
prioritere mer aktivt utadretta og utviklingsorientert arbeid med egen pådriver i kommunen. 

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 møter årlig.  

Snåsa Bondelag har delvis brukt egen nettside under Nord-
Trøndelag Bondelag sin fane på www.bondelaget.no til 
medlemsinformasjon. 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 2015 støttet følgende aktiviteter:  

• Skolehage/fjøsbesøk ved Snåsa Montessoriskole og 
Snåsa skole 

• Såmmårkauk i Snåsa 2015 
• Smårovviltprosjektet (videreføring) 

Rekrutteringsbrosjyren «Ny bonde – ny skogbruker» ble 
endelig ferdig i september. Veilederen for nye og 
potensielle gårdbrukere kom i stand etter initiativ fra Snåsa 

http://www.bondelaget.no/snasa-bondelag/category7229.html
http://www.bondelaget.no/
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/Nord%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Kompetansel%C3%B8ftet/Ny%20bonde%20og%20skogbrukerbrosjyre_trykk.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/Nord%20-%20Tr%C3%B8ndelag/Kompetansel%C3%B8ftet/Ny%20bonde%20og%20skogbrukerbrosjyre_trykk.pdf


Bondelag. Prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk og landbruksenheten i Snåsa har 
utarbeidet en fyldig veileder.  

Pengene fra årets TV aksjon gikk til Regnskogfondet. Snåsa Bondelag sammen med bla. Snåsa 
Skogeierlag hadde ansvaret for selve innsamlingen. 

Årsmøte i Nord Trøndelag Bondelag  

Årsmøtet ble avholdt på Stiklestad den 12.03.2015. Fra Snåsa deltok Tom Erik Saur, Kåre Eggen, Thor 
Johan Skaget, Edmund Fossum og Siv Merethe G. Belbo. Snåsa Bondelag ble kåret til årets lokallag i 
Nord-Trøndelag og fikk tildelt plakett og pengepremie av fylkesleder Asbjørn Helland. Dette medførte 
at vi ble Nord-Trøndelags kandidat til den nasjonale lokallagstevlinga.  

 

Figur 1: Årets lokallag i Nord Trøndelag – Snåsa Bondelag! Edmund Fossum, Siv Merethe G. Belbo, Tom Erik Saur, Thor Johan 
Skaget og Kåre Eggen fra styret fikk gleden av å ta imot prisen.  

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 
2015 med landbrukskontoret (13.11. 2014) og det har vært tema på vårens landbruksforumsmøte. 
Disse miljøvirkemidlene er framforhandlet gjennom jordbruksoppgjøret og gir faglagene rett til 
drøftingsmøter med den kommunale landbruksforvaltningen.  Bondelaget vil også følge opp for 
2016. 

Rovvilt – dialog, møter og omstillingsarbeid 

Snåsa Bondelag har deltatt på flere møter i regionen vedrørende problemene rovdyrene forårsaker 
beitenæringa. Våre medlemmer med sau i Andorfjellområdet har vært plaget over år og ble skikkelig 



plaget i fjorsommer. Siden dette er et beiteområde innenfor vedtatt kjerneområde for bjørn, fikk de 
ikke fellingstillatelse på skadevoldere. Dette ble en uholdbar situasjon og flere av medlemmene har 
deltatt aktivt i møter med forvaltningen og det har blitt en del medieomtale. Tre bruk på Snåsa fikk 
tilbud om omstillingstilskudd for å endre driftsform. Siden brukerne måtte søke om omstillingsstøtte 
før forskriften var gjort kjent og vedtatt, ble det mye unødvendig støy og usikkerhet omkring 
ordningen. Snåsa Bondelag har sammen med kommunale landbruksforvaltningen bistått 
omstillingsbrukerne. Medlemmene har fått svært god støtte og kyndig hjelp av Nord-Trøndelag 
Bondelag (NTBL) og sentralt i Bondelaget. Vi ønsker spesielt å takke rådgiver Pål-Krister Langlid ved 
NTBL. Miljødirektoratet har vært på besøk i Snåsa og en bruker ble i høst invitert til Miljø- og 
Klimadepartementet for å legge fram brukernes sak. Snåsa Bondelag vil også engasjere seg i 
rovviltproblematikken i 2016. 

Snåsa Frørenseri  

Dette er første hele året at Frørenseriet er et heleid AS i regi av Snåsa Bondelag.  

Åpen Gård 

Snåsa Bondelag i samarbeid med 4H og Snåsa 
Bygdekvinnelag arrangerte 22.august Åpen gård på 
Vangen hos Line Okkenhaug og Ole Anton Sjule. Et 
godt besøkt arrangement som fikk stor 
medieomtale. Det var om lag 35 medlemmer aktive i 
kulissene og det ble en innholdsrik og flott dag for de 
oppmøtte. Spesielt Snåsamester i avlsokseveiing, 
natursti og melkerobotomvisning var populært. 
Nortura og Tine sponset noe av maten som 
Bygdekvinnelaget serverte. På kvelden var 
dugnadsgjengen med følge samlet for dugnadsfest, 
noe som slo veldig godt ann.  Styret er innstilt på å 
arrangere lignende møtearena også til neste år.   

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 imot to unge damer på kost og losji i 
ett par uker. Jentene 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 . 

Framtidstro og investeringslyst i landbruket- kommende løsdriftskrav 

Snåsa Bondelag i samarbeid med forvaltningen, har vært pådrivere til mange ulike kompetansetiltak i 
regi av prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk (KTL). Pr i dag er Snåsa den kommunen som 
flest gårdbrukere har deltatt på ulike kompetansetiltak som mentorordning, kollegaveiledning, 
erfaringsgrupper og fagsamlinger i Trøndelag.  

http://www.bondelaget.no/kompetanseloft-trondersk-landbruk/kunnskap-de-ikke-kunne-vart-foruten-article81300-5211.html


Det er stor investeringslyst i Snåsa 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 egen 
høringsuttalelse til Regionalt næringsprogram som forvaltes av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 
november, hvor vi påpekte viktigheten av tilstrekkelig investeringsvirkemidler. I tillegg påpekte vi at 
investeringsprosjekter i såkalte næringssvake områder som vi mener Snåsa må ligge inn under, må bli 
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. 
Ved flere anledninger har lokalavisa tatt opp investeringsbehovet og synliggjort utfordringene en 
investeringslysten ung gårdbruker møter.  I desember 2014 ble det første møtet av tre 
motivasjonsmøter med investerings-muligheter, folkefjøset og finansieringsmuligheter som tema 
med svært godt oppmøte. Hele 37 interesserte snåsninger var samlet på Snåsa Hotell for å la seg 
motiveres til videre 
satsing i landbruket. 
Møtet ble arrangert 
av Snåsa 
landbruksforum og 
var åpent for alle 
enten en planlegger 
nybygging, nettopp 
har gjennomført en 
bruksutbygging, eller 
ikke har noen klare 
planer.  

Figur 2: Øyvind Skarstad var en av innlederne på motivasjonsseminaret i desember 
2014. (Foto: Lornts Eirik Gifstad, Snåsningen) 

26. 03 2015 hadde vi i samarbeid med Sparebank 1SMN det andre møtet hvor vi hadde flere innleide 
fagfolk. Uka etterpå arrangerte Norsk landbruksrådgivning i samarbeid med landbruksforumet Snåsa 
rundt hvor vi var innom 4 gårdsbruk som hadde investert på ulike vis og med ulike produksjoner. I 
underkant av 30 potensielle og erfarne gårdbrukere var med på rundturen.  

Landbruksrelatert næringsutvikling og tilleggsnæringer   

Snåsa Bondelag har ønsket å se på mulighetene med landbruksrelatert næringsutvikling på egen gård 
med fokus på lokalproduksjon og grønt reiseliv. Når vi vet at etterspørselen er stadig økende etter 
lokale matprodukter, er det viktig at ulike tilbud utvikles i takt med etterspørselen. Forbrukere som 
etterspør lokalmat er ofte også gode ambassadører for norsk landbruk og matproduksjon, noe som 
næringa kan utnytte for å styrke sitt omdømme.  

Snåsa kommune tok koordineringsrollen i samarbeid mellom Bondelaget, Seterlaget og 
Fylkesmannen for et åpent møte den 28.04.2015 ved Finsås kurssenter. Hele 38 deltakere og 7 
veiledere/rådgivere var tilstede. Det ble både gode diskusjoner og mulighetsvurderinger av ulike 
ideer og prosjekter som deltakerne brakte til torgs. Responsen fra møtet har vært entydig positive og 
det er allerede etterspurt mer liknende møter. Bondelaget fikk støtte fra prosjekt Smaken på 

http://www.bondelaget.no/snasa-bondelag/motivasjonsseminar-klart-vi-har-tru-pa-framtida-article80014-7229.html
http://trondelag.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26006/


lokalmat i regi av Bondelaget sentralt. I ettertid er noen av deltakerne benyttet seg av Matnavet på 
Mære sitt tilbud om førsterådsmøte og deltatt på ulike kurs www.maere.no . I høst ble det igangsatt 
etablereropplæring på Snåsa med vel 10 deltakere. Flere av disse ønsker å videreutvikle egen gård og 
gårdens ressurser.   

120 års jubileum og nytt æresmedlem i Snåsa Bondelag 

31.10 ble lokallagsårsmøtet avholdt og laget feiret 120 års jubileum med stor ståhei. 60 medlemmer 
deltok på festmiddagen og det var mange taler til jubilanten. Leif Gunnar Aunsmo holdt kåseri om 
historiske høydepunkter for laget. Avtroppende leder, Edmund Fossum, fikk tildelt æresmedlemskap. 
Begrunnelsen for tildelingen var blant annet «kandidatens verdifulle innsats og tro tjeneste for 
Bondelaget i regionen i perioden 2001 – 2014.» og at «Fossum har ivret for snåsalandbruket i mange 
år og har vært en ærlig, uredd og tydelig talsperson for landbruket. Han har vist et solid engasjement 
over en rekke år.» 

Aktiviteter relatert til andre Bondelag og organisasjoner 

Framtidig kommunal landbruksforvaltning/-veiledning: Med bakgrunn i utredninger gjort i Inn-
Trøndelagssamarbeidet, har det nylig kommet på internhøring en uttalelse om kommunale 
fellestjenester som omhandler Enhet Landbruk (jordbruk, skogbruk, miljø, landbruksrelatert 
næringsutvikling). Høringsforslaget er at det meste av oppgaver bør lokaliseres til Steinkjer. Snåsa 
Bondelag vil arbeide for at næringsutøverne i Snåsa skal ha et best mulig effektivt og kompetent 
tjenestetilbud også i framtida. Saken følges opp av styret.  

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 
blir hensyntatt i resultatet av planarbeidet. Snåsa Bondelag har vært representert på to møter.  

Oppsummert 2015 

Også 2015 må anses å være et aktivt år for Snåsa Bondelag. 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 dagens regjering har vi fått mange nye utfordringer i 
fanget, men også muligheter som vi forsøker å gripe tak i.  

 

På vegne av styret 

 

 

Tom Erik Saur 

Leder i Snåsa Bondelag 

http://www.maere.no/

