
Rovdyraksjonen ”La bygdene leve, 
Jens”, som startet på Snåsa, samlet 
mellom 1.500 og 2.000 demon-
stranter i Oslo 17. desember. Bønder, 
samer og andre gikk sammen om en 
kraftfull markering for en ny rovdyr-
politikk. Ifølge politiet var dette den 
største demonstrasjonen i Oslo siden 
EU-avstemningen i 1994. Fra Nord-
Trøndelag ble det satt opp flere bus-
ser. Demonstrantene samlet seg foran 
Stortinget, gikk opp til Slottet og til-
bake til Stortinget der det ble holdt 
appeller av Vigdis Hjulstad Belbo, 
Ellinor Marita Jåma og Ola Kristian 
Johansen. Et brev med krav om en ny 
rovdyrpolitikk ble deretter overlevert 
stortingspresidenten inne på Stortin-
get.

Skadefri bonde
Hovedmålsetningen med forsknings-
prosjektet "Skadefri bonde" er å skaffe 
til veie mer kunnskap om ulykkene 
i landbruket og bidra til å redusere 
antallet ulykker. Bak prosjektet står 
Arbeidsmedisinsk senter ved St. Olavs 
hospital, Arbeidstilsynet, Landbru-
kets HMS-tjeneste, Gjensidigestiftel-
sen og Nord- og Sør-Trøndelag Bon-
delag. Gjensidigestiftelsen har bevil-
get 5,5 mill til prosjektet. Første del av 
prosjektet var en spørreundersøkelse 
til alle bønder i Sør- og Nord-Trønde-
lag som ble gjennomført i 2010.

Samarbeidsrådet i Midt-Norge
Tillitsvalgte i Landbrukssamvirket, 
Bondelagene og Bonde- og Småbru-
kerlagene i Møre- og Romsdal utgjør 
samarbeidsrådet i Midt-Norge. Sam-
arbeidsrådet hadde to møter i 2010. 
Politisk påvirkning er hovedarbeids-
området i tillegg til arbeidet med 
Grønn forskning.

Grønn forskning
Prosjektet Grønn forskning i Midt-
Norge ble opprettet sommeren 2010 
for å bidra til mer landbruksforskning 
og legge til rette for at det midtnor-
ske landbruket selv blir en mer aktiv 
partner og premissleverandør for den 
forskninga som gjennomføres. En 
rekke nye forskningsprosjekt har blitt 
utarbeidet, og flere prosjekt har alle-
rede mottatt finansiering.

Kortnebbgås 
Nord-Trøndelag Bondelag har også 
i år arbeidet aktivt med konflikten 
mellom trekkende kortnebbgås og 
landbruksinteressene. Sammen med 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
ble det i juni gjennomført et møte 
med Statens landbruksforvaltning for 
å synliggjøre behovet for internasjonal 
forvaltning av kortnebbgåsbestanden, 
og styrking og endring av ordningen 
med tilskudd til tilrettelegging av bei-
tearealer for trekkende gås.

Nord-Trøndelag Bondelag har også 
oppnevnt representanter til en nasjo-
nal referansegruppe for arbeidet med å 
få på plass internasjonale forvaltnings-
avtaler for kortnebbgås med aktuelle 
land i Europa. 

Direktoratet for naturforvaltning 
fører forhandlingene for Norge.

Nord-Trøndelag Bondelag har også 
arbeidet aktivt for å støtte forskning 
på kortnebbgås. Gjennom samar-
beidsorganet Grønn Forskning har vi 
ytret støtte til et NINA-prosjekt med 
formål å utvikle mer effektiv jakt på 
kortnebbgås. Fylkeslaget sitter også i 
referansegruppen for prosjektet. Før 

jul fikk prosjektet innvilget støtte fra 
Forskningsrådet.

Dyrevelferdsgruppa
Dyrevelferdsgruppa har bestått av 
leder Jon Trøite, Nord-Trøndelag 
Bondelag, Arnodd Kjenstadbakk, 
Nortura, Svein Olav Nøstvold, Mat-
tilsynet, Odd Ivar Haug, Tine, Tore 
Bartnes, Steinkjer regnskap, Per Olav 
Rian, Landbrukets HMS-tjeneste og 
Kristian Wibe, Fylkesmannens land-
bruksavdeling. Gruppa ble opprettet 
for å se på tiltak for å hindre dyretrage-
dier og menneskelig lidelse. Den har 
hatt to møter i 2010.

Gruppa konkluderte med at svært 
mange dyrevernsaker starter med, el-
ler har sammenheng med økonomiske 
problemer hos bonden. Å få på plass 
en form for økonomisk nødhjelp 
ble derfor ansett som viktig. Gruppa 
sendte et brev til partene i driftskre-
dittordninga om en garantiordning 
for økonomisk rådgiving. Initiativet 
ble avvist av partene. Gruppa har ellers 
pekt på behovet for økt informasjon, 
og et dagseminar eller lignende plan-
legges. Etter initiativ fra gruppa send-
te fylkeslegen og landbruksdirektøren 
i november et brev til kommunene der 
helsepersonellet sin rolle i forhold til 
den nye dyrevelferdsloven presiseres.

Informasjonsarbeid
Hjemmesida
Nord-Trøndelag Bondelags hjem-
meside er godt etablert og hadde 
i fjor 6.519 unike besøkende. Til 
sammen avla de sida 22.236 besøk, 
og 46.815 sider ble lest. De fleste (39 
prosent) kommer direkte til sida, 
mens 26 prosent kommer fra søke-
motoren Google og 7,4 prosent fra 
Facebook.

Besøket viser en økning fra året før. 
Nord-Trøndelag er fortsatt blant de 
mest besøkte fylkessidene, og vi har 
faktisk treff fra 52 land. Flest uten-
landske besøk har vi fra Sverige, USA, 
Danmark, England og Tyskland.

Erfaringene viser at også media 
finner stoff på våre hjemmesider, og 
sidene er viktige ”oppslagsverk” for 
både media, medlemmer og andre. 
Åtte lokallag har nå egne sider. Vi har 
det siste året også tatt i bruk video på 
våre hjemmesider.

Mediearbeid
Nord-Trøndelag Bondelag har vært 
godt synlig i media det siste året, og 
det er et godt samarbeid mellom oss 
og media. Vår nye fylkesleder har eta-
blert seg godt som næringas viktigste 
talskvinne i fylket, og blir ofte kon-
taktet av media i aktuelle saker. I løpet 
av året er det sendt ut pressemeldin-
ger, tatt kontakt med media i aktuelle 
saker og skrevet kronikker og innlegg. 
Vi har også bidratt med bilder og tekst 
der det har vært ønsket. Det er opp-
rettet egen side på Facebook.

Nettsted for barn
Et forprosjekt om etablering og drift 
av et nettsted for barn ble startet høs-
ten 2010 med støtte fra fylkeskom-
munens rekrutterings- og likestil-
lingsmidler. Hensikten er å utrede 
konseptet for et nettsted som kan 
øke barns interesse for, og kunnskap 
om, matproduksjon og landbruk.

Handballcup
Nord-Trøndelag Bondelag stilte 24. 
april opp og serverte sunn snacks til 
deltakerne under SMN-cup i hånd-
ball i Steinkjer. Bondelaget hadde 
også en populær barnekrok der un-
gene kunne slappe av med andre ak-
tiviteter mellom håndballkampene.
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Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

Hamnegata 33, 7714 Steinkjer
Sentralbord: 74135080 Faks: 74135090 

Nord-Trøndelag Bondelag Telefonliste ansatte:
Anny Bruheim  74135081
Marit Haugen  74135082
Pål Krister V. Langlid  74135084
Ove Magne Ribsskog  74135085
Bjørn Finanger (BSF)  74135083

e-post: nord.trondelag@bondelaget.no
Hjemmeside:www.bondelaget.no/nord-trondelag

Leasing

Landbrukslån

Sparekonto Fondssparing

Nettbank/brukskonto

Pensjonssparing

Gårdskreditt

Driftskreditt

Vi har alle banktjenestene du har bruk for 
både til gårdsdriften og privat. Vi er Norges 
Bondelags samarbeidspartner på banktjenester 
og har i snart 100 år jobbet for gode produkter 
og betingelser for landbruket. Det har gitt oss 
kunnskap som bidrar til økonomisk trygghet 
og en enklere hverdag for deg.

Sjekk dine muligheter på Landkredittbank.no 
eller ring 815 52 245.

Verktøyene du 
trenger på kort 
og lang sikt

Enkel å bruke. Lett å snakke med.

ÅPEN GÅRD: I Øfsti-grenda i Stjørdal slo fire gårder seg sammen om å arrangere Åpen Gård. Høyvogna var populær blant de minste. 
(Foto: Marit Lianes)

- Hva er du mest stolt av det siste året?
Aud Dagmar Ramdal, 
leder Leksvik Bondelag:
- Vi hadde aksjonsdag på hurtigbåten mel-
lom Trondheim og Vanvikan i rushtida på 
ettermiddagen. Vi var fire unge bønder 
som delte ut Aksjonsavisa og et faktaark om 
landbruket i Nord-Trøndelag og i Leksvik. 
I tillegg delte vi ut drikkeyoughurt fra YT-
serien til Tine. Vi nådde over hundre per-
soner, ble veldig godt mottatt og fikk tid 
til å slå av en prat med de som ønsket det. 
Denne aksjonen var noe ganske annet enn 
å stå på Coop-en etter arbeidstid - der de 
fleste vil fortest mulig hjem! 

Helge Kyllo, 
leder Stjørdal Bondelag:
- Vi i Stjørdal Bondelag er mest fornøyd 
med planleggingen og gjennomføringen 
av Åpen gård 22. august. For oss som er 
lokalisert nært og i en by, så er det viktig å 
vise fram landbruket som en matvarepro-
dusent til forbrukerne. Spesielt viktig er 
det i forhold til å få forbrukernes støtte i 
kampen om vern av dyrkajorda.

Oddbjørn Solum,
 leder Namdalseid Bondelag:
- I Namdalseid Bondelag er vi nok mest 
stolt av at vi har fått 14 nye medlemmer. 
Det viser at bønder som tidligere ikke har 
vært medlemmer, har tro på oss og verds-
etter det vi gjør og at de selv vil være en 
del av laget vårt. Så må vi få nevne Åpen 
gård-arrangementet hos Gro og Kjell 
Brørs. Det kom mye folk og alle trivdes, 
så det var kjempebra. Da følte vi at vi 
gjorde noe som var bra for landbruket. 
Slike ting gjør oss litt stolte.

Lysere tider - lavere 
strømregning?
Som stolt strømleverandør gjennom 
nesten 100 år, jobber vi hver dag for 
våre kunder. Er din strømavtale riktig 
for deg? Ring gjerne kundeservice 
for rådgivning på tlf. 07400.

Fått tilbud fra en annen strøm-
leverandør? Vi hjelper deg gjerne 
med en gjennomgang før du 
bestemmer deg.

Gode løsninger for 
landbruket. 


