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Forord fra fylkesleder 
 

Dette har vært året da to ble ett! Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag har jobbet med «innspurten» for å bli 

Trøndelag Bondelag. Det har vært en lang, men nødvendig prosess for oss og resten av bondelaget. 

Regionreformen har samlet kongeriket i færre fylker, og vi så nødvendigheten av å bli ett sterkt fylkeslag i 

Trøndelag. Dette ble kronet med ekstraordinært årsmøte og konstituerende årsmøte i desember 2019, slik at vi 

skulle være klare med Trøndelag Bondelag ved nyttår 2020.  

 

Det ligger mye arbeid bak, og vi har gått opp en del nye veier for framtida. Samtidig er det viktig at vi har en stor 

og god medlemsmasse som både kjenner seg igjen og fortsatt føler minst like god tilhørighet til bondelaget som 

før. Dette blir noe vi skal jobbe mye med framover. Uten grasrota – intet Trøndelag Bondelag! 

 

Vi har også jobbet med mye annet. På ettermiddagen 16. mai ble det inngått avtale mellom partene i 

jordbruksoppgjøret. Med den avtalen vil bøndene i gjennomsnitt kunne få en inntektsvekst på 3,5% - omtrent det 

samme som andre grupper i samfunnet – forutsatt bedret markedsbalanse. Men det er fortsatt en lang vei å gå for 

å oppnå en kronemessig reduksjon av inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper. 

 

2019 var året Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inngikk en klimaavtale med regjeringa. Vi 

skal synliggjøre gode klimatiltak, og gi kunnskap om blant annet drøvtyggeres betydning i karbonkretsløpet og 

fotosyntesen. Vi skal ikke stå og se på at bønder blir «hakkekyllinger» i verken klimadebatten, pelsdyrdebatten 

eller rovdyrdebatten. 

 

Dessverre har områder i Trøndelag hatt nok en sommer med stor rovdyrbelasting. Rovdyrpolitikken og 

rovdyrproblematikken jobber bondelaget med hver eneste dag. Det er viktig at beitebrukerne har en stor og 

målretta stemme. Det samme gjelder pelsdyrnæringa. Der har landbruket stått samla og jobbet for en rettferdig 

kompensasjonsordning da regjeringa bestemte seg for å legge ned næringa. 

 

Bondelaget gir seg ikke! Jeg vil bruke min gode fylkeslederkollega i Nord-Trøndelag Bondelag, Audhild 

Slapgård, sitt slagord for veien videre: «Bondelaget skal være som en god BH – vi skal støtte de store og løfte de 

små!» Tusen takk for innsatsen i året som har gått! 

 

Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag 

 

 

 

 

 

 

Mange invitasjoner – her er fylkeslederen og ser på nedleggelse av grunnsteinen for slakteanlegget til Norsk Kylling på Orkanger. 

Midt på er Kari sammen med Audhild Slapgård på høstens ledermøte i Norges Bondelag. Helt til høyre hadde vi en radiostund 

sammen med Morten Karlsen fra NRK hos Arve Ørsjødal. Det dreide seg om brannberedskap. 
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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 

 

Halvor Braa, Byneset     Mobil: 926 34 322 

       e-post: halbraa@online.no  

 

 

Petter Harald Kimo, Rissa    Mobil: 413 25 545 

       e-post: petterharaldkimo@yahoo.no  

 

Eli Birgitte Singstad, Agdenes   Mobil: 951 39 857 

       e-post: singstad@live.no  

 

Anne Drugli, ST Bygdekvinnelag   Mobil: 476 02 015  

       e-post: anne.drugli@gmail.com 

 

Nora Krogstad, ST Bygdeungdomslag  Mobil: 954 05 303 

       e-post: nora.krogstad@hotmail.com  

 

Vararepresentanter til styret:  

1. Odd Arne Hoel, Lønset   Mobil: 901 40 386 

e-post: odd.arne.hoel@oppdal.com  

 

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

       e-post: joridjagtyen@gmail.com  

 

3. Yngve Røøyen, Rindal   Mobil: 908 87 102 

       e-post: yngve_15@hotmail.com  

 

 

mailto:kariaker@outlook.com
mailto:frank.roym@gauldalen.no
mailto:halbraa@online.no
mailto:petterharaldkimo@yahoo.no
mailto:singstad@live.no
mailto:nora.krogstad@hotmail.com
mailto:odd.arne.hoel@oppdal.com
mailto:joridjagtyen@gmail.com
mailto:yngve_15@hotmail.com
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Valgte utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2019 

 

 

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2018/2019 

1. Knut Johan Singstad  Hemne 

2. Frank Røym   Soknedal 

3. Eli Birgitte Singstad  Agdenes 

 

Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2019/2020 

1. Halvor Braa   Byneset 

2. Petter Harald Kimo  Rissa 

3. Jorid Oliv Jagtøyen  Melhus 

4. Jostein Stranden  Rissa 

5. Per Albert Sødal  Rørosbygdene 
 

Varautsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2019 

1. Andreas Oust Ledsaak Ørland 

2. Norvald Berre   Strinda 

3. Marit Kjøren   Selbu 

4. Kari Toftaker   Oppdal 

5. Jon Fredrik Skauge  Orkdal 

6. Yngve Røøyen  Rindal 

7. Trond Larsen   Hitra og Frøya 

8. Berit Sølberg   LL Nord 

 

Valgnemda Trøndelag Bondelag 2019/2020 

 

Jostein Stranden, leder  Rissa   Personlig vara: Arne Hernes, Ørland 

 

Norvald Berre    Strinda  Personlig vara: Egil Berdal, Snillfjord 

 

Marit Kjøren    Selbu  Personlig vara: Anna N Rathe, Melhus 

 

Odd Magne Storflor   Hegra  Personlig vara: Gerhard Røsseth, Nærøy 

 

Helga Opheim    Ekne  Personlig vara: Tore Kaldahl, Namdalseid 

 

Inger Hovde    Stod  Personlig vara: Trine Skjærvik, Fosnes 
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Lokallagsledere 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snillfjord Landbrukslag vedtok nedlegging, og medlemmene ble ved årsskiftet fordelt på Hemne 

Bondelag, Hitra og Frøya Bondelag og Landbrukslaget Nord.  

 

 

Bondelag Navn Epost Telefon 

Agdenes Bondelag Stig Runar Størdal stig.runar.stordal@nortura.no 941 34 498  

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

Budal Bondelag Torgeir Moen Torgeir.moen@gauldalen.no 414 42 762 

Byneset Bondelag Anders Braa andersbraa@yahoo.no 926 08 090 

Haltdalen Bondelag Anders Bollingmo andersbollingmo@gmail.com 918 58 348 

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

Hitra og Frøya 

Bondelag 

Lars Arne Børø laboro@live.no 906 37 158 

Hølonda Bondelag Odd Eldar Sjømo eld-sjoe@online.no 414 09 958 

Klæbu Bondelag Hanne Cecilie Flatjord hannecflatjord@gmail.com 414 54 057 

Landbrukslaget Nord Eivind Kvakland kvakland@getmail.no  917 07 731 

Leinstrand og Tiller 

Landbrukslag 

Arnt Sigurd Solberg arnt.sigurd@hotmail.com 952 78 469 

Lønset Bondelag Kenneth Jamtseter post@oppdalrorservice.no 908 29 249 

Malvik Bondelag Erling Bromseth ebromset@gmail.com 470 40 651 

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

Melhus Bondelag Hanne Charlotte Heggberget info@blindebondeogbabe.no 986 01 273 

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

Orkdal Bondelag Rune Ranøien rune.ranoi1@gmail.com 917 39 678 

Osen Bondelag Hans Petter Hestmo Liverpool74@live.no 474 17 777 

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

Rindal Bondelag Lars Jakob Løset ljloset@yahoo.no 951 75 013 

Rissa Bondelag Eivind Myklebust eivind.mykle@dueskar.net 900 12 580 

Rørosbygdenes 

Bondelag 

Marius Wiggen m_wiggen@hotmail.com 476 64 442 

Selbu Bondelag Per Olav Haarstad per_olav99@hotmail.com 417 74 559 

Singsås og 

Støren Bondelag 

Andreas Hovstad andreashovstad@gmail.com 477 50 204 

Skaun Bondelag Jørn Aas jorn_aas@outlook.com   400 78 282 

Snillfjord 

Landbrukslag 

Egil Berdal eaberdal@online.no 478 04 953 

Soknedal Bondelag Hanne Grøtte Mosleth hanne.mosleth@hotmail.com 926 20 268 

Strinda Landbrukslag Ingrid Nielsen nielsening@gmail.com 901 90 641 

Tydal Bondelag Aud Klokkervold audk@tydalsnett.no 90633 314 

Ørland Bondelag Andreas Oust Ledsaak aoledsaak@gmail.com  907 99 460 

Åfjord/Roan Bondelag Jon Husdal jhusdal@online.no 901 76 570 

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

mailto:bjoerkoe@online.no
mailto:jan.moen@gauldalen.no
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Sekretariatet Bondelagets Servicekontor Trondheim 

 
Per-Anders Robertsen  Ailin Wigelius    Anne Kindseth Føll 

 

Det er tre ansatte i fulltidsstillinger ved kontoret: Seniorrådgiver Berit J. Sølberg og førstekonsulent Anne K. 

Føll. Fra 1. april begynte rådgiver Per-Anders Robertsen.  

 

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan sluttet i sin stilling 1. mai, gikk over i pensjonist tilværelsen etter nesten 20 år 

i bondelagets tjeneste. Jon Gisle Vikan ble takket av for sin innsats med innslag fra tidligere fylkesledere, 

filmhilsen fra Norges Bondelag og hilsen fra landbruksdirektør Tore Bjørkli under årsmøtemiddagen i mars.  

 

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. Sekretariatet for Midtnorsk Landbruksråd og 

Jordvern Trøndelag ivaretas av Bondelagets Servicekontor i Trondheim. 

 

Felles administrasjonsmøter Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag 
Ailin Wigelius har vært konstituert som organisasjonssjef for både Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag siden 1. 

mai. Ailin Wigelius og Berit J Sølberg har delt på oppfølgingen av de to fylkesstyrene.  

I forbindelse med den pågående organisasjonsprosessen i Norges Bondelag er det brukt en del tid på å samordne 

og samkjøre administrasjonene i Nord-Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag.  
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Samarbeidende advokater 
Sør-Trøndelag Bondelag har samarbeid med to advokatkontorer i sitt område:  

Advokatene Hovstad, Kvernrød og Flatmo (Støren) og Advokatfirma Nidaros (Trondheim).   

Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmene kan få gratis svar på enkle spørsmål ved henvendelse, 

ellers tar de saker på vanlige 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. 

 

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 avgifts 

faglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjør. 

Fylkeskontoret er administrativt ansvarlig for disse skattekursene. 

I 2019 hadde vi 130 regnskapsførere på kurs på Røros hotell i tidsrommet 19. og 20. november. De 

fleste deltakerne kom fra Sør-Trøndelag, men hadde også representanter fra Nord-Trøndelag, Hedmark 

og Møre og Romsdal. Foredragsholdere var Arnstein Tveito og Marta Melby. 

Økonomiforbundet hadde tema GRFS med juridisk vinkling 18.november, der det var 59 deltakere. 

Deltaker fra Økonomiforbundet var Liv Berit Karlsen. Innleid foredragsholder var Vidar Brobakken. 
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Fylkesstyrets arbeid 2019 

 
Fra venstre øverst: Eli Birgitte Singstad, Halvor Braa og Kari Åker. Fra venstre nederst: Nora 

Krogstad, Petter Harald Kimo, Anne Drugli og Frank Røym. 1. vara Odd Arne Hoel har også møtt 

fast i styret.  

 

Styret har hatt 9 styremøter, herav 5 felles sammen med styret i Nord-Trøndelag Bondelag og 

behandlet til sammen 89 saker hvorav 33 saker var felles med Nord-Trøndelag Bondelag, og i tillegg 

flere orienteringssaker. 

 

Utdrag av saker og opplegg fylkesstyret har jobbet med 

 

Fadderlagsordninga 

Fylkesstyret har fordelt lokallagene mellom seg og har kontakt med sine fadderlag ved lokallagsleder 

før fylkesstyremøtene. Oppfølging på deltagelse på fylkesarrangement, innspill til fylkesstyret, 

oppfølging av lokallagsarbeidet, vervearbeidet og lokale årsmøter har vært hovedoppgavene i 

fadderlagsordninga.  

 

Fordeling av fadderlag:  

Kari Åker:  Snillfjord, Hitra/Frøya, Malvik, Klæbu og Agdenes 

Frank Røym:  Oppdal, Lønset, Rørosbygdene, Singsås/Støren, Budal, Nord og Rennebu 

Petter Harald Kimo: Osen, Ørland, Åfjord/Roan og Bjugn 

Eli Birgitte Singstad: Orkdal, Hemne, Soknedal, Meldal og Rindal 

Halvor Braa:  Ålen, Haltdalen, Selbu, Tydal og Hølonda 

Odd Arne Hoel: Byneset, Skaun, Melhus Leinstrand/Tiller og Strinda 
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Styreseminar på Ørlandet 11.-12. april 

Som en del av opplæringa av fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag gjennomføres en to-dagers 

samling etter årsmøtet. I år ble samlinga lagt til Ørland Kysthotell sammen med fylkesstyret og 

administrasjonen i Nord-Trøndelag Bondelag. Organisasjonsprosessen og det å bli bedre kjent med 

hverandre var hovedtema. SWOT-analyser rundt lokallagsarbeid og landbruket i Trøndelag ble satt i 

gang.  

 

 

 

 

 

 

Et annet viktig tema var kampflybasen på 

Ørlandet. Styrene var på gårdsbesøk hos Anja og 

Geir Yngve Hovde som driver Hovde Hønseri og 

Tuppeline (over), Grete og Lars Akim Hoøen som 

har bygd nytt fjøs i rød støysone (t.h.) og Andreas 

Ledsaak som er lokallagsleder og driver 

Hovsvangen gård (under).  

 

 

 

 

 

 

Ordfører Tom Myrvold orienterte om kommunens 

arbeid med kampflybasen, Støygruppa ved Karl Erik Sørensen orienterte om arbeidet støygruppa har 

gjort og resultatene av dette og Carl Oskar Pedersen fra Forsvarsbygg orienterte om selve 

kampflybasen.  
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Årets lokallag 

Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag utnevnte Oppdal Bondelag til årets lokallag i fylket. 

Lokallagsleder Kari Toftaker mottok prisen på vegne av lokallaget. Lokallaget ble tildelt diplom og en 

pengegave på kr. 5.000,-. 

Oppdal Bondelag tok tidlig tak i situasjonen med tørka som rammet Oppdal i 2018. Var aktiv pådriver 

for å få i stand løsninger for å løse forsituasjonen til sine medlemmers beste. Har tatt tak i 

pelsdyrnæringas utfordringer over lang tid. Møte med sentrale politikere for å påvirke, og vært aktiv 

ovenfor presse.  

God dialog med presse i Oppdal. Godt oppdatert facebook side som sikrer god informasjon til sine 

medlemmer og andre. Jobber sammen med barneskolene og barnehagene for å synliggjøre landbruket. 

Som gjennom besøksgårder. De har også «pushet» på i prosjektet «Miljøvennlig landbruk» om 

innlevering av landbruksplast og jernskrap. 

 

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag 

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Kari Åker, nestleder Frank Røym og styremedlem Halvor Braa. 

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan var sekretær i utvalget frem til 1. mai. Da ble han pensjonist. 

seniorrådgiver Berit J Sølberg tok over som sekretær etter 1. mai. 

 

Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag har kun hatt ett arbeidsmøte i 2019. AU i Sør-Trøndelag 

har også hatt ansvar for Verve- og informasjonsutvalget. De hadde arbeidsmøte 15. august, der også 

Annette Brede fra Nord-Trøndelag Bondelag deltok. 

Felles arbeidsutvalg Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag (FAU) 

Felles arbeidsutvalg (FAU) har bestått av fylkeslederne Kari Åker og Audhild Slapgård og nestlederne 

Frank Røym og Erlend Fiskum. Organisasjonssjefene Jon Gisle Vikan og Ailin Wigelius har vært 

sekretariat for FAU. Etter 1. mai tok seniorrådgiver Berit Sølberg over plassen til Jon Gisle Vikan.  

FAU har hatt åtte møter fordelt jevnt utover året. FAU har forberedt saker til styremøter, arbeidet med 

organisasjonsprosessen og konstituerende årsmøte, arbeidsplan og forholdet til fylkeskommune og 

fylkesmann.  
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Organisasjonsprosessen i Norges Bondelag og Trøndelag 

Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen 1. januar 2018 og nye fylkesinndelinger ble gjeldende fra 1. 

januar 2020 for de øvrige fylkene som har vært i prosess for sammenslåing. Gjennom fylkesreformen 

vedtok Stortinget sammenslåing av følgende fylker: 

Sammenslåing Nytt fylkesnavn 

Hordaland og Sogn og Fjordane Vestland fylkeskommune 

Aust-Agder og Vest-Agder Agder fylkeskommune 

Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Oppland og Hedmark Innlandet fylkeskommune 

Buskerud, Akershus og Østfold Viken fylkeskommune 

Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

Fylker som ikke ble berørt av fylkesreformen er Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal 

fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo fylkeskommune. 

Styret i Norges Bondelag vedtok å sette i gang prosess med å tilpasse Bondelaget til ny regional 

struktur. Vedtaket ble fulgt opp på årsmøte i Norges Bondelag 2019 hvor nødvendige lovendringer ble 

gjort. Sammenslåing av fylkeslag ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2020 etter de føringer satt 

av årsmøtet i Norges Bondelag.  

 

Høringer  

Fylkeskontoret har bistått lokallagsleder i Ålen Bondelag angående en seter som Ålen Fjellstyre 

godkjente bruksendret til fritidsbolig. Jan Moen, leder i Ålen bondelag leverte formell klage på vedtak 

om bruksendring og dispensasjon for fradeling av fritidsboligen. Fradeling av setrer med påfølgende 

bruksendring til fritidsbolig medfører at setra blir til en fritt omsettelig eiendom på det åpne markedet. 

Dette er Bondelaget prinsipielt imot. I ettertid har fylkeskontoret skrevet uttalelse til tre lignende saker 

Det er gitt høringsinnspill til travbaneanlegget i Orkdal kommune, kompensasjonsordninga pelsdyr og 

saker som omhandler rovdyr. Disse er det skrevet om i de respektive kapitler om sakene.  

Det er også gitt høringsinnspill om det videregående opplæringstilbudet for 2020-2021 og innfasing av 

ny yrkesfaglig struktur, NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land, planprogram og 

hovedutfordringer for Trøndelag vannregion og forskrift regionale miljøtilskudd i jordbruket. 

Vi har også engasjert oss i Veterinærinstituttet og spilt inn våre bekymringer rundt nedleggelse av 

avdelinga for obduksjon og prøvetaking i Trondheim. Vi har også gitt innspill rundt 

veterinærvaktordningen og kommunereformen.  

En annen stor sak som har engasjert både lokallagene og fylkesstyret er hvordan nedskalering av 

melkeproduksjonen skal foregå. Melkevolumet skal nedskaleres med 100 tonn melk. Det var et stort 

spenn i svarene fra våre lokallag. Det ble en statlig oppkjøpsordning på 40 tonn med differensiert pris i 

regionene. I vårt område ble prisen satt til 14 kr/liter, noe finansiert av Staten men det meste over 

omsetningsavgifta. I ordninga lå det at staten skal kjøpe 80% av kvoten. De øvrige 60 tonn skal tas 

med forholdstall. Nedskaleringa er et resultat av WTO-forhandlinger med bortfall av eksportstøtte.  

 



 

 

 Side 
15 

 

Uten bønder Matlaus trønder 

Innspill jordbruksforhandlingene 

Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag leverte felles innspill til jordbruksforhandlingene i 2019. 

Lokallagene ga sine innspill gjennom digital tilbakemelding (Questback). Organisasjonene i 

landbruket ga sine innspill gjennom innspillmøtet til fylkesstyrene.  

Fire prioriterte områder ble definert:  

A. Sikre lønnsomhet i matproduksjonen basert på norske ressurser gjennom målretting av 

     budsjettmidlene.  

B. Tydelig kanaliseringspolitikk og virkemidler som styrker små og mellomstore bruk, og utjevner  

     forskjellene mellom distrikt.  

C. Styrking av investeringsvirkemidler.  

D. Velferdsordninger som gir bonden økonomisk trygghet ved sykdom, og mulighet til ferie og fritid 

    som andre innbyggere i landet.  

 

Bakgrunnen for hovedprioriteringene: 

Bondelaga i Trøndelag er opptatt av at det skal produseres mat på våre naturgitte ressurser over hele 

landet. Det er imidlertid ikke rom for å øke produksjonen i husdyrproduksjonene og årets 

jordbruksoppgjør kan ikke på generelt grunnlag legge opp til produksjonsstimulerende tiltak. Vi har 

derfor lagt vekt på å finne tiltak som kan løfte økonomien uten at produksjonen øker i 

husdyrproduksjonen, men opprettholder mangfold i bruksstruktur og geografisk spredning. Å 

opprettholde landbruket over hele landet som sikker leverandør av matvare med kvalitet i 

verdensklasse forutsetter forutsigbare og trygge økonomiske rammer for produsentene.  

 

Landbrukets rolle og ansvar for å skaffe forbrukeren nok, trygg og rein mat gjennom å ha ansvar for en 

gjennomløpende verdikjedetenkning har vært en suksess for å kunne drive landbruk over hele landet. 

Å sikre en spredt næringsmiddelindustri som ivaretar sikkert mottak av råvarer, og nærhet til 

produsentene i et dyrevelferdsperspektiv, er avgjørende for videreføring av landbruk over hele landet.  

 

 

 

Arbeidsgruppe soneinndeling AK-tilskudd 

Det ble etter årsmøtet satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på soneinndeling for areal og 

kulturlandskaps-tilskudd (AK) etter at Rissa Bondelag fremmet en sak i årsmøtet. Arbeidsgruppa har 

bestått av Petter Harald Kimo, Rissa Bondelag, Ola Bjørkøy, Meldal Bondelag, Kristine Ek Brattset, 

Rennebu Bondelag og Knut Johan Singstad, Hemne Bondelag. Gruppas sekretariat har vært Berit J 

Sølberg. Alle kommunene samt Fylkesmannens landbruksavdeling ble kontakta for å innhente 

historikk rundt soneinndelinga og kunnskap om hvordan den fungerer i kommunene i dag. 

Arbeidsgruppas konklusjon ble: Arbeidsgruppa foreslår at det initieres et forskningsprosjekt (forsøk) 

med piloter i tre kommuner hvor det utvikles og tas i bruk digitalt verktøy med kart på 

gårdsnivå/landbrukseiendom og det på gårdsnivå/skifter legges inn hvilken AK-sone skiftene på 

jordene hører til. Tilskudd til de ulike sonene legges inn, og en kan se om resultatet vil utgjøre en 

forskjell i forhold til dagens ordning.  

Resultatet av arbeidet er tatt videre til Norges Bondelag og Fylkesmannen i Trøndelag, som er positivt 

innstilte til at vi gjør et videre arbeid med å få i gang et forskningsprosjekt/forsøk på dette.  
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Arbeidet med pelsdyrnæringa 
Agdenes Bondelag, Oppdal Bondelag, leder i Trøndelag Pelsdyralslag Lars Ole Bjørnbet og fylkesstyret ved Eli 

Birgitte Singstad og fylkesleder. har lagt ned en stor innsats i arbeidet med kompensasjonsordninga for 

pelsdyrbøndene etter at Stortinget vedtok et næringsforbud for pelsdyrhold i Norge i starten av 2019 etter at 

næringa fikk klarsignal for videre drift i 2017. Fylkeslaget hadde representanter til stede da kompensasjons-

saken var oppe i Stortinget i juni. Det har vært jobbet aktivt med media i saken sammen med Trøndelag 

Pelsdyralslag.  

Utdrag fra vårt høringssvar: 

Sør- og Nord-Trøndelag beklager sterkt Stortingets vedtak om å forby hold av pelsdyr. Pelsdyroppdrett har lange 

tradisjoner i Trøndelag og har vært en svært viktig del av landbruket i fylket i nærmere 100 år. 

Sirkulasjonsøkonomi og en viktig tilleggsnæring i distriktene er stikkord for pelsdyrnæringas bidrag i 

landbruket. En av landbrukets eksportnæringer som ekstreme dyreverninteresser har arbeidet målbevisst for å 

fjerne, og som nå har fått et næringsforbud ved lov vedtatt av Stortinget.   

Stortinget ved Landbruks- og matdepartementet må nå sikre at kompensasjonsordningen ved avvikling av hold 

av pelsdyr blir så god at næringsutøverne gis muligheten til å starte ny næring med ny egenkapital eller sikres 

muligheten til å gå av med pensjon med verdiene som et salg av driftsapparat normalt ville gitt om lovforbudet 

ikke hadde trådt i kraft. For selvstendige næringsdrivende er verdien av driftsapparatet ved overdragelse til neste 

driver det som kompenserer årene med høy investering og pensjonsopptjening er lav eller ingenting grunnet lav 

inntekt.  Pelsdyroppdretterne skal ikke lide økonomisk etter vedtaket om næringsforbud kun ett år etter grønt lys 

for næringen. De har vært ute for en stor belastning i flere runder psykisk, og vi forventer at presset ikke økes 

ytterligere med at de i tillegg påføres en stor økonomisk belastning.  

Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag forventer at pelsdyroppdretterne nullstilles gjeldsmessig og sikres ny 

egenkapital til å være i stand til å starte ny næring, eller sikres en god pensjon. Her ser vi med stor bekymring på 

forslaget om å bruke bokført verdi ved et gitt tidspunkt. Pelsdyroppdretterne skal ha kompensert sine 

økonomiske tap både for anlegg, produksjonsutstyr og framtidig inntekt, og da mener vi at det er 

ekspropriasjonsrettslige prinsipp som best kan løse det. Der en tar utgangspunkt i verdien på farmene om 

stortingsvedtaket i 2017 hadde bestått. Av dette medfører at vi krever et annet innhold enn foreslått i §5 

kompensasjon etter avvikling, eller at den foreslåtte kompensasjonsordningen trekkes tilbake og det utredes et 

nytt forslag til kompensasjon som sikrer at familiene ikke settes på bar bakke som gjeldsslaver, men settes i 

stand til å starte ny næring med ny egenkapital. Det må også sikres at erstatning trår i kraft før avvikling da skinn 

kan blir frosset inn og solgt året etter. 
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Beredskap - Tryggere Sammen – Sammen for dyra 

Det ble dette arbeidsåret vedtatt en felles beredskapsplan for Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag. Sør-

Trøndelag Bondelag sin beredskapsplan med plakater og hoveddokument ble valgt for videreutvikling. 

Plakatene ble utvidet med en plakat for miljøkatastrofer i landbruket. Beredskapsplanen ligger under 

en egen fane for beredskap på hjemmesiden.  

Det ble brukt en del tid på beredskap i forbindelse med filmen «Griseindustriens hemmeligheter» både 

her, i andre fylker og ikke minst i sentralleddet.  

Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag sitter i Mattilsynets gruppe «Sammen for dyra» sammen med 

Fylkesmannens landbruksavdeling, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr, Norsk 

Landbruksrådgivning HMS Trøndelag, Landbrukstjenestene (dvs avløserlagene) og Bonde- og 

Småbrukarlaget der vi har et årlig møte om beredskap rundt bonden og hvordan vi sammen kan fange 

opp signaler («puslespillbrikker») for å unngå alvorlig vanskjøtsel av dyr.  

 

Mattilsynets beredskapsøvelse munn- og klovsyke 3.-4. juni, Malvik 

Bondelaget var med på Mattilsynets øvelse som dreide seg om munn- og klovsyke. I november 2018 

var det to dager med teori, mens det 3. og 4. juni dreide det seg om hva som gjøres rent praktisk. Dag 

en ble gjennomført på slakterianlegget til Nortura i Malvik. Her ble det øvd på slusing mellom ren og 

uren sone der sivilforsvaret er en viktig samarbeidspart. Logistikk rundt avliving, avlivingssted, 

avlivingsmetoder slik at det blir minst mulig blodsøl, hvordan unngå luftbåren smitte, transport til 

dyregrav og dyregrav var temaer.  

Dag to var vi på Vasseljen gård. Også her var smitteslusing 

mellom ren og uren sone, logistikk rundt avliving i fjøset, 

avlivingssted, hvordan begrense at smitte spres gjennom lufta, 

avlivingsmetode, transport til dyregrav og dyregrav tema. 

Bondelaget holdt innlegg om hvordan vi kan bidra til å ivareta 

bonden og bistå praktisk i en slik situasjon. 
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Utbrudd Mædi 

 

Det ble påvist mædi i en besetning i nord-delen av Trøndelag 10. juli ved en rutineprøve på slakteri i 

overvåkingsprogrammet. Fem besetninger har fått påvist smitte og rundt 85 kontaktbesetninger er ilagt 

restriksjoner. Det er innført en ny soneforskrift for mædi som omfatter gamle Nord-Trøndelag fylke og 

Fosen hvor det er forbud mot å flytte dyr. Administrasjonen har deltatt på flere møter, både med Norsk 

Sau og Geit og Mattilsynet. Brita Buan på kontoret i Steinkjer har fulgt opp arbeidet. Mædi er en 

livslang lungesykdom (Lentivirus) og sauen blir ikke frisk. Det fins ingen vaksine eller behandling.  

 

NLRs brannøvelse i driftsbygning storfe 24. oktober, Orkdal 

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag (NLR) gjennomførte i samarbeid med Landbrukets 

Brannvernkomite og det lokale brannvesen en fullskala brannøvelse på gården hos Erling og Ole 

Martin Gjønnes i Orkdal. Brannmannskap, 

ambulanse, politi, bondelag, NLR, 

forsikringsselskap – mange var involvert i øvelsen 

og rundt 100 tilskuere kom for å se og lære. NRK 

Midt-Nytt og NRK Trøndelag (radio) var også til 

stede og sendte fra øvelsen gjennom dagen. 
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Organisasjonens hovedmøter 

Regionmøtene 2019 
Det ble gjennomført fire regionmøter i 2019. Hovedtemaene på alle fire møtene var landbrukspolitikk, 

ny fylkesstruktur, dyrevelferd og organisasjonssaker. 

På Storstuu Winsnes, Singsås kom det 12 deltakere den 22. januar. Det var fra bondelagene på Røros, 

Ålen, Haltdalen, Singsås og Støren og Budalen. Frank Røym var møteleder, styremedlem Eli Birgitte 

Singstad og org.sjef Jon Gisle Vikan deltok også. Fra valgnemda i Sør-Trøndelag Bondelag Helge Idar 

Bjerkseth.  

På Storås i Meldal, 23. januar, møtte 19 deltakere fra Agdenes, Orkdal, Landbrukslaget Nord, 

Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya, Meldal og Rindal. Her var Anna Rathe møteleder, og i tillegg 

møtte Knut Johan Singstad og fra fylkeskontoret Berit Sølberg. Ola Bjørkøy stilte for valgnemda i 

Sør-Trøndelag Bondelag. 

På Skjetlein 23. januar, kveldsmøte, og det startet med kveldsmat. 22 deltakere møtte fra Byneset, 

Strinda, Tiller/Leinstrand, Malvik, Klæbu, Melhus, Hølonda, Skaun, Selbu. Her var Halvor Braa 

møteleder, Kari Åker deltok også sammen med Berit Sølberg fra fylkeskontoret. Norvald Berre stilte 

for valgnemda i Sør-Trøndelag. 

På Fosen, Skaugdalen Grendahus deltok 12 deltakere og de var fra Åfjord/Roan, Bjugn, Rissa og 

Ørland. Nestleder Frank Røym var møteleder, og Kari Åker møtte også sammen med Anne K. Føll fra 

fylkeskontoret. 

 

Årsmøte i Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag 20.-21. mars 2019 

 

Årsmøtet ble avholdt onsdag 20. og torsdag 21. mars på Scandic Hell, Stjørdal.  

Onsdag 20. mars - felles opplegg med Nord-Trøndelag Bondelag. Møtelederne i begge fylkeslagene, 

Karl Fredrik Okkenhaug og Frank Røym styrte møtet. Fylkeslederne Borgny Kjølstad Grande og Kari 

Åker ønsket velkommen.  

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård snakket om organisasjonsprosessen og 

hvordan bygger vi BondeLaget Trøndelag. Andre nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, holdt 

innlegg fra styret i Norges Bondelag. Nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Erlend Fiskum, holdt 

innlegg om matfylket Trøndelag i et framtidsperspektiv og 

adm.dir i Rema 1000, Ole Robert Reitan, holdt et innlegg om 

mat og markedssituasjonen. Reitan ble utfordret på om 

kjedemakt er til fordel eller hinder for norsk matproduksjon, 

hvordan Rema 1000 ser for seg norsk matproduksjon om 10 

år og om egne merkevarer (EMV) er et hinder eller en 

mulighet. Den felles delen med innlegg på årsmøtet ble 

avsluttet med et foredrag av Lars Kolsrud, lege ved 

Olympiatoppen. Oppsummeringa fra det foredraget ble: «Blir 

det her noe artig da? Jeg mener hele pakken.» 
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Årsmøtets første dag ble avsluttet med felles middag og underholdning. 

 

Årsmøtet andre dag i Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag ble avholdt torsdag 21. mars. Felles møte fra 

kl. 08.30 til lunsj 11.30, og møtelederne Karl Fredrik Okkenhaug og Frank Røym ønsket velkommen.  

Fylkeslederne Kari Åker og Borgny Grande holdt felles leders tale.  

Etter lunsj ble det holdt separate årsmøter i Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag. Det var 44 

stemmeberettigete utsendinger til stede i Sør-Trøndelag Bondelag. Totalt 57 deltakere med gjester, 

utsendinger, tillitsvalgte, valgnemnd og ansatte.  

Takk til Knut Johan Singstad, Julie Gunnerød og 

Anna Rathe for innsatsen i fylkesstyret.  

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård 
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Det ble vedtatt en resolusjon på årsmøtet, «SPIS NORSK»: 

Gjennom to års arbeid er grunnlaget lagt for å etablere et felles Bondelag i et av landets største 

landbruksfylker. Landbrukets betydning, både som næring i Trøndelag og som matprodusenter i nasjonal 

sammenheng vil gjøre et Trøndelag Bondelaget til en betydelig maktfaktor.  

Dette skal utøves med kløkt og klokskap, på samme måte som de tidligere fylkeslagene har gjort. Med 

respekt for den enkelt bonde i hele fylket, og med respekt for den betydningen matproduksjon har som 

nasjonal matvareberedskap. 

Bondelaga i Trøndelag vil uttrykke stor bekymring over reel nedgang i andelen norskprodusert mat på 

bordet hos den norske befolkning. Gjennom de siste 20 åra er importen av mat firedoblet ifølge Agri 

Analyse, med den konsekvens at det settes begrensninger i utnytting av egen landbruksproduksjonen.  

Trøndelag står for rundt 20 % av landets totale landbruksproduksjon, men bare 10% av landets 

innbyggere. Fylket har noe av de beste utmarksbeiter i hele landet, sterk posisjon innen 

grønnsaksproduksjon nasjonalt, gode vilkår for kornproduksjon rundt Trondheimsfjorden og et meget 

sterkt husdyrmiljø. Gjennom jobbing med økt volum, lokalmat, Trøndersk matfestival, Bondens marked 

og andre aktiviteter vises frem et mangfold av produkter som dokumenterer at mangfold og matkvalitet 

blir sterkt vektlagt i regionen  

Med store uutnyttet utmarksarealer, sterke fagmiljøer både innenfor volum- og nisjeprodukter, og en 

foredlingsindustri som har betydelig verdiskapning, ligger alt til rette for å øke andelen norskprodusert 

mat på bordet hos den norske husholdningen. Dette er trygghet for framtidig matsikkerhet, og vi er klare 

hvis vi gis sjansen til å utnytte potensialet.  

Det er med forbauselse vi registrerer at miljødebatten i mange fora ikke klarer å skille mellom fossilt 

utslipp og utslipp fra biologisk matproduksjon. En matproduksjon som bygger på næringsstoffenes 

kretsløp gjennom fotosyntese og dyrenes fordøyelse av grønne planter skal skape mer negativt 

klimaavtrykk enn import av ost fra mellom Europa er krevende å forstå. Ved å øke andelen av grasfor i 

matproduksjonen kan vi redusere import av mais og soya. 

Med de klimatiske endringer vi ser over hele verden er det ikke spørsmål om det kommer matvaremangel 

også i vår del av verden, men mer spørsmål om når. Vi har fortsatt mulighet til å styrke vår beredskap 

mot slike hendelser, men det krever aktiv holdning og tiltak som bidrar til å ta ut produksjonspotensialet 

og sikre et mer klimanøytralt landbruk.  

Vi ønsker i samhandling med et sterkt landbrukssamvirke, forbrukeren, matvarekjedene, og med 

myndighetene å se på hvordan vi kan øke andelen av mat på forbrukerens bord er produsert på norske 

råvarer. Vi vet at vi produsere mat med lavt forbruk av sprøytemidler i plantekulturer, lavt forbruk av 

medisiner i husdyrproduksjon, og krav til dyrevelferd som er av verdens strengeste, OG vi vet at våre 

råvarer tilfredsstiller kvalitetskravene fra de beste kjøkken.  

Vi er klare for å fortsette å produsere enda mer av maten for den norske forbruker. 
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Representantskapsmøter i Norges Bondelag 2019 
Det er årlig to representantskapsmøter og en ledersamling i Norges Bondelag. Det er fylkesleder Kari 

Åker og organisasjonssjef som har møtt på disse møtene. Representantskapet i juni er en evaluering av 

jordbruksforhandlingene, mens ledermøtet i oktober jobbet med grunnlaget for nytt næringspolitisk 

program for organisasjonen.  

 

Representantskapet i mars legger føringer og grunnlaget for årets jordbruksforhandlinger, og følgende 

resolusjoner ble vedtatt: 

 

 

Sats på framtidas landbruk - over hele landet! 

Kun 3 % av landet vårt er matjord. Vi trenger et aktivt og lønnsomt landbruk over hele landet for å 

produsere trygg kvalitetsmat på norske ressurser til forbrukeren. Norsk matproduksjon er ei 

kunnskapsnæring som gir merverdi for samfunnet, og genererer stor verdiskaping både i og utenfor 

jordbruket. 

Redusere inntektsgapet 

Regjeringen har slått fast at næringsutøverne i alle produksjoner og på alle typer bruk skal ha reell 

mulighet til inntektsutvikling på linje med andre i samfunnet, og at inntektsgapet skal reduseres. 

Representantskapet i Norges Bondelag krever at årets jordbruksforhandlinger legger til rette for at 

inntektsgapet til andre grupper i samfunnet reduseres, målt i kroner. Det må særlig legges til rette for 

inntektsutvikling for små og mellomstore bruk. Strukturelementene i virkemidlene må brukes aktivt og 

forsterkes. Velferdsordningene må styrkes. Det er avgjørende for å ivareta bondens helse og velferd. 

Inntekt og velferd er viktig for rekruttering og likestilling. 

Økt bruk av norske ressurser 

Representantskapet er opptatt av å styrke den geografiske produksjonsfordelingen, og krever at 

virkemidlene innrettes slik at det blir lønnsomt å bruke jorda over hele landet. Økt produksjonen av 

korn, både matkorn, fôrkorn og proteinvekster, er av stor betydning for norsk sjølforsyning og 

beredskap. Det er stort potensial i gras- og beiteressursene som må nyttes bedre. Utmarksbeite må 

prioriteres, det er bra for sjølforsyning, karbonbinding, kulturlandskap, biologisk mangfold og 

dyrehelsa. Frakttilskuddene er et målrettet virkemiddel for å ivareta produksjon i hele landet, og må 

styrkes. 
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Årsmøte Norges Bondelag, Lillehammer 5.-6. juni 

 

 

Bak fra venstre: Kjell Erik Berntsen (styreleder Norsk Sau og Geit), Rennebu, Norvald Berre, Strinda, 

Andreas Ledsaak, Ørland, Jostein Stranden, Rissa, Lars Petter Bartnes (styreleder i Norges Bondelag) 

og Nils Asle Dolmseth (TINEs styremedlem i Norges Bondelag), Åfjord. Midtrekka fra venstre: Petter 

Harald Kimo, Rissa, Tora Voll Dombu (styreleder Norges Bygdeungdomslag), Meldal, Halvor Braa, 

Byneset, Kolbjørn Frøseth (styreleder Norsk Fjørfelag), Byneset og Kari Åker. Foran fra venstre (midt 

på): Kari Toftaker, Oppdal, Eli Birgitte Singstad, Agdenes, Berit J Sølberg, sekretariatet i Trondheim 

og Frank Røym. 

 

I forkant av årsmøtet var det felles utsendingsmøte 27. mai, og representantene fra Nord- og Sør-

Trøndelag Bondelag forberedte i fellesskap hvilke innspill som skulle legges fram for årsmøtet i 

Norges Bondelag. Det ble også organisert felles reise for representantene fra begge fylkeslagene.  

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker var det saken Norges Bondelags fylkeslag og regionreformen det var 

størst spenning og engasjement rundt. For oss var det viktig at ikke sammensetninga i 

representantskapet ble endret. Det betyr at Trøndelag Bondelag har to representanter der. Det ble også 

flertall for at fylkeslagenes samlede ressurser opprettholdes minst på dagens nivå.  

 

Av våre utsendinger holdt Halvor Braa et innlegg som fikk mye oppmerksomhet. Det handlet om 

angrepene landbruket daglig utsettes for fra ulike grupperinger, og at dette må møtes med åpenhet og 

kunnskap. Frank Røym holdt et innlegg om rovdyrsituasjonen i Trøndelag. Vi fikk også stilt spørsmål 

til landbruksminister Olaug Bollestad om den svekka beredskapen til Veterinærinstituttet i Trondheim. 

Her var det Bjørnar Schei som fikk muligheten. 
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Oppdal Bondelag er årets lokallag! 

Av Elisabeth Sæther, 05.06.2019 

F.v. Lars Petter 

Bartnes, leder i Norges 

Bondelag, Kari 

Toftaker, leder i 

Oppdal Bondelag og 

Arne Magnus Aasen, 

ordfører i Norges 

Bondelag. 

 

Oppdal Bondelag har 

vunnet prisen for årets 

lokallag. Vinneren av 

den prestisjetunge 

prisen ble annonsert under årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 5. juni. – Dere er 

kroneksempelet på hvordan et lokallag kan jobbe for å utgjøre en forskjell, sier juryformann og 

ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen. 

Hvert år deler Norges Bondelag ut pris til et lokallag som har utmerket seg gjennom året som har gått. 

Av Bondelagets 520 lokallag var det Oppdal Bondelag som stakk av med den gjeve prisen i år. 

- Oppdal Bondelag har utmerket seg i både lokale og nasjonale saker. De er synlige i media, i 

kommunestyresalen og i skolegården. Med høyt aktivitetsnivå og stort engasjement i et bredt spekter 

av saker er dere kroneksempelet på hvordan et lokallag i bondelaget kan gjøre en forskjell. På vegne 

av hele Norges Bondelag sier jeg tusen takk for innsatsen, sa juryformann og ordfører i Bondelaget, 

Arne Magnus Aasen under utdelingen.   

Aasen sier juryen hadde vektlagt Oppdal-gjengens engasjement både for å ivareta landbruket i lokale 

plansaker, deres engasjement i pelsdyrsaken og ikke minst deres brede aktivitet for å bygge kunnskap 

om mat og bondens hverdag overfor skoleelever i nærområdet. 

- Jeg er utrolig stolt over å få motta denne prisen på vegne av lokallaget og alle medlemmene våre. Vi 

er en fantastisk gjeng som stadig blir flinkere til å ta vare på hverandre, og det gjenspeiler også 

lokallagets arbeid som i stor grad handler om medlemspleie og medlemskontakt, sier Kari Toftaker, 

leder i Oppdal Bondelag. 

Toftaker roser landbruksmiljøet i Oppdal og tror stadig flere for øynene opp for at bonden har verdens 

viktigste og beste jobb.    

- Nær kontakt med medlemmene og med lokalsamfunnet er vinneroppskrifta for hvordan lokallaga 

over hele landet kan bidra til å skape ei attraktiv næring også for framtida. Satsinga vi har hatt sammen 

med grunnskolen for å utvikle et yrkesorientert utdanningsprogram er et viktig eksempel på dette, sier 

Toftaker. 

På vegne av Oppdal Bondelag mottok Toftaker en premie på 30 000 kroner til aktivitet i lokallaget 

framover.  
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Lokale årsmøter 2019 
32 lokallag har avholdt sine årsmøter i løpet av oktober – desember 2019. Snillfjord Landbrukslag 

hadde 1 sak på årsmøte, der de valgte å legge ned laget fra 1. januar 2020. Medlemmene skulle 

fordeles på Hitra/Frøya Bondelag og Landbrukslaget Nord.  

Fylkesstyret og administrasjonen besøkte ca. halvparten av lokallagenes årsmøter.  

Temaer som har gått igjen på flere av årsmøtene er: Jordbruksforhandlingene 2019, etter 

kommunevalget, jordvern, rovdyr, medlemspleie og utmark – gjerdeproblematikken. 

 

Ekstraordinært årsmøte Sør-Trøndelag Bondelag 3. desember 2019 
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 3. desember på Scandic Hell, Stjørdal. Det var totalt 44 

stemmeberettigete til stede. Totalt var det 62 deltakere med 

gjester, tillitsvalgte, valgnemnd og ansatte.  

Møteleder Laila Iren Veie åpnet ekstraordinært årsmøte for 

Sør-Trøndelag Bondelag 2019 og ønsket velkommen.  

Fylkesleder Kari Åker la fram sak «Etablering av Trøndelag 

Bondelag» som ble godkjent og enstemmig vedtatt uten 

kommentarer. Endelig sammenslåing av Trøndelag Bondelag 

gjennomføres 1. januar 2020.  

Styremedlemmer i Sør-Trøndelag Bondelag ble takket for 

innsatsen med kniv og blomster. Fylkesleder Kari Åker takket 

styremedlemmene, nestleder Frank Røym takket Kari Åker. 

Det ekstraordinære årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag ble 

hevet kl. 15:30. 

 

 

 

Sør-Trøndelag Bondelag siste 

«møtelederkollegium»: Laila Iren Veie, 

Bjugn, og Ola Bjørkøy, Meldal 
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Konstituerende årsmøte Trøndelag Bondelag 3. desember 2019 
Konstituerende årsmøte ble avholdt etter det ekstraordinær årsmøte for Sør-Trøndelag Bondelag, 3. 

desember, med møtestart kl. 16:30 ved Scandic Hell, Stjørdal. Totalt var det 127 deltagere med 

gjester, utsendinger, tillitsvalgte, valgnemnd og ansatte. Møteleder var Karl Fredrik Okkenhaug.  

Audhild Slapgård la frem sak om størrelsen på styret til Trøndelag Bondelag hvor det ble foreslått 9 

faste medlemmer, inkludert leder og en nestleder. Hun foreslo 3 varamedlemmer i nummerordning. 

Dette ble enstemmig vedtatt. Saker om budsjett, arbeidsplan og fylkesårsmøtets sammensetning ble 

vedtatt slik sakene ble lagt frem.  

Leder i valgnemnda, Jostein Stranden orienterte om arbeidet som er gjort i valgnemnda og la fram 

valgnemndas innstilling til nytt styre i Trøndelag Bondelag. Valget ble gjennomført med skriftlig 

stemmeavgivning med følgende resultat: 

• Fylkesleder for 1 år: Kari Åker – Rissa Bondelag 

• Styremedlem for 2 år: Erlend Fiskum – Grong Bondelag 

• Styremedlem for 2 år: Petter Harald Kimo – Rissa Bondelag 

• Styremedlem for 2 år: Anette Brede – Snåsa Bondelag 

• Styremedlem for 2 år: Kari Toftaker – Oppdal Bondelag 

• Styremedlem for 2 år: Gunnar Alstad – Skatval Bondelag 

• Styremedlem for 1 år: Eivind Såstad Mjøen – Oppdal Bondelag 

• Styremedlem for 1 år: Bjørnar Schei – Fosnes Bondelag 

• Styremedlem for 1 år: Tove Schult – Melhus Bondelag 

• Varamedlem for 1 år: Inger Oldervik – Frosta Bondelag 

• Varamedlem for 1 år: Yngve Røøyen – Rindal Bondelag 

• Varamedlem for 1 år: Marit Kviseth – Byneset Bondelag 

* Erlend Fiskum valgt til nestleder for 1 år. Karl Fredrik Okkenhaug fra Frol bondelag ble valgt til Ordfører og 

Knut Johan Singstad ble valgt til varaordfører for årsmøtet i 2020 – 2021. 

 

Etter valget takket Kari Åker for tillitten og gav lovnader om å gjøre en god jobb for Trøndelag 

Bondelag og alle næringene våre. Audhild Slapgård og Kari Åker takket hvert enkelt i 

administrasjonen for innsatsen. Møteleder avsluttet det konstituerende årsmøte kl. 18:10. 
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Det ble avholdt festmiddag etter det konstituerende årsmøtet. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter 

Bartnes, leder i Nortura, Trine Hasvang Vaag og direktør for næring ved Trøndelag Fylkeskommune, 

Kirsten Ingjerd Værdal holdt hver sine hilsningstaler.  

Festmiddagen ble ledet av landbruksdirektør Tore Bjørkli. Audhild Slapgård, fylkesleder fra Nord-

Trøndelag Bondelag holdt takketale og overbrakte den nye ledelsen i Trøndelag Bondelag en kreativ 

gave.  

Ledermøte Trøndelag Bondelag 4. desember 2019 

 

Ledermøte for Trøndelag Bondelag ble gjennomført 4. desember ved Scandic Hell, Stjørdal. Leder for 

Trøndelag Bondelag, Kari Åker, var møteleder.  

Fylkesårsmøteutsendinger fra lokallagene sammen med styret i Trøndelag Bondelag, valgnemnda og 

representanter fra Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og Harald Velsand, deltok i prosess for ny 

visjon for Trøndelag Bondelag under ledermøtet. Prosessen ble ledet av Steinkjer Næringsforum.  
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Jordbruksforhandlinger  
 

Kampanjedag lunsjmøte med servering for fylkespolitikere 25. april 

 

Det har nærmest blitt en tradisjon at Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag serverer lunsj for Fylkestinget 

i april. I år stilte vi opp med rødbetesuppe med rødbeter fra Frosta, Røros-rømme og brød levert fra 

Hegstad & Blakstad, og smør levert fra Fannremsgården.  

Praten er livlig og god 

rundt måltidet, og 

fylkeslederne får 

formidlet litt 

informasjon om 

trøndersk landbruk til 

politikerne.  

 
Hovedretten besto av en varmende rødbetesuppe med beter fra Frosta, 

tilberedt av Hegstad & Blakstad i Trondheim. Som tilbehør ble det servert 

rømme fra Røros og ferskt brød. Jon Fredrik Skauge leverte smør. 

 

Foto over: Norges Bondelag, Inga Frøseth Rossing  
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Jordbruksforhandlingene  
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble enige med staten om jordbruksavtale for 2020 med en 

økonomisk ramme i årets jordbruksavtale på 1240 mill kr. Dette skal gi 20.600 kr pr årsverk i 2020.  

- Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet.  Skal vi få folk til å satse på landbruk 

er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres. For første gang siden 

oppgjøret med de rødgrønne i 2013, har vi lyktes med det, sa leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

 

Jordbrukets krav i forhandlingene prioriterte frukt, grønt og korn, og styrket små- og mellomstore gårdsbruk. 

Partene er enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og potet. I tillegg 

øker prisen på korn og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir styrket.   

- Når det gjelder kornprodusentene har vi klart å bedre inntektsmulighetene, men dessverre ikke så mye som vi 

skulle ønsket. Økt kornproduksjon er viktig for sjølforsyning og bruk av jorda, sa Bartnes.   

  

 Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale: 

• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper 

• Lanserer innovasjons og vekstprogram på frukt og grønt 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 

• Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk  

• Stimulerer til mer beiting i utmarka 

  

Aksjonsberedskap 

 

Styrene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag vedtok på styremøtet i mars en felles aksjonsplan etter 

føringer fra aksjonsutvalget i Norges Bondelag. Lokallagene ble oppfordret til å planlegge egne 

aksjoner ut fra tipsliste fra fylkeslaget. På informasjonsmøtet om krav og tilbud i 

jordbruksforhandlingene på Skjetlein den 7. mai ble lokallagene orientert om detaljene i aksjonsplanen 

og hva ulike lag ville bli oppfordret til å bidra med.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som alltid stor 

kampvilje hos 

lokallagene i 

Sør-Trøndelag 

Bondelag! 
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Organisasjonsbygging 

Verving og verve- og informasjonsutvalget 2019 
Arbeidsutvalget i Sør-Trøndelag Bondelag i Sør-Trøndelag har hatt ansvar for/vært Verve- og 

informasjonsutvalget. De hadde arbeidsmøte 15. august, der også Annette Brede fra Nord-Trøndelag 

Bondelag deltok. 

Medlemsutvikling 

 

Medlemsutvikling 2019 (Pr 31.12.2019) 
      

Fylke 

Pr. 

31.12.2018 

Pr. 

31.12.2019 Endring Nye 

Total 

avgang 

% vis 

endring 

SØR-TRØNDELAG 

BONDELAG 
4219 4134 85 134 239 -2,01% 

 

Opplæringsutvalget 2019 
Opplæringsutvalget hvor Halvor Braa, Petter Harald Kimo og Nora Krogstad ble oppnevnt, har ikke 

hatt møter dette arbeidsåret. Sekretariat har vært Berit J Sølberg. Program/innhold for styreseminar var 

klart før utvalget ble oppnevnt. Odelscamp sto også på programmet før utvalget ble oppnevnt.  

 

Styremedlemmer som ville stille seg til disposisjon for valgnemda til Trøndelag Bondelag ble tilbudt 

muligheten til Ta Grep som er Arena Landbruk sitt styremedlemsutviklings- og mentorordning. Petter 

Harald Kimo er med på Ta Grep denne runden.  

 

Tilbudet for opplæring av lokalt tillitsvalgte ble i år Bli-med-kursene som Midtnorsk Landbruksråd 

arrangerte i november. 

Odelscamp og «Seniorcamp» 1.-2. mars 
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Mange deltok to generasjoner på Odelscamp og "Seniorcamp" som ble arrangert for hele Trøndelag 1. 

og 2. mars på Scandic Hell, Stjørdal. En kjempemulighet til å starte samtalen og tankeprosessen rundt 

framtida for gården som 43 deltagere grep denne helga. 

Særnorsk rett 

Odelscampen ble arrangert for tredje gang og "Seniorcampen" 

ble arrangert for første gang. Det er så artig å oppleve at en ung 

deltager fra forrige Odelscamp reklamerer for og drar med seg 

resten av familien til dette arrangementet fordi han har lært at 

det er så viktig å snakke sammen. Det var et godt råd som 

rådgiver i eierskifte i landbruket, Hilde Haugdahl Humstad, ga 

på forrige Odelscamp. Nå var hun tilbake for tredje gang for å gi 

en kort innføring og smakebit på odelsloven, odelsrett og 

eierskifte i landbruket. Det ble en hektisk lørdags formiddag 

men to vitebegjærlige "leire". Odelsretten ble første gang nevnt i 

et skaldekvad i vikingetida. Den har vært med i lovbøker opp 

gjennom tidene og i 1821 ble Lov om  Odelsrett og Åseterett 

(Odelsloven)innført for all eiendom på landet, men ikke i byene og Finnmark. Denne er endret noe 

over tid, nå sist i 2014 der det ble innskrenket hvem som har odelsrett. I 2009 ble begge kjønn likestilt 

uansett når de er født. 

Med seg hjem fikk deltagerne mange nyttige råd for hvordan eierskiftet kan gjennomføres, og det 

viktigste rådet ER å snakke sammen. Start nå. Det andre viktige rådet Hilde Humstad ga er å søke råd i 

gjennomføringen av eiendomsoverdragelsen. 

 

Verdens viktigste yrke! 

 

Fredag varmet vi opp med "Matproduksjon - verdens viktigste yrke" og "Livet som bonde". 

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker, er krystallklar for framtida når det gjelder mat: Mat 

må vi ha uansett. Det blir flere folk på jorda og vi må ta vare på den ressursen matjorda er. 
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Lidenskap og planer 

Trond Hodne er gårdbrukeren som bor "midt i 

sentrum". Har var tidlig ute med å signalisere at han 

skulle bli bonde, og etterhvert så fikk han det. Som 

nummer fire i en søskenflokk på seks fikk han overta 

bureisergården fra 1951 som faren bygde opp. Trond 

er opptatt av at det er viktig å ha en plan og gjerne 

også noen reserveplaner hvis plan A ikke går som 

planlagt.  

Når det gjelder å ta over en gård så rådet han 

forsamlingen til også å ha en god plan for 

overdragelsen. Det er viktig, og like så viktig er det 

at det å ta over en gård skal være basert på at det har 

du "frøktele løst te". Han rådet også "seniorene" til å 

se deres hovedjobb i å "backe opp" de som tar over 

gården, mens "juniorene" godt kan være flinke til å 

be seniorene om råd. Trond er også opptatt av at en 

skal dyrke sin lidenskap. Det vil si finne det en syns er ekstra spennende med gårdsdrifta og dyrke det 

litt ekstra. For hans del dreier det seg om avl på melkekyr. 

 

Odelsveitja i Vollan 

Odelsjenta Grete Beate Sunnset fra 

Hølonda ga oss innblikk i sine tanker 

rundt det å ha odel til en gård. Grete 

Beate har fått være med i gårdsarbeidet 

siden hun var lita, fått prøve først før 

brødrene sånt som traktorkjøring og fjøs, 

hun har fått ha ansvar ved 

veterinærbesøk og mestringsfølelsen det 

har gitt har skapt hennes interesse for 

gården og drifta der. Nå går hun på Øya 

vgs og planlegger videre utdanning innen 

husdyrfaget. Valgene hun gjør er hennes. 

Det som er med og påvirker valget 

hennes er interesser, lidenskap, livsstil, 

partner, fordommer og politikk. 

Grete Beate trakk fram at det påvirker 

valget negativt at det er fordommer som 

kan skape til om det er rett valg. Mens på 

den positive siden trekker hun fram at dette er en mulighet du har, du har en lov på din side som gir 

deg muligheten, du har kompetanse i ryggen gjennom kunnskapen til generasjonene før deg og du har 

erfaringer med deg helt fra du er liten. Så Grete Beate vil møte fordommene og da er det viktig å stå 

for det en tror på og vil! 
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Unge bønder og valgene de måtte ta 

Solveig Løwø Kvam og Erik Kvam er et ungt gårdbrukerpar som driver heimgården til Erik på 

Stamnan i Rennebu. De er nå gift, fordi det var et 

godt råd de fikk under overdragelsesprosessen, 

men selvfølgelig ikke bare derfor. De har lille, 

søte, blide Ingrid på 9 mnd som har fått lekegrind i 

fjøset. Erik gikk på Øya vgs og det gjorde også 

Solveig, så det var der de traff hverandre. Erik 

fortsatt på Blæstad og fikk jobb i DeLaval som han 

fortsatt har. Solveig sin far ønsket hjelp på gården 

som Solveig hadde odel til. Der var Solveig 

"fjøssjefen" mens faren var "plantesjefen". Solveig 

tok voksenagronomen og fortsatte med en bachelor 

i husdyrfag på Nord Universitet på Steinkjer. 

 

Etterhvert kom tida da de ville gjøre et valg - vi har 

begge odel, hva gjør vi nå? Mye ble lagt på vektskåla. Erik var enebarn, Solveig har en yngre bror. Det 

at Eriks foreldre bygget om til løsdrift ble et tungt lodd på vekta i tillegg til mange andre ting. Valget 

ble tatt. Erik og Solveig anbefaler at en bruker tid og penger på hjelp og råd i eiendomsoverdragelsen, 

og selv brukte de Jon Rannem og hans "smørbrødliste" over ting de måtte fikse og huske i 

eiendomsoverdragelsen. De to ga oss også et gripende og godt innblikk i hverdagen på gården, både 

det som har gått bra, tabber som kan skje og hvordan de har løst det med å være to generasjoner på 

gården. 

 

"Barnearbeid og tvangsekteskap" 

Smarte trekk og lure feller ved å være flere generasjoner på gården, var oppdraget Karin Hovde fra 

KUN fikk til seniorcampen. Kompetansesenteret KUN jobber med likestilling og inkludering i Norge 

og internasjonalt. Karin Hovde har forsket på par i landbruket i tillegg til egne levde erfaringer fra å bo 

på gård. Det er viktig å komme på at det har skjedd en utvikling i landbruket siden en selv overtok. 

Det er også viktig å verdsette alles bidrag til gården. Det er faktisk mye arbeid med husarbeid på en 

gård, og det gjøres en viktig jobb med barna. Ofte er den kvinnelige partneren ute på annen jobb. Alt 

dette er også bidrag til gården, og da skal en ikke se skjevt på og kommentere at ikke alle er med på 

fjøsstellet søndag morgen. Det kan være behov for å få hvile seg litt fordi en har bidratt med mye 

annet. 

Når det gjelder rekruttering dro Karin fram at "her er det lov med barnearbeid". Og forskning viser at 

når partner er med i gårdsarbeidet er det lettere å ha med barna. Barn som er med i gårdsarbeidet når 

de er 12-13 år har lettere for å ta over gård senere. 

Inkludering og involvering av partner er viktig for 

rekrutteringa, og også trivselen med arbeidet på 

gården. Så det er her "tvangsekteskap" kommer inn. 

Det er viktig å slippe til partneren og gi han/henne 

rettigheter til gården. Da blir engasjementet større. 

  

Pensjonsordning eller utdanning? 

Lisbeth Kirkbakk jobber hos Fylkesmannens 

landbruksavdeling med tidligpensjonsordninga for 

jordbrukere. Selv om like så mange seniorcampere 
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som deltok kunne like så godt fått en innføring i utdanningssystemet, så valgte vi å gi en innføring i 

pensjonsordninga for jordbrukere for denne gjengen. Vi skjønte raskt at her er det måneden en fyller 

62 år det er viktig å få inn søknaden, og at det er viktig å tenke på hvor stor del av inntekta som er 

næringsinntekt fra jordbruket. Alder på medbruker må en også tenke på - kanskje vil det lønne seg å 

vente med å søke slik at medbruker er den det søkes tidligpensjon for? 

 

Astronomisk grønn utdanning 

Astrofysikeren Stefan Preisig fra Sveits ble assisterende rektor 

ved Skjetlein videregående skole. Det er en av fylkets fire 

naturbruksskoler. Her er det plass til rundt 300 elever og 

skolen er i stadig utvidelse og utvikling. Her kan du 

gå naturbruk med realfag eller landbruk (yrkeskompetanse) og 

ender da opp med agronomtittel og studiekompetanse hvis du 

ønsker det. Skolen har også en hest- og hovslager-linje, bygg- 

og anleggsteknikk, linje for anleggsgartner og idrettsanlegg. 

Skolen har i tillegg eget opplegg for elever med særskilte 

behov og det vi enkelt kan kalle landbruksmekanikk (TIP) 

kommer fra høsten.  

 

Gårdsbruket på skolen drives økologisk. Det er internat. Egen 

smådyravdeling. Og det er også i tiden med insektsproduksjon, 

så vi får se hva vi får til der. Skolen satser på å ruste elevene til forskning som kan bidra inn i 

landbruket i framtida. Og her kan vi i bondelaget skyte inn at det er viktig for å lykkes med de grønne 

næringene i det grønne skiftet at mange kloke hoder velger å gå på naturbruksskolene. 

 

"Karen ("kailln") eller Karen er viktig for garden" 

Den som kan gi oss en brei innføring i landbruket 

i Trøndelag og mulighetenes næring er 

landbruksdirektør Tore Bjørkli. Rekruttering til 

landbruket er et tema han setter høyt. Landbruket 

er ei næring med utrolig stor betydning. 

Verdiskapinga og sysselsettinga i landbruket i 

Trøndelag er stor. 20% av maten som produseres 

i landet kommer fra Trøndelag. 

Melkeproduksjonen er bærebjelken. I tillegg til 

storfekjøtt er vi også store på kjøtt fra gris, fjørfe 

og sau. Fylket har rundt 200 

lokalmatprodusenter. Inn på tunet-næringa som 

tilbyr velferdstjenester fra landbruket er også 

godt forankra i fylket. Skogen er viktig og vi må 

la den vokse ferdig og bli hogstmoden slik at vi kan ta ut klimagevinsten, oppfordret Tore. Skogen blir 

mer og mer verdifull framover. Men, uansett hva som tilbys av idéer, muligheter, tilskudd, rammer - 

det er menneskene på gården som kan gjøre noe utav det. Derfor sier Tore at "karen eller Karen er 

viktig for garden". 

 

Tusen takk til alle som deltok, både i salen og på podiet. Tusen takk også til Trøndelag 

Fylkeskommune som bidrar økonomisk til arrangementet slik at det kan tilbys til en rimelig penge for 

deltagerne. Dette er en viktig arena for å få til en god samtale rundt eiendomsoverdragelse i 

landbruket. Odelscamp og "Seniorcamp" er et samarbeidsprosjekt mellom Bondelagene i Trøndelag 

og Bygdeungdomslagene i Trøndelag, og er åpent for alle i målgruppen:-) 
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Næringsutvikling og grunneierretter 

Jordvern 
Jordvernarbeidet i Sør-Trøndelag Bondelag har bestått i arbeidsoppgaver relatert til Jordvernalliansen 

og oppfølging og bistand til lokallagene i fylkeslaget. Det er viktig for fylkeslaget at det jobbes bredt 

politisk med jordvern, både på lokallagsnivå og fylkesnivå. Lokallag som melder behov for bistand om 

lokale jordvernssaker følges opp av administrasjonen til fylkeskontoret. Saker som har regional 

betydning har blitt løftet opp til jordvernalliansen. 

Jordvernalliansen Jordvern Trøndelag 

Det ble avholdt 4 styremøter i Jordvern Trøndelag i 2019.  

Styret har bestått av leder Eli Birgitte Singstad (ST Bondelag), Mange Vågsland (Naturvernforbundet), 

Lorns Olav Aunsmo (NT Bondelag) og Rigmor Bjerche (LO Trondheim). Disse ble valgt på årsmøte 

5. mars 2018. Ny sekretær startet 1. april 2019, Per-Anders Robertsen, rådgiver i Trøndelag Bondelag 

med kontorsted i Trondheim.  

Jordvernalliansen har opprettet ny hjemmeside som ble lansert like før jul 2019. Det er også ønske om 

å opprette Jordvern Norge som Trøndelag Jordvernallianse gir sin tilslutning til.  

Det har tilsynelatende vært lite aktivitet i jordvernalliansen i Trøndelag i løpet av 2019. 

Gjennomføring av grunneiermøter og deltakelse på kurs og seminarer samt kostnader til nye 

hjemmesider har bidratt til redusert møteaktivitet i 2019.  

Travbane-saken i Malvik og Orkdal 

I løpet av året har Jordvern Trøndelag, på lik linje med 2018, engasjert seg i Travbane i Malvik og 

Orkdal. Jordvernalliansens arbeid med å forhindre nedbygging av matjord i Malvik resulterte i at 

politikerne i Malvik ikke godkjente planene til travsporten om ny regional travbane på Leistad. 

 

Leder for Jordvernalliansen, Eli Birgitte Singstad sammen med lokallagslederne i Landbrukslaget Nord, Eivind 

Kvakland og Orkdal Bondelag, Jon Fredrik Skauge befarer åkrene som må vike for den nye travbanen på Fannrem. 
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Travsporten gikk videre med alternativ tomt på Fannrem i Orkdal kommune hvor det allerede var 

etablert ett mindre travsportannlegg. Planene her var å kjøpe ut grunneiere for å utvide travbanen med 

nødvendig infrastruktur til å bli ny regional travsportbane for Trøndelag. Dette ville medføre 

nedbygging av nesten 110 daa kornjord. Alle grunneierne bortsett fra én har inngått avtale med 

travsporten om salg. Den siste grunneieren eier totalt 53 daa av arealene travsporten er helt avhengig 

av for å realisere anlegget.  

Jordvernalliansen har ønsket å støtte opp om den ene grunneieren som ikke ønsket å selge og har 

gjennomført møter med grunneiere og naboer til anlegget. I tillegg er det avhold møte med politisk 

ledelse og lokallagsledere i Orkdal kommune for å se på alternative lokaliseringer som ikke berører 

matjord. Jordvernalliansen har fått lovnader om at matjorda skal flyttes, men pga. føringene som ligger 

i kommuneplanens arealdel vil det være uheldig å finne ny lokalisering av anlegget.  

Ny reguleringsplan for regional travbane på Fannrem vil mest sannsynlig vedtas iløpet av 1. kvartal 

2020. Da vil det bli satt krav fra Orkdal kommune om jordflytting. Jordvernalliansen jobber videre 

med å forhindre at kornåkrene i nærområdet til travbanen ikke omdisponeres til grasproduksjon i 

fremtiden.  

 

E6 sør og nord for Trondheim 

Fylkeslaget har tidligere vært på møter i Malvik arrangert av Nye Veier om bygging av E6 nord for 

Trondheim. Berørte medlemmer har mottatt bistand fra våre samarbeidsadvokater i forhandlingene 

med Nye Veier. Strekningen er 23 km med byggestart planlagt 2020 og ferdigstilt 2025. Det skal 

bygges firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.  

Sør for Trondheim er flere av strekningene allerede startet byggeprosessen. Det tas store mengder 

matjord i byggeprosessen for ny E6. Det har vært en utfordring for Bondelagene å få gjennomslag for 

å bevare matjord (jordflytting) i veiprosjektene til Nye Veier.  

 

Ørland Kampflybase 
Siden 2015 er reguleringsplanen blitt godkjent, byggearbeidene på basen går sin gang, en del av flyene 

er på plass og flygninger med de nye kampflyene er i gang. I 2019 kom rapporten fra 

husdyrundersøkelsen som sier noe om flystøy og dyrenes frykt og evt fluktmønster. Konklusjonen i 

denne rapporten er at det anbefales at husdyrbrukerne bor på gårdene for å ivareta dyrene ved flystøy 

og at det bygges leskur. Det ble vurdert om dette ga grunnlag for å ta opp muligheten for delt 

bofunksjon på nytt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men signalene fra gårdbrukerne 

og deres advokat er at nå er det kommet så langt i erstatningsforhandlingene og de aller fleste vil være 

i havn i løpet av høsten 2019. Det ble arrangert et skattekurs for gårdbrukerne og regnskapsførerne i 

november på Brekstad.  
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Rovdyr og beiteressurser 
Fylkeslaget har deltatt på Statens Naturoppsyn (SNO) sin rovviltkontaktsamling som observatører. 

Denne var i januar i Selbu. Miljødirektoratet inviterte til frokostmøte om rovdyr og beitedyr i juni. 

Dette var nytt og vi deltok. Planlagte temadager om rovdyr og beitebruk ble avlyst da vi kom for nært 

inn på tida for lamming. Møter i Rovviltnemda er fulgt opp av Frank Røym.  

 

Det ble skutt en bjørn på vårsnø og to bjørn skutt på skadefelling i Selbu. Det ga en forholdsvis rolig 

sommer i de områdene. Prosjektet som bl.a NINA gjennomfører på Fosen når det gjelder kongeørn og 

årsaker til tap av rein og sau pågår. Det er søkt om tillatelse til skadefelling av kongeørn, men tillatelse 

er ikke gitt da det ikke er lagt til rette for det i rovviltforskriften. Dette har vi tatt opp ved flere 

anledninger.  

 

 

Fakkeltog rovdyraksjon i Oslo 8. januar 

Godt over 10000 deltagere var med i det rovdyrpolitiske fakkeltoget som fylte Youngstorget i Oslo før 

vi gikk mot Stortinget. Vi mobiliserte på forhånd med fly- og togreise fra Trøndelag. Bak 

arrangementet sto Norges Bondelag, Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk 

Allmenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk. «Nå må Erna ta ansvar og sørge for at 

Stortingets bestandsmål overholdes!»  
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Felles rovdyr-team i Møre og Romsdal Bondelag, Sør- og Nord-Trøndelag Bondelag 

Det har vært to møter i felles rovdyrteam som har bestått av Anne Marken og Leif Hjulstad fra Nord-

Trøndelag Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen fra Møre og Romsdal og Frank Røym og 

Berit J Sølberg fra Sør-Trøndelag Bondelag. Ett møte har vært i Trondheim og ett møte har vært i 

Molde.  

Vi har hatt besøk fra Rovdata, NINA, Erling Aas-Eng fra styret i Norges Bondelag, Frank Sve i 

Rovviltnemda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

Mye av arbeidet har vært konsentrert rundt beregninger av bestandstallet for bjørn, jakt på jerv og 

mulig ny sone for den sørnorske jervestammen samt innspillet endringer i Naturmangfoldloven og 

Rovviltforskrifent. De tre fylkesbondelagene ga felles innspill til Norges Bondelag i den høringa: 

Klima- og Miljødepartementet (KLD) foreslo ny inndeling av Rovviltregionen der Møre og Romsdal 

ble foreslått sammen med Vestlandet og Trøndelag ble foreslått sammen med Nordland. Dette har vi 

gått i mot da samarbeidet og oppfølging av Rovviltnemda fungerer godt i regionen slik den er i dag og 

områdene henger naturlig sammen. Forslaget ville gitt store geografiske avstander og da samtidig 

avstand til beslutningstakere.  

KLD foreslo også etablering av en uavhengig rovviltklagenemnd. Også dette signaliserte vi motstand i 

mot da vi ikke ser hvordan sammensetningen av en slik klagenemd skal kunne oppfattes som helt 

nøytral og uavhengig.  

KLD foreslo også å dele rovdyra i en sør-norsk og en nord-norsk gruppe der streken skulle gå 

gjennom Trondheimsfjorden og opp gjennom Stjørdalselva. Det vil si dele Trøndelag i to. Dette gikk 

vi sterkt imot da vi ser for oss at rovdyrbelastninga ville øke betraktelig i våre områder med at vårt 

fylke skulle være med å ta ansvar for begge bestandsmålene.  

KLDs forslag om å gi Landbruksdirektoratet rett til å avgi uttalelse til regionale forvaltningsplaner er 

vi positive til. Det vil likebehandle Landbruksdirektoratet med Miljødirektoratet. Vi støttet også 

forslaget om å gi kommuner adgang til å klage på vedtak om felling av rovvilt.  
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Tapstall – organisert beitebruk 

 

Etter at Trøndelag ble ett fylke, så er statistikken for organisert beitebruk fra og med 2018 for 

Trøndelag.  

2018: Totalt ble det i Trøndelag sluppet 75.364 sauer og 123.356 lam på beite, samt 7300 storfe. 

Tapsprosenten for sau er 4,33%, lam 8,46%, sau + lam 6,89% og storfe 0,7%. Det er til sammen 92 

beitelag i Trøndelag.  

2019: Totalt ble det i Trøndelag sluppet 69.556 sauer og 117.778 lam på beite, samt 7.881 storfe. 

Tapsprosenten for sau er 3,75%, lam 9,11%, sau + lam 7,12% og storfe 0,32%. Det er til sammen 92 

beitelag i Trøndelag.  

 

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 2019 37 godkjente Inn på tunet-gårder i det som tidligere var Sør-Trøndelag fylke.  

Sør-Trøndelag Bondelag har bidratt i ei nasjonal arbeidsgruppe som har jobbet med e-læring for Inn 

på tunet. Skjetlein Grønt kompetansesenter har gjennomført et etablererkurs for nye næringer hvor Inn 

på tunet har vært et tema. Inn på tunet Midt-Norge er nettverksorganisasjonen for Inn på tunet i 

Trøndelag og har hatt to nettverkssamlinger i 2019. Inn på tunet Trøndelag SA bidrar til salg av IPT-

tjenester. 1-2 ganger i året samles alle som er involvert i IPT-arbeidet i IPT-kontaktforum for 

samordning rundt IPT handlingsplanen i fylket.  
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Prosjekter/engasjementer 

Rekrutteringsprosjektet for grønne næringer 

Det ble i partnerskapet jobbet fram en prosjektbeskrivelse for rekrutteringsprosjekt for grønne 

næringer, og bondelagene i Trøndelag fikk prosjektlederansvar. Erica Hogstad Fjæran er ansatt i en 

50% stilling som prosjektleder. 

 

Hovedområder for prosjektet: 

- Nettverksarbeid 

Kobling mellom eksisterende næringsliv og utdanningsinstitusjoner 

- Etablere rekrutteringsforum på fylkesplan med samling/møter 2 x årlig 

- Arbeidsuketilbud på gård 

- Nettverk nye og unge bønder 

- Holdningsskapende arbeid 

Synliggjøring og omdømmebygging for de grønne næringene og bioøkonomiens muligheter i 

Trøndelag 

 (primærproduksjon, foredlingsindustri, rådgivingstjenesten, forvaltning, m.m.) 

- Synliggjøring av mulighetene innen næringa 

- Understøtte grønne trender i samfunnet 

- Positive medieoppslag – hele året 

- Kunnskapsoppbygging om de grønne næringene 

- Utdanning 

Øke kunnskapen i utdanningsinstitusjonene om de grønne næringene og bioøkonomi 

- Valgfag i ungdomsskolen 

- Studieveileder: tettere kontakt mellom veiledere og næringa, opplæring av 

studieveiledere, økt kunnskap om klima/miljø, grønt skifte og  

 tilhørende muligheter Samarbeid med næringsliv/høyere utdanning/forskning 

Urbant og Bynært Landbruk 

Forprosjektet for Bynært landbruk er plassert hos Skjetlein grønt kompetansesenter og flere kurs og 

fagmøter er arrangert der, mens kompetansesenter for Urban dyrking har tilhold på Voll gård på 

Moholt hvor Trondheim kommune har gitt tilskudd til drifta av kompetansesenteret. Her er det 

demonstrasjonshage og -åker for urban dyrking og det er gjennomført flere kurs rettet mot pedagogisk 

personell i barnehager og skoler, dyrkingshjelp til andelslandbruk, parsellhager og skoler.  

Grovfôr-utvalg i Norges Bondelag 

Siden årsmøtet i 2015 har det vært et grovfôrutvalg i Norges Bondelag hvor det arbeides for at 

jordbrukets norskproduserte fôrandel innen 2025 skal være minst 85%. Fylkesleder Kari Åker sitter i 

dette utvalget.  

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 Sør-Trøndelag Landbruksselskap. Under Stiftelsen Voll 

gård ligger drifta av besøksgården som er godkjent både som 4H-gård og Inn på tunet gård. Tre 

frivilligsentraler er knyttet til stiftelsen: Strinda Frivilligsentral og Jekken Frivilligsentral som begge er 

lokalisert på Voll Gård, samt Presthus Gård sin frivilligsentral. Stiftelsen Voll gård er involvert i 

utviklinga av Presthus Gård som eies av Felleskjøpet. 
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Bøndenes Hus AS 

Generalforsamlingen i Bøndernes Hus 10. april, møtested Thon Hotel Prinsen, Sør-Trøndelag 

Bondelag deltok. Sør-Trøndelag Bondelag har 10 aksjer i Bøndernes Hus AS. 

Det var også en ekstraordinær Generalforsamling 11. juni. Styrefullmakten var den eneste saken som 

skulle behandles.  

 

Delprosjekt Bioøkonomi Trøndelag Fylkeskommune 

I strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag er bioøkonomi ett av fem satsningsområder. Mål 

for delprosjekt Bioøkonomi er at Trøndelag er ledende region i utvikling av bioøkonomien, 

naturressurser brukes som råstoff for økt lokal og industriell produksjon samt at Trøndelag er Nord-

Europas matregion nr. 1.  

Strategiene er å disponere produksjonsarealene på en optimal måte, videreutvikle kunnskapsmiljøene 

og næringsutøverne, økt samhandling på tvers av ulike fagmiljøer for å bygge opp under ny, grønn 

industri samt styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom blå og grønn sektor. 

Noen av tiltakene er å bidra til en helhetlig og forutsigbar arealforvaltning for jord-, skog og 

reindriftsnæringa. Utnytte arealressursene til økt verdiskaping og som klimatiltak gjennom økt binding 

av karbon. Tilrettelegge for utvikling og bruk av ny teknologi for effektiv og klimasmart produksjon. 

Videreutvikle arenaer for samhandling innenfor og mellom verdikjedene. Økt produksjon og 

bærekraftig utnyttelse av regionens biomasseressurser.  

Fylkesleder Kari Åker sitter i ressursgruppa for delprosjektet.  

 

Biocycles 

Fylkesleder Kari Åker og organisasjonssjef Ailin Wigelius sitter i referansegruppe for SINTEF sitt 

prosjekt Biocycles. Prosjektet går ut på å finne ut om og hvordan gammarider (f.eks tanglopper) kan 

fordøye og/eller omdanne biorest, slam, gjødsel fra jordbruket og fiskeslam/avfall fra fisk. 

Nasjonalt fagkompetansesenter landbrukshelse  

Fylkesleder Kari Åker sitter i styringsgruppa for det nasjonale fagkompetansesenteret for 

landbrukshelse som er lagt til St. Olavs Hospital. Norges Bondelag er også representert i 

styringsgruppa ved Inger Johanne Sikkeland og Frøydis Haugen. Brit Logstein er ansatt i ei 50% 

stilling som prosjektleder for fagkompetansesenteret.  

SINTEF Agri – Verdikjedekartlegging 

Sintef er ansvarlig for verdikjedekartleggingen i Trøndelag. Prosjektleder er Marit Aursand. 

Samarbeidende forskningsinstitusjoner er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Roraulis – 

Institutt for rural- og regionalforskning (tidligere bygdeforskning). 

Prosjektet har ei styringsgruppe bestående av representant fra Trøndelag Fylkeskommune og tre 

representanter fra de tre klyngeaktørene: Kristian Henriksen (NCE Aquatech), Kjersti Kinderås 

(ARENA Skog) og Erlend Fiskum (Nord-Trøndelag Bondelag). Prosjektet er finansiert av Trøndelag 

Fylkeskommune og ved egeninnsats fra næringsaktørene.  
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Alliansebygging og samarbeidspartnere 
 

Gode relasjoner til samarbeidspartnere og politikere er viktig skal vi oppnå resultater i vårt arbeid. Det 

er viktig og nødvendig å bygge nettverk og bondelagene i Trøndelag har brukt mye tid på møter hos 

Fylkeskommune, Fylkesmann, forsknings- og utviklingsmiljøer, Innovasjon Norge, 

landbrukssamvirkeorganisasjoner og andre. 

Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag 
 

Regionreformen har medført at en del av de økonomiske virkemidlene er flyttet fra Fylkesmann til 

Fylkeskommune. Fylkesmann har kontroll med at de økonomiske virkemidlene i landbruket brukes 

riktig.  

Strategi for Innovasjon og Verdiskaping i Trøndelag 

Figuren under viser «Strategi for Innovasjon og Verdiskaping i Trøndelag», et viktig dokument for 

landbruket hvor vi har deltatt aktivt. Planverket gir videre føringer for delprosjekter innen 

bioøkonomi, sirkulærøkonomi, havrommet, smarte samfunn og opplevelsesnæringer. Bondelaget 

allerede deltaker i delprosjektet for bioøkonomi og skal også inviteres inni prosjektgruppe for 

sirkulærøkonomi, smarte samfunn og opplevelsesnæring. 

 

 
 

 

Virkemidler fordelt til landbruket 

Når RT-midlene (tidligere UTL-midlene) nå skal over til Fylkeskommunen, vil det være svært viktig å 

synliggjøre hvor midlene kommer for og hvilke føringer som ligger til grunn for bruken ovenfor 

politikerne. Her må Bondelaget jobbe aktivt både mot saksbehandlere som forbereder politiske saker 

og det politiske nivået. 
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Regional plan for arealbruk 

Regional plan for arealbruk er et viktig grep for å gi strategisk retning for arealpolitikken i et samlet 

Trøndelag. 

Ut fra høringsuttalelser til planprogrammet (sendt på høring før jul 2018, fastsatt i april 2019) og fra 

mange ulike møter og samtaler at det er ulike innganger til Regional plan for arealbruk i Trøndelag.  

 

Dette viser at Bondelaget må ha en tydelig stemme og jobbe både politisk og næringspolitisk for å 

sikre jordvernet en sterk stemme i Trøndelag.  

 

Målet bak planen er å se helhet og sikre utvikling, bistå kommunene, gjøre det lettere i deres 

planlegging. Det er fortsatt kommunestyrene som er den lokale planmyndigheten og igjennom 

kommuneplanens arealdel kan kommune gjøre gode grep og ta eierskap til egne utfordringer og 

muligheter. Her må vi rigge lokallaga til å ta en sterk rolle kommunalt for å sikre lokalpolitisk 

forståelse for viktigheten av landbruket i den enkelte kommune. Vi vil ha gode planer og gode 

løsninger, noe som er særlig viktig for å lykkes med klimaomstilling der den regional plan for 

arealbruk kan bidra til. 

 

Planverket på fylkesplan som berører landbruket 

 

 

Figuren viser sammenhengen i det fylkeskommunale plansystemet for landbruk. Alle planverkene 

påvirker landbruket i en eller annen sammenheng og fordrer at vi tar rollen for å sikre et planverk 

baserer på fakta og kunnskap fra vår region. 

 

Et naturlig resultat av regionreformen og sammenslåing av fylker er at alle planverk må lages på nytt. 

Bondelaga i Nord og Sør har deltatt aktivt og vil fortsatt måtte bruke mye tid på å delta i prosesser 

rundt nye planer.  
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Tenkeloft Trøndersk Landbruk 

 

Tenkeloft Trøndersk landbruk ble etablert i 2003 som et nettverk og en møtearena for diskusjon og 

refleksjon for videreutvikling av landbruket. Tenkeloftet hadde ingen organisasjonstilknytning og var 

ment som en arena for lagbygging og ballkasting.  

Tenkeloft Trøndersk Landbruk har bidratt til felles forståelse i det regionale partnerskapet i begge 

fylkene, og denne arenaen ble viktig for å utvikle felles strategier. Det ble blant annet utarbeidet en 

felles landbruksmelding for Trøndelag, som er vedtatt i fylkestingene. Samarbeidet har videre løftet 

fram viktige felles prosjekter og satsinger; Grønn Forskning i Midt-Norge og Kompetanseløft 

Trøndersk landbruk, to konkrete fellessatsinger som har hatt stor betydning i regionen og samtidig 

vært nasjonale spydspisser. 

Tenkeloftet Trøndersk Landbruk har vært igjennom en ny storsatsning i 2019 der et samlet landbruk 

stiller seg bak en ny visjon for Trøndersk landbruket; «smart og bærekraftig verdiskaping». Resultatet 

fra Tenkeloftet er en ensider med hovedmål og hovedstrategier for det Trønderske landbruket fram til 

2030. 

Dette forplikter landbruket og oss som fagorganisasjon. Vår rolle er å sikre at forventningen utløses i 

konkrete prosjekter, lokal-, regional- og nasjonalpolitisk påvirkning, samt forankre retning i lokallaga. 
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Regionalt landbruksforum 

 

 

Foreløpig skisse over det regionale partnerskapet           

Første møte i det nye landbruksforumet blir i januar 2020. 

 

Politikerkontakt 

Det ble oppfordret til aktivitet rettet mot lokale politikere i forbindelse med kommunevalget dette året. 

Fylkeslagene har hatt flere møter med ulike politiske partier, og direkte kontakt med politikere i ulike 

saker. Det ble gjennom høsten jobbet med å få til et møte med Stortingsbenken, men dette ble utsatt til 

og gjennomført på nyåret 2020.  

 

Oi! Trøndersk mat og drikke as 
Sør-Trøndelag Bondelag har aksje i Oi! Trøndersk mat og drikke as, og deltok på generalforsamlinga i 

forbindelse med Oi-dagen. Arbeidsgiveransvaret og prosjektledelse for Grønn Forskning er hos Oi! 

Oi! bidrar til å videreutvikle, profilere og fremme matproduksjonen fra fjord til fjell i Trøndelag. 

Matmanifestet utvides stadig, matfestival, bryggerifestival og tilrettelegging av ulike arrangement som 

har med mat å gjøre, som f.eks standen på Grüne Woche i Berlin, er noe av det Oi! sørger for.  
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Forsikringssamarbeid 

Gjensidige forsikring 

Medlemskap i Norges Bondelag gir deg reduserte priser på ting- og landbruksforsikringer i 

Gjensidige. 

Landkreditt forsikring 

Innen personforsikringer, som handler om å forsikre liv og helse, har Bondelaget egne kollektive 

forsikringsordninger der medlemmene «forsikrer seg selv». Det finnes fem kollektive 

personforsikringer for å ha et komplett tilbud, skreddersydd behovet til bonden. 

 
 

Midtnorsk Landbruksråd (MNL) 
Retningslinjer og formål for regionale landbruksråd ble fastsatt desember 2017:  

Landbruksrådet er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner og skal bidra til å fremme 

landbrukets felles interesser i regionen. Landbruksrådet skal være en arena for læring, 

nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå, bidra til en koordinert 

samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og bruk av regionale 

virkemidler. 

Det har blitt gjennomført totalt 7 møter før årsmøtet og ett møte etter årsmøtet. Det ble gjennomført 

«bli med» kurs på Steinkjer 18. november og på Stjørdal 19. november 2019 i regi av MNL. 
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Landbruksrådet har også avhold politikerfrokost under matfestivalene i Trondheim, 2. august 2019 og 

Ålesund, 23. august 2019. 

 

Årsmøtet ble avhold på Fantasigården, Stjørdal 17. oktober 2019. Det møtte totalt 25 personer til 

årsmøtet. Møteleder var Leder MNL, Oddvar Mikkelsen som ønsket velkommen til årssamlingen. 

Selv om det har vært god møteaktivitet og flere saker som har blitt diskutert har 2019 vært et år med 

relativt lav aktivitet. Med økte bevilgninger er det ønskelig å legge til rette for økt aktivitet i 2020.  

Under årsmøtet hadde prosjektleder for Grønn Forskning, Åslaug Hennissen, et innlegg om status for 

Grønn Forskning og Nils Asle Dolmseth, sentralstyremedlem TINE, hadde et innlegg om status for 

TINE og spesielt om nedskalering melk. Samvirkeorganisasjonene som deltok på årsmøtet, gav hver 

sine statusoppdateringer fra deres organisasjoner og regioner. 

Det ble en god diskusjon om hvilke muligheter landbruksrådet har for å snakke på vegne av en samlet 

region i saker som berører samvirket. Dette er et viktig forum som vi må utnytte bedre og legge til 

rette for flere samlinger. Det nye arbeidsutvalget i MNL består av følgende tillitsvalgte: 

• Jørn Magne Vaag, leder (Tine) 

• Hilde Kjersem Kolberg, nestleder (Bondelaget) 

• Ragnar Valstad, styremedlem (Nortura) 

• Olaf Aglen, styremedlem (Felleskjøpet) 

• Arnt Inge Engum, Styremedlem (Bonde og småbrukarlaget) 
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Prosjekt Grønn Forskning i Midt-Norge 

Midtnorsk Landbruksråd 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 i begge fylkene i Midt-Norge. I arbeidsåret 2019 har 

Grønn Forskning følgende næringsgrupper i sving:  

• Grønnsaker/bær/potet/frukt 

• Husdyr 

• Klimasmart landbruk 

• Korn 

• Teknologi 

• Økonomi/driftsledelse 

Det har vært knyttet en del spenning til hvorvidt Fylkeskommunene ønsket å videreføre Grønn 

Forskning som prosjekt i fremtiden. Det er ønskelig å finne en permanent løsning for Grønn Forskning 

som ikke er prosjektbasert. Dette vil være en utfordring ettersom det er vanskelig å få midler til å 

drifte en slik organisasjon. Dette er et område som MNL som prosjekteier må løse i løpet av 

inneværende år.  

Det er brukt tid på den forestående Grønn Forskning Konferansen som skal arrangeres i februar 2020.  

Trøndersk/Midtnorsk Kornutvalg 

Trøndersk Kornutvalg ble etablert i 2003 som et nettverksutvalg med deltakere fra forvaltning, 

forskning, samvirke og faglag. Hensikten med dette var å skape rammer for et mer konkurransedyktig 

landbruk i Trøndelag, ved at kornproduksjonen ble mer målrettet, fikk økt kvalitet og bedre 

kornøkonomi. 

I løpet av høsten 2003 ble kornstrategien utformet og vedtatt. Den er revidert flere ganger, nå siste 

gang høsten 2017. Trøndersk Kornutvalg kornutvalget arbeider løpende med ulike tiltak som følger av 

kornstrategien. Kornutvalget ledes av Bondelagets representant og Bondelaget stiller med sekretær til 

kornutvalget.  Medlemmene i kornutvalget er Bondelaga (2 repr.), FK Agri (1 repr), Fylkesmannen (1 

repr) og NLR (2 repr). Kornutvalgets oppgaver er å iverksette kornstrategien.   

Kornutvalget gjennomførte årets runde med kornmøter i desember 2019. Vekstskifte og klimasmart 

kornproduksjon var to av flere tema det ble satt fokus på. Det ble også presentert resultat fra forsøk på 

sorter, og alternativ våronn i vanskelig vær. Leif Hjulstad overtok som sekretær for Kornutvalget 1. 

mai 2019. Møtene ble avholdt følgende steder: 

• Stjørdal, Kvithammar 11/12 

• Mære landbruksskole 12/12 

• Skjetlein VGS 12/12 
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Kommunikasjon og synlighet 
Kommunikasjon og synlighet er viktig arbeid for landbruket og bondelaget. Sosiale medier og lokale 

og regionale aviser, TV og radio er viktige og det jobbes aktivt for å få plass i media, selv om det ikke 

alltid lykkes i det arbeidet. Aksjoner, kampanjer og Åpen Gård er viktig for å synes og alle må bidra 

for at det skal lykkes. Den Grønne Skolen og arbeid med å gi kunnskap om landbruk i grunnskolen er 

også viktige bidrag. Det å stå på stand på utdanningsmesser, matfestival, kuslipp og bygdadager er 

også veldig viktig for å synliggjøre bondelaget.  

Oi! Trøndersk Matfestival 

 
Lillian, Maria og Ida Mælan fra Rissa Bondelag, Louise Storrø ekstra hjelp fra bondelagskontoret og 

Laila Aanstad fra Klæbu Bondelag klare til å hjelpe til med kornmaling på torsdag formiddag. 

Finvær, folkehav, 180 lokalmatprodusenter, øl og glade unger. Kan det bli bedre i Trondheim disse 

sommerdagene i starten av august?  

Den femtende Trøndersk Matfestival i Trondheim er snart over. Ny utstillerrekord og helt sikkert ny 

publikumsrekord. Aldri har teltet til Barnas Matfestival vært lengre, og store og små har strømmet til. 

Ungene har fått prøvd seg på ulik matlaging. Sykle egen smoothi med 4H er stadig like populært, 

kjevling og steking av potetkak hos bygdekvinnelaget er like populært og jammen er ikke bondelagets 

aktivitet med maling av korn til mel populært. Det går aldri av moten, håper vi,  og vi har stadig nye 

små som får en aha-opplevelse av hvordan mel blir til. 
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Dette er en av de viktigste jobbene bondelaget gjør gjennom året, sier organisasjonssjef Ailin 

Wigelius. Det er så viktig at barn får se og oppleve hvor maten kommer fra. Slik kunnskap er 

kjempeviktig. Tusen takk til alle lokallagene som stiller opp med folk slik at vi får gjort denne jobben 

på en god måte, sier en fornøyd organisasjonssjef. 

Flere som også er veldig fornøyde er mannskapene hos Oi! Trøndersk Mat og Drikke as som er 

arrangøren bak Trøndersk Matfestival. Kommunikasjonsansvarlig hos Oi!, Kristine Rise, kan fortelle 

om at i år er det 180 lokalmatprodusenter med og det er 20 flere enn i fjor. Nye områder som nå har 

organisert seg i felles telt og er med er bl.a Orkland og Midtre-Gauldal. 

Lite visste nok den lille gutten at det var 

landbruksminister Olaug Bollestad han slo av en 

prat med da han sto og bakte potetkak (lompe) hos 

Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag. Den sporty 

ministeren fikk vist at hun kan å bruke kjevlet, og 

fikk som ungene steke og spise egen potetkak med 

smør og sukker. 

Det var stas for oss alle at landbruksministeren tok 

seg tid til å innom Barnas Matfestival også da hun 

besøkte matfestivalen:-) 

  

Erling Bromseth og familien stilte opp fra Malvik 

Bondelag og hadde mange gode prater med liten og 

stor under kornmalinga. Kornet vi har med er bygg, 

noe av det det produseres mest av i Trøndelag. 

Smaken på vassgrauten vi koker av det nymala 

byggmjølet overrasker mange - den er rett og slett 

kjempegod om vi skal skryte litt sjøl. Grauten som 

har mettet mange gjennom århundrer. 
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Stemninga er god og folkehavet stort når en 

rusler rundt på matfestivalen. Vi stakk innom 

standen til en av "nykomlingene" - Smaken av 

Orkland. Her er også et mangfold av matvarer 

og smaker. Sommerhonning fra Fosslykkja 

Biegård ble det investert i, og Ane Haugen 

Wexelsen (bildet t.v.) kommuniserte med 

kunder og potensielle kunder med et stort smil. 

 

På "Fosen", altså i Fosen-teltet, fant vi enda 

flere blide lokalmatselgere. Humstad Gård fra 

Åfjord selger kjøttprodukter. 

Inger Oldervik fra Frosta driver med agurk i 

drivhus og grønnsaker på friland. Inger sitter i 

styret til Nord-Trøndelag Bondelag og var vår 

representant på ordførerlunsjen til 

Trondheimsordfører Rita Ottervik første 

matfestival-dagen. Ettersom vi gikk runden litt 

sent på dagen fredag, så kunne Inger melde at 

det begynte å bli glissent i kassene. Salget har 

som vanlig gått strålende. Det går ikke an å dra 

hjem fra Trøndersk Matfestival uten å ha fylt 

opp en pose fra Frosta.  

På tur hjem traff vi enda en kjempefornøyd dame. 

Selveste sjefen for Matfestivalen! Louise Storrø, 

12 år, steppet inn da vi fikk frafall fra et lokalt 

bondelag. Her får hun ros fra Aslaug Rustad, 

daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke as. 

Aslaug setter stor pris på den jobben som gjøres 

av frivillige som år etter år stiller opp for 

matfestivalen. Den jobben som gjøres på 

matfestivalen for å vise fram matproduksjon og 

hvor maten kommer fra er uvurdelig, sier Aslaug, 

som også er veldig fornøyd med dagens 

"Listetoppfrokost" som ble arrangert av Midt-

Norsk Landbruksråd i samarbeid med 

Fylkesmannen. 

"Kem sa du at ho du at ho dama va" spør Louise når vi rusler bort til bussholdeplassen. "Aslaug - 

sjefen for Matfestivalen! Ho er veldig flink!" "Ho dama var skikkelig snill", sa en fornøyd Louise. 
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Åpen Gård og «Kuslipp» 

I år har Åfjord og Roan Bondelag, Landbrukslaget Nord i Orkdal, Strinda Landbrukslag, Rindal 

Bondelag sammen med Surnadal Bondelag, Melhus Bondelag og Hølonda Bondelag sammen med 

samarbeidspartnere som MelhusBanken og Øya vga arrangert Åpen Gård. I tillegg har Ørland og 

Bjugn arrangert Austråttdagene, Soknedal bygdadag/sau og Oppdal åpen sæter. Åpen Gård er 

populært og mange tar turen for å se og lære om det som foregår på de trønderske gårdene. Tusen takk 

til alle som har bidratt:-) 

Kafe i forsentralen på Thunegården i Bessaker. 

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker,  var på Åpen Gård hos Marthe og Erling Iversen 

som driver Thunegården i Bessaker. Åfjord og Roan Bondelag og Produsentlaget til TINE i området 

var arrangører, og rundt 280 tok turen til Thunegården hvor de driver med melkeproduksjon. Her var 

også geiter, sau og høner. Åfjord og Roan Bondelag dro i gang en politisk debatt. 

 

Vert på 

Thunegården, Erling 

Iversen, viser rundt i 

melkefjøset hvor de 

har gjort en del 

investeringer for 

framtida på bruket. 
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I Orkdal arrangerte Landbrukslaget Nord (det er et 

lokalt bondelag) Åpen Gård hos Eli Synnøve og 

Eivind Kvakland på gården Gangåssætra. Også de 

driver med melkeproduksjon og har investert i 

melkerobotfjøs. Sønnen Lornts er klar til å ta over 

drifta og var ivrig med på å klargjøre og 

gjennomføre Åpen Gård. Han hadde den geniale 

ideen om å vise en "stillestående 

grasdemonstrasjon". Rundt 450 tok turen til 

Gangåssætra hvor bygdekvinnelaget og 4H hjalp 

bondelaget. 

 

Fra venstre Eivind, Eli Synnøve og Lornts Kvakland 

med de glade vinnerne av trøtraktorer. Fendt levert 

fra Eiksenteret Midt-Norge og oppå den ny eier 

Petter Dammen. John Deere levert av Felleskjøpet 

på Fannrem og oppå den ny eier Nicklas Karlsen 

Bryne. 

Ørland Bondelag og Bjugn Bondelag er 

medarrangører på Austråttdagan som i år ble 

arrangert 31. august og 1. september. Dagen fylles med stands og aktiviteter på Austrått gård. 

 

Helge Berre fra Ørland Bondelag viser hvordan en separerer melk, og TINE-ambassadørene delte ut 

smaksprøver på nye produkter fra TINE. 

Årlig arrangerer Melhus Bondelag og Hølonda Bondelag en fagdag/debatt og Åpen Gård i samarbeid 

med Melhusbanken og Øya videregående skole på Kvål. Skoleanlegget og gården fylles med 

aktiviteter og organisasjoner. Lokalmatprodusenter er på plass og selger sine produkter. I år tok rundt 
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2500 turen til arrangementet. Brann- og redningsbilen var populær på Åpen Gård på Øya videregående 

skole. 

Surnadal Bondelag og Rindal Bondelag hadde felles Åpen Gård-arrangement søndag 25. august med 

Jo og Berit Fugelsøy i Øvra Surnadal som vertskap. Rundt 300 besøkende var innom gården. På bildet 

tatt av Trollheimsporten ser vi Lars Jacob Løset, Tore Mogset og Ola Stokke selge grillmat fra 

Nortura! 

Sauens dag og Åpen Gård på Presthus gård på 

Ranheim øst for Trondheim ble kjempepopulært. 

Her hadde bondelaget Strinda Landbrukslag et 

samarbeid med Voll gård, Presthus frivilligsentral 

og Felleskjøpet som eier gården. Her var marked, 

demonstrasjon av hvordan gjeterhunden jobber, 

klipping av sau, dyr, kasseklatring og ja, til og med 

magedans. Et sted mellom 3000 og 4000 tok turen 

hit lørdag 28. september, sa en kjempefornøyd 

lokallagsleder Ingrid Nielsen. De avsluttet likeså 

godt dagen med pubkveld med levende musikk i 

fjøset. 

Jan Egil Tillereggen viste hvordan en klipper sau og 

sorterer ulla. 

Sør-Trøndelag Bondelag vil si tusen takk til 

lokallagene for den viktige jobben det er å arrangere 

Åpen Gård.  

Tusen takk også til alle de andre organisasjonene 

som bidrar til at Åpen Gård blir den suksessen det 

er. Tusen takk til de som har levert mat, sponset mat 

og utstyr. TINE, Nortura, Felleskjøpet og Landkreditt er trofaste samarbeidspartnere til Åpen Gård. 

Bygdekvinnelaget er trofaste hjelpere på matsalgsida. Tusen takk til alle, også de som tok turen 

innom:-) 
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Kyr i fullt firsprang ut til grønt gras på Skjetlein.  

Også i år tok flere tusen turen til Skjetlein for å overvære årets Kuslipp. Været tilsa høy faktor av 

regnklær og sydvest, men like spennende er det likevel når kyrne slippes ut av fjøset.  

For tredje året på rad inviterte Skjetlein videregående skole, TINE og Økologisk Norge til Kuslipp på 

Skjetlein. Begivenheten fant sted lørdag 11. mai, og bondelaget var tilstede med stand hvor barna 

kunne male korn. Det er veldig bra at folk får komme til gården og se hva som foregår. Det er alltid 

spennende første gangen 

kyrne får komme ut til 

grønt gras om våren. På 

Skjetlein går dyrene i 

lausdrift inne i fjøset, så 

gjennom året får de 

beveget seg mye. Men å få 

komme ut er stor stas. Det 

blir litt hopp og sprett og 

litt småslåssing for så 

sikre hvem som er 

sjefskua, men flokken 

kjenner jo hverandre, så 

farlig er det ikke. 

 

 

 

Trivelig gjeng på bondelagsstanden:-) Inger Moe og Ann Helen Singstad fra Leinstrand og Tiller 

Landbrukslag, vår nye rådgiver, Per-Anders Robertsen, fikk prøvd seg og Margareth Bøhn og Anders 

Braa fra Byneset Bondelag stilte opp så ungene fikk malt byggmel til helgas vafler. 
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Utdanningsmesser 

 
Petter Baalsrud fra TINE og Kristin Wibe fra Felleskjøpet Agri på stand for grønne næringer på Ta 

Utdanning i Trondheim. 

 

Sør-Trøndelag Bondelag koordinerer med messeselskapet, organisasjoner i landbruket og 

naturbruksskolene slik at vi har felles, grønn stand på utdanningsmessa Ta Utdanning i Trondheim. I 

år deltok Skjetlein vgs, Øya vgs, Guri Kunna vgs, TINE, Felleskjøpet og Sør-Trøndelag Bondelag. 

 

Lokale yrkesmesser og karrieredager 

Åfjord og Roan Bondelag, Hemne Bondelag, Rissa Bondelag og Bjugn Bondelag har opplegg hvor de 

er med på de lokale yrkesmessene. Hemne Bondelag samarbeider med avløserlag, veterinærer og 

andre om standen, og har tatt med en kalv på stand noe som er veldig populært. 

www.facebook.com/sortrondelagbondelag og hjemmesiden 
Sør-Trøndelag Bondelag sin Facebook-side har vært brukt aktivt til å formidle fra møter og 

arrangementer vi deltar på. Siden blir også brukt til å dele meninger i landbruksdebatten, 

oppfordringer og artikler fra hjemmesiden. Vi har forholdsvis god oppslutning om og godt 

engasjement på vår side. Dette er kanalen vi bruker mest til å spre/reklamere for våre møter og 

arrangement.  

Hjemmesida inneholder en del fagartikler og stoff fra en del av våre arrangement. Når det skorter på 

tid er det ofte enklest å bare bruke Facebook til å formidle fra det som foregår.  
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Synlighet i media 

Dette er tema omtrent hele tiden. Samarbeidet med Nord-Trøndelag Bondelag har gjort at vi ofte er 

kontaktet av NRK, både radio og nettversjonen og av og til TV, og fylkeslederne  har delt på hvem det 

har vært mest naturlig for å stille opp. Vi følger opp henvendelser fra media etter hvert som de 

kommer. 

Sommeren ble delvis fylt med avisinnlegg/kronikker i samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag.  
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Vedlegg 

Regnskap 2019 
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Liste over representasjon og arbeidsfordeling etter årsmøtet 2019 

 
Utvalg Repr 2019 Vararepresentant 

2019 

Adm 

 

Arbeidsutvalget for styret Leder Kari Åker 

Nestleder Frank 

Røym 

Halvor Braa 

Eli Birgitte Singstad Ailin/Berit 

Felles AU (FAU) STB og NTB Kari Åker 

Frank Røym 

Audhild Slapgård 

Erlend Fiskum 

Halvor Braa Ailin/Berit 

Representantskapsmøte og 

ledermøter i Norges Bondelag 

Kari Åker 

Kontoret v/ Berit 

Frank Røym Ailin 

Politiske partier  
 

  

AP Petter Harald   Berit 

Sp Kari   Leif Hjulstad 

SV Kari   Brita Buan 

V Frank   Ailin 

Krf Halvor   Anne 

H Eli Birgitte  Leif 

Frp Frank/Kari  Per-Anders 

MDG Frank  Ailin 

Andre partier - Rødt Eli Birgitte   

Årsmøter 2020  

 

  

Møter lokallagene (2019) Alle Egen plan Alle 

Årsmøte Bygdekvinnelaget Adm  Anne 

Årsmøte Bygdeungdomslaget Kari  Berit 

Årsmøte 4 H  Adm Samarbeid NT Ailin 

Årsmøte Sør-Trøndelag Bonde- 

og Småbrukarlag 

Kari Samarbeid NT 

Bondelag 

 

Årsmøte Fjørfelaget Halvor      

Årsmøte Sør-Trøndelag Sau og 

geit 

Frank   
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Andre styrer og aktiviteter    

IPT-kontaktforum   Ailin 

Urbant Landbruk Eli Birgitte  Berit 

Næring og Samfunn 

studieforbunds avviklingsstyre 

Frank Samarbeid NT 

Bondelag 

Leif 

Bygdeungdomslagets styre Kari  Berit 

Bygdekvinnelagets styre Eli Birgitte  Anne 

Stiftelsen Voll gård  Adm  Berit Johanne 

Sølberg 

Midtnorsk Landbruksråd Kari  Per-Anders 

Regionale miljøvirkemidler, 

ressursgruppe 

Adm  Brita 

Regionalt Landbruksforum AU Kari  Ailin 

Landbruksselskapets styre Kari  Berit 

Nei til EU – Sør-Trøndelag Frank   

Tenkeloft Trøndersk Landbruk, 

AU 

Kari  Ailin 

Trøndersk/Midtnorsk Kornutvalg Halvor  Leif 

Fylkeskommunalt utvalg, 

fordeling av komp midler (RK og 

UTL) 

Kari  Ailin 

Verve- og infoutvalget Kari, Halvor og 

Frank 

Arbeidsutvalget Anne 

Opplæringsutvalget  Petter Harald, Nora 

og Halvor 

 Berit 

Økt grovforandel Norges 

Bondelag 

Kari   

Norges Bondelags Kornutvalg Anna Rathe  Leif 

Dialogmøte Reindrift Kari 

+lokallagsledere 

 Leif 

Jordvern Trøndelag Eli Birgitte  Per-Anders 

 

Fagansvar 

   

Verving 

Inn på Tunet 

Ungdom/Rekruttering - prosjektet 

Messer/stands 

Den Grønne Skole 

4 H 

Reindrift 

Økologisk 

AU 

Kari 

Kari 

 

 

 

Kari 

 Anne 

Ailin/Berit 

Erica/Berit 

Berit 

Berit 

Berit 

Leif 

 

Kompetanse   Berit 

Korn - FKA 

Pelsdyr 

Halvor 

Eli Birgitte 

 Leif 

Berit 
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Egg/fjørfe 

Melk/Storfekjøtt - TINE 

Svin  

Sau – Nortura  

Rovdyr 

Potet og grønt 

Halvor 

Petter Harald 

Halvor 

Frank 

Frank  

Odd Arne 

Berit 

Brita 

Brita 

Brita/Berit 

Berit/Leif 

Leif 

Energi/Klima 

HMS/Beredskap 

Dyrehelse/dyresykdommer 

Dyrevelferd 

Utmark, vern og nærings-

utvikling 

Petter Harald 

 

 

Halvor 

 Per-Anders 

Berit/Brita 

Berit/Brita 

Berit/Brita 

Per-Anders 

Åpen Gård Adm  Berit/Brita/Inga 

Jordvern Eli Birgitte  Per-Anders 

Vannregion 

WTO/EØS 

Miljø-naturmangfold 

Gjensidige 

Landbruksforsikring 

Forurensning 

Adm 

 

 

 

 

 Ailin 

 

 

 

 

Brita/Per-A 

Post og arkiv 

Kontorhold/utstyr 

Brannvern 

Medlemsregister 

Møteplanlegging 

Kommunebrosjyrer 

Årsmelding 

Regnskap 

Budsjett BS/STB 

Fadderordning 

Hjemmeside/Facebook 

Bedriftshelsetjenesten 

  Anne 

Anne 

Anne 

Anne 

Anne/Berit 

Inga 

Berit 

Anne/Ailin 

Jon Gisle/Ailin 

Ailin/Berit 

Berit 

Ailin 

Lokalmat   Berit 

Matfestivalen   BS/Inga/PerA 

Bøndenes Hus   Anne 
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Harald Lein fra Norsk Landbruksrådgivning (NLR) orienterer FAU om det som rører seg av planer og 

mål i NLR. Samme dag hadde FAU også orientering av Kirsten Ingjerd Værdahl som er direktør for 

næring i Trøndelag Fylkeskommune, og Johan Arnt Hernes fra Grøntprodusentenes samarbeidsråd. 

Bildet under er fra innspillmøtet med landbruksorganisasjonene før jordbruksforhandlingene. 

 



 

 

 Side 
64 

 

Uten bønder Matlaus trønder 

Vi skaper verdier i levende bygder! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hele Trøndergjengen samlet på årsmøtet i Norges Bondelag 2019! 

 

 

 

 

www.bondelaget.no/sortrondelag 

www.facebook.com/sortrondelagbondelag 

E-post: sor.trondelag@bondelaget.no 

Telefon:  73 84 24 90 

Adresse:  Kongensgt. 30, 7012 Trondheim 

Vi skal: 

1. Være en sterk, slagkraftig og synlig organisasjon for våre medlemmer 

2. Bidra til økt matproduksjon i pakt med naturens premisser 

3. Bidra til økt næringsutvikling og verdiskaping for våre medlemmer 

 

http://www.bondelaget.no/sortrondelag

