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Forord 
 

Sør-Trøndelag Bondelag har som ambisjon å være bondens fremste organisasjon i fylket. En 

viktig oppgave er å forme framtidas landbrukspolitikk for den sørtrønderske bonden.  For å 

kunne gjøre det på en best mulig måte trenger vi en sterk og kunnskapsrik organisasjon.  

Norsk landbrukspolitikk lages ikke i et vakuum i Norge, vi trenger kunnskap om andre land 

sine forhold for matproduksjon og andre land sin landbrukspolitikk for å kunne argumentere 

best mulig for norsk matproduksjon.   

Å reise i fellesskap på en slik tur, dele opplevelser, kunnskap og lære hverandre bedre å 

kjenne er en god måte å bygge organisasjonen på.  I 2004 reiste vi til Sveits for å treffe bønder 

der og lære om deres utfordringer.  Erfaringene fra denne turen var så gode at vi i 2012 valgte 

å prioritere en tur til England.  Engelsk landbruk skiller seg på mange måter fra norske 

forhold, og rammebetingelsene i EU er vesensforskjellig fra norske forhold.   

Turen var godt forberedt og vi ble svært godt mottatt av NFU og de bøndene vi besøkte.   Vi 

møtte et landbruk med store utfordringer etter ett år med både tørke og flom, langt større 

sykdomsproblemer enn vi har og en helt annen markedssituasjon enn det norske bønder har.  

Her var det både noe nytt å lære agronomisk faglig og fra organisasjonsarbeidet i NFU.  I 

tillegg ble det en hyggelig tur der vi lærte hverandre bedre å kjenne og fant inspirasjon til 

videre arbeid for norsk matproduksjon. 

Og ha sett problemene EU sin landbrukspolitikk påfører bøndene i England gjør det lettere å 

argumentere i den norske landbrukspolitiske debatten, der enkelte vil føre en politikk som 

ligner på EU sin politikk.   

Vi reiste heim med godt kunnskapspåfyll og sterk motivasjon for arbeidet hjemme.  Takk til 

dere som planla turen og la til rette for oss under veis. Og takk til Sør-Trøndelag 

Fylkeskommune som har vært med og delfinansiert studieturen. 

 

Lars Morten Rosmo 

Leder Sør-Trøndelag Bondelag 
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Summary in English 
 

 In 2004, the Norwegian Farmers Union branch of Sør-Trøndelag (NFU-ST) went abroad for 

a trip to Switzerland, in order to learn about Swiss farming form Swiss farmers and the 

farming industry. The trip was a success and the board of the NFU-ST decided to set aside 

funds for another study tour abroad. Due to problems of getting external funding, the decision 

about a new study tour was not made before in 2011 and England was selected as a tour goal.   

 

A contact was then established in the autumn of 2011 with the National Farmers Union of 

Britain (NFU) and the planning started with the help og Simon Fisher at the NFU. 

The financing of the tour was finalised in early 2012, airline tickets were bought and all the 

practical arrangements for transport, food and accommodation were done before summer 

2012.   

 

The study tour started from Trondheim Airport on the 18
th

 of October and a group of 45 

farmers went on the tour and landed at the Gatwick Airport and England at noon. We were 

picked up by the Bus Company and Wayne the driver who went with us the whole study tour.  

During 3 days of travel and farm visits through parts of Mid-England we were able to get a 

fairly god insight in the challenges and issues concerning beef, dairy, sheep farming in the 

country.  

 

In the afternoon on the 18
th

 October, we visited Mr John Bell and Berryfields Farm. 

Berryfields Farm is an 1100 acre unit situated on the Northamptonshire/Warwickshire border 

in the English Midlands. Over 400ha is used to produce wheat and oats for own consumption 

in a beef fattening unit that is producing 2800 cattle a year. The beef fattening operation starts 

with steer cattle at 12 weeks of age and 120 

kilo, all black and white surplus dairy calves, 

sourced directly from local dairy farms and 

contract reared. All production from the unit 

is contract slaughtered. The meat is processed 

by a local Daventry company, Faraday Farm 

Foods and sold into the retail trade, including 

butchers, pub chains and high end restaurants, 
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but excluding supermarkets. The business has developed its own quality standard, known as 

the Meat Gold standard.  

 

On the 19
th

 in the morning we visited the impressing NFU Headquarters at Stoneleigh Park 

og several NFU experts gave us lectures about milk and livestock production in the UK. Also, 

the EU and the CAP were lectured and discussed. 

 

In the afternoon we were taken to David and Jo Clarke who run a dairy farm and artisan 

cheese business at Sparkenhoe Farm in the village of Upton in South West Leicestershire. 

This is an all grass 170 acre farm and the run a herd of 140 pedigree Holstein Friesians with 

150 followers, producing 1.2m litres of milk a year. The farm supplies about 50% of its 

production to First Milk. The remaining milk is now utilized for the production of 

approximately 45 tones of cheese per year. 

The majority is made into a handmade 

Sparkenhoe Leicestershire, reviving a 

traditional unpasteurized Red Leicestershire 

cheese. The farm diversified into cheese 

production in 2005 when the Leicestershire 

Handmade Cheese Company  was established 

and a cheese dairy was built on the farm, with 

the help of a rural development grant.  

 

The whole farm is covered by two environmental schemes, the Countryside Stewardship 

Scheme and the agric-environment Entry level Scheme, which helps to maintain and preserve 

features such as hedgerows and ponds. With these environmental credentials, they are a 

member of the LEAF Marque scheme which promotes environmentally responsible farming. 

More recently the environmental credentials of the cheese dairy has been enhanced with the 

addition of solar panels and new biomass boiler system that helps to make the plant carbon 

neutral.  

 

On Saturday the 20
th

 we went to Harper Adams Agricultural University. The objective of 

the farm at Harper Adams is first to operate commercially, but thereafter to provide resources 

for teaching, research and demonstration.  The University has gone through big changes the 

last years: 

In January 2000 the college farm was approximately 254 hectares.  The largest single 

enterprise was an 85,000 bird egg production unit followed by a 190 cow dairy unit.  In 

addition there was a commercial feed mill and a range of arable crops including sugar beet.  

At this time the farm underwent a period of rationalization of enterprises.  This included the 

closure of the mill unit and the reduction in the arable area together with the consolidation of 

enterprises that were to be retained.  Technical performance of all enterprises was reviewed 

and measures introduced to raise performance levels.    

 

Having put the farm onto an even keel and, in particular, created confidence in the ability to 

operate a range of enterprises to a high standard, there began a period of sustained growth and 
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development which has seen the farm’s role within the University College both as a profit 

centre and a primary resource grow exponentially over the last 5-6 years. This period began in 

2005 with a series of options appraisals considering the future of the dairy enterprise.  

This was a period of low confidence within the UK dairy sector; nevertheless the University 

College boldly supported a business plan to invest in a larger scale dairy facility on a 

Greenfield site at a total budgeted cost of approximately £1.8 million.  The 400-cow unit was 

completed in January 2009 and has been a resounding success, both financially and in terms 

of the ability of the University College to attract major research and engage with the dairy 

sector, an example of which is the annual Dairy Tech event, the one day event attracted in 

2010 over 1,000 dairy farmers. 

Further development has seen the 

expansion of the farm to over 640 

hectares through a combination of 

tenancies, contract farming and 

contract growing arrangements and 

land purchase together with the 

introduction of two new enterprises;  

an extensive beef finishing system 

taking beef crosses from the dairy unit 

and generating beef carcases (31 

head/year) for direct supply to the 

University College kitchens; and a 

pedigree Lleyn flock to generate high health status breeding ewes for sale and lambs (208 

head/year) for the kitchens.  The University College’s catering department has won several 

national awards for the local sourcing of food from the Harper Adams Farm. 

 

With the introduction of EU cage regulations from January 2012, they were faced with the 

need to analyse their options for the future of our poultry enterprises.  The choice was a 

significant capital investment or the loss of commercial poultry facilities on site with the 

associated impact on teaching and research.  A large local egg producer was approached who 

had an expansion strategy that was being limited by planning and environmental constraints 

on their existing site.  

In  2010 construction began on a 500kw anaerobic digestion plant based on food waste and 

livestock slurry.  The plant opened in the early summer of 2011 and has completed its first 

year of operation.   

 

On  Sunday the 21th October the NFU-ST landed safely in Trondheim Airport, very satisfied 

with the trip and new knowledge about British Farming. 
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Program og reiserute 
 

Simon Fisher, NFU, laget opplegget for oss. 

18. - 21. oktober dro 41 bondelagsmedlemmer og 4 bondelagsansatte fra Sør-Trøndelag til 

England. Der sto besøk hos National Farmers Union (NFU), storfekjøttprodusent John Bell, 

melk- og osteprodusenter David og Jo Clarke samt landbrukshøyskolen Harper Adams 

University College på programmet.  

Busstransport i fantastisk engelsk kulturlandskap. Forbi suste åkrer og enger med hekker og 

trær mot vei eller nabo. Og deltagerne registrerte at også i England har det vært et vått år, noe 

som ble bekreftet på alle besøkene. 

Torsdag besøkte vi gården til John Bell, som driver oksekjøttproduksjon. 

Fredag besøkte vi NFUs hovedkvarter og fikk innføring i økonomi og politikk rundt 

melkeproduksjon, kjøttproduksjon og kornproduksjon.  Samt Sparkenhoe Farm der David and 

Jo Clarke driver med melke- og osteproduksjon. 

Lørdag besøkte vi Harper Adams University College og fikk en innføring i gårdsanlegget, 

undervisningsopplegget og biogassanlegget der. Vi avsluttet med et besøk i Shakespeares 

fødeby Stratford upon Avon. 

Lørdag kveld var det festmiddag på hotellet i Kenilworth med inviterte gjester fra NFU og 

andre landbruksorganisasjoner. 

Reiserute: 

 

18.10.12: Trondheim Lufthavn Værnes – London Lufthavn Gatwick 

Lunsj på Hotell Copthorne, West Sussex 

Busstur til Daventry M25 – M40 til Banbury – A361 

Gårdsanlegg ved Berryfield Farm, John Bell, East Warwickshire 

Innkvartering på Holiday Inn, Kenilworth. 

 

19.10.12: Busstur til NFUs hovedkvarter i Stoneleigh i Warwickshire. 

Gårdsbesøk på Sparkenhoe Farm, David og Jo Clark i South West 

Leicestershire. 

Tilbake til Kenilworth og middag på hotellet. 

 

20.10.12: Kenilworth til Harper Adams University College i Shropshire 

Stratford upon Avon – Shakespeares fødeby 

21.10.12: Kenilworth – London Lufthavn Gatwick – Trondheim Lufthavn Værnes 
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Første møte med engelsk mat 

 

Lunsj var bestilt på Copthorne Hotel,  en kort busstur 

fra Gatwick. Vi ble fasinert av den flotte oppdekkinga. 

Her ble det servert suppe til forrett og  kjøttpai til 

hovedrett. 

 

 

 

 

 

Første møte med en av Englands mange damanlegg (ponds) 

 

De siste 15 årene er over 50.000 nye damanlegg 

anlagt i England. Den første vi møtte var utenfor 

Copthorne Hotel. En del av damanleggene i 

England har naturen selv skapt, men mange er 

altså anlagt av mennesker. Damanleggene er 

bygd av flere grunner. Noen er en naturlig del 

av kulturlandskapet eller anlagt for å gjenskape 

tradisjonelt kulturlandskap. En del er bygd for å 

ta vare på dyre- og plantearter. Og mange er bygd for å regulere 

vannivå, vanntilgang og vannkvalitet. Dammene vi så ved 

Copthorne Hotel, NFUs kontorlokaler og på Sparkenhoe Farm var 

flotte innslag i hage og landskap. 

 

 Olav Svardal, Ola Bjørkøy, Anders Bollingmo og Jan 
Moen ved stilig lunsjbord på Copthorne Hotel. 
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Gårdsbesøk hos storfekjøttprodusent John Bell 
 

Første stopp på det faglige programmet var 

besøk hos  storfekjøttprodusent John Bell i 

Daventry, på grensen mellom 

Northamptonshire og og Warwickshire i 

det engelske "East Midlands". 

  

Vi besøkte et av de to gårdsanleggene til 

John Bell. På grunn av 

veterinærmyndighetenes testing av bovine 

tuberkulose på hovedbruket Berryfields 

Farm, besøkte vi det andre gårdsanlegget John Bell leier. Og han leier ikke av noen 

hvemsomhelst. Det er selveste Dronningen av England. Gårdene har et areal på 4450 dekar 

der det i hovedsak produseres hvete og havre til fôrproduksjon for egen besetning og for salg 

til andre bønder.   

 

John Bell er litt over 70 år og har ingen planer om en rolig pensjonisttilværelse. Han har heller 

ingen barn som står klar til å overta, men er rimelig optimistisk for fremtiden. Markedet for 

storfekjøtt har denne høsten en økende etterspørsel og det er økende priser.  

 

”From gentlemen to half gentlemen” 

Det produseres 3500 okseslakt i året. Rasen er 

hovedsakelig svart og hvit Holstein. 

Oksekalvene kjøpes opp ved 12 ukers alder og 

er da ca 120 kg. Etter 4 uker med nedroing og 

tilvenning på gården, kastreres kalvene. De 

fôres fram til 650 kg levende vekt. 

Fôrblandingen består av 5% halm, potetskrell/avfall fra 

chips-industrien, cross av vinterhavre og hvete, brød og 

brøddeig fra bakeri, raps, mais, proteintilsetning (urea og 

palmekjerneolje) og mineraler (stort innhold av selen). 

Tørrstoffandelen er 54 – 58%. Gras inngår ikke i resepten. 

Oksene får den samme fôrblandinga gjennom hele 

vekstperioden. Blandinga gir god tilvekst i muskelen 

(fileten) over bogen. Denne loinen har god 

marmorering av fettet og er det kjøttstykket som er 

mest populært å spise blant befolkningen. 
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Det er utfordringer med lungebetennelse 

blant oksekalvene. Hovedårsaken ligger 

i råmelkstilgangen og at 

melkeprodusentene prioriterer råmelk til 

egne kukalver framfor oksekalver som 

skal selges videre. Dette er det tatt tak i 

og det samarbeides om å bedre dette 

området. 

 

 

Kontraktslakting, men skjæring og salg gjør han selv 

 

Berryfields har utviklet egen kvalitetsstandard, ”Meat Gold-standard”, som er blitt anerkjent i 

landet. Dette omfatter en produksjonsmanual, helseplan for besetningen, full sporbarhet av 

skrottene, merking, strekkode og pakke for detaljhandelen.  

 

All produksjon fra anlegget slaktes på kontrakt. Alle skrottene tar han igjen og skjærer/maler. 

Det selges i butikker, hos slaktere, pub-kjeder, high-end restauranter, men ikke supermarkeder 

– det er Berryfields Farm sin policy. 

 

Han har to ansatte på gården i tillegg til seg selv og kona. Han sitter igjen med et 

dekningsbidrag på ca 1.500 kr pr dyr. 

 

Ingen store traktorer å se! 

 

Alt jordarbeid som pløying, såing, gjødsling, tresking gjøres av innleide entreprenører som 

driver med dette. Økonomien i produksjonen er veldig presset og det er pt ikke mulig å 

investere i dyre bygninger eller maskiner.  

 

Husene er av eldre dato.  En av de 

største utfordringene i produksjonen, 

foruten økonomien, er sykdommer. 

Både tuberkulose og lungebetennelse 

hos dyrene er utfordrende å håndtere.  
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Tørr vinter og ekstremt regnfull sommer 

 

Den to timers bussturen ut til John Bell 

sitt gårdsanlegg gikk gjennom et høstlig, 

bølgende engelsk kulturlandskap, der det 

tydeligvis hadde falt mye regn de siste 

dagene. På mange åkrer sto vannet høyt.  

Dette bekreftet John Bell. Denne vinteren 

hadde vært uvanlig tørr og hele 

årsnedbøren hadde kommet i perioden 

april/mai til og med september. Mange 

bønder har hatt store problemer med å få inn avlingene og kvaliteten både på korn og gras var 

dårligere enn vanlig. Mange hadde ennå ikke fått sådd høstkornet og høstrapsen, og det var 

mangel på godt såkorn. Det var også mangel på hvete med god nok bakekvalitet. 

 

Kolbjørn Frøseth takket den driftige og engasjerte 

bonden. ”I like you!” sa han, og overrakte boka 

”Trivelige Trøndelag” og et bondelags-forkle. 

 
 

Innkvartering 
 

Vi hadde tilhold på Holiday Inn i Kenilworth under hele oppholdet og turene gikk herfra hver 

dag. Engelsk frokost og middager på kveldstid ble inntatt her. 
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Besøk hos hovedkvarteret for National Farmers Union (NFU) 
 

Hovedkvarteret til det engelske bondelaget ligger i 

et område bygd for store messer og utstillinger. 

Store landbruksmesser har hatt tilhold her. The 

latest exhibition (den siste utstillingen) var ”Den 

nasjonale hoppeslottutstillingen”  

 

 

 

Presentasjon av National Farmers Union (NFU) ved Kevin Pearse 

 

Hovedkvarteret flyttet fra London og hit ut til Stoneleigh i Warwickshire. Dette gir 

kapitalinntekter som kan brukes til å serve medlemmene ut over det medlemskontingenten gir 

av inntekter. Det er ca 200 ansatte på hovedkontoret.  

 

NFU har mange spesialrådgivere i alt 

fra sprøytemidler til juridiske saker. 

Det er ikke samvirkeorganisasjoner i 

England, så produksjonsrådgivere 

finner en bl.a i NFU. 

 

I tillegg til hovedkontoret har NFU 7 

regionkontor og 300 lokallag. Det er 

til sammen ca 500 ansatte i disse. I 

mange av lokallagene er det 

sekretærstillinger der lønn er basert på 

profitt av salg av forsikringer. 

 

NFU har ca 70% av alle bøndene i England og Wales som medlemmer. Dvs ca 48000 

medlemmer med tilknytning til landbruk. I tillegg har de ca 44.000 countryside-medlemmer 

(”bygdemedlemmer”). Disse er en veldig viktig støtte i det polititiske 

arbeidet/lobbyvirksomhet. NFU gir ut to medlemsblad tilpasset medlemsskapene. 

 

www.nfuonline.com  

 

 

 

 

http://www.nfuonline.com/
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Presentasjon av den britiske melkeproduksjonen ved Luke Rider 

 

Melkeproduksjonen i England gjennomgikk en stor krise denne sommeren. Et veldig stort 

prisfall og mange ville slutte. Det medførte stor lobbyvirksomhet og møteaktivitet for å 

påvirke ministre i regjeringen til å gjøre noe.  Som følge av dette har flere kjeder gitt bedre 

pris i kontrakt med melkebøndene. 

Det er 15000 melkeprodusenter i Storbritannia, 

10704 av dem befinner seg i England og Wales.  

Det er en avgang på 6-8% pr år. Når det blir 

over 200 kyr blir gården som en stor 

bedrift/fabrikk i stedet for et familiebruk. 

Mange har tilleggsproduksjoner for å få det til å 

gå rundt. Snittalderen på britiske bønder er 50-

57 år. 

Bildet viser hvor stor andel det er av ulike 

besetningsstørrelser. De fleste, 38%, av 

melkeprodusentene har en besetning på 100 -199 kyr 

1,81 millioner melkekyr forsyner befolkningen der 50-55% omsettes som drikke og 25-30% 

som ost. Det fins fortsatt noen ”melkemenn” i England. Ca 100 produsenter leverer 

upasteurisert melk direkte til kunden. Det er streng kontroll på hvor og hvordan det kan 

selges. 

England importerer ganske mye smør og ost. Ca 60% av all mat som konsumeres er produsert 

i England, 40% er import. Hovedsakelig fra Irland og andre EU-land. 

Antallet kyr har gått ned de siste årene, mens avdrått har økt så melkemengden er ganske 

stabil. 90% av den britiske buskapen er Holstein-Friesian. De resterende 10% er Ayshire, 

Jersey og Guernsey. 

Gjennomsnittlig avdrått ligger på 7616 

liter/laktasjon. 

Melkeprisen i Storbritannia ligger i 

snitt på 2,45 kr/liter.  

Kontraktproduksjon og 

melkeprodusenten forplikter seg da til 

ett meieriselskap i kontraktperioden. 

Det avtales ikke fast pris, så inntekta 

er uforutsigbar. Kontraktene kan vare i 

16-18 måneder. Arla er det største 

meieriselskapet. 

Gjennomsnittlig brutto inntekt er £42500. 



14 
 

 

 

Hver gård har sin kvote, men denne fjernes i 2015. Da blir det nasjonal kvote som følger EUs 

regler. 

Fastfood-kjeden McDonalds kjøper 90 mill liter økologisk melk årlig. Økologisk 

melkeproduksjon er bra for noen, men ikke alle henger med økonomisk. Det har vært et dropp 

i salget fordi økologiske meieriprodukter er dyrere. Folket er ikke overbevist om at det er 

noen helsegevinst. Salget har det siste året falt med 6%. Økologisk melk utgjør 2,5% av 

markedet. 

 

Utfordringer og trusler i Engelsk 

melkeproduksjon 

I tillegg til pris og 

produksjonskostnader, er bovine 

tuberkulose en stor utfordring. Den 

kan ikke behandles og det er 

foreløpig ingen vaksine. Grevlingen 

overfører smitte. Så tiltakene er å få 

kontroll over grevlingbestanden og å 

få utviklet en vaksine.  

Dyrevernorganisasjoner vil bevare grevlingene. Mange i befolkningen liker grevlingens 

nusselige utseende. Prøver å skape forståelse for smittefaren ved grevling gjennom 

informasjon til befolkningen. 

 

”The EU Dairy Package” forhandles det 

om nå og dette skal være med å gi klarere 

regler for omsetning av og 

minimumspriser på melk og 

meieriprodukter i EU-landene.  
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Presentasjon av okse- og lammekjøttproduksjonen ved Peter Garbutt 

 

Storfekjøtt 

 

Storbritannia har 4,2 millioner avlsdyr til 

storfekjøttproduksjon. Det er totalt 85000 

storfekjøttbesetninger. Totalt er det 9,9 millioner 

storfe i Storbritannia der 5,4 mill befinner seg i 

England.  

2,9 mill storfe slaktes i året noe som gir 936000 

tonn storfekjøtt. Storbritannia har en 

selvforsyningsgrad på 81% på storfe. 

Ca 50% av storfekjøttet kommer fra 

melkekubesetninger. 

 

 

 

I registrerte avlsbesetninger ser en at 

hovedmengden av storferasene i Storbritannia 

er Black&White (Holstein) og Limousin. Disse 

utgjør til sammen 53 % av storfe til 

kjøttproduksjon. 

Simmental, Aberdeen Angus og Charolais 

utgjør 23 %. 

 

 

Slakteprisene varierer gjennom året, men 

2012 var et stabilt år prismessig for 

storfekjøtt. Prisen lå i 2012 mellom 31 og 

36 kroner pr kg. 
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Sau- og lammekjøtt 

 

Det er 14,8 mill sauer i Storbritannia og 

til sammen 16 mill lam. Det er 67.000 

sauebesetninger.  

Det slaktes 14,5 mill lam hvert år noe som 

utgjør 289.000 tonn lammekjøtt. 

Gjennomsnittlig slaktevekt er 19 kg. 

Det er ukentlige markeder med 

saueauksjoner i Storbritannia der livdyr 

selges. Alle dyr testes for bovine tuberkulose før de flyttes, og attest/dokumentasjon skal følge 

dyrene. Attesten gjelder i 60 dager. 

Prisene på kjøttet varierte mellom 30 – 42 kr pr kg i 2012.  

Det eksporteres mye sauekjøtt, 

samtidig som det importeres nesten 

like store mengder. Dette er pga 

hvordan forbrukeren ønsker kjøttet og 

kjøttstykkene.  

Sauer/lam fraktes levende til 

Frankrike. Franske slaktere vil slakte 

selv fordi de har andre tradisjoner for 

partering av slaktet enn britene. 8-

timers-regelen for transport av levende dyr gjelder også i England. Transporten til Frankrike 

kommer i konflikt med denne. 

 



17 
 

EID – elektronisk identifisering av sau 

Det er stor lobbyvirksomhet både i Storbritannia og i EU for å få innført dette. Konsesjoner, 

individmerking, besetningenes historie, sertifiseringsordninger, sporbarhet er noe en enkelt 

kan finne fram til gjennom databaser i systemet. En ser for seg at overvåkning av bovine 

tuberkulose i besetningene også kan bli en del av systemet i framtida. 

 

 

Presentasjon av kornproduksjonen ved Phil Bicknell 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inntektene fra landbruket i Storbritannia nådde en høyeste topp i 2011 siden forrige topp på 

midten av 90-tallet. Men 2012 har vært et år med store utfordringer i Storbritannia. En 

ekstremt tørr vinter og en ekstremt våt sommer har store innvirkninger på avlinger og dermed 

inntekter. Sykdommer på vekster og høsting 2-3 uker for sent etter den våteste sommer i 

området på 100 år. Enda mens vi var der var ikke kornhøsten i mål i de nordlige delene av 

området. 

I tillegg til klimatiske forhold, er prisene 

avhengige av kornhøsten i USA. Det gjelder 

særlig hvete og mais. 

Men hvorfor lave priser på korn når avlinga er 

lav? Det er fordi prisene ble satt i kontrakter før 

treskinga tok til. Og det lå an til at det skulle bli 

gode avlinger før regnet kom. 
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Gårdsbesøk på Sparkenhoe Farm hos melkeprodusentene David og Jo 

Clark 
 

Fredag ettermiddag gjestet vi Sparkenhoe Farm, et 

familiebruk som produserer melk og bruker halvparten 

av melka til egen osteproduksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

Melkeproduksjon til meieriselskap 

 

Besetningen består av 

storferasene holstein 

black&white holstein frieser. 

Gården har 140 melkekyr og 

arealet er ca. 700 dekar. 600 000 

liter melk everes til 

meieriselskapet First Milk.  

Også her mikser de matseddelen 

til dyra selv på gården.  
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Egen osteproduksjon på gården 

 

Av en melkeproduksjon på 1,2 mill liter i året, går det halve til ost. Leiceistershireosten er en 

tradisjonell rød ost fra området, og sammen med 2 andre typer ost ble det produsert ca. 45 

tonn ost i året. Osten selges fra gården, fast leveranse til et supermarked og på Bondens 

Marked som arrangeres hver 14. dag.  

 www.leicestershirecheese.co.uk  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leicestershirecheese.co.uk/
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Miljøsertifiseringer og flisfyringsanlegg 

 

De som driver Sparkenhoe Farm er 

spesielt opptatt av miljø, og har to 

miljøsertifiseringer.  

http://www.leafuk.org/leaf/home.eb  

Målet er å bli karbon-nøytrale og de har 

investert i solcellepanel og 

flisfyringsanlegg.  

 

 

Kårkaillan 

Også i England er ”kårkaill`n” en viktig ressurs. Mr Clark senior deltar i drifta der han kan 

bidra, og var ivrig på å vise og forklare gjestene små, 

viktige detaljer som f.eks at osten støvsuges for å 

fjerne mugg og støv når den klargjøres for salg. Han 

sikret seg at vi skjønte hva det til en hver tid var snakk 

om 

Og han var like blid som vår egen kårkaill som var 

med på turen, Oddbjørn Dalslåen. 

 

Afternoon Tea! 

 

Vi fikk servert tradisjonell engelsk afternoon tea da omvisningen på 

gårdsanlegget var over. Osten ble prøvesmakt og deilige kaker sto på 

bordet. Og vi lot oss imponere over at her var det ikke engangsutstyr i 

bruk. Det ble hentet inn kruskopper fra rundt omkring på hele gården. 

 

Egil Knutsen og Frank Røym fra Soknedal 

 Karin Galaaen fra Selbu 

http://www.leafuk.org/leaf/home.eb
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Hilde Haugdahl Humstad takket vertskapet med bok og forklær. 

 

 

 

Besøk på Landbrukshøgskolen Harper Adams University College 
 

 

Lørdag besøkte vi Harper 

Adams University College, 

en landbrukshøyskole 

etablert i 1901. Mange ble 

imponert over størrelsen på 

skolen og alle aktivitetene 

der. Foruten daglig drift av 

melk (det er bygd for 400 

kyr), kjøtt (storfe, sau, svin) 

og egg, så driver de med 

allsidig forskning.  

 

Harper Adams er regnet som det beste landbruksuniversitet i Storbritannia, og er helt unik 

som undervisnings- og forskningsanlegg. De siste satsingsområdene ved Harper Adams, er 

etablering av eget kjøkken og eget biogassanlegg basert på matavfall og husdyrgjødsel. De 

har nå et prosjekt som ser på muligheten til å lage drivstoff av landbruksavfall på en mer 

miljøvennlig måte.  

 

Vi møtte en engasjert gårdsbestyrer og lærer. 

Scott Kirby og Simon March fortalte og viste oss rundt på området. 

 

    Sparkenhoe Farms pond 
    We can wear these at the next Farmers Market! 



22 
 

Undervisning og forum for gårdbrukere 

 

3500 studenter studerer årlig ved 

Harper Adams. Nesten alle tar en 

bachelor. De fleste, litt over 90 %, 

ender med det og går ut i arbeidslivet.  

 

Noen fortsetter og tar en mastergrad. 

Universitetet har et fire-årig løp der 

studentene er de to første årene på 

universitetet, tredje år er de ute i praksis 

og det fjerde året på universitetet. 

 

Harper Adams University tilbyr også korte fagkurs og tilbyr rådgivning til gårdbrukere i ulike 

produksjoner. 

 

Forskning 

 

Her drives forskning på fôring av husdyra, 

klimagasser fra drøvtyggere, plantevekster, 

plantesykdommer,  biogass. 

Gården har mange jordtyper, med sandig silt 

i øst, leirholdig jord og organisk 

materiale/myrjord i vest.  

 

På sauen var det på gang forskning på 

betydningen av tilførsel av vitamin E før 

lamminga. 

 

Gårdsbruk – a really huge one! 

 

Arealet har økt fra 2540 dekar i 2000 til ca 

6400 dekar i 2012. 

 

Antall melkekyr har økt fra 190 kyr til 380 

kyr. I løpet av de siste tolv årene har de 

startet med sau og har nå en flokk på 450 

Lieyns og oksekjøtt med en besetning på 

120. Svineproduksjon på 240 sugger. 

Fjørfe/eggproduksjonen er leid bort, men 

høyskolen har avtale om å bruke anleggene til undervisning og forskning. 
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Biogassanlegg 

 

Husdyrgjødsel og avfall fra gården og landsbyene rundt samles i anlegget. Anlegget gir ca 

500 kWe som gjør at Harper Adams er ca 75 % selvforsynt med strøm. I tillegg gir anlegget 

varme til mange av bygningene på universitetsområdet. Slammet brukes til gjødsel. I dette 

prosjektet ligger det mye tilskudd fra EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkekarusellen har plass til 42 kyr 
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Besøk i Shakepeares fødeby Stratford upon Avon 
 

Shakespeares fødeby var det siste på programmet ute i 

feltet, og der fikk vi litt tid til å se oss rundt. Alt er bygd 

av stein; husene og gatene i Stratford-upon-Avon. 

Trangt, men hyggelig og pent.  

 

 

 

 

 

 

Festmiddag med gjester fra NFU 
 

Lørdag kveld var det festmiddag 

med gjester fra NFU. Noen taler 

ble det også, og stemningen var 

god. Det ble en del snakk om været 

i ”Midlands”, bøndene har hatt et 

vått år. Sammenlignet med oss i 

Norge, så er det heller normalt… 

Det hadde de vanskelig for å 

forstå 
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Konsesjonsgrenser og fårikål 

 

Ja, det var mangt en engelsk landbruksmann i 

meierisystemet skulle få forklart i løpet av en 

festmiddag. Og om forklaringen på 

konsesjonsgrenser, melkekvoter og hvordan en 

lager fårikål i Norge ble riktig, og riktig 

oppfattet er ikke godt å si.  

 

Ansiktsuttrykket til engelskmannen var like 

overrasket ved hver forklaring! 

 

 

 

Gaver og takk 

 

I løpet av middagen benyttet vi anledningen til å takke NFUs leder for gjestfriheten. Og 

spesielt til Simon Fischer som hadde sørget for å lage opplegget for oss.  

 

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan inviterte til gjenvisitt i Trøndelag. Og han ble selv takket 

for det flotte arbeidet han har gjort med å få til studieturen. Ja, 

hva var vel mer naturlig enn at han skulle få et tradisjonelt 

engelsk ullskjerf? 

 

 

 

 

 

 

 Arne Hernes fra Ørland sammen med leder for 
melkeprodusentene i Midlands 
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Hjemreise og etterord 
 

Tidlig søndag morgen fikk vi oppleve skodde og duskeregn. Da skjønte vi hvor heldige vi 

hadde vært med været der vi har sittet i bussen og nytt utsikten til flotte engelske 

kulturlandskap og store byer som suste forbi.  

 

Rike var vi på opplevelser og argumentasjoner vi kunne ta med hjem for å dra paralleller til 

vårt landbruk hjemme i Norge og Sør-Trøndelag. Egentlig så er det veldig trygt å vite at vi i 

Norge har forhandlinger om jordbruksoppgjør og at vi har et landbrukssamvirke. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige adresser 
 

Organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan:  

jon.gisle.vikan@bondelaget.no 

909 94 014 

 

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo: 

lmrosmo@online.no 

905 84 815 

 

National Farmers Union UK: 

www.nfuonline.com  

 

Field Farm Tours Ltd: 

http://www.fieldfarmtours.co.uk  

mailto:jon.gisle.vikan@bondelaget.no
mailto:lmrosmo@online.no
http://www.nfuonline.com/
http://www.fieldfarmtours.co.uk/
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Deltagerliste 
 

Bondelag Navn Mobil 

Bjugn Bondelag Veie, Laila Iren 48002470 

Bjugn Bondelag Veie, Svein Roger 92855859 

Budal Bondelag Svardal, Olav 90955795 

Byneset Bondelag Langørgen, Sissel 91372937 

Flå Bondelag Reitan, Aina 95832539 

Flå Bondelag Reitan, Trond Henrik 91552476 

Haltdalen Bondelag Bollingmo, Anders 91858348 

Heim Bondelag Svanem, Roar Lian 95797667 

Hemne Bondelag Lund, Lars M.Lihaug 97967234 

Hitra og Frøya Bondelag Larssen, Trond 97042211 

Hølonda Bondelag Røe, Martin 91319779 

Klæbu Bondelag Tillereggen, Jan Egil 96043430 

Landbrukslaget Nord Asbjørnslett, Edvard 97142535 

Meldal Bondelag Bjørkøy, Ola 97652191 

Oppdal Bondelag Outzen, Stein 91394989 

Oppdal Bondelag Dalsåen, Oddbjørn   

Orkdal Bondelag Garberg, Størker 91707729 

Osen Bondelag Stein, Jan-Inge 91706870 

Rennebu Bondelag Berntsen, Knut 91717983 

Rennebu bondelag Brattset, Kristine Ek 95729990 

Rennebu bondelag Buskland, Camilla 97145330 

Rennebu bondelag Dolpen, Marianne 98603738 

Rissa Bondelag Stranden, Jostein 92654265 

Rørosbygdenes Bondelag Langen, Trond 91797091 

Selbu Bondelag Galaaen, Karin 48031775 

Singsås og Støren Bondelag Bjerkset, Helge Idar 90983887 

Singsås og Støren Bondelag Storbekkrønning, Kristin 95065801 

Skaun Bondelag Dahlen, Ingvar 90048007 

Soknedal Bondelag Knutsen, Egil 90550190 

Stadsbygd Bondelag Langmo, Ingar Anders 41528631 

Strinda Landbrukslag Dretvik, Morten 99593410 

Ørland Bondelag Hernes, Arne 99551700 

Åfjord Bondelag Berdahl, Ole 90118130 

Åfjord Bondelag Humstad, Jan Robert 950 25 788 

Ålen Bondelag Moen, Jan 90542062 

 

  Leder i valgnemd STB Odd Arne Hoel 90140386 

      

Fylkesleder i STB Rosmo, Lars Morten 90584815 

Fylkesstyret i STB Tilset Jr., Arnt 90915401 
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Fylkesstyret i STB Røym, Frank 95037158 

Fylkesstyret STB Frøseth, Kolbjørn 92663770 

Fylkesstyret STB Humstad, Hilde M. 
Haugdahl 90945914 

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag Bogen, Marit Melhus 90722134 

Sør-Trøndelag 
Bygdeungdomslag Dombu, Siri Voll 41601262 

      

Ansatt i STB Storrø, Berit Sølberg 90566342 

Org.sjef i STB Jon Gisle Vikan 90994014 

Ansatt Norges Bondelag Pål Arne Oulie 48240607 

 

 

 

 

 

 

 


