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Forord fra fylkesleder
Ikke størst men best!
Norske bønder kan aldri bli størst, men vi kan bli best, ja mange mener nok vi er best allerede.
Gjennom mange år er det blitt tatt valg og gjort prioriteringer av bønder, tillitsvalgte og
politikere om norsk matproduksjon som har vært annerledes enn de valg andre land har gjort.
Valgene har høstet kritikk blant meningsmotstandere og skapt debatt i næringa. Nå, flere år
senere sliter landbruket i verden med kolossale utfordringer på helse, med miljøet og med
lønnsomheta tross utvikling av «supereffektiv produksjon». Våre valg har vært riktige, vi har
en småskalaproduksjon eid av bøndene, vi har god helse og gode kvaliteter på husdyra slik at
norsk arvemateriale er blitt en eksportvare.
Avisa New York Times har skrevet flere artikler om «Harry Potter generasjonen», en
generasjon som endrer det amerikanske matmarkedet. Ungdommen har andre verdier enn
sine foreldre, de vil ha sunn, lokalprodusert mat. Store matkjeder som McDonalds har merka
kraftig omsetningssvikt fordi denne generasjonen handler hos andre, sunne matkjeder.
Markedskrafta i denne generasjonen kommer til å endre holdninga til hvordan mat skal
produseres internasjonalt. Vi har dem hos oss også, og de vil bli bønder. Når nettverket for
unge bønder i Sør-Trøndelag samler 60, 70 unge på nettverkskvelder skjer det noe.
Ungdommen vil bli bønder, og det er vårt ansvar å gi dem en gård og muligheten til å
produsere mat. Dette er en generasjon som kommer inn i landbruket med kunnskap både fra
anna næringsliv og fagkunnskap i landbruk.
De siste årene har vi i Trøndelag jobbet mye med landbruk og kunnskap. Kompetanseløft
trøndersk landbruk har det sist ett og et halvt året hatt kompetansesamlinger der 1600 bønder
har deltatt, samtidig er det rekordsøkning til
voksenagronomutdanninga. Trøndelag er klar for å
bringe ei kunnskapsintensiv landbruksnæring videre.
De valgene vi har tatt oppgjennom årene gir oss en
god mulighet til å videreutvikle et landbruk slik
kommende generasjoner vil at maten skal produseres.
Det er vi som har valgt rett og kvar dag kan gå stolte
inn fjøsdøra.
Takk til alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for
stor innsats og mye arbeid det siste året. Vi har alle
muligheter til å være best.
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

Kari Åker, Rissa, nestleder

Mobil: 971 64 466
e-post: kariaker@outlook.com

Arnt Tilset jr., Oppdal

Mobil: 909 15 401
e-post: atilset@gmail.com

Frank Røym, Soknedal

Mobil: 950 37 158
e-post: frank.roym@gauldalen.no

Sissel Berge, Selbu

Mobil: 984 48 725
e-post: sissel@bergegard.no

Wenche Renee Wulff Rønning, STBK

Mobil: 994 25 904
e-post: wulffronning@hotmail.com

Trine Onsøyen, STBU

Mobil: 934 94 971
e-post: onsoyen89trine@hotmail.com

Vararepresentanter til styret:
1.

Signe Lillian Fagerdal Nordmeland

Mobil: 901 67 762
e-post: signe.nordmeland@gmail.com

2.

Ola Bjørkøy, Meldal

Mobil: 976 52 191
e-post: bjoerkoe@online.no

3.

Kristine Ek Brattset, Rennebu

Mobil: 957 29 990
e-post: brattset@postkassa.net
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Valgte utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2015

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

Oppdal
Soknedal
Rørosbygdene

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2015/2016
1.
2.
3.
4.
5.

Kari Åker
Sissel Berge
Signe Lillian F Nordmeland
Ola Bjørkøy
Kristine Ek Brattset

Rissa
Selbu
Osen
Meldal
Rennebu

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2015
1. Rigmor Camilla Rømma
Åfjord
2. Jan Egil Tillereggen
Klæbu
3. Ingrid Nielsen
Strinda
4. Bjørn Olve Kjøsen
Hølonda
5. Sissel Langørgen
Byneset
6. Helge Idar Bjerkset
Singsås/Støren
7. Olaf Einar Vik
Ørland
8. Jon Gisle Vikan
Malvik

Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2015/2016

Jan-Egil Tillereggen,
Trond Langen,
Olaf Einar Vik,
Arild Melås
Marianne Dolpen

Klæbu
Rørosbygdene
Ørland
Nord
Rennebu

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

Hemne
Byneset
Rissa
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Lokallagsledere 2015/2016

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
Roar Lian Svanem
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
rsvanem@gmail.com
singstad2@hotmail.com
t-larss@online.no

Telefon
951 39 857
480 02 470
909 55 795
913 72 937
918 58 348
957 97 667
979 74 830
970 42 211

Bjørn Olve Kjøsen
Stian Lutterloch
John Øystein Gjønnes
Lars Håvar Tiller

7212 Korsvegen
7540 Klæbu
7320 Fannrem
7092 Tiller

bolv-kjo@online.no
stian.lutter@gmail.com
john@hafella.no
lh.tiller@gmail.com

917 40 945
911 24 116
901 25 419
971 34 745

Arnt Vasli
Arve Ørsjødal
Ola Bjørkøy
Jorid Oliv Jagtøyen
Kari Toftaker
Jo Rune Øyasæter
Trond Storvoll
Tormod Herre
Ingar Anders Langmo
Rune Granrud
Per Albert Sødal

7342 Lønset
7563 Malvik
7335 Jerpstad
7224 Melhus
7340 Oppdal
7320 Fannrem
7740 Steinsdalen
7393 Rennebu
7105 Stadsbygd
7190 Bessaker
7374 Røros

baardsgarden@baardsgarden.no
arveorsjodal@gmail.com
bjoerkoe@online.no
joridjagtyen@gmail.com
karitoftaker@oppdal.com
oyaseter.jorune@gmail.com
trondstorvoll@hotmail.com
tormod.herre@yahoo.com
langmo81@live.no
gran@online.no
persoedal@gmail.com

994 07 742
415 67 209
976 52 191
930 27 899
975 39 790
480 08 969
913 43 026
916 43 614
415 28 631
936 45 045
976 84 306

Grim Sandvik
Andreas Hovstad

7580 Selbu
7387 Singsås

grimsa@live.no
andreashovstad@gmail.com

976 44 985
477 50 204

Aud Jorun Landrø
Egil Berdal

7357 Skaun
7257 Snillfjord

audjorun.landro@gmail.com
eaberdal@online.no

992 98 979
478 04 953

Olav Edvin Heggvold 7288 Soknedal
Ingrid Nielsen
Reppe, 7054
Ranheim
Ola Morten Græsli
7590 Tydal
Ulf Kirkbak
7130 Brekstad
Sigbjørn Gilde
7170 Åfjord
Jan Moen
7380 Ålen

olavheggvold@hotmail.com
nielsening@gmail.com

402 89 505
901 90 641

olamorten@live.no
ukirkbak@online.no
s.gilde@online.no
jan.moen@gauldalen.no

909 57 098
414 54 713
909 24 438
905 42 062
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Sekretariatet

Bondelagets Servicekontor i Trondheim er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag.
Det er tre ansatte i fulltidsstillinger ved kontoret. Gunn Iversen Stokke som har permisjon fra
sin stilling som rådgiver og Berit Sølberg vikarierer for henne.
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 2015:
Advokatene Hovstad, Kvernrød og Flatmo (Støren), Advokatfirma Bjerkan Stav (Trondheim)
og Advokatfirma Nidaros (Trondheim).
Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmene kan få gratis svar på enkle spørsmål ved
henvendelse, ellers tar de saker på vanlige 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 2015 hadde vi 110 regnskapsførere på kurs på Røros Hotell i tidsrommet 02.12 - 03.12.2015.
Største parten av deltakerne kom fra Sør-Trøndelag, men vi hadde også representanter både
fra Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Foredargsholdere var Rune T. Rylandsholm og Pål Kristian Ormstad.
Økonomiforbundet hadde tema ”Pensjon- og Trygdeplanlegging for næringsdrivende” 01.12.
og på dette kurset var det 56 påmeldte. Innleid foredragsholdere var Jan Bangen fra
Skattebetalerforeningen.
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Arbeidsplan 2015 og rapport arbeidsplan
En tabell med oversikt over vedtatt arbeidsplan og rapport på gjennomføring finner du som
vedlegg 2 bak i årsmeldinga.

Fylkesstyrets arbeid 2015

Fylkesstyret 2015 har bestått av foran f.v: Frank Røym, Sissel Berge, Trine Onsøyen (STBU), Wenche
Wulff Rønning (STBK) og Signe Lillian F Nordmeland. Bak f.v: Kari Åker og Lars Morten Rosmo.
Arnt Tilset hadde dratt da bildene ble tatt.

Styret hatt 12 styremøter, 3 AU møter og i tillegg orienterende telefonmøter. Styret har
behandlet 66 saker. Fylkesstyret har evaluert sitt eget arbeid i 2015 og har arbeidet med å
gjennomføre forbedringer jfr. evalueringene. Styret har en styreinstruks vedtatt i 2011 som ble
oppdatert og gjennomgått i 2015. 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.
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Utdrag av saker og opplegg fylkesstyret har jobbet med
Årets lokallag

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte
Bjugn Bondelag til årets lokallag i SørTrøndelag.
Grunnlaget for at Bjugn Bondelag ble kåret er
deres engasjement for gode møteplasser for
medlemmene, kompetansetiltak, møte med
politikere og synlighet på bygda var tiltak
som ble lagt til grunn.
Anne Karins Bakeri ble utnevnt som Bondevenn av Bjugn Bondelag.

Det ble i år nominert 5 lokallag og på de neste plassene var Åfjord Bondelag, Osen Bondelag,
Melhus Bondelag og Meldal Bondelag.
Høringer

Høring markedsbalanseringsutvalget:
Vi er i sterkt uenige i både ”bransjealternativet” og ”avviklingsalternativet”, og registrerer at
det er foreslått betydelig endringer av dagens markedsordning i det såkalte
”forenklingsalternativet”. Dette ble begrunnet senere i uttalelsen

Høring Grønn Strek i Trondheims arealplan:
Sør-Trøndelag Bondelag ga sin støtte til forslaget til Grønn Strek. Dette bør beskytte matjord
fra ytterligere nedbygging. Når det gjelder selve omfanget og bestemmelsen i vernet bør det
ikke skape vansker for de bønder som ønsker å starte med nye næringer i tilknytning til
landbruket og med utgangspunkt i gårdens ressurser
Høring Reguleringsplan FV 714 Stokkhaugen – Sundan, parsell Saghølen – Stormyra
Høringa gjelder Åstfjordkryssinga som berører to gårdsbruk og bosettinga på den ene spesielt
mye. Denne saken kan du lese mer om lenger ut i årsmeldinga.
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Høring forslag til forskrift om kompensasjonsordning for produksjonstap etter pålegg
om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA
Staten må ta regninga for å sikre folkehelsa i landet. Regningen kan ikke legges på
forsikringsselskapene og dermed den enkelte bonde.
Høring løsdriftskravet 2024
Styret i Norges Bondelag la opp til en grundig gjennomgang av løsdriftskravet
sommeren/tidlig høst 2015. Høringa engasjerte en god del lokallag. Sør-Trøndelag Bondelag
konkluderte med følgende i innspillet til høringsnotatet:








Vi må produsere nok melk og da må også de små- og mellomstore brukene være
drivverdige.
Potten for investeringsvirkemidler må økes betraktelig fra nå uansett om fristen er
2024, 2034 eller lenger fram i tid.
Vi må ha et regelverk som sikrer at det ikke bygges fjøs større enn ressursgrunnlaget.
Vi må ha et tilskuddsystem som treffer ”30-ku-bruket” – små- og mellomstore bruk
skal kunne ha mulighet til investering i melkerobot hvis de ønsker det.
Romslige overgangsordninger og de minste brukene bør kunne få dispensasjon fra
bestemmelsene. Regelverket for overgangsordningene må ta høyde for tilstand på
fjøset, overdragelse til neste generasjon/neste generasjons ønsker, driftsopplegg med
beitebruk om sommeren og muligheter for mosjon/lufting om vinteren.
Søknader om dispensasjon/overgangsordning må godkjennes av Mattilsynet.

Lausdriftsfjøs hos Skaun Økomjølk – bildet er tatt under Åpen Gård.
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Innspill jordbruksforhandlingene

Sør-Trøndelag Bondelag mottok innspill fra 32 av 35 lokallag. I tillegg kom det inn innspill
fra Fosen Produsentlag (grønt), Norske landbrukstjenester, Norsvin , Tine og Nortura. Styret i
Sør-Trøndelag Bondelag hadde felles møte med Tine og Nortura i forkant av utarbeidelse av
kravet.
Hovedinnholdet kravet var som følger:

Mat for framtida

”Vi vil øke matproduksjonen i Norge, og det greier vi bare dersom all matjord tas i bruk. Nå
er tida kommet for å gi klar beskjed til de mange mellomstore og mindre gårdene over hele
landet om at også de har ei framtid som matprodusenter. Jordbruksforhandlingene er viktig
for å skape en forutsigbar landbrukspolitikk og samtidig vise tydelig hva samfunnet får tilbake
av fellesgoder. I jordbruksforhandlingene avgjøres bondens inntektsmuligheter gjennom
fastsettelse av priser og overføringer til de ulike produksjonene. Forutsigbarhet og god
inntektsutvikling er avgjørende for å skape muligheter for utvikling, rekruttering og
investeringer.
Bondelaget foreslår at bonden skal gis en mulighet for en inntektsutvikling på ca. 24.000 kr pr
årsverk. Det er litt mer enn det folk flest i gjennomsnitt kan forvente av inntektsutvikling i
2016. Det er et krav med tydelige ambisjoner for et klimasmart landbruk tilpasset framtidige
utfordringer. Det betyr inntektsmuligheter for bonden som også reduserer avstanden mellom
bondens inntekt og inntekta til andre grupper i samfunnet. Fjorårets oppgjør ga ei
skjevfordeling der de store produsentene fikk et løft på bekostning av de mindre
produsentene. Vi er uenige i at det er måten å gjøre det på og derfor brøt vi forhandlingene
sist gang. Både store og små bruk må få mulighet til å satse og drive jorda.
All matproduksjon er avhengig av jord, og i Norge har vi lite av det. Kun 3 prosent av vårt
samla areal er dyrka mark. Å ta alt areal i bruk er en klimavennlig måte å drive landbruk på,
og det gir bosetting og sysselsetting i hele Norge. Mye av jordbruksarealet som har gått ut av
produksjon de siste årene, er kornareal. Denne utviklinga ønsker vi å snu. Vi vil gjøre det
lønnsomt for bonden å fôre dyrene med norsk korn, gras og beite, framfor å velge importert
kraftfôr. For å nå dette målet må vi styrke økonomien i norsk kornproduksjon.
Vi trenger også virkemidler for mer klimavennlig produksjon. Det forutsetter at bonden har
økonomisk handlefrihet til å ta langsiktige og riktige valg, til å utvikle og ta i bruk fornybare
energiløsninger. Forskning og utvikling må styrkes for å finne løsninger for framtida. Vi vil
gjøre det enklere for bonden å ta miljøvennlige valg.
En forutsigbar landbrukspolitikk er ikke bare viktig for oss som driver innenfor næringa og
for hele verdikjeden med 90.000 arbeidsplasser. Det er også viktig for et samfunn som ønsker
økt matproduksjon, økt krav om sjølforsyning og bosetting i hele landet. Vårt krav til årets
jordbruksforhandlinger bidrar til dette.”
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Styreseminar på Hitra 9. – 10. april

Bak f.v: Trond Larssen, Trine Onsøyen, Jon Gisle Vikan, Lars Morten Rosmo, Kari Åker og Arnt Tilset.
Foran f.v: Signe Lillian F Nordmeland, Anne K Føll, Berit J Sølberg, Sissel Berge og Frank Røym.

Fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag startet arbeidet etter årsmøtet med et
styreseminar. Dette er viktig for opplæring av nye medlemmer i fylkesstyret og for god
samhandling i fylkesstyret. Styreseminaret inneholder en faglig del, styrearbeid, hvordan
jobbe sammen, utvikling av hver enkelts presentasjonsteknikk og sosial sammenristing.
Ettersom årets styreseminar ble lagt til Hitra fikk vi en god blanding av fag og sosial
sammenristing med en runde satt sammen av lokallagsleder i Hitra/Frøya Bondelag, Trond
Larssen. Vi besøkte sauebruket til Tore Mellemsæter og fikk en innføring i sauenæringa og
dennes utfordringer i området. Vi fikk innblikk i havbruksnæringa ved besøk på
kunnskapssenteret innlagt tur ut til en av merdene. Gjengen ble satt av havrafteflåta like
nedenfor gården til Trond Larssen og vi fikk en omvisning i kufjøset hans. Vi fikk også en
innføring i landbruket på Hitra og Frøya, utfordringene de har med hjort og rekruttering (mer
penger ligger i havbruk).
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Valg 2015

Den 13. og 14. september 2015 var det fylkes- og kommunevalg. På Regionmøtene i SørTrøndelag Bondelag var Valg 2015 ett av temaene vi tok opp med lokallagene, etter at det
også har vært tema på lokale årsmøter høsten 2014. Da ble det gitt oppfordringer om å påvirke
valgprogrammene ved sende innspill på gode formuleringer til alle partiene, bevisstgjøre og gi
kunnskap om landbruk til politikerne, komme i dialog med lokale politikere og bruke lokale
medier til å få fram budskap.
I forkant av valget ble følgende materiell og oppfordringer sendt lokallagene:
1. Informasjonspakke til bruk i fylkes- og lokallag
a. Tipshefter til arrangement i regi av lokal- og fylkeslag
b. Informasjonshefte til utdeling til politikere
c. Tips til bruk i sosiale medier i forbindelse med valget
2. Oppfordring til medlemmer om å bruke stemmeretten
3. Arrangement
a. Lokallag oppfordres til å lage egne og å delta på ulike valgkamparrangement

Potetdyrkingskonkurranse fylkets ordførere

På årsmøtet i mars satte Sør-Trøndelag Bondelag i gang en potetdyrkingskonkurranse der
lokallagene ble oppfordret til å gi ordførerne i sin kommune en pallekasse med jord,
settepoteter og mulighet til å få gode råd underveis. Her kan du lese hvordan det gikk:
Rennebu, Oppdal, Selbu, Agdenes og Åfjord deltok i den store potetdyrkingskonkurransen
Sør-Trøndelag Bondelag utlyste på årsmøtet 12. mars i år. Dette
i anledning FNs år for matjorda, og kommunevalget. Og i dag
har vi kåra vinneren!
Rennebu har juksa! Hevder
ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern.
De har satt 8 poteter og ikke 6
slik som reglene er! Men når vi
ser på dette bildet tidlig i
sommer, så mener vi at det bare
er 6 potetris som stikker opp. Så
klagen er avvist!
Smått er godt! Sier ordfører i
Agdenes, Oddvar Indergaard.
Han hadde et helt brett med
settepotet til lysgroing og fikk
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selv velge ut de 6 beste. Her valgte de også å bruke kun lokal jord. Det vil si spadd opp jord i
kassen fra ei ekre ikke langt fra rådhuset. Smått er godt – det er best med mange små
kommuner og lokalt produsert mat, sier han. Men litt lokal husdyrgjødsel i kassen hadde
kanskje gjort seg?

Poteten min er stjålet! Kunne
ordfører i Selbu, Inga Balstad,
melde i sommer. Så hun etterlyste
den i mange media, og sannelig
kom den til rette. Så dermed var alle
6 potetene i Ingas lille potetåker
med i konkurransen.
Ordfører i Selbu viser stolt fram
noen av sine poteter. Foto:
Selbyggen.
Foreløpig resultatliste...
4. Oddvard Indergaard, Agdenes, avling 2,5 kg og i alt 77 poteter.
3. Inga Balstad, Selbu, avling 6, 440 kg og i alt ca 100 poteter.
2. Vibeke Stjern, Åfjord, avling 7 kg minus korgvekta og i alt 148 poteter.
1. Ola T Lånke, Rennebu, avling 11,1 kg og i alt 171 poteter.
Og der kom sannelig resultatlista fra Oppdal også, de fikk ca en halv times utsatt frist på
levering av resultatet.
På Oppdal har de hatt sin egen vri på
konkurransen, og der har alle
ordførerkandidatene hatt hver sin potetkasse
og sørget for stell gjennom sommeren. Her
har de kåret en lokal vinner som ble Gerd
Mette Drabløs, ordførerkandidat fra Venstre.
Hun vant med en avling mandelpotet på 5,4
kg.
Alle melder om fine poteter uten skader og
utøy.
Så, kommer vi til det store: Kreativitet,
engasjement og kontakt med det lokale
bondelaget har vært viktig i denne
konkurransen. Skoleelever har sunget
potetsanger på i Rennebu, Agdenes-ordføreren laget potet og grønnsakssuppe som han
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serverte de folkevalgte og rådmannen, media har vært engasjert, og varaordførere har vært
avløsere, de gamle på eldresenter har spurt på sort, barnehager har fått egne kasser. Vi er
kjempeimponert over engasjementet!
Men vi må kåre EN vinner. Ordfører i Agdenes sin limerick gikk dessverre i stå og andre
ting dukket opp. Men denne vennskaplige SMS-vekslingen mellom ordfører og
bondelagsleder syns vi virkelig tar kaka:
Ordfører:
Ja det skjer my rart no ferr tida,
Poteten ha kommi på oversida.
Ha i sommar hyppa og hatt på meir jord.
Men det spørs om det ha vorri ferr my sol.
Når ska vi ta opp og lægg ut for salg?
Sekkert lurt å gjerra før valg.
Bondelagsleder:
Poteten kom fort det vil æ no sei.
Men vi dryg det litt, du må itj gå lei.
Før helga vi skoill få lagt fram ei plan.
Om kolles vi går fram, når vi tar opp deinn da'n.
Før valget dæm meint det i by'n skoill gå bra.
Og rekk vi d itj, tar han Jon dæm opp da?
(Jon er Jon Husdal, varaordfører og listetopp for
Sp, red adm)
Ordfører:
Bondelagsledern e itj på partilest i år,
Te glede og lettels fer folk og får.
Valg tå ordførar det e nå'n itj ferstår.
Potet, gras og gård hainn kainn,
Der e'n deinn ailler beste mainn.
Sånne e det vi trøng i dette lainn!

Så ordfører i Åfjord kommune, Vibeke Stjern, går av med seieren! Potetkonkurransen har
hun gått inn for og konkurranseinstinktet har vært stort. Hun har hyppet poteten med
kakespade og skje. Og sørget for at andre
har passet potetene når hun har vært
bortreist. Hun har sørget for å holde
bondelaget oppdatert, holdt jevnlig
kontakt, og søkt hjelp når det har vært
nødvendig. Potetavlinga ble stor, etter at
de seks potetene ble stelt med av
ordføreren. Ferieavvikling, regn, storm
og hele tiden med fare for at politiske
motstandere skulle finne glede i å
sabotere dyrkingen. Avlinga ble gitt til
høsttakkefesten i Åfjord kirke.
Rennebu er frikjent fra enhver mistanke
og beskyldning om juks!
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Smilefjes til partiprogrammene

Ørland Bondelag ønsket på årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 12. mars at det ble laget en
smilefjesoversikt av fylkespartienes landbrukspolitikk. Det tok litt tid, for fylkesprogrammene
inneholdt som mye forskjelling og kom til ulike tider. Dette ble resultatet:

Vi har valgte fem viktige områder for landbruket i Sør-Trøndelag: Økt matproduksjon, vern
og utvikling av produksjonsarealene, rovdyrforvaltning, kompetanse og økonomi. Vi har også
satt det som viktig at partiene har beskrevet hva de vil med landbruket i sitt partiprogram.

Landbrukspolitisk manifest med Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag inviterte til å bli med å lage et landbrukspolitisk manifest.
Sør-Trøndelag Bondelag bidro med innspill. Manifestet er signert av Tore O Sandvik,
fylkesordfører ST Ap, Lars Morten Rosmo, fylkesleder ST Bondelag, Anne Marit Mevassvik,
NT Ap, Jon Gisle Vikan, organisasjonssjef i ST Bondelag, Eva Kristin Hansen, leder i ST Ap
og Bjørn Engen, leder i NT Ap.
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MANIFEST LANDBRUK OG MATPRODUKSJON
Et samarbeid mellom Bondelaget i Sør-Trøndelag og Sør- og Nord-Trøndelag Arbeiderparti
Ren mat – det mest grunnleggende primærbehovet for vår eksistensberettigelse.
Manifestet bygger på følgende grunnpilarer:
Markedsregulering
Importvernet
Juridiske virkemidler
Økonomiske virkemidler

Målsettinger
1.
2.
3.
4.

Matproduksjonen i Trøndelag skal øke med 1,5% årlig fram til 2030, for å bidra til å opprettholde den nasjonale
selvforsyningsgraden i takt med befolkningsøkningen.
Verdiskapningen av landbrukets samlede ressurser skal økes. Næringen skal i denne sammenhengen kunne hente
kompetanse fra FoU-miljøenes bidrag fra forskning og utviklingstiltak.
Landbruket skal utvikles som en miljø- og klimavennlig næring, med en bærekraftig produksjon av mat og fiber.
Landbruket skal produsere ren og trygg mat og den unike helsesituasjonen i husdyrproduksjon skal opprettholdes, som
en viktig forutsetning for en fortsatt offensiv matsatsning i Trøndelag.

Tiltak















Økningen i matproduksjonen skal først og fremst skje ved at alle tilgjengelige produksjonsarealer i regionen
opprettholdes og brukes.
For å nå målsettingen om økt matproduksjon og en miljø- og klimavennlig produksjon, er det en forutsetning av vi i
større grad evner å utnytte utmarksbeitets potensial. Tamreinens potensielle vinterbeiteområder må kartlegges. Dagens
rovdyrpolitikk må vurderes opp mot den virkeligheten som beitenæringen opplever.
Rovdyrforliket bygger på en todelt målsetting: En bærekraftig stamme av rovdyr, samtidig utnyttelse av
utmarksressursene som en viktig forutsetning for å nå mål om økt matproduksjon. Rovdyrforliket må evalueres og
gjennomgås. Bestandsmål og forvaltning av kongeørn må være en del av denne gjennomgangen.
Innsatsen for å verne jordbruksarealer mot inngrep og annen bruk skal intensiveres. Hvis samfunnet har behov som
forringer mulighetene for matproduksjon, skal tiltak og ordninger for flytting og nydyrking av matjord iverksettes for å
kompensere for dette.
Det skal arbeides for en mer regionalt tilpasset virkemiddelbruk som legger til rette for å utnytte Trøndelags naturlige
forutsetninger for produksjon, og gjennom dette opprettholde landbruket i hele regionen.
Verdiskapingen skal økes gjennom økte produksjonsmål og gjennom tilpasset lokal matproduksjon, samt
kunnskapsbasert drift.
Gjennom FoU bidra til at en større andel av fôret kommer fra norske ressurser, hvor skog og ressurser i havrommet er et
uutnyttet potensial.
Det utarbeides kompetanseprogram for næringen i samarbeid mellom næringen og kompetansemiljøene jfr.
Kompetanseløft trøndersk landbruk.
Det er viktig å styrke Skjetlein grønt kompetansesenter og Mære Landbruksskole som viktige bidragsytere til
kompetanse rettet mot landbruket. Disse har også en viktig rolle tilknyttet næringsutvikling innenfor landbruket og nye
næringer innenfor landbruket.
Det søkes nærmere samarbeid i kompetansesammenheng med NTNU, Sintef, NIBIO, Bygdeforskning, Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Nord-Trøndelag.
For å nå et mer klimavennlig jordbruk må det satses på god agronomi og utnyttelse av beiteressursene, samt økt
gjennomføring av miljøtiltak gjennom Regionalt Miljøprogram.
Det skal arbeides for at næringsmiddelindustrien sikres konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår.
Det må etableres nærmere kommunikasjon mellom matprodusenter og forbrukere for informasjon om produksjon og
produkter.
Arbeide for nasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet, samt sikre god beredskap ved alvorlige hendelser, kriser
og dyresykdommer.
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Organisasjonens hovedmøter
Regionmøtene 2015
Det ble til sammen gjennomført fire regionmøter: Singsås, Trondheim, Åfjord og Storås.
Til sammen møtte 87 styremedlemmer fra lokallagene. Styret og administrasjonen deltok med
til sammen 3 personer på hvert møte og 2 personer fra valgkomiteen i
Sør-Trøndelag Bondelag.
Temaene på møtene var:
 Valg og lokallagsarbeid, Først i Tunet, vervingens fem bud og medlemsutvikling 2014
 Politikk og valg 2015
 Strategisk Plan
 Jordbruksforhandlingene 2015
 Organisasjonssaker

Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 2015

Årsmøtet ble avholdt på Quality Panorama Hotell, Heimdal 12. mars.
Det var 50 stemmeberettigete til stede.
Totalt var det 68 deltakere med gjester, tillitsvalgte, faste utvalg, valgkomite og ansatte.

Uten bønder

Side
21

Matlaus trønder

Møteleder Frank Røym ønsket styremedlem
i Norges Bondelag Trine Hasvang Vaag
(bildet), Landbruksdirektør Tore Bjørkli,
gjester, delegater og ansatte velkommen til
årsmøtet.
Fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt sin
tale. Styremedlem Trine Hasvang Vaag
holdt innledning om Trygg mat, litt om
jordbruksforhandlingene, korn og kraftfôr,
jordvern og matjord, rovvilt og omsetningsregioner for melk.
Årsmøteuttalelse ”Fra telt til drivhus!” ble vedtatt av årsmøtet.
Det ble gjennomført gruppearbeid med tema ”Kommunevalget 2015”
Bjugn Bondelag ble utnevnt til Årets lokallag 2014.
Ny strategisk plan 2015 – 2020

Årsmøtet i SørTrøndelag vedtok en ny
Strategisk Plan fra 2015
til 2020. Den har
følgende visjon og
hovedmål:

Vi skaper verdier i levende bygder
1.
2.
3.

Være en sterk, slagkraftig og synlig organisasjon for våre medlemmer
Bidra til økt matproduksjon i pakt med naturens premisser
Bidra til økt næringsutvikling og verdiskaping for våre medlemmer

Følgende konkrete delmål ble vedtatt:
Organisasjonsutvikling
- Øke antall medlemmer
- Motiverte tillitsvalgte
- Flere unge bønder
- Godt samarbeid
- Tilpasning til kommunereformen
Næring og eiendom
- Mindre nedbygging av matjord
- Økt arealbruk, mer areal til matproduksjon
- Ivareta grunneierrettigheter
- Økt lønnsomhet
- Reduserte klimautslipp og bedre miljøeffekt
- Trygg mat og god helse
Politikk
- Utvikle politikken
- Påvirke politikken
Kommunikasjon og synlighet
- God mediestrategi
- Åpen Gård
- Utadrettet virksomhet
- Intern kommunikasjon
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Representantskapsmøter 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 9. juni i forkant av årsmøtet på
Lillehammer.

Årsmøte Norges Bondelag 2015

Årsmøteutsendingene fra Sør-Trøndelag, bak fra venstre: Lars Morten Rosmo, Trond Langen, Jon
Gisle Vikan, Arnt Tilset, Nils Asle Dolmseth og Ola Bjørkøy. Foran fra venstre: Wenche Wulff
Rønning, Signe Lillian F Nordmeland, Sissel Berge, Kari Åker, Kristine Ek Brattset og Frank Røym.
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt onsdag 10. og torsdag 11. juni 2015 på
Radisson Blue Hotel, Lillehammer.
Sør-Trøndelag Bondelag hadde 9 delegater. Sør-Trøndelag Bondelag fremmet årsmøtesaken om å øke
den norske fôrandelen til 85% og tiltak for å få til det. Lars Morten Rosmo hadde innlegg rundt dette.
Kari Åker hadde et innlegg om å ta vare på ungdommen. Gode rammebetingelser på til.
Ungdommene ønsker å bli inkludert i kunnskapen som fins og i organisasjonen.
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Frank Røym holdt et innlegg om lammeslakttilskuddet der halvparten ble borte. Kan tapet erstattes av
et avviklingstilskudd? En må jobbe for å finne løsninger.
Arnt Tilset holdt et innlegg om norsk mat på norske ressurser og ammekuas rolle i
landbrukspolitikken. Ammekua kan produsere kalv på beiteressurser, men økonomien må styrkes.
Signe Lillian Nordmeland holdt et innlegg om behovet for investeringsløft fram mot innføring av
løsdriftskravet 2024. Det må betydelig friske midler inn.
To resolusjoner fra årsmøtet ble vedtatt, både Klimasmart matproduksjon og Vi vil produsere mer
mat!
Sak fra Sør-Trøndelag Bondelag til årsmøtet i Norges Bondelag
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag fremmet en sak overfor årsmøtet i Norges Bondelag. Styret i SørTrøndelag Bondelag fattet på styremøte 10. april følgende vedtak.
Følgende sak fremmes for årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2015:
Økt produksjon av norske fôrressurser!
Årsmøtet i Norges Bondelag må legge føringer for en politikk som har som mål å øke den
norskproduserte fôrandelen med 30 % innen 2025.
Grunnlaget for et slikt mål er konklusjonene i rapportene ”Klimasmart og bærekraftig
matproduksjon” og ”Matpolitikk for framtida”. For å nå målet om å øke norsk matproduksjon på en
trygg og bærekraftig måte må Norge øke produksjonen av fôrmidler (gras og kraftfôr) til norske
husdyr.
Sør-Trøndelag Bondelag mener at et konkret langsiktig mål vil være viktig for å få en tydelig retning
på politiske mål og prioriteringer i Norges Bondelag. Et slikt konkret mål vil også utfordre
Regjering og Storting i sin utforming av framtidig landbrukspolitikk i en tydeligere og mer
bærekraftig retning.
Sør-Trøndelag Bondelag vil oppfordre styret i Norges Bondelag til å utarbeide en tiltaksplan for å nå
målet om økt norsk fôrproduksjon.
Vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag:
Det er brei enighet om målet om økt matproduksjon på norske ressurser.
Norges Bondelag mener et sentralt virkemiddel er å øke produksjonen av fôrmidler som grunnlag for
husdyrproduksjonen. Den norskproduserte fôrandelen er i dag om lag 75 %. Det settes et mål om å
øke denne andelen til minst 85 % innen 2025.
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Lokale årsmøter 2015

Årsmøtet i Rennebu Bondelag, foto Arnt Tilset.
32 av 33 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober-desember 2015.
Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av disse.
Mange lokallag hadde godt oppmøte på sine årsmøter. Noen lokallag sliter med oppmøter på
årsmøtene. To lag har slått seg sammen for felles arrangement.
Enkelte lokallag har også engasjert eksterne foredragsholdere.
Temaer på årsmøtene har vært kommunevalg, rovdyr, verving – Tørre å Spørre, prosjektet
Urbant Landbruk/bynært landbruk.

Årsmøte i Melhus
Bondelag,
foto JG Vikan
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Levende Landbruk – midtnorsk landbrukskonferanse og Ledermøte
Sør-Trøndelag Bondelag la sitt ledermøte sammen med Nord- Trøndelag Bondelag og Møre
og Romsdal Bondelag til Levende Landbruk – midtnorsk landbrukskonferanse på Scandic
Hell 12.- 13. november 2015.

TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgivning la også sine møter til
arrangementet som Midtnorsk samarbeidsråd sto bak. Studieforbundet Næring og Samfunn
Nordenfjeldske hadde prosjektledelsen for arrangementet.
Sør-Trøndelag Bondelag la også
kurset for lokalt tillitsvalgte til
dette arrangementet. Det ble
også lagt opp til et
innføringskurs om Inn på tunet
fra vår side, men det ble for få
påmeldte til at det ble
gjennomført.
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Første dag av konferansen var felles for alle og den ble ledet av Aasmund Nordstoga.
Konferansen ble åpna av landbruksdirektøren i Nord-Trøndelag, Kirsten Ingjerd Værdal.
Landbrukspolitikken ble uformelt diskutert fra en sofa med Lars Petter Bartnes, Knut
Storberget og Ingunn Foss som deltagere.
Temaet norsk matproduksjon i et globalt
perspektiv ble deltagerne presentert fra
synsvinklene til Margareth Øverland som
leder Foods of Norway, Harald Volden
fra TINE og Yngve Ekern fra
Aftenposten. Spørsmål fra deltagerne til
foredragsholderne tikket inn via sms.
Temakonferansen ble avsluttet og løftet
av årets unge bonde, Tor Jakob Solberg.
Rundt 350 bønder og tillitsvalgte benket seg til bords for en festmiddag. Her fikk vår Signe
Lillian Nordmeland det ærefulle oppdraget å takke for maten.

Ledermøtet i de tre fylkesbondelagene ble holdt på andre dag under Levende Landbruk
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, holdt innlegg om de viktigste sakene det er
jobbet med og skal jobbes med, både organisatorisk og politisk.
Temaet påvirkning av lokale politikere ble innledet av varaordfører i Rennebu, Marit Bjerkås
og lokallagsleder i Surnadal Bondelag, Sivert Mauset.
Magnus Værdal hadde et foredrag om hvordan en kan engasjere de unge bøndene i
bondelaget.
Per Kotte holdt et foredrag om helse, miljø og sikkerhet i landbruket – ”Drivende isfjell er
ingen spøk”.
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Jordbruksforhandlinger
Bondequiz, buttons og kampanjedag 8. april
Årets kampanje foran
jordbruksforhandlingene foregikk på
internett via sosiale medier. Mange sendte
inn bilder til hvor bonden trengs. Det ble
laget en bondequiz med tilhørende buttons
der en kunne finne ut hva slags type bonde
en er: Bonde, Bybonde, Framtidsbonde,
Skapbonde, Bondespire eller Bondevenn.
Mange engasjerte seg også med bilder hvor
det trengs bønder.
Osen Bondelag utnevnte f.eks biskop Tor
Singsaas til Bybonde under bispevisitasen
der tidlig på våren.
Utdelinga av buttons ble intensivert på kampanjedagen 8. april. Fylkesmannens
landbruksavdeling, fylkespolitikere, Moods of Norway og mannen i gata ble quizet og fikk
tildelt ”riktig” button.
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Jordbruksforhandlingene – spenning helt til siste slutt

Kampklare bønder på informasjonsmøte om jordbruksforhandlingene og aksjoner.
Det var lenge spenning om regjeringen ville strekke seg langt nok til at Norges Bondelag kunne inngå
en jordbruksavtale i 2015. Småbrukarlaget trakk seg underveis og Bondelaget forhandlet alene de siste
dagene. Til sist ble det inngått en jordbruksavtale som sikret landbruket en inntektsmulighet på 13.000
kr pr årsverk. Dette er 3000 kr under snittet for andre yrkesgrupper. Med et nødskrik kan dette
aksepteres, mente fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo. Men det var viktig at
forslaget om kvoteregioner for melk ble tatt ut av forhandlingene og melkekvoteregionene består som i
dag med 18 regioner.
Fylkeslederen uttalte videre: ”Dette er ikke en avtale for økt matproduksjon. Denne jordbruksavtalen
krever enda hardere politisk arbeid framover for å gi landbruket mulighet til å øke produksjonen av
den sunne, kortreiste norske maten. Landbruket sine egne organisasjoner må øke trykket sammen med
de mange samarbeidspartnerne vi har, blant anna i miljøbevegelsen. De politiske partiene som deler
vårt ønske om økt norsk matproduksjon må også bli tydeligere overfor regjeringa.
Utfordringene med å møte klimaendringene, sikre trygg og sunn mat til forbrukerne i Norge og å sikre
nok mat i en verden som trenger mer mat blir ikke mindre. Denne regjeringa trenger hjelp til å forstå
alvoret. Jeg vil oppfordre alle gode krefter til en politisk dugnad for økt matproduksjon på norske
ressurser, kortreist, bærekraftig, norsk mat. Det er et bredt folkelig engasjement som må til for å
lykkes. I Bondelaget er vi optimister og vil øke innsatsen for å lykkes på lang sikt.
Jeg ønsker alle velkommen med på laget. Sammen blir vi sterke!”
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Lammeslakttilskudd og møter i sauenæringa
Etter at årets jordbruksavtale var i havn, ble det mye uro omkring endringen i lammeslakttilskuddet.
Blant annet skrev Oppdal Bondelag brev til Styret i Norges Bondelag der de uttrykte sterk kritikk til
forhandlingsutvalget. Henvendelsen ble besvart av Norges Bondelag og styret i Sør-Trøndelag
Bondelag behandlet saken. Det ble lagt et medlemsmøte om jordbruksforhandlingene på Oppdal der
også leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes deltok.
Styret i Norges Bondelag beklaget
at det i forkant ikke ble lagt opp til
en god drøfting av
omleggingsmodell og at
omleggingen har den konsekvens
at produsenter som legger ned
produksjonen vil tape ett tilskudd.
Styret i Sør-Trøndelag fattet
vedtak om å følge opp økonomien
i sauenæringa ved felles møter
høsten 2015.
Det ble avholdt to møter, i september og november, samt at det ble enighet om å ha et møte med
politikere om rovdyr og sau i 2016.
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsket at fylkeslaget skal bidra fram mot Jordbruksforhandlingene
2016 med forslag til tiltak som kan styrke økonomien i næringen. Dette må skje i samarbeid med
representanter fra sauenæringen.
Ut fra møtet har sauenæringa følgende utviklingtrekk:
- Det skjer store strukturendringer også i saueholdet. Tiltak må ta sikte på også å beholde de
mindre kombinasjonsbruka. Det må kartlegges hvordan strukturen i saueholdet i fylket er:
o Sau i kombinasjon med melk og annen landsbruksproduksjon
o Sau som hovedyrke
o Sau i kombinasjon med annet yrke
- De små sauebruka er viktig for sauemiljøet i bygda. De bidrar i faglige sammenhenger, er med
på saueleting og bidra til tiltak innen organisert Beitebruk
- Det bør være rom for å utvide saueholdet i fylket. I flere kommuner var det tidligere et
omfattende sauehold (for eksempel Tydal), der det nå er svært få bruk tilbake
- Rovviltproblematikken må håndteres på en bedre måte. Flere kommuner langs kysten har store
tap til Kongeørn. Kommuner langs svenskegrensa har utfordringer knyttet til rovdyr som
krysser grensa. Det blir oppnevnt ny regional rovviltnemnd nå etter valget som må følges opp.
Møtene konkluderte med at det må vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for å styrke økonomien i
sauenæringa. De konkluderte med at mulighetene for å øke beitetilskuddene, i første rekke tilskudd til
utmarksbeite er det som prioriteres i 2016. Fylkesstyret fikk i oppdrag å jobbe videre med dette, for å
fremme argumenter og begrunnelser for en betydelig økning av tilskudd til utmarksbeite i neste års
jordbruksforhandlinger.
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Organisasjonsbygging
Verving og verve- og informasjonsutvalget 2015
Verve- og informasjonsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Sissel Berge,
styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag (leder), Norvald Berre fra Strinda og Anny Nittemark
Husdal fra Åfjord. Fra administrasjonen har Anne K. Føll fungert som sekretær.
Verveutvalget har hatt 2 fysiske møter og 1 telefonmøte.
Utvalget har hatt fokus på FØRST I TUNET og Verving – synlighet – informasjon kommunisere budskap, dette henger sammen.
”Verving” var også tema på årsmøtene i lokallagene høsten 2015.
Kurs for tillitsvalgte ”Tørre å Spørre” Praktisk og morsomt vervearbeid

På Levende Landbruk – Midtnorsk landbrukskonferanse inviterte vi prosjektleder for
”Tørre å Spørre” prosjektet, Anne Guro Syverstad, til å holde en økt om verving på kurs for
lokalt tillitsvalgte.
Hun la stor vekt på hvor viktig det var å være ”først i tunet” ved gårdsoverdragelser.
Viktig at bondelaget viser seg frem, et synlig bondelag gir flere medlemmer.

Tørre å
spørre!

Sørge for
innmelding

Følge med
hvem som
kan verves

Lokal
aktivitet og
synlighet

Sørge for
inkludering

Prosjekt med fokus på verving i seks utvalgte lokallag

Dette prosjektet skulle gå ut på at fylkesstyrerepresentantene skulle plukke ut ett av sine
fadderlag som de ønsket å jobbe litt ekstra med. Dette for å gjennomføre tiltak som bidrar til å
opprettholde og øke medlemstallet i lokallaget. Dessverre så kom dette prosjektet aldri
ordentlig i gang.
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Medlemsutvikling

Medlemsutvikling 2015 (Pr 31.12.2015)
Fylke

Pr.
Pr.
31.12.2014 31.12.2015 Endring

4225

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

4226 + 1

Nye

197

Total
avgang

% vis
endring

196 0 %

Opplæringsutvalget 2015
Opplæringsutvalget har bestått av Kari Åker (leder), Sigbjørn Gilde, Åfjord Bondelag og
Trine Onsøyen, STBU. Sekretariat har vært Berit J Sølberg.
Opplæringsutvalget har hatt ett fysisk møte og jobbet med innhold til Kvinner Kan og kurs
lokalt tillitsvalgte via e-post og telefon. Opplæringsutvalget har også hatt ansvar for
gjennomføringen av studieturen for unge bønder til Jæren.

Kurs for lokalt tillitsvalgte 5. februar

Opplæring av lokalt tillitsvalgte i 2014 ble utsatt til februar 2015. Åtte lokallag stilte med
deltagere til kveldskurset som tok for seg årshjulet til bondelaget, oppgaver som må-bør-kan
gjennomføres, innføring i landbrukspolitikk og gangen i jordbruksoppgjøret. Verving og
motivasjon var også tema. Kurset ble holdt på bondelagets servicekontor.
Studietur for unge bønder til Jæren

Bakgrunnen for turen var at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført
oppstartssamlinger for unge bønder i flere områder i Sør-Trøndelag høsten 2014 og vinteren
2015. Unge bønder og ungdommer med tilknytning til gårder har møtt opp. Det har vært fulle
hus både i Orkdalsregionen og i Oppdalsområdet. Tidligere er samlingene kjørt på Fosen og i
Tydal. Sør-Trøndelag Bondelag gjennomførte Odelscamp med fullbooket deltagelse i 2014.
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Også kurset for nye og unge bønder som bondelaget, samvirkeorganisasjonene og
studieforbundet næring & samfunn arrangerer sammen hadde mange deltagere i 2014.
Vi ser at den positive trenden må videreføres, og at de unge bøndene må få mulighet til å
bygge nettverk og kunnskap om dagens landbruk.
19. – 21. mars 2015 gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag i samarbeid Fylkesmannen i SørTrøndelag studietur for unge sørtrønderske bønder til Jæren i Rogaland. 20 unge bønder og
tre reiseledere deltok.
Turen gikk med fly tur/retur Værnes – Sola. Buss var leid de tre dagene hvor følgende ble
besøkt: Kulturbruket 44/4 der assisterende landbruksdirektør Geir Skadberg hos FMLA
Rogaland orienterte om landbruket i fylket. Klostergården Sauebruk ved Utstein Kloster.
Skjæveland Gårdsutsalg, Helland gård, Nærland Samdrift der NLR Rogaland orienterte om
sitt arbeid, Køhlner Paviljongen, Grødeland svineproduksjon, Hole samdrift med fagkveld
sammen med Jæren Young Cowboys og Hagatoppen Inn på tunet-gård.

Kurs for lokalt tillitsvalgte på Levende Landbruk

Lokallagsstyrene fikk tilbud om kurs for lokalt tillitsvalgte i forbindelse med Levende
Landbruk – midtnorsk landbrukskonferanse 12.-13. november. Opplæringsutvalget ønsket å
prøve og legge kurset parallelt med ledermøtet, der alle kunne delta på temakonferansen på
dag en. Dermed kunne hele styret i lokallaget få en felles opplevelse og felles inspirasjon til
lokallagsarbeidet.
På programmet til kurset for lokalt tillitsvalgte sto grunnleggende landbrukspolitikk og
gangen i jordbruksforhandlingene, praktisk og morsomt vervearbeid, moro på stand med
barneaktiviteter, gode møteplasser for unge og kommende bønder, registrering av studiearbeid
gir penger i kassen, innføring i ”Mitt lokallag”, beredskap i lokallagene og synlig på nettet.
Ti deltagere fra Sør-Trøndelag og tre fra Nord-Trøndelag deltok på kurset.
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”Kvinner Kan – det gode liv” 31. oktober 2015

For sjuende gang kan vi takke Sør-Trøndelag Fylkeskommune som bidrar til finansieringen
av Kvinner Kan. Årets ”Kvinner Kan - det gode liv” ble avholdt på Clarion Hotell &
Congress i Trondheim for 65 deltagere.
Årets ”hane” (konferansier) var Knut Ole Laksøyen som med sine figurer og ikke minst
selvopplevde historier bidro til å sy konferansen sammen og ikke minst få fram mye latter.
Årets damer var Sigrid Seppola fra Livsglede for eldre, Villmarksjenta Maria, Eva Hojem
med Inn på tunet-gård på Frosta og Tuppelines forfatter Anja Hovde fra Hovde Hønseri på
Ørland. De gjorde en super jobb på hver sine vis, og godfølelsen og energien kom også i år
sigende.
Nytt av året var at vi presenterte damer som har startet egne bedrifter på bygda. Disse fikk ha
salgsutstillinger. Traktorpikene, Landlig Velvære og Tuppeline ble med og prøvde ut dette
denne første gangen.
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HMS i landbruket
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag har begge deltatt i prosjekt Skadefri Bonde som
nå er avsluttet. Gjennom vedtak om oppfølging har de to fylkeslagene i 2015 sammen skrevet
en henvendelse til styret i Norges Bondelag angående oppfølging av HMS arbeidet i
organisasjonen, blant annet med forslag om flere konkrete tiltak. Norges Bondelag etablerte i
2015 et nytt prosjekt Tryggere Sammen.
LHMS er nå en del av Norsk Landbruksrådgiving. I sammenslåingsfasen 2015 har det ikke
vært noe fylkesvis koordineringsmøte. Imidlertid har Sør-Trøndelag Bondelag fortsatt stort
fokus på HMS arbeidet. Kontoret har deltatt på HMS seminar arrangert av Bygdeforskning
der resultatet fra flere HMS forskningsprosjekt ble presentert.

Beredskapsplan
Sør-Trøndelag Bondelag har laget en ny beredskapsplan og denne var klar til bruk like før jul.
Den består av et hoveddokument med beskrivelser og kontaktinformasjon, og ni
beredskapsplakater for følgende hendelser: Bondelagets rolle ved kriser/hendelser, Brann,
Ulykker, Dyretragedier/psykisk helse, Smittsomme dyresykdommer inkl LA-MRSA,
Naturkatastrofer (flom, uvær, ras), Rovdyrangrep, Åpen Gård/arrangement/turer og
Atomulykker/andre nasjonale – internasjonale hendelser.

Maskiner og redskap utstilt på Åpen Gård i Rennebu, foto: Ola Bjørkøy
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Næringsutvikling og grunneierretter
Jordvern
2015 var utnevnt til FNs internasjonale
år for matjorda. Det har vært en del
aktivitet knyttet til jord og dyrking av
jord, både i bondelaget og i andre
organisasjoner. Men om budskapene
har nådd inn til styrende politikere er vi
spente på å se.
Sør-Trøndelag har et godt samarbeid
med Fylkesmannen, Fylkeskommunen
og mange kommuner når det gjelder
jordvern. Det er imidlertid svært krevende å få gjennomslag for jordvernet i en del store
arealsaker, så som E6 sør for Trondheim, Arealplan Trondheim og Jernbaneverkets
Godsterminal.

E6 sør og nord for Trondheim
Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for deler av E6 nord og sør for Trondheim. E6
Trondheim - Berkåk er det største prosjektet og det er avholdt orienteringsmøter med berørte
medlemmer. Lokallagene arbeider bra med sakene med støtte fra fylkeslaget, blant annet med
uttalelse til reguleringsplaner.

Bildet er fra møte i Rennebu mellom grunneiere og Statens vegvesen.
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Grønn Strek - Arealplan Trondheim

Sør-Trøndelag Bondelag har avgitt en høringsuttalelse der vi ga vår støtte til forslaget til
Grønn Strek. Dette bør beskytte matjord fra ytterligere nedbygging. Når det gjelder selve
omfanget og bestemmelsen i vernet bør det ikke skape vansker for de bønder som ønsker å
starte med nye næringer i tilknytning til landbruket og med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Ørland Kampflybase

Etablering av basen er av stor nasjonal betydning og representerer den største investering på
fastlands-Norge så langt. Så er det slik at det er noen få som får det meste av belastningen ved
etablering av flybasen. Det er 200 boliger i såkalt rød støysone og av disse boligene ligger 54
på gårdsbruk. 1/3 av all melkeproduksjon i kommunen er innenfor rød støysone. Bondelaget
har lenge engasjert seg i denne saken og vi prøver etter beste evne å bistå våre berørte
medlemmer.
I løpet av 2015 har Sør-Trøndelag Bondelag hatt nær kontakt med Ørland Bondelag i arbeidet
opp mot Ørland Kommune, Forsvarsbygg og Støygruppa. Vi har sendt brev til Forsvarbygg
og hatt møte med Forsvarsbygg, samt at vi har deltatt på flere folkemøter og andre møter på
Ørland. Vi har også arbeidet opp mot politikere og informert om landbrukets spesielle
situasjon innenfor rød støysone
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Rovdyr
Sør-Trøndelag Bondelag har arbeidet mye med rovdyr og beitenæring dette året. Frank Røym
har deltatt som observatør på de fleste møtene i Rovviltnemda region 6 dette året. Da er det
konsekvenser ved flytting av yngleområde for bjørn og yngleområde for jerv vi har fulgt
tettest.
26. mai hadde vi felles møte med
Hedmark Bondelag på Røros der
felles utfordringer i
grenseområdene var tema for møtet,
og Forollhogna var et av
deltemaene.

Yngleområde for jerv eller prioritert beiteområde i Forollhogna?

Sammen med Hedmark
Bondelag har vi argumentert
for hvorfor Forollhogna må
være prioritert beiteområde.
NINA rapport 1123 ble lagt
fram for Rovviltnemda i
2015, og den konkluderer bl.a
med at beitetrykket i området
må opp skal en få bukt med
begynnende tendenser til
gjengroing. På Hedmarksida
er det prioritert beiteområde.
Området bør ha samme
forvaltning, og et av landets
beste beiteområder skal brukes til beitedyr. Området kan brukes til evakueringsområde fra
beiteområder med store rovdyrplager andre steder.
En kort periode før jul var vedtaket i Rovviltnemda at området skal være prioritert
beiteområde, men et nytt møte i nemda like før jul omgjorde dette.
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Dialogmøter rovdyrerstatninger

I samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkesmannen landbruksavdeling og
Sør-Trøndelag Sau og Geit ble det gjennomført fem dialogmøter om rovdyrerstatninger i
2015:
Orkanger 24. februar, Orkladal Ysteri: 14
deltagere
Støren 10. mars, Støren Hotell: 24 deltagere
Rissa 17. mars, Skaugdalen Grendahus: 14
deltagere
Selbu 14. april, Camp Eggen: 31 deltagere
Oppdal 15. april, Oppdal Turisthotell: 37
deltagere
Til sammen deltok 97 gårdbrukere på dialogmøtene.
Program for alle fem dialogmøtene:
 Innledning ved møteleder Frank Røym, ST Bondelag.
 Informasjon om de mest sentrale endringene i den nye erstatningsforskriften og vilkår
for erstatning ved tap av husdyr til rovvilt, normaltapsberegning og individuell
beregning av erstatning ved Kjell Vidar Seljevoll, FMVA.
 Nytte og bruk av sauekontrollen ved Nortura Stig Runar Størdal/ Bjørn Wæhre.
 Orientering om forebyggende og konfliktdempende tiltak ved Eva D Alstad, FMLA
 Oppsummering
Sekretariat for møtene var Sør-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Sau og Geit. SørTrøndelag Bondelag sørget for referater og disse ligger på hjemmesiden. Vi har hatt mange
positive tilbakemeldinger på at dialogmøtene ble dratt i gang.
Hovedkonklusjonen etter gjennomføring av dialogmøtene er den gjensidige nytten av møtet
mellom gårdbruker og saksbehandler. Terskelen for å ta kontakt ble mindre. Større forståelse
for hverandres arbeid og arbeidshverdag, hva en har å forholde seg til og hvordan en kan
påvirke en eventuell endring av regelverket hvis det er nødvendig. Økt kunnskap om
erstatningsordningen ved tap av husdyr til store rovdyr, økt kunnskap om sauekontrollen, økt
kunnskap om forebyggende- og konfliktdempende tiltak. Økt kontakt mellom gårdbrukere,
saksbehandler og fylkesledd i organisasjonene i ettertid av møtene.
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Ørneprosjekt på Fosen

Sør-Trøndelag Bondelag har fulgt Midt-Norge-prosjektet på kongeørn som tapsårsak for sau
og lam som er gjennomført med andre beitesesong i 2015 tett. Ansvarlige forskningsinstanser
er NIBIO (Bioforsk Tjøtta) og NINA Tromsø. Prosjektet gjennomføres i Rødsjø beiteområde
fordelt på fire besetninger. Lam og sauer ble sendt på beite med vhf-dødssendere, satellitt
GPS-sender og Telesporsender. To personer har vært ansatt til å peile og spore opp eventuelle
kadaver. SNO avklarer dødsårsak ved funn av kadaver. Rapport er under utarbeidelse. Ørn
står for et betydelig tap av lam og rein. Det er observert at den tar rein på 50-60 kg.
Kadavrene forsvinner veldig fort og er ofte borte etter bare 1-2 døgn. Havørn og andre
åtseletere spiser opp mange av de dyra kongeørna feller. Tapsprosenten for de involverte
beitebrukerne er 20-30%
Fellingstillatelse ble for første gang gitt på kongeørn i området, men denne ble raskt inndratt
igjen.
Sør-Trøndelag Bondelag stilte med Frank Røym som møteleder da initiativtaker Eivind
Myklebust og beitebrukerne inviterte til et orienteringsmøte for politikere tidlig på høsten
2015.

Tapstall – organisert beitebruk
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Inn på Tunet (IPT)
Sør-Trøndelag Bondelag har to ganger i 2015 tilbudt møte/kurs i innføring i hva Inn på Tunet
er. Første gang i mars i Rissa og andre gang på Levende Landbruk - midtnorsk
landbrukskonferanse. Begge ganger avlyst pga få påmeldte.
Inn på Tunet – kontaktforum

For å samordne arbeidet med Inn på tunet i Sør-Trøndelag, gjennomføres det jevnlige møter i
Inn på Tunet- kontaktforum. Sør-Trøndelag Bondelag sitter i kontaktforumet sammen med
nettverksorganisasjonen Inn på Tunet Midt-Norge, Skjetlein grønt kompetansesenter, FMLA
og NLR HMS-tjeneste. Kontaktforumet har dette året vært referansegruppe for arbeidet med
ny Inn på Tunet handlingsplan for Trøndelag. Opprinnelig skulle handlingsplanen være ferdig
til lansering tidlig på sommeren 2015, men av ulike grunner er dette utsatt til 2016. SørTrøndelag Bondelag har gitt i innspill som går på rolleavklaringer og målsetting for arbeidet.

Kontakt og kos med dyr gir ro i sjela, både til liten og stor. Her fra Åpen Gård og kalvekos i Skaun.
Enkelte satt leeeeenge.
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Slaktekylling – framtida for trønderske slaktekyllingprodusenter
Sør-Trøndelag Bondelag engasjerte seg tidlig i sommer i framtida for trønderske
slaktekyllingprodusenter. Fylkesleder Lars Morten Rosmo deltok på et møte i regi av
Næringsforeninga i Midtre-Gauldal der dette var tema. Med situasjonen som har oppstått der
Nortura mistet leveringsavtale til COOP og Den stolte hane på Jæren tok denne
markedsandelen, så vi det som viktig at Nortura og Norsk Kylling så på hvordan de kan
samarbeide for å møte presset i markedet som dette skapte. Et marked som fikk en knekk året
før på grunn av massive reportasjer i media om antibiotikaresistens og hvor ”farlig” kylling
er. Vi var bekymret for konsekvenser det ville få for produsentene i Trøndelag.
Doblinga av konsesjonsgrensa fra 140000 til 280000 slaktekylling ble iverksatt fra 1. januar
2015, og bidro til å presse prisene i markedet enda mer. Kjedene la inn en
effektiviseringsgevinst som dobling av konsesjonsgrense skulle gi i forhandlingene. Dette
presset priser ytterligere. Nortura varslet tiltak og før jul kom beskjeden om at de ønsket å
kjøpe ut (gi sluttpakke) 150 produsenter. En ordning som skulle være frivillig. Nortura ønsker
å konsentrere produksjonen rundt anleggene på Hå, Hærland og Elverum.

Bedriftsbesøk Norsk Kylling

Når du kjører forbi
Norsk Kylling i Engan
på Støren i Midtre
Gauldal, så se for deg
store, lyse, rene rom
hvor kyllingen henger
på knagger som går i
lange rekker oppunder
taket og blir til fileter,
grillbiter med uendelige
smaker, rom hvor det
lages pålegg, rom hvor
pølsefarse blir til
pølser… Hver dag går rundt 55 tonn fjørfekjøttvarer ut til markedet herfra. Det tar et drøyt
døgn fra levende slakteferdig kylling i fjøset er blitt til en vare som leveres hvor som helst i
landet.
Gisle Ranum er salgsdirektør hos Norsk Kylling. Det er utrolig mye innovasjon i et kyllinglår,
kunne den engasjerte salgsdirektøren berette. Det handlet om utnyttelse av
kjøttet/musklene/kjøttfiltene på låret til kyllingen, mekanisk utbeining og fantastiske
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smakstilsetninger som gir saftige biter til å legge rett på grillen eller rett i panna eller sette
hele aluminiumspakken i stekeovnen. Og vips har du en familiemiddag alle liker! Sammen
med salgsdirektør Ranum og veterinær og produsentveileder Tor Inge Lien, fikk SørTrøndelag Bondelag en orientering om Norsk Kylling og en omvisning på anlegget onsdag
17. juni. Vi fikk også møte Kjell Stokbakken, som ble ansatt som ny administrerende direktør
1. april.
Det er to slaktelinjer ved anlegget hvor det slaktes 9000 kyllinger i timen og 1000 kalkuner i
timen. En arbeidsplass ved Norsk Kylling på Støren er fem arbeidsplasser i omegn. Bedriften
har 310 årsverk. Ca 14 millioner kyllinger og ca 400.000 kalkuner ble slaktet i 2015. Det gir
et snitt på ca 55 tonn ferdig vare hver dag. Norsk Kylling har 121 egne
slaktekyllingprodusenter og i tillegg pr i dag 62 produsenter fra Nortura. De har 17
kalkunprodusenter.
Dialogmøte framtidas kyllingproduksjon 2. desember

Sør-Trøndelag Bondelag i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag og Fjørfelaget
Trøndelag organiserte et dialogmøte for slaktekyllingprodusenter i Trøndelagsfylkene på
Stjørdal 2. desember.
Nærmere 100 produsenter fra både Nortura, Norsk Kylling og Ytterøykylling deltok.
Ylva Freed fra Norsk Fjørfelag, Egil Olsvik fra Nortura og Lars Petter Bartnes fra Norges
Bondelag orienterte om situasjonen i slaktekyllingproduksjonen og bakgrunnen for
situasjonen. Slaktekyllingprodusentene som deltok ønsker at produsentene skal opptre
solidarisk og at Nortura og Norsk Kylling kan samarbeide om slaktekyllingproduksjonen i
Trøndelag.
Møtet ble holdt like før Nortura orienterte om sine tiltak.
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Prosjekter
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 2013 – 2016, sluttrapport

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) har vært ei treårig satsing med direkte utspring
fra Trøndersk Landbruksmelding. Fylkestingene hadde klare målsetninger med
landbruksmeldinga, og stilte forventninger til at det ble satt fokus på kompetanseheving i
landbruket. Derav kom utformingen av KTL som ble etablert som et eget prosjekt i 2013.
Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag har vært prosjekteiere og Prosjektet ble finansiert gjennom
regionale midler fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen i begge trøndelagsfylkene, samt
egeninnsats fra bondelagene.
Det har vært mange målsetninger i prosjektet, og en lang rekke med tiltak det skulle fokuseres
på. For å bli mest mulig tydelig ble prosjektet delt inn i tre arbeidsområder: 1) Bonden, 2)
Utdanning og 3) Rådgiving. Det ble opprettet to arbeidsgrupper som skulle ivareta og sørge
for aktivitet rettet mot de tre innsatsområdene. Arbeidsgruppe for utdanning og
etterutdanning, og arbeidsgruppe rådgiving med fokus på både bonden og rådgivinga.
Selv om ikke alle mål og tiltak har gitt konkrete svar og resultater, har mye av aktiviteten vært
av en holdningsendrende art. Prosjektet har skapt mye aktivitet overfor både rådgivere,
utdanningsaktører og bønder. Vi mener prosjektet har svart til en av hovedforventningene,
nemlig at prosjektet skal utgjøre en vesentlig forskjell og være synlig.
En av suksessfaktorene med prosjektet er at næringsaktørene har deltatt aktivt. KTL har skapt
møteplassene og satt aktuelle tema på agendaen, mens aktørene har vært nødt til å «gjøre
jobben sjøl».
Dette innebærer at det er lagt ned en stor egeninnsats fra involverte aktørene i prosjektet. Det
er få aktiviteter som har blitt finansiert av Kompetanseløftets midler, med unntak av større
arbeidsoppgaver/prosjekt som har krevd mye tid og ressurser.

Økologisk Foregangsfylke Trøndelag

Gjennom foregangsfylkesatsingen er Trøndelag utpekt til foregangsfylke for økologisk kjøtt
og melk. Nåværende prosjekt foregår i perioden 2015-2017. Hovedmålet i prosjektet er at
Nord- og Sør-Trøndelag fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon.
For å nå det nasjonale målet om 15% økologisk produksjon og forbruk, er målet at det skal
være 17 % økologisk melkeproduksjon i regionen i 2020 (målt i antall melkekyr). Regionen
skal ha samme forbruksmål som resten av landet (15 % i 2020). Prosjektet skal også bidra til å
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styrke arbeidet med økologisk melkeproduksjon i de andre fylkene, slik at 15% målet kan nås
på landsbasis.
Det legges stor vekt på at kunnskap og erfaringer fra foregangsfylkene skal formidles videre
til resten av landet slik at målet om at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer
er produsert i Norge (les mer om de andre foregangsfylkene her).
På et overordna nivå skal dette arbeidet bidra til at man når målet om at 15 prosent av
matproduksjon og -forbruk skal være økologisk i 2020.
Et av de overordnede målene med prosjektet er å oppnå 8 % økologisk melkeproduksjon
(målt i antall melkekyr) i Trøndelag innen 2015. Dette skal oppnås ved å støtte de etablerte
produksjonsmiljøene og ivareta ”økofyrtårn” i de etablerte produsentmiljøene. Videre etablere
nye økofyrtårn i kommuner med potensiale for økologisk dyrking, men med liten aktivitet i
dag.
Prosjektet skal også være en pådriver overfor aktørene innen foredling og forbruk av
økologisk melk. Arbeidet med prosjektet ”ØkoMelk i Trøndelag” ledes av Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, med fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Norsk Landbruksrådgivning NordTrøndelag, Namdal Forsøksring, Norsk Landbruksrådgivning Sør-Trøndelag og Tine MidtNorge som prosjektpartnere. Prosjektet ble startet med en kartleggingsundersøkelse for å
finne ut hvor økomelkprodusentene ønsket at vi skulle ha fokus i prosjektet.

Prosjekt økt storfekjøtt i Trøndelag

Strategidokument for «Økt
storfekjøttproduksjon i Trøndelag», ble
sendt til interimsstyret i Landbruk 21.
Arnt Tilset fra Sør-Trøndelag Bondelag
har deltatt. Følgende tiltak ble foreslått:
Tiltak som mobiliserer til økt etablering og
satsing på storfekjøttproduksjon :

-

-

Kunnskapsløft, motivasjon og mobilisering til nye og eksisterende produsenter og
rådgivere. Tema: management, avl, bruksdyrkryssing i melk, rimelige men gode
driftsbygninger.
Etablering av kompetansenettverk mellom produsenter og utvikling av en
mentorordning for nye ammekuprodusenter i Trøndelag.
Arbeid for å finne garantiordninger/finansieringsordninger som avlaster
likviditetsbehovet i en oppstartsfase.
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Urbant Landbruk

Sør-Trøndelag Bondelag deltar sammen med Fylkesmannen, NTNU, Trondheim kommune og
Bygdeforskning i et prosjekt som skal bidra til å spre de grønne verdier i det urbane
Trondheim. Det er laget forslag til en egen handlingsplan for satsingen og Trondheim
kommune har bevilget midler til satsingen.

Fra handlingsplanen kan en lese følgende:
”Interessen for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen. Flere
ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. Denne
trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og
næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å
verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å framskaffe slike
råvarer. Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir
landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere.
Urbant landbruk vil kunne bidra til nye allianser for landbruket og ikke minst bidra til en
legitimitet for matproduksjon og jordvern blant mange grupper av befolkningen”

Prosjektet har gjennomført to aktiviteter i 2015:
-

Stand sammen med Trondheim kommune og NIBIO med fokus på jordvern, mat og
dyrking (bildet over).
Workshop om Urbant landbruk i Mathallen.
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Alliansebygging og samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere og alliansepartnere er et viktig arbeid i bondelaget. Vi har et nært
samarbeid med LO, NHO Trøndelag og Næringsforeningen for Trondheimsregionen. Fra
2015 er Bondelagets Servicekontor AS medlemmer i Næringsforeningen og arbeidet med å
etablere en egen faggruppe Mat og Drikke er startet opp. Vi ser også at det er nyttig å
samarbeide med andre organisasjoner når det gjelder arealplanlegging og en felles forståelse
for bruken av arealene.

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 2015 var
utfordringer og muligheter når det gjelder Forskning og Utvikling. Lars Morten Rosmo sitter
i arbeidsutvalget for tenkeloftet.

Regionalt landbruksforum

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
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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 2015. 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.

Nettverk unge bønder

Fylkesmannens landbruksavdeling har gjort en god jobb for å få i gang nettverk for unge
bønder. I 2015 kom det i gang nettverk i Rennebu – Oppdal og i Orkdalsregionen. Fra før er
det et nettverk i Tydal og på Fosen. I Tydal og Orkdalsregionen bidrar de lokale bondelagene
i arbeidet med nettverkene sammen med den lokale landbruksforvaltninga. Fylkesstyret har
hatt fokus på arbeid med hvordan nye og unge bønder tas imot i bondelaget og andre
organisasjoner.

Bildene er fra Fylkesmannens hjemmeside. Inspirasjonskveld på Oppdalsporten med landbruksdirektør Tore Bjørkli.
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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 2015 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.
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 2015 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 Rindal. 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.

Fra signering av landbrukspolitisk manifest med Ap i Nord- og Sør-Trøndelag.
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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.
Trøndersk mat er takket være gjengen som
arbeider i Oi! satt godt på kartet. Denne
sommeren ble Mathallen Trondheim åpnet i
første etasje i Bøndenes Hus. Så langt er
signalene at det går det veldig bra med
Mathallen.
Daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS,
Aslaug Rustad og prosjektlederfor matfestivalen, Brit Melting

Samarbeidsavtale med Gjensidige
Vår felles visjon i samarbeidet er: Vi skaper best trygghet for bonden inn i framtidas
landbruk. Målet for samarbeidet er:
- Å skape grunnlag for enda flere medlemmer til Norges Bondelag og øke andelen av
medlemmer i Norges Bondelag som har og samler sine forsikringer i Gjensidige.
- At det ikke skal skje skader eller ulykker på min gård
- At medlemmene i Norges Bondelag skal ha riktige, kostnadseffektive og gode
forsikringsløsninger
De viktigste oppgavene i 2015 har vært:
1 HMS



Gjennomføre termografering for så mange ”proff-kunder” som mulig som erstatning
for el-kontroll. En ny database etableres. – delvis gjennomført
Følge opp HMS hensyn ved bygging av nye bygninger overfor Norsk
Landbruksrådgiving. Bidra til at planleggere i NLR og andre planlegger tar HMS kurs.
– delvis gjennomført

2 Gruppeliv og ungdomspakke



Norges Bondelags Gruppelivsforsikring skal være et spissprodukt i samarbeidet. Bidra
til spre Gruppelivsforsikringen som en medlemsfordel - gjennomført
Sentralt utvikling av en «Ungdomspakke» samt framstøt overfor landbrukskunder i
Gjensidige som ikke er medlemmer i NB (eller NBS) med Gruppeliv som
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spissprodukt. Markedsføring av ungdomspakke på våre hjemmesider og på våre
møter. Bidra til at Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag involveres i dette – delvis
gjennomført

3 Løpende samarbeidstiltak i 2015:







Utveksling av medlemsinformasjon gjennomgås for å sikre at det fungerer etter
intensjonen, herunder gjennomgang av de feil som kommer ut fra vaskingen av
registre. - gjennomført
Løfte flere opp på HMS-delen, og sikre at de som kvalifiserer får rabatten - delvis
gjennomført
Forbedre Landbrukets LHMS medlems- og kursregister for HMS-rabattering gjennomført
Delta på felles møte med assurandørene i Trøndelag – ikke gjennomført
Gjensidige inviteres på møte i Midtnorsk Samarbeidsråd, på årsmøtet og på ledermøtet
(Bondestevnet 11 – 12 november) – gjennomført

Pensjonerte tyske bønder besøkte Sør-Trøndelag i slutten av juni. De fikk en rundtur fra piren via
Byneset, innom Skjetlein vgs, lunsj på Haugen gård på Kvål og besøk i fjøset hos Lars Morten Rosmo.
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Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS)
Samarbeidsrådet har hatt følgende møteplan for 2015.
Tidspunkt
Januar
Feb -des
Feb - des
September
November
Desember
Hele året

Sted
Stjørdal
Stjørdal
Trondheim
Stjørdal
Stjørdal
Trøndelag
Trøndelag

Aktivitet
Samrådsmøte - årsmøte
Møter i Trøndersk Kornutvalg
Arbeidsutvalget
Ekstraord møte – Grønn Forskning
Levende Landbruk
Kornmøter
Styringsgruppe Grønn Forskning

Når det gjelder enkeltområder for samarbeid med samvirket nevnes følgende:
Kompetanseutvikling
I 2011 ble det tatt initiativ til et økt fokus på og bedre samarbeid innen kompetanseutvikling
for tillitsvalgte, i første rekke organisasjonskunnskap, samvirkekunnskap og
landbrukspolitikk. Det ble søkt om midler til oppstart av forprosjektet ”Samordnet opplæring
av framtidens tillitsvalgte” via Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske.
Forprosjektet er avsluttet men foreløpig har ikke partene i Midtnorsk Samarbeidsråd funnet
det hensiktsmessig å gå videre med prosessen. Prosjektet er inntil videre lagt på is.
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.
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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 2015.
Forskningsresultatene må kommuniseres hvis de skal bli tatt i bruk. Dette blir ett av temaene i
oppfølgingsprosjektet Landbruk 21.
Flere andre regioner ser mot Midt-Norge når det kommer til samarbeid mellom bønder og
forskere, og mobiliseringsarbeidet for landbruksforskning.

Levende Landbruk – midtnorsk landbrukskonferanse 12-13 november
Les om det under ledermøtet lenger fram i årsmeldinga.

Utvidet møte i Midtnorsk Samarbeidsråd 30. september
De siste årene har flere regionale tiltak blitt gjennomført for å styrke kompetanse, forskning
og innovasjon i det midtnorske landbruket, herunder fylkesvise landbruksmeldinger, VRI
Trøndelag, Grønn forskning og Kompetanseløft trøndersk landbruk. Nye initiativ er på vei.
Siden de bondestyrte prosjektene Grønn forskning og Kompetanseløft trøndersk landbruk
gikk mot slutten, ble det lagt til rette for en diskusjon og råd til hvordan vi som samarbeidsråd
skal forholde oss til dette. Er det behov for videre felles (og regionalt) arbeid for å mobilisere
til økt kompetanse og mer forskning? Hvilken geografi bør eventuelt videre samarbeid favne?
Hvilken rolle bør eventuelt Midtnorsk Samarbeidsråd ta videre?
Møtet var rettet mot innspill og diskusjoner. Fra Midtnorsk Samarbeidsråd sin side har denne
tematikken blitt bearbeidet gjennom høsten og er fulgt opp gjennom initiativet i prosjekt
Landbruk 21, samt prosjekt Tilvekst.

Flaskehalsprosjektet
Prosjektet startet som et nasjonalt prosjekt i 2011 har det vært flere regionale møter i
flaskehalsprosjektet i Midtnorge. I 2015 har det vært ett møte. De regionale gruppene består
av representanter fra samvirkeforetakene og Statens Vegvesen. Målet med arbeidet er dels å
avdekke konkrete tiltak som på kort sikt kan gi effektiviseringsgevinster, og dels å gi en
konkret analyse av behov og prioriteringer som skal bringes inn i regionale samferdselsplaner
og i arbeidet med den neste oppdatering av Nasjonal Transportplan. Flaskehalsprosjektet har i
2015 i hovedsak hatt fokus på fylkesveinettet. Møtet i desember hadde fokus på
fylkesveinettet. Det vil bli fulgt opp av andre møter i 2016, både i prosjektgruppen og med
fylkespolitikere.
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Trøndersk Kornutvalg

Utvalget ledes av Sissel Berge, styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag. Utvalget består ellers
av representanter fra Nord-Trøndelag Bondelag, Fylkesmannen i begge fylkene, FK-Agri og
Norsk Landbruksrådgivning. Sissel Berge representerer Kornutvalget i Norges Bondelag i
utvalget. I løpet av 2015 har utvalget hatt to møter, og blant annet gitt uttalelse før
jordbruksforhandlingene.

Havrelaget Braa vant årets fylkesmesterskap i havredyrking

Fra kornmøtet på Skjetlein 10. desember
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Kommunikasjon og synlighet
Åpen Gård
Åpen Gård ble gjennomført i Rissa, Skaun,
Rennebu og i Melhus i august og september.
Til sammen var litt over 3200 publikummere
innom de fire arrangementene.
I Rissa var Lillian og Håvard Stoum (bildet til
venstre) i Skaugdalen vertskap og Rissa
Bondelag var arrangør.

I Skaun var Skaun Økomjølk vertskap og
Skaun Bondelag arrangør. Aud Jorunn Landrø
(bilde til høyre) er en av eierne i Skaun
Økomjølk.
I Rennebu var Åpen Gård lagt til to
nabogårder på Stamnan. Vertskap var Jakob
og Sigrid Hamre Gunnes og Martin, Anne
Marit og Mikkel Andre Myrmo.
Bygdekvinnelag, produsentlag i TINE, 4H,
skogeierlag, maskinleverandører har vært engasjert i arrangementene.
Bildet er fra kalvemønstringa
på Åpen Gård i Rennebu.
Foto: Kristine Ek Brattset
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I Melhus var det Melhusbankens 175-års-jubileum som la
opp til Åpen Gård på Øya videregående skole. Melhus
Bondelag og Hølonda Bondelag var sterkt inne i
planleggingen og gjennomføringen av arrangementet som
samlet nærmere 2000 publikummere. Arrangementet startet
med en landbrukspolitisk debatt kvelden før, 18. september. Sør-Trøndelag Bondelag og SørTrøndelag Bygdeungdomslag bidro med stand og mannskap på standen.

Trine Onsøyen (STBU), Jorid Jagtøyen (ordfører i Melhus) og Anders Eggen (lokallagsleder
Melhus Bondelag) strålende fornøyde etter to flotte dager på Øya vgs!
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Oi! Trøndersk Matfestival
For tredje år på rad deltok bondelaget med barneaktivitet på Oi!
Trøndersk Matfestival, 30. juli – 1. august, i Trondheim
sammen med 4H og Skjetlein vgs. Kornmaling slo nok en gang
an. I tillegg hadde vi en pallekasse med jord hvor barna til
sammen dro opp nesten 1000 gulrøtter, som ble vasket, skjært
opp og fortært. Vi viste også hvor mye avling 1 m2 god matjord
kan gi. Lokallagene stilte opp med mye mannskap. Tre hektiske
og kjempetrivelige dager med jevnt trykk av besøk. Kø ved
kornkverna hele tida

Jo Endre Bjørnbet, Torstein
Kvernmo, Rune Kvernmo og
Lars Erlend Kvernmo var fire
av mange gode hjelpere for
bondelaget på matfestivalen.

Utdanningsmesser, bygdadager og åpen-skole
Både fylkesstyret og lokallag har bidratt på utdanningsmesser, bygdadager og åpen skole.
Øya vgs har vært år i februar åpen skole der vi også dette året sto på stand. Åfjord og Hemne
har deltatt med stand på utdanningsmesser. Ørland/Bjugn deltar aktivt i Austrått-dagene.
Soknedal har sin årlige bygdedag/saueutstilling.

www.facebook.com/sortrondelagbondelag
Facebook-sida vår holder vi jevnt oppdatert og den bidrar til at flere er innom artikler som vi
deler fra hjemmesiden. Informasjon om arrangement nås ut til mange. En effektiv måte å få
spredt våre meninger i saker der vi ikke lager egne artikler, men kan spre andre sine med vår
kommentar til.
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Synlighet i media
Avisutklipp er det blitt mange av også dette arbeidsåret.
Veldig mye i lokalaviser, men også i Adresseavisen. Det er
bare å hive seg rundt å finne bønder når Adresseavisen eller
NRK ringer Vi har også fått en del avisinnlegg på trykk.
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Annet fra året 2015
Fylkesvei 714 Åstfjordkryssinga – Kan vi flytte vei før de hugges i fjell?
Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to
bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to
gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder
organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for
reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over
Åstfjorden det siktes til.
Statens Vegvesen har utarbeidet
forslag til reguleringsplan for fylkesvei
714 mellom Tjørna og Mjønes i
Snillfjord kommune. Planforslaget
bygger på tidligere vedtatt
kommuneplan for fylkesvei 714 fra
2007, samt endringsforslag i 2012 i
forhold til brukryssing over Åstfjorden.
Og det er denne endringa fra 2012 som
er både underlig og lite ønskelig da
brufyllinga vil ødelegge livsgrunnlaget
for gårdsbruket som blir rammet. I
2007 var brukryssinga lagt 500 meter
øst for de to gårdene som nå blir
rammet. Endringa i 2012 medfører at brufyllinga legges på et 40 dekar stort jorde. Selve
brufyllinga og avkjørslene er beregnet til å ta 26 dekar dyrket jord. Men det som blir igjen blir
små lapper som det blir umulig å drive rasjonelt på. Og noen av lappene blir så små at en ikke
kommer utpå med traktor og redskap. Ikke er grunneier hørt når det gjelder ønsket om å få
utredet bro på pilarer i stedet for fylling heller. 40 dekar er mye for dette gårdsbruket.
Grunneier Turid Mjønesaune er skuffet,
frustrert, sint og lei seg. Gårdsbruket har hatt
melkeproduksjon, men denne ble lagt ned og
jorda leid ut. Mjønesaune har planer om å
starte med sau i større skala enn i dag og
bygge om fjøset for dette. Neste generasjon
ønsker å ta over drifta. Men nå lever de i et
stort uvisse. Hun opplever at politikere sier en
ting og gjør noe annet. Ja faktisk har enkelte
gitt råd om bare å planlegge og gjennomføre
bygging av fjøset på gården, for veien blir så
dyr at det ikke er sikkert det blir noe av den!
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Bomiljøet på de to gårdene på hver side av fjorden blir også kraftig forringet. Fra stuevinduet
vil du se inn i ei stor bru og fyllinga til denne. Støy vil forekomme, og fjellveggen på motsatt
side vil være med å forsterke lyden av bilene. Og hva men tunellmunningen like ovenfor
gården? Det er mye tungtrafikk. Det er ikke for noe at den nye veien har navnet
”Lakseveien”. Mjønesaune er også spent på billysene og om dette blir forstyrrende element.
Å velge dette alternativet, er det dette de lokale politikerne egentlig vil, eller føler de seg
presset til det? Økonomi og tidsperspektiv brukes for å legge veier dit de er enklest å bygge.
Mjønesaune mener det er mye å spare på å legge veien innerst i fjorden.
Snillfjord Bondelags lokallagsleder Egil Berdal er sterkt uenig i at
veien skal legges på dyrket jord. Dyrket jord er en knapp ressurs i
kommunen som mest består av fjord og fjell. 2,5% av det totale
arealet er dyrket jord. Det er 56 aktive gårdsbruk i kommunen og
litt over 12.400 dekar produktivt jordbruksareal.
Sør-Trøndelag Bondelag har tidligere spilt inn at brukryssinga må
legges lenger inn i fjorden. Vi må faktisk tenke enda mer
langsiktig, sier fylkesleder Lars Morten Rosmo. Hvorfor har ingen
sett på alternativ med å legge veien lenger inn i fjorden og samtidig
planlegge veiforbindelse og sammenknytting med Agdenes
kommune? Dette med tanke på regjeringas ønske om
kommunereform og ikke minst mulighetene som ligger i kampflybasen som skal bygges på
Ørlandet. Så det må da gå an å flytte vei før det hugges i fjell! Det er opp til politikerne å
endre bestilling på regulering av veitrase og legge inn bestilling på regulering av ny!

Pelsdyr
Trøndersk pelsdyrnæring er ei godt etablert husdyrnæring med internasjonal suksess.
Pelsdyrhold er ei viktig distriktsnæring i flere kommuner som Oppdal, Agdenes og Midtre
Gauldal. Den egner seg godt som produksjon på bruk der arealressursene er avgrensa, og
bidrar til at bonden kan arbeide på garden på heltid, enten med pelsdyr som eneste produksjon
eller i kombinasjon med andre jordbruksproduksjoner. Det er ca. 60 bruk med pelsdyr i SørTrøndelag pr vinteren 2015, hovedsakelig sølvrev og blårev.
Pelsdyrfôrindustrien er en del av verdikjeden i norsk næringsmiddelindustri og en viktig
avtaker av restprodukter fra slakterinæringen som ellers ville ha blitt et avfallsproblem. To
bedrifter i fylket foredler norske råvarer til næringsrikt pelsdyrfôr til bruk i pelsdyrnæringen.
Disse to ble i løpet av året slått sammen til en bedrift (i Oppdal). Våre pelsdyrbønder jobber
hver dag for å sikre en best mulig dyrevelferd. I tillegg til et bredt faglig nasjonalt og
internasjonalt samarbeid med veterinærer og forskere, har pelsdyrnæringen også en egen
rådgivertjeneste som bistår og hjelper med faglige spørsmål. 18 – 19 oktober åpnet flere
gårder i fylket seg for besøkende i forbindelse med en landsdekkende ”Åpen Pelsddyrgård”.
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LA-MRSA
Svinenæringa i Trøndelag hadde tilfeller av LA-MRSA på vårparten/tidlig sommer.
Mattilsynet jobbet godt og systematisk, og holdt organisasjonene orientert underveis.
Bondelaget fikk fortgang i kompensasjonsordninga for produksjonstap, men de kom ikke helt
i havn. Sør-Trøndelag Bondelag mener staten skal ta hele regninga for å sikre folkehelsa i
landet. Smitten kom inn via røkter som har vært i områder hvor MRSA er et stort problem. I
ettertid er det innført testing av folk som skal inn for å jobbe i svinebesetningene og som har
vært på ferie i/kommer fra utlandet.
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Vedlegg
Regnskap 2015
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Bildet er fra møte i Midtnorsk Samarbeidsråd i januar.
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Liste over representasjon etter årsmøtet 2015:

Utvalg
Arbeidsutvalget for styret

Deltakere
Leder, Lars Morten Rosmo
Nestleder, Kai Åker
Frank Røym

Vararepresentant
1. Arnt Tilset
2. Sissel Berge
3. Signe L F Nordmeland

Representantskapsmøte og
ledermøter i Norges Bondelag

Lars Morten Rosmo
Kontoret v/JG Vikan

KariÅker

Årsmøte Norges Bondelag, valgte
utsendinger.

Arnt Tilset
Frank Røym
Trond Langen
Kari Åker
Sissel Berge
Signe Lillian F Nordmeland
Ola Bjørkøy
Kristine Ek Brattset

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

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

Rigmor C Rømma
Jan Egil Tillereggen
Ingrid Nielsen
Bjørn Olve Kjøsen
Sissel Langørgen
Helge Idar Bjerkset
Olaf Einar Vik
Jon Gisle Vikan

Kari Åker

Sissel Berge
Arnt Tilset
Frank Røym
Signe Lillian F Nordmeland
Lars Morten Rosmo

Fagansvar (noen områder)
Opplæringsutvalget, leder
Kvinner Kan
Inn på Tunet
Korn
Verve/info-utvalget, leder
Rovdyr
Ordfører årsmøtet STB
Regionalt Landbruksforum
Tenkeloft Trøndersk landbruk
Jordvern
Kompetanseløft TL
Urbant landbruk

Styret
Kari Åker

Frank Røym

Kontoret
Berit JS/Anne K F
Berit JS/Anne K F
Berit JS
Jon Gisle V
Anne K F
Berit JS

Lars Morten Rosmo

Jon Gisle V

Representasjon
Regionmøter
Singsås

Styret

Kontoret

Arnt Tilset og Frank Røym

Ingen

Storås

Arnt Tilset og Eli B Singstad

Jon Gisle Vikan

Åfjord

Kari Åker og Lars M Rosmo

Anne K Føll

Sissel Berge
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Trondheim

Lars M Rosmo og Sissel Berge

Årsmøter andre organisasjoner i
2015
Årsmøte ST Bygdeungdomslag
Årsmøte Sør-Trøndelag (og
NT)Bonde- og Småbrukerlag
Årsmøte Tyr Trøndelag
Årsmøte Sør-Trøndelag Sau og geit
Årsmøte Norsvin Trøndelag
Regionmøte TINE
Årsmøte SNS Nordenfjeldske
Allskog
Prosjektstyrer
Inn på Tunet kontaktforum
Økomelk Trøndelag
Grønn Forskning
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk
Urbant Landbruk
Økt storfekjøtt
Andre styrer og aktiviteter
Studieforbundet Næring og Samfunn
Bygdeungdomlagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Voll 4H-gård styret
Samarbeidsutvalg samvirke/ Midt
Norsk Samarbeidsråd
Regionalt landbruksforum
Innovasjon Norge, avd. ST
Landbruksselskapets styre
Nei til EU – Sør-Trøndelag
Aksjonsutvalget
Trøndersk Kornutvalg
Kornutvalget Norges Bondelag
Fylkeskommunalt utvalg, fordeling
av komp midler
Verveutvalget
Opplæringsutvalget
Skoleutvalget Skjetlein

Jon Gisle Vikan

Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
Arnt Tilset
Arnt Tilset
Repr fra NT Bondelag
Ingen pga innkallingsglipp
Berit J Sølberg
Jon Gisle Vikan

Kari Åker
Adm
Lars Morten Rosmo
Lars Morten Rosmo
Lars MortenRosmo
Arnt Tilset

Berit JS
Jon Gisle V
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Frank Røym, vara
Kari Åker
Sissel Berge
Adm
Lars Morten Rosmo

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

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

Jon Gisle V

Sissel Berge, Norvald Berre og
Anny N Husdal
Kari Åker, Sigbjørn Gilde og Trine
Onsøyen
Lars Morten Rosmo

Anne K F

Alle
Jon Gisle V
Jon Gisle V

Berit JS/Anne K F
Jon Gisle

Møte med landbruksdepartementet angående
Kvithamar forsøksstasjon.
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Arbeidsplan 2015 og rapport på arbeidsplanen
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Vi skaper verdier i levende bygder!
Vi skal
1. Være en sterk, slagkraftig og synlig organisasjon for våre medlemmer
2. Bidra til økt matproduksjon i pakt med naturens premisser
3. Bidra til økt næringsutvikling og verdiskaping for våre medlemmer
Duften av nypløyd jord
Det dufter håp, det dufter sol og fuglekvitter, det dufter en ny start, et nytt år, en
ny avling, en ny utfordring.
Tanker fra en trønderbonde på sengekanten en sein, vakkert vårkveld:
Så er øyeblikket endelig her! Snøflekkene på åkrene forsvant for noen uker siden
og nå har det tørket opp nok til at man kan utpå med traktor og plog. Bonden på
Berge Gård i Selbu har byttet inn den gamle Kvernlandsplogen med en ny
Kvernland ES85 Variomat med integrert pakker og på selve bursdagen sin skal
den kjøres i gang under kyndig veiledning og ivrige hender fra Felleskjøpets
avdeling på Stjørdal. Det skrues, vurderes, kjøres litt, vurderes igjen før det skrues
enda mer. Gang på gang. Den siste finjusteringen er ofte det som skiller et godt
resultat fra et fremragende resultat.
Den jevne duren fra motoren på Case IH Puma 170, lyden av nye plogskjær i
kjent jord. Jorda vendes og beige halmstubber fra fjoråret viker plass for herlig,
velduftende jord som velvillig snur sin beste side mot sola, forventningsfull og
innbydende. Og duften! Duften av nypløyd jord om våren! Har du kjent duften av
nypløyd åkerjord noen gang? En bonde vet hvordan det dufter. Det dufter håp, det
dufter sol og fuglekvitter, det dufter en ny start, et nytt år, en ny avling, en ny
utfordring. Du kan aldri vite hvordan resultatet blir, men du forsøker hvert år å
gjøre alt som ligger i din makt for at du skal få et så godt resultat som overhode
mulig. Det er litt Lotto, litt skjebne, litt klima, masse kunnskap og ikke minst – tid
og omsorg for jorda, for kornet, for verdiene som ligger i det å produsere mat.
Kunnskap, kultur, naturressurser, verdiskapning og beredskap, alt i ett. Alt i en
eneste åker. Vi vet at vi har jorda bare til låns. Vi skal forvalte den i noen år for så
å gi den videre til noen andre i en bedre tilstand enn det den var den gangen vi
overtok den.
Duften av nypløyd jord – man blir så lykkelig at man rent kan gråte! Jeg tar opp
en neve jord rett etter at plogen har passert og gnir jorda godt inn i hendene.
Duften henger igjen i flere timer etterpå og jeg klarer ikke å la være å smile. Tenk
– det ble vår i år igjen!
Sissel Berge

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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