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Forord fra fylkesleder – Trøndelag foran! 
Det er stor aktivitet i det Sørtrønderske landbruket.  Mange bygger nye fjøs, starter ny 

virksomhet i tilknytning til gården og mange ønsker å komme inn i landbruket.  Over lang tid 

har det vært jobba systematisk i et samarbeid mellom næring, politikk og forvaltning i begge 

trøndelagsfylkene for å legge til rette for utvikling i landbruket.  Om sentrale myndigheter 

spiller med på laget i årene framover tror jeg vi nå kan sette oss mål om å øke antallet 

sysselsatte i Trøndersk landbruk.  Vi skal fortsatt arbeide intensivt for at Storting og regjering 

skal vedta rammebetingelser som utvikler det Norske landbruket, men mye er opp til oss selv 

om vi vil lykkes med ei slik målsetting.   

Jeg er kjempeoptimist på vegne av det trønderske landbruket, men det finnes trusler som kan 

spenne bein for ivrige bønder.  Før jul leverte regjeringa ei jordbruksmelding, «Meld. St. 11 

(2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon».  Denne meldinga 

setter mål som vil endre norsk landbruksproduksjon radikalt, og redusere innflytelsen for 

landbruket sine organisasjoner.  Samtidig ser vi at regjeringa legger opp til ei sentralisering av 

makt og innflytelse også i landbruket.  I landbruket sine økonomiske organisasjoner har det 

over lang tid vært nødvendig med rasjonalisering og effektivisering, vi har fått store 

sentralstyrte konsern.  For oss i Trøndelag, som eksporterer mye av det vi produserer til andre 

landsdeler, er dette ei utfordring.  Er det gitt at det blir investert i det Trønderske landbruket i 

framtida?  Med sentralisering av makt, og svekking av rammebetingelsene våre er ikke det en 

selvfølge. 

Vårt svar må være at vi skal ligge fremst i utvikling av landbruket, enten det gjelder miljø, 

produkt, teknologi eller kunnskap.  Vi må utnytte det unike samarbeidet vi har og den 

smittende optimismen vi ser i Trøndelag.  Det skal ikke være mulig å gå forbi den trønderske 

bonden når nye anlegg skal bygges, og nye markeder skal erobres. Vi har muligheten, og vi 

har gjennomføringsevnen til å lykkes. 

Dette er det siste forordet i ei årsmelding for Sør-Trøndelag Bondelag jeg skriver.  Jeg har 

vært heldig å få lede en fantastisk organisasjon, med et hav av dyktige tillitsvalgte og 

uunnværlige ansatte på 

Bondelagskontoret.  

Arbeidsmengden er stor og innsatsen 

formidabel i hele organisasjonen.  

Skal trøndersk landbruk utnytte 

mulighetene blir det ikke mindre 

arbeid framover.  Takk for meg og ta 

godt imot den nye lederen! 

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 

 

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 

 

Kristine Ek Brattset, Rennebu    Mobil: 957 29 990 

       e-post: brattset@postkassa.net  

 

 

Wenche Renee Wulff Rønning, STBK  Mobil: 994 25 904  

       e-post: wulffronning@hotmail.com  

 

Julie Gunnerød, STBU    Mobil: 906 60 703 

       e-post: juligunn@hotmail.com  

 

 

 

Vararepresentanter til styret:  

1. Knut Johan Singstad, Hemne   Mobil: 979 74 830 

e-post: singstad2@hotmail.com  

 

2. Anne-Lise Haugdal Humstad, Åfjord  Mobil: 988 42 177 

       e-post: anne-lise_hh@hotmail.com  

 

3. Jorid Oliv Jagtøyen, Melhus   Mobil: 930 27 899 

       e-post: joridjagtyen@gmail.com  

 

 

mailto:lmrosmo@online.no
mailto:kariaker@outlook.com
mailto:frank.roym@gauldalen.no
mailto:sissel@bergegard.no
mailto:brattset@postkassa.net
mailto:wulffronning@hotmail.com
mailto:juligunn@hotmail.com
mailto:singstad2@hotmail.com
mailto:anne-lise_hh@hotmail.com
mailto:joridjagtyen@gmail.com
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Valgte utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2016 

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2015/2016 

 

1. Kari Åker    Rissa 

2. Sissel Berge   Selbu 

3. Signe Lillian F Nordmeland Osen 

4. Ola Bjørkøy   Meldal 

5. Kristine Ek Brattset  Rennebu 

 

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2016/2017 

      1. Frank Røym  Soknedal 

      2. Knut Johan Singstad Hemne 

      3. Arild Melås   Nord 

 

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2016 

      1. Rigmor Camilla Rømma  Åfjord 

2. Olaf Einar Vik   Ørland 

3. Ingrid Nielsen   Strinda 

4. Bjørn Olve Kjøsen   Hølonda 

5. Sissel Langørgen   Byneset 

6. Helge Idar Bjerkset Singsås/Støren 

7. Arnt Vasli    Lønset 

8. Jon Gisle Vikan     Malvik 

 

Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2016/2017 

Olaf Einar Vik,  Ørland 

Arild Melås   Nord 

Sissel Langørgen  Byneset 

Helge Idar Bjerkset  Singsås/Støren 

Ola Bjørkøy   Meldal 

 

Varamedlemmer valgkomiteen:  

1. Jostein Stranden  Rissa 

2. Astrid Forseth  Leinstrand/Tiller 

3. Ola Morten Græsli  Tydal 
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Lokallagsledere 2016/2017 

 

 

I 2016 slo Åfjord Bondelag og Roan Bondelag seg sammen og ble til Åfjord og Roan Bondelag. Heim 

Bondelag og Hemne Bondelag slo seg sammen til Hemne Bondelag. 

 

Bondelag Navn Adresse Epost Telefon 

Agdenes Bondelag Eli Birgitte Singstad 7316 Lensvik singstad@live.no 951 39 857 

Bjugn Bondelag Laila Iren Veie 7165 Oksvoll liveie@broadpark.no 480 02 470 

Budal Bondelag Olav Svardal 7298 Budalen olav.svardal@gauldalen.no  909 55 795 

Byneset Bondelag Marit Kviseth 7070 Bosberg maritkviseth@gmail.com 936 78 578 

Haltdalen Bondelag Anders Bollingmo 7383 Haltdalen anders.bollingmo@gauldalen.no  918 58 348 

Hemne Bondelag Arne Ivar Ness  arneiva@frisurf.no 950 44 377 

Hitra og Frøya 
Bondelag 

Trond Larssen 7242 Knarrlagsund t-larss@online.no  970 42 211 

Hølonda Bondelag Bjørn Olve Kjøsen 7212 Korsvegen bolv-kjo@online.no 917 40 945 

Klæbu Bondelag Laila Aanstad 7540 Klæbu laila.aanstad@outlook.com 975 61 719 

Landbrukslaget Nord John Øystein Gjønnes 7320 Fannrem john@hafella.no 901 25 419 

Leinstrand og Tiller 
Landbrukslag 

Inge Skjetlein  7083 Leinstrand inge@skjetlein.no 950 59 993 

Lønset Bondelag Arnt Vasli 7342 Lønset baardsgarden@baardsgarden.no 994 07 742 

Malvik Bondelag Arve Ørsjødal 7563 Malvik arveorsjodal@gmail.com 415 67 209 

Meldal Bondelag Ola Bjørkøy 7335 Jerpstad bjoerkoe@online.no  976 52 191 

Melhus Bondelag Jorid Oliv Jagtøyen 7224 Melhus joridjagtyen@gmail.com 930 27 899 

Oppdal Bondelag Kari Toftaker 7340 Oppdal karitoftaker@oppdal.com 975 39 790 

Orkdal Bondelag Jon Fredrik Skauge 7320 Fannrem jfreska@online.no 909 96 651 

Osen Bondelag Jørn Nordmeland 7740 Steinsdalen jorn.nordmeland@gmail.com 916 91 626 

Rennebu Bondelag Tormod Herre 7393 Rennebu tormod.herre@yahoo.com 916 43 614 

Rissa Bondelag Petter Harald Kimo 7100 Rissa petterharaldkimo@yahoo.no 413 25 545 

Rørosbygdenes 
Bondelag 

Per Albert Sødal 7374 Røros persoedal@gmail.com 976 84 306 

Selbu Bondelag Berit Langseth 7580 Selbu beritlangseth@icloud.no 980 95 702 

Singsås og 
Støren Bondelag 

Andreas Hovstad 7387 Singsås andreashovstad@gmail.com 477 50 204 

Skaun Bondelag Aud Jorun Landrø 7357 Skaun audjorun.landro@gmail.com 992 98 979 

Snillfjord 
Landbrukslag 

Egil Berdal 7257 Snillfjord eaberdal@online.no 478 04 953 

Soknedal Bondelag Olav Edvin Heggvold 7288 Soknedal olavheggvold@hotmail.com 402 89 505 

Strinda Landbrukslag Ingrid Nielsen Reppe, 7054 
Ranheim 

nielsening@gmail.com 901 90 641 

Tydal Bondelag Ola Morten Græsli 7590 Tydal olamorten@live.no 909 57 098 

Ørland Bondelag Ulf Kirkbak 7130 Brekstad ukirkbak@online.no 414 54 713 

Åfjord/Roan Bondelag Sigbjørn Gilde 7170 Åfjord s.gilde@online.no 909 24 438 

Ålen Bondelag Jan Moen 7380 Ålen jan.moen@gauldalen.no  905 42 062 

mailto:olav.svardal@gauldalen.no
mailto:anders.bollingmo@gauldalen.no
mailto:erling_and@hotmail.com
mailto:bjoerkoe@online.no
mailto:jan.moen@gauldalen.no
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Sekretariatet 
Bondelagets Servicekontor i Trondheim er sekretariat for Sør-Trøndelag Bondelag.  

 

 
Det er tre ansatte i fulltidsstillinger ved kontoret. Berit Sølberg ble fast ansatt som rådgiver fra 

01.01.2016. Gunn Iversen Stokke har permisjon i sin stilling frem til september 2019. 

 

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, saksforberedelser 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 2016:  

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 vanlig 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 2016 hadde vi 149 regnskapsførere på kurs på Røros Hotell i tidsrommet 24.11-25.11.2016. 

Største parten av deltakerne kom fra Sør-Trøndelag, men vi hadde også representanter både 

fra Nord-Trøndelag, Oppland, Møre og Romsdal og Hedmark. 

Foredragsholdere var Arnstein Tveito og Marianne Elisabeth Imerslund.. 

Økonomiforbundet hadde tema «Jus for regnskapsførere» 23.11, der det var 59 påmeldte. 

Innleid foredragsholdere var Trond Olsen fra Skattebetalerforeningen.  
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Fylkesstyrets arbeid 2016 
 

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag fra venstre: Frank Røym, Kari Åker, Lars Morten Rosmo, Julie 

Gunnerød (STBU), Kristine Ek Brattset og Sissel Berge. Wenche Wulff Rønning (STBK) og 1. vara 

Knut Johan Singstad var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Styret har hatt 10 møter og behandlet 47 saker, og i tillegg flere orienteringssaker 

Av tema som fylkesstyret har vært opptatt av, diskutert og fattet vedtak om kan nevnes: 

 Jordvern i Trøndelag: Vedtatt å ta initiativ til stiftelse av jordvernallianse. 

 Nedlegging Nibio Kvithamar: Styret har hatt kontakt med berørte forskere og 

politiske miljø i denne saken, og vært ute i media med innlegg. 

 Verving av nye medlemmer: For første gang på mange år har nå Sør-Trøndelag 

Bondelag økning i medlemsmassen 

 Trøndelag 2018: Fylkesstyrene i begge lag har nedsatt en felles arbeidsgruppe som 

arbeider med hvordan de to fylkesbondelagene skal arbeide sammen etter at 

Trøndelag samles til ett fylke. Styrene i de to fylkeslagene holdt felles styremøte 

på Ersgard i Stjørdal i desember, der tema var fylkessammenslåing og 

konsekvensene det vil få for Bondelagets arbeid. Selve fylkessammenslåinga skjer 

fra 1. januar 2018, men ei fellesnemnd for de to Fylkestingene er allerede i arbeid. 

Det nye fylkestinget konstitueres i oktober 2017. En ny fylkesplan for Trøndelag 

skal utarbeides fram mot sammenslåinga, og den skal gjelde for 2018-2030.Med 

andre ord jobber politikerne allerede med å skape en felles politikk for Trøndelag. 

 Støtter opprettelsen av nytt grovfôrutvalg i Norges Bondelag. 
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Utdrag av saker og opplegg fylkesstyret har jobbet med 

Styreseminar i Selbu 17. – 18. mars 

 

Fylkesstyret gjennomførte et to-dagers styreseminar 

med opplæring av nytt styre kombinert med 

styremøte 17.-18. mars på Selbusjøen Hotell. 

Hovedtema for seminaret var nettverk, 

nettverksbygging, oppgavefordeling og 

kommunikasjon der styret satte opp sine kjøreregler 

for samarbeid. Styret besøkte også gården til Sissel 

Berge der vi fikk lære mer om Landlig Velvære og 

gårdsdrifta på Berge Gård. 

 

Styreseminar på Stokkøya i Åfjord 23.-24. august 

 

Temaene kommunikasjon og nettverksbygging ble videreført og styreseminaret ble en god 

start for en begivenhetsrik høst med mange oppgaver. Styreseminaret ble holdt på Stokkøya 

Sjøsenter. Leder i Åfjord Bondelag, Sigbjørn Gilde, la opp til en god og interessant 

besøksrunde på Linesøya der vi lot oss imponere av mangfoldet i landbruket der. Jordbær- og 

potetproduksjon kombinert med melk, melkeproduksjonsbruk, melkeproduksjon kombinert 

med kystturisme og et bruk med de fineste villsau ble besøkt og vi slo av en prat med bøndene 

i tunet der de fortalte om muligheter og utfordringer i drifta si. Anne Marit Myrmo ble leid 

inn for å bidra til temaet kommunikasjon/samspill. 

Vi fikk lurt Håvard og Svanhild Bugge til å vise fram sølvtina Villsauene hos Rudolf Bugge på 

Linesøya. 
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Årets lokallag og verveprisen 

 

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte Strinda 

landbrukslag til årets lokallag og verveprisen i Sør-

Trøndelag. Lokallagsleder Ingrid Nielsen mottok 

prisen på vegne av lokallaget. 

Grunnlaget for at Strinda Landbrukslag ble kåret er 

begrunnet med god medlemsaktivitet og en 

medlemsøkning på 9,2 %. 

Det ble i år nominert 6 lokallag og på de neste 

plassene var Oppdal Bondelag, Skaun Bondelag, Haltdalen Bondelag, Roan Bondelag og 

Soknedal Bondelag.  

 

Bondeprisen 2016 

 

Bondeprisen deles ut av Sør-Trøndelag 

Landbruksselskap og prisen ble første gang utdelt i 

2005. Bondeprisen 2016 er tildelt Eivind 

Myklebust fra Rissa for sitt engasjement med 

Stjørna Bondekafe som resulterte i ny giv og 

satsing blant nye bønder i Stjørna. Myklebust har 

også engasjert seg og nådd langt i prosjektet for å finne 

tapsårsaker for sau i sitt beitedistrikt.  

 

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag 

 

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag (AU) har hatt 6 møter og behandlet 10 saker. 

Arbeidsutvalget har bestått av Lars Morten Rosmo, Kari Åker og Frank Røym. 

Arbeidsutvalget brukes i tillegg som organ der saker ønskes utredet mer, slik at en del saker 

har vært behandlet både i AU og i fylkesstyret. Følgende saker kan nevnes fra AU møter: 

Besøk hos Skaun Bondelag 

Skaun Bondelag sin store samling av gammelt landbruksutstyr skal på museum. Utstillinga 

har vokst seg ut av låven der den til nå har stått. Mange tusen dugnadstimer er lagt ned i nytt 

museumsbygg på Skaun Bygdemuseum, og Skaun Bondelag har stått i bresjen for å få det til 

sammen med Skaun Historielag og Skaun Bygdemuseum. Nå står museumsbygget her, og 

godt over 12.000 dugnadstimer er brukt på det. Nå gjenstår sortering av landbruksustyret som 
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skal få flytte hit. Dette arbeidet er godt i gang. Historielaget sin utstilling som har stått på 

Venn er allerede flyttet til museumsbygget. Huset rommer i tillegg til de store 

utstillingsrommene i 1. og 2. etasje møterom, sanitærrom og historielagets arkiv. 

 

 

 

 

Styret for museumsprosjektet i Skaun sammen med AU og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag.  

Utfordringer i kyllingproduksjonen 

 

Det ble vedtatt at Sør-Trøndelag Bondelag 

skulle sette i gang en dialogmøteserie i 

områder for slaktekylling produsenter i 

Trøndelag hvis behov. Det ble fulgt med på 

utviklinga og situasjonen ble rolig. Norsk 

Kylling gikk ut med at de skal satse på 

bygging av nytt slakteanlegg i Trøndelag og 

spenninga knytter seg til hvor anlegget 

plasseres. Orkdal, Midtre-Gauldal og Malvik 

er utpekt som aktuelle steder. Arbeidsutvalget 

besøkte ledelsen i Norsk Kylling for å få 

nærmere informasjon om hva som vil ligge til 

grunn for tomtevalget. Sør-Trøndelag 

Bondelag uttrykte bekymring for bygging på 

dyrket jord, og har gitt signaler om at 

myr(Midtre-Gauldal) må velges før 

dyrkamark (Orkdal). Avgjørelse var enda 

ikke tatt ved årsskiftet. 

Fra venstre: Gisle Ranum, Lars M Rosmo, Merete 

Forseth, Frank Røym, Kjell Stokbakken og Jon Gisle 

Vikan. 
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Innspill politiske parti - partiprogrammene 

Sør-Trøndelag Bondelag er kjent med at de politiske partiene er i gang med å utforme 

program for Stortingsvalget 2017. Prosessen og tidsplanen er noe ulik partiene imellom, men 

alle involverer sine fylkeslag på en eller annen måte. Vi har god kontakt med de fleste 

fylkespartiene, og flere har etterspurt innspill fra oss til programarbeidet.  

 

Samarbeidsavtale Agenda 

Bondelaget sympatiserer med mye av det Agenda står for og kan være en viktig 

samarbeidspartner og alliansepartner. Gjennom Agenda kan vi får større gjennomslag i det 

offentlige ordskiftet og vi kan etablere allianser med den urbane del av befolkningen som 

støtter en landbrukspolitikk etter vår modell. Det ble vurdert tettere samarbeid med Agenda. 

 

Høringer (utdrag) 

 

Høring - forslag til naturskadeforskrift  

Høringsnotatet legger til grunn et mål om betydelig reduksjon i behovet for taksering, men 

skadelidte kan selv velge å dokumentere skader gjennom takst. Dette må forstås slik at 

skadelidte selv hyrer inn og bekoster takst. Som det går fram av de overnevnte merknader er 

det betydelig skepsis til det utsendte høringsforslaget. Vi vil foreslå at kommunene får en 

sterkere rolle både når det gjelder søknadene, forebyggende tiltak og kontroll av gjennomførte 

tiltak. I stor grad har kommunene denne kapasitet fra før, mens en ser for seg at 

Landbruksdirektoratet må bygge opp en stor stab i Oslo for å håndtere fremtidige naturskader. 

 

Innspill til høring av utkast til besøksstrategi for 

Forollhogna nasjonalpark med tilliggende 

landskapsvernområder. 

Forollhogna er kjent for flotte opplevelser i åpent 

kulturlandskap med aktive og velholdte 

sætervoller/sæterhus. Åpent kulturlandskap fordrer 

beitedyr og beitedyr er en forutsetning for de 

unike områdene i og i tilknytning til Forollhogna 

nasjonalpark. Forutsetninger for å ha beitedyr i 

områder er at det er rovdyrfritt eller at rovdyr som 

gjør skade på husdyr kan tas ut raskt og effektivt. 

Det siste kan oppnås ved å gjøre området til prioritert 

beiteområde i forvaltningsplanen for store rovdyr slik det er på Hedmarksida. 
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Nytt næringspolitisk program - høringsinnspill fra Sør-Trøndelag Bondelag 

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag sendte høringsinnspill innen fristen 6 april med en rekke 

forslag til endringer og forbedringer i programmet. Noen av dem ble med i det endelige 

Næringspolitiske Program vedtatt på Årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i juni 

2016. 

 

Intern høring om veterinære vaktdistrikter med bakgrunn i Landbruksdirektoratets 

arbeid med evaluering av arronderingen. 

Utvidet forslag sendt på e-post til fylkesstyret 2. mai 2016 godkjennes som innspill med 

presisering om at det må tilstrebes like priser på like veterinære tjenester i alle 

veterinærvaktområdene. Veterinærvakt 24 timer i døgnet er viktig og nødvendig når en driver 

husdyrproduksjon og det må sikres god dekning i alle områder, og spesielt i husdyrtette 

områder. Dagens inndeling av veterinærområder i Sør-Trøndelag mener vi gir god nok 

dekning i alle områder. Sør-Trøndelag Bondelag mener også at større veterinærområder enn 

det vi har i dag ikke er tilrådelig eller forsvarlig på grunn av at da blir det veldig store 

avstander og beredskapen dermed blir for dårlig. Med mindre tilskuddene økes og en kan sette 

inn flere veterinærer på vakt. Da vil «vinninga gå opp i spinninga». 

 

Fjørfeplukking og grunnlag for tilskudd til avløsning  

Sør-Trøndelag Bondelag ser at fjørfeplukking kan sammenlignes med 

onnearbeid og at det er arbeid bonden ikke kan utføre alene pga 

tidsrammene i arbeidet. Vi slår oss foreløpig til ro 

med Norsk Fjørfelag sitt vedtak om at 

utgiftene til å erstatte bondens arbeid 

ved fjørfeplukkinga kan tas inn i 

grunnlaget for avløsertilskudd. Sør-

Trøndelag Bondelag skal bidra med å 

følge opp at det faktisk informeres om 

og gjennomføres i forvaltningssystemet. 

Avløserordninga er en god ordning vi må 

verne om. 
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Eventuell sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag - mandat, prosess og 

framdrift 

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag ønsker å utrede utfordringer og konsekvenser ved eventuell 

sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag i forbindelse med Trøndelag 2018. Det 

bør derfor: 

• Settes ned et utvalg som ser på utfordringer og konsekvenser ved sammenslåing. 

Utvalget skal gi forslag til prosess. 

• Lages et mandat for utvalget. 

• Det lages et notat til styret i Norges Bondelag med utfordringer og muligheter. 

 

Fylkesstyrene i Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag gjennomførte en felles temadag 

om «Trøndelag 2018» med påfølgende styremøter og julemiddag på Ersgard i Stjørdal 12. desember 

2016. Foto: Ove Magne Ribskog, Nord-Trøndelag Bondelag.  

 

Høring - Planstrategi for Trondheim kommune 2016 – 2019 

Det er en stor mangel ved den foreslåtte planstrategien, det er ingen planer om å utrede hva 

som skal gjøres for å ivareta verdens mest begrensede naturressurs, matjorda.  Denne jorda er 

den viktigste ressursen vi har når vi skal produsere mer mat til en voksende befolkning.  Å ta 

vare på denne jorda er den største miljøutfordringa vi har i dag.  Å beskytte denne jorda mot 

utbygging, slik at generasjonene etter oss har mulighet til å dyrke sin egen mat, krever 

langsiktig planlegging og ryggrad til å stå imot kortsiktig press fra utbyggere og grunneiere. 
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Byen har store arealer av den beste matjorda.  Bøndene i Trondheim vil gjerne øke 

produksjonen av mat, de vil ha flere husdyr og foredle mer av maten de produserer selv.   

Vi trenger politikere som tenker langsiktig nok og som hindrer både nedbygging rundt byer 

og tettsteder og gjengroing i distriktene 

 

Endringer av konsesjonsloven - Høringssvar fra Sør-Trøndelag Bondelag. 

Eiendomspolitikken i Norge har gitt oss et landbruk der det er mulig for den enkelte bonde å 

eie og drive egen jord og skog. Vi har privat og lokalt eierskap til ressursene. Familiejordbruk 

med selveiende og selvstendige bønder er ifølge FN den mest effektive og bærekraftige måten 

å produsere mat på. Vi er ikke alene om å mene at priskontrollen og konsesjonsloven fungerer 

etter hensikten, nemlig å sørge for at landbrukseiendom blir brukt til skog- og jordbruksdrift 

og at eierskapet er fordelt på de mange. I fjorårets høringsrunde om konsesjonsloven svarte 9 

av 10 kommuner at loven fungerer, at den er et godt og viktig verktøy, og at de vil beholde 

den. 

Jordleie i Sør-Trøndelag - utfordringer 

Det har vært henvendelser til Sør-Trøndelag Bondelag angående jordleiekontrakter og måten 

disse håndteres på i de ulike kommunene i fylket. Regelverket omkring jordleie forvaltes av 

kommunene etter kontroll og veiledning fra Fylkesmannen Vi har erfart at mange brukere 

ikke har skriftlig jordleieavtale og likevel får godkjent søknader om produksjonstilskudd. Vi 

er også kjent med at jordleieavtaler er på kortere tidsrom enn 10 år godkjent uten særskilt 

søknad. Dette er meget uheldig da det bidrar til stor usikkerhet for drifta til den som driver 

jorda. Det fører til at det ikke blir investering i vedlikehold av jorda og kan også bidra til at 

landbruksjord gror igjen eller går ut av drift på grunn av manglende grøfting og annet 

vedlikehold. For den aktive bruker er langsiktige jordleieavtaler av stor betydning. Innovasjon 

Norge har skjerpet inn sine vurderinger omkring dette ved investeringstilskudd, men det er 

svært viktig at også kommunene skjerper praksisen med å kreve langsiktige jordleieavtaler på 

leid jord. 

Vi er også kjent med at kommunene godkjenner jordleieavtaler i relativt stor avstand fra 

driftssenteret på gården som leier jord. Når den leide jorda ligger 2 – 3 mil unna, kan en vel 

knapt snakke om driftsmessige gode løsninger. På den annen side kan det være områder i 

fylket som er så spredt bosatt av aktive bruk av avstanden til leiejord blir uforholdsmessige 

stor. Dette betyr at vurderingene omkring «driftsmessig gode løsninger» kan være vanskelig 

for en del kommuner å foreta. I mange tilfeller er det aller viktigst at jorda blir drevet selv om 

det fører til lang transportavstand. 

Det ble gjennomført et møte Landbruksdirektøren der problemstillingen ble drøftet. 
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Høring - Planprogram for fylkesplan for Trøndelag 2018 - 2030 

Bondelaget vil vise til de felles planene som allerede er laget i Trøndelag når det gjelder 

jordbruk, skogbruk og andre primærnæringer. Vi mener at det i planprogrammet må henvises 

til allerede eksisterende planer og en oppgradering av disse. 

Bondelaget mener videre at en i planprogrammet i pkt.2 Utviklingstrekk, utfordringer og 

muligheter bør beskrive Fylkestingets ambisjon om økt matproduksjon og behovet for vern av 

dyrka mark som en viktig premiss for strategiske retningsvalg innen utvikling av regionen. 

Likeså bør en allerede nå i planprogrammet sette «Det grønne skifte – verdiskapning for 

framtida» spesifikk inn i planprogrammet. Dette fordi det omhandler et strategisk 

samhandlingspotensiale mellom Grønn- og Blå sektor i utvikling av ny næringsvirksomhet 

hvor miljø- og klimaperspektivet blir viktige suksesskriterier. I denne sammenheng må en 

også satse tungt på FoU i de grønne næringene og vise Trøndelag sin ambisjon som landets 

ledende region for grønn næringsutvikling. Investeringer og utvikling av trøndersk landbruk 

inklusive næringsmiddelindustrien må sikres. 

Fylkeskommunen må gjennom planprogrammet og de kommende planprosessene legge til 

rette for balansert utvikling i den nye regionen, med aktivt tjenestetilbud, tilrettelegging og 

utnytting av naturressurser og menneskelige ressurser i hele regionen framover. Dette for å 

utløse vekstkraft i hele Trøndelag. Det er i den forbindelse viktig at planprogrammet har et 

særlig fokus på næringsutvikling, bosetting og service ute i distriktene i regionen. Med 

overtakelsen av ansvarsområder innenfor landbruksforvaltningen fra Fylkesmannen blir det 

særdeles viktig at landbruks- og distriktsfokuset  kommer klarere fram i Planprogrammet. Vi 

forutsetter i den sammenheng at det opprettes et politisk ansvarlig organ for dette 

forvaltningsområdet. 

 

Høringssvar fra Sør-Trøndelag Bondelag - Fylkesmannens fremtidige struktur 

Vi oppfatter at det er et stort flertall på Stortinget som er for at dagens struktur innen 

fylkeskommunene bør endres og at statlig og fylkeskommunal struktur må følges ad. Det kan 

være noe ulikt politisk syn på hvor mange regioner og hvilke virkemidler som skal brukes for 

å oppnå politiske mål. Det er likevel ikke tvil om at det i de nærmeste årene vil skje store 

endringer i strukturen til fylkeskommunene og fylkesmannen, på grunnlag av Stortingets 

flertall. 

Vi mener at det er lite aktuelt å være for eller imot utredningen som er lagt fram. Vi må 

forholde oss til Stortingets flertall i denne som i andre viktige saker av prinsipiell betydning,  

Vi mener det blir viktig å utrede konsekvensene for landbrukspolitikken der det er viktig at vi 

beholder den differensiering av virkemiddelbruk som vi har i dag 
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Brev til Geno om jordvern og nedbygging av Hallsteingården 

Styret i Sør-Trøndelag Bondelag viser til saksutredningen nedenfor og ber om at Geno iverksetter et 

jordfond til oppdyrking av ny matjord. Styret i Sør-Trøndelag Bondelag krever at matjorda blir tatt 

vare på ved utbygging og at den gjenbrukes til matproduksjon, gjerne på arealer som i dag har behov 

for tilførsel av ny matjord. Vi ber om at Geno iverksetter et jordfond til oppdyrking av ny matjord. 

Fondet bør ha få begrensninger og Norsk Landbruksrådgiving kobles inn som faginstans. 

 

Innspill jordbruksforhandlingene 

 

 

Prioriteringene er gjort med bakgrunn i blant annet innspill fra lokallagene og diskusjon i fylkesstyret. Fylkesstyret 

i Sør-Trøndelag har lagt vekt på følgende prioriteringer i sitt innspill til Norges Bondelag: 

- En prisøkning som kompenserer for kostnadsutviklingen 

- Inntektsutvikling som andre grupper i kroner, samt en tetting av ”gapet” 

- Prioritering av virkemidler som har inntektsvirkende effekt og som medvirker: 

 Økte kulturlandskapsverdier 

 Bedre klima og miljø 

 Økt norsk forandel jfr vedtak i årsmøtet i Norges Bondelag etter innspill fra Sør-Trøndelag 

Bondelag 

 Økt norsk kornproduksjon 

 Økte inntekter særlig innen sau og storfekjøtt 

 Økte investeringsvirkemidler (løsdriftskravet) 

 Styrking av velferdsordningene 

 Styrking av fraktordningene 
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Organisasjonens hovedmøter 

Regionmøtene 2016 

 

Det ble gjennomført fire regionmøter i 2016. Hovedtemaene på alle fire møtene var politisk 

påvirkning, næringspolitisk program for Norges Bondelag, Først i tunet, beredskapsplan og 

jordbruksforhandlingene. 

I kommunestyresalen til Åfjord kommune 25. januar kom det 22 deltagere fra bondelagene på 

Fosen. Alle lokallagene var representert. Ordfører Vibeke Stjern i Åfjord Kommune holdt et 

innlegg om politisk påvirkning. Kampflybasen på Ørlandet ble i tillegg diskusjonstema. 

Storstuu Winsnes på Singsås samlet bondelagene i Røros, Holtålen og Midtre-Gauldal 26.  

januar. Ordfører i Midtre-Gauldal, Sivert Moen, holdt et innlegg om landbrukets utvikling og 

kyllingproduksjon. Lokallagsleder i Rørosbygdenes Bondelag, Per Albert Sødal, holdt et 

innlegg om politisk påvirkning. Her var Forollhogna og jerven tilleggstema. 

 

På Storås kom representanter fra bondelagene i Oppdal, nedover Orkdalen og kysten 27. 

januar. Ordfører i Meldal. Are Hilstad (nr 2 fra venstre bildet over) og lokallagsleder i Hemne 

Bondelag, Knut Johan Singstad, holdt gode innlegg om politisk påvirkning. Møtet ble 

avsluttet med at bondelagene i de seks kommunene som snakker om kommunesammenslåing 

går sammen for å diskutere hvordan bondelagene vil forholde seg. 

Kveldsmøtet ble holdt på Skjetlein grønt kompetansesenter 27. januar og samlet bondelagene 

rundt Trondheim og i Neadalen. Her holdt tidligere ordfører og nå lokallagsleder Jorid 

Jagtøyen innlegget om politisk påvirkning. 
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Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag 9. mars 2016 
 

Årsmøte ble avholdt på Quality Panorama Hotell, Heimdal 9. mars. 

Det var 53 stemmeberettigete til stede. 

Totalt var det 78 deltakere med gjester, tillitsvalgte, faste utvalg, valgkomite og ansatte.  

 

Møteleder Frank Røym ønsket styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner velkommen, 

Landbruksdirektør Tore Bjørkli, gjester, delegater og ansatte velkommen til årsmøtet. 

 

Fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt sin tale. Styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner 

innledet om nytt Næringspolitisk program i Norges Bondelag. 

 

Årsmøteuttalelse «Harry Potter-generasjonen vil bli bønder!» ble vedtatt av årsmøtet. 

 

Landbruksdirektør Tore Bjørkli og Ung bonde Knut Johan Singstad innledet Inspirasjonstimen, der 

tema var «Hvordan tiltrekke ungdom til bondeyrket inn i framtidslandbruket? Det ble gjennomført en 

paneldebatt der fylkesleder Lars Morten Rosmo, fylkesleder i STBU Trine Onsøyen, Knut Johan 

Singstad og Landbruksdirektør Tore Bjørkli deltok.  

Tander Baklien (Knut Ole Laksøyen) brøt inn i debatten og avsluttet det hele med historier fra livet på 

gården i Baklien. 
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Representantskapsmøte og lederkonferanse i Norges Bondelag 
 

Fylkesleder Lars Morten Rosmo og org sjef Jon Gisle Vikan har møtt på Norges Bondelags 

representantskaps møter i 31 mars – 1 april (innspill og føringer til årets 

jordbruksforhandlinger), 7 juni (innstillinger til årsmøtet), samt lederkonferanse 21 – 22 

september. 

På lederkonferansen var det en viktig debatt om strategier fram mot stortingsvalget 

2017.Fylkesleder Lars Morten Rosmo fokuserte blant annet på behovet for å påvirke 

opinionen 

Årsmøte Norges Bondelag 2016 
 

 

Årsmøteutsendinger fra Sør-Trøndelag Bondelag, bak fra venstre: Kristine Ek Brattset, Knut 

Johan Singstad, Lars Morten Rosmo (fylkesleder), Jon Gisle Vikan (org.sjef) ,Nils Asle 

Dolmseth (TINE-representant i styret til Norges Bondelag) og Ola Bjørkøy. Foran fra 

venstre: Laila Iren Veie, Kari Åker, Signe Lillian F Nordmeland, Frank Røym, Arild Melås og 

Sissel Berge. 
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Det ble to begivenhetsrike og spennende dager på Lillehammer der blant annet nytt 

næringpolitisk program ble behandlet. Det var innlegg med påfølgende debatt fra statsråd 

Dale(Frp) og leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Fylkesleder Lars Morten Rosmo ble 

med i årets resolusjonskomite. 

Fylkesleder Lars Morten Rosmo satte 

fokus på landbrukspolitikken: 

Bondelaget skal være ledende for å 

utvikle en god landbrukspolitikk for 

landet. Vår landbruksmodell med 

fokus på god og trygg mat 

representerer framtida. Vi er en del 

av en stor internasjonal bevegelse. 

250 tusen marsjerte i Berlin mot 

TTIP og for demokrati og trygg 

mat. Det er ingen grunn til å se til 

EU og en landbrukspolitikk som der 

har spilt fallitt. Årets jordbruksforhandlinger ga et 

resultat som ikke reduserte inntektsforskjellene med andre grupper og jeg mener at 

de burde vært brutt. Utvidelse av frist for løsdriftkravet fra 2024 til 2034 var også politisk 

vanskelig. Det kan føre til at vi ikke får de nødvendige midler til opprusting av mindre fjøs. 

Bondelaget skal være tydelige og bruke vår innflytelse overfor Stortinget til å føre en 

landbrukspolitikk for framtida. Jeg er sikker på at de partiene som lytter til landbruket 

kommer styrket ut hos velgerne 

Leder i Ap Jonas Gahr Støre holdt et innlegg på 

årsmøtet i dag der han blant annet la vekt på den 

norske landbruksmodellens betydning i den norske 

velferdsmodellen. Han trakk fram utvikling av denne 

modellen gjennom et historisk samarbeid mellom 

bonde og arbeider som startet i 1935. Han la videre 

vekt på at landbruket må bli en del av 

klimaløsningen. 

Blant de få som fikk stille spørsmål var Tora Voll 

Dombu, påtroppende NBU leder og Fylkesleder 

Lars Morten Rosmo. Tora spurte om hvordan Ap 

vil legge til rette for flere arbeidsplasser på 

bygda. Lars Morten spurte om hvordan Ap ville 

forholde seg til de pågående TTIP forhandlinger. 

I debatten om næringspolitisk program hadde både Knut Johan Singstad og Lars Morten 

Rosmo hadde ordet I debatten og støttet forslaget i Næringspolitisk Program om et 

kompetansekrav i næringa. 
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Sissel Berge orienterte om prosjekt Gras-Fed kjøttproduksjon som går ut på å produsere rødt 

kjøtt kun ved bruk av grovfôr og beite. Prosjektet er nystartet med flere aktører som Matmerk, 

Nibio og Bondelaget. Det tas sikte på å utvikles en merkeordning etter hvert 

Frank Røym tok opp problemet som kongeørn er for beitenæringa. Han henviste til prosjektet 

på Fosen som viste at 24 av 25 lam dokumentert tapt til rovdyr, var tatt av kongeørn. Mange 

beitebrukere er i ferd med å gi opp på grunn av store tap av dyr på beite på grunn av 

kongeørn. Heldigvis har Stortinget vedtatt å igangsette et forsøksprosjekt med skadefelling. 

Knut Johan Singstad stilte 

spørsmål til statsråd Dale: 

Statsråd Dale, du er en ung 

minister, jeg er en ung bonde. Jeg 

er 27 år, kommer fra Sør-

Trøndelag der jeg driver et 

gårdsbruk. Heldigvis er vi ikke 

alene om å være unge, mange er 

interessert i matproduksjon og 

mange unge kan tenke seg å være 

bønder. Vi har de siste åra sett ei 

dreining mot større enheta og at 

inngangsbilletten for unge til 

landbruket har blitt mye mer 

kapitalkrevende. Liberalisering av kvotetaket har bidratt til dette. Hva har 

landbruksministeren tenkt å gjøre sånn at det fortsatt er mulig for oss unge å satse på 

familielandbruket i Norge? 

 

Lokale årsmøter 2016 
 

31 av 33 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober-desember 2016. 4 lokallag har 

hatt årsmøter sammen, der de valgte å slå seg sammen.  

Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av lokallagenes årsmøter. 

Fire lokallag har hatt årsmøter sammen, der sak om sammenslåing ble vedtatt. Det gjelder 

Åfjord og Roan Bondelag, og Hemne og Heim Bondelag.  

En del lokallag sliter med oppmøte på årsmøtene, slik at noen få lag har slått seg sammen for 

felles arrangement. Noen få lokallag har også engasjert eksterne foredragsholdere. 

Noen temaer på årsmøtene har vært kommunesammenslåing, valg 2017, landbrukspolitikk og 

jordbruksforhandlingene og rovdyr. 
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Ledermøte 15. – 16. november 2016 – felles med Hedmark Bondelag 
 

Ledermøte ble holdt på Røros Hotell sammen med Hedmark Bondelag. Det var 72 deltakere 

til sammen med tillitsvalgte og ansatte.  

På dag 1 var det Valg 2017 og prosjektleder i Norges Bondelag, Harald Velsand, la frem hva 

som forventes av lokallagene og fylkesplaner. Deretter ble det gruppearbeid.  

Generalsekretær Per Skorge snakket om fire år med blå – blå politikk.  

Dag 2 var temaet Jordvern, der Trond Knapp Haraldsen fra NIBIO snakket om Flytting av 

jord og hvordan håndtere konkrete utbyggingssaker.  

Sør-Trøndelag Bondelag og Hedmark Bondelag snakka om hvordan Jordvernalliansen 

fungerte i de to fylkene. Jordvernvideoen fra Klettkrysset (Trøndelags største veikryss) og 

Rotvoll-jordene ble vist. 

Siste tema på programmet var «Tryggere sammen». 

 

 

 

 

 

Generalsekretær Per Skorge snakker om kommende 

jordbruksmelding og Stortingsvalget 2017. Til høyre: 

En påminnelse om sikring av last. 
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Jordbruksforhandlinger  
 

Kampanjedag potetsetting på torget i Trondheim 19. april 
 

Årets felles kampanje i Norges Bondelag før jordbruksforhandlingene var rettet mot barn i 

barnehage og grunnskole. Flere lokallag gjennomførte gårdsbesøk for barnehage eller 

skolebarn. Fylkesstyret gjennomførte potetsetting, såing av gulrot og kornmaling på torget i 

Trondheim for inviterte barnehager. Bypolitikerne ble også inviterte.  

De fargerike potetkassene ble kjørt til barnehagene med traktor. Stor stas! Bypolitikernes 

kasser ble kjørt til Voll gård hvor gartneren på kompetansesenteret for urbant landbruk holdt 

en hjelpende hånd på kassene. Bypolitikernes kasse ble vist fram på urbant landbruk sin stand 

under Matfestivalen. Det ble foretatt en testopptaking da. Potetene ble tatt opp noen uker 

senere og servert som potetsuppe under Bystyremøtet i slutten av august. 
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Jordbruksforhandlingene – nok en spennende vår! 
 

Det ble forhandlet på overtid og Norges Bondelag og staten valgte å inngå jordbruksavtale for 

2017.  - Vi er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer oss ikke helt 

i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut inntektsmulighetene mellom for eksempel 

små og store melkebruk. Det betyr i praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga 

regjeringa så langt har stått for, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

Sør-Trøndelag Bondelag 

forberedte sine lokallag på 

gjennomføringa av 

jordbruksforhandlingene og 

gjennomgang av aksjonsplanene 

på informasjonsmøtet som ble 

holdt på Skjetlein 4. mai. 

Aksjonsberedskapen var høy 

gjennom hele 

forhandlingsperioden og til siste 

slutt. Stor takk til 

lokallagslederne og andre 

involverte.  

Organisasjonsbygging 

Verving og verve- og informasjonsutvalget 2016 
 

Verve- og informasjonsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Lars Morten Rosmo, 

fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag (leder), Norvald Berre fra Strinda, Anny Nittemark 

Husdal fra Åfjord og Wenche W. Rønning fra Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag. Fra 

administrasjonen har Anne K. Føll fungert som sekretær. 

Verveutvalget har hatt to fysiske møter og ett telefonmøte. 

Utvalget har fokus på FØRST I TUNET og Verving – synlighet – informasjon - kommunisere 

budskap, dette henger sammen. Først i tunet var tema på regionmøtene i januar. 
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Først i tunet! 

 

Lokallagsstyrene må følge med på gårdsoverdragelser i sitt område. Ny bruker 

skal kontaktes så tidlig som mulig av lokallagsleder. Et besøk fra 

bondelaget avtales, og en liten delegasjon tar turen innom den nye 

brukeren. Ta på ny kontakt etter besøket for å høre om 

vedkommende vil være med i bondelaget. Nytt medlem feires med 

nytt besøk, gjerne med medbragt kake og bonde-t-skjorte 

 

Medlemsutvikling 

 

Medlemsutvikling 2016 (Pr 31.12.2016) 
      

Fylke 

Pr. 

31.12.2015 

Pr. 

31.12.2016 Endring Nye 

Total 

avgang 

% vis 

endring 

 

SØR-TRØNDELAG 

BONDELAG 

4226 4270 44 266 208  + 1% 

 

Opplæringsutvalget 2016 
Opplæringsutvalget har bestått av Kari Åker, leder, Sigbjørn Gilde og Trine Onsøyen/Julie 

Gunnerød (STBU). Et fysisk møte hvor arbeidsplan og budsjett for opplæringsmidlene ble 

vedtatt, ble holdt 8. februar. Opplæringsplanen inneholder styreseminar for fylkesstyret, 

opplæring lokalt tillitsvalgte og Odelscamp. 

Ny Bonde-kurs 4.-5. november 

 

Ny Bonde-kurs ble gjennomført i Trondheim med 32 

deltagere. Kurset er et samarbeid mellom bondelagene 

i Nord- og Sør-Trøndelag og samvirkeorganisasjonene 

TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri og innholdet er fra 

Unge Bønder-kurs og Ung samvirkebonde-kurs. 

Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske 

bistår med praktisk tilrettelegging. Gårdsbesøket ble lagt til 

Økomjølk Skaun SA. Hilde Kyllo holdt inspirasjonsforedraget i slutten av kurset. 

Tørre å 
spørre!

Sørge for 
innmelding

Sørge for 
inkludering 

Lokal 
aktivitet og 

synlighet

Følge med 
hvem som 
kan verves
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Odelscamp 2016  

Visste du at odelsretten ble nevnt i et skaldekvad allerede i vikingetida? For andre gang 

samlet Bygdeungdomslaget og Bondelaget i Sør-Trøndelag odelsberettigete til Odelscamp for 

å lære mer om odelsrett og livet som bonde. 

 

11.-12. november var 

noen og tjue 

odelsberettigete samlet i 

Trondheim til 

Odelscamp. Søsken og 

samboere/ektefeller var 

med. For det er viktig å 

starte samtalen - starte 

prosessen. Det tar tid å 

ta valget om en skal ta 

over en gård eller ikke. 

Og en må snakke 

sammen, gammel som 

ung. Det er viktig å 

avklare forventninger. 

Det er lyst og interesse 

som er drivkrafta for å ta 

over gård nå, ikke en plikt, sa Landbruksdirektør Tore Bjørkli til den lydhøre forsamlingen. 

Hilde Haugdahl Humstad er rådgiver og medspiller i eierskifte-prosesser ved 

generasjonsskifte på gårder. En god eierskifteprosess er kjempeviktig, sier hun. Åpen dialog, 

kommunikasjon og det å kunne formidle ønsker og forventninger til hverandre er noen av 

suksessfaktorene ved eierskifte. 

Hvordan en skal oppnå resultater ut fra 

mulighetene som ligger i gårdsbruket er 

helt opp til den enkelte. Det sa alle de tre 

bøndene som var invitert til å holde 

innlegg for odelscamp-gjengen. Uansett 

hvordan du snur og vender på det, så er det 

DU som er den viktigste ressursen på 

gården, sa fylkesleder i Sør-Trøndelag 

Bondelag, Lars Morten Rosmo. Nina 

Vangen Ranøien fra Hoston sa det slik at 

alt er vevd sammen, så spørs det på 

styrken i veven. Det du gjør må du gjøre 

fullt og helt, og ikke stykkevis og delt, 

rådet hun. Knut Johan Singstad fra Hemne 

fikk tidlig sjansen til å påvirke valg for gårdens framtid. Da det ble aktuelt å kjøpe 

nabogården, spurte faren den gang 19 år gamle Knut Johan: Har du lyst? Svaret var ja, og det 

la grunnlaget for mulighetene som ligger på gårdsbruket i dag. 

Kunnskap og kompetanse i tillegg til lyst er også viktig. Knut Johan rådet gjengen til å dra ut, 

ta agronomutdannelse, jobb på andre gårder og finn ut om du og gården vil passe sammen. 
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Anja Viken Mjønesaune er odelsjente på en gård på Hellandsjøen i Hemne. Hun har tre yngre 

søsken, er utdanna sykepleier og har stifta familie med en bonde på "den andre sida av 

fjellet". Hun har helt siden hun var 

lita sagt at det er bonde hun vil bli. 

Det ligger forventninger og press i 

odelsloven, men det er jeg selv som 

har stilt meg ovenfor det presset, 

ikke foreldrene mine. I dag er det et 

valg vi gjør sjøl - en mulighet vi har. 

Fysikeren Stefan Preisig havnet som 

assisterende rektor på Skjetlein 

videregående skole, en av fylkets to 

naturbruksskoler. Kunnskap er viktig 

i en verden hvor det ikke er en 

selvfølge at alle har nok mat, verdens 

befolkning øker og klimaet er i 

endring. Skal en produsere nok mat og sikker mat på en god og bærekraftig måte, så må en ha 

kunnskap. 

Hva må til for at dere skal ta over en gård? Den ivrige gjengen på Odelscampen hadde klare 

svar til det. Må ha lyst, må være trygt økonomisk for det er så stor forskjell fra å være 

lønnsmottaker. Vi må ha nettverk rundt oss som vil det beste for gården. Vi må ha kunnskap 

til å gjøre en så viktig jobb som matproduksjon er. Det er våre mål og vår vilje, ikke 

foreldrene våre sine. Det må være ressurser å hente og mulighet til å kunne bygge ut. Vi må 

ha hjelp fra forrige generasjon og vi må ha gode råd fra bondelaget, landbrukskontoret og 

andre som kan gi gode råd for gården og drifta der. 

 

Kurs for lokallagsstyrene i Trondheim 1. desember 

 

15 deltaker møtte opp til kurs for lokalt tillitsvalgte. Kurset ble holdt på Hotell Augustin av 

administrasjonen. Årsplan, først i tunet, gangen i jordbruksforhandlingene, funksjoner i Mitt 

lokallag var noe av det som ble gjennomgått. Dagen ble avsluttet i Mathallen, der vi fikk 

servert kortreist julemat fra 

Trøndelag.  

 

 

Til venstre er det lunsj med 

landbruksminister Jon Georg Dale i 

Mathallen 9. februar da han var på 

besøk i Trondheim. Fylkesleder Lars 

Morten Rosmo holdt innlegg der 

lokalmat i Trøndelag var tema. 
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Næringsutvikling og grunneierretter 
 

Jordvern 

 

Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag 

Over 25 ulike organisasjoner ble invitert til et møte i november om danning av en ny jordvernallianse 

for Trøndelag på vegne av Bondelagene og Naturvernforbundene i Trøndelag. 11 organisasjoner var 

representert på møtet. Fylkesleder Lars Morten Rosmo ønsket velkommen til møtet og det gikk en 

runde rundt bordet med presentasjon av møtedeltakere. Org sjef Jon Gisle Vikan orienterte om 

bakgrunnen for møtet. Jordvernutfordringene i Trøndelag er store: I sum kan mellom 5.000 og 10.000 

dekar matjord gå tapt i en 10 års periode. I dag ligger ca. 3000 dekar god matjord og Trondheim 

kommune og venter på å bli bygget ned. 2000 av dem ble omdisponert i siste kommuneplan. Jordvern 

er en samfunnssak og det burde vært en bredere allianse som står bak kampen for et bedre jordvern. Vi 

må ha et bredt engasjement og vi må folkets oppmerksomhet om at jordvern er til for samfunnets sak 

og ikke for bøndene.  

Landbruksdirektør Tøre Bjørkli tok for seg jordvernutfordringene i Trøndelag. Han pekte på at Norge 

og Trøndelag har svært begrenset med dyrkajord, og særlig jord av matkornkvalitet som det er rundt 

Trondheim, og langs E6 norsk og sør for Trondheim. Han viste tall for nedbygging av matjord 

nasjonalt og i Trøndelag og tok opp utfordringen for den statlige forvaltningen som skal sørge for at 

kommuner og fylkeskommuner etterlever statlige retningslinjer for jordvern. 

- Møtet var enstemmig i ønsket om å etablere en jordvernallianse i Trøndelag 

- Det inviteres til et stiftelsesmøte etter nyttår der vedtekter og aktivitetsplan blir vedtatt, samt 

valg av et styre 

- Invitasjonen til stiftelsesmøtet bør gå bredere ut enn invitasjonen til dette møtet 

- Det ble oppnevnt et interimsstyre som skal arbeide fram til stiftelsesmøtet. Der har Lars 

Morten Rosmo vært leder. Julie Gunnerød fra Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag var også 

representant i interimstyret. Trond Hodne fra 

Nord-Trøndelag Bondelag og Lene Leira fra 4H 

Nord-Trøndelag var de øvrige representantene. 

 

Jordvernfilm 

 

Sør-Trøndelag Bondelag fikk tidlig i november laget 

en jordvernfilm. Berdal Dronefoto var samarbeidspart i dette 

prosjektet. Det ble filmet fra anleggsarbeider rundt det nye Klettkrysset og 

jordene langs E6. Områdene på Rotvoll og Presthus ble også filmet. Det ble laget en 1-minutt-

versjon og en 3-minutt-versjon. Like før jul var det såpass mye støy rundt opsjonsavtalesaken i 

områdene rundt Overvik og Presthus, at vi kjørte i gang den korteste filmen på Facebook og 

hjemmesiden vår. Opplastingen på Facebook nådde i løpet av en liten uke litt over 90.000 visninger og 

ble delt rundt 900 ganger. Aldri har en investering på rundt 10.000 kroner gitt oss så mye avkastning. 
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Ørland Kampflybase 

 

Sør-Trøndelag Bondelag har i samarbeid med Ørland Bondelag, Støygruppa på Ørland og 

Norges Bondelag arbeidet med denne saken med sikte på å bedre rettighetene og 

forutsigbarheten for de berørte medlemmene. Støyberegninger viser at det er over 30 bruk 

som blir berørt av denne saken. I løpet av året har fylkeslaget notater som grunnlag for brev til 

politikere, det har vært avholdt møter med sentrale politiker og Norges Bondelag har hatt 

møte med Forsvarsdepartementet. Både Ørland Bondelag og Støygruppa har nedlagt mye 

arbeid i denne saken i 2016. 

Rovdyr og beiteressurser 
 

Sør-Trøndelag Bondelag har et rovdyr-team bestående av Frank Røym, Kari Åker og Berit J 

Sølberg (sekretariat). Rovdyr-teamet følger opp møter i Rovviltnemda region 6, deltok på 

beitekonferansen i Oslo i februar og følger opp henvendelser fra medlemmene. 

Revisjon av forvaltningsplan store rovdyr i rovviltregion 6 (Midt-Norge) 

 

Sør-Trøndelag Bondelag har deltatt i innspillsrunden med dialogmøter i starten av arbeidet 

med revisjon av forvaltningsplan store rovdyr i rovviltregion 6 

Sør-Trøndelag Bondelag har valgt å konsentrere seg om: 

• Soneinndeling for å sikre forvaltning som gir lav terskel for uttak av skadedyr i 

beiteprioriterte områder. 

• Forollhogna som beiteprioritert område. 

• Bestandsmål/forvaltning av kongeørn og mer kunnskap om kongeørn som 

skadevolder. 

• Innmark er ikke yngleområde for rovdyr og det skal være lav terskel for uttak av 

skadevolder. 

• Sikres nok FKT-midler og konfliktdempende tiltak som virker. 

• Økt matproduksjon på fôrressurser i utmark/fjell. 

 

Temamøte rovdyr, kongeørn og beiteressurser i Sør-Trøndelag 

29. februar arrangerte vi temamøte om rovdyr, kongeørn og beiteressurser i Sør-Trøndelag. 

Både lokale politikere, fylkestingpolitikere og Stortingspolitikere deltok sammen 

beitebrukere. Rundt 70 personer deltok på møtet der forvaltningsplanen for store rovdyr, 

tapstall, konfliktdempende tiltak i praksis, kongeørnprosjektet på Fosen, beiteressursene i Sør-

Trøndelag og politikernes ønsker om handling i forhold til rovdyr var noe av det som ble 

presentert. Møtet ble holdt på Skjetlein. Gunnar Alstad fra Rovviltnemda region 6, Kjell 

Vidar Seljevoll fra Fylkemannens Miljøvernavdeling, Frank Røym fra Sør-Trøndelag 

Bondelag, Kjell Erik Berntsen gårdbruker fra Rennebu, Eivind Myklebust, Kari Åker og 
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Bjørg Alseth fra tapsårsakprosjektet i Rissa, Yngve Rekdal fra NIBIO, Eva Kristin Hansen fra 

Arbeiderpartiet, Torhild Aarbergsbotten fra Høyre og Heidi Greni fra Senterpartiet deltok 

med innlegg på temadagen. 

Midt-Norge-prosjektet tapsårsaker husdyr på Fosen 

 

Hvorfor har vi så store tap 

på utmarksbeite i Rissa var 

et spørsmål som ble mer og 

mer aktuelt. Beitebruker i 

Rødsjø, Eivind Myklebust, 

startet med sau i Rødsjø 

beiteområde og det var stor 

optimisme og satsing på sau 

i grenda. Tapene var 

minimale. Men noe skjedde. 

I 2009, 2010, 2011 var 

tapene oppe i 25-30%! 

Mattilsynet uttrykte 

bekymring, beitebrukerne var bekymret. Sammen med Rissa kommune ble det presset på for å 

få i gang et prosjekt for å se om kongeørn var problemet. Prosjektet kom i gang beitesesongen 

2014 og fortsatte beitesesongen 2015. NINA har hatt oppdraget. I juni 2016 vedtok Stortinget 

at prosjektet skal videreføres for å sikre større kunnskapsgrunnlag om tapsårsakene. Høsten 

2016 har Frank Røym bidratt med innspill til videreføringa av prosjektet. 

 

Tapstall – organisert beitebruk 
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Inn på Tunet (IPT) 
 

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi 

mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet 

der. Det var i 2016 35 godkjente Inn på tunet-gårder i Sør-Trøndelag. 

Inn på Tunet – kontaktforum 

 

Med jevne mellomrom er det møte i kontaktforumet for Inn på tunet. Hovedsak dette året har vært ny 

handlingsplan for Sør-Trøndelag og tilhørende tiltak. Sør-Trøndelag Bondelag har ansvar for 

mobilisering til Inn på tunet, både nye gårder og informasjon til kommunestyrene. I tillegg har vi 

ansvar for å se på hvordan IPT kan komme på timeplanen i videregående skole. 

 

I kontaktforumet sitter Skjetlein grønt kompetansesenter/STFK, FMLA, IPT Midt-Norge (nettverket) 

og Sør-Trøndelag Bondelag. Det er gjennomført et fellesmøte om IPT i 2016 med aktørene i Nord-

Trøndelag. Et samarbeid som videreføres. Det er et mål å få en felles handlingsplan for Trøndelag. 

 

Prosjekter/engasjementer 

 

Økologisk Foregangsfylke Trøndelag 

 

Bondelaget deltar i styringsgruppen for Økologisk Foregangsfylke Trøndelag. I prosjektet er det fire 

delmål: Produsentretta tiltak, kompetanseoverføring, marked og kjøtt, samt styrking av et økologiske 

miljøet rundt Rørosmeieriet. Prosjektet er finansiert med nasjonale midler fra Landbruks- og 

matdepartementet. 

 

Nofence elektronisk gjerdesystem 

Sør-Trøndelag Bondelag har i samarbeid med Selbu Bondelag utredet muligheten for å starte opp med 

et prøveprosjekt for utprøving av «Nofence» på storfe. Bakgrunnen for initiativet er en konflikt 

mellom Reinbeitedistriktet/Nasjonalparkstyret og Roltdalen Beitelag om gjerdehold for storfe i 

Roltdalen Nasjonalpark. I 1996 meldte Fylkesmannen oppstart av planarbeidet med sikte på å opprette 

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Beitebruk ble 

omfattende behandlet i utredningen om vern (en 

egen konsekvensutredning) og i en egen 

brukerrapport omtales dette bredt og detaljert.  

Nasjonalparkstyret har vurdert det som en stor 

utfordring å finne balansegangen mellom utøvelse 

av tradisjonelt landbruk, hensynet til reindrifta og 

bevaring av naturverdiene i nasjonalparken. 

Roltdalen er trukket frem som et særlig viktig 

landskapselement og naturtype i nasjonalparken.  
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For å bevare det spesielle kulturlandskapet og den beiteavhengige vegetasjonen, spesielt i 

Roltdalen, vil en av hovedstrategiene være å opprettholde beitetrykket.  

 
Et elektronisk gjerde ville ha løst en rekke utfordringer, da det ikke ville være til forstyrelse for reinen 

og det vil effektivt holde storefe innenfor et avgrenset område. Dette er samtidig et 

overvåkingssystem. Nofence kan på denne måten revolusjonere beitebruken. I tillegg til å fungere som 

effektivt gjerde, vil systemet også kunne tillegges mange viktige tilleggsfunksjoner. Kanskje kan det 

sammenlignes med overgangen fra fasttelefoner til dagens mobiltelefoner? Framtidens gjerde kan bli 

langt mer enn et gjerde. 

 

Beitelagene i Roltdalen er villige til å prøve ut Nofence på storfe for senere bruk i Roltdalen. Selve 

utprøvingen skal utføres av NLR Trøndelag som står som ansvarlig for metode og gjennomføring. 

Utprøvingen skjer også i nært samarbeid med Mattilsynet som vil overvåke dette på egen hånd etter 

dyrevelferdslovens bestemmelser. Det søkes om midler til å gjennomføre utprøvingen i 2017. 

 

Urbant og Bynært Landbruk 

 

Sør-Trøndelag Bondelag har vært representert med 

Lars Morten Rosmo i ressursgruppa for urbant og 

bynært landbruk. Sissel Langørgen er representant fra 

Byneset Bondelag i gruppa. 12. april arrangerte 

samarbeidspartene i ressursgruppa den nasjonale 

konferansen «Mat i byen» og det var stor interesse for 

denne konferansen. Sør-Trøndelag Bondelag har også 

vært involvert i urbant og bynært landbruk gjennom 

styreverv i Stiftelsen Voll gård som opprettet et 

kompetansesenter for urbant landbruk. Det er stor 

interesse for andelslandbruk og felleshager i 

Trondheim og omegn. På bildet ser du Johannes Eske 

Johansen, prosjektleder på kompetansesenteret for urbant landbruk på Voll Gård, Moholt. 

 

Landbruk 21 Trøndelag 

Innovasjons og forskningsprogrammet Landbruk 21 startet 1 august og leder i 

styringsgruppen er fylkesleder Lars Morten Rosmo. Identiteten til L21T har tatt form. Øverst 

på agendaen står å delta aktivt på relevante møtearenaer, samt å initiere dialog med 

potensielle samarbeidspartnere og eksisterende initiativer i regionen.  

Blant de viktigste møtene L21T har vært med på kan følgende møter trekkes fram: 

- møte med LMD (07.11.16, Oslo) 

- «Snåsasamling FMNT» (29-30.11.16, Namsos) 

- «Rørossamling FMST» (19-20.10.16, Røros) 

- Oppstartkonferanse «Arena Skognæringa Trøndelag» (17-18.10.16, Stjørdal) 

- møte med FK, FM, Bondelag og faglag i Møre og Romsdal (08.12.16, Molde) 
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- møte med Sparebank1 Midt-Norge (12.10.16, Trondheim) 

- møte med Technoport (09.09 og 23.11.16, Trondheim) 

- møte med NTFK og Bondelaget NT for å presentere L21T, og med Steinkjer 

Næringsselskap, Trønder-avisa, og Kunnskapsparken vedr. initiativet «AgriTech» 

(14.12.16, Steinkjer). 

Forprosjekt «Økt differensiering av storfekjøtt i Trøndelag» 

Formål: Utredningsarbeid for å kartlegge mulighetene for å øke merverdien av storfekjøtt i 

Trøndelag. Hovedleveransen er prosjektplanen for et pilotprosjekt for utprøving av konkrete 

tiltak på tvers av verdikjeden for å ta ut merverdier av økt differensiering. Prosjektplanen skal 

også inneholde finansiering og budsjettforslag for hovedprosjektet.  

Status fremdrift:  

- Sluttrapport forprosjekt leveres januar 2017. Det blir presentert en kort 

oppsummering til prosjektstyret L21T på styremøtet den 19.01.17. 

- Innovasjonsverksted «Økt differensiering storfekjøtt i Trøndelag» ble utført 

15.12.16, hvor identifiserte problemstillinger i verdikjeden ble drøftet. 28 personer 

deltok med representanter fra hele verdikjeden. Utfallet av møtet utgjør en viktig 

del av sluttrapporten. 

- Videre skal L21T leie inn en ny prosjektleder for hovedprosjektet. Finansiering av 

hovedprosjektet ihht. prosjektplanen er avgjørende for å starte 

operasjonaliseringsfase. 

Forprosjekt «Økologisk klynge Innherred» 

Formål: Etablering av klynger/nettverk på produsentnivå for å gi bedre logistikk, bedre 

effektivitet, økt markedsforståelse og kommunikasjon i verdikjeden på et definert område; 

Innherred (Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer). Forprosjektet bygges på eksisterende 

områdets fortrinn: økologisk kornmottak Rindsem Mølle (FK Agri), stort husdyrmiljø med 

tilgang på husdyrgjødsel fra området (svin/kylling), betydelig grønnsaksproduksjon fra før 

med lager og produsentpakkerier, arealbank for å optimalisere arealutnyttelsen og vekstskifte, 

samarbeid i verdikjeden produsent, kornkjøper, rådgiver, distributør, detaljist, samt utnyttelse 

av bioavfall som gjødsel fra ulike leverandører. 

Status fremdrift:  

- Workshop «Hvorfor økologisk klynge på Innherred?» ble avholdt 02.12.16 

(Stiklestad, Verdal). Bra oppmøte og stor engasjement. 35 personer deltok med 

representanter fra hele verdikjede - produsentlag, rådgivning og administrasjon fra 

Tine, administrasjon og konsernstyret fra Nortura, REMA og produsenter. 

- Oppsummering fra workshopen og forslag til veien videre er sendt ut til deltakere. 

- Tidlig vår 2017 blir det arrangert et møte med regionale og lokale 

produsentorganisasjoner for forankring av forprosjektet. Det blir også satt sammen 

en arbeidsgruppe for å gi innspill og føringer for videre arbeid.  
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Forprosjekt «Nasjonalt kompetansesenter landbrukshelse» 

Formål: Utredningsarbeid for å kartlegge mulighetene for å implementere et nasjonalt 

fagkompetansesenter for landbrukshelse. 

Status fremdrift:  

- Faggruppen består av representanter fra Bondelag sentralt, St.Olav AMA, NLR, 

Bygdeforskning og KSL Matmerk. Oppstartmøtet med faggruppen ble avholdt 

07.12.16 hos Bygdeforskning. 

- Det blir arrangert et workshop den 07.02.17 med relevante aktører for å forankre og 

konkretisere nødvendige tiltak for å etablere et slik fagkompetansesenter. 

- Sluttrapport forprosjekt blir levert på slutten av mars 2017. 

 

Forprosjekt «Biodrivstoff til traktorer i Trøndelag» 

Formål: Utredningsarbeid for å oppnå et felles mål definert av Felleskjøpet og Bondelag om 

at «halvparten av traktorer i Trøndelag skal gå på biodiesel innen 5 år». Premisser til 

prosjektet er: Biodieselproduksjon skal ikke beslaglegge matjord og skal ikke ødelegge 

regnskog (palmeolje).  

Status fremdrift:  

- Arbeidsgruppen består av representanter fra Felleskjøpet, Bondelag ST, NLR og 

L21T. Oppstartmøtet med arbeidsgruppen ble avholdt 08.11.16 hos 

Bygdeforskning.   
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- Til arbeidsmøtet 16.12.16 ble Sintef Energi leid inn for å holde et foredrag om 

«Biodrivstoff i Norge - Status og ulike teknologier». Sintef kom med verdifull 

informasjon om bl.a. type biodrivstoff som er aktuelt mht. prosjektets premisser. 

- Muligens blir det planlagt studietur til Sverige i løpet av februar.  

- Sluttrapporten leveres på slutten av mars 2017 

Andre initiativer/prosjekter 2017: 

Bistand forretningsutvikling «Fjøsvask»: 

L21T ble i sommer 2016 kontaktet av et nytt etablert firma for bistand i idékonseptualisering og 

forretningsmodell ifm. utvikling av teknologiløsning for rengjøring av kyllingfjøs. L21T oppfordret 

idéhaverne i første omgang å ta med den bioøkonomiske tankegang og miljøhensikt i prosjektet. 

Idéhavere er i kontakt med Norsk Kylling og Nortura. L21T har bidratt med prosjektbeskrivelsen og 

kontakt med Innovasjon Norge (IN) for rådgivning om ulike støttemidler og søknadsprosess i 

utviklingsfasen (ref. møte med IN_25.08.16). L21T betrakter dette prosjektet som et veldig interessant 

prosjekt mht. involvering av tverrfaglig kompetanse (3 idéhavere med 3 ulike kompetanser og 

bransjer), samarbeid med andre næringer som fiskeri og havbruk for produktutvikling, skapning av ny 

teknologi for landbruk i Trøndelag og internasjonalisering av teknologien på sikt. Lovende teknologi 

som kan bidra med å redusere og effektivisere vasketid, øke egeninnsats produksjon opp til to innsett 

og mulighet til å produsere i mindre arealer.  

Minisamvirke: 

L21T skal i løpet av vår 2017 dyrke idéen blant relevante landbruksaktører om bruk av 

samvirkemodellen for utnyttelse av ledig kapasitet i foredlingsindustrien til produksjon for andre 

produsenter. F.eks.: Selbu meieri. Minisamvirke handler om at flere produsenter går sammen for å løse 

behovet for foredlingskapasitet og produksjonsanlegg. Formålet er å ta ut fordeler av samarbeid og 

oppnå økt utnyttelse av anlegg/økt lønnsomhet.  

Innovasjonsverksted «Utvikling av urbant landbruk»: 

L21T har fått som oppdrag å arrangere et innovasjonsverksted den 16. januar 2017 (hos 

Bygdeforskning). Dette med utgangspunktet i initiativet fra Trondheim kommune (fra vår 2015) ifm. 

strategisk utviklingsarbeid knyttet til «Urbant landbruk» i Trondheimsregionen/Sør-Trøndelag. Det er 

etablert en nettverksgruppe koordinert av FMST. Formålet med innovasjonsverkstedet er å etablere en 

møtearena for 3 sentrale gårdbrukere i regionen; Voll gård (erklært «kompetansesenter for urbant 

landbruk i Trondheim»), Presthus gård, og Sørem gård, for å kartlegge hensiktsmessige måter å 

samarbeide på, særlig vedr. organisering og finansiering av felles ressurser og utviklingstiltak.   

Innovasjonsverksted «Sensorteknologi i landbruket grønn-blå sektor»:  

L21T arrangerte et innovasjonsverksted den 06.12.16 i samarbeid med CIRiS/NTNU. Formålet var å 

presentere ulike sensorteknologier og drøfting av anvendelsesmuligheter innenfor fiskeoppdrett og 

gartneri (vannbasert produksjonssystemer). L21T skal holde kontakt med CIRiS for nye 

samarbeidsmuligheter. L21T skal følge opp relevante aktører fra grønn og blå sektor videre (e.g. GGE 

og Marine Harvest avtalte i møtet å starte et samarbeidsprosjekt for resirkulering av bio-restråstoff fra 

fiskerinæring til biodiesel og gjødsel produksjon). 
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Grasfed melkeproduksjon 

Sissel Berge har vært engasjert i prosjektgruppa for pilotprosjektet med grovfôrbasert 

kjøttproduksjon i Værnesregionen. Det er jobbet med å få på plass et regelverk for 

produksjonen. 

Grovfôr-utvalg i Norges Bondelag 

Det ble på årsmøtet i Norges Bondelag satt fram forslag om å opprette et grovfôr-utvalg i 

Norges Bondelag. Dette kom i gang tidlig høsten 2016, og Kari Åker er vår representant der. 

Referansegruppe for statsallmenningutvalget 

Frank Røym deltar i referansegruppe for statsallmenningutvalget der Norges Bondelag er 

representert. 

Alliansebygging og samarbeidspartnere 
 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
Sør-Trøndelag Bondelag følger opp naturbruksskolene bl.a gjennom representasjon i 

skoleutvalget til Skjetlein vgs. Vi har også fulgt utviklingen og avviklingen av Skjetlein grønt 

kompetansesenter. Vi gir gjensidige innspill til fylkeskommunen når det gjelder 

jordbruksforhandlingene og aktuelle høringer. Vi gir råd til fordelingen av rekruttering- og 

kompetansemidlene til fylkeskommunen. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Sør-Trøndelag Bondelag deltar på Fylkesmannens arenaer som Røroskonferansen, innspill til 

bruk av bygdeutviklings/tilretteleggingsmidler, Inn på tunet-kontaktforum, 

Miljøvernkonferanse, erstatninger for tap av husdyr til store rovdyr, regionalt landbruksforum 

og ressursgruppe for regionalt miljøprogram. 

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 i det trønderske landbruket. Regional 

landbruksmelding, ny landbrukspolitikk og FoU i næringa er tema som diskuteres her. 

Nettverket består av bondelagene, FMLA, Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Skjetlein 

vgs, Mære vgs, Universitetet Nord, HIST, NBU, 4H, landbruksrådgivninga, Grønn Forskning, 

TINE og gårdbrukere/produsenter alt etter tema for samlingene. Tema for tenkeloftet i 2016 

har vært Nasjonalt Landbruk21-dokument, ny fylkespan, revisjon av regionalt 

bygdeutviklingsprogram. Lars Morten Rosmo sitter i arbeidsutvalget for tenkeloftet. 
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Nettverk nye og unge bønder 

 

Sør-Trøndelag Bondelag tok over koordineringsrollen for 

nettverkene for nye og unge bønder fra Fylkesmannens 

avdeling for landbruk og bygdeutvikling i juni 2016. Det 

ble i slutten av oktober gjennomført en samling for 

pådriverne av nettverkene. Det er aktive nettverk i 

Oppdal/Rennebu, Meldal/Orkdal/Agdenes, Tydal og 

Hemne. Også Ørland/Bjugn og Roan/Osen har pådrivere 

for nettverk, men jobbes med «restart» i disse områdene. 

Politikerkontakt 

 

Sør-Trøndelag Bondelag har med fylkesstyre og administrasjon et godt nettverk opp mot 

politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I 2016 har det vært møter med politikere fra 

alle politiske parti, der de fleste har vært interne møter på kontoret. I tillegg har vi hatt 

betydelig kontakt med en del politikere i Trondheim i forbindelse med arealforvaltning og 

jordvern. Fylkesleder har hatt dialogmøte med bystyret i forbindelse med de store 

utbyggingssakene i Trondheim. Videre hadde vi representanter fra Bystyret på planting og 

såing på kampanjedagen, noe som ble fulgt opp med servering av potetsuppe til bystyret i 

august. 

Det har vært arrangert to møter i Trøndersk Veksthus der vi har invitert politikere til å 

diskutere ulike tema av prinsipiell natur.  

 

Sør-Trøndelag Bondelag har 

gjennomført et landbrukstreff 

for unge politikere. Det ble 

lagt til Sissel Langørgen og 

hennes gård på Byneset 

lørdag 24. september. 11 

lydhøre, unge politikere fra 

Senterungdommen, Grønn 

ungdom og Sosialistisk 

ungdom møtte. AUF, KrfU 

og Unge Høyre var forhindret 

fra å møte.  
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Samarbeidsavtale med Gjensidige  
 

Vår felles visjon i samarbeidet er: Vi skaper best trygghet for bonden inn i framtidas 

landbruk. 

Målet for samarbeidet har vært: 

- 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 2016 har vært: 

- Bidra til å gjennomføre RM-prosjektet (Risk-Management) i samarbeid med 

Gjensidige og i henhold til sentrale føringer. 

- Følge opp HMS hensyn ved bygging av nye bygninger overfor Norsk 

Landbruksrådgiving. Bidra til at planleggere i NLR og andre planlegger tar HMS 

kurs 

- Utveksling av medlemsinformasjon gjennomgås for å sikre at det fungerer etter 

intensjonen- herunder gjennomgang av de feil som kommer ut fra vaskingen av 

registre.  

- Løfte flere opp på HMS-delen, og sikre at de som kvalifiserer får rabatten. 

- Bidra til flere lokale møter med Gjensidige (lokallagene) 

 

Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS) 
Årsmøtet i Midtnorsk Samarbeidsråd ble arrangert 29. januar på Scandic Hell Hotell. Fagtema 

som ble tatt opp var: 

- Innspillseminar Grønn Forskning (eget program og referat) 

- Situasjonen for næringsmiddelindustrien og tollbeskyttelse. Nestleder i Norges 

Bondelag, Kristin Iansen holdt et innlegg om: Var ikke prosenttoll den endelige 

løsningen? Hun viste til dagens toll-avtaler og deres nødvendighet for å opprettholde 

dagens norske landbruksmodell. Likevel øker matimporten stadig, særlig fra EU. 

Likevel er prosenttollen det viktigste virkemidlet i dag og noe som vi må beholde. 

- Nestleder i Tine, Nils Asle Dolmset snakket om situasjonen for 

næringsmiddelindustrien i Midtnorge. Han gikk gjennom status og utviklingstrekk for 

meierindustrien i Midtnorge og landet som helhet.  

Under årsmøte Midtnorsk Samarbeidsråd var det følgende tema ordet til korte innlegg 

- Framtida for Grønn Forskning v/ Borgny Grande,  

- Orientering om Landbruk 21 v/ Lars Morten Rosmo,  

- Evaluering av Levende Landbruk 2015.   
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- Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett ble godkjent uten merknader. 

Valg av nytt arbeidsutvalg: 

- Lars Morten Rosmo, Sør-Trøndelag Bondelag, leder. Gjenvalg ett år. 

- Bjørnar Schei, Felleskjøpet Nord-Trøndelag, medlem i AU. Gjenvalg ett år. 

- Birgit Oline Kjerstad, Tine Møre og Romsdal, medlem i AU. Ny 

Arbeidsutvalget har hatt to møter. Telefonmøte i mars og ett fysisk møte i november. Saker 

behandlet i AU MNS: 

- Oppfølging av årsmøtet i MNS den 29. januar 2016. Det er ønskelig at MNS tar en 

større politisk rolle og får en koordineringsrolle opp mot det regionale partnerskapet. 

Vi bør være mer synlige og rapportere på en bedre måte. Vi bør sørge for at MNS 

legger til rette for attraktive møtearenaer for samvirket, sammen med politikere og 

forvaltning. Den 27. mai på Stjørdal og på høsten i Stjørdal eller Molde. 

- Lars M: Grønn Forskning avsluttes 1/7-2016 og tre fylker har søkt om forlengelse via 

Landbruk 21. Bevilget BU midler fra ST og NT, avventer svar fra MR. 

- Lars M: Trøndersk Veksthus: Biodieselprosjektet løftes inn i Landbruk 21.  

- Birgit: Fylkesplaner i de tre fylker har store ulikheter. MR sin er under utarbeidelse og 

landbruksmelding skal revideres. Det arbeides med å få landbruket inn som en naturlig 

del av næringslivet. 

- Årsmøte 2017, årsmelding 2016, regnskap 2016, arbeidsplan og budsjett 2017 

- Levende landbruk høsten 2017 

- Samling regionalt tillitsvalgte våren 2017 og høsten 2017. 

- Valg av nytt arbeidsutvalg  

- Orientering om Landbruk 21Trøndelag 

 

Trøndersk Kornutvalg 

 

Trøndersk kornutvalg har bestått av Bernt Eggan (FKA), Anders Mona (FMNT), Kjersti Alne 

Solberg (FMST), Sigrid Alstad (NLR), Lorns Olav Aunsmo (NTB), Sissel Berge (STB) – 

leder og Jon Olav Forbord (NLR). Sekretær har vært Jon Gisle Vikan. 

Kornutvalget har hatt to møter og de viktigste sakene har vært: 

- Innspill til jordbruksforhandlingene 

- Arrangement at fagdag korn i juni 

- Arrangement av 3 regionale kornmøter i desember 

Trøndersk Kornutvalg arrangerte fagdag for korn for fagpersoner innen rådgivning og 

forvaltning på Nibio Kvithamar i juni. 15 personer fikk et innblikk i integrert plantevern, 

kornkvalitet og gjødsling med teori og markvandringer. Hvordan har kornavlingene utviklet 

seg i de ulike delene av Trøndelag? Hvilke klimatiltak kan en kornbonde gjøre? Hvilke sorter 

anbefales for neste kornsesong? 
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Møteleder Sissel Berge, leder i Trøndersk Kornutvalg, orienterte om bakgrunnen for møtet og 

informerte omkring Trøndersk Kornutvalg. Kornforsker Einar Strand viste til ny forskrift for 

plantevernmidler som følger av en ny EU-forskrift. Disse forskriftene gir økte krav til den 

som bruker slike midler og det brukerens ansvar å sette seg inn i nye regler. Det er blant annet 

minimumskrav til plantevernjournal. Ringleder Jon Olav Forrord viste til VIPS anbefalinger i 

henhold til været som har vært og varsel framover. Forsker Anne Kari Bergjord: Anne Kari 

Bergjord gikk igjennom forsøk på delt gjødsling. Den positive økonomiske nettoeffekt av delt 

gjødsling kunne dokumenteres. 

Etterpå var det befaring i sortsfelt høstkorn på Kvithamar og feltene med havre NM på 

Værnes. Høstkornfeltene viste lite variasjon foreløpig i vekstsesong på grunn av en relativ tørr 

forsommer 

I desember ble de etter hvert tradisjonelle kornmøtene arrangert, i år på Steinkjer (Mære vgs), 

Stjørdal (Ersgard) og i Trondheim (Skjetlein vgs). Årets kornmøter hadde rekordoppslutning 

med ca. 140 deltakere til sammen. Tema for møtene var: 

- Fra Norges Bondelags kornutvalg: Markedsordningene, DON i kornet 2016.v/ Sissel 

Berge 

- Verdiprøving korn 2016 v/ NLR 

- Avlingsresultat og avlingsvariasjoner 2016 v/ Olav Aspli, FKA 

-  Klimaråd i kornproduksjon v/ Jon Olav Forbord, NLR 

- Havre NM 
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Kommunikasjon og synlighet 
 

Åpen Gård 
 

Åpen Gård ble arrangert fem steder høsten 2016. Åfjord 

Bondelag arrangerte Åpen Gård på Lauvøya hos Arnhild 

Saltbones og Odd Arne Sørdahl. Rundt 500 tok turen dit. 

Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord arrangerte Åpen 

Gård på Fannremsgården hos Jon Fredrik Skauge. Rundt 900 

tok turen 

dit. Der ble det arrangert kalvemønstring på 

gårdsplassen til Helsetunet. 

På Torp Øvre hos Karl Erik Leistad arrangerte 

Malvik Bondelag Åpen Gård, og tross regnvær var 

rundt 300 innom arrangementet der. Agdenes 

Bondelag arrangerte Åpen Gård sammen med 

produsentlaget i TINE, og rundt 200 tok turen til 

Magne og Ingvild Landrø på Sletta i Lensvik. 

Melhus Bondelag sitt Åpen Gård-arrangement 

trakk nesten 4000. Her har det utviklet seg et årlig 

arrangement og er et samarbeid mellom MelhusBanken, Øya vgs og landbrukets organisasjoner.  

 

 

Øverst fra venstre:  

Lauvøya. Torp 

Øvre, Landrø og 

stand på Øya vgs 



 

 

 Side 
46 

 

Uten bønder Matlaus trønder 

Trøndersk Matfestival 
Oi! Trøndersk Mat og Drikke arrangerte den tolvte 

Trønderske Matfestivalen i Trondheim 4. – 6. august. 

Nok en gang stilte flere av våre lokallag opp slik at vi 

kunne gjennomføre kornmaling på grønne 

barneaktiviteter i samarbeid med 4H, Skjetlein vgs og 

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag. I tillegg til kornmaling 

på små og store kornkverner og kvadratmeteren som 

viser avling på god matjord, kokte vi smaksprøver 

vassgraut. Bygdekvinnelaget hadde flatbrødbakst. Det 

var mange innom aktivitetene, og til tider veldig hektisk, men moro! 
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Utdanningsmesser 
Flere lokallag har deltatt på utdanningsmesser/karrieredager som bl.a har vært arrangert i 

Åfjord, Ørland/Bjugn, Rennebu, Hemne og Støren. Her er «Grønn Utdanning» blitt godt 

markedsført. 

 

Ny hjemmeside på tampen av året 
Like før jul kunne Norges Bondelag åpne sin nye hjemmeside. Det ble lagt ned en del arbeid i 

å flytte over stoff, rydde i gammelt og skrive nytt.  

Ny multimediabrosjyre 
I samarbeid med JS Norge fikk vi laget en ny multimediabrosjyre for 

Sør-Trøndelag Bondelag der vi presenterer landbruket i Sør-Trøndelag. 

Annonsesalget gikk veldig godt, og vi endte opp med flere sider enn 

forrige brosjyre. I tillegg til selve brosjyren hører en filmsnutt som ble 

laget i samarbeid med velvillige elever og driftsledelse på Skjetlein vgs, 

og med god hjelp fra lokallagsleder i Byneset Bondelag, Marit Kviseth. 

www.facebook.com/sortrondelagbondelag  
Sør-Trøndelag Bondelag bruker aktivt sin Facebook-side til å spre informasjon og meninger. 

Sammenheng mellom deling på sosiale medier og besøk på hjemmesiden er betydelig. 

Synlighet i media 

Mengden avisutklipp fra lokalaviser er stor og det viser at lokallagene får inn 

landbruksrelatert stoff i lokalavisene. Adresseavisen hadde denne sommeren og høsten stort 

fokus på Overvik-saken, og jordvern, utbyggere, politisk arbeid og opsjonsavtaler er belyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Side 
48 

 

Uten bønder Matlaus trønder 

Vedlegg 
 

Regnskap 2016 
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Stand hos Åfjord Bondelag under Utopia i juni. 
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Liste over representasjon etter årsmøtet 2016:  
 

Utvalg Representant 2016 Vararepresentant  Adm 

 

Arbeidsutvalget for styret Lars Morten Rosmo 

Kari Åker 

Frank Røym 

 

1. Sissel Berge 

2. Kristine Ek 

Brattset 

3. Knut Johan 

Singstad 

 

JG 

Representantskapsmøte og 

ledermøter i Norges Bondelag 

Lars Morten Rosmo 

Kontoret v/JGV 

 Nestleder JG 

Årsmøte Norges Bondelag (valgt på 

årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag) 

Frank Røym 

Knut Johan Singstad 

Arild Melås 

Kari Åker 

Sissel Berge 

Signe Lillian F. 

Nordmeland 

Ola Bjørkøy 

Kristine Ek Brattset 

   

 

1. Rigmor Camilla 

Rømma  

2. Olaf Einar Vik 

3. Ingrid Nielsen 

4. Bjørn Olve Kjøsen 

5. Sissel Langørgen 

6. Helge Idar Bjerkset

  

7. Arnt Vasli 

8. Jon Gisle Vikan 

Fadderansvar  

 

(2016)  JG 

Åfjord og Roan, Osen, Ørland, 

Bjugn, Selbu 

Kari  

 

 

Orkdal, Hemne, Heim, Soknedal, 

Meldal 

Kristine   

Tydal, Malvik, Klæbu, Melhus, 

Skaun 

Sissel   

Agdenes, Hitra/Frøya, Oppdal, 

Lønset, Rørosbygdene, Singsås og 

Støren, Budal, Landbrukslaget Nord 

Frank   

Ålen, Haltdalen, Hølonda, Lars Morten   

Rissa, Byneset, Tiller/Leinstrand, 

Strinda, Rennebu, Snillfjord 

Knut Johan   

    

Representasjon Styret Adm  

Regionmøter 

Storås 

Åfjord 

Trondheim/Skjetlein 

Singsås 

 

Kari og Lars M 

Kari og Signe Lillian 

Sissel og Lars M 

Frank og Arnt 

 

Berit 

Jon Gisle 

Anne 

Berit 
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Årsmøter 2016 Representant    

Årsmøter lokallagene (2016) alle  Alle 

Årsmøte Næring og Samfunn  Jon Gisle  JG 

Årsmøte Bygdekvinnelaget Sissel  AKF 

Årsmøte Bygdeungdomslaget Kari  BS 

Årsmøte 4 H  Kari  BS 

Årsmøte Sør-Trøndelag Bonde- og 

Småbrukerlag 

Sissel        JG 

Årsmøte Norsvin Trøndelag STB fikk ikke 

invitert 

 JG 

Årsmøte Tyr Trøndelag  Lars Morten   JG 

Årsmøte Sør-Trøndelag Sau og geit Frank. STB fikk ikke 

invitasjon 

 JG 

Årsmøte Allskog STB fikk ikke 

invitasjon 

 JG 

Årskonferanse NHO    

Prosjektstyrer     

IPT-kontaktforum Kari  BS 

Grovforprosjektet NB Kari   

Økologisk foregangsfylke Trøndelag Jon Gisle  JG 

Storfeprosjektet Knut Johan   

Urbant Landbruk Lars M/Sissel 

Langørgen 

 JG 

Landbruk 21 - Trøndelag Lars M   

Grasfeed prosjektet Sissel   

Fjell Landbruksprosjektet Lars M   

Midt-Norge prosjektet tapsårsaker 

husdyr på beite 

Frank/Kari   

Andre styrer og aktiviteter:    

Næring og Samfunn studieforbunds 

styre 

Frank vara  JG 

Bygdeungdomslagets styre Kari  BS 

Bygdekvinnelagets styre Frank  AKF 

Voll 4 H gård styret Berit  JG 

Kontaktmøte politikere Alle  JG 

Midt-Norsk Samarbeidsråd Lars M  JG 

Regionale miljøvirkemidler, ref 

gruppe. RMP ressursgruppe 

Adm  BS 

Regionalt Landbruksforum Lars M  JG 

Innovasjon Norge, avd. Sør-

Trøndelag 

Lars M   

Landbruksselskapets styre Lars M   

Samarbeidsutvalget Gjensidige Adm  JG 
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Nei til EU – Sør-Trøndelag Frank   

Aksjonsutvalget AU  Alle 

Trøndersk Kornutvalg Sissel  JG 

Fylkeskommunalt utvalg, fordeling 

av komp midler (RK) 

Adm  JG 

Verve- og info utvalget Lars M, Anny N. 

Husdal, Norvald 

Berre, Wenche W. 

Rønning (STBK) 

 AKF 

Opplæringsutvalget Kari, Trine, Sigbjørn 

Gilde 

 BS 

Skoleutvalget Skjetlein vgs Lars Morten   

Norges Bondelags kornutvalg Sissel   JG 

Dialogmøte Reindrift Sissel/JGV  JG 

Norges Bondelags grovfôrutvalg Kari   

 

 

 

Rissa Bondelag arrangerte tur for kommunestyret sammen med TINEs produsentlag der både 

kalkunfjøs, sauefjøs, svineproduksjon og flere melkeprodusenter ble besøkt. 
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Arbeidsplan 2016 og rapport på arbeidsplanen 
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Vi skaper verdier i levende bygder! 

 
 

 

www.bondelaget.no/sortrondelag 

www.facebook.com/sortrondelagbondelag 

E-post: sor.trondelag@bondelaget.no 

Telefon:  73 84 24 90 

Adresse:  Kongensgt. 30, 7012 Trondheim 

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 

Harry Potter-generasjonen vil bli bønder! 

Harry Potter generasjonen vil ha sunn mat, ærlig mat, bærekraftig, naturlig mat. Dagens 

generasjon med unge voksne stiller krav til hva de putter i kroppen og mange vil helst dyrke 

maten selv. Denne generasjonen er i ferd med å realisere sine drømmer, og mange vil bli 

bønder. Mange unge er genuint interesserte i å dyrke jorda og ønsker å drive med 

landbruk.  Men det er ikke bare å svinge tryllestaven for å skaffe seg en gård! Det går ikke med 

magi, selv om mange ofte skulle ønske seg litt magiske krefter for å få tilgang til en gård. 

Vi må sikre at de unge får muligheten. Politikerne kan ikke med et pennestrøk oppføre seg som 

den onde Voldemort og fjerne konsesjonslov og prisregulering! Skal ungdom kjøpe gårder på 

det frie markedet må de ha økonomisk mulighet til det. Selv for de som kan ta over 

familiegården er det et krevende økonomisk løft. Prisregulering skal sikre at du og jeg kan 

kjøpe gården til en pris som gjør det mulig å drive og leve av gården etterpå. 

Her har vi en generasjon som suger til seg kunnskap og som ser på naturens bærekraft som 

viktig.  Vi må sikre god fagutdanning og muligheter til å utvikle ny kunnskap slik at vi kan øke 

matproduksjonen uten å ødelegge naturen. 

Harry Potter-generasjonen vil gjerne sette seg på sopelimen sin og reise ut i verden. De vil ha 

fritid! Da må vi sikre avløserordninger, velferdsordninger og en forutsigbar økonomi som 

sikrer at de kan gjøre det. 

Så kjære politikere – sørg for en framtid i norsk matproduksjon der bærekraft og rekruttering 

står i høysetet. Ikke rot vekk sjansene denne generasjonen nye bønder kan gi oss – vi kan ikke 

trylle dem tilbake! 

 

http://www.bondelaget.no/sortrondelag

