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Forord fra fylkesleder – Et innholdsrikt år!
Da er snart et bondelagsår for fylkesstyret i Sør Trøndelag Bondelag over. Det har vært spennende,
lærerikt, arbeidsomt, innholdsrikt og ikke minst gøy å få sitte i førersetet dette året. Jeg har et
fantastisk engasjert fylkesstyre og en flott stab på kontoret. Og ikke minst alle dere medlemmer der ute
i de forskjellige lokallagene. Uten dere og deres gode innsats for fellesskapet, hadde det vært umulig å
oppnå noe i bondelaget. Tusen takk for årets innsats!
Vårparten gikk med til jordbruksforhandlingen som dro ut i langdrag som vi aldri har opplevd før.
Etter mange og lange runder rundt forhandlingsbordet endte det med brudd, aksjoner og
demonstrasjon i Oslo. Til slutt ble det fordelingsforhandlinger som endte 26 juni.
Foruten jordbruksforhandlinga som tok mye tid har jordvern og ett Trøndelag fra 01.01.2018 vært
noen av arbeidsoppgaven.
Stortinget har en nasjonal jordvernstrategi der en har satt mål om redusert nedbygging av matjorda i
Norge til 4000 dekar pr år fra 2020. Det betyr at i Sør-Trøndelag kan det maksimalt nedbygges 320
dekar årlig. I 2016 ble 1700 dekar matjord lagt under asfalt og betong i Sør-Trøndelag. Dette betyr at
for hvert minutt ble 3 kvadratmeter matjord ødelagt for all framtid.
Det nasjonale jordvernmålet må få en konsekvens for arealforvaltningen i Trøndelag og landet for
øvrig. Kan vi i Trøndelag leve med at vi er verstinger på nedbygging? Vi som er et av fylkene som er
mest avhengige av landbruket.
Så har vi en utfordring til. Regionreformen har inntatt Trøndelag og Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
som fylker er historie. Fylkesbondelagene står fortsatt som før, men når regionreformen inntar hele
Norges langstrakte land og det ender opp med evt 11 fylker som nå foreslått, må nok bondelaget rigge
seg annerledes. I Trøndelag ligger vi først i løypa men fortsatt mange spørsmål uavklart. Bør
Trøndelag gå foran og avklare spørsmål om struktur og sammenslåing før Norges Bondelag har
konkludert? Hvordan bør prosessen legges opp slik at lokallagene og interessene til medlemmene er
best mulig ivaretatt? Dette er spørsmål vi må diskutere godt på årsmøtet i 2018.
Bruk tiden godt fram til da, så får vi en god og
framtidsrettet diskusjon.
Vi skal være en viktig samfunnsaktør som setter
landbruket på dagsorden i Trøndelag,
og taler landbrukets sak!
Kari Åker
Fylkesleder
Sør Trøndelag Bondelag
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Organisasjonen
Tillitsvalgte i Sør—Trøndelag Bondelag
Fylkesstyret

Kari Åker, Rissa, fylkesleder

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

Frank Røym, Soknedal, nestleder

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

Kristine Ek Brattset, Rennebu

Mobil: 957 29 990
e-post: brattset.k.e@gmail.com

Knut Johan Singstad, Hemne

Mobil: 979 74 830
e-post: singstad2@hotmail.com

Anna Neergaard Rathe, Melhus

Mobil: 936 55 561
e-post: anna@ratheoptimal.no

Wenche Renee Wulff Rønning, STBK

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

Julie Gunnerød, STBU

Mobil: 906 60 703
e-post: julie.gunneroed@gmail.com

Vararepresentanter til styret:
1.

Norvald Berre, Strinda

Mobil: 913 60 595
e-post: norvald.berre@hotmail.com

2.

Per Albert Sødal, Rørosbygdenes

Mobil: 976 84 306
e-post: peralbertsodal@gmail.com

3.

Arne Hernes, Ørland

Mobil: 995 51 700
e-post: arn-her@online.no
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Valgte utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2017

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2016/2017
1. Frank Røym
2. Knut Johan Singstad
3. Arild Melås

Soknedal
Hemne
Nord

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2017/2018
1.
2.
3.
4.
5.

Kristine Ek Brattset
Anna Neergaard Rathe
Norvald Berre
Per Albert Sødal
Helge Idar Bjerkseth

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2017
1. Arne Hernes
2. Petter Harald Kimo
3. Aud Jorunn Landrø
4. Olav Svardal
5. John Øystein Gjønnes
6. Marit Kviseth
7. Berit Langseth
8. Jon Gisle Vikan

Rennebu
Melhus
Strinda
Rørosbygdenes
Singsås/Støren

Ørland
Rissa
Skaun
Budal
Nord
Byneset
Selbu
Malvik

Valgkomite Sør-Trøndelag Bondelag 2017/2018

Arild Melås,
Sissel Langørgen,
Helge Idar Bjerkseth,
Ola Bjørkøy
Jostein Stranden

Nord
Byneset
Singsås/Støren
Meldal
Rissa

Leder
Nestleder

Varamedlemmer valgkomiteen:
1. Ingrid Nielsen
Strinda
2. Ola Morten Græsli Tydal
3. Egil Berdal
Snillfjord
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Lokallagsledere 2017/2018

Bondelag
Agdenes Bondelag
Bjugn Bondelag
Budal Bondelag
Byneset Bondelag
Haltdalen Bondelag
Hemne Bondelag
Hitra og Frøya
Bondelag
Hølonda Bondelag
Klæbu Bondelag
Landbrukslaget Nord
Leinstrand og Tiller
Landbrukslag
Lønset Bondelag
Malvik Bondelag
Meldal Bondelag
Melhus Bondelag
Oppdal Bondelag
Orkdal Bondelag
Osen Bondelag
Rennebu Bondelag
Rissa Bondelag
Rørosbygdenes
Bondelag
Selbu Bondelag
Singsås og
Støren Bondelag
Skaun Bondelag
Snillfjord
Landbrukslag
Soknedal Bondelag
Strinda Landbrukslag
Tydal Bondelag
Ørland Bondelag

Navn
Eli Birgitte Singstad
Laila Iren Veie
Olav Svardal
Marit Kviseth
Anders Bollingmo
Arne Ivar Ness
Trond Larssen

Adresse
7316 Lensvik
7165 Oksvoll
7298 Budalen
7070 Bosberg
7383 Haltdalen

Epost
singstad@live.no
liveie@broadpark.no
olav.svardal@gauldalen.no
maritkviseth@gmail.com
anders.bollingmo@gauldalen.no
arneive@frisurf.no
t-larss@online.no

Telefon
951 39 857
480 02 470
909 55 795
936 78 578
918 58 348
950 44 377
970 42 211

Bjørn Olve Kjøsen
Holger Hallset
Eivind Kvakland
John Wanvik

7212 Korsvegen
7540 Klæbu
7320 Fannrem

bolv-kjo@online.no
holgersg@yahoo.no
kvakland@getmail.no
johnwan@online.no

917 40 945
932 07 246
917 07 731
930 83 581

Magnus G Heggstad
Paul Vikhammer
Ola Bjørkøy
Jorid Oliv Jagtøyen
Kari Toftaker
Jon Fredrik Skauge
Jørn Nordmeland
Tormod Herre
Petter Harald Kimo
Per Albert Sødal

7342 Lønset
7563 Malvik
7335 Jerpstad
7224 Melhus
7340 Oppdal
7320 Fannrem
7740 Steinsdalen
7393 Rennebu
7100 Rissa
7374 Røros

heggis83@gmail.com
pauvikha@outlook.com
bjoerkoe@online.no
joridjagtyen@gmail.com
karitoftaker@oppdal.com
jfreska@online.no
jorn.nordmeland@gmail.com
tormod.herre@yahoo.com
petterharaldkimo@yahoo.no
persoedal@gmail.com

911 10 169
957 41 113
976 52 191
930 27 899
975 39 790
909 96 651
916 91 626
916 43 614
413 25 545
976 84 306

Berit Langseth
Andreas Hovstad

7580 Selbu
7387 Singsås

beritlangseth@icloud.com
andreashovstad@gmail.com

980 95 701
477 50 204

Jørn Aas
Egil Berdal

7357 Skaun
7257 Snillfjord

jorn_aas@hotmail.com
eaberdal@online.no

400 78 282
478 04 953

nielsening@gmail.com
olamorten@live.no

aoledsaak@gmail.com

930 61 716
901 90 641
909 57 098
907 99 460

bjfrones@gmail.com
jan.moen@gauldalen.no

975 29 315
905 42 062

7242 Knarrlagsund

Silje Moberget Losen 7288 Soknedal
Ingrid Nielsen
7054 Ranheim
Ola Morten Græsli
7590 Tydal
Andreas Oust Ledsaak 7130 Brekstad

Åfjord/Roan Bondelag Bjørnar Frønes
Ålen Bondelag
Jan Moen

7170 Åfjord
7380 Ålen
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Sekretariatet

Det er tre ansatte i fulltidsstillinger ved kontoret. Gunn Iversen Stokke har permisjon fra sin
stilling, hun er fylkespolitiker 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 2017:
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 2017 hadde vi 102 regnskapsførere på kurs på Røros Hotell i tidsrommet 23.- 24.november.
Største parten av deltakerne kom fra Sør-Trøndelag, men vi hadde også representanter både
fra Nord-Trøndelag og Hedmark.
Foredragsholdere var Anders Bjørnsen og Torbjørg Kylland.
Økonomiforbundet hadde tema «HR og lønn» 22.11, der det var 20 påmeldte. Innleid
foredragsholdere var Marit Vistekleiven fra Azets Insight AS.
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Fylkesstyrets arbeid 2017

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag fra venstre: Frank Røym, Norvald Berre, Anna Neergaard
Rathe, Kari Åker, Knut Johan Singstad og Kristine Ek Brattset. Julie Gunnerød (STBU) og Wenche
Wulff Rønning (STBK) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fordeling fadderlag:
•
•
•
•
•
•

Kari Åker: Osen, Ørland, Rissa, Åfjord/Roan og Bjugn
Frank Røym: Oppdal, Lønset, Rørosbygdene, Singsås/Støren, Budal, Nord og
Rennebu
Anna N Rathe: Byneset, Skaun, Melhus, Leinstrand/Tiller, Strinda
Kristine Ek Brattset: Orkdal, Hemne, Soknedal, Meldal
Knut Johan Singstad: Snillfjord, Hitra/Frøya, Malvik, Klæbu, Agdenes
Norvald Berre: Ålen, Haltdalen og Hølonda, Selbu, Tydal

Styret har hatt 12 møter, herav 2 telefonmøter og behandlet 60 saker, og i tillegg flere
orienteringssaker
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Utdrag av saker og opplegg fylkesstyret har jobbet med
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til vedtektsendringer med sikte på å fortsette som selvstendig fylkeslag. I
samråd med Nord-Trøndelag Bondelag foreslo vi et nytt 5. avsnitt under § 4. Dersom
fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges Bondelag fortsette som
selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i Norges Bondelag.
Sør-Trøndelag Bondelag søkte om en tilleggsbevilgning på 200.000 kr for økte
kostnader knyttet til fylkessammenslåing og koordinering med Nord-Trøndelag
Bondelag.
Oppfølging av innspillene fra lokallagene på årets regionmøter i januar 2017
Utredning av innkomne saker til årsmøtet 2017
Evaluering av styrearbeidet 2016
Kompetansekrav for videregående opplæring naturbruk (Voksenagronomen)
Samarbeidsavtale med Agenda ble det arbeidet med, men endte med utsettelse.
Aksjonsberedskap og aksjonsplaner
Tiltak i forbindelse med stortingsvalget 2017
Utvikling av samarbeidet med Nord-Trøndelag Bondelag, mandat for Felles
Arbeidsutvalg
Utvikling av tiltak for unge og blivende bønder
Vedtak om revidert Beredskapsplan for Sør-Trøndelag Bondelag
Vurdering av Medlemsundersøkelsen 2016
Uttalelse til årets jordbruksforhandlinger
Høring av revidert forvaltningsplan for rovdyr i Region 6.
Oppnevning av representant til distriktsrådet i HV12.
Kjøp av flere aksjer i Bøndernes Hus AS
Taletid ved årsmøte i Norges Bondelag
Mandat Felles Arbeidsutvalg
Etablering av et nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelsa
Jordvern i Trøndelag - oversikt, strategier og tiltak
Høringsuttalelse til
Regionalt Næringsprogram
Vedtak knyttet til
regionmøter, årsmøte og
ledermøte
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Styreseminar i Hemne 21. – 22. mars

Fylkesstyret gjennomførte et to-dagers styreseminar med fokus på mediearbeid,
nettverk/politisk arbeid og kommunikasjons/samspill i det nye styret. Styreseminaret ble lagt
til Hemne Hotell. Journalist i avisa Sør-Trøndelag, John M Myrhaug, bidro til arbeidet med
mediearbeid. Styret var på tre gårdsbesøk. Hos Brit Johanne og Magnhild Stølen var
rekruttering tema, hos Jon Morten Solberg var bl.a foredlingsbesetning gris tema og hos Knut
Johan Singstad var nydyrking og det nye fjøset med ulike klimasmarte løsninger tema.

Årets lokallag

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag
utnevnte Åfjord og Roan Bondelag til årets
lokallag i fylket.
Lokallagsleder Sigbjørn Gilde mottok
prisen på vegne av lokallaget.
Grunnlaget for at Åfjord og Roan gikk
av med seieren denne gangen var
gjennomføring av rundballerulling,
gårdsbesøk, Bygdadag med utstilling av dyr,
Landbruksdag for 6 klassinger med fjøsomvisning, natursti og
info om landbruket.
De hadde også hatt ett eget opplegg for «Først i Tunet» der de hadde bedt inn nye unge
bønder under 35 år til middagsservering og informasjon om bondelaget.
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Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag

Arbeidsutvalget har bestått av Kari Åker (fylkesleder). Frank Røym (nestleder) og Kristine Ek
Brattset (styremedlem) og har hatt 6 møter hvorav 2 telefonmøter.

Felles arbeidsutvalg Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag

Felles Arbeidsutvalg (FAU) har bestått av
fra Nord-Trøndelag Bondelag: Borgny K
Grande og Audhild Slapgård.
Fra Sør-Trøndelag Bondelag: Kari Åker og
Frank Røym. Borgny Grande er leder for
FAU første år.
Sekretariat er organisasjonssjefene i begge
bondelagene.

Mandat og instruks for Felles Arbeidsutvalg i Nord- og Sør-Trøndelag:
Felles Arbeidsutvalg skal være et koordinerende samarbeidsforum mellom Sør-Trøndelag og NordTrøndelag Bondelag med sikte på å sikre innflytelse i viktige prosesser/arenaer for bondelagene, både
nasjonalt og regionalt. Det er fylkesstyrene som er ansvarlig for den aktiviteten som skjer i regi
arbeidsutvalget, dette innebærer en tett kobling mellom fylkesstyre og arbeidsutvalg. Felles
Arbeidsutvalg skal i hovedsak behandle saker som krever et felles syn og felles opptreden for å sikre
innflytelse. Fylkesstyrene forutsettes å legge overordnete føringer for prinsipielle saker der endelig
uttalelse gjøres av Felles Arbeidsutvalg. Felles Arbeidsutvalg kan i mindre viktige saker uttale seg i
saker som ikke har vært oppe i Fylkesstyrene. Disse saker skal refereres i fortløpende til
Fylkesstyrene.

Saker som er behandlet i FAU:
-

Mandat for Felles Arbeidsutvalg (FAU)
Plan for det videre arbeidet i FAU – møteplan 2017 og 2018
Landbruk 21 – representasjon fra bondelaga
Årsmøtet Norges Bondelag
Videre arbeide i Tenkeloft Trøndersk Landbruk
Representasjon på Agrisjå
Situasjonen i Studieforbundet Næring og Samfunn Nordenfjeldske
Bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag
Forarbeid til møte med Astrid Solberg og Per Skorge den 5. september
Det utarbeides en felles informasjon til våre lokallag om organiseringen og oppgavene til FAU
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-

-

Deltakelse i prosjekt KUBIT. FAU er positiv til at Bondelaga ser ut til å være interessante
samarbeidspartnere innen forskning.
Møte med Innovasjon Norge
Høringssaker fra Fylkeskommunen: Innovasjonsstrategi, Regionalt næringsprogram,
Regionalt miljøprogram, Bygdeutviklingsprogram, Bioøkonomistrategi, Forvaltningsplan
rovdyr.
Møte med fylkespolitikere 8.nov.
Møte med NHO 4. desember
Felles styremøte 4. desember
Søknader kostnadsdekning FAU for 2017 og 2018
Søknad om fortsatt operere som to fylkeslag etter 2018
Plan for politikerkontakt

Høringer (utdrag)

CWD soneforskrift (skrantesjuke på hjortevilt)
Sammen men Nord-Trøndelag Bondelag og Sau
og Geit i begge fylkene, jobbet vi mye med
forslaget til soneforskrift som kom i forbindelse
med CWD. Vi fikk flyttet grensene for
Selbusonen til mer naturlig avgrensa områder
med Gaula og Sjørdalselva/Tevla som
sonegrenser i stedet for fylkesgrenser og
kommunegrenser som først foreslått. Vi har
samarbeidet tett med Mattilsynet og i ettertid
samlet inn posisjoner for en god del av
salteplassene innenfor Selbusonen med tanke på
inngjerding av disse og kostnader knyttet til det.
Regionalt Næringsprogram:
Diskusjonen i styret brukes som grunnlag for Felles Arbeidsutvalg til å utforme innspill til de
prosesser som nå foregår i regi av fylkesmannen og fylkeskommunen i Trøndelag.
Fylkesstyret kom med følgende innspill om prioriteringer:
-

Landbruksavhengige kommuner
Næringssvake områder fjell og kyst
Miljøtiltak som gjødsel lagre
Sau: Bare innenfor gjeldende produksjon (ikke nybygg, men restaurering)
Storfe kjøtt: Bare innenfor gjeldende produksjon (restaurering)
Melk: I første rekke mindre og mellomstore bruk (15 – 30 kyr)
Korn og grønnsak lager: Innenfor de produksjoner med gode markedsmuligheter
Egg og svin prioriteres ikke i denne perioden
Kylling prioriteres ikke
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Uttalelse om kompetansekrav:
Sør-Trøndelag Bondelag retter en henvendelse til Skjetlein videregående skole der vi peker på
behovet for god kompetanse for lærere til Voksenagronomen og at denne kompetansen minst
må tilsvare den som er i det ordinære skoleløpet på videregående skole, Naturbruk. Det er
svært viktig at Voksenagronomen ikke blir en mindreverdig utdannelse.
Etablering av et nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelsa:
Sør-Trøndelag Bondelag støtter forslaget om å etablere et nasjonalt fagkompetansesenter for
landbrukshelse, slik rapporten «Etablering et nasjonalt fagkompetansesenter for
landbrukshelse» fra Landbruk21Trøndelag foreslår. Sør-Trøndelag Bondelag understreker
behovet for ny kunnskap som kan sikre bondens helse – landbrukets aller viktigste ressurs.
Sør-Trøndelag Bondelag vil arbeide aktivt både holdningsmessig og økonomisk for at et slikt
senter kan etableres.

Innspill jordbruksforhandlingene

Arbeidet med årets jordbruksforhandlinger startet som vanlig med forberedelse og
gjennomføring av regionmøtene i januar. I styremøte i januar var første diskusjon om årets
jordbruksforhandlinger og styret fordelte tema og oppgaver mellom seg. Innen midten av
februar hadde lokallagene kommet med innspillene på Questback og styret sendte inn sitt
innspill til Norges Bondelag innen fristen i mars. Følgende oppsummering av innspillet:
Sør-Trøndelag Bondelag mener årets jordbruksforhandlinger skal legge til rette for økt
lønnsom og bærekraftig norsk matproduksjon på norske ressurser. Alle prioriteringer og
endringer i rammebetingelsene skal bygge opp under dette langsiktige mål. Bærekraften
inkluderer økologisk og sosial bærekraft. Sør-Trøndelag Bondelag mener at vi må holde fast
på våre prioriteringer selv om et lite flertall i Stortinget vedtar en Jordbruksmelding vi ikke
kan akseptere. Dersom Stortingets flertall er stort, må vi innordne våre krav til dette.
Sør Trøndelag vil prioritere:
-

-

-

Sikre lønnsomhet i norsk matproduksjon ved muligheter for samme kronemessige
inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet, samt muligheter for å redusere
inntektsforskjellene med andre i samfunnet. For å oppnå dette må vi ha et krav på
ca. 1.300 mill kr
Målrette virkemiddelbruken inn mot å øke matproduksjonen på norske ressurser,
samt å medvirke til å opprettholde kanaliseringspolitikken og virkemidler som
utjevner forskjellene mellom ulike distrikt og bruksstørrelser.
Sikre et bærekraftig landbruk med en innretning som reduserer klimautslippene
med minst 20% innen 2030.
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Beredskap/Tryggere Sammen

Sør-Trøndelag Bondelag har en beredskapsplan som oppdateres og videreutvikles ved behov.
Denne ligger fast på hjemmesiden. Beredskapsplanen er sendt alle kommunene med link til
oversikt over lokallagsledere og den er sendt fylkesberedskapssjefen. Vi har foreslått at
opplysninger om at en er bonde og har dyrehold tas med i kjernejournalen vi alle har. Norges
Bondelag har tatt den saken videre.
Tryggere Sammen kurs i «God å snakke med» ble gjennomført på organisasjonskurset 6.
desember. Fylkesstyret og lokallagslederne hadde tilbud om å delta på det kurset.

Organisasjonens hovedmøter
Regionmøtene 2017
Det ble gjennomført 4 regionmøter i 2017. Hovedtemaene på alle fire møtene var valg 2017 –
politisk arbeid, Først i Tunet, Tryggere sammen og beredskap, Jordbruksforhandlingene 2017
og Ny jordbruks- og reindrifts melding.
På Storstu Winsnes, Singsås kom det 14 deltakere den 24. januar fra bondelagene i Haltdalen, Ålen,
Singsås og Støren, Budal, Soknedal og Rørosbygdene Bondelag. Her var Sissel Berge møteleder og
Anne K Føll møtte fra administrasjonen. Knut Johan Singstad gikk gjennom tema om
Landbrukspolitikk og ny jordbruksmelding. En lydhør forsamling, en del spørsmål og diskusjoner ble
det i etterkant. «Vi må tørre å tenke nytt», «Frakttilskuddet» er viktig i næringa, mer «fokus på
nydyrking» er noen av punktene som kom frem. Kort gjennomgang av Tryggere sammen og Først i
Tunet.
På Storås i Meldal onsdag 25. januar, 17 deltakere fra lagene i Rennebu, Landbrukslaget Nord, Orkdal,
Snillfjord, Lønset, Meldal, Hemne, Hitra og Frøya deltok. Møte foregikk i Storås Samfunnshus, lille
sal. Godt møtelokale. Jon Gisle Vikan presenterte ny jordbruksmelding og Frank Røym presenterte
utfordringene knyttet til årets jordbruksforhandlinger. Kristine Ek Brattset presenterte utfordringer og
tiltak knyttet til Stortingsvalget høsten 2017. Det ble også gått gjennom Tryggere sammen og Først i
Tunet
På Skjetlein onsdag 25. januar, kveldsmøte. 27 deltakere fra lagene i Strinda, Hølonda, Melhus,
Malvik, Skaun, Klæbu, Tiller og Leinstrand, Byneset og Selbu deltok. Møtet startet med kveldsmat i
kantina. Knut Johan Singstad presenterte utfordringene knyttet til ny jordbruksmelding. Frank Røym
presenterte utfordringene omkring årets jordbruksforhandlinger. Det er stor aksjonsvilje i lokallagene.
På Fosen, kommunestyresalen i Rådhuset, Åfjord kommune. Der deltok 14 personer fra lagene fra
Åfjord og Roan, Ørland, Bjugn, Rissa deltok. Lars Morten Rosmo innledet møte om
jordbruksmeldingen og jordbruksforhandlingene. I tillegg ble tidligpensjonen nevnt, mulig utgått på
dato? en ordning man må se på. Videre ble valg 2017 – hvordan får vi mat på dagsorden før valget?
Opplegg for Tryggere sammen og Først i Tunet ble også gjennomgått.
På alle plassene deltok også representanter fra valgkomiteen i Sør-Trøndelag Bondelag.
Uten bønder

Side
17

Matlaus trønder

Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag og felles temadag med Nord-Trøndelag
Bondelag 2017
Årsmøte ble avholdt 16. mars på Scandic Hell, Stjørdal. Det var 53 stemme berettige til stede.
Totalt var det 69 deltakere med gjester, tillitsvalgte, faste utvalg, valgkomite og ansatte.
Møteleder Frank Røym åpnet årsmøte 2017. Han ønsket nestleder i Norges Bondelag Brita
Skallerud velkommen, gjester, delegater og ansatte velkommen til årsmøte.
Minneord over æresmedlem i Sør-Trøndelag Bondelag Martin Bernhard Sollie ble lest opp av
møteleder Frank Røym.

Fylkesleder Lars Morten Rosmo holdt sin tale. Nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud
innledet om ny jordbruksmelding.
Det ble lagt frem en sak om vedtektsendringer, sak til årsmøtet i Norges Bondelag.
Vedtektene sier at det skal være 1 fylkeskontor pr. fylke, men etter sammenslåing til ett
Trøndelag fra 01.01.2018 er søknaden om at det skal fortsatt være Nord- og Sør-Trøndelag
Bondelag som selvstendig enheter etter 01.01.2018.
Årsmøteuttalelse «Historien om den norske modellen» ble vedtatt på årsmøte.
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Etter åtte år som fylkesleder ga Lars
Morten Rosmo stafettpinnen videre til
første kvinnelige fylkesleder i SørTrøndelag Bondelag Kari Åker fra
Rissa.

Landbruksdirektør Tore Bjørkli takket Lars Morten
Rosmo for innsatsen for landbruket i Sør-Trøndelag.

Felles temadag sammen med Nord-Trøndelag Bondelag

Felles temadag sammen med Nord-Trøndelag Bondelag ble avholdt 15. mars på Scandic Hell,
Stjørdal. Det var dagen før fylkesbondelagene avholdte sine separate årsmøter.
Ordfører Ivar Vigdenes ønsket velkommen. Videre Innledninger av fylkeslederne Lars
Morten Rosmo og Asbjørn Helland, nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud og
Venstreleder Trine Skei Grande.
Temaet sammenslåing av fylker og
kommuner v/leder i fellesnemda i AP, Anne
Marit Mevassvik, Landbruksdirektør Tore
Bjørkli, Ordfører i Orkdal Oddbjørn Bang,
SP og tidligere lokallagsleder i Egge og
Kvam Bondelag, Vidar Meldal.
Videre ble det innledning til gruppearbeid
av Borgny Grande og Kari Åker, der
temaet «Hvordan arbeide sammen opp
mot større kommuner, en
fylkeskommune og en fylkesmann».
Dagen ble avsluttet med felles middag
og underholdning, sammen med NordTrøndelag Bondelag.
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Representantskapsmøter i Norges Bondelag 2017
Kari Åker representerte Sør-Trøndelag Bondelag på Representantskapsmøtet i Norges
Bondelag på Sarpsborg 14. juni 2017. Årets jordbruksforhandlinger var ennå ikke avsluttet,
men det ble likevel en debatt om forhandlingene og landbrukspolitikken videre. Ved
framlegget i av budsjett for 2018 tok fylkeslederne Kari Åker og Borgny Grande opp de
økonomiske utfordringene fylkessammenslåingen i Trøndelag utgjorde for Sør- og NordTrøndelag Bondelag. Det ble en nyttig debatt om dette med møtet vedtok ingen endringer i
budsjettframlegget til årsmøtet.

Årsmøte Norges Bondelag 2017

Årsmøteutsendinger fra Sør-Trøndelag Bondelag og andre representanter fra Sør-Trøndelag.
Bak fra venstre: Tora Voll Dombu, leder i NBU (fra Meldal), Norvald Berre, Nils Asle Dolmseth,
TINES representant i Norges Bondelags styre (fra Åfjord), Per Albert Sødal, Kristine Ek Brattset,
Knut Johan Singstad og Jon Gisle Vikan (org.sjef).
Foran fra ventre: Kjell Erik Berntsen, leder i Norsk Sau og Geit (fra Rennebu), Arild Melås, Petter
Harald Kimo, Anna Neergaard Rathe, Kari Åker og Frank Røym.
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Representantene fra Sør-Trøndelag var aktive på talerstolen på to-dagers årsmøte i Norges
Bondelag i Sarpsborg i Østfold 14.-15. juni.
Årsmøtet til Norges Bondelag hadde besøk av landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og
stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal (Krf), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og
Knut Storberget (Ap). Storberget takket for seg og samarbeidet til forsamlingen på årsmøtet.
Han trekker seg tilbake fra Stortinget etter flere år der, og de siste årene som en god
landbrukspolitisk talsperson for Ap.
Statsråd Jon Georg Dale sa i sitt innlegg på bondetinget " Jeg har tenkt å bli sittende en god
stund til for jeg har mye ugjort". Han la videre vekt behov for endring og utvikling både i
primærlandbruket og foredlingsindustrien med fokus på økt markedsretting.

Fylkesleder Kari Åker tok opp betydningen av Inn på Tunet i organisasjonen i sitt innlegg på
årsmøtet i Norges Bondelag. Hun la særlig vekt på videreutvikling og kvalitetssikring av IPT
arbeidet, blant annet å få dette på timeplanen i naturbruk og helse/omsorg på videregående
skole. Les hele Kari Åker sitt innlegg om Inn på tunet her.
Utsending Anna Neergaard Rathe fra Melhus snakket om jordvern på sitt innlegg i årsmøtet i
Norges Bondelag. Hun pekte på utfordringene med å være bonde midt i et veibyggingsområde
der det både er permanent og midlertidig erverv. Midlertidig erverv gir spesielle problemer
der den tilbakeførte dyrkajorda aldri blir av samme kvalitet som før.
Utsending Knut Johan Singstad fra Hemne holdt et innlegg der han i skarpe ordelag kritiserte
regjeringens landbrukspolitikk. Han etterlyste en ansvarlig politikk og påpekte at regjeringens
definisjon på ansvarlighet og det motsatte utgjør 0,00001 % av statsbudsjettet.
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Utsending Kristine Ek Brattset fikk svært kort taletid. Hun uttrykte ei bekymringsmelding fra
fjørfenæringa i Trøndelag, der hun pekte på at kalkunproduksjon fases ut i Trøndelag og
produksjonen flyttes sørover i landet. Også slaktekylling-produsentene har store utfordringer
med redusert produksjon og lønnsomhet. Disse problemene viser godt hva som skjer når en
produksjon faller utenfor markedsregulering innenfor samvirkets kontroll.
På grunn av nedkorting av taletid valgte utsendingene Frank Røym (Soknedal) og Petter
Harald Kimo (Rissa) å trekke sine innlegg. Frank Røym hadde forberedt et innlegg til
årsmøtet om rovviltforliket. Petter Harald Kimo hadde forberedt et innlegg om
melkekvoteregioner og hvor melkestrømmen og pengestrømmen vil gå i Trøndelag hvis
Trøndelag blir en melkekvoteregion.
Innleggene i sin helhet finnes på Sør-Trøndelag Bondelag sin hjemmeside.
Leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen fra Rennebu holdt i et innlegg på årsmøtet i
Norges Bondelag der han tok opp beitenæringas vilkår, i første rekke knyttet til en
rovviltpolitikk ute av kontroll. Rovvilt har vært en sentral del av debatten på dette årsmøte, og
Kjell Erik pekte på blant annet den tunge psykososiale belastning rovviltskader på beitedyr
utgjør. Han roste til slutt samarbeidet med Norges Bondelag og ønsket å videreføre dette

Lokale årsmøter 2017
30 av 31 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober – desember 2017.
På januar ble lokallagene Hemne og Heim slått sammen til Hemne Bondelag.
Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av lokallagenes årsmøter.
Temaene som har godt igjen på flere av årsmøtene er «årets jordbruksoppgjør», «Jordvern»,
«etter Stortingsvalget» og ett
«Trøndelag».
En del lokallag sliter med dårlig
oppmøte, mens noen har veldig bra
oppmøte.

Bildet er fra årsmøtet i
Landbrukslaget Nord i Orkdal, og
som hadde 100-års-jubileum i 2016.
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Ledermøte Sør-Trøndelag Bondelag 16. november 2017
Ledermøtet i Sør-Trøndelag Bondelag ble gjennomført på Prinsen Thon Hotell, Trondheim,
16. november. Det var stor oppslutning fra lokallagene på årets ledermøte, der nye og gamle
lokallagsledere og fylkesstyret hadde et tett program. Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis
Haugen, hadde innlegg om arbeidsmåter framover og at klima, dyrevelferd og matmakt er
viktige saker framover. - Vi har god dyrevelferd, men alltid potensiale til å bli bedre. Vi må
ta definisjonsmakten tilbake! sa Frøydis. Stortingsrepresentant Heidi Greni besøkte også
ledermøtet. Vi har ingen ny regjeringsplattform, og det er en snedig situasjon, sa Greni.
Kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen, tipset om at det er viktig å ta
med politikerne ut, "tegne og fortelle".

Klima var et annet stort tema, og Tony Barman fra prosjektet Klimasmart Landbruk fortalte
om arbeidet med å utvikle klimakalkulatoren og rådgivninga på klima. Knut Johan Singstad
fortalte om løsninga med ventilasjon der gardiner i veggen regulerer lufta, møkkspreding med
slangespreder og varmegjenvinning på melketank. 50% av traktorene skal over på biodiesel i
løpet av 5 år, var biodieselprosjektet i Landbruk 21 Trøndelag sitt mål. Lars Morten Rosmo
fortalte fra forprosjektet der resultatet ble at dette må utvikles etter våre forhold. Det er
uaktuelt å bruke matjord til produksjon av biodiesel, sa han. Vi fikk også et innblikk i
framtidas teknologi ved Gjermund A Kambestad fra Orkel og Knut Røflo fra Foods of
Norway. Og NIBIOs Bjørn Egil Flø tok oss med på hva som skal til for å lykkes for en
bærekraftig bioøkonomi til nytte for bygdene.
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Jordbruksforhandlinger
Kampanjedag lunsjmøte med servering for fylkespolitikere 5. april
Årets kampanje før jordbruksforhandlingene gikk ut på å dele et måltid med politikere. SørTrøndelag Bondelag fikk hjelp fra tidligere bondelagskokk Inge Johnsen da vi tok turen til
komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling og spanderte lunsj på dem. Kortreist mat
skal ha kortreist navn, så derfor ble det servert småsteik i rødvinssaus. Praten gikk og folk
koste seg mens grytene ble sendt rundt. Fylkesleder Kari Åker holdt en tale om landbrukets
betydning i Trøndelag. Politikerne fikk også høre Kristine Ek Brattset fortelle om landbruket i
Rennebu som er avhengig av de små og mellomstore gårdsbrukene.

Leder for komiteen for kollektivtrafikk og regional utvikling, Stig Klomsten, takket for maten
og hadde gode ønsker for videre samarbeid i Tenkeloft for trøndersk landbruk, møter om
tildeling av midler, og lovet hjelp og støtte til bondelaget og landbruket også i tida som
kommer. Så får Hitra-ordføreren gjøre som bondelaget: Server lunsj og ta samtalen rundt
bordet. Tusen takk for at vi fikk komme og takk til Inge Johnsen for kjempegod mat.
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Jordbruksforhandlingene
For fjerde gang ble det forhandlet med en landbruksminister fra Frp. Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag var klare i sitt krav om at nå må det satses på små og
mellomstore gårdsbruk. Vi gjennomførte informasjonsmøte for lokallagene på Skjetlein 9.
mai. Årets jordbruksforhandlinger endte med brudd 20. mai. Ved behandlingen Stortinget
gjorde et historisk krumspring med å sende jordbruksavtalen tilbake til forhandlingspartene
med en del føringer, og forhandlingene ble avsluttet i slutten av juni.

Brudd i jordbruksforhandlingene og aksjoner
Rundballesnømenn – vårt hjerte
blør for norsk landbruk

Mange av lokallagene i SørTrøndelag dro i gang
markeringene med å sette opp
triste snømenn av rundballer.
Bilder ble samlet inn
fortløpende og lagt ut på
facebook.
Plakater og bannere ble også
satt opp. Dette ble gjort i
hele landet
Butikk-aksjon – mer på kjøpet

Klistermerker ble satt på norske varer i butikker rundt om i hele fylket. En del lokallag hadde
også stand i eller ved butikken. Dette ble gjort i hele landet.
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Traktorkjøring og grøfteparkering

I Sør-Trøndelag ble det kjørt traktorkolonner flere steder for å markere misnøye.

Blokade varelager COOP, Rema og ASKO

En landsdekkende blokade av varelagrene til COOP, Rema og ASKO ble gjennomført, og
Sør-Trøndelag Bondelag opplevde stort oppbud fra ulike media.
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Markering i Oslo

Rundt 100 sør-trøndere var med på den felles markeringa i Oslo foran Stortinget. Her ble det
gitt rødt kort til landbruksminister Jon Georg Dale.

Organisasjonsbygging
Verve- og informasjonsutvalget 2017
Verve- og informasjonsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått av Norvald Berre,
varamedlem til fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag (leder), Anna N. Rathe, styremedlem i
Sør-Trøndelag Bondelag og Anny N. Husdal, Åfjord og Roan Bondelag. Fra administrasjonen
har Anne K. Føll fungert som sekretær.
Verve- og informasjonsutvalget har hatt ett fysisk møte, ellers har korrespondansen gått via
mail. Norvald Berre og Anna N. Rathe hadde ringerunde til bruksmedlemmer som ikke har
betalt sin kontingent på november.
Utvalget har fokus på FØRST I TUNET og Verving – synlighet – informasjon –
kommunisere budskap, dette henger sammen. Først i Tunet var tema på regionmøtene på
januar og på Opplæring tillitsvalgte på desember.
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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 medbrakt kake og
bonde T-skjorte☺.

Medlemsutvikling

Medlemsutvikling 2017 (Pr 31.12.2017)
Fylke

SØR-TRØNDELAG
BONDELAG

Pr.
Pr.
31.12.2016 31.12.2017 Endring

4270

4282

12

Nye

228

Total
avgang

% vis
endring

206 + 0,3%

Her feirer fylkesstyret (fra før
årsmøtet 2017) positiv
medlemsutvikling, og vi må stå på
med å være først i tunet og tørre og
spørre!
Tørre å
spørre!

Følge med
hvem som
kan verves

Lokal
aktivitet og
synlighet
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Sørge for
innmelding

Sørge for
inkludering

Opplæringsutvalget 2017
Opplæringsutvalget har bestått av Kristine Ek Brattset, leder, Julie Gunnerød (STBU) og
Sigbjørn Gilde (lokallagsleder Åfjord og Roan Bondelag). Sekretær har vært Berit J Sølberg.
Studietur til Fosen for nye og unge bønder 18. – 19. mars

Helga 18.-19. mars dro en fin gjeng nye og unge bønder til Fosen for å lære mer om Fosen og
landbruket der. Det var unge bønder fra Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal som benyttet seg av
anledningen til å bli med på studieturen for nye og unge bønder. Det var nettverkene for nye og unge
bønder og Sør-Trøndelag Bondelag som arrangerte turen.
Ferden gikk med buss fra Trollheimen Turbuss AS med Johan Vindal som stødig sjåfør. God stemning
i bussen og engasjerte og interesserte ungdom bidro til en flott og lærerik tur. Vi besøkte Ytre
Stadsbygd samdrift som drives av Anders Brødreskift,
Jostein Vemundstad og Nils Morten Buan. Her har de
litt over 600 tonn i melkekvote, driver 900 dekar
dyrkajord og opererer i fire fjøs tilsammen. Vi besøkte
kufjøset som er et kaldfjøs satt opp i 2004. Turen gikk
videre til Reins Kloster gård som drives av Hans H
Hornemann. Her er det økologisk drift, treinnredning
og han var tidlig ute med melkerobot. Issmaking hos
Reins Kloster sin iskremproduksjon på Leira.
Biovarmeanlegget til Gisle Bedin i Rissa. Inn på
tunet og nytt sauefjøs hos Gunnar og Anne Marit
Singsaas i Sørdalen i Åfjord. Bondequiz ved Åfjord og
Roan bondelag etter middagen på Fosen Fjordhotell. Dag to gikk
turen til Norddalen samdrift der Einar Johannes Butli viste gjengen rundt. I Bessaker
besøkte vi Ida B Pettersen og Ola Andreas Dahle som har bygd om fra melk til sau midt i sentrum.
Siste stopp var hjortefarmen til Inge og Ingrid Hårstad i Åfjord.

Ung bonde-samling i forbindelse med Agrisjå 25. – 26. august
I samarbeid med TINE, Felleskjøpet og Nortura ble det arrangert Ung bonde-samling i forbindelse
med Agrisjå. Ettersom Sør-Trøndelag Bondelag brukte ungbonde-potten på Fosenturen, tok NordTrøndelag Bondelag hovedansvaret for bondelaget på denne samlinga som var lagt til Scandic
Lerkendal, Trondheim, og samlet litt over 200 deltagere!
Dag en hadde foredrag og dag to var deltagelse på landbruksutstillinga Agrisjå. Stemningen var god
under hele arrangementet, og på talestolen sto blant andre Kristin Waagen fra Tingvollost og Øyvind
Skarstad fra Fjellandbruket. Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Grande og styremedlem
i Nord-Trøndelag Bondelag, Kristoffer Moan, deltok også med oppfordrende innlegg overfor
framtidige bønder. Parallelle foredrag om ammeku/storfekjøtt, sau, gris og melk sto på programmet.
Nina Kolltveit Sæther holdt innlegg om samvirket, og dagen ble avrundet med middag og
underholdning for de påmeldte.
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Kvinner Kan – være i vinden! 28. oktober

Kvinner Kan ble i år arrangert for åttende gang og vi kan nok en gang takke SørTrøndelag Fylkeskommune for økonomisk tilskudd til å gjennomføre arrangementet.
«Kvinner Kan – være i vinden!» ble arrangert på Scandic Lerkendal i Trondheim for 55
deltagere.
Årets «hane» (konferansier) var Sigmund Kveli. Revyartisten fra Kvelia i Lierne kjent for
mye bjørn og lite kvinnfolk, dro en humoristisk tråd gjennom arrangementet.
Årets damer var Tora Voll Dombu som er leder i Norges Bygdeungdomslag, Laila Lochert
som vant «Farmen» 2016, Live Skinnes fra Krødsherad som driver en mangfoldig gård og
Gardsfruene.no og Anne Huitfeldt som driver Vaaganhuset i Klæbu.
Landlig Velvære, Gardsprodukter.no, Vaaganhuset og Anne Marit Myrmo/Berit Haugrud
hadde salgstands.

Kurs for lokallagsstyrene i Trondheim 6. desember

Sør-Trøndelag Bondelag har hatt fokus på beredskap og opplegget Tryggere Sammen i flere
år. På kurset for lokalt tillitsvalgte som vi gjennomførte 6. desember hadde lokallagslederne
og fylkesstyret et opplegg sammen med Sveinung Tennfjord og Therese fra Kirkens Nødhjelp
og Julia Hagen fra St. Olavs. De gjennomførte opplegget "God å snakke med". Tilsammen på
alle tre kursoppleggene var det nærmere 40 deltagere påmeldt. Lokallagsstyrene hadde kurs i
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lokallagsarbeid i praksis og vi
hadde et opplegg for lokale
valgkomiteer som Arild
Melås gjennomførte. Bildet er
fra kurset «God å snakke
med».

Kurs og konferanser
fylkesstyremedlemmer har
deltatt på i 2017
•

•
•

•

Anna Neergaard Rathe, Kristine Ek Brattset, Frank Røym og Kari Åker deltok på
organisasjonskurset som Norges Bondelag holdt for tillitsvalgte i fylkesstyrene i juni. Kristine
deltok også på kurset i landbrukspolitikk.
Kari Åker og Frank Røym holdt innlegg på Røroskonferansen til fylkesmannens
landbruksavdeling i oktober.
Frank Røym holdt innlegg på Fjellandbrukskonferansen på Oppdal 21. november med fokus
på muligheter for fjellandbruket framover.
Anna Neergaard Rathe holdt innlegg på jordvernkonferansen til fylkesmannen i Trøndelag i
desember.

Uten bønder

Side
31

Matlaus trønder

Næringsutvikling og grunneierretter
Jordvern
Sør-Trøndelag er et av de fylker i landet som bygger ned mest matjord. Figuren nedenfor
viser at det i gjennomsnitt i perioden 1965 til 2015 er nedbygget ca. 1.300 dekar dyrka og
dyrkbar jord hvert år- Til sammen er det i perioden 1977 til 2015 bygget ned ca. 60.000 dekar.
Stortinget har satt som mål at det bør bygges ned maksimalt 4000 dekar pr år, noe som blir ca.
320 dekar for Sør-Trøndelag sett i forhold til mengde dyrkajord. Dersom Sør-Trøndelag skal
komme ned mot Stortingets mål må derfor nedbygging av matjord i fylket reduseres med
nesten 1000 dekar pr år.

De største utfordringene knyttet til jordvern i fylket i 2017 har
vært:
-

Ørland Kampflybase
E6 Klett til Støren, inklusive Klettkrysset
E6 Ranheim til Stjørdal
Fylkesvei 714 (Lakseveien)
Arealplan Trondheim
Arealplan Melhus og Orkdal (tomt kyllingfabrikk)
Ny travbane
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Stiftelse av Jordvern Trøndelag

Tirsdag 14.02.17. ble Jordvern Trøndelag stiftet på Voll 4H gård, Trondheim. Til stede var 17
deltakere fra organisasjonene Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, 4H
Trøndelag, Nord-Trøndelag Bondelag, Oikos Sør-Trøndelag, Strinda Landbrukslag, Lerflaten
Gård, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Fremtiden i våre hender – Trondheim studentlag,
Fylkesmannen – landbruk, Allskog SA, Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag og Stiftelsen Voll
Gård.
Innledning ved arkitekt Ole Wiig som viste plansjer, bilder og illustrasjoner omkring det å
utvikle Trondheim til en levende by.
Selve stiftelsen ble gjennomført med
-

Godkjenning av vedtekter
Valg av Arbeidsutvalg
Arbeidsplan

I løpet av 2017 er det er det avholdt tre andre møter. I januar av det møte i interimstyret og i
september og november møter i Arbeidsutvalget. Saker det har vært jobbet med:
-

Tomt for kyllingfabrikk på Orkanger
Etablering av Jordvern Trøndelag sin side under www.jordvern.no
Vurdering av viktige jordvernsaker i regionen: Ny travbanen, E6 sør og Klettkrysset, E6 nord
Synlighet i sosiale media.
Fylkesmannens jordvernkonferanse 5. desember.
Naturvernforbundet har temamøte første tirsdag i hver måned. Jordvern og jordflytting kan
være et tema der.
Utveksle informasjon mellom organisasjonene i Jordvern Trøndelag. Samordne utspill og
uttalelser
Nord- og Sør-Trøndelag har bevilget 10.000 kr hver til Jordvern Trøndelag.

Møter med Norsk Kylling

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har hatt to møter med Norsk Kylling der framtida
for trønderske slaktekyllingprodusenter og tomtevalg har vært tema. Sør-Trøndelag Bondelag
har ikke lagt skjul på at det ikke har vært ønskelig at kornjord nedbygges, samtidig som vi har
signalisert at bygging av nytt slakteanlegg er viktig for slaktekyllingproduksjonen i
Trøndelag. Jordflytting og hva anlegget skal inneholde har også vært tema på møtene. Det ble
utpå høsten klart at Furumoen i Orkdal kommune ble valgt. Også lokallagene i Orkdal har
vært involvert i saken og høringa til reguleringsplanen. Vi hadde også et møte med Nortura i
juni mens det enda var uklart hvordan avtalen om leieslakting mellom Nortura og Norsk
Kylling ville ende.
Uten bønder

Side
33

Matlaus trønder

E6 sør og nord for Trondheim

Deler av E6 sør for Trondheim (Melhus kommunegrense til Heimdal) har vært under
utbygging i 2017 med svære terrenginngrep og store områder for midlertidig erverv.
Bondelaget har ikke vært i inngrep med grunneierne som er berørt men har deltatt på
informasjonsmøter med Statens Vegvesen. Ca 100 dekar matjord går tapt i dette veiprosjektet.
Grunnervervsprossen E6 Skjerdingstad til Ulsberg har så vidt startet opp og detaljreguleringen
er i gang. Veistrekningen er på nasjonal transportplan men ennå ikke finansiert. Nye Veier har
satt i gang noen prosesser overfor kommunene på noen endrete veitraseer og planløsninger.
Ca. 1000 dekar matjord vil bli bygget ned når veien er ferdig.
E6 Ranheim til Stjørdal er under regulering til 4 felts motorvei etter krav fra Nye Veier.
Bondelaget har deltatt på flere informasjonsmøter med grunneierne og Nye Veier. Ca. 170
dekar forventes på bli lagt under asfalt, men det arbeides med gjenvinning av areal ved
deponering og oppfylling.

Ørland Kampflybase
De første F35 jagerflyene ankom Ørland i november 2017 og støyen ble til fulle demonstrert.
Det gjenstår ennå å erfare den total støybelastning i rød og gul sone når flyene er fullt ut
innfaset. Støygruppa gjør fortsatt et meget godt arbeide for de støyberørte og holder kontakten
med Ørland kommune og Forsvarsbygg, samt arbeide opp mot lokale og sentrale politikere.
Støygruppa arrangerer jevnlige informasjonsmøter for de støyberørte med advokater,
Forsvarsbygg og Ørland kommune. De første berørte bøndene i rød sone har nå fått tilbud fra
Forsvarsbygg.
Fylkeskontorer og fylkesleder har deltatt på diverse møter med enkeltbønder og i møter med
Støygruppa, Forsvarsbygg og kommunen. Fylkeskontoret deltar i referansegruppe for
undersøkelse av støy og husdyr som drives av NMBU.
NIBIO har i 2017 gitt ut rapporten Støy, bolig og næring: Verdi‐ og næringsulemper i
støyutsatt jordbruk på Ørland. Samlet kan de forventede effektene av tilpasninger til økt støy
oppsummeres slik:
-

-

-

Støyeffekt, uavhengig av tilpasningsalternativ: For alle gårdsbruk som får vesentlig
økt støy blir den mulige verdiskapingen redusert. Landbrukseiendommen blir mindre
attraktiv for videreutvikling av eller omlegging til husdyrproduksjon eller
arbeidsintensive driftsformer.
Dersom bomuligheten på gården fjernes, vil ikke lenger gården bli verdsatt som
kombinert bolig og produksjonssted. Effekten for fremtidig verdiutvikling vil
antagelig være negativ. I tillegg oppstår avstandsulemper, redusert attraktivitet som
arbeidssted og reduserte utviklingsmuligheter
Gårdsbruk som får isolert boligen til akseptabelt, innendørs støynivå, kan heller ikke
forventes over tid å bli verdsatt fullt ut som landbrukseiendommer med attraktive
Uten bønder

Side
34

Matlaus trønder

-

bomuligheter. Selv om driftsmessige ulemper i første omgang blir minimert, vil
støyens effekter på utviklingsmulighetene på gården være i stor grad som om boligen
ble fjernet.
Gårdsbruk som eventuelt ikke gjennomfører tilpasninger til økt støy, løper størst risiko
når det gjelder verdien av gården i fremtiden.

De effektene som er nevnt ovenfor, kommer i tillegg til en relativt lang periode med stor
usikkerhet om fremtidige rammevilkår for videreføring av aktiviteten på gårdsbruket. Denne
perioden må antas i seg selv å ha medført utsettelser og kansellering av oppgraderings- eller
utviklingstiltak på gårdene.
I tillegg har Norges Miljø- og biovitenskaplige Universitet (NMBU) gjennomført to
undersøkelser
Støyundersøkelsen
Flystøy i forbindelse med uttesting av det fremtidig planlagte flymønster førte kun i enkelte
tilfeller til atferdsendringer hos voksne storfe. I hele undersøkelsesperioden ble det aldri
registrert endringer i hjertefrekvensen hos melkeku oppstallet i fjøs i forbindelse med take-off,
overflyvning eller landing. Ut ifra disse resultatene og observasjonene er det
dyrevelferdsmessig forsvarlig å ha dyr på beite i forbindelse med flyvning etter fremtidig
flymønster med F-16. Det lar seg allikevel ikke forutsi hvordan dyrene vil reagere på flystøy
fra F-35, dette vil planlagte husdyrundersøkelser i sommeren 2018 avdekke.
Spørreundersøkelse husdyrbønder
Det er mye usikkerhet blant gårdbrukerne angående hvilken effekt flystøy fra F-35 vil ha på
husdyrene og hvordan dette vil påvirke hverdagen i framtiden. Vanlig ukentlig flyvning med
F-16 virker ikke som å være et stort problem, men mange mener at øvelsesflyvningene kan by
på utfordringer. Dette har blitt undersøkt flere ganger tidligere med ganske tydelige resultater
og konkrete forslag om tiltak, men bør undersøkes nærmere med de nye flyene, spesielt hvis
det er øvelse i beitesesongen.
Spørreundersøkelsen viser helt klart at flertallet av
gårdbrukerne i rød støysone i utgangspunktet
ønsker å fortsette med husdyrholdet, men at det
er helt uaktuelt for de fleste å flytte fra gårdene
og fortsette driften. I henhold til behov for
tilsyn, ønsker vi heller ikke å anbefale at
gårdbrukere som skal drive husdyrholdet
videre skal flytte vekk fra dyrene. Dette gir
ikke dyrevelferdsmessig god nok sikkerhet.
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Rovdyr og beiteressurser
Sør-Trøndelag Bondelag sitt rovdyr-team består av Frank Røym, Kari Åker og Berit J Sølberg
(sekretariat). Det er samarbeidet tett med Nord-Trøndelag Bondelag, og også Møre og
Romsdal Bondelag. Det er prioritert å møte på møter i rovviltnemda region 6.
Revisjon av forvaltningsplan store rovdyr i rovviltregion 6 (Midt-Norge)

Arbeidet med revisjon av forvaltningsplan store rovdyr i region 6 startet med innspillmøter
høsten 2016, der vi deltok på Oppdal. De tre bondelagene i regionen arbeidet målrettet for å
lage et felles innspill der vi prioriterte å jobbe for Forollhogna og Øvre Sunndal som
beiteprioritert områder i forhold til jerv, innmark er beiteprioritert område uansett, forvaltning
av kongeørn og kvotefri gaupejakt. Vi fikk gjennom Forollhogna og Øvre Sunndal som
beiteprioriterte områder i forhold til jerv, setning om innmark som beiteprioritert område og
kvotefri gaupejakt i flere områder enn forrige forvaltningsplan. Nå venter vi på
Miljødirektoratets faglige vurdering.
Dialogmøter beitebruker og rovviltforvaltning

Eva D Alstad (Fylkesmannens landbruksavdeling), Frode Aalbu (Statens Naturoppsyn, SNO), Gunnar
Alstad (leder i Rovviltnemda region 6), Geir Morten Granmo (daglig leder interkommunalt
skadefellingslag), Frank Røym (Sør-Trøndelag Bondelag, møteleder) og Kjell Vidar Seljevoll
(Fylkesmannens miljøvernavdeling).
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I mars ble det gjennomført en ny runde dialogmøter om rovdyrerstatninger og
rovviltforvaltning. Rovviltnemnda, Fylkesmannen og Statens Naturoppsyn deltok på møtene
som var et samarbeid mellom Sør-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Sau og Geit, SørTrøndelag Bonde- og Småbrukarlag og Fylkesmannen.
Det ble gjennomført fem dialogmøter der beitebruker kunne møte forvaltning. Disse ble holdt
i Rissa, Orkdal, Selbu, Oppdal og på Støren. Størst oppmøte var det i Selbu og på Oppdal
På programmet sto forskrift for erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt,
forvaltningsplanen for store rovdyr i region 6, skadedokumentasjon og forebyggende og
konfliktdempende tiltak. På møtet i Selbu hadde vi i tillegg informasjon om prosjektet
interkommunalt skadefellingslag.

Tapstall – organisert beitebruk

Av tabellen kan en se at tapstallene i våre beiteområder har gått noe opp i forhold til fjoråret.

Det er også lagt ned arbeid i forberedelsen til det nye prosjektet på Fosen som kom i gang
etter at det ble vedtatt på Stortinget i juni 2016 at det skal gjennomføres prosjekt med
forvaltning av kongeørn på Fosen og i Troms. Fosen er valgt ut etter prosjektet om å finne
tapsårsaker på beitedyr i Rødsjø beitelag i Rissa ble gjennomført i 2014 og 2015.
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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 2017 38 godkjente Inn på tunet-gårder i SørTrøndelag.
Inn på Tunet – kontaktforum

Kontaktforumet er utvidet til å gjelde hele Trøndelag. Her møter bondelaget, fylkesmannen,
fylkeskommunen, IPT Midt-Norge (nettverket), IPT Trøndelag SA, NLR HMS til felles
informasjon om hva som rører seg på området. Sør-Trøndelag har hatt en handlingsplan for
IPT der bondelaget har hatt ansvar for mobilisering. Dette er løst gjennom å besøke IPT-gård
på studietur for unge bønder, tema på to mulighetsmøter og opplegg for VG3-klasse på Øya
vgs. Det er også presentert en kort plansjeserie som lokallagsstyrene skal kunne bruke på
møter med sine kommunestyrer. Det skal startes arbeid for en handlingsplan for IPT i
Trøndelag.

IPT-kontaktforum på møtet på Frosta i juni, fra venstre: Laila Stubsjøen, Skjetlein vgs, Marit Øien,
NLR HMS Trøndelag, Berit J Sølberg, Sør-Trøndelag Bondelag, Trude Refsås, IPT Trøndelag SA,
Kari Frøseth, Fylkesmannen, Inger Moe, IPT Midt-Norge (nettverket), Arve Lian, Fylkeskommunen,
Kirsti Buseth, Trondheim kommune og Eva Hojem, IPT tilbyder og tidligere leder av IPT Midt-Norge.

Uten bønder

Side
38

Matlaus trønder

Prosjekter/engasjementer
Voksenagronomen
I 2016 søkte Sør-Trøndelag Bondelag om midler til et kompetansesamarbeid mellom Hedmark,
Oppland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag om gjennomføring av forprosjekt for nasjonal modell for
voksenagronomutdanning (agronomutdanning for voksne). I perioden har en arbeidsgruppe fra
fylkeskommunene, faglagene i landbruksnæringa og utvalgte skoler jobbet med prosjektet.
Voksenagronomtilbud har vært en suksess i alle deler av landet og ikke minst i Oppland, Hedmark,
Nord- og Sør-Trøndelag der interessen og søkningen har vært særdeles stor i lang tid. Med bakgrunn i
dette søkte de fire fylkene sammen om midler til å kunne utarbeide en mer enhetlig modell for
gjennomføring av denne type tilbud og sikre kvaliteten på opplæringa som blir gitt.
Sør-Trøndelag Bondelag v/ Lars Morten Rosmo har ledet arbeidsgruppen og etter hvert har Norges
Bondelag overtatt sekretariatsansvaret.
Arbeidet startet med et møte mellom fylkeskommunene, faglagene Norges Bondelag og Norsk Bondeog småbrukarlag, og LMD i Oslo i juni 2016, der målet med prosjektet ble fremlagt og
prosjektgruppen ble satt. Norges Bondelag har vært sekretariat for gruppa.
Voksenagronom ble et tema i jordbruksforhandlingene 2016. Her ble det besluttet at det skulle
gjennomføres en utredning av tilbudene i løpet av 2016/2017, og utredningsarbeidet ble satt i gang
oktober 2016. Prosjektet fikk en plass i referansegruppa til utredningen og har jobbet med
oppfølgingen av dette arbeidet. Parallelt med utredningsarbeidet jobbet prosjektgruppa med
utfordringsnotat og prosjektbeskrivelse for et hovedprosjekt. April 2017 ble utredningen overlevert
LMD, med en anbefaling for en formell, nasjonal standard for organisering og rammeverk for
voksenagronomtilbudene.
Utredningen ble en del av Jordbruksoppgjøret våren 2017, og resultatet ble at det settes av kr 11 mill.
til voksenagronomtilbud gjennom jordbruksavtalen som en øremerket bevilling og at det settes av 2
mill. kroner under KIL-ordningen til utvikling av digitale løsninger i forbindelse med etablering av
modellen.
I 2017 har prosjektgruppa gjort følgende:
 Utarbeide en ny prosjektsøknad for et hovedprosjekt der man utvikler kvalitativt gode og
likelydende modeller for innholdet i voksenagronomkurs. Vi mener det er viktig at det er stor
lokal frihet til å benytte den metoden som funker, men at man jobber for å sikre lik kvalitet på
tvers av de variantene som brukes. Her vil næringa ta initiativ til en samling for alle skoler og
fylkeskommuner som tilbyr voksenagronom for å forankre prosjektet med en workshop for å
få innspill til arbeidet i hovedprosjektet.
 Jobbe for at de øremerkede 2 millionene over KIL-ordningen til digitalisering benyttes på en
hensiktsmessig måte, enten ved å selv søke om et digitaliseringsprosjekt eller ved å
samarbeide med den eller de som får prosjektet.
Det har vært avholdt sju møter i prosjektgruppa i perioden, hvorav ett telefonmøte.
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Klimasmart Landbruk

Norges Bondelag har sammen med andre aktører i næring og forskning igangsatt prosjektet
Klimasmart Landbruk med mål om å
redusere utslippene av klimagasser fra
landbruket med 20 % samtidig som
matproduksjonen skal øke. Klimasmart
landbruk har vært tema på regionmøtene i
januar og på ledermøtet i november. I
tillegg var mange av våre medlemmer
profilert når det gjelder klimasmarte tiltak
under #100 klimaløsninger.

Lars Morten Rosmo, Landbruk 21 Trøndelag,
Tony Barman, prosjektleder Klimasmart Landbruk og Knut Johan Singstad, klimasmart bonde😊
Økologisk Foregangsfylke Trøndelag

Sør-Trøndelag Bondelag er representert i styringsgruppen i prosjektet som drives av Norsk
Landbruksrådgiving og ledes av Fylkesmannen. I 2017 har det vært følgende aktivitet.
-

Nasjonal økomelk-konferanse, Scandic hell, Januar,
Etablering og drift av «Erfaringsgrupper»
Gjennomføring forsøksfelt
Uttak av graskvalitetsprøver
Stand på Trøndersk matfestival i august i et eget økotelt
Aktiviteter på Matnavet Mære – fagdager, kurs, besøksordning nye produsenter, oppfølging av nettverk
Gjennomføring av to studieturer
Gjennomføring av Økouka
Fagdag for elever Mære og Nord Universitet, på Støre
Deltok økoseminar Bjerkem
Felleskonferanse for alle foregangsfylkene på Ås 18.okt, norsk økologisk til hyllene
Fagmøte Røros 7.nov . Rønningen gård i Dalsbygda. Biotown-best på bærekraft, holde liv i konferansen
økologisk 3.0

Prosjekt økt verdiskaping i storfekjøtt i Trøndelag
I 2014 ble det satt i gang et treårig prosjekt for å øke tilgangen på storfekjøtt til sitt nye og moderne
slakteri på Malvik rett nord for Trondheim. Prosjektet gjennomføres av Nortura i samarbeid med
faglagene, NIBIO og med støtte fra Fylkesmannen. Bakgrunnen er både det nasjonale underskudd på
storfekjøtt som Nortura ønsker å bøte på samt den store betydning storfeholdet har for landbruket i
Sør-Trøndelag og som da Fylkesmannen må prøve å styrke.
Prosjektet har fått god mottakelse og mange har deltatt på informasjonsmøter og på Storfekjøttskolen
som er et kursopplegg i prosjektet. Det er ellers et omfattende rådgivingsopplegg som tilbys de som
melder seg på som styrker kompetansen, bygger opp nettverk og har sterkt fokus på lønnsom drift.
Prosjektet ble avsluttet i 2017 og det er forventet at Nortura presenterer en egen rapport i 2018. NIBIO
har en egen rapport i forbindelse med prosjektet som omhandler økonomi og baserer seg på
regnskapsdata fra 100 gårdsbruk. Knut Johan Singstad deltar i styringsgruppen for Sør-Trøndelag
Bondelag.
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Urbant og Bynært Landbruk
Prosjektet ble etablert i 2015 etter initiativ fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag
Bondelag. Prosjekteier i dag er Trondheim kommune. I tillegg er flere andre aktører med, blant annet
NTNU, Nibio, Ruralis, m.v.
Bakgrunnen for prosjektet er å øke legitimiteten for det bynære landbruket og få flere urbane
innbyggere interessert i landbruk og vekstprosesser. Folkehelse Urbant landbruk tilrettelegger for
møteplasser i lokalsamfunnet. I tillegg kan Urbant landbruk kan være en god arena for integrering
Nytt kompetansesenter for urban dyrking på Voll gård i Trondheim ble etablert høsten 2016.
Kompetansesenteret på Voll gård skal blant annet bidra til å utvikle småskala økologisk dyrking og
være til glede for alle med interesse for dyrking av mat i Trondheimsområdet. Gården tilbyr dessuten
muligheten til å kjøpe jord, gjødsel og pallekarmer, samt å leie nødvendige redskaper.
Sør-Trøndelag Bondelag er representert i styringsgruppa for prosjektet.

Landbruk 21 Trøndelag

LA21T er et regionalt innovasjonsprogram med utgangspunkt i det trønderske landbruket,
etablert og drevet av landbruksnæringa i begge trøndelagsfylkene. LA21T er et
utviklingsredskap som skal bidra til et mer bærekraftig landbruk – miljømessig, sosialt og
økonomisk. Det overordnede målet er å mobilisere det kreative og kompetente landbruket til
nytenking og samarbeide på tvers av ulike verdikjeder og sektorer, involvere tradisjonelle og
utradisjonelle næringsaktører og løfte gode ideer fra næringa til FoU.
LA21T jobber innenfor fem strategiske innsatsområder; Økt verdiskaping, Økt produksjon,
Industriell biomasseforedling, Landbrukshelse og Klima. Initiativene og prosjektene som
LA21T setter i gang innenfor disse satsingsområder følger en tversektoriell og bioøkonomisk
tankegang for å fremmesynergien mellom jordbruk, skogsbruk, havbruk og fiskeri.
Fylkesleder Kari Åker deltar i styringsgruppen for Landbruk 21 og fylkesbondelagene er
representert i en del av prosjektene som kjøres under Landbruk 21.

Sau på utmarksbeite er eksempel på god
utnyttelse av beiteressursene.
Matressurser vi ikke kan få utnyttet på
annet vis. Her fra Oppdalsfjella. Fotograf
er Anita Schie Bjerkaas
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Mulighetsmøter nye næringer

I samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling og kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord,
Melhus, Trondheim og Malvik arrangerte vi to
mulighetsmøter i løpet av vinteren. På Hitra var
det nærmere 50 deltagere og på Skjetlein rundt
25. Her var innledninger fra bønder som driver
med flere næringer og fylkesmannen presenterte
hvor mulighetene ligger nå i bl. a lokalmat og
Inn på tunet. Deltagerne ble presentert for en
enkel metode for å kartlegge egen gård og alle
ressursene der.

Nofence elektronisk gjerdesystem

Sør-Trøndelag Bondelag og Selbu Bondelag har sammen med Norsk Landbruksrådgiving
(NLR) Trøndelag søkt og fått innvilget midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til å starte
opp med et prøveprosjekt for utprøving av «Nofence» på storfe i Selbu. Bakgrunnen for
initiativet er en konflikt mellom Reinbeitedistriktet/Nasjonalparkstyret og Roltdalen Beitelag
om gjerdehold for storfe i Roltdalen Nasjonalpark. 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. Et elektronisk gjerde ville ha
løst en rekke utfordringer, da det ikke ville være til forstyrrelser for reinen og det vil effektivt
holde storfe innenfor et avgrenset område. I tillegg til å fungere som effektivt gjerde, vil
systemet også kunne tillegges mange viktige tilleggsfunksjoner.
Beitelagene i Roltdalen har vært villige til å prøve ut Nofence på storfe på et kontrollert
beiteområde på innmark for senere eventuell bruk i Roltdalen. Selve utprøvingen skal utføres
av NLR Trøndelag som står som ansvarlig for metode og gjennomføring. Imidlertid har
Mattilsynet inntil videre ikke godkjent bruk av Nofence til storfe men bare til geit. Inntil
godkjenning foreligger er prosjektet lagt på is.
Prosjekt fremtidsrettet jordbruksdrift og reindrift
Bondelaget er invitert av Fylkesmannen v/reindriftsavdelingen til å delta i etablering av et prosjekt om
beitebruk/landbruk/reindrift i Os og Røros kommuner. Reindrift og jordbruksdrift i samme område har
lenge vært en kilde til konflikter og utfordringer knyttet til arealbruk. Det ønskes at prosjektet skal
bidra til å finne langsiktige løsninger og etablere tiltak som gir forutsigbarhet og gode driftsforhold for
disse to næringene. Ved å tilføre ekstra ressurser gjennom et prosjekt, vil en kunne arbeide konkret
med å finne løsninger på de ulike utfordringene. Aktuelle tema en kan jobbe med i prosjektet:
-

Funksjonelle gjerdeløsninger for å unngå rein på innmark
Gode varslingsrutiner og kommunikasjon mellom partene
Muligheter for nye vinterbeitearealer for rein (Fæmund sijte)

Det har så langt vært avholdt et møte på Røros og to møter i Os.
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Arbeidsgruppe økt norsk fôrandel i Norges Bondelag

Årsmøtet 2015 har vedtatt at Norges Bondelag skal arbeide for at jordbrukets norskproduserte
fôrandel innen 2025 øker fra dagens nivå på om lag 75 prosent til 85 prosent. Jordbruksarealet
over hele landet må utnyttes til mat- og fôrproduksjon. Styret i Norges Bondelag etablerte
høsten 2016 ei arbeidsgruppe som skal arbeide for å øke norskandelen i fôret. Arbeidsgruppa
er foreløpig i oppstartsfasen og skal avsluttes i 2020. Arbeidsgruppa skal blant annet belyse
hvilke virkemidler som kan gi økt norskandel i fôret. Fylkesleder Kari Åker deltar i
arbeidsgruppa.

Referansegruppe for statsallmenningsutvalget

Regjeringen har satt ned et NOU-utvalg for å vurdere regelverket omkring
Statsallmenningene, der Norges Bondelag er representert i styringsgruppen. Bondelaget har i
den forbindelse en referansegruppe der fylkesstyret ved Frank Røym er representert og vi har
deltatt på møter i referansegruppen samt gitt innspill til tekst i utredningen. Utvalget er viktig
i en avklaring om bruksberettigete sine rettigheter på statens grunn, samt forholdet til
Statskog.

Stiftelsen Voll gård

Sør-Trøndelag Bondelag er representert i styret til Stiftelsen Voll gård. Voll gård ligger på
Moholt og er «hele byens bondegård».
Gården eies av Landbruksselskapet i
Sør-Trøndelag. Under Stiftelsen Voll
gård ligger drifta av besøksgården som
er godkjent både som 4H-gård og Inn
på tunet gård. Også Frivilligsentralen
på Strinda hører til Stiftelsen Voll gård.
Kompetansesenter for urbant og bynært
landbruk er lagt til gården og har egen
prosjektleder. OpplevelsesVoll, Åpen
gård på søndager og gårdsbesøk for
skoler og barnehager er
hovedaktivitetene på gården. Det er også etablert et samarbeid mellom Voll gård og Presthus
gård.

Bøndernes Hus AS

Generalforsamling i Bøndernes Hus var 13. juni, Sør-Trøndelag Bondelag deltar på denne
forsamlingen. Sør-Trøndelag Bondelag har 10 aksjer i Bøndernes Hus.
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Alliansebygging og samarbeidspartnere
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Sør-Trøndelag Bondelag har et nært samarbeid både med administrasjonen og politikerne
fylkeskommunen. Bondelaget sitter i et rådgivende utvalg for bruk av midler til Rekruttering
og Kompetanse i landbruket (RK-midlene) tilført Fylkeskommunen gjennom
jordbruksavtalen. Det gir tilskudd til ulike utviklingsprosjekt årlig. Bondelaget følger også
opp naturbruksskolene bl.a. gjennom representasjon i skoleutvalget til Skjetlein Videregående
Skole. Vi gir gjensidige innspill til fylkeskommunen når det gjelder jordbruksforhandlingene
og aktuelle høringer og vi deltar på en del aktuelle fylkeskommunale møter.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag Bondelag deltar aktivt i det regionale partnerskapet på Fylkesmannens arenaer
Regionalt Landbruksforum, Regionalt Miljøforum, Røroskonferansen, innspill til bruk av
bygdeutviklings/tilretteleggingsmidler, Inn på tunet-kontaktforum. Bondelaget og
Fylkesmannens Landbruksavdeling arbeider nært
på mange områder som arealforvaltning,
næringsutvikling og tilskuddsforvaltning.

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. Tema for tenkeloftet i 2017 har vært ny fylkesplan og
revisjon av regionalt bygdeutviklingsprogram. Kari Åker sitter i arbeidsutvalget for
tenkeloftet

Nettverk nye og unge bønder

Sør-Trøndelag Bondelag har koordinerende rolle for nettverkene for nye og unge bønder. Det
gjennomføres en samling for pådriverne av nettverkene en gang i året. Årets samling blir i
februar 2018. Vi bidro mye til studieturen til Fosen for nettverkene. Det er aktive nettverk i
Rennebu/Oppdal, Orkdal/Agdenes/Meldal og Tydal. Det jobbe med å få opp nettverk i
Trondheimsområdet. Selbu har også engasjert seg og gjennomført et oppstartsmøte. På Fosen
er det store muligheter for å få i gang noe igjen da flere av kommunene har engasjerte ansatte
på landbrukskontorene.
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Politikerkontakt, Valg 2017 og ferdaskrin til de nye
Stortingsrepresentantene
Styret i Sør-Trøndelag Bondelag prioriterte følgende tiltak våren 2017 i forbindelse med Valg
2017:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktiv bruk av sosiale media (Facebook osv)
Egen aktivitet rette mot ungdomspolitikerne
Stand på Matfestivalen
Stand på Agrisjå
Aktiviteter overfor nye politikere etter valget. Ferdaskrin kombinert med møter med
nyvalgte politikere

Tidligere var følgende tiltak gjennomført
-

Møte med Ap v/ Ingvild Kjerkhol (august) - partiprogrammet
Møte med Sp v/ Heidi Greni og Gunn Stokke (oktober) - innspill til utkastet til
partiprogram fra Sp.
Skriftlig innspill til partiprogram
Møte med ungdomspolitikere (24 september)
Møte i Midtnorsk Samarbeidsråd (27 mai)
Møte med Høyre sitt landbrukspolitiske utvalg m flere
Tenketank Trøndelag på Stjørdal (28 oktober)
Møte med ungdomspolitikere (desember)
Politisk debattmøte 27 januar
Møte med Stortingsbenken høsten 2016
Møte med Venstre
Møte med Krf
Felles ledermøte på Røros med tema Valg
2017 (se vedlagte svar på gruppeoppgaver)

Til de 10 nyvalgte Stortingsrepresentantene laget vi
ferdaskrin med gratulasjonsbrev, informasjon om
landbruket i Sør-Trøndelag, bonde-t-skjorte, korn
til vassgraut, potet og gulrot fra Trøndelag. Disse
leverte vi ut enten på partikontora. Og Venstre og
Frp valgte å komme til oss for å ta de imot.
Ferdaskrinene skapte blest på facebook og ble godt
tatt imot av
politikerne.
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Forsikringsavtaler
Bondelaget har fremdeles en samarbeidsavtale med Gjensidige på tingforsikring, mens
personforsikringen er flyttet til Landbruksforsikring AS via en ny samarbeidsavtale der.
Samarbeidet med Gjensidige regionalt videreføres men ikke gjennom konkrete regionale
samarbeidsavtaler.
De viktigste oppgavene i 2017 har vært:
- 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.

Uten bønder

Side
46

Matlaus trønder

Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS)
Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS) ble etablert i 2004, og vedtekter/retningslinjer kom på plass
i 2006. Da ble det også etablert et arbeidsutvalg på 3 personer, som i 2017 ble utvidet til 4
personer. Leder i Arbeidsutvalget er nå er Olav Håkon Ulfsnes – valgt 2017(Nortura Møre og
Romsdal)) og medlemmer er Birgit Oline Kjerstad – valgt 2016 (TINE Møre og Romsdal),
Kari Åker- valgt 2017 (Bondelaget Sør-Trøndelag) og Audhild Slapgård – valgt 2017
(Bondelaget Nord-Trøndelag).
Det er følgende medlemsorganisasjoner i MNS: Alle organisasjoner som er medlemmer i
Norsk Landbrukssamvirke jfr. § 2 i Retningslinjene. Sør-Trøndelag Bondelag har
sekretariatsansvaret.
På grunn av økonomiske årsaker har Arbeidsutvalget måtte endre arbeidsplanen og følgende
aktiviteter har vært gjennomført i 2017. Midtnorsk Samarbeidsråd har hatt to møter, årsmøte
27. januar og møte 2. juni. I tillegg er det avholdt møter i Arbeidsutvalget og møter i
planleggingsgruppen for Levende Landbruk.

Prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge
Midtnorsk Samarbeidsråd er prosjekteier for Grønn Forskning. Bak etableringen av Grønn Forskning
lå det et ønske fra næringsaktørene i landbruket om å involvere seg mer i Forsknings- og
utviklingsarbeid, FoU, og være den som bestiller forskning i stedet for å velsigne den. En ville legge
til rette for utvikling av etterspurt kunnskap og utnyttelse av kunnskap gjennom samarbeid mellom
næringsaktører, kunnskapsmiljø og offentlig sektor. Et viktig moment her var – og er – å bidra til mer
brukermedvirkning i forskninga.
Hovedpilaren i Grønn Forskning er næringsgruppene. Næringsgruppene settes ned hver høst innenfor
flere fagområder i landbruket. Ei næringsgruppe består typisk av 5 deltakere, hvorav flertallet i gruppa
skal være næringsutøvere. De øvrige deltakerne i gruppa er rådgivere eller tillitsvalgte i næringa.
Deltakerne i ei næringsgruppe skal være spredt på alle tre fylkene i Midt-Norge. I arbeidsåret
2016/2017 har Grønn Forskning følgende næringsgrupper på korn, grovfôr, sau, kjøtt, melk,
grønnsaker/bær/potet/frukt, klimasmart landbruk og samarbeid blå-grønn sektor er i sving.
Tidligere leder i Samarbeidsrådet, Lars Morten Rosmo, har vært leder av styringsgruppa og
fylkesbondelagene er representert der.
Trøndersk Kornutvalg

Det er avholdt to møter i Trøndersk Kornutvalg samt tre kornmøter/fagmøter om korn 13. –
14. desember i Namdalen (Overhalla), Innherred (Verdal) og Trondheimsregionen (Skjetlein)
med til sammen ca. 130 deltakere. Møtene ble finansiert med bidrag fra Felleskjøpet Agri.
Anna Neergaard Rathe etterfulgte Sissel Berge som leder i Trøndersk Kornutvalg etter
årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag 2017.
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Kommunikasjon og synlighet
Varselbål for landbruk i hele landet 31. januar
Vi protesterer mot en
jordbruksmelding som gir økt
liberalisering og svekker politikken.
Det er ingen selvfølge at vi har et
jordbruk fra nord til sør i dette landet,
og et mangfold av gårder. Det er
dette vi brenner for og vil ha mer av.
Vi protesterer mot ei
jordbruksmelding som vil gi økt
sentralisering, større gårdsbruk som
vil nærme seg et industrilandbruk. Vi
er redde for et landbruk som vil ta
snarveier som går på bekostning av
ren og trygg mat og god dyrevelferd. Vi vil ha et landbruk i hele landet og som utnytter de
ressurser vi har på dyrkajorda og i utmarka vår. Vi vil ha et landbruk i distriktene som
produserer god og trygg mat for en voksende befolkning.
Og i nesten alle kommunene i Sør-Trøndelag brant et eller flere varselbål mot Regjeringas
nye forslag til jordbruksmelding.

Oi! Trøndersk Matfestival
3.-5. august var det duket for den trettende
matfestivalen i Trondheim. 145
lokalmatprodusenter og en omsetning på 12
millioner kroner. Publikumsstrømming opp
mot 200.000 og bondelaget var på plass
med kornmaling og matjord-budskap til
barna. Smaksprøver av vassgraut var også
på plass. Byneset Bondelag, Klæbu
Bondelag, Orkdal Bondelag, Melhus
Bondelag, Rissa Bondelag og Strinda Landbrukslag
stilte med mannskap slik at vi nok en gang fikk gjennomført denne
hektiske med viktige standen.
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Agrisjå 25. – 27. august
Årets Agrisjå var flyttet fra Stjørdal sentrum og opp til Frigården. Arealene var doblet, men
likevel fylt til randen av utstillere, skog- og landbruksnæring og besøkende. Til tross for litt
kjølig vær både fredag og lørdag, var besøksantallet høyt. Bondelagsstanden tilbød salg av tskjorter, gratis gulrøtter fra Frosta og kverning av byggmel for de yngste.
Praten gikk lett, og Bondelaget ble flere medlemmer
rikere over en 3-dagers samling på Stjørdal. Lørdag
formiddag var også Lars Petter Bartnes til stede
sammen med fylkesledere fra Sør- og NordTrøndelag Bondelag, henholdsvis Kari Åker og
Borgny Grande. Lederne møtte bønder, familier og
andre besøkende med sosial prat, fagkunnskap og et
smittsomt engasjement for norsk landbruk.
Både Bondelagsstanden og Agrisjå hadde gode
trekkplaster til framvising. Innslag og aktiviteter
med dyr, som kaninhopping, hesteridning og ulike
gårdsdyr i innhengninger, er alltid populært hos de
yngre. Å kverne sitt eget mel til kveldsmat slo godt
an hos bondelagsbesøkende, og barna brukte mye tid
på dette.
Landbruksmaskiner, organisasjoner og salgsprodukt
tiltrakk mange tilskuere, og også skognæringa var
godt representert. Matserveringen var aldri langt
unna, og messen var en positiv arena for fremming
av lokalproduksjon av mat og drikke.

GENOs verdensberømte
avlsokse, Braut, var populær
attraksjon på Agrisjå. Etter sitt
siste oppdrag på Dyrsku`n i
Seljord, ble han som planlagt
sendt til slakteriet etter lang og
tro tjeneste. 2017 var det året vi
opplevde at det ble satt i gang
kronerulling for å få til en god
pensjonisttilværelse for en
avlsokse.
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Åpen Gård

Åpen Gård ble arrangert tre steder i Sør-Trøndelag i år. Først ute var Selbu Bondelag 3. september der
Brit Mari og John Langseth var vertskap. Folk fikk være med innom det nye fjøset hvor de nettopp har
satt inn melkerobot. Hesteriding og hestekjøring var veldig populært. Natursti var det også mulig å gå.
Meldal Bondelag arrangerte Åpen Gård hos Kari og John Even Hoem Vold 17. september sammen
med mange samarbeidspartnere. Mange tok turen til Åpen
Gård og fikk oppleve fjøs, dyr, hesteskokasting, hopp i høyet,
innslag fra revy, ridning. Orkel var tilstede med
maskinutstilling. TINE hadde smaksprøver. Trollheimen
landskapsvernområde feiret jubileum og var tilstede med
natursti. Meldal Bygdeungdomslag hadde populær stand med
quiz og hesteskokasting. Skogbruket var også godt
representert og flishogging og flisfyring ble demonstrert.
Bygdekvinnelaget og bondelaget solgte mat.
Bondelagene i Melhus har
opparbeidet et fast
arrangement på Øya vgs
sammen med en rekke
samarbeidspartnere som bl. a
MelhusBanken. Og i år satte
de ny publikumsrekord der det ble anslått at nærmere 5000 var innom
arrangementet 23. september der det er mange aktiviteter å være med
på, åpent fjøs, matsalg og en rekke salgsboder med husflid og lokal mat.
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Utdanningsmesser

Ta Utdanning 2.-3. februar

Sammen med Øya vgs, Skjetlein vgs og Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag hadde vi
stand på den store utdanningsmessa i Trondheim Spektrum. Her møtte vi for det meste elever
i videregående skole, men også ungdomsskoleelever. Vi fikk prisen beste stand!
Lokale yrkesmesser og karrieredager

Både lokallag og representanter fra fylkesstyret og fylkeskontoret har bidratt på flere lokale
yrkesmesser og karrieredager dette året. Bjugn/Ørland, Åfjord, Hemne, Rennebu og MidtreGauldal har slike arrangementer og vi har deltatt.

www.facebook.com/sortrondelagbondelag
Sør-Trøndelag Bondelag sin facebook-side er aktivt brukt til å formidle aktiviteter/møter vi
deltar på, spre arrangementer, dele meninger og artikler fra hjemmesiden. Vi oppnår til tider
høyt engasjement og spredning der.

Synlighet i media
Bålaksjon i desember, brudd i jordbruksforhandlingene og Åpen Gård gir et hopp i
mediedekningen av aktiviteten i bondelaget.
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Annet fra året 2017
Fylkessammenslåing betyr nye produsentnummer
Fra hjemmesiden publisert 8. november 2017:
Ikke bestill flere øremerker enn det er behov for i 2017. Fra 1. januar
2018 er Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ett fylke. Trøndelag. Det
betyr nye produsentnummer fordi fylket og noen av kommunene får
nye fylkes- og kommunenummer.
Det blir hektisk ved årsskiftet for å få oppdatert alle registre.
Landbruksregisteret genererer nye produsentnumre etter at Kartverket
har oppdatert matrikkelen nye gårds- og bruksnumre.
Landbruksregistereret "kommuniserer" med Produsentregisteret. Der
kommuner slås sammen, må det lages nye gårds- og bruksnumre
ettersom det kan være like gnr og bnr i de opprinnelige kommunene.
Når de nye produsentnumrene er klare, vil Husdyrregisteret oppdateres med de nye produsentnumrene. Dette vil
ta noen dager i starten av januar, men akkurat hvor mye tid det tar vet en ikke.
- Øremerker kan bestilles når Husdyrregisteret er klart, sier avdelingsleder Solfrid Åmdal i Mattilsynet. I forhold
til regelverket har bøndene litt tid, 20 dager, fra kalven er født til den må merkes. Så fra registrene er oppdatert
med nye produsentnummer og til øremerker er bestilt og levert, så kan det teoretisk gå å følge regelverket. Men
vi kommer ikke til føre tilsyn når det gjelder øremerker i januar 2018, alle skjønner at dette er en
overgangsperiode, sier Åmdal.
Ja, her ser en hvor mange detaljer det kan være rundt fylkes- og
kommunesammenslåing, sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker.

Det er viktig at storfeprodusenter er à jour (helt oppdatert) med rapportering av
husdyrhendelser til Husdyrregisteret før 1. januar 2018. Alle kalver som blir født etter 1. januar 2018 skal
merkes med øremerket preget med det nye produsentnummeret. Men det vil ta litt tid før merkene er klare. Dyr
som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker som følge av nytt
produsentnummer. Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes. Ubrukte merker som ble bestilt på produsentnummer
før kommunesammenslåing skal destrueres når du har merket de dyrene som skal ha disse. Hvis en ikke er à jour
med å merke dyrene innen overgangsdatoen, må en huske å merke dem med merker som var gyldige da dyret ble
født. Mattilsynet vil i løpet av de neste ukene gå ut med et brev til storfeprodusenter med informasjon om
hvordan dette skal foregå.
Vi anbefaler at gamle øremerker brukes for å holde orden på kalvene i den perioden det tar å få nye øremerker.
Når de nye øremerkene kommer, byttes det til disse, er rådet fra administrasjonen i Sør- og Nord-Trøndelag
Bondelag.
Nortura har informert sine produsenter. Det samme gjelder TINE, men her vil endelig informasjon om dato for
når nytt produsentnummer tas i bruk i TINEs system komme i uke 48 eller 49. SMS blir da sendt til alle TINEs
produsenter, melder Jørgen Langaunet, distriktssjef i TINE
rådgivning, som også er veldig spent på hvordan dette vil gå.
Informasjonen som går ut i løpet av november gjelder
storfeprodusenter. Hva som vil gjelde for småfe er enda uklart sier
de hos Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling.
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Vedlegg
Regnskap 2017
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Leif Arne Jåma,
reindrift, Gunnar
Singås, Frp Åfjord,
Kari Åker,
landbruksminister Jon
Georg Dale og Eivind
Myklebust. De
besøkte statsråden i
forbindelse med
arbeidet med
forvaltningsprosjektet
på kongeørn på Fosen.
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Liste over representasjon og arbeidsfordeling etter årsmøtet 2017
Utvalg

Representant 2017

Arbeidsutvalget for styret

Leder Kari Åker
Nestleder Frank
Røym
Kristine Ek Brattset

Representantskapsmøte og
ledermøter i Norges Bondelag
Årsmøte Norges Bondelag (valgt på
årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag)

Kari Åker
Kontoret v/JGV
Frank Røym
Knut Johan Singstad
Arild Melås
Norvald Berre
Anna N Rathe
Per Albert Sødal
Helge Idar Bjerkset
Kristine Ek Brattset

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

2017 – 2018
Knut Johan

•
•
•
•

Meldal
Åfjord
Trondheim
Midtre Gauldal

Ledermøte STB
Årsmøte STB
Aksjoner
Kampanjedagen

Vararepresentant
2017
Knut Johan Singstad
Anna Rathe

Adm

Nestleder

JG

JG

Arne Hernes
Petter H Kimo
Aud J Landrø
Olav Svardal
John Ø Gjønnes
Marit Kviseth
Berit Langseth
Jon Gisle Vikan
JGV

Kari
Kristine
Anna
Frank
Norvald
Styret
Egen plan

Kari og Frank
Kari og Frank
AU
Styret
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JGV
JGV
JGV
BS

Valgkomiteen
Fylkesstyret
Sakliste
Innkalling
Saksforberedelser
Protokoll og vedtak i møte

Kari

Årsmøter hos andre 2017
Årsmøter lokallagene
Årsmøte Næring og Samfunn
Årsmøte Bygdekvinnelaget
Årsmøte Bygdeungdomslaget
Årsmøte 4 H
Årsmøte Sør-Trøndelag Bonde- og
Småbrukerlag
Årsmøte Fjørfelaget
Årsmøte Norsvin Trøndelag
Årsmøte Tyr Trøndelag
Årsmøte Sør-Trøndelag Sau og geit
Årsmøte Allskog
Årskonferanse NHO
Andre styrer og aktiviteter
IPT-kontaktforum
Økologisk foregangsfylke
Trøndelag
Prosjekt Nofence
Økt storfekjøttproduksjon
Landbruk 21
Urbant Landbruk
Voksenagronomen
Næring og Samfunn studieforbunds
styre
Bygdeungdomslagets styre
Bygdekvinnelagets styre
Stiftelsen Voll gård
Odelscamp
Midtnorsk Samarbeidsråd, AU
Regionale miljøvirkemidler,
ressursgruppe
Regionalt Landbruksforum
Kvinner Kan
Landbruksselskapets styre
Nei til EU – Sør-Trøndelag

Terminliste

Egen plan

AKF/JGV
JGV
JGV
AKF
Fagansvar
AKF

Frank
Frank
Kari
Berit
Kari

Alle
JGV
AKF
BS
BS
JGV

Kristine
Ingen invitasjon
Knut Johan
Frank
Ingen invitasjon
Ingen invitasjon

BS
JGV
JGV
JGV
JGV
JGV

Kari
Adm

BS
JGV

Adm/Sissel Berge
Knut Johan
Kari/Lars Morten
Marit Kviseth
Lars Morten
Frank

JGV
JGV
JGV
JGV
JGV
JGV

Kari

BS

Frank
Adm
Adm
Kari
Adm

AKF
BS
BS
JGV/BS
BS

Kari
Adm
Kari
Frank

JGV
BS/AKF
JGV
JGV
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Tenkeloft Trøndersk Landbruk
Trøndersk Kornutvalg
Fylkeskommunalt utvalg, fordeling
av komp midler (RK)
Verve- og info utvalget

Opplæringsutvalget
Utvalg økt norsk förandel Norges
Bondelag
Norges Bondelags Kornutvalg
Dialogmøte Reindrift
Jordvern Trøndelag
Fagansvar
Verving
Inn på Tunet
Ungdom/Rekruttering
Messer/stands
Den Grønne Skole
4H
Reindrift
Økologisk
Kompetanse
Korn - FKA
Pelsdyr
Egg/fjørfe
Melk/Storfekjøtt - TINE
Svin
Sau – Nortura
Rovdyr
Energi/Klima
HMS/Beredskap
Dyrehelse
Utmark, vern og nærings-utvikling
Åpen Gård
Jordvern
Nei til EU
Vannregion
WTO/EØS
Miljø-naturmangfold
Gjensidige
Landbruksforsikring

Kari
Anna
Adm

JGV
JGV
JGV

Anna N Rathe, Anny
N. Husdal, Norvald
Berre (leder)
Kristine, Julie,
Sigbjørn Gilde
Kari

AKF

Anna
Kristine, Kari
Lars Morten

JGV
JGV
JGV

Alle
Kari

AKF
BS
BS
BS
BS
BS
JGV
JGV
BS
JGV
JGV
BS
JGV
JGV
BS
BS
JGV
BS
BS
JGV
BS
JGV
JGV
BS
JGV
JGV
JGV
JGV

Kristine, Kari

Anna
Kristine
Knut Johan
Norvald
Frank
Frank og Kari

Anna
AU
Kari
Frank
Kristine
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BS
JGV

Post
Arkiv
Kontorhold/utstyr
Verneombud/brannvern
Medlemsregister
Møteplanlegging
Møtearrangement
Kommunebrosjyrer
Brosjyre STB
Årsmelding
Regnskap
Budsjett BS/STB
Fadderordning
Hjemmeside/facebook
Bedriftshelsetjenesten
Lokalmat
Matfestivalen
Agrisjå
Bøndernes Hus

AKF
AKF
AKF
AKF
AKF
AKF/JG
AKF/BS
BS
BS
BS
JG/AKF
JGV
JGV
BS
JGV
JGV
BS
BS
AKF/JGV

Fra bålaksjonen i Rennebu i forbindelse med ny jordbruksmelding.
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Arbeidsplan 2017 og rapport arbeidsplanen
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Adspredelse fra kreaturene:-)
Fra 100-årsjubileet til Landbrukslaget Nord.

Fylkesleder Kari Åker, John Øystein Gjønnes, fadder Frank Røym og nyvalgt leder i laget, Eivind
Kvakland. Foto: Anne K Føll
Landbrukslaget Nord feiret sine 100 år fredag 10. november med en flott jubileumsfest der yngste deltager var 2
måneder og eldste deltager var 85 år.
Dette har vi gledet oss til lenge, og vi er glad for alle som er her i kveld og feirer sammen med oss, sa "gammellederen" i laget, John Øystein Gjønnes. Ja, vi har gledet oss til dette lenge. Siden jeg begynte å jobbe i
bondelaget og kom hjem til gården og bondelaget mitt har det vært snakk om denne jubileumsfeiringa. Og
endelig ble det noe av. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg er veldig stolt av lokallaget "mitt". Her er det plass for
gammel og ung, erfaren og uerfaren, innflytter, utflytter, tilbakeflytter. Du er velkommen. Til dette "lille"
bondelaget som fortsatt kaller seg landbrukslag. Som ble stiftet 20. januar 1917 i en tid da mange organisasjoner
brøt seg fram. Dette landbrukslaget som bestemte at deres nedslagfelt skulle være og fortsatt er Ustjåren,
Sølbergsgrenda og Gangåsgrenda. Markagardingene som drev den
skrinne jorda. Nybrottsbruk kom til. Dette "lille" bondelaget som har
100% av medlemmer fra de aktive brukene i sitt område, som melder
inn ungdommene sine, gir dem mulighet til tidlig å ta del i både det
faglige og det sosial som skjer i laget. Det arrangeres minst fire
fagmøter i året og en busstur.
Songli Forsøksgård ble stedet for jubileumsfesten, og 65 gjester var
tilstede. Det ble servert soddsup, ikks sodd, påpekte leder i Orkdal
Bondelag, Jon Fredrik Skauge. Gammelstyret som sto for arrangementet
hadde klart å overtale Dorthea Kvåle til å koke supa. Og da vet vi alle i
Orkdalen at supa er god og sviskergrøten smelter på tunga. Jon Fredrik
hadde med gaver til jubilanten - ungkarssåpe, for dette er laget som ved to anledninger har sagt nei til å "gifte
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seg" med Orkdal Bondelag. Og frier-badeskum til Snillfjord Landbrukslag. Og fem kornband i stedet for
blomster - det dyrkes ikke korn på markagardene, så æ e litt bekymra for småføgglan, sa Jon Fredrik. Men så la
han til at de aktive gårdene uti grendene her er blitt så store og driver mye av jorda nede i bygda, så nå er de vel
sjølhjulpen med korn...
Serveringshjelpa ble også behørig takka. Det var Fjellvåken 4H som sto for dette. De startet allerede nå med
"gjen-ytelse" for hjelp som ønskes av bondelagene når de skal arrangere 4H fylkesleir i Knyken 28. juni - 1. juli
2018
Arne Gjønnes gikk gjennom jubileumsberetningen som var laget for anledningen. Ivar Frostad var lagets første
leder, og hadde vervet de 13 første åra. Gjennom årene har laget hatt 32 mannlige ledere og 1 kvinnelig leder.
Det var stor aktivitet i starten og mye av aktiviteten var foredrag. Men det ble også holdt fester. Den første festen
ble holdt i juli i 1917 og styrevedtaket lød slik: "Besluttedes avholdt budeiefest for at de som steller med
kreaturene kan få litt adspredelse". Og dermed skjønte landbrukssjef i Orkdal og Meldal, Odd Lykkja, hvorfor
han ble invitert til landbrukslaget Nord da han startet i jobben - han skulle være adspredelse fra kreaturene:-)
Ordfører Oddbjørn Bang bragte også hilsen fra Orkdal
kommune og takket for 100 år med godt arbeid for
landbruket og et sterkt ønske om at landbruket skal bestå
også de neste 100 årene. Det plinget ofte i glassene
under kaffen. Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag,
Kari Åker, holdt en jubileumstale. Hun snakket om hvor
viktig det er for Norges Bondelag at vi har sånne aktive
lokallag som Landbrukslaget Nord - lokallagene er
grunnfjellet i Norges Bondelag. Fylkeslederen
overbragte blomster og gavesjekk. Lokallagsleder i
Agdenes Bondelag, Eli Birgitte Singstad, hilste
jubilanten og viste til hvor mange regjeringer og konger
laget har eksistert i. Hun takket for det gode
samarbeidet, og fortalte at de er litt misunnelige på Nord
som har 100% oppslutning fra de aktive gårdsbrukene i
området sitt. Det er noe for flere bondelag å prøve og strekke seg etter, sa hun.
Lokallagsleder i Snillfjord Landbrukslag, Egil Berdal, var litt beskjemmet over at han ikke hadde husket å
skaffe blomster men hadde likevel med en stor gave litt fram i tid. Ca 10 medlemmer fra Snillfjord vil "tilfalle"
Nord når Snillfjord deles i tre i 2020, hvis det blir noe av de der "Orkland-greiene". Hvor aktive de kommer til å
være vet jeg ikke da noen allerede nå håndterer rullator bedre enn traktor, sa han til en flirfull forsamling. Kari
Tronvoll fra Orkland Bygdekvinnelag hilste også jubilanten. Nå er det ikke så mange bondekvinner lenger, men
det er mange kvinnelige bønder. Bygdekvinnelaget fra det opprinnelige Orkland har nå lagt bort
navnebyttesaken, og ser at de nå er forut sin tid. Så da blir vi det største laget. Og Nord - ja kanskje blir dere det
største bondelaget. Nord - Nord for Dovre? Steinar Røhme fra
Orkdal bonde- og småbrukarlag hilste og takket for godt
samarbeid og slo et slag for sidet trønderfe.
Kåre Gjønnes, en av kårkallene i laget, har vært både
landbruksminister og fylkesmann. Han ville balansere alt som
var blitt sagt denne kvelden. Da dro han fram kvinnene i
landbruket. De har bidratt selv om det ikke står mange av dem
på lister over ledere i ei jubileumsberetning. Men de har
bidratt både i bygda og ikke minst i fjøset og på gården heime.
Så sitter jeg der da, og tar inn over meg alt som er blitt sagt,
stoltheten er ikke blitt mindre, etter alle godordene og ordene
om å se opp til dette bondelaget som jeg vokste opp med, dro
bort fra men nå er kommet heim att til. Og den nye lederen i
Landbrukslaget Nord, Eivind Kvakland, plinger i glasset etter
seansen med loddtrekning og hilser gjestene og laget og sier at han også skal gjøre sitt beste for å dra laget
videre. - Ja, det starter visst allerede neste uke, for de sier her fra fylket at jeg må komme på ledermøte inni byen!
Foto: Kari Haug Gjønnes Tekst: Berit J Sølberg
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Vi skaper verdier i levende bygder!
Vi skal:
1.
2.
3.

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

www.bondelaget.no/sortrondelag
www.facebook.com/sortrondelagbondelag
E-post: sor.trondelag@bondelaget.no
Telefon:
73 84 24 90
Adresse:
Kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Uten bønder

Side
64

Matlaus trønder

