
Sak 5: Årsmelding Verdal Bondelag 2015/2016 
 
Styret i Verdal landbrukslag har bestått av: 
Leder       Anton Lund 
Nestleder, kontakt Verdal Næringsforum Anne Grete Rostad 
Kasserer     Leif Johan Berg 
Skolekontakt     Tor Espen Indahl 
HMS- kontakt     Eirik Skjørholm/Tor Espen Inndahl  
Sekretær      Liv Guri Kvello 
Åpen gårdansvarlig    Elin H. Sikkeland 
  
Styret ble konstituert 18.12.2015. Det er gjennomført 4 styremøter, vært representert i årsmøtet til 
Nord-Trøndelag Bondelag, arrangert grøftekveldskurs, vært aktivt med på sentrumsplanen, 
kommunestrukturplanen, planlegging av E6, arrangert politikerdag, vært med på Øras Dager, 
arrangert Åpen Gård og arrangert 3 bondepuber. Anne Grete Rostad representerte landbruket i Verdal 
Næringsforum, og martnaskomiteen. 
   
 
Fra årets arbeid: 
 
Grøftekveldskurs 
4. februar arrangerte vi et kveldskurs i grøftesøknadsskriving. Audun Grav fra landbruksrådgivningen 
sto for den faglige biten. Det møtte 13 stk.  
 
Politikerdag med debatt 
4. april inviterte vi lokalpolitikere til politikerdag i samarbeid med Vuku Landbrukslag. Årets tema var 
jordvern. De ble kjørt rundt med minibuss og besøkte Anne Grete Rostad, Jørund Eggen og Reidar 
Berg. Leder Anton Lund fra Verdal Bondelag, og Asbjørn Helland fra Nord-Trøndelag Bondelag og 
media var med. Etterpå var det åpen paneldebatt i kinosalen med partiledere, ordfører og 
varaordfører. Vi var så heldige å få styreleder i Norges Bondelag, Lars Petter Bjartnes med i panelet. 
Asbjørn Helland var ordstyrer. Full sal (over 70 møtt) og veldig god mediedekning.  
I forkant av paneldebatten ble det levert høringsuttalelse til ny sentrumsplan, og deltatt på folkemøter. 
 
Ny E6-trasé 
I sommer var vi representert i møter vedr. ny E6-trasé.  
 
Kommunesammenslåingsdebatten 
Vi har deltatt på kommunestyremøte vedrørende framtidig kommunestruktur, og skrevet leserinnlegg 
med åpent spørsmål om hva som vil skje med landbruksforvaltningen ved en eventuell oppløsning av 
Innherred Samkommune.  
 
Øras Dager 
Lørdag 27. august var vi med på Øras dager. Vi hadde godt salg av lokale varer fra produsenter i 
Verdal. Vi solgte og helgrilla gris fra Trøndersopp, noe som ga ei inntekt på 2000 kr. Disse pengene vil 
bli overlevert til barneavdelinga på Levanger Sykehus, slik som i fjor.   
 
Åpen Gård 
Søndag 28. august ble nok en suksess med mange barnefamilier under Åpen Gård. Et oppmøte på 
rundt 550-600 personer er vi veldig godt fornøyd med. Vertskapet for andre året på rad var Tore Næss 
og Rita Aasgaard. En enorm dugnadsinnsats på både Øras Dager og Åpen Gård, som i år ble på 
samme helga. Tusen takk til alle dere som var med på å gjøre dette mulig.  
 
Workshop  
19. september inviterte Levanger og Verdal Landbruksforum til en workshop om prosjektet «sammen i 
kriser- mest klok lite skadet». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Levanger og Verdal 
Landbruksforum, Verdal og Levanger kommune. Prosjektet skal styrke beredskapen i 
landbruksnæringa og utvikle ny kunnskap og nye løsninger for forebygging og håndtering av 
biologiske, klimatiske og mekaniske og sosiale kriser i landbruket. Prosjektleder er Marthe Leistad 
Bakken.   
 



Høringsuttalelser/underskrifter   
Vi har sendt inn svar på høringssak til Verdal Kommune: «Varsel om oppstart av arbeid med 
oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal By».  
Og vi har skrevet under på og sendt svar til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, fra sauenæringa, 
angående ordning om tidlig nedslakting av sau. 
 
Representasjon 
Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag. 
Siri-Gunn Vinne er 2. vara i fylkesstyret.  
Anne Grete Rostad har møtt på møter i Verdal Næringsforum, og Øras dager.  
Anton Lund har vært i møte med partigruppene i forbindelse med sentrumsplanen. Han har vært med i 
arbeidsgruppa i Levanger og Verdal landbruksforum, som arbeidet med og skrev høringsuttalelse i 
forbindelse med sentrumsplanen i Levanger og Verdal. Og han har deltatt på ledersamling / midtnorsk 
landbrukskonferanse på Hell.  
 
 
 


