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Styremedlem ikke på valg
Petter Harald Kimo er 51 år og er fra Rissa, 
der han driver med melkeproduksjon og 
salg av fôringskalv.

Av utdannelse har han bilmekaniker og 
fagbrev tungtransportsjåfør. 

Petter Harald har vært styremedlem i 
fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag. 

Valgt inn som styremedlem i Trøndelag 
Bondelag på konstituerende årsmøte i 
2019. Han har en bred politisk bakgrunn og 
sitter i dag i landbrukspolitisk utvalg i 
Trøndelag Arbeiderparti. I tillegg til det er 
han lokalpolitiker og har sittet som 
lokallagsleder i Rissa Bondelag i 3 år, samt 
styremedlem.

TRØNDELAG BONDELAG 



Styremedlem ikke på valg
Annette Brede er 35 år og fra Snåsa 
der hun og mannen driver 
kombinertbesetning svin, korn og skog.
Annette har Mastergrad i arkeologi fra 
NTNU og årsstudium i 
menighetspedagogikk fra Dronning 
Mauds Minnes Høgskole. Annette kom 
inn i fylkesstyret i Nord-Trøndelag 
Bondelag i mars 2019 og har fra 
tidligere hatt verv som leder av 
valgkomiteen for Snåsa Bondelag, samt 
styreleder i Snåsa Avløyserlag. Valgt inn 
i styret i Trøndelag Bondelag på 
konstituerende årsmøte 2019.
Ansatt hos Statsforvalteren i Trøndelag, 
der hun jobber med reindrift.
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Styremedlem ikke på valg
Kari Toftaker er 48 år og er fra Oppdal, 
der hun driver med melkeproduksjon.
Av utdannelse har hun Spesial-
pedagogikk, Organisasjon og ledelse, 
markedsføring, Økonomi, Nordisk, Nyere
historie, Sosiologi og Samfunnsøkonomi. 
Kari har sittet som styreleder for Oppdal 
Bondelag, kommunestyre-representant 
Oppdal kommune og som styremedlem 
for Oppdal Senterparti. 

Leder i Opdal Bondelag fra 2013 til 2020. 
Valgt inn i styret i Trøndelag Bondelag på 
konstituerende årsmøte i 2019.
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Nestleder for 1 år (ikke på valg som 
styremedlem)
Erlend Fiskum er 41 år og er fra Grong, 
der han driver med melkeproduksjon, 
storfekjøtt og skog.
Av utdannelse har han tatt Statsvitenskap 
ved NTNU i 1999-2000 og 
Landbruksøkonomi og næringsutvikling 
ved HINT i 2001-2002. Han er godt kjent i 
Bondelaget, etter flere år som 
lokallagsleder i Grong Bondelag, samt to 
år i fylkesstyret i Nord-Trøndelag 
Bondelag, der han siste året var 
nestleder i Nord-Trøndelag Bondelag.
Valgt inn i styret i Trøndelag Bondelag på 
konstituerende årsmøte i 2019. Ble da 
valgt som nestleder.
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Fylkesleder for 1 år

Kari Åker er 46 år og 
bor i Rissa. Der har hun drevet med 
melk- og storfekjøttproduksjon, samt skog. I 
2020 tok neste generasjon over gården.
Kari er fortsatt aktiv i drifta av gården, og i 
tillegg er hun ansatt i SNO som 
rovviltkontakt.

Av utdannelse er hun tømrer og 1-årig
har Natur og Kulturminneoppsyn fra 
NORD. Kari er godt kjent med Bondelaget, 
etter flere år som fylkesleder i Sør-
Trøndelag Bondelag og før det som 
styremedlem i fylkeslaget i en årrekke. I 
tillegg til dette har hun tidligere hatt verv i 
Skogeierlaget, sittet i lokale valgnemnder 
og vært tillitsvalgt i Tine og Nortura lokalt.
Valgt som fylkesleder i nye Trøndelag 
Bondelag på konstituerende årsmøte 2019.
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Styremedlem for 2 år

Gunnar Alstad er 57 år og er fra Skatval der han 
drivermelkeproduksjon,  storfekjøttproduksjon, 
korn og Inn på tunet.
Han er agronom fra Mære, har hovedfag Biologi 
fra UiB og Lektor fra UiB. Gunnar er en erfaren 
organisasjonsmann, med tillitsverv i blant annet 
Miljø og kvalitetsutvalget i Norges Bondelag, 
Fylkestinget i Trøndelag, samt som leder for 
Regional rovviltnemnd. Han kjenner 
også Bondelaget godt etter flere år som 
styremedlem i Skatval Bondelag og er i dag leder 
for lokallaget. Ble valgt inn i fylkesstyret på 
konstituerende årsmøte 2019 for 1 år.
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Styremedlem for 2 år
Eivind Såstad Mjøen er 57 år og er 
fra Oppdal der han driver 
som saueprodusent med 250 
vinterfôra sau.
Han er utdannet agronom. 
Eivind har lang organisasjonserfaring 
med tidligere verv i Oppdal Bondelag 
som leder og nestleder, som 
styremedlem i Oppdal Sau og geit og 
som styremedlem i Sør-Trøndelag 
Sau og geit. Ble valgt inn i 
fylkesstyret på konstituerende 
årsmøte 2019 for 1 år.
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Styremedlem for 2 år
Bjørnar  Schei er 58 år og er fra Jøa, der han 
driver 

samdrift med melk, kjøtt og korn.

Av utdannelse har han fagbrev som 

industrimekaniker og er agronom.

Bjørnar har hatt en rekke tillitsverv innen Tine og 
Felleskjøpet. Han har vært produsentlagsleder i 
Tine, medlem og leder av valgkomiteen i Tine 
Midt Norge, sittet i avdelingsstyret i FK  Namsos, 
leder av regionrådet Namdal/Helgeland FK, sittet 
i konsernstyret i Felleskjøpet Agri, varamedl i 
styret i Norske Felleskjøp, ordfører i Norske 
Felleskjøp og er i dag nyvalgt medlem av 
kommunestyret i Namsos. Ble valgt inn i 
fylkesstyret på konstituerende årsmøte i 2019 for 
1 år.

TRØNDELAG BONDELAG 



Styremedlem for 2 år

Tove Schult er 50 år og er fra 
Melhus, der hun driver med 
livkylling, korn og potet.
Av utdannelse er hun 
kjemiker fra NTNU. Av 
tillitsverv har Tove sittet i 
styret i Norgesfôr. 
Tove ble valgt inn i 
fylkesstyret i Trøndelag 
Bondelag under 
konstituerende årsmøte i 
2019 for 1 år.
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1.varamedlem
Inger Oldervik er 54 år og er fra Frosta, 
der hun og mannen driver Vangberg 
Gartneri AS med grønnsaker i veksthus 
og på friland.

Av utdannelse er hun Gartnerteknikker. 
Inger ble valgt som inn i styret i Nord-
Trøndelag Bondelag ved årsmøtet i mars 
2019. Ved konstituerende årsmøte i 
Trøndelag Bondelag i desember 2020, ble 
hun valgt inn som 1. vara.

Av organisasjonserfaring kan nevnes; 
Styremedlem i Agurkklubben. 
Styremedlem i Frosta Vassverk.
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2.varamedlem
Yngve Røøyen er 29 år og er 
fra Rindal, der han driver 
med melk, ammekyr og sau.
Av utdannelse er han tømrer 
og agronom. Han er godt 
kjent i Bondelaget, etter flere 
år som lokallagsleder i Rindal 
Bondelag og vært aktiv i BU 
både lokalt og nasjonalt der 
han satt i sentralstyret. Ble 
valgt inn som 2. vara under 
konstituerende årsmøte i 
2019.
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3.varamedlem
Marit Kviseth er 32 år og er 
fra Byneset, der hun driver 
med potet og kjøttfe.
Av utdannelse er hun 
agronom og gått på HINT. 
Hun er godt kjent i 
Bondelaget, etter flere år 
som lokallagsleder i Byneset 
Bondelag. 
Marit ble valgt som 3. vara i 
Trøndelag Bondelag under 
konstituerende årsmøte i 
2019.
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