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2 | Rektor | Realfagspris til Skjetlein 

 
 

Skolen har i år for første 
gang gjennomført en lokal 
Gründercamp.  

 

Entreprenørskap/bedriftsutvikling 
 
Regjeringens handlingsplan 
«entreprenørskap i utdanningen – 
fra grunnskolen til høyre utdanning 
2009 – 2014» viderefører og styrker 
den satsingen på entreprenørskap i 
utdanningen. Formålet med 
handlingsplanen er å gjøre 
entreprenørskap som utdannings-
mål og opplæringsstrategi tydelig.  
 
Skjetlein har de siste par år hatt 
fokus på entreprenørskap og 
bedriftsutvikling på vg2 programfag. 
Elevene har også i år startet flere 
ungdomsbedrifter. Bedriftene kunne 
under årets julegård selge 
produktene sine. Bedriftene 
presenteres i bladet. 
 
Nytt i år er at skolen har planlagt og 
gjennomført en lokal Gründercamp.  
Skolen fikk hjelp av to 
entreprenørskapskonsulenter i regi 
av STFK. Ungt Entreprenørskap var 
også veldig aktivt med i planlegging 
og gjennomføring av dagen. 
 
Alle klasser på Vg1 jobbet to dager 
for å finne en løsning på en gitt 
problemstilling. Gruppene som vant 
deltok på Fylkesgründercamp. 
 
Skolen er også med i GRENI 
prosjektet – et Interreg samarbeid 
mellom HINT, Mære og Torsta 
Gymnas og väkstsenter (Östersund)  
GRENI = Grönt Entreprenörskap og 
Innovasjonssystem. Der har skolen 
mulighet for å dele og utvikle 
opplegg i grønt entreprenørskap. 
 
 
 
 

 
 
Realfag - SUN 
 
SUN – SkoleUtvikling i Naturfag. 

 
Skjetlein vant i 2013 NTNU’s 
realfagspris og ble derfor valgt ut til 
å ta del i SUN prosjektet (pilot).  
 
Det er skolelaboratoriet ved NTNU 
som leder prosessen i skolene. 
 
Bakgrunnen for å starte SUN var at 
man så liten utvikling av Naturfaget 
med dagens etter- og 
videreutdanningsmodeller. Derfor 
velger man læring i praksisfelleskap. 
 
Kompetanseutvikling har vist seg å 
gi bedre effekt når den foregår over 
tid og tar utgangspunkt i lærernes 
egen undervisningssituasjon. 
 
Det er viktig at lærerne reflekterer 
over egen aktivitet både individuelt  
og i grupper. Eksterne 
ressurspersoner  fra NTNU støtter 
prosessen.  
 
Målet for SUN prosjektet er: 
 

 Lokal kompetanseutvikling for 
hele naturfagmiljøet ved den 
enkelte skolen. 

 

 Fagdidaktisk/metodisk profil – 
refleksjon og bevissthet omkring 
valg av undervisningsmetoder 

 
Skolen har lagt til rette for at 
naturfagsteamet har en ukentlig 
samarbeidstime. Da utvikler 
gruppene praktiske undervisnings-
opplegg.  
 
Astrid Johansen og hennes team fra 
skolelaboratoriet veileder teamet. 
Det er totalt fem samlinger hvor 
skolen og skolelaboratoriet jobber 
sammen. I mai 2014 er det en felles 
avsluttingssamling på Gløshaugen 
hvor resultatene presenteres. Red. 

Fokus på entreprenørskap og 

realfag ved Skjetlein 
 

Året 2013 har vært et veldig 
viktig år i Skjetlein 
videregående skoles historie! 
Det aller viktigste skjedde 5. 
august. Da fikk vi starte 
innflyttingen til nytt skolebygg. 
Etter 4 år med byggesak, har 
Skjetlein endelig fått en 
moderne skolebygning med 
topp moderne realfagsrom, 
flott kantine, idrettshall 
m/styrkerom, bibliotek og 
Smartboard i alle rehabiliterte 
og nye klasserom. Utover 
dette har skolen fått ny stall, 
ny ridehall og nytt internat. 
Oppgraderingen av skolens 
uteanlegg vil foregå utover 
våren 2014. Rektor er veldig 
godt fornøyd med at skolens 
elever nå har fått en gang- og 
sykkelvei fra Bynesveien og 
inn til skolen. Gjennom det 
nære nabo-skapet til  Skjetlein 
grønt kompetansesenter rett 
over tunet vil både skolen og 
senteret bli styrket. 
 
Skolens nye kantine har 
virkelig blitt hjertet i skolen. 
Her møtes alle elevene til 
lunsj. Kantina har også fungert 
som storstue under flere 
stormøter og som arena for 
skolens aller første 
gründercamp. 
 
Andre viktige begivenheter 
dette året var at skolen vant 
NTNU´s realfagspris og at  
fjorårets agronomelever vant 
førsteprisen i en nasjonal 
kunnskapskonkurranse 
mellom landets 
naturbruksskoler. 
 
I slutten av januar blir det en 
offentlig åpningsseremoni av 
nye Skjetlein videregående  
skole. Vi på Skjetlein ønsker 
alle lesere av Skjetleinbladet 
en riktig god jul og godt nytt år. 
 
 
Helén Pedersen 
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Årets Julegård på 
Skjetlein videregående 
skole gikk av stabelen 
den 8. desember. 
 
Helt siden 100-års jubileet for 
Skjetlein videregående skole 
som var i år 2000, har skolen 
arrangert lignende aktivitetsdag 
som årets Julegård. Åpen Gård i 
forbindelse med 100-års-
markeringen, var et 2-dagers 
arrangement og foregikk tidlig 
på høsten. Både lørdag og 
søndag var skolens ansatte, 
elever og andre i full sving med 
ulike aktiviteter, utstilling og 
salg. Arrangementet viste seg å 
være så positivt for skolen at 
den i noen år fremover holdt 
både Høstgård og Julegård, til 
en etter hvert endte opp med en 
Julegård.  
 
Årets Julegårds-arrangement 
ble holdt etter 2 års avbrudd, da 
vær og føreforhold sørget for 
avlysing av Julegård i 2011, og 
skolens utbyggingsvirksomhet 
hindret arrangementet i 2012. 
Julegård 2013 ble en stor dag 
for skolen og besøkende. Været 
viste seg fra sin beste side, med 
kvit snø og kuldegrader satte 
det en ramme rundt, som bare 
et julekort kan ha. 
 
Julegårds-arrangementet gir 
skolen anledning til å profilere 
seg for omverden gjennom å 
sørge for ulike aktiviteter for 
barn i forhold til skolens mange 
dyreavdelinger, ansiktsmaling, 
snekring, kjemiforsøk, natursti 
og prøve «kjøre» maskiner. For 
øvrig var utstilling og salg av 
varer fra gården, 
ungdomsbedrifter og andre 
utstillere viktige innslag i tillegg 
til matservering og nissebesøk.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er viktig for elever å gis 
mulighet til å vise hva de holder 
på med for sine nærmeste og 
venner. Ett felles arrangement 
for hele skolen virker samlende 
med tanke på felleskaps-følelse 
og tilhørighet for alle elever og 
ansatte. Skolen får anledning til 
å dekke opp flere av elevers 
læreplanmål gjennom for 
eksempel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - å utvikle aktiviteter, - å 
forholde seg til kunder, - se 
sammenhenger mellom 
yrkesutøvelse og arbeidsmiljø/ 
kvalitetssikring av produkter og 
prosesser, og - dyktiggjøre 
eleven til seinere å kunne 
utvikle næringsvirksomhet og 
entreprenørskap.      

 
Evelyn Stene 

 
 
 

Julegård 2013 

Skjetleins nisser på tur! Marie, Mats og Justin 



 

 4 | Ungdomsbedrifter   

Alle Vg2 klasser på 
naturbruk har under 
veiledning av lærerne 
Bente Ryen og Svein 
Gåsvatn startet en 
ungdomsbedrift. Disse 
bedriftene er «nye» på 
Skjetlein. 
 

Horselife UB 
 

 
 
 
Horselife UB er en ungdoms-
bedrift som består av: 
 
Personalsjef: Mia Gulbrandsen  
Daglig leder: Vilde Nordheim 
Lien 
Admin sjef: Ingrid Kjelstad 
Flusund  
Produksjonssjef: Kristine 
Victoria Johansen  
Økonomisjef: Kristine Hansen 
Markedsføringssjef: Embla Iren  
Styreleder: Viktoria Unger 
Nilsen 
Salgssjef: Emilie Eikegard 
 
Horselife arrangerer slede-
kjøring, barneridning og 
konkurranser (sprang og 
dressur) og familie-
underholdning for alle aldre. 
 
11. januar vil Horselife 
arrangere juleshow og der er 
alle velkommne.I forbindelse 
med oppdrags-kjøringa i helgen 
(14-15 des) skal Horselife kjøre i 
juletreløypa. 

 
 
 
 
 
 
 

Livsglede UB 
 
Bedriften selger julestjerner med 
egenprodusert motiv på 
blomsterpottene 
Overskuddet går til et veldedig 
formål til dyr. 
 
 

 
 

Scentsation UB 
 
 
Scentsation UB består av fem 
elever fra klassen VG2 
naturbruk, Camilla, Helene, 
Ellen, Paul og John. 
 
Scentsation UB importerer varer 
fra TouchNature i India. 
TouchNature er en bedrift som 
hjelper vanskeligstilte kvinner 
ved å gi dem et tilbud om  
arbeid og husvære denne UB-
bedriften hjelper da dem ved å 
bestille varene. Noe av et 
eventuelt overskudd fra 
bedriften vil også gå til dem. 
Scentsation selger er såper og 
lys i forskjellige størrelser og 
former, med forskjellige dufter.  
 
 

Beautycutie UB 
 
Beautycutie UB består av fire 
jenter, Sandra Skrogstad, Marie 
Ottesen Lefstad, Sandra 
Nysæter, Kristin Strøm og fått 
hjelp av Yulianna Shevchenko. 
Dette er en ungdomsbedrift på 
andre året, landbruk og 

gartnerernæring med hund som 
fordypning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beautycutie gir kunder et bredt 
utvalg av flere typer strikket 
gensere til hunder i ulike 
mønstre, samt puter hunden 
kan sove og hvile på. Genserne 
består av 100 % sauull og 
selges i str: XS, S og M. 
Sengene er laget av 100 % 
polyester stoff.  
 

 
 
 
 

Slafs UB 
 
"Slafs UB ønsker å 
tilfredsstille hundeeiernes 
behov for en mer effektiv og 
sunn hundegodbit ved å 
foredle rene og naturlige 
råvarer." 
 
Har du ikke flere ganger tenkt 
på at hunden din stammer fra et 
vilt dyr som tidligere har levd 
kun på rått kjøtt som føde? 
Kanskje det flere ganger har 
slått deg at ikke alt av 
tilsetningsstoffer som du finner i 
hundegodbitene du kjøper på 
butikken, er like bra for hunden 
din? 
 
 
 
 

Årets ungdomsbedrifter  
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Alt av produksjon, etablering, 
design og organisering av 
bedriften gjøres av Slafs UB, 
dermed er dette blitt en ganske 
seriøs oppgave for elevene. Så 
langt har bedriften blitt godkjent 
av Brønnøysundregisteret og 
produksjonen og salget har 
startet.  
 

 
 
Et eventuelt overskudd går til 
Blindeforbundets avdeling for 
førerhunder. Hvis du har 
spørsmål eller ønsker å bestille, 
så ta kontakt når du elevene 
eller ring daglig leder: 
 
Helene Antonsen  
Telefon: 909 42 552 

 

 

 
Sterk som stål UB 
 
 
Sterk som stål UB er en 
ungdomsbedrift bestående av 
seks jenter fra VG2 Naturbruk 
med realfag. Vi ønsker å 
formidle glede og pågangsmot 
gjennom vårt produkt. Et 

eventuelt overskudd går 
uavkortet til barneavdelingen 
ved St. Olavs hospital. Bedriften 
vår Sterk som stål UB selger 
matbokser og termoser med 
motiver tegnet av barn fra 
førskolen ved St. Olavs hospital. 
Motivet gjenspeiler barnas 
styrke og evne til å se positivt 
på situasjonen de står i, og vi 
håper det kan motivere 
brukeren til å se positivt på 
hverdagen.  
 
Bedriftens navn Sterk som stål 
UB referer til barna som har 
tegnet tegningene til designet. 
Disse barna er sterke, både i 
kampen mot sykdommen og 
som gledesspredere i de 
pårørendes liv. Dette er 
beundringsverdige egenskaper. 
Vi ønsker å donere et eventuelt 
overskudd til barneavdeling.  
 
Besøk oss på: 
 
www.sterksomstaal.wix.com og 
www.facebook.com/sterksomsta
alub  
 

 
 
100 % av overskuddet går til 
barneavdelingen på St. Olavs 
hospital! 
 

 
 
Skjetlein Rideskole 
 
Skjetlein Rideskole er en 
ungdomsbedrift der elevene går 
2. året på hestelinjen har 
opprettet. De tilbyr to kurs, ett 
voksenkurs og ett barnekurs. 
Det koster 150 kr med leie av 
hest, og om du ønsker å delta 
med egen hest koster det 100kr. 
Pengene går til 
ungdomsbedriften og elevene 
bak den. Skjetlein Rideskole har 
bestemt at overskuddet skal gå 
til noen som trenger det, men de 
har enda ikke bestemt seg for 
hvilke organisasjoner. Elevene 
har forskjellige ansvarsområder 
for å få bedriften til å gå, det vil 
si at de har styreleder, 
økonomiansvarlig, 
markedsføringssjef, daglig 
leder, personalsjef og en 
mentor. Arbeidet fordeles på 
alle i gruppen. De som har 
ridetimen bestemmer hvordan 
ridetimene skal være, og hvilke 
øvelser og tema hver enkelt 
time skal inneholde. De deles i 
grupper på 4 personer, hvor de 
rullerer. Så tar de 5 ganger 
hver. Hele klassen er med og 
deltar i undervisning og 
organisering av ridetimer, slik at 
alle får prøvd å være med, og 
alle får erfaring med 
kundebehandling og 
undervisning. Denne type 
organisering gjør det enklere for 
å få alt til og gå som det skal. 
 

http://www.sterksomstaal.wix.com/
http://www.facebook.com/sterksomstaalub
http://www.facebook.com/sterksomstaalub
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For tiden er jeg på 
Longyearbyen og deler 
gjerne min historie om 
min tid på Skjetlein. 
 
Jeg er nå 28 år, nesten 10 år 
eldre enn den «ordinære» 
Skjetlein-eleven. Jeg har 
tidligere gått kokkefaget på 
videregående, og deretter 
jobbet som lærling. Etter 
lærlingetida har jeg reist mye og 
jobbet litt overalt, men ikke som 
kokk. Men så vinteren 2010, like 
før søknadsfristen for 
videregående opplæring gikk ut, 
bestemte jeg meg for å ta 
agronomutdannelse. Jeg søkte 
Vg1 landbruk. Dette er noe jeg 
har tenkt på en stund ettersom 
jeg er odelsjente fra Oppdal og 
etterhvert skal ta over driften 
som sauebonde. Sommeren 
2010 gikk og skolestart nærmet 
seg mens jeg sto på venteliste. 
Akkurat en uke før første 
skoledag, fikk jeg en hyggelig 
telefon om at jeg hadde kommet 
inn. Det var også et ledig rom 
på internatet om jeg trengte et 
sted å bo. Jeg takket 
selvfølgelig ja. 
 
Første skoledag kom og jeg 
flyttet inn på internatet, og 
klassen, 1NLA, ble samlet for 
første gang. Vi var en gjeng 
sjenerte ungdommer, ingen 
kjente hverandre, og i dette 
øyeblikket gikk det opp for meg; 
jeg skal faktisk gå i klasse med 
og tilbringe mine neste tre år 
sammen med en gjeng 16-18 
åringer. Hjelp, hvordan skal 
dette gå? Tanker om 
tenåringsdrama for fort gjennom 
hodet mitt. Kommer jeg til å bli 
den ''seriøse'' voksne som bare 
sitter der for seg selv? Heldigvis 
ble det ikke sånn. Etter første 
uke var vi en gjeng som snakket 
sammen, etter et par uker var vi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alle inkludert i gjengen. Alle 
pratet ikke like mye, men jeg 
tror alle følte at det var et godt 
klassemiljø, og som utviklet seg 
veldig godt i løpet av det første 
året. Spesielt ble vi på internatet 
veldig godt kjent med 
hverandre, på godt og vondt. 
 
Ja, så var det skolehverdagen 
da. Jeg tror alle er enige med 
meg i at vi var fornøyde med 
lærerne. De var trivelige og 
respekterte oss, selv om vi ikke 
alltid var like samarbeidsvillige 
eller enige i enkelte 
undervisningsopplegg. Lærerne 
var engasjerte og flinke i det de 
gjorde, og var til tider 
lidenskapelig opptatt av det 
faget de underviste i. Dette 
smitter over på elevene. Noe av 
det som kanskje blir husket 
best, er den første timen med 
Jon Olav Martinsen og 
motorsaga. Og timene til Tor 
Haugan der han lærte oss 
forskjellen på snøras og 
snøskred ved hjelp av et par 
pulter og en haug med bøker. 
Ellers var første året 
spennende, mange nye ting å 

lære; bruk av motorsag, vinsj, 
grising og lammingsvakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før jul fikk vi også være med å 
slakte gris. Det var mye praksis 
det første året Dette syntes vi 
alle var bra, ute i skogen eller 
inne i fjøset trivdes vi godt, og 
lærte mer enn da vi satt inne og 
så i ei bok eller på tavla. 
 
På første skoledag på 2.året sto 
jeg fortsatt på venteliste. Sånn 
er det å være for gammel til å 
ha rett på videregående 
opplæring. Men heldigvis fikk 
jeg en telefon med beskjed om 
å møte opp neste dag; jeg 
hadde fått plass. Dagen etterpå 
møtte jeg opp og traff på samme 
gjengen fra første året, nå med 
navnet 2LL.  
 
Det var som om vi ikke hadde 
vært borte fra hverandre i det 
hele tatt i sommerferien. For en 
herlig gjeng! På starten av dette 
året var vi på «bli-kjent-tur» i 
skogen. I skogen ble det 
botanisering og plukking av 
blomster til det beryktede 
herbariumet som 2. års-elevene 
må levere inn. Det var en 
kjempefin turdag med sol, blide 
elever og lærere. 

Min tid på Skjetlein 
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Det var et par nye fjes i klassen, 
men etter en liten stund var alle 
igjen en sammenspleiset gjeng. 
Det var et trivelig klassemiljø. 
På høsten var det tid for 
sauesanking i Budalen, hvor 
skolens sauer går på 
sommerbeite. Tidlig en morgen 
ble vi plassert inn i minibusser 
og kjørt til fjells. Framme ved 
sankegardene ble vi satt av og 
begynte å gå oppover til 
snaufjellet. Vel oppe ble det 
matpause og oppdeling av 
mannskap til manngard. Dagen 
gikk fint og det ble en stor fangst 
med sauer. For de fleste var 
dette en helt ny opplevelse og 
veldig spennende. Vi hadde en 
kjempefin dag til fjells. Tilbake 
på Skjetlein fikk vi sodd og alle 
var tidlig i seng den kvelden. Vi 
hadde også mulighet til å være 
med på sauklippekurs denne 
høsten, noe jeg og 4 andre i 
klassen benyttet oss av. Dette 
var kjempeartig, men veldig 
krevende. Det er ikke «bare, 
bare» å få viltre små lam til å 
sitte i ro for en som er uerfaren 
med sauesaksa.   
Senere på høsten fikk vi dra på 
Agrisjå på Stjørdal, noe som var 
stor stas for alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi var også på besøk på Nortura 
i Malvik. I løpet av skoleåret 
hadde vi utplassering, der vi fikk 
prøve ut yrker innen 
landbruksfaget, etter eget 
ønske. Noen av oss valgte å ha 
utplassering hos dyrlege, i 
gartneri, kufjøs og 
landbrukskontor. Det ble også 
en liten klassetur på våren. Da 
dro vi ned til Universitetet på Ås, 
med en liten stopp på Blæstad. 
Det var en interessant tur. 
  
På 3. året ble det litt større 
forandringer i klassen. Noen av 
elevene gikk andre veier, mens 
mange nye kom inn. Klassen, 
3LBA, var litt delt, på grunn av 
den sterkt sammensatte 
gjengen vi var fra før, men 
klassemiljøet var godt. Selv med 
en del småkrangler og 
uenigheter, var vi da stort sett 
en grei gjeng. Det ble mye mer 
teori og lite utepraksis på 
gården dette året. Men på 
høsten fikk vi være ute i noen 
uker før vi startet med teori. Vi 
var med på siloslått og annet 
høstarbeid som må til, som 
sauesanking,  
pløying og potetplukking. Da 
våren kom, fikk vi igjen jobbe 

masse ute. Da var det våronn 
og inngjerding til kyr og sauer 
skulle opp. Vi var også med på 
å rive hønsehuset, sommer-
fjøset og innredningen i 
sauefjøset.  
 
Da den nye innredningen i 
hønsehuset var ferdig, var vi 
med på innsett. Det ble mye 
trening med traktorer og utstyr, 
som en øving til kommende 
eksamener. Vi fikk også tur til 
Lillestrøm på Agroteknikk- 
messen. Dette var en kjempefin 
tur med mye interessant å se 
på. Da eksamenstiden nærmet 
seg, ble vi alle litt bekymret for 
hva vi kunne komme opp i. 
Samtidig følte vi på at skoleåret 
snart var over. Dagen vi fikk vite 
at vi var trukket opp i økonomi, 
føltes for mange som verdens 
ende, men tror alle kom seg 
gjennom på en grei måte. Da 
var det bare praksiseksamen 
igjen. Denne var vi ikke så 
veldig bekymret for. Å gjøre ting 
i praksis er som regel enklere 
enn å få ting ned på et ark. 
Dessuten hadde vi jo hatt 
muligheter til å øve på 
oppgavene i praksisperiodene 
gjennom hele skoleåret. Siste 
skoledag var en følelsesladet 
dag. Nå var tiden kommet for å 
gå hver vår vei, noen ut i arbeid, 
andre til nye skoler eller andre 
studier. Dagen ble veldig fin, 
med taler fra elever, lærere og 
ledelse, underholdning av en 
tryllekunstner, sang og kaker. Vi 
avsluttet med gruppebilder, 
klassebilder, tårer og gode 
klemmer med håp om å se 
hverandre før 10. års jubileet. :) 
Så, da har jeg vel vært innom 
det meste av tiden min på 
Skjetlein og vil bare si tusen 
takk for 3 kjempefine år til alle 
ansatte ved Skjetlein og alle 
elever fra høsten 2010 til våren 
2013. 
Kari Tågvold 
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Lørdag 26. oktober 
arrangerte Skjetlein 
grønt kompetansesenter 
sammen med Skjetlein 
vgs, Innovasjon Norge 
og Skogeierlagene i 
Trondheim ved - og 
biodag. Her var det 
foredrag om ved og 
bioenergi samt 
demonstrasjon av 
vedmaskiner og 
flisfyringsanlegg.    
 
Norsk ved var representert ved 
Fagsjef Øyvind Stranna Larsen 
som snakket om  ved-
situasjonen akkurat nå, riktig 
oppfyring, og nytt prissystem for 
ved.  
 
Øyvind kunne fortelle at 
utviklingen i vedfyringen hadde 
gått litt ned fra 2010. I 2001 lå 
innfyrt forbruk i hytter og 
husholdninger på 8,13 TWh.  
Dette tilsvarer ca. 13 
Altakraftutbygginger  
(0.655 TWh). 
 
Statistikken over vedforbruket i 
husholdninger og fritidsboliger 
de siste årene viser følgende 
tall: 
 
2007 7,12 TWh eller Mia kWh 
2008 7,13 TWh 
2009 7,29 TWh 
2010 8,13 TWh 
2011 7,18 TWh 
2012 7,53 TWh 
 
Mer om Norsk ved og 
vedforbruket: www.norskved.no 
 
 
Skjetlein grønt 
kompetansesenter (SGK) var 
representert ved Martin Solli 
holdt et foredrag der han fortalte 
om virkemiddelbruken til  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovasjon Norge (IN). samt 
viste noen eksempler på bruk av 
bioenergi. De som har 
landbrukseiendom har mulighet 
for å motta tilskudd til 
investeringer, utredninger og 
kompetansetiltak.   
 
Mer informasjon fra IN finner du 
her:  
 
http://www.innovasjonnorge.no/
no/Landbruk/Tjenester/Bioenerg
i/Bioenergiprogrammet/ 
 
 
Orkla Trebrensel var 
representert ved Hans Christian 
Borchsenius  som også er 
daglig leder .  Orkla trebrensel 
ble stiftet i 2009 og består av 24 
aksjonærer, alle med tilknytning 
til Meldal. Selskapet eier og 
driver en flisterminal på 
Kråkhaugen. Ved denne  
terminalen kutter og 
transporterer de ut ca. 20 000 
lm flis pr år.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er energi tilsvarende 700 
eneboliger pr år. Orkla  
Trebrensel eier og driver to 
varmesentraler som leverer 
varme til Meldal kommune. I 
tillegg til dette har driftsansvar 
og levering av flis til Nord Energi 
AS sin varmesentral på Meldal 
vgs.  Orkla Trebrensel har ingen 
andre ansatte enn daglig ledere. 
Alle andre tjenester kjøper de 
inn hos Meldal bygdeservice.  
 
Mer informasjon og 
kontaktdetaljer finnes her:  
 
www.orkla-trebrensel.no 
 
Eta Norge og Biomentek var 
tilstede for å snakke om 
flisfyringsanlegg og alle 
fordelene med dette.  
Et populært innslag var Eta 
Norge sin egen tilhenger hvor 
de hadde et komplett 
flisfyringsanlegg.   

Åpen dag om ved og bioenergi på Skjetlein 

AK maskiner og Ze-Sam 

http://www.norskved.no/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Landbruk/Tjenester/Bioenergi/Bioenergiprogrammet/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Landbruk/Tjenester/Bioenergi/Bioenergiprogrammet/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Landbruk/Tjenester/Bioenergi/Bioenergiprogrammet/
http://www.orkla-trebrensel.no/
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Her kunne de vise hvordan flisa 
blir matet inn fra silo, hvordan 
stikkere ble kuttet av før dette 
blir matet inn, og hvordan den 
produserte varmen gikk til en 
konvektor hvor den ble blåst ut. 
 
Mer informasjon og kontakt 
informasjon finner dere her: 
 
http://www.etanorge.no/ 
http://www.biomentek.no/ 

Pål Kristoffer Opland var tilstede 
fra AK – Maskiner og Eilif 
Sandøy representerte  ZE – 
SAM Traktor var representert for 
å demonstrere vedmaskiner og 
traktorer. 

Mere info fra ZE-SAM:   
http://www.zesam.no 
 
Mere info fra AK – maskiner:  
http://www.a-k.no 
 
 

 
:  
 

 
 

Martin S. Solli, prosjektleder for 
fornybar Energi ved SGK 

ETA Norge og Levanger rør 

Trondheim skogeierlag 

http://www.etanorge.no/
http://www.biomentek.no/
http://www.zesam.no/index.php
http://www.a-k.no/
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Det stunder mot jul og 
nyttår og jeg skal i denne 
artikkelen kommentere 
noen nye sentrale lover 
og endringer i lover som 
har kommet i løpet av 
året til forhåpentligvis 
interesse for dem som 
forvalter landbruks-
eiendom. 
 
 
Ny jordskiftelov  
 
Loven ble sanksjonert i statsråd 
21. juni. Den nye loven skal tre i 
kraft 1.1.2016. Den gamle loven 
fra 1979 vil derfor ennå gjelde.  

Ved den nye loven innføres det 
en ny ankeordning for saker 
som er behandlet ved 
jordskiftedomstolene. Dagens 
jordskifteoverretter vil forsvinne. 
Alle ankeerklæringer skal etter 
den nye loven behandles av 
lagmannsrettene, som vil bli 
sammensatt alt etter hvilken 
avgjørelse det ankes over. 
Endringen vil fjerne risikoen for 
å anke til feil instans, og dermed 
styrke rettssikkerheten. 

Den nye ankeordningen vil 
innebære en betydelig 
forenkling for brukerne samt at 
det også vil være en økonomisk 
besparelse for den enkelte aktør 
og for samfunnet som sådan.  
 

Lovforslaget endrer ikke på det 
som er typisk for jordskifteretten 
som domstol. Den skal fortsatt 
kunne omforme ulike typer 
eiendommer, og bruken av dem, 
slik at de blir mer tjenlige ved for 
eksempel å bytte 
eiendomsteiger, lage 
fellesregler for bruk av 
eiendommer, opprette lag for 

organiseringen av bruken, 
avløse rettigheter og etablere 
nye rettigheter. Jordskifteretten 
kan dessuten klarlegge og 
fastsette eiendomsgrenser og 
avklare hvem som har 
eiendomsrett eller bruksrett på 
ulike eiendommer. 
Jordskifteretten vil også holde 
skjønn og ta avgjørelser etter 
andre lover, slik som blant annet  
servituttlov, beitelov og veglov.  

Endring i jordloven, lov nr. 
23/1995 
 
Etter lovendringen med virkning 
fra 01.07.2013 har § 12 nå slik 
ordlyd(med endringene i kursiv):  
«Deling av eigedom som er 
nytta eller kan nyttast til jordbruk 
eller skogbruk må godkjennast 
av departementet. Det same 
gjeld forpakting, tomtefeste og 
liknande leige eller bruksrett til 
del av eigedom når retten er 
stifta for lengre tid enn 10 år 
eller ikkje kan seiast opp av 
eigaren (utleigaren). Med 
eigedom meiner ein òg rettar 
som ligg til eigedomen og partar 
i sameige. 
  
Skal dyrka jord takast i bruk til 
andre formål enn 
jordbruksproduksjon, eller skal 
dyrkbar jord takast i bruk slik at 
ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida, 
kan samtykke til deling ikkje 
givast utan at det er gitt 
samtykke til omdisponering etter 
§ 9. Ved avgjerd av om 
samtykke til deling skal givast, 
skal det leggjast vekt på om 
delinga legg til rette for ein 
tenleg og variert bruksstruktur i 
landbruket.  
 
I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga 
fører til ei driftsmessig god 

løysing, og om delinga kan føre 
til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i 
området. Det kan leggjast vekt 
på andre omsyn dersom dei fell 
inn under formålet i jordlova.  
 
Sjølv om det etter tredje ledd 
ikkje ligg til rette for å gi 
samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling 
vil vareta omsynet til busetjinga i 
området. 
 
Samtykke til deling kan givast 
på slike vilkår som er 
nødvendige av omsyn til dei 
føremåla som lova skal fremja.  
Føresegnene gjeld utan omsyn 
til om ein eigedom har fleire 
registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av 
han er på same eigarhand og 
etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining.  
 
Samtykke til deling er ikkje 
nødvendig når særskild 
registrert del av eigedom vert 
seld på tvangssal. Det same 
gjeld dersom det i samband 
med offentleg jordskifte er 
nødvendig å dela eigedom.  
 
Dersom deling ikkje er rekvirert 
innan tre år etter at samtykke til 
deling er gitt, fell samtykket bort.  
 
Departementet kan gi forskrift 
om høve til frådeling av mindre 
areal utan godkjenning i 
samband med grensejustering 
etter matrikkellova.» 

Lov og rett i landbruket – ny lovgiving i 2013 



 

                                       Odelsloven | 11 

Hovedregelen framgår av §-ens 
3.ledd.  Etter §-ens 3.ledd må 
deling av jord- eller 
skogbrukseiendom godkjennes 
av departementet.  Det skal ved 
denne godkjennelsen legges 
vekt om delingen gir en tjenlig 
og variert bruksstruktur. I dette 
ligger at det skal hensees til om 
delingen fører til en driftsmessig 
god løsning, og om den kan føre 
til drifts- og eller miljømessige 
ulemper for landbruket i det 
aktuelle området samt at det 
skal tas hensyn til vern av 
arealressursene. 
Gjennom §-ens 4.ledd åpnes 
det for at selv om vilkårene for 
fradeling etter 3.ledd ikke er 
oppfyllt  kan fradeling likevel 
godkjennes «dersom deling vil 
ivareta omsynet til busetjinga i 
området» 
 
Det er viktig å påpeke at 
endringen i loven omfatter kun 
fradeling og ikke tillatelse til 
omdisponering Hvis det er 
aktuelt å omdisponere dyrka 
jord krever dette samtykke til 
omdisponering etter jordlovas § 
9. Det er således ikke gjort 
endringer i forbudet mot 
omdisponering av dyrka og 
dyrkbar jord, jf. jordloven § 9. 
Bestemmelsen gjelder uendret 
for å ivareta hensynet til 
jordvern som er et viktig 
nasjonalt hensyn. Reglene om 
omdisponering og deling henger 
sammen.  
 
 
Det er kommunen som avgjør 
alle søknader om deling og 
omdisponering, med unntak av 
de sakene hvor en kommune 
selv er part. Kommunen skal 
utøve et lokalt skjønn og forvalte 
de landbrukspolitiske 
virkemidlene innen rammene av 
nasjonal politikk.  
Ved behandlingen av søknader 
som innebærer omdisponering 

av dyrka og dyrkbar jord må 
kommunen ta hensyn til 
nasjonale føringer for 
håndteringen av jordvernet. Her 
må kommunen ta hensyn til 
landets framtidige behov til å 
produsere mat. Kommunen kan 
som følge av lovendringen ikke 
godkjenne en søknad om 
fradeling med mindre det er gitt 
samtykke til omdisponering 
dersom søknad om deling 
gjelder et formål som innebærer 
omdisponering av dyrket eller 
dyrkbar jord, jf. jordloven § 12 
annet ledd.  
Kommunen må også ta hensyn 
til nasjonale føringer for 
bruksstrukturen, som for 
eksempel at en skal verne om 
arealressursene og søke å 
oppnå driftsmessig gode 
løsninger. Hensynet til bosetting 
i distriktene er selvsagt også et 
nasjonalt hensyn.  
Det er viktig at det foretas en 
skjønnsutøvelse med basis i de 
lokale forhold i saker om 
fradeling. Tjenlig og variert 
bruksstruktur og bosetting er 
eksempler på områder som 
varierer fra kommune til 
kommune og hvor kommunen 
må vektlegge hensynene ut fra 
de aktuelle lokale forhold. I slike 
saker er det naturlig at 
kommunen har et visst 
handlingsrom. 
Fylkesmannen er klageinstans 
over kommunale vedtak om 
deling og omdisponering. 
 
 
Odelsloven 
 
Fra 01.07.2013 lyder 
odelslovens § 8,1.ledd,1.pkt. 
slik: 
 
«Utanom odlaren får også 
etterkomarane hans odelsrett 
dersom nokon av foreldra har 
ått eigedomen med odel, eller 
nokon av besteforeldra er siste 

eigar av heile eigedomen med 
odelsrett». 
 
Hovedregelen er at skal man ha 
odelsrett, må mor eller far ha 
eiet eiendommen med odelsrett. 
Odelkretsen utvides imidlertid til 
å gjelde siste eiers barnebarn 
der en av barnets besteforeldre 
« er siste eier av heile 
eigedomen». 
Av første ledd første punktum 
fremgår at foruten odleren får 
også etterkommerne hans 
odelsrett dersom noen av 
foreldrene har eid heile 
eiendommen med odel, eller 
noen av besteforeldrene er siste 
eier av hele eiendommen med 
odel. Av etterkommerne til 
odleren vil derfor barn av eier av 
hele eiendommen med odelsrett 
ha odelsrett. Barnebarn vil ha 
odelsrett dersom noen av 
besteforeldrene er siste eier av 
heile eiendomen med odel. 
Barn av søsken til en eier med 
odelsrett (nevøar og nieser) vil 
ikke lenger ha odelsrett. 
For etterkommere av sameiere 
med odelsrett blir det fortsatt 
likevel ikke krevd at foreldre 
eller besteforeldre som har 
odelsrett, har eid hele 
eiendommen. 
 
 
 

Avokat Ola Kvernes har kontortid 
torsdager og fredager på SGK. 
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Opphevelse av arveavgift 
 
Av Regjeringens forslag til 
endring av statsbudsjett for 
2014 går det fram at den vil 
fjerne arveavgiften med virkning 
for gaver og arv fra 2014.  
I skrivende er budsjettet ennå 
ikke vedtatt men det forventes 
at forslaget vil bli vedtatt. 
Forslaget innebærer at det ikke 
skal betales arveavgift av gave 
som gis, og arv etter dødsfall 
som inntreffer, etter 31. 
desember 2013.  
 
 
 
 
Miljøenheten i Trondheim 
kommune har leid seg inn i på 
Skjetlein grønt kompetanse-
senter  2 dager i uka fra 
november.  Miljøenheten har 
mange ulike forvaltnings- og 
utviklingsoppgaver, men det er i 
første omgang 
landbruksforvaltninga som vil 
være tilstede på Skjetlein.  
Vi er bondens hovedkontakt når 
han skal søke tilskudd av ulike 
slag, det være seg 
produksjonstilskudd, 
velferdsordninger, tilskudd til 
drenering og 
kulturlandskapstiltak.   
 
Vi er også førstelinje ved 
søknader om tilskudd og lån til 
bruksutbygging eller 
tilleggsnæring og vi bistår også 
på andre måter i forbindelse 
med næringsutvikling.   
 
Det har vært et ønske fra 
landbruksnæringa i Trondheim 
at det skulle bli lettere å besøke 
landbruksforvaltninga.  
Kontordager på kompetanse-
senteret er et forsøk på å 
imøtekomme dette ønsket og vi 
håper at riktig mange bønder 
finner veien til Skjetlein. 
 

Regjeringen mener det bør 
være likebehandling av alle 
dødsfall som har skjedd før 
arveavgiften avvikles. Gaver og 
arv etter dødsfall som er skjedd 
før 1. januar 2014 skal det 
svares arveavgift for etter 
gjeldende regler samt med 
satser som gjelder for 2013. 
Forslaget innebærer at 
arvingene skal svare arveavgift 
av arv etter dødsfall i 2013 eller 
i tidligere år uavhengig om 
dødsbo skiftes privat eller 
offentlig.  
 
 
 
 
Foreløpig vil vi være til stede 
onsdager og fredager.   
Vi har også en forventning om 
at det skal bli et fruktbart 
samarbeid med andre aktører 
på Skjetlein.  Grønn 
kompetanse er viktig både for å 
bidra til positiv utvikling i 
landbruket og for å ta vare på 
grønne verdier og grønn 
næringsutvikling i samfunnet 
generelt. Ved å være en del av 
fellesskapet på Skjetlein vil vi i 
større grad følge med på og 
bidra i denne utviklingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et snarlig vedtak om 
opphevelse av arveavgiften vil 
selvsagt også betydelig 
betydning for de som disponerer 
over eiendom herunder 
landbrukseiendom og 
overdragelser knyttet til dette. 
Dette vil en berøre i senere 
artikler.    
 
Ola Kvernes 
ola@advokatkvernes.no 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanseutveksling på tvers 
av faggrenser og arbeidsgivere 
kan være fruktbart i dette 
arbeidet.  Vi mener også at det 
er viktig å støtte opp om den 
fantastiske muligheten Skjetlein 
kompetansesenter har gitt 
landbruket og tilliggende 
næringer til å bygge et sterkt 
kompetansemiljø.  
Vi har akkurat tatt i bruk 
kontorplassen vår og vi ser fram 
til et godt samarbeid framover.  
 
Anne Sissel Næss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trondheim kommune inn i fellesskapet på SGK 

Anne Sissel Næss og Geir Ivar Sandrød fra Miljøenheten 
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Skjetlein VGS og Melhus 
VGS skal bygge 4 boliger 
i passivhusstandard på 
oppdrag fra Melhus 
kommune i en fire-
årsperiode.  

Det er elevene ved bygg- og 
anleggsteknikk ved Skjetlein 
VGS som skal stå for tømrer, 
betong, flisslegging og 
stillasarbeider,  mens det er 
Melhus vgs. ved elektrofag som 
står for klima-, energi og 
miljøteknikk arbeidene. Elevene 
ved anleggsgartnerlinja på 
Skjetlein skal til slutt sørge for 
godt universelt utformede 
uteområder.  
 
På tomta skal det bygges fire 
boliger i løpet av en 
fireårsperiode. Boligene har et 
oppvarmet bruttoareal på 61 
m2, i tillegg kommer 
carport/sportsbod på 36 m2. 
Boligen vil få energimerke A 
med gul farge og tilfredsstiller 
kravene til passivhus i den 
reviderte standarden NS 3700. 
Beregnet energibehov for 
boligen (levert energi) er på 
4220 kWh i året. Boligen er 
prosjektert med vannbåren 
varme som varmes opp med 
varmepumpe. 
 

Passivhus, aktiv læring  
 

Prosjektet på Melhus er en del 
av PAL-prosjektet (Passivhus, 
aktiv læring) hvis 
hovedmålsetting er å bidra til en 
framtidsrettet opplæringsarena 
som skaper engasjement og 
involvering der det bygges  

 

miljøriktige og rimelige boliger 
for kommunene. I Sør-
Trøndelag er det fire slike PAL-
prosjekt, der videregående 
skoler, kommune, næringsliv og 
lokale entreprenører 
samarbeider. 

Hvorfor er det viktig at vi 
lærer å bygge passivhus 

Gjennom å velge slike 
standarder oppfyller man 
lovverket om offentlige 
anskaffelser med god margin og 
bidrar samtidig til å oppfylle 
politiske og miljømessige mål. I 
tillegg er det fornuftig ut fra et 
økonomisk perspektiv. I et 
typisk passivhus vil 
energibehovet til oppvarming 
være redusert til en fjerdedel av 
behovet i en bygning som 
oppfyller kravene i dagens 
tekniske byggeforskrifter (TEK). 
Valg av passivhus vil derfor på 
lengre sikt gi betydelig 
reduksjon i utslipp av 
klimagasser. Økt 
energieffektivitet i bygnings-
massen ansees som et av de 
mest kostnadseffektive tiltakene 
for å bekjempe klima-
problemene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
God økonomi 
 
Investeringskostnadene ved å 
velge passivhus og 
lavenergibygning er noe høyere 
enn for bygg som kun oppfyller 
energikrav i forskrift. Ettersom 
passivhus og lavenergi-
bygninger har lavere 
energikostnader når bygget er i 
drift, vil kostnadsbildet være 
gunstig når man ser på byggets 
livsløp. Tiltakene vil være 
inntjent i løpet av ca. 16 år for 
passivhus og ca. 12 år for 
lavenergibygninger. 
 
Elevens læringsutbytte  
 
Elevene som er med på dette 
prosjektet får viktig kunnskap 
som er etterspurt fra 
næringslivet. De vil ha en fordel 
med å søke som lærling i de 
aktuelle firma. Det er utarbeidet 
teoretisk kompendier fra Sintef – 
byggforsk og øvrige faglærere, 
som er tilpasset elevene. 

Følg oss på PAL-Trøndelag i 
bloggen: 
http://palblogg.wordpress.com/  

Arve Karlstrøm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elever fra Skjetlein og Melhus vgs bygger  
Komplette passivhus 
   

Det er Norgeshus som har tegnet og prosjektert den første boligen. 

http://palblogg.wordpress.com/
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I forbindelse med at TINE 
flyttet inn på SGK i april 
hadde vi en presentasjon 
i Skjetleinbladet av de 
åtte medarbeiderne som 
på det tidspunkt hadde 
kontorplass på her. 
Siden den gangen har vi 
fått fire nye TINE-
medarbeidere med 
kontorplass på SGK, slik 
at kontorlokalene nå 
fylles godt opp. 
 
Vi har bedt de fire om å si litt om 
seg sjøl, slik at vi vet litt om 
tidligere bakgrunn og hva de 
arbeider med i TINE i dag. Det 
viser at disse fire bidrar til å 
komplettere fagligmiljøet som 
TINE har på SGK på en 
utmerket måte. 
 
 

 
 
Tormod Føll 
 
Det er like før jeg nå runder de 
60, altså en mann i sin beste 
alder. Jeg startet min karriere 
som saksbehandler i Sør-
Trøndelag Landbruksselskap 
etter å ha tatt 
agroteknikereksamen her på 
Skjetlein Landbruksskole våren 
1977. Har opparbeid meg en 
allsidig praksis gjennom bl.a. 23 
år virke i Felleskjøpet 
Trondheim. I 2003 tok jeg over 
som daglig leder i et bilfirma. 

2013 har vært et spennende og 
utviklende år for meg hvor jeg i 
første halvår vikarierte som 
lærer på Meldal Videregående 
skole og er nå inne i en 
vikariatstilling som fagrådgiver i 
Tine.  Ringen er sluttet. 
 
Ellers har jeg gleden av å drive 
med litt korndyrking på en gård i 
Børsa hvor jeg bor sammen 
med min ektefelle, som jeg for 
øvrig fikk satt ringen på i 1977. 
Vi har produsert tre barn som 
igjen så langt har skjenket oss 5 
nydelige barnebarn. 
Det er godt å få være tilbake på 
Skjetlein og få lov å jobbe for 
noe en brenner for, norsk 
landbruk. 
 
 

 
 
Gro G. Løfaldli  
 
Bosatt på gård i Rindal med sau 
(60 som overvintrer), hest (3), 
hund (2, hvor begge er 
ubrukelige som gjeterhunder), 
katt (3), høner(flere, men kun tre 
som virker), unger(3, to 
bonusbarn og en 
egenprodusert) og mann 
(heldigvis bare en). 
 
Opprinnelig byjente fra 
Kirkenes. I alder nærmer jeg 
meg det frykta tallet 40 med 
stormskritt... 
 
Har en variert bakgrunn i 
arbeidslivet, men har jobbet 

mye med næringsutvikling både 
i og utenfor landbruket.  
 
De siste 5 år har jeg vært daglig 
leder ved en bedrift i Rindal med 
20 ansatte (Rindal Bil og 
Landbrukssenter), før jeg i 
oktober kom til TINE 
Rådgivning. 
 
Her er min nye tittel 
fagrådgiver/nøkkelrådgiver. 
Av utdanning har jeg 3-års 
agronomutdanning, 
næringsmiddelingeniør samt en 
del fag fra BI innen ledelse og 
styrekompetanse. Har også 
vært melkeprodusent.  
 
Jeg er lidenskapelig opptatt av 
landbruk, og da særlig 
gårdbrukerens rolle som 
bedriftsleder! 
 

 
 
 
Knut Ingolf Dragset  
 
Jeg er 44 år gammel, gift med 
Rannveig fra Island og vi har 4 
barn fra 10 – 18 år. 
Barndommen ble tilbragt i 
Hattfjelldal, men jeg er 
opprinnelig Sokndaling.  Vi bor 
nå på Nordskogen i Rennebu 
kommune.  
 
 
 
 
 

Nye medarbeider hos TINE på SGK 
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Jeg ble utdannet veterinær fra 
Norges Veterinærhøgskole 
våren 1995 og har siden jobbet 
med produksjonsdyr, 
hovedsakelig storfe og sau, i 
Rennebu/Meldal veterinær-
distrikt.  Forebyggende 
helsearbeid har alltid vært en av 
mine interesser og jeg ser 
stillingen som helserådgiver i 
TINE som en god anledning til å 
sette forebygging i system og 
fordype meg i faget.   

 

 

 
Knut Atle Hermo 

 
Odelsgut fra Singsås i Midtre 
Gauldal. 38 år og gift, ett barn, 
bosatt i Trondheim. 
 
Har etter ett år i OPAK som 
byggeleder kommet tilbake til 
TINE Rådgiving for å drive som 
bygningsplanlegger.  

 
Kompetanse: 
 
7 år med prosjektering i 
Nordbohus 2004-2010 
 
2 år som bygningsplanlegger i 
TINE rådgiving 2010-2012 
 
1 år med prosjekt og 
byggeledelse i OPAK, 2012-
2013 
 
 
 
 

Utdannelse: 
 
3-årig utdannelse innen 
landbruk og naturbruk som 
agronom, hvorav to år på 
Skjetlein landbruksskole. 
Grunnkurs landbruk og 
skogbruk ble gjennomført på 
Midtre Gauldal videregående. 
 
3-årig utdannelse som 
byggingeniør. 
 
Spør meg om alt innenfor 
prosjektering, planlegging, 
byggeledelse og prosjektledelse 
innenfor byggetekniske fag. 

 
 
 
 



 

 

 

 

1-årig fagskole i landbruksfag: 

Kornproduksjon og driftsledelse 
Del av den offentlige fagskolen i Sør Trøndelag 

Deltidsstudium over to år, 
basert på samlinger. 

 
Tilsvarer ett års 
fulltidsstudium 

 
Du kan være i arbeid mens 

du studerer, og trenger ikke å 
bo nær skolen. 

 
Delta på samlingene ved 

oppmøte hos Skjetlein grønt 
kompetansesenter eller via 
videokonferanse/ internett 

Lever søknad på nett hos  

nasjonalt opptakskontor: 

 

www.fagskoleopptak.no  

Chr. Thams fagskole: 

Tlf: 72 49 52 09 / 918 37 210 

Faks: 72 49 52 01 

post@thamsfagskole.no 

www.thamsfagskole.no 

Studiestart: 2014 

Søknadsfrist: 15. april 2014 

 

For nærmere informasjon om 

studiet, ta kontakt med Skjet-

lein grønt kompetansesenter: 

E-post:  sgk@stfk.no 

Telefon:  95 84 50 24  

www.skjetleinkompetanse.no  



Mjølkeproduksjon og fagskole 

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga 
vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god 
drift. 
 
Fagskoler er videreutdanning etter videregående skole, og har lang tradisjon i 
tekniske fag.  Det har hittil ikke vært fagskole i landbruksfag, men det har i 
lengre tid vært etterspurt fra landbrukets organisasjoner. Chr. Thams fagskole og 
Skjetlein grønt kompetansesenter samarbeider om studiet, som er søkt godkjent 
av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).  Svar på søknaden 
forventes i årsskiftet 2013/2014 
 
Etter gjennomført ettårig fagskole skal studentene kunne:  
 Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på mjølkepro-

duksjon med storfe 
 Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy 

for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agro-
nomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger 
og dyrevelferd 

 Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi, dyrehushold og 
miljøplanlegging i mjølkeproduksjon på bedriftsnivå 

 Produsere trygg mat med høg kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon  

1-årig fagskole i landbruksfag: 
Mjølkeproduksjon og driftsledelse 

Del av den offentlige fagskolen i Sør Trøndelag 

Deltidsstudium over to år, 
basert på samlinger. 

 
Tilsvarer ett års 
fulltidsstudium 

 
Du kan være i arbeid mens 

du studerer, og trenger ikke å 
bo nær skolen. 

 
Delta på samlingene ved 

oppmøte hos Skjetlein grønt 
kompetansesenter eller via 
videokonferanse/ internett 

Lever søknad på nett hos  

nasjonalt opptakskontor: 

 
www.fagskoleopptak.no  

Chr. Thams fagskole: 

Tlf: 72 49 52 09 / 918 37 210 

Faks: 72 49 52 01 
post@thamsfagskole.no 
www.thamsfagskole.no 

Studiestart: 2014 

Søknadsfrist: 15. april 2014 

 
For nærmere informasjon om 

studiet, ta kontakt med Skjet-

lein grønt kompetansesenter: 

E-post:  sgk@stfk.no 

Telefon:  95 84 50 24  

www.skjetleinkompetanse.no  

Merk: Det er ikke endelig bekreftet at dette nye kurset vil 

bli arrangert. V
i venter bl.a. på offentlig

 godkjenning. 
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Etter flere års  
planlegging og nokså 
mye arbeid, ble det 
endelig jubileum. Ikke 
100-års, men 101-års 
riktignok, men egentlig 
passa det vel like bra. 
 
For hva passer vel bedre enn å 
jubilere i nye og storslåtte 
omgivelser, med en skole som 
framstår i ny og fabelaktig 
drakt? Nå skal det riktignok sies 
at intensjonen var å arrangere 
jubileet det året laget fylte 100 
år, men på grunn av for få 
påmeldte bestemte vi oss for å 
utsette arrangementet et år, og 
da greide vi også å oppnå et 
”tilstrekkelig” antall påmeldte. 
 
I og med at Skjetlein var så godt 
som ferdig med ombygginga, og 
det aller meste av nybygga var 
innflytta, starta selvfølgelig 
jubileet her. Over 100 
agronomer fra fjern og nær og i 
alle aldre møtte opp og fikk en 
flott presentasjon og 
gjennomgang av den store 
satsinga som er gjort, både med 
skole og ”nykomlingen” Skjetlein 
Grønt Kompetansesenter 
(SGK). Når så mange møttes og 
skulle ha påfyll både av mat, 
drikke og av mer åndelig 
karakter, ble dette også en 
prøve på hvordan ”nyskolen” 
kunne takle slike utfordringer.  
 
Etter tilbakemeldingene vi fikk 
fra deltagerne gikk dette veldig 
bra, og i hvert fall bedre enn vi 
på forhånd kanskje hadde trodd, 
i og med at lokalet vi brukte nok 
ikke egentlig var det best egna 
til slike formål.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som sagt ble utbygginga og 
satsing på kompetanse i 
landbruket presentert for de 
frammøtte, og de som sto for 
dette var skolens rektor Helen 
Pedersen, og leder for SGK, 
Arve Lian. Her fikk de frammøtte 
høre om bakgrunnen for at 
Skjetlein etter hvert har blitt slik 
skolen i dag framstår, med nye 
bygninger, mange flere elever 
enn da den var ”bare” 
landbruksskole, og 
kompetansesenteret som huser 
et stort fagmiljø innen landbruk 
og tilgrensende næringer. De 
eldste av de frammøtte fikk med 
dette med seg et stort stykke 
historie, og fikk nok også se en 
skole som var ganske forskjellig 
fra den de gikk ut av i ”fordums” 
tid, men som fremdeles er 
gjenkjennelig, til tross for 
forandringene.  
Sør-Trøndelag Agronomlag har 
en stolt tradisjon i å hedre 
spesielle personer med 
æresmedlemskap i laget.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og med en slik anledning som 
dette jubileet ga oss, gjorde vi 
selvsagt dette denne gangen 
også. I alt 4 stykker fikk under 
jubileet denne 
hedersbetegnelsen, og den ene 
av disse fikk sitt 
æresmedlemskap på Skjetlein, 
under første del av 
arrangementet. Grunnen til at 
utdelinga måtte skje her var at 
han måtte på elgjakt dagen 
etter, og derfor ikke skulle delta 
på kveldens festmiddag. Og han 
vi snakker om, er Knut Jensen, 
mangeårig medlem, og 
pensjonert lærer fra Skjetlein. 
Knut gikk selv ut fra Skjetlein i 
1966, og ferden gikk deretter til 
landbrukshøgskolen på Ås. 
Etter endt utdannelse kom han 
ganske snart tilbake til Skjetlein 
og ble der til han i 2009 gikk av 
med pensjon. Mange 
agronomer har nytt godt av 
hans lærdom, både om 
regnskap, økonomi og 
folkeskikk, og at han var en av 
de som ble beæret med 
æresmedlemskap er selvfølgelig 
ingen tilfeldighet. 

Sør Trøndelag agronomlag – 101 år – og 

fremdeles i live 

Fra v. Asbjørn Wekre, Marit Østby, John Volden, Anny Husdal og  
Jon Husdal 
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Etter orientering om skolen, 
presentasjoner, heders-
bevisninger, gaveoverrekkelser 
og det som ellers måtte høre et 
jubileum til, var tiden inne for 
omvisning på nyskolen, 
gårdsbruk, museum og Skjetlein 
for øvrig. For mange av de 
frammøtte var det veldig mye 
nytt, og for en del var det mindre 
nytt, og omviserne måtte derfor 
svare på en del spørsmål om 
både det ene og det andre, og 
forhåpentligvis ble 
spørsmålsstillerne fornøyde. 
 
Etter en flott dag på Skjetlein 
gikk turen for de aller fleste til 
Hotell Quality Panorama på 
Tiller, også kjent som 
”melkekartongen”, hvor det ble 
servert festmiddag, taler og slikt 
som hører et jubileum til. Som 
f.eks. å snakke med gamle 
kjente fra ”gamle dager”, ta seg 
en svingom, eller bare rett og 
slett ha det bra sammen. 
 
Under festmiddagen ble tre 
”nye” tildelt æresmedlemskap i 
Sør-Trøndelag agronomlag, og 
disse hadde hver på sitt vis hatt 
en aktivitet utenom det vanlige 
for fylkets agronomer gjennom 
sitt virke i sine respektive roller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den ene av dem var Marit 
Østby, som igjennom et langt 
arbeidsliv på Skjetlein, nesten 
48 år, har holdt rede på elever 
og deres gjøren og laden, og 
antagelig er blant de som har 
snakket med flest agronomer i 
Sør-Trøndelag. Uten hennes 
innsats ville nok mange kanskje 
hatt en annen, og vanskeligere, 
hverdag i sin tid på Skjetlein. 
 
John Volden var også en av de 
som ble hedret med 
æresmedlemsskap, og også 
hans virke opp gjennom åra for 
agronomlaget står det respekt 
av. Han er den som har lengst 
sammenhengende fartstid som 
leder i laget, i hele 15 år, fra 
1991 til 2006. Slik innsats er 
ikke mindre enn fantastisk, og 
absolutt noe å premiere. På 
skolens jubileum i 2000 sa han 
riktignok at han skulle være 
leder til evig tid. 
 
Den 4. og siste som ble tildelt 
æresmedlemsskap var 
mangeårig gårdsbestyrer og 
lærer på Skjetlein, Asbjørn 
Wekre. Mange er de elevene 
som har nytt godt av hans 
kunnskaper om både det ene og 
det andre, og som gjennom han 

har fått mye av den viten og 
kunnskap som trengs for å være 
en fullbefaren agronom fra 
Skjetlein. 
 
Og som om det ikke var nok 
med disse hedersbevisningene, 
ble også Skjetlein-agronomenes 
hederspris – Sølvlpogen - utdelt. 
Dette er en hedersbevisning 
som henger meget høyt. Denne 
ble første gang delt ut i 1968, og 
ble delt ut for 3. gang nå. 
Tidligere vinnere er, fra 1975,  
 
Per Kvam på Nerskogen, og fra 
2000, Inger Jørgine og 
Oddbjørn Gissinger fra 
Ørlandet. Denne prisen er en 
pris som deles ut til 
Skjetleinagronomer som på en 
forbilledlig måte har utmerket 
seg som praktiserende bønder. 
 
På vårt jubileum i år ble prisen 
delt ut til to som begge er 
agronomer fra Skjetlein, og som 
har en merittliste innenfor 
landbruk og landbrukets 
organisasjoner som er atskillig 
lengre enn for de fleste andre. I 
statuttene står det blant annet 
og for det første at prisen 
utdeles fortrinnsvis til Skjetlein-
agronomer som har sitt virke i 
Sør-Trøndelag. I tillegg må 
mottakeren av dette gjeve 
trofeet helst være praktiserende 
bonde, og ikke minst må han på 
en fremragende måte ha omsatt 
i praksis sine kunnskaper fra 
landbruksskolen, slik at han har 
stått som eksempel for andre.  
 
Disse statuttene er fra ei tid da 
det falt nokså naturlig å omtale 
fremragende agronomer som 
han, og ville nok i en mer 
moderne språkdrakt fått en 
annen formulering, og derfor er 
også dagens mottakere av 
prisen, og det er faktisk to, både 
hun og han.  

Knut Jensen mottar sitt æresmedlemskap 
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I våre dager snakker vi gjerne 
om framsnakking og 
ambassadører for sitt yrke, og 
disse to står fram som både 
utmerkede framsnakkere og 
ambassadører for bondeyrket. 
De har i mange år hatt sitt virke, 
ikke bare i, men også for, 
landbruket. 
For i tillegg til å ha vært 
gårdbrukere siden 1987 og 
1990, er også lista over 
tillitsverv innafor landbruket og 
dets organisasjoner noe lengre 
enn hos de fleste andre 
gårdbrukere. De fleste vil nok 
sikkert også si mye lengre. 
 
Og før navnene på de absolutt 
verdige mottakere røpes, må litt 
bakgrunnsstoff om deres virke 
som agronomer og gårdbrukere 
nevnes. De er begge agronomer 
fra Skjetlein, fra henholdsvis 
1979 og 1980. Hun kjøpte 
løsøret på heimgården og gikk 
inn i samdrift med sin far i 1987, 
etter å blant annet ha vært 
avløser ei tid. Hun tok over 
gården i 1990. Har siden hatt 
tillitsverv i bondelaget i 
heimbygda , vært Tine-
ambassadør, og i tillegg drevet 
gården fram til et bruk med 
melkekvote på ca. 250.000 liter, 
noe over 30 melkekyr og fullt 
påsett av kviger og okser. Og 
hun har 4 barn og 5 barnebarn. 
 
Det samme kan også sies om 
han; han har også 4 barn og 5 
barnebarn, og han har også 
vært gårdbruker siden 1990. Og 
på samme gård som henne, og 
har de samme barna og 
barnebarna. I tillegg til å være 
gårdbruker, far og bestefar har 
han hatt rekke tillitsverv. 
  
 
 
 
 

Han har vært leder i grendelag, 
samvirkelag, bygdeservice, 
kommunestyre-medlem siden 
1987, formannskapsmedlem 
siden 2007, varaordfører siden 
2011, mange verv i heimbygdas 
bondelag, 2 år som nestleder i 
S-Tr.lag bondelag og 7 år som 
leder i samme lag, leder i 
fylkesgruppen for 
landbrukshelse i S-Tr.lag, leder i 
Bygdefolkets studieforbund, 
leder for styringsgruppe ”Inn på 
tunet”, utsending til årsmøter i 
bondelaget, leder i 
produsentlag, flere verv i Tine, 
osv.  
 
Lista er nærmest uendelig. 
Sammen har disse to, i tillegg til 
alt annet jeg har nevnt, bygd 
opp et etter hvert stort 
landruksforetak i det som hele 
tida har vært hennes, og som 
også etter hvert ble hans 
heimbygd, Åfjord”. Og de to som 
da fikk prisen var, nært sagt 
selvfølgelig, Anny og John 
Husdal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kveldens festtaler var 
stortingsrepresentant for 
Senterpartiet i Sør-Trøndelag, 
Heidi Greni. Også hun er 
agronom fra Skjetlein, og kom i 
sin tale inn på nødvendigheten 
av at vi også i framtida må ha 
folk som har kunnskap om å 
produsere mat på de 
ressursene vi har her i landet, 
og også om nødvendigheten av 
å ta vare på den dyrkajorda vi 
har, slik at Norge også i framtida 
skal kunne skaffe mat til sin 
befolkning. 
Ellers ble festen på 
”melkekartongen” som tidligere 
nevnt en utmerket arena for å 
treffe gamle kjente, for å ta seg 
en svingom og for rett og slett å 
ha en trivelig kveld (og natt?) 
sammen med trivelige og 
feststemte agronomer fra rundt 
omkring det ganske land, men 
hovedsakelig fra Trøndelag. 
Festen fortsatte til dels langt ut i 
de små timer, og etter 
tilbakemeldingene vi har fått, 
måtte den betegnes som en 
suksess. 
 
Haldor Grendstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haldor Grendstad overrekker gave til skolen v/ rektor Helen Pedersen 
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ÆRESMEDLEMMENE 
HEDRET MED BLOMSTER  
I forbindelse med 101-års-
jubileet 12.10.2013. 
 
Etter at opplegget på Skjetlein 
var ferdig reiste jeg til Spongdal, 
på Byneset, og Nypantunet  
Helse- og velferdssenter , hvor 
jeg fikk levert blomster til Ingmar 
Løvli og Ottar Aune. 
 
Løvli kjenner vi fra kontoret på 
Skjetlein. Han hadde ansvar for 
bl.a. bokutsalget. 
Han var revisor i Sør-Trøndelag 
agronomlag 1979 – 1991. 
 
 
Ottar Aune skulle egentlig være 
med Asbjørn Vekre til Skjetlein, 
men han ble syk. Derfor fikk 
også han sin blomsterhilsen 
levert til hjemmet. 
 
Aune kjenner vi som fagarbeider 
på Skjetlein (1968-1988) 
Skjetleinagronom fra 1945. 
Aktiv medlem av 
museumsnemda siden starten! 
 
På Kattem bor æresmedlem Ole 
Morken og kona Margot. 
Morken ble overrasket over 
blomster. De hilset til alle på 
jubileet og ønsket lykke til på 
festen om kvelden. 
 
 
Det var trivelig å hilse på dem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morken kjenner vi som 
overlærer/lektor/undervisningsin
spektør på Skjetlein (1963-
1996) 
Revisor i Sør Trøndelag 
agronomlag 1964-1969 
Formann i Sør-Trøndelag 
agronomlag  1970-1974 
Redaktør for Skjetlein-
Agronomen i mange år. 
 
En måned etter at jeg var på 
Byneset døde Ingmar Løvli. 
Sør-Trøndelag Agronomlag 
lyser fred over hans minne. 
 
 
Synnøve Gravdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Sand på museet 

Gamle klassekamerater, Jostein Ness og Lars Eggen, møtes etter 
mange år 

Verdige mottakere av sølvplogen, Anny  
og Jon Husdal 



 

 22  Julegård 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julegård 2013 - bilder 

Fotos: Bente Ryen 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 

Foto: Bente Ryen 
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