
Årsmelding for Rissa Bondelag 2016-2017 

Styret har siste år bestått av: 

Leder:  Petter Harald Kimo 

Nestleder:  Terje Buaune 

Kasserer:  Kari Åker  

Sekretær:  Sølvi Øvergård 

Styremedlem: John Egil Vemundstad  

1.Vara:  Geir Hermstad 

2.vara:  Bjørg Irene Alseth  

Revisorer:  Otto Alseth og Jakob Lund 

Valgkommite: Leder Jomar Gomo 

   Johnny Foss 

   Ingar Ander Langmo 

Laget har 278 aktive medlemmer.  Det er 2 færre enn i fjor.  11 nye 

medlemmer. 

Styret har hatt 7 styremøter men flere saker er blitt behandlet på sms/mail pga 

kort tidsfrist på noen saker. 

Leder deltok på 2-dagers ledermøte 15.-16.november på Røros Hotell.  Dette 

var et felles ledermøte med Hedmark Bondelag. Mange interessante innlegg, 

der bla Trond Knapp Haraldsen fra Nibio hadde et foredrag om temaet 

«suksessfaktorer ved flytting av matjord».  

 Kari Åker hadde stand for bondelaget på utdanningsmessa i Rissahallen 

26.nov. 

På styremøte i november dukka ideen opp om et samarbeide med Leksvik 

Bondelag opp om et felles arrangement da det ble opplyst fra kommunens side 

om muligheter for å få midler til «ekstern kulturbygging».  Vi søkte om midler 

til å arrangere en «Farmendag» og fikk 30 000kr i tilskudd for dette.  Planen var 

å ha den ved Skaugdal Grendahus i slutten av mai men forskjellige kollisjoner 

som konfirmasjoner og brudd i jordbruksforhandlingene, gjorde det nødvendig 

å utsette dette til september..  



I desember deltok Terje Buaune, leder og John Egil Vemundstad på 1 dags 

tillitsvalgtopplæring i Trondheim i lag med andre tillitsvalgte i Sør Trøndelag. 

I Januar kom den nye jordbruksmeldingen og vi jobbet en del med å skrive et 

innspill på denne som vi sendte til våre kontakter innen politikken, både 

regionalt og nasjonalt.  Leder sendte vår uttalelse bla til Odd Omland (Ap) som 

satt i næringskomiteen på stortinget.  Han ga i hvert fall utrykk for stor 

interesse for vårt arbeide og lovet å ta det med seg inn i forhandlingene.  Om 

akkurat vår uttalelse hjalp, vites ikke men det ble stoppet en del store 

omgjøringer som var foreslått og som ville ha hatt stor negativ betydning for 

landbruket i Norge. 

Vi var med på den landsomfattende vardebålaksjonen 31.januar i protest mot 

jordbruksmeldingen.  Vår versjon var bålpanne og kaffe utenfor 

Norheimsenteret.  Vi fikk mange godord og støtte for aksjonen. 

I Februar jobba vi en del med questback til jordbruksforhandlingene.  Vi 

arrangerte et åpent møte i kommunestyresalen på Rissa Rådhus der vi ønska å 

jobbe fram et felles innspill fra våre medlemmer.  Styret møtte ikke fulltallig og 

det kom bare en person utover de som møtte for styret!  Dette er for dårlig!  

Jordbruksforhandlingene og innspill til disse via questback’en er vår største 

mulighet for å påvirke rammene våre og bør være førsteprioritet for alle 

medlemmer!  Håper dette blir bedre i kommende år… 

15.-16. mars deltok leder, Terje Buaune og Daniel Gomo på Sør Trøndelag 

Bondelags 2-dagers årsmøte på Rica Hell.  Kari deltok også som nestleder i 

styret i Sør Trøndelag Bondelag. Dette var samkjørt med årsmøtet til Nord 

Trøndelag BL.  Kari ble valgt som leder for Sør Trøndelag Bondelag!  

Vi arrangerte også i samarbeid med SMN1 en fagdag i Bojersalen den 23.mars, 

der vi bla hadde et innlegg av Trond Haraldsen, Nibio om jordflytting.  Ansatte 

ved plankontoret og ansatte i Rissa Utvikling/ Indre Fosen Utvikling var tilstede 

og fikk grundig innføring om viktigheten om å gjøre jordflytting riktig, slik at 

ønsket avlingsnivå kunne oppnås.  Ellers var det innlegg om økonomi, forsikring 

og finans, samt at Jon Gisle Vikan, Org.sjef Sør Trøndelag Bondelag hadde et 

innlegg om jordbruksmeldingen. 

På kvelden hadde vi en flott konsert, et åpent arrangement med musikk av 

bondelagsmedlem, kollega og musiker Aasmund Nordstoga.  Overskuddet fra 

denne konserten, som ble på 5000 kr, gikk til Bondelagets samarbeidsprosjekt 

med Utviklingsfondet i Malawi «Bønder hjelper bønder».  



9.mai møtte leder og Geir Hermstad på Skjetlein for info om statens tilbud og 

info om eventuelle aksjoner ved brudd i jordbruksforhandlingene. 

16.mai ble det brudd og vi iverksatte rundballeaksjoner 5 forskjellige steder i 

kommunen. 

 18.mai formiddag, var Kari Åker og leder på REMA 1000 Rissa med aksjon 

klistermerker og merket matvarer som var norske med bondelagsinfo og logo. 

På ettermiddagen arrangerte vi traktoraksjon.  Det ble kjempebra oppmøte. 25 

traktorer kjørte ut fra Leira, gjennom sentrum og ut til Sund og tilbake igjen.  

Dette ble lagt merke til!  Vi fikk god omtale i Fosna Folket for både denne 

aksjonen og rundballeaksjonen. 

23. mai reiste Leder, Kari Åker som fylkesleder, Bjørg Irene Alseth, Anders 

Alseth, Arild Fallin og Odd Magne Nesli til Oslo og var med på den store 

demonstrasjonen der. 

14.-16. juni deltok fylkesleder Kari og lokallagsleder Petter på årsmøtet til 

Norges Bondelag i Sarpsborg.  I tillegg deltok også Kristoffer Moan fra Leksvik 

som representant for Nord Trøndelag Bondelag, så Indre Fosen var sterkt 

representert! 

5.august deltok leder, Kari Åker, Kine L Kimo og Kjersti Ngozi Furuseth dugnad 

på Bondelaget stand på Barnas Matfestival.  Vi hjalp barn å kverne korn og 

fylkeslederen imponerte med stor trygghet bak grytene der hun kokte og 

serverte vassgraut laget av melet barna kvernet. 

19.august sponset Rissa Bondelag «BH-aksjonen» med å «kjøpe» 10 BH’er, 

altså 1000kr. Aksjonen ble starta i Leksvik av Anders Grande og har samlet inn 

godt over 100 000 kr til brystkreftsaken.  

2. september arrangerte vi «Farmendagen» på Heimtun i samarbeid med 

Leksvik Bondelag. Takket være stor innsats fra produsentlagene, Nortura, 

Skogeierlag, Anneli og Jomar Gomo, Vevkjærringan, Solarcompagniet, 

bygdekvinnelaget og ikke minst det nystartede Indre Fosen Bygdeungdomslag 

med flere, ble dagen en suksess!  Det antas at det var ca. 350 personer innom 

som deltok og så på traktortevling, støvvelkasting, øksekasting saueklipping og 

mye mye mer.  Det ligger an til at dette kan bli en årlig happening. 

 



14. september hadde leder og fylkesleder Kari et innlegg og presentasjon i 

Indre Fosen Fellesnemnd der vi fikk vist hvor stor verdiskaping landbruket i 

Indre Fosen og Trøndelag står for hvilke muligheter vi har og hvilke utfordringer 

vi har inn i framtida 

 

I tillegg til dette, har vi skrevet høringsuttalelser på hyttefelt, spredte avløp og 

innspill til jordbruksmeldingen sentralt og en uttalelse i forbindelse på klage på 

vedtak av fylkesmannen på nekt av nydyrking på Stadsbygd.  Gårdbrukeren i 

samarbeid med Indre Fosen utvikling og Rissa Bondelag vant fram med saklig 

og god argumentasjon, slik at klagen ble tatt til følge og dyrkingstillatelse ble 

gitt 

Leder har deltatt på 5 styremøter i Rissa Utvikling/Indre Fosen Utvikling, 4 

møter i Faglagsmøter/Indre Fosen Landbruksråd. 

Vi er også involvert i planleggingen og er med på et prosjekt som heter «Fosen 

Grønt» der det med midler fra omstillingsprogrammet som kommunen har, 

gjøres et forsøk på å få til lokal grønnsakproduksjon med lokalt vaskeri og 

distribusjonsledd.  Dette er et samarbeid mellom Omstillingsprogrammet, 

Fosen Mat, Leksvik og Rissa Bondelag og Noris. 

Medlemmer fra Stadsbygd med Per Rauberget og Ingar Anders Langmo i 

spissen, har arrangert det årlige samarbeidet med skolen på Stadsbygd, 

«potetdag», der de har satt potet om våren og høstet poteten om høsten og 

tilberedt mat av den.   

Ingar Anders Langmo sørget også at Bondelaget var representert med «hopp i 

høyet» på Bygdas Dag på Stadsbygd nå i september. 

Medlemmer i Rissa Bondelag har markert seg både regionalt og nasjonalt for 

sin innsats siste år:   

-Eivind Myklebust ble årets bonde i Sør Trøndelag  

-Sølvi og Eivind Øvergård ble årets kalkunprodusent i Norsk Kylling 

-Hans Henrik Hornemann mottok prisen «Årets Godbit» i Det Norske Måltid 

For styret: 

Leder  

Petter Harald Kimo 


