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2 | Rektor | Aquaponics 

Aquaponics er en 
bærekraftig dyrknings-
modell for matproduksjon. 
Det kombinerer akvakultur 
og planteproduksjon 
 

Næringsrikt avløpsvann blir 
omdannet til verdifullt råstoff for 
dyrking av grønnsaker uten jord i et 
og det samme system. I et to – 
etasjers system (vann og fisk på 
nivå 1 og planter på nivå 2) blir 
vannet næringsrikt gjennom avfall 
fra fisken. Dette kan forsyne planter 
med vann som har høye 
næringsstoffverdier som vil skape 
optimale dyrkingsforhold. Plantene 
er øverst. Tror ikke det er helt riktig 
det som står her. 

Plantene fungerer også som en 
naturlig filter, slik at vannet kan 
brukes igjen til fisken. Aquaponic 
skaper et miniøkosystem der både 
planter og fisk trives. 

Skjetlein vgs har et stort gartneri-
anlegg hvor det i hovedsaken ble 
produsert grønnsaker (tomat og 
agurk) og blomster 
(sommerblomster og julestjerner). 
Oppgavene for elevene og også for 
kursdeltagere ved SGK var av 
begrenset art. Stort sett 
rutinearbeid. Skjetleinmiljøet skal 
være en del av det grønne skiftet – 
og vise at bærekraftig utvikling ikke 
står i vegen av for lønnsom 
produksjon. Grønt entreprenørskap 
og innovasjon er viktig på Skjetlein. 
  
Skolen har startet prosessen med et 
målet om at gartneriet skal være en 
opplæringsarena som stimulerer til 
nyskapning slik at elever og 
besøkende/kursdeltagere får ny 
kunnskap. Derfor ønsker skolen å 
involvere både kompetansemiljøet 
på SGK og eksterne 
kompetansemiljø for å planlegge 
fremtidens gartnerianlegg.  

 
Aquaponics er en spennende måte 
å dyrke planter på. Samspill mellom 
grønt og blått (naturbruk) – fisk og 
planter er noe det forskes på. Men 
det finnes allerede produsenter som 
har installert et slikt anlegg og det 
gir positive resultater. F.eks. bruken 
av gjødsel kan reduseres med opp 
til 20%.  
 
Skolen har i de siste år jobbet 
intensivt med å få flere områder 
godkjent av DEBIO – som  
økologisk produksjon. Satser skolen 
på Aquaponic, vil det bli enda en 
arena med økologisk produksjon.  
 
Det planlegges studieturer i Norge 
og Sverige. Det er ønskelig å 
invitere foredragsholdere og 
veiledere fra næringsliv og 
forskningsmiljø for å få 
grunnleggende kunnskap om 
aquaponics.   
 
Prosjektet «Aquaponic» er et 
førprosjekt. Samarbeidspartnere fra 
Skjetlein ønsker å få økt kunnskap 
om aquaponic for å kunne starte et 
småskala forsøksanlegg.  

Red. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquaponic 

 
 

Igjen er vi i ferd med å legge et 
spennende og innholdsrikt 
skoleår bak oss. Bladets lesere 
vil få erfare at Skjetlein vgs har 
stor bredde i sin prosjekt 
portefølje. Det er viktig for en 
skole i kontinuerlig utvikling å 
hente inspirasjon fra 
internasjonale prosjekter. Men 
skolen har også svært viktige 
lokale prosjekter.  
 
I år har skolen startet et 
samarbeid med Restaurant – og 
matfag på Strinda vgs. Skjetlein 
produserer råvarene og Strinda 
foredler dem. På den måten får 
begge skolene tilgang til 
lokalprodusert og kortreist mat. 
Dette gir begge skolene 
mulighet for å oppfylle kravet om 
30 % økologisk mat i sin kantine. 
Dette er en av mange årsaker til 
at Skjetlein vgs nå i juni ble 
sertifisert som Grønt miljøfyrtårn! 
En stor innsats er gjort, særlig 
av skolens driftsleder av 
skolegårdsbruket og driftsleder 
av skolens bygningsmasse og 
utearealer. 
 
Utvikling av elevenes 
læringsmiljø krever også 
kontinuerlig utvikling av lærings-
arenaer. I sommer får skolen et 
moderne produksjonsrom for 
foredling av frukt og bær, etter 
tilslag på søknad om Bedre 
skolemidler. Her skal elevene få 
en ny praksisarena. At skolens 
elever får praksis fra å følge hele 
produksjonslinjer fra jord til jord, 
var en av grunnene til at 
Miljødirektoratet i juni ga skolen 
innbydelse til å delta med 
foredrag på FN sin årlige 
internasjonale konferanse i 
Trondheim med tema: 
«Bærekraftig matproduksjon». 
 
Skjetlein vgs er en spennende 
arbeidsplass der også 
pedagogikken utfordres og 
utvikles i krysspunktet mellom  
et stort mangfold av elever, 
grønne næringer og 
forskningsmiljø. 
 
Helén Pedersen 

Figur 2: Planløsning til 150 vfs 
 
 

Figur 2: Planløsning til 150 vfs 
 
 

Figur 2: Planløsning til 150 vfs 
 
 

Figur 2: Planløsning til 150 vfs 
 
 

Foto tittel: Første kaffeplanten i 
jorda. F.v. Martin Solli (NLR), Abel 
Chamarro og Jose Luis Castro, 
begge FAUTAPO Cobija 
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Yrkesfaglærer på bygg 
og anleggsteknikk Berit 
Bårdstu og natur-
brukslærer Vigdis 
Jonsen har begge 
skrevet for Norsk Digital 
Læringsarena (NDLA), 
som er en gratis og åpen 
læringsressurs for 
videregående skole og 
omfatter mange 
fagdisipliner.  
 
 
Sidene er ment som et 
supplement til lærebøkene. Berit 
har skrevet for Vg1 Bygg- og 
anleggssteknikk og Vigdis for 
Vg1 Naturbruk.  
 
Berit har bakgrunn som 
Banemontør i Jernbaneverket 
og har skrevet og levert bilder 
fra spor - og sporvekselbygging 
til krefter i sporet og 
underbygningstiltak for 
vannføring. Vigdis har vært med 
i ressursgruppe for skogbruk og 
har tatt for seg temaer som tre- 
og treslag, tømmerproduksjon, 
bioenergi, tremåling og 
vegetasjonstyper i skog. Begge 
læringsressurser er under 
utvikling og skal stå ferdige til 
skolestart høsten 2016.  
 
Redaksjonene jobber på spreng 
med å publisere alt materiale 
som er kommet inn. Mye 
fagstoff er allerede publisert på 
fagsidene, som også inneholder 
interaktive oppgaver.  
 
På siden for Bygg- og 
anleggsteknikk finner du 
allerede nå, en god del fagstoff 
om betongfaget, murerfaget, 
tømrerfaget og rørleggerfaget.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturbruk på sin side har fått 
inn en rekke fagpublikasjoner 
innen agronom (plante- og 
husdyr), skogbruk, 
anleggsgartner, akvakultur, 
fiske- og fangst og friluftsliv 
m.m. Begge fagsidene har også 
opprettet egne sider på 
facebook og twitter. Her 
publiseres nyheter og nytt 
fagstoff ukentlig og det er bare å 
følge med utover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selv om NDLA i utgangspunktet 
er tenkt som en gratis 
læringsressurs for elever og 
lærere i videregående skole, er 
nettstedet åpen for alle. Er du 
nysgjerrig, trenger å repetere 
fag, ønsker å holde deg 
oppdatert eller har lyst til å lære 
noe nytt? Da er det bare gå inn 
på: 
 
NDLA Bygg- og anleggs-
teknikk:  

 
http://ndla.no/nn/node/127013 

 
NDLA Naturbruk:  
 
http://ndla.no/nb/node/137415 
 
Vigdis Jonsen / Berit Bårstu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggfag og Naturbruk på NDLA 

Berit Bårdstu (t.v.) og Vigdis Jonsen   

 
 

http://ndla.no/nn/node/127013
http://ndla.no/nb/node/137415


 

 4 | Steinar Bones slutter 

Steinar startet ved 
Skjetlein i 1995 som 
matematikk og naturfag-
lærer. Nå, 22 år senere, 
slutter naturbruks-
læreren og starter 
pensjonisttilværelsen.  
 
 
Hvordan kom du til Skjetlein? 

 

Jobbet på Støren, vikar for 
Sigurd Busklein som var 
ordfører som kom tilbake i 95 
 

Hva var dine arbeidsoppgaver 

(fag og klasser) 

 

Søkte først i 94 i landbruksfag, 
men en annen ble ansatt da. Ble 
kontaktet av Liv Aastad året 
etter da det var behov for mer 
mannskap og fikk tilbud om 
matte og naturfag, men Liv som 
var rektor denne gangen hadde 
nok i tankene at jeg hadde 
landbruks-kompetanse som 
kunne komme godt med etter 
hvert 
 
Hvordan har jobben forandret 

seg med tiden? 

 

Veldig mye «foredrags-
undervisning» med utgangs-
punkt i læreboka som var 
pensum. Elevene skulle notere. 
Tradisjonell metode. Hjemme-
lekse.  Nå går det mer på tema, 
læreboka ikke alfa-omega i alle 
sammenhenger. Mye bruk av 
data, bruke «ferske» opp-
lysninger fra nett, prøver å flette 
kompetansemålene inn i en 
større sammenheng for at det 
skal bli mer helhetlig. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hva likte du best? 

 

Synes matte har vært et greit 
fag å undervise i, i de senere år 
har det vært mye jord- og 
plantedyrking, og jeg føler at jeg 
har erfaring på dette området 
etter å ha vokst opp på gård og 
tidlig måtte være med. Liker å 
undervise i praktisk arbeid. 

 
Hva var dine største 

utfordringene 

(skole/undervisning) 

 

De første årene var det veldig 
mye forberedelse til hver time, 
etter hvert har nye hjelpemidler 
blitt en utfordring, også nye ting 
innen teknisk utstyr og ikke 
minst stadig nye krav til de som 
har undervisningsansvar.  
(HMS, Sikkerhetsklareringer, 
dokumentasjon mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hvordan ser du fremtiden av 

naturbruksutdanningen? 

Skjetlein? 

 

Det kommer stadig nye innspill 
fra flere hold som vil konkurrere 
med den tradisjonelle land-
bruksopplæringen en kjenner til 
fra 20-30 år tilbake. Tiltak for 
bevaring av mangfoldet i 
naturen, klimaforandringer, 
miljø, økologi mm er ting som er 
kommet i fokus og det er bra, 
men en må ikke glemme 
oppgaven som de som eier gård 
og grunn har, nemlig det å 
produsere mat til en stadig 
økende befolkning.  Det må 
fortsatt være hovedfokus for 
Skjetlein. 

 

Steinar Bones  

 

Steinar (t.h.) og Sindre i en fagdiskusjon i maskinhallen   
 
  

Foto: Steinar i 1996, skolefotos  
som henger i gangen ved  
flerbrukshallen.  
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Har du en spesiell historie fra 

din yrkeskarriere du vil/kan 

dele med oss? 

 

 

Skulle ønske jeg hadde notert 
alle gullkorn som har kommet i 
løpet av denne tiden, men en 
historie fra litt over 20 år tilbake. 
Jeg underviste i matematikk og 
hadde gitt klassen lekse til neste 
gang. Da timen var slutt og 
elevene var på vei ut sa jeg til 
en av dem som allerede hadde 
satt en halvrøkt sneip i 
munnviken: Du må huske på 
matteleksa til neste gang, 
hvorpå han svarte mens han var 
på vei ut døra: «Ja, e ska sett 
sjølingen på saken» 

 
Hvordan føles det – like før du 

slutter å være lærer på 

Skjetlein? 

 

 

Lettelse over å være ferdig med 
presset/stresset, men også 
vemodig  etter så mange år på 
en så fin arbeidsplass.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg har helt fra jeg var liten 
kjent til Skjetlein. På loftet 
hjemme fant jeg som liten gutt 
plantesamlingen til min far som 
gikk her på 1930-tallet, selv var 
jeg som 4-åring  med  som 
statist på en film om jordbruket i 
Sør-Trøndelag som ble laget av 
agronomlaget fra Skjetlein, min 
bror gikk her 1969-71, og selv 
var jeg elev ved skolen 1972-73, 
så Skjetlein har betydd mye for 
meg gjennom livet  

 
Hva er dine planer – noen 

drømmer? 

 

I første omgang blir det litt 
forefallende arbeid hjemme, 
kanskje litt arbeid på setra i 
Budalen, og så får skogen bli 
mitt helsestudio for å holde 
formen ved like. Tar det litt som 
det kommer.Prøve å se mer av 
verden; ikke minst Norge? 
 

Red: Takk for intervjuet Steinar!  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju: Red. 
Fotos: Skjetlein vgs 
 

Steinar med agronom elevene – praksis. 
  

«…da ble jeg skitten igjen 
 i dag!» Slik er det å være lærer i 
praktiske fag på Skjetlein (Red.) 
  



 

 6 | Kortreist mat 

Fra tid til annen har vi 
dyr i fjøset som er av 
spesiell rase eller 
avstamming. De siste 
årene har Snøfrid, av 
rasen Sida Trønder og 
Norlandsfe (STN), vokst 
opp i fjøset på Skjetlein 
videregående skole. 
 
 
mange, både elever og ansatte, 
har fått et nært forhold til henne. 
Snøfrid har, i likhet med alle 
andre kyrene ved skolen, kun 
fått økologisk mat. På dette 
viset er hun blitt en meget 
attraktiv dame, i tillegg til å være 
ekte trønder. Det var derfor en 
tung avgjørelse å sende henne 
på slaktehuset i vinter. Lykken 
var derimot stor da kalven 
Snøfnugg ble båret frem 29. 
januar i år, få uker før Snøfrid 
ble ledet inn i lastebilen på vei til 
Malvik. På denne måten har vi 
fortsatt ei Rørosku (STN), i 
besetningen i fjøset. 
 
Men historien til Snøfrid er også 
videreført gjennom et samarbeid 
mellom Skjetlein og Strinda 
videregående skoler. Kua ble 
nemlig merket med «retur» fra 
slakteriet tilbake til Strinda 
videregående skole. Der ble hun 
tatt imot av elever og faglærere 
på avdelingen for matfag, der 
partering av kjøtt og 
kjøttskjæring er spesialområde. 
 
Med spenning tok de inn dyret 
og fikk se at det var 
kvalitetskjøtt av urfe. En slik 
type kjøtt har en høy fettprosent, 
og det gir en del svinn. Til 
gjengjeld får kjøttstykkene en 
unik fettmarmorering, og som 
kjent så er det i fettet på dyret at 
smaken sitter og at 
kryddersmakene setter seg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matfaggjengen har partert dyret 
i riktige stykningsdeler, og det 
meste av kjøttet har blitt 
returnert tilbake til Skjetlein. 
Som vederlag for arbeidet har 
Strinda holdt tilbake høyrygg og 
kjøttdeig for bruk i egen 
skolerestaurant. En del av 
kjøttdeigen er bearbeidet til 
kjøttkaker og kjøttboller med en 
smak av Toscana.  
 
Sigrun og Margot, Skjetleins 
trofaste kjøkkenpersonale, har 
tatt inn varene i skolens kantine, 
og kjøttet brukes i menyene 
som serveres til elever og 
ansatte. Det var en høytidsstund 
da fagarbeidere og driftslederen 
i fjøset fikk servert indrefilet av 
Snøfrid på tallerkenen, 
nennsomt behandlet og tilberedt 
på kantinekjøkkenet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mørt og smakfullt kjøtt som 
formelig smeltet på tunga. Her 
snakker vi om, ikke bare 
kortreist mat, men faktisk helt 
«ureist» mat av meget høy 
kvalitet. Italienske kjøttboller i 
tomatsaus, med tomater fra 
gartneriet på Skjetlein 
videregående skole  gjorde 
skolelunsjen til et høydepunkt. 
 
Dette samarbeidsprosjektet med 
Strinda videregående skole 
danner grunnlaget for et 
partnerskap mellom skolene. 
Geir Rune Larsen, som er leder 
ved matfagavdeling ved Strinda, 
sier at elevene skjærer ned ca. 
20 storfe pr. år, og de er 
interessert i å ta flest mulig av 
dyrene direkte fra «eget» fjøs, 
det vil si fra fjøset på Skjetlein 
videregående skole. 

Kortreist mat – Snøfrid: samarbeid med Strinda 

 

Snøfrid og Snøfnugg – 
Rørosku (STN) 

 
 



 

                       Smaken av Skjetlein | 7 

 
Vi er jo begge skoler som 
tilhører Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Skolene har 
etter hvert blitt 
miljøfyrtårnsertifisert, og vi har 
begge målsetning om å servere 
en større andel økologisk mat. I 
tillegg ønsker vi at en størst 
mulig andel av 
middagstallerkenene ved vår 
skole skal inneholde 
egenprodusert mat.  
 
Vår drøm er at Sør-Trøndelag 
fylkeskommune kan invitere 
gjester til festmåltid ved en av 
skolene, der vi kan servere våre 
egne «ureiste» måltider. 
Kanskje vi med tiden kan 
tilberede egne kjøttprodukter 
krydret med krydder fra 
gartneriet, med egenproduserte 
grønnsaker og med en 
Skjetleinprodusert fruktjuice i 
glasset? Det vil bli – Smaken av 

Skjetlein. 

 
Edward Hagen 
 
  

Kjøttdeig  

 
 

Godbitene 
vakuumert  

 
 

Kortreist meny fra 
Sigrun og Margot 

 
 



 

 8 | Praksis i næring 

Åtte elever fra Skjetlein 
videregående skole har i 
vår fått være med ulike 
rådgivere i landbruket ut 
på oppdrag.  Elevene får 
et innblikk i hva en som 
har høyere grønn 
utdanning jobber med, 
og næringsaktørene 
håper på sikt å få flere 
søkere til ledige jobber. 
 
Prosjekt «Praksis i næringa for 
naturbrukselever» ble initiert av 
Kompetanseløft Trøndersk 
Landbruk i samarbeid med 
naturbruksskolene i Trøndelag.  
Bakgrunnen var blant annet 
ønske om flere søkere både til 
naturbruksutdanningene og til 
landbruksutdanning på 
høyskole- og universitetsnivå.  
Karrieremulighetene hos 
landbrukets rådgivingsaktører er 
for dårlig kjent, og det utdannes 
for få rådgivere innen flere 
grønne fagområder.  Prosjektet 
er finansiert av Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og Nord-
Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Totalt 19 elever fra Val, Mære, 
Øya og Skjetlein videregående 
skoler deltar i prosjektet.  For å 
bli med har de skrevet søknad 
og søkt seg til en av følgende 
næringsaktører: Allskog, 
Felleskjøpet Agri, Norsk 
Landbruksrådgiving, Tine 
Rådgiving, Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag eller 
Skognettverkene i Sør-
Trøndelag. 
 
Fra Skjetlein er det altså 8 
elever med i prosjektet, og de 
får nå tilbud om 3-6 dager 
praksis hos næringsaktøren de 
har valgt.  Det er åpnet for at 
praksisen kan foregå i perioden 
fra påske til sommerferien og fra 
skolestart i august til høstferien.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dermed kan de som har praksis 
hos Norsk Landbruksrådgiving 
både være med og anlegge og 
høste forsøksfelt.  Også 
bygningsplanlegging er en 
prosess som tar tid, og etter å 
ha vært med på gårdsbesøk i 
vår, får elevene se resultatet 
hos bygningsplanleggeren til 
høsten.  Økologisk førsteråd og 
rådgiving innen bioenergi gis det 
også innblikk i hos 
Landbruksrådgivinga. 
 
Hos Allskog har elevene både 
fått en generell innføring i hva 
Allskog er, de har vært med 
skogbruksledere på ulike 
oppdrag, og de har plantet skog.  
Hos Felleskjøpet Agri har 
elevene bl.a. fått et innblikk i 
hvordan det jobbes med 
bygningsplanlegging. 
 
Elevene som har hatt praksis 
hos Tine rådgiving fikk være 
med tre rådgivere innen ulike 
fagområder; 
Nøkkelrådgiver/bedriftsrådgiver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Bjørn Heggem, 
veterinær/helserådgiver Knut 
Ingolf Dragset og 
fôringsrådgiver Sigmund Ness. 
 
Prosjektet har fokus på at det 
underveis skal være kontakt 
mellom næringsaktørene og 
skolen.  Vi ønsker at prosjektet 
skal bidra til å gi skolenes 
fagmiljø bedre innsikt i 
næringene de skal rekruttere til, 
sier prosjektleder Sissel 
Langørgen.  Det er også lagt 
opp til at elevene skal dele sine 
erfaringer med klassen etter 
endt praksis. 
 
I løpet av høsten får elevene 
som deltar i prosjektet tilbud om 
å besøke studiestedene som 
tilbyr høyere grønn utdanning.  
Om turen går til Nord Universitet 
på Steinkjer, Høgskolen i 
Hedmark eller NMBU er ikke 
avgjort enda.   
 
Sissel Langørgen 
Prosjektleder 

Praksis i næring for naturbrukselever 

Hilde og Peder sammen med rådgiver Knut Ingolf Dragset Foto: TINE 
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Peder Borg startet ved 
Skjetlein vgs høst 2015. 
Han søkte en praksis-
plass og ble valgt ut for 
å bli bedre kjent med 
rådgiverjobben ved 
«Tine rådgiving». Peder 
forteller oss hvordan det 
hele ble til.  

  

«Jeg var med på et 
informasjonsforedrag i 
auditoriet. Våre lærer Elisabet 
Selås og Eirik Engang var med. 
Vi hørte på forskjellige foredrag 
fra Felleskjøpet og NLR, men 
det var Tine som fasinerte meg 
mest. Da skrev jeg en søknad.  
Åshild, en annen lærer, hjalp 
meg, slik at det ble bra. Den var 
så bra at jeg fikk tilbud å være 
med hos TINE.  

  

Jeg hadde ikke noen store 
forventninger før jeg startet, 
men håpet at det var interessant 
og artig.  

 
Elisabet var min kontakt på 
skolen. Jeg fikk vite alt om 
innsatsen, og jeg møte opp hos 
TINE hvor vi ble tatt imot av  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionsjefen Jørgen 
Langaunet.   

  

Vi ble introdusert til alle som var 
der, og så møte vi rådgiveren vi 
skulle være med, Jan Bjørn 
Heggem. Det var spennende, 
for vi fikk prøvd oss som 
rådgivere. Før vi kjørte til 
Rennbu på gårdsbesøk, 
forberede vi oss på kontoret. Vi 
leste papirer og all info vi 
trengte. I de papirer er det 
veldig mye info om 
produksjonen til den vi skulle 
besøke. F.eks. bruk av 
gårdsokse eller inseminering.  
Jeg kan dessverre ikke fortelle 
mye mer, for jeg har 
taushetsplikt.  

  

Ute på jobb hos bonden følte 
jeg at vi ble tatt på alvor, vi 
snakket med han, og jeg gå 
noen råd, særlig på 
strukturbiten.  

 
Jeg var på tur med tre 
forskjellige rådgivere – det var 
spennende å møte de tre, og de 
satt med så mye kunnskap.   

  

De var så flinke. Særlig inntrykk 
gjorde Sigmund Næss, for jeg 

fikk være med på et 
oppstartmøte med Lely 
melkerobott.  

  

Jeg så også noen gårdsbruk 
som ikke er så fine eller velholdt 
og du vet at man må hjelpe mye 
for at det der går bra.   

  

Til neste år ønsker jeg å være 
med NLR, da får jeg sett en 
annen del av rådgivnings-
jobben.   

  

Jeg trives på Skjetlein, visste 
allerede før jeg startet at det var 
en bra skole. Jeg lærer mye 
grunnleggende kunnskap, men 
blir også kjent med næringslivet.  
 
Med det får jeg vite mer om 
rådgivningsbiten, og da har jeg 
bedre grunnlag for å velge 
vegen videre – fremtidig jobb.   

 
Jeg er meget motivert å gå 
naturbrukslinje, så prosjektet 
har ikke gitt meg mer motivasjon 
– men det ga meg noe ekstra i 
tillegg til den ordinære 
undervisningen.   

 
Tusen takk «Tine rådgivning», 
det var flott å kunne være med 
dere og lære.»  

  

  

Peder Borg  

 

Hilde, Peder og Jan Bjørn 
Heggem 
 
Foto: TINE 
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Tolvte april i år ble den 
første nasjonale konfe-
ransen om urbant og 
bynært landbruk 
arrangert i Trondheim 
med nasjonale og inter-
nasjonale foredrags-
holdere. 
 

I forkant ble Nettverket for 
Urbant og Bynært Landbruk i 
Norge og Urbant landbruk og 
bynært landbruk i 
Trondheimregionen etablert. Det 
siste med representanter fra 
Trondheim Kommune, Sør-
Trøndelag Fylke, Skjetlein Grønt 
Kompetansesenter, NIBIO, 
NTNU, Voll gård, lokale dyrkere, 
ST bondelag, Norsk senter for 
bygdeforskning m.fl.  

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag og Trondheim 
kommune ønsker å fokusere på 
en helhetlig mat- og 
avfallsstrategi, kalt fra jord til 
jord. I den senere tid har det blitt 
stadig større interesse for 
urbant og bynært landbruk. 
Interessen for hvor maten 
kommer fra og hva vi spiser er 
økende, noe som kan medføre 
en økt bevissthet i forhold til 
ernæring, og samhandling på 
tvers av generasjoner og 
nasjonaliteter.  

Det har blitt bevilget midler til 
urbane dyrkningsprosjekter i 
Trondheim, noe foreninger og 
organisasjoner kan søke om. 
Mange innbyggere ønsker å 
dyrke matvekster, men mangler 
grunnleggende kunnskap. 
Miljøenheten i Trondheim 
kommune har utpekt Voll Gård 
til å være kompetansesenter for 
urban dyrking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De skal anlegge en 
demonstrasjonshage og gjøre 
kompetanse for urban dyrking 
tilgjengelig.  

Gartneriet på Bygdøy 
Kongsgård i Oslo har et 
veksthus med minst mulig 
energibruk, uten oppvarming og 
det lages egen biodynamisk 
kompost. Gartneriet skal styrke 
gården som helhet men også 
bidra til økt deltakelse på 
gården for Oslobeboere og 
andre besøkende. Permakultur 
er et viktig grunnlag for 
planleggingen. Sentrale 
prinsipper her er de 5 r-er; 
reduce - recycle - reuse - rot - 
refuse, som betyr at man 
planlegger hele syklusen fra 
produkt til avfall. Et prosjekt i 
den forbindelse er en ny 
bygning der bløtgjødsel skal 
omdannes til flytende 
nitrogengjødsel for salg til hager 
og stueplanter i Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabolagshager er et 
nyoppstartet senter for urban 
dyrking, byøkologisk innovasjon 
og grønt nærmiljøengasjement. 
De samarbeider med MAJOBO 
og står for en rekke 
pilotprosjekter innen urban 
dyrking, blant annet dyrking inne 
med aquaponic, planter som 
henger ned fra taket, frøbomber, 
aquariumdyrking, plantekasser 
med selvvanningspatenter og 
insekthotell. 

Bærekraftige Liv er et nettverk 
av lokalsamfunn i Bergen, med 
blant annet Matkollektivet som 
formidler lokalprodusert mat til 
mat- og miljøbevisste 
bergensere. Filosofien er at 
handling fører til holdning, 
snarere enn omvendt. Med 
andre ord må vi endre våre 
handlinger først, slik at dette 
etter hvert kan føre til endring i 
holdning. Det gjør Bærekraftige 
Liv gjennom å fokusere på det 
sosiale og å gjøre 
arrangementene til fester med 
musikk og mat. Miljøvalg 
presenteres i offentligheten som 
ultimate krav og uoppnåelige  

Mat i byen 

 

Småskala kasseproduksjon – økende interesse. 
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mål; du skal ikke fly, du skal 
ikke spise kjøtt, og lignende. 
Dette fører til at folk ikke orker å 
endre på noen av sine vaner 
fordi det virker så håpløst. I 
stedet mener de at vi må 
fokusere på minimale endringer 
i starten, som for eksempel en 
kjøttfri dag i uka. Viktig for slike 
prosjekter er også å starte 
lokalt, det vil si i nabolaget, og 
at alt vi gjør skal redusere det 
økologiske fotavtrykket, 
samtidig som vi øker 
livskvaliteten.  

Tag Tomat startet med dyrking i 
en bakgård i København. 
Bakgården ble etter hvert meget 
populær å besøke, og 
initiativtakeren fikk forespørsler 
om hjelp til å starte lignende 
prosjekter andre steder. I dag er 
han behjelpelig med å 
gjennomføre frivillige prosjekter 
både i og utenfor Danmark. Det 
viser seg at frivillige er lette å 
mobilisere for urban dyrking og 
at plantestell og mat er et felles 
språk som knytter kulturer 
sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban agriculture case 
studies in Telemark and the 
US er et bokprosjekt der ulike 
metoder for urban dyrking 
undersøkes. 

COST er en arbeidsgruppe som 
driver med kartlegging og 
europeisk politikkutforming av 
urbant landbruk, samt 
gjennomførte studier om urbant 
landbruk i Oslo. De påpeker at 
en i Europa og Norge sterkt 
skiller mellom by og land med 
tanke på landbruk. Å dyrke jorda 
blir oppfattet som noe ruralt, 
altså noe som tilhører landet, 
ikke byen, og urbant landbruk er 
derfor noe det ikke fokuseres 
mye på. Den europeiske 
forskergruppen utga rapporten 
“COST Action ‘Urban 
Agriculture Europe’ ” 2012-
2016. 

Bristol i Storbritannia hadde en 
befolkning med stadig økende 
kroppsvekt. For å stoppe denne 
utviklingen satte de igang 
undersøkelsen Food for Bristol - 
feeding bodies feeding minds. 
Den resulterte i rapporten Who 
Feeds Bristol som ble 
utgangspunktet for 

matforsyningsprogrammet for 
byen, den såkalte Bristol Good 
Food Plan. Planen omfatter 
demonstrasjonshager, 
parsellhager, ulike variasjoner 
av andelsbruk, 
kokkeleringsklubber og mer. 
Infrastruktur, jord, marked, 
søppel, matkultur, resirkulering, 
gjenbruk osv. inngår i planen. 

På Skjetlein vgs ble den 
økende interessen for urban 
dyrking tydelig gjennom stor 
etterspørsel av 
grønnsaksplanter. Mange 
kunder ønsker også å kjøpe 
kompostjord. Skolen arbeider 
med et kompostprosjekt som 
muligens vil kunne møte 
etterspørselen i framtida. Med 
nærhet til byen er Skjetlein vgs 
godt egnet for andelslandbruk. 
Undertegnende har i vår holdt 
kjøkkenhagekurs for 
nybegynnere i regi av SGK. 
Kursdeltakerne var meget 
engasjerte, de etterlyste både 
flere nybegynnerkurs og kurs for 
viderekommende. 

 
Cornelia Jawansky 
 

Økologiske stiklinger som ble solgt i gartneriet på Skjetlein 
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Som et ledd i skolens 
FYR – satsning 
gjennomførte vi i februar 
et pilotprosjekt vi kalte 
«Kappløpet mot Syd-
polen» eller «FYR – 
kappløpet». 
 
 
FYR står for: Fellesfag – 
Yrkesretting – Relevans.  
 
Utgangspunktet for prosjektet 
hadde base i Naturbasert 
aktivitet på Vg1 naturbruk, 
påkoblet naturfag, matematikk, 
engelsk, norsk og kroppsøving.  
 
Etter hvert så også noen lærere 
på Byggfag muligheter for å 
prøve ut prosjektet, med base i 
naturfag og kroppsøving. Den 
fysiske utførelsen av oppdraget 
gikk ut på å kjøre en klassevis 
konkurranse (2 klasser per dag), 
der klassene fikk trekke om 
hvem som skulle bli 
«Amundsenlaget» og hvem som 
skulle bli «Scottlaget».  
 
Begge lag ble utstyrt med flagg 
og akebrett som to og to skulle 
samarbeide om å dra en 
medelev på. Lagen ble så sendt 
i hver sin retning på hver side av 
veien opp Svartdalen mot 
Kattem. Underveis måtte lagene 
finne fram til 5 «depoter», hvor 
de fikk en ny kartangivelse av 
neste «depot», samt at de måtte 
løse en større oppgave på et av 
dem.  
 
Et av «depotene» var nemlig 
utstyrt med en kasse med ved, 
kniv/øks, fyrstikker, en kjele, 
pappbeger, kakao eller te og 
kjeks. Begge lagene måtte fyre 
opp bål og smelte snø for å 
koke opp vann til drikke, før de 
fikk dra videre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Amundsenlaget» fikk en mer 
næringsrik pakke i form av 
kakao og søt havrekjeks, mens 
«Scottlaget fikk litt mindre 
næringsrik kost som te, litt 
sukker og riskjeks. Dette kan 
unektelig høres veldig 
urettferdig ut, men for de som 
kjenner historien bak 
Sydpolkappløpet mellom Scott 
og Amundsen, var det store 
forskjeller i næringsinnholdet i 
dagsrasjonene den gangen.  
 
Mens Scott og hans menn holdt 
på engelske tradisjoner i form 
av te og hvetemelsbaserte 
«bisquits», satset Amundsen på 
varm sjokolade og næringsrik 
havrekjeks. I følge historien 
hadde dette noe å si for 
Amundsen sin suksess og Scott 
sitt nederlag. Som kjent, bukket 
Scott og hans menn under på 
tur tilbake til basen, trolig på 
grunn av underernæring og 
skjørbuk.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kommer naturfagen inn. Før 
«våre to lag» dro ut på tokt, ble 
det foretatt blodsukkermålinger 
på noen frivillige elever fra hvert 
lag. Det samme skulle gjøres 
når de kom ned igjen. Dette ble 
utført av noen elever fra Bio2. I 
tillegg har vi snakket om 
kosthold og energiinnhold i ulik 
mat, energibehov ved ulike 
former for aktiviteter, BMI – 
indekser og tap av kroppsvekt 
ved ekstrem fysisk utfoldelse. Vi 
har også sammenlignet 
kappløpet fra 1911/12 med 
polarekspedisjoner av nyere tid. 
Utregninger av dette materiale 
ble foretatt i matematikktimene. 
I norsk lagde de plakater med 
bilder og tekst av turen og i 
engelsk skrev de en «fantasi» - 
rapport.  
 
 
 
 
 

«Kappløpet mot sydpolen» 

«Amundsenteamet» 1NAA først til polpunktet 
 

 
 

Foto: Peder og Snorre fra 
«Amundsenlaget» 1NAC jobber 
intenst med å få fyr på bålet. 
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«Kappløpet mot Sydpolen» var 

opprinnelig en «Storyline» laget 
av undertegnede til bruk i 
naturfagundervisningen.  
 
Opplegget ble for noen år 
tilbake brukt i en naturfagklasse 
i min lærerpraksisperiode på 
Skjetlein. Tema var Livsstil og 
helse. Bakgrunnen var at måten 
energiinnhold i mat, 
energibehov og BMI – indekser 
var så kjedelig framstilt i 
læreboka, at undertegnede 
valgte å finne en annen 
innfallsvinkel. Om dette gjorde 
undervisningen mer interessant 
er jeg usikker på. Om ikke 
annet, vekket det muligens en 
slags undring over hva i all 
verden Sydpolkappløpet med 
Scott og Amundsen hadde å 
gjøre med temaet Ernæring og 
helse?  
 
Men ved nå å tilføre det en 
fysisk dimensjon, samt å gjøre 
den mer tverrfaglig, tror jeg vi 
har oppnådd en langt mer 
interessant tilnærming. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 det hele tatt ble det et ellevilt 
kappløp mellom «Scott» og 
«Amundsenlagene» de tre 
dagene den fysiske delen av det 
ble utført. Og det var ikke noe å 
si på konkurranseinstinktet. Av 
en eller annen grunn kom 
«Amundsenlagene» først frem 
til Sydpolpunktet på jordet 
nedenfor Kattem alle tre ganger 
(!?) Vi får vel bare konkludere 
med at historien gjentar seg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så får det heller være at vi 
snudde litt opp ned på syd – 
nord, retningen ved å legge 
sydpolpunktet mot nord – øst 
ved Kattem. Det hører også 
med til historien at alle lag kom 
velberget «hjem» på skolen, og 
alle fikk pølser og saft. Samt 
Bamsemums på deling til 
vinnerne. 
 
 
Vigdis Jonsen  
 
 

 
 

Southpole – here we come! 
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For åttende gang var 
Trondheim vertsby for 
FN’s konferanse om 
Biologisk mangfold. 
   
Denne konferansen samler 
beslutningstakere og eksperter 
fra regjeringer, privat sektor, 
akademia, FN-organer og 
NGOer fra alle verdenshjørner. I 
år var temaet koblinger mellom 
landbruket  som matprodusent 
og biologisk mangfold. Fokuset 
var det mest grunnleggende 
spørsmålet for menneskeheten: 
Hvordan skal vi produsere mat 
på en bærekraftig måte - nå og i 
framtida?Formålet var å 
identifisere tilnærminger og 
praksis som er til gjensidig nytte 
og som bidrar til bærekraftige 
løsninger. Skjetlein videre-
gående skole har de siste årene 
involvert seg i ulike prosjekter i 
samarbeid med  
kompetansemiljø innen 
landbruksnæringa og 
forskningsmiljø. Målet har vært 
å koble skolens opplæring i 
ulike fag som f.eks naturbasert 
produksjon, forvaltning og drift, 
naturfag og biologi til 
dagsaktuelle tema om naturens 
sårbarhet og hvordan vi kan bli 
bedre til å verne om det 
biologiske mangfoldet. Målet er 
kunnskapsbygging for en 
bærekraftig framtid.   
Skolen fikk en invitasjon fra 
Miljødirektoratet til å presentere 
prosjekter som skal bidra  
til bærekraftig produksjon av 
mat. Skjetlein presenterte 
følgende tre prosjekter: 
 

 Kompostering av 
hestemøkk til økologisk 
gjødsel i samarbeid med 
NLR (Norsk landbruksrådgi 
ning),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGE (Global green energy) 
og Nibio (Norsk institutt for 
Bioøkonomi).  

 

 Opplæring i bærekraftige 
produksjonslinjer (Fra jord til 
jord) for elever med ordinær 
og alternativ læreplan. 

 

 Urbant landbruk 
 

Foredraget fant sted på Frøset 
Gård (Byneset) – i en lavvo, 
totalt 190 deltagere fra 95 land 
var med på en faglig – og sosial 
kveld.  
  
Kompostering av hestemøkk

 

Hestemøkk er et problemavfall 
for mange fordi den ikke bare 
kan lagres og så brukes som 
kompost. Å finne en optimal 
komposteringsprosess for 
hestemøkk vil også redusere 
bruken av torv, som i dag 
brukes som 
jordforbedringsmiddel i stor 
skala. Det store forbruket av 
torv er uheldig da torv utgjør et  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stort reservoar for klimagassen 
CO2. 
 
Skolen har de siste to år jobbet 
tett sammen med GGE som er 
produsent av komposterings-
reaktor. Forskningsmiljøet 
(Nibio) har kvalitetssikret og 
ledet forskningsprosjektet. 
Elevene og lærere på skolen 
har vært med i planlegging og 
gjennomføring av forsøkene. 
  
Elevene fylte reaktoren med 
hestemøkk og grønnavfall fra 
gartneriet /matavfall fra skolens 
kantine etter oppskrift fra 
forskerne. De gjennomførte og 
logget utslipp av drivhusgasser, 
målte temperatur og 
energiforbruk.Norsk landbruks-
rådgivning ST har sammen med 
skolen gjennomført vekstforsøk i 
gartneriet og på friland.  Basert 
på resultater av dette ble også 
blandingsforholdet, det som 
fylles på i reaktoren, tilpasset. 
Det viste seg også at det var 
viktig at sluttproduktet ble lagret 
i en viss periode før bruk. 
  

Skjetleins foredrag på FN-konferanse om 
biologisk mangfold 

 

 

Foredrag på Frøset Gård, v/Stefan Preisig Skjetlein vgs, Maja Stade 
Aarønæs fra miljødirektoratet, Hilde Opoku (MDG, varaordfører i 
Trondheim) med datter. Foto: Elin Fosshaug Olsø, Miljødirektoratet 
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Elevene har ulike 
aktiviteter på timeplan, 
både innendørs og 
utendørs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst: Anna Olaidatter Olson 
Fotos: Bente Høsøien 

 
«Vær, ingen hindring», uansett årstid.» 
Her ser vi ei fornøyd Kaja som har PTF 
hest, sammen med lærer Evelyn (vikar 
for Kari Anne). Bildet er tatt på Skjetlein 
videregående skole og luftegården til 
hestene.  
 

 
 

Alternativ opplæring ved Skjetlein vgs 

Skogplanting i Svartdalen, på Skjetlein 
videregående skoles eiendom. Sola 
skinner fra blå himmel og trivsels-
faktoren er høy blant både elever og 
lærere I bakgrunnen fra venstre: Kaja 
og Kristoffer. Foran fra venstre: Lærer 
John Olav og elevene Hallvard og 
Benjamin.  
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I 1981 jobbet jeg i en 
blomsterbutikk i 
Amsterdam. Vi hadde 
mange internasjonale og 
kjente kunder som 
kjøpte buketter laget av 
oss. 
 
En av disse kundene var fotball-
legenden Johan Cruiff.   Noen 
av hans uttalelser dukket opp i 
mine tanker da jeg skulle skrive 
diverse referater om 
ERASMUS+ prosjektet Skjetlein 
vgs har deltatt på de siste to 
årene.  
 
Bak enhver fordel finnes en 
ulempe 
 
I august i fjor tok jeg over som 
Skjetlein´s koordinator for dette 
Erasmus +prosjektet.  Dette 
skrivet handler om mine 
opplevelser rundt dette.  Starten 
ble meget hektisk fordi noen få 
uker senere skulle vi få en stor 
gruppe med franske, tsjekkiske 
og portugisiske elever og lærere 
på besøk. Noe som var både 
trivelig og arbeidskrevende.   
 
Som koordinator har jeg besøkt 
alle tre samarbeidende skoler 
og registrerte likheter og 
forskjeller.  Alle skoler er 
landbruksskoler i omtrent 
samme størrelse. Fokuset i 
dette prosjektet var på diverse 
former for matproduksjon, 
dyrevelferd og fornybar energi. 
 
Disse temaer ligger litt utenfor 
mitt arbeidsfelt og jeg var litt 
spent hvor mye jeg kunne bidra 
i dette prosjektet og hvor mye 
utbytte jeg kunne få.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en selvfølge for meg at 
elevene skulle få en 
kjempeopplevelse når de skulle 
reise til de forskjellige landene. 
Tilbakemeldingene vi har fått er 
at dette stemmer.  
 
Koordinatorene skulle 
tilrettelegge for elevene og 
lærerne som skulle dra til 
utlandet. Det ble mye 
mailkontakt mellom meg og den 
tsjekkiske hoved koordinatoren 
Radka og med franske 
Laurence.  Den portugisiske 
gruppen var mindre aktiv på 
dette området. 
 
Det er spennende å oppleve at 
folk fra diverse land tolker og 
opplever ting på sin egen måte 
og akkurat det kan skape 
misforståelser. Så det ble viktig 
å dobbeltsjekke om beskjeden 
var mottatt og om mottakeren 
hadde forstått det som ble 
skrevet eller sagt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noen fakta 
 
Totalt 13 lærere og 36 elever fra 
Skjetlein har hatt de siste to 
årene mulighet til å reise på en 
Erasmus + utveksling til 
Frankrike, Tsjekkia eller 
Portugal.  Det ble 6 besøk til 
utlandet og vi fikk 2 besøk fra 
våre gjester. 
 
Noen av hovedmålene i 
Erasmus+ prosjektene er 
uformell læring og læring 
gjennom opplevelser.  Disse 
stod i kø og her kommer noen 
eksempler: 
 
 
 

Blondiner og Frankrike – betraktninger fra 

Erasmus + koordinatoren 

«Når du først skjønner hva du ser, da ser du ting skikkelig»,  («Je gaat   
het pas zien als je het door hebt») 
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I Portugal: 
 

 Besøke et vinsamvirke som 
produserte og lagret vin i 
gigantiske vinsylindre. 

 Omvisning i et kjempestort 
tomat- og salatgartneri. 

 Ved en tilfeldighet oppdage 
en stor park med mange 
Buddha statuer og andre 
religiøse statuer.  

 Overnatting i et strandhotell 
med mange flotte rom. 

 
 
I Frankrike:  
   

 Omvisning i en gård som 
dyrker og viser frem glemte 
grønnsaker, Légumes 
oubliés på Sadirac, som 
serverer deilige 
smaksprøver av uvante 
urter. 

 Vi har opplevd et lengre 
foredrag på fransk ( med en 
fransk-engelsk oversettelse) 
på et litt for høyt nivå om 
egenskaper og avl av ku-
rasen Blonde d`Aquitaine.  

 Vi har erfart at det er litt lurt 
å ha basiskunnskaper i 
engelsk for å kunne 
kommunisere med 
hverandre. I vår gruppe var 
dette ikke noe problem, men 
noen deltakere av de andre 
landene var ikke like flinke 
til å snakke engelsk.   

 Når det er sagt må jeg 
berømme våre elever som 
både tok initiativ og var 
dyktige til å snakke med 
elevene fra andre land. 

 Det var også en spesiell 
opplevelse å bo på et 
spartansk internat som 
hadde sine egne tider til 
frokost. ( tidene var lit 
vanskelig å finne ut, fordi vi 
fikk hver gang et forskjellig 
tidspunkt) 

 

I Tsjekkia: 

 
 Her ble jeg med på et 

forberedelsesbesøk, det var 
det aller første møtet vi 
hadde med hverandre. 

 Prøve å finne ut hva vi 
skulle satse på, hva som 
skulle skrives og gjøres, her 
ble det mye snakk og ikke 
alt var lett å få med seg. Det 
kunne lett bli en babylonisk 
språkforvirring. 

 Besøke en visningsgård 
med kjøtt-fe og 
smaksprøver av dette 
kjøttet. 

 Bo på et internat med 60-
talls preg. 

 
 
I Norge: 
 

 Organisere og gjennomføre 
en workshop om innpakking 
av meieriprodukter med 
elever fra alle 4 land. 

 En kort pilegrimsvandring 
fra Øysand til Skjetlein i 
regnet. 

 Koordinere overnatting, 
skyss og bespisning for våre 
gjester. Samt delta på 
opplegg etter skoletid. 
Prøve å løse de mange små 
” problemer” våre gjester 
kunne oppleve. 

 Samarbeide med kollegaer 
som visste mye mer enn 
meg om hva vi kunne vise 
frem og skrive et program 
for gjestene våre. 

 
 
 
«Bak enhver ulempe finnes det 
en fordel» 
 
Hva har jeg lært av/ erfart i dette 
prosjektet? 
 
 

Det er meget lærerikt å treffe og 
jobbe sammen med mange 
trivelige mennesker fra ulike 
land. Det er veldig ok å 
kommunisere på engelsk, selv 
om det er nesten en 
menneskealder siden jeg har 
skrevet i dette språket. Man må 
bare tørre å gjøre/lage feil. Folk 
er som regel veldig velvillig hvis 
du prøver. Jeg har til og med 
frisket opp noen franske ord og 
setninger. 
Elever er veldig like uansett 
hvilket land de kommer fra.   
Det er lurt å gjøre noe sammen 
eller å lage noe sammen, da blir 
det også enklere å snakke 
sammen.  
 
Hva mer har jeg lært? Jo , jeg 
har kanskje lært noe om kyr, 
men mest om mennesker. Vi 
fikk i hvert fall en meget god 
innføring i disse ”blondiner” 
Blonde d`Aquitaine.  Blondinene 
må ha gjort et inntrykk på meg. 
Det er merkelig at jeg har sett 
Blonde d`Aquitaine ku-rasen på 
flere plasser etter Frankrike 
besøket.  Hvis du har kunnskap 
om gjenstanden da ser du den 
mye bedre, du ser det du vet!  
Det kan godt hende at jeg skal 
bruke blondinene som modell 
for mine bilder; jeg har tross alt 
brukt Skjetlein kua Snefrid som 
modell i min utsmykning for 
Hammerdal barnehage i 
Buvika..   
 
Matvanene er også forskjellige 
fra land til land, både hva som 
spises og når det skal spises. 
Meget interessant. 
 
Jeg føler meg privilegert som 
kunne reise og jobbe med 
mange flotte kollegaer og 
elever. 
 
 
 
 



 

 18 | Miljøfytrårn sertifisert  

« It is better to fail with your own 
vision than to fail with another 
man's vision »    
 
Nylig avdøde Johan Cruijff var 
ikke bare en fotball legende, 
men hadde også mange 
spesielle uttalelser med 
filosofisk preg. Noen av hans 
uttalelser passer bra til 
opplevelsene i Erasmus+ 
prosjektet. Alle setningene 
skrevet i kursiv er Cruiff sine 
utsagn.  
 
Marian Roodenburg 

 
 
 
 
 
 
 
Miljøfyrtårn er Norges 
mest brukte sertifikat, for 
virksomheter som vil 
dokumentere sin 
miljøinnsats og vise 
samfunnsansvar. 
 
Å være miljøfyrtårn innebærer 
systematisk arbeid med 
miljøtiltak i hverdagen. 
Virksomheten oppfyller krav og 
gjennomfører tiltak for en mer 
miljøvennlig drift og godt 
arbeidsmiljø. Det leveres årlige 
miljørapporter og hvert tredje år 
blir virksomheten resertifisert. 
Handlingsplan for inneværende 
år er lagt, og fremtiden vil vise 
at Skjetlein vil oppnå de krav og 
mål som er satt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle må bidra, for å oppnå 
målene. Arbeidet omhandler: 
 

 Systemkrav(bransje) 

 Arbeidsmiljø 

 Innkjøp 

 Energi 

 Transport 

 Avfall 

 Utslipp til vann og luft 

 Estetikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi oppfordrer alle våre 
samarbeidspartnere til å bli 
Miljøfyrtårn. 
 
 
Håvard Fremo 
 
 
 
 

Skjetlein vgs – Miljøfyrtårn sertifisert 7.6.2106 

Fornybar energi – pellets fyringsanlegg, totalt 600 kW 
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Vi i hesteklassen reiste 
til Tsjekkia, og var der en 
uke i samarbeid med 
Erasmus-prosjektet. 
 
Vi reiste med en klasse fra 
Frankrike og Portugal. 
Hovedsaken med turen var å 
besøke en tsjekkisk 
landbruksskole i byen 
Lanskroun med fokus på 
samme utdanningsretninger 
som oss.  
 
Vi fra hesteklassen bodde på 
skolens internat, som befant seg 
ca. 2 km fra skolen. Frokost, 
lunsj og middag var inkludert i 
reisen. 
 
Da vi ankom fikk vi rom på 
internatet, vi bodde 3stk på 
rommene. Dagen etter vi ankom 
dro vi på besøk på skolen. Vi 
fikk omvisning på skolen, og 
hadde på slutten av dagen 
konkurranser og leker med 
franskmennene, portugiserne og 
tsjekkerne. Dette var en fin måte 
å bli kjent på. 
 
I løpet av uken fikk vi oppleve 
og se alt det fine Tsjekkia hadde 
å by på.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi fikk blant annet komme inn i 
rådhuset i Lanskroun, gå ned i 
ei trang sølvgruve, omvisning på 
et gammelt slott og besøke 
Church of bones hvor kirken er 
dekorert med menneskebein til 
ære for soldater. Vi fikk også ri 
på skolens Tsjekkiske hester. 
Denne turen var en opplevelse 
for livet. Vi fikk se hvordan 
levestandarden var i denne 
byen i forhold til Norge. Når det 
gjelder hus og bygninger, bærer 
Tsjekkia fortsatt preg av 
østblokk-stil fra den kalde 
krigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange hus var svært 
falleferdige og i dårlig stand 
men var fortsatt bebodd. 
Internatet vi bodde på var et 
typisk eksempel på dette. 
Landet har svært lave priser i 
forhold til Norge. Vi fikk også 
erfare at Tsjekkere er et meget 
strengt folkeslag da vi ofte fikk 
«kjeft» på butikker o.l.  
 
Etter hvert ble vi bedre kjent 
med de to andre klassene, 
spesielt franskklassen. VI spurte 
om landene deres, og de ville 
gjerne vite mer om Norge. Vi 
sammenlignet ord på de 
forskjellige språkene, og lærte 
om hverandres kulturer. 
 
Turen var lærerik, og på slutten 
av uken var vi flere som ville 
være lengre. Det var en 
minnerik tur vi ikke kommer til å 
glemme. 
 
Klasse 2NAH 2015-2016 
 
 
 
 
 
 

Vg2 hest – og hovslager – tur til Tsjekkia  



 

 20 | Erasmus - Bordeaux 

Lørdag 7. mai 2016 reiste 
fire lærere og to elever til 
Bordeaux i Sørvest-
Frankrike. 
 
 
De skulle besøke 
naturbruksskolen Lycee agricole 
E.P.L.E.F.P.A. Terres De 
Gascogne. Besøket var det 
siste i det internasjonale 
prosjektet Erasmus Pluss, et 
samarbeid mellom 
naturbruksskoler fra Norge, 
Frankrike, Portugal og Tsjekkia. 
I Frankrike møtte vi lærere og 
elever fra samtlige av landene 
som deltar i prosjektet for en 
uke med sosialt og faglig 
samarbeid. 
 
Skolen ligger i utkanten av den 
sjarmerende middelalderbyen 
Bazas. Store deler av 
befolkningen i og rundt Bazas 
lever av jordbruk, skogsdrift og 
dyrehold. Skolen har 
utdanningsprogram innenfor 
disse fagområdene, samt bygg- 
og anleggsteknikk, hestefag og 
utdanning innenfor genteknikk 
på kyr. Sammen med resten av 
Erasmus-gjengen fikk vi 
omvisning på skolen av en 
gruppe franske elever og 
lærere.  
 
De var spesielt stolte av sitt 
«Boeuf du Bazadais», et kjøttfe 
med opprinnelse i området. 
Innbyggerne i Bazas er faktisk 
på stolte av kyrene sine at de 
hvert år arrangerer en festival til 
ære for Bazadais’en. Kyr var et 
gjennomgående tema hele 
uken, og en av utfluktene på 
programmet gikk til 
Auriva/Midatest, en avlsstasjon 
og genlab for Blond d’Aquitaine, 
en annen populær kjøttferase 
fra Sørvest-Frankrike.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var stor enighet innad i 
gruppen, om at dette var de 
største kyrene vi noen gang 
hadde sett. En fullvoksen okse 
kan veie opptil 1600 kg! De ble 
avlet frem ved å krysse tre ulike 
storferaser som ble brukt som 
trekkdyr, og moderne 
genteknikk har gitt dem 80% 
kjøttvekt, noe som gir god 
profitt. Det ble mye snakk både 
norske, portugisiske og 
tsjekkiske kyr, og det ble 
utvekslet erfaringer og meninger 
om dyrehold, melk- og 
kjøttproduksjon. 
 
Glemte, men gode grønnsaker 
 
I Sadirac, en times busstur fra 
skolen ligger gårdsbruket «OH! 
Legumes Oublies», som direkte 
oversatt betyr «glemte 
grønnsaker».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gården driftes økologisk og 
produserer grønnsaker, urter, 
frukt og bær som ikke lenger 
brukes i det moderne kjøkken. 
De lager også en liten fabrikk 
hvor de lager marmelader, saft 
og andre spennende produkter 
som de selger gårdsbutikken. Vi 
fikk omvisning på gården, fikk 
høre historien bak mange av 
plantene, tips til hvordan de kan 
brukes og ikke minst 
smaksprøver. Neslepai, 
bergamot- og myntesaft og 
«kjærlighetssyltetøy» sto på 
menyen. 
 
 
 
 
 

Folk og fe på fransk 

 

Foto: Blond d`Aguitaine 
(Midatest), forelesning 
på Midatest, Boeuf du 
Bazadais 

 
 

Foto: En pust i bakken, 
omvisning i grønsakshagen, 
vår franske sjåfør disker opp, 
agurkblomst 
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Etter omvisningen og 
prøvesmakingen disket vår 
franske sjåfør Etienne opp til 
piknik-lunsj ute i det fri. Sola 
varmet og stemningen var 
upåklagelig. 
 
Historisk sus på Château de 
Duras 
 
Etter et to timer langt foredrag 
om kyr (på fransk), var det tid 
for piknik. Snakk om lykkelig 
gjeng! Mette og gode satt vi 
kursen mot Château de Duras, 
et av regionens mange slott. Det 
er i dag museum og gir 
besøkende et innblikk i hvordan 
rike franske familier levde på 
1600 og 1700-tallet. 
 
 
Bytur til Biarritz, Bazas og 
Bordeaux 
 
Vi startet og avsluttet 
Frankriketuren med bybesøk, og 
fikk dermed byttet ut kyr med 
kultur i noen dager, noe gruppa 
fant ganske befriende.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuer er allrighte dyr altså, men 
vi fikk definitivt vår dose i løpet 
av oppholdet. Vi ankom skolen 
en dag før resten av Erasmus-
gruppa, så vi bestemte oss for å 
besøke havnebyen Biarritz, helt 
sørvest i landet. Vi fikk låne bil 
av skolen. Gjertrud stilte opp 
som sjåfør og Julie var 
kartleser, utrolig nok fant vi frem 
på første forsøk. Marian, Linda, 
Ingeborg og Ellen stod for 
underholdningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammen med resten av 
gruppen fikk vi en guidet tur i 
Bazas’ trange smug og gater. 
Noen av de franske elevene 
fortalte litt om byens historie. Vi 
besøkte den mektige 
katedralen, gikk deler av 
pilgrimsleia og besøkte noen 
vakre hager før vi returnerte til 
skolen for å arbeide på den 
avsluttende rapporten for 
prosjektet og spise middag 
sammen. Vi hadde med oss 
noen smakebiter fra Norge som 
vi serverte. Spesielt «Selbu blå» 
falt i smak hos gjengen. 
 
Vi avsluttet reisen vår med et 
besøk i Bordeaux, hvor vi fikk 
gått på cafe, shoppet sko og 
«følt oss litt franske». Vi er alle 
enige om at det var en 
begivenhetsrik tur, kanskje litt 
mye kyr, men ellers både 
lærerikt og hyggelig. Vi har blant 
annet lært at felles forståelse av 
språk, tid og sted, samt 
planlegging ikke er så nøye. Alt 
kan tas på sparket, og dersom 
det ikke går, peker man litt, 
rister på hodet, nikker og 
venter… 
 
Tekst og Fotos: Linda Myren, 
Julie Leonardsen, Gjertrud 
Jensen 
 
 

 
 

Foto: de gale har 
det godt, franske 
fristelser, 
blomsterkunst, 
vakre Biarritz 
 

 
 

Foto: fin gjeng på 
tur, ridder og slott, 
«frihet-likhet-
brorskap», lunsj – o 
store lykke! 
 
 

 
 



 

 22 | Global læring – et pilotprosjekt 

Skjetlein vgs er en av tre 
skoler som er med på 
global læring! To elever 
kom tilbake fra et to 
ukers opphold i 
urskogen i nord-Bolivia i 
slutten av april. 
 
 
Det var en lang reise for Tanja 
og Lene som går sitt andre år 
på naturbruk ved Skjetlein vgs.  
 
Reisetiden en vei var 25 timer 
totalt før de til slutt landet på 
flyplassen El Alto i La Paz på 
4100 moh, kl. 01.55 på 
morgenen. Temperaturen der 
var lignende det de hadde når 
de dro fra Norge. 
 
Noe helt annet var klimaet i 
Cobija, distrikt Pando en dag 
senere, 35 grader og 100% 
luftfuktighet.  
 
De ble nesten slått i hjel når de 
forlot flyet fra BoA (Boliviana de 
Aviacion). De ble møtt av Peppe 
-sjefen for det lokale 
Fautapo kontoret. Elevene fikk 
helga fri for å tilvenne seg 
klimaet og de ble også kjent 
med byen Cobija som ligger ved 
grensen til Brasil.  
 
På mandagen startet de 
arbeidspraksisen ute på landet, 
der de bodde i en camp i 
urskogen. Der var det lite 
komfort – men alt man trengte. 
Elevene deltok der på å 
forberede en åker på 1 hektar 
som skulle bli en kaffeplantasje.  
Regionen i Cobija er i 
utgangspunktet ikke en 
kafferegion – jordkvaliteten er 
for dårlig.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men Fautapo har flinke folk, de 
har funnet en løsning: Kalking, 
gjødsling og vanning! Den første 
dagen gikk med på å legge 100 
m rør til en elv hvor vannet 
skulle pumpes fra. Elven er 
grensen mellom Bolivia og 
Brasil – og jentene tok turen til 
Brasil – just for fun. 
 
Tanja og Lene fant fort ut at 
arbeidstiden er tilpasset klimaet 
– start kl. 06.00 til kl. 11.00, så 
siesta til kl. 15, økt to fra kl. 15 
til kl. 18.30 (solnedgang). Det 
var bra å kunne slappe av, for 
det var varmt og fuktig ute i 
felten. Elevene ble godt ivaretatt 
av Fautapo. I campen hadde de 
en familie som var ansvarlig for 
matlaging, så det ble mye  lokal 
mat. Yuca (en rot – type potet), 
kylling (høner fra campen), 
mange forskjellige frukt deriblant 
mange ukjente som f.eks. 
Copoazú (i familien til 
Cacaofrukten). 
 
Innsatsen var meget vellykket – 
for Fautapo teamet og elevene 
plantet 1500 kaffeplanter! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kaffen er klar til å høstes om to 
år, og «levetiden» til et kaffetre 
er 20 år – så det blir mange 
sekker kaffe i årene fremover. 
Prisen på 50 kg kaffe ligger på 
ca. 110 USD, så fortjenesten blir 
bra! 
I løpet av tiden i Cobija fikk 
elevene også være med på et 
besøk i naturreservatet 
Manupiri.  
 
For å kunne reise inn i området 
måtte de ha en bevilgning. 
Dagen i reservatet var minnerikt 
– reise 5 timer på en liten båt 
oppover en brun elv. De fikk se 
en krokodille – og en stor 
anakonda. Man forstår at bading 
i elven ikke er noe som 
anbefales. 
 
Tilbakereisen ble et eventyr – 
en to dagers kjøretur gjennom 
urskogen på grusveger.  
 
Et fly som ikke kunne komme i 
Riberalta pga av et flykræsj 
(hard landing uten hjul) på 
flyplassen i Sucre - det kom en 
dag senere.  
 

Global læring – et pilotprosjekt  

F.v. Martin Solli, Lene Fiskvik, Tanja Haldogård, Stefan Preisig – 
foran FAUTAPO lokalet i Cobija.  
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Men til slutt rakk gruppen flyet i 
La Paz som skulle fly til Lima – 
Amsterdam og så til Trondheim. 
  
Både Tanja og Lene vokste på 
de opplevelsene de hadde, de 
fikk brukt mye av det de tidligere  
har lært på Skjetlein, men lærte 
mye nytt. I tillegg var det mange 
grenser de måtte flytte – spise  
ting de aldri har smakt, møte dyr 
som de bare kjente fra bildene, 
jobbe i et klima som de  
ikke er vant til etter å ha sovet 
på tregulv. En far sa det helt  
riktig: «De to jentene har i løpet 
av turen opplevd mer enn han i 
hele sitt liv!» 
 
Red 
 
 
 
 
Global læring – bakgrunn  
 
«Global læring er forankret i 
Internasjonal strategi for 
Trøndelag 2013-2016 og 
Handlingsplan for 
internasjonalisering i 
videregående opplæring i Sør-
Trøndelag 2013-2016. Den 
internasjonale strategien har 
som ett av sine mål å «løfte 
kompetansen på Kina og andre 
vekstøkonomiene hos elever, i 
næringslivet og i samfunnet for 
øvrig». Fylkestinget ønsker 
også økt samarbeid med land 
utenfor gruppen av rike og / eller 
framvoksende økonomier.  
Både internasjonal strategi og 
handlingsplan for 
internasjonalisering av videre-
gående opplæring nevner 
speiselt at det skal vurderes å 
etablere en tilsvarende ordning 
som Stockholms «Global Citizen 
Project». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stockholm kommune har siden 
2008 kjørt prosjektet «Global 
Citizen» der 10 videregående 
skoler har samarbeidet med 
svenske bedrifter etablert i Kina 
og India. Bedriftene tar imot 
elevene til hospiteringsopphold. 
 
Planen er at elever fra ST skal 
utplasseres i et land utenfor 
Europa. Bedriften elevene skal 
utplasseres i er enten eid av en 
lokal norsk bedrift, samarbeider 
med en norsk bedrift, eller 
bedriften er internasjonal med 
lokalisering både i ST og i ikke 
europeiske land. 
 
Deltakende skoler utfordres til å 
utplassere inntil 4 elever per 
skoleår. Det er ønskelig å 
etablere et samarbeid med to 
bedrifter for hver skole og at 
elevene fordeles på disse. Det 
planlegges også at prosjektet 
skal kunne finansiere 
reiseutgifter for at en lærer skal 
kunne besøke elevene i 
utplasseringsperioden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg til den erfaringen som et 
slikt utenlandsopphold vil gi de 
involverte elevene og 
følgelærerne er det også et mål 
at en slik ordning skal bidra til et 
enda  tettere samarbeid mellom 
skole og lokalt næringsliv.  
 
STKF har lang erfaring med 
utplassering av lærlinger i 
europeiske bedrifter, gjennom 
EU-programmene Erasmus+ og 
Leonardo da Vinci. Utplassering 
av elever i samarbeid med 
norske bedrifter er heller ikke 
noe nytt for skolene. Det nye 
med Global æring er å prøve ut 
utplassering i land utenfor 
Europa.  
 
«Global læring» er et 
pilotprosjekt over to år for 
skoleårene 15-16 og 16- 17. Det 
skal gi læring for å se om det er 
en ordning som bør videreføres 
på permanent basis og 
eventuelt tilbys flere skoler.  
 
Ståle Ertzgaard 
Pål Ranes 

Lav PH-verdi i Cobija – derfor måtte Martin og Tanja kalke jorden 
før kaffeplantene skulle plantes. 
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Den 7.april møttes en 
spent gjeng på Værnes 
lufthavn, klokken var 
omtrent 04.30 og første 
fly skulle ta av 06.15. 
 
 
Turen gikk nå videre til Bolivia! 
Målet med turen var å jobbe 
som de lokale å se hvordan det 
er å leve, bo og jobbe i ett land 
utenfor Europa.  
 
Etter ett døgn med reise ankom 
vi endelig La Paz! La Paz er en 
av to hovedstater i Bolivia. Byen 
ligger på omtrent 4000 moh og 
vi merket godt høyden når vi var 
der. Det var tungt å gå og man 
ble fort andpusten. Vi var i La 
Paz i noen dager før turen 
videre gikk til Cobija! 
 
Da vi gikk av flyet i Cobija var 
det som om vi ble slått til av 
varmen. Nærmere 40 grader, 
skyfritt og en skyhøy 
luftfuktighet var det første som 
møtte oss. Nå var vi i 
regnskogen! Det var i Cobija vi 
jobbet. Vi bodde ute i skogen 
hos de som eide skogene og 
området vi var i. Vi sov i telt og 
fikk virkelig føle hvordan de har 
det. Vi jobbet i fire dager på ett 
jorde hvor vi skulle plante 
kaffeplanter. De første dagene 
gikk med til å gjøre klart til 
plantingen, altså pløying, 
kalking og vanning. Dagene 
etter plantet vi for harde livet, 
1500 planter ble satt i jorda! Det 
var veldig varmt om dagene så 
å jobbe i varmen var både hardt 
og utmattende, men utrolig gøy 
når man tenker tilbake på det! 
  
Videre på turen var mye rundt 
om. Vi var en dag ute i en 
nasjonalpark som heter 
Manuripi. Der kjørte vi båt 
oppover en elv i mange timer. Vi 
så utrolig mye vakker natur,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
både dyr og vegetasjon. Vi 
fisket og spiste fangsten. Dagen 
etter lå vi ut på en kjøretur som 
skulle ta to dager!  
 
Vi kjørte lenge og ankom den 
første dagen en liten by som het 
Puerto Rico. Der sjekket vi inn 
på et koselig hotell som besto 
av bungalower! Det hotellet lå 
rett ved ei stor elv og vi så både 
iguaner, skilpadder og mange 
forskjellig typer fugler og 
innsekt. 
 
Etter mange dager i varmt og 
fuktig klima gikk reisen videre 
opp til høyere strøk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi dro til byen Cochabamba 
hvor vi bodde i en finka. Det er 
en slags gård hvor de dyrket 
veldig mange forskjellige typer 
frukter og trær.  
Reisen nærmet seg slutten og vi 
satte kursen mot Norge igjen. 
Reisen hjem var lang, men det 
var godt å komme hjem igjen 
også. Mange minner og 
opplevelser som aldri vil 
glemmes ble skapt og vi angrer 
ikke et sekund på turen! 
 
Tanja Haldogård  
Lene Fiskvik 
 
 
 
 

Tanja og Lene i Bolivia, april 2016  

 

Kveldsstemning i urskogen i Cobija: en lang og varm 
arbeidsdag er over! Tanja (t.v.) og Lene. 

 
 

«Campo FAUTAPO» - stedet man bor og jobber. Til 
høyre, kaffeplantene under duk med vanningssystem.  
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Fotos: Tanja og Lene 
 
 

 
 

Her plantet vi 1500 kaffeplanter  

 
 

En kaffeplante  

 
 

Inngangen til naturreservatet: Manupiri 

 
 

Flott sted i reservatet etter 4t på båten 

 
 

Kilde: maphill.com 
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Sør-Trøndelag agronom-
lag avholdt sitt årsmøte 
den 21. april, i buret på 
Skjetlein, vårt «nye», 
faste møtelokale. 
 
 
I tillegg til at buret inneholder et 
flott, men muligens litt lite, 
møtelokale, er det også mye 
«ting og tang» av historisk 
interesse der, av samlingene til 
landbruksmuseet som 
agronomlaget er ansvarlige for. 
Møtelokalet som vi bruker i 1. 
etg ble rydda og vaska og tatt i 
bruk til høstgården i 2015, hvor 
en god del interesserte, både 
medlemmer og andre, var 
innom. 
 
Vanlige saker på årsmøter er 
økonomi, utførte oppgaver i året 
som har gått, planer for 
kommende år, og valg på styre 
og evt andre verv. Og for å ta 
det i samme rekkefølge, så har 
laget en sunn økonomi, med 
penger på bok, og 
forutsetningene for å kunne 
drive videre derfor i hvert fall 
med hensyn til økonomi tilstede.  
 
Når det gjelder aktiviteter, ga 
årsmeldingen ikke inntrykk av 
veldig mye aktiviteter, noe vi 
svært gjerne vil endre på, og 
derfor vil alle forslag til ting å 
drive med være kjærkomne for 
oss. Vi har f.eks det tidligere 
nevnte museet, som absolutt 
trenger en liten innsats for å få 
oversikt over samlingene, samt 
at det sannsynligvis må settes i 
verk enkelte tiltak for å bedre 
kunne ta vare på en del av 
samlingene. Spesielt gjelder 
dette mye av papirene som er i 
lagets / museets eie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derfor er også nettopp dette en 
del av aktivitetsplanen for det 
kommende året, dugnad(er) i 
buret og museet, og dersom 
noen føler kallet, er det bare å 
ta kontakt. Av aktiviteter ellers 
tar vi sikte på å delta på skolens 
arrangementer «høstgård» og 
«julegård», og evt andre vi får 
invitasjon til.  
 
Vi sysler med tanker om litt mer 
kontakt med skolen, og særlig 
elevene som tar sikte på å bli 
agronomer, og har i den 
forbindelse noen tanker om en 
evt utmerkelse «årets 
agronom», etter visse, ennå 
ikke bestemte, kriterier.  
 
Sammen med forhåpentligvis 
økt aktivitet, som gjerne også vil 
føre til mer stoff fra oss i 
Skjetleinbladet, håper vi også 
på å øke medlemstallet. Vi vet 
at potensialet er stort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som vanlig på årsmøter hadde 
også vi valg, og alle tok på 
gjenvalg, slik at styret fremdeles 
ser slik ut: 
 

 Haldor Grendstad, leder 

 Synnøve Gravdal, styre-

medlem 

 Anny N Husdal, styre-

medlem 

 Odd Marvin Askjemshalten, 

styremedlem 

 Bernt Jørgen Stranden, 

styremedlem 

Alle disse er også, selvsagt, 
åpne for innspill fra medlemmer, 
og andre, om tips og og råd om 
aktiviteter vi bør drive med. 
 
 
Tekst: Haldor Grendstad 
 
 
 

Styremedlemmer i dyp konsentrasjon. 
Fra v. Bernt Jørgen Stranden, Odd 
Marvin Askjemshalten og Haldor 
Grendstad 
 

Agronomlagets årsmøte  

Morsomt med gamle papirer. 
Stående Jon Husdal og 
sittende John Volden. 
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Skjetlein på sosiale 
medier: der ligger det 
mange fine bilder fra 
elevene på Skjetlein!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigdis Johnsen  
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Denne gangen var jeg 
interessert i å snakke 
med noen som har hatt 
bioenergianlegg over tid 
og driver med 
melkeproduksjon. 
 
 
Jeg har vært så heldig å treffe 
Olav Ree i Meldal som har hatt 
flisfyring på gården sin de siste 
5 årene.  
 
Olav Ree i Meldal driver gården 
Nordgaard Re i Meldal. Han har 
jobbet på gården de siste 14 
årene. De fire siste årene som 
eier. Han driver en melkegård 
som levere 460 tonn melk pr år.  
 
Fjøset er bygd i 1975, dette er 
ombygd i 2002 og påbygd i 
2006. Fjøset har en melkerobot 
fra De Laval. De har et 
automatisk foringssystem med 
fullformixer og båndforing. Dette 
skjer automatisk 6 ganger i 
døgnet. Olav driver også et 
verksted der de driver 
klargjøring av Valtra 
brukttraktorer, samt at de utfører 
service for samme merke. 
 
De har hatt flisfyringsanlegg på 
gården siden 2011. 
Flisfyringsanlegget som står på 
gården er et anlegg fra 
Østerrike av merket 
Hargassner. Dette er en 100 kW 
kjele med 2500 liters 
akkumulatortank. Dette er hva 
de varmer opp: 
 

 Trønderlån med to 

leiligheter 

 To verksteder  

 Fjøskontor 

 Garderobe i fjøset 

 Alt varmtvannet i fjøset  

 Hobbyverksted 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste prosjekt med flisvarme er 
å forvarme drikkevannet til 
dyrene.  
 
Han er veldig fornøyd med å 
kunne varme opp alt arealet 
med flisoppvarming.  Olav har 
kun positive erfaringer med 
flisanlegget. Anlegget ble 
bygget i eksiterende bygg, dette 
var med på å holde kostnadene 
nede. I øpet av den tiden de har 
hatt flisoppvarming har de brukt 
litt over 500 000 kWh. Det 
meste av skogen som er fliset 
opp er hente fra egen skog og 
kantvirke. Det har gått ca 700 – 
800 kubikk flis til denne 
mengden energi. Det er Orkla 
Trebrensel som har stått for 
flisingen.   
 
Flis i Meldal. 
 
I tillegg til å drive gården er Olav 
også medeier i Orkla Trebrensel 
as. Dette er et firma som eier og 
driver to varmesalgsanlegg i 
Meldal.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orkla Trebrensel driver også et 
tredje anlegg, dette anlegget 
står på Løkken og er et 
flisanlegg som eies av Nord 
Energi as. Orkla Trebrensel har 
også to flisterminaler der de til 
enhver tid har flis tilgjengelig. I 
Meldal er det mange som har 
installert bioenergianlegg. Noe 
av grunnen er nok at Biomentek 
som importerer og selger 
Hargassner anlegg holder til i 
Meldal. (Olav Ree har det siste 
året blitt medeier i Biomentek).  
 
 
 

Positive erfaringer med kortreist bioenergi 

 

Bilde: Olav Ree med anlegget fra 
Hargassner, 100 kW 

 
 



 

                            Kortreist bioenergi | 29 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litt generelt om bioenergi i 
Trøndelag 
 
Det har blitt mer og mer 
populært med flisfyringsanlegg. 
I den siste tiden har det vært 
veldig stor pågang, spesielt fra 
området i Midtre Gauldalen. 
Holder akkurat nå på å jobbe 
med mellom 5 og 10 bønder 
som har skaffet seg eller skal 
skaffe seg fliskjele. Noen av 
disse skal skifte ut kjelen sin og 
andre skal ha sin første fliskjele. 
Spesielt artig er det å se at flere 
bønder nå tenker på sin egen 
skog og kantvirke  som en 
ressurs som de kan bruke til å 
varme opp egne bruk.  
 
En stor del av disse har også 
valgt å selge til naboer og 
bedrifter som ligger nært 
gården. Bønder som velger 
bioenergi til oppvarming har 
mulighet til å søke støtte via 
Innovasjon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norge sitt bioenergiprogram. 
Her er det mulig å få opptil 33% 
støtte for et gårdsvarmeanlegg 
og opptil 40% støtte for et 
varmesalgsanlegg. Mere info 
om dette er det mulig å finne på 
Innovasjon Norge sin 
hjemmeside. Se under 
Landbruk så videre til 
«Bioenergiprogrammet».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I tilfelle det er noen som trenger 
hjelp til prosessen rundt dette er 
det mulig å kontakte Norsk 
Landbruksrådgivning for å 
komme videre. 
 
Kontaktdata NLR: 
 
Martin Solli, E post: 
martin.solli@nlr.no,  
tlf 928 370 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energien ligger klart til å varme opp gården til Olav Ree. 

 
 

Nordgaard Ree 

 
 Kvote på 460 tonn 

 620 dekar dyrka 

mark, av disse leies 

200 

 220 dekar bygg til 

såkorn til FK 

 180 storfe 

 

mailto:martin.solli@nlr.no


 

 30 | Byggeledelse - TINE  

Per Johan og Lene 
Gjølga flyttet i 2015 inn i 
nybygd løsdriftsfjøs. «Vi 
er kjempefornøyd med 
både løsningen og 
prosessen» sier 
utbyggerne som brukte 
rådgiver fra TINE både til 
planlegging av bygget 
og til byggeledelse. 
 
 

Byggeplanlegging 

I 2014 ble TINEs bygnings-
rådgiver Knut Atle Hermo bedt 
om å komme og se på et lite 
båsfjøs i Bjugn hos Per Johan 
og Lene Gjølga. De hadde vært 
i en prosess i nesten fem år 
allerede, men var ikke bekvem 
med noen av de 
tegningsutkastene de hadde 
mottatt så langt. Utbyggerne 
tenkte derfor det kunne være 
greit å få en uavhengig 
vurdering av utbygginga før de 
satte spaden i jorda.  

Etter noe dialog og noen 
tegninger fram og tilbake ble 
utbyggerne fornøyd med det de 
så og ønsket å sette dette ut i 
livet. 

En vesentlig årsak til at paret 
valgte løsningen fra TINE 
Bygningsrådgiving var at den 
hadde den beste løsningen for 
dyreflyt. Minst mulig 
blindganger, mest mulig fri 
kutrafikk, store tverrganger og 
spredte trafikkpunkter som 
drikkekar, kubørste og 
melkerobot, samt kraft-
forstasjon. Samtidig klarte jeg å 
få til en sentral plassering av 
kontoret slik at bonden må gå 
forbi kalveoppstalling for å 
komme til dette kontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningen ivaretar mest mulig 
gode løsninger for bonden uten 
å gå på kompromiss med at det 
er bygd sammen med 
eksisterende bygg.   

Byggeledelse 
 
Da byggløsningen var klar, ble 
jeg spurt om å være byggeleder 
og bistå både i anbudsrunden 
og oppfølging av selve 
byggeprosessen. Dette ble en 
lærerik og utfordrende tid både 
for byggherren og meg.  

Sum anbud ble lavere enn 
budsjettet og selv om det ble 
overskridelse på grunnarbeidet, 
ble fjøset bygd godt innenfor 
budsjett! 

I januar 2015 satte vi i gang 
med gravinga av tomta. I juni 
samme året flyttet kuene inn i 
det nye tilbygget med 40 
liggeplasser for melkeku samt 
eldre kviger. Ferdigbefaring ble 
gjennomført 26. juni 2015 – helt 
i tråd med planlagt framdrift.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjøset ble bygd på fire måneder, 
så her gikk det unna og det var 
mange aktiviteter som skulle 
ivaretas. Per Johan er særskilt 
glad for at byggeleder sikret 
prosessen i form av kontrakter, 
økonomi og framdrift. Det var 
eksempler på at framdrift og 
kostnader måtte ivaretas 
gjennom påtrykk og 
håndfasthet.  

Vi ser i dag at kutrafikken 
fungerer og at drifta går godt. 
Som i alle driftsopplegg er dette 
også et resultat av kvalitet på 
fôr, stabilitet i besetning og godt 
management. Per Johan er godt 
fornøyd med det nye bygget, 
spesielt det fine kontoret som er 
plassert sentralt ved 
melkeroboten og har utsyn til 
alle sider i melkeproduksjon og 
rekrutteringa. Han synes også 
at det er morsommere og mer 
givende og gå i fjøset i dag enn 
det var for et par år siden.  

Knut Atle Hermo, TINE 
 
 
 

Byggeledelse  

Ny fjøs i Bjugn hos Per Johan og Lene Gjølga    Foto: K.A. Hermo 
  



 

                                Årets rådgiver | 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Fløttum ble kåret til 
årets rådgiver/kollega internt i 
TINE Rådgiving, Sør-
Trøndelag 2015 
 
Han er en utrolig stødig 
økonomirådgiver, og hjelper 
mange produsenter i distriktet. 
Godt likt både internt og 
eksternt. 
 
Ord internt om Bernt: strukturert, 
faglig dyktig, alltid behjelpelig, 
strekker seg langt for å oppnå 
best mulig resultat - godt humør 
- rett og slett en god 
arbeidskollega. 
 
Tekst: Jørgen Langaunet 
Foto: John Volden 
 
 

 

Bernt Fløttum (t.h.) mottok utmerkelsen av disktrikssjefen Jørgen Langaunet.  

 
 

Kåring av årets Rådgiver /v Tine rådgivning  

Diplomet henger nå på veggen på kontoret til Bernt, 
2.etg på SGK til høyre. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lagune i Manuripi reservat - Amazonian National Wildlife Reservat / Location Pando (Bolivia) 68

o
 5.10' West 11

o 
54.88' South 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaksjon: Stefan Preisig / Trykk: Fagtrykk, Trondheim 


	1 titel 11_1_f
	2 leder sommer 2016 og aquaponics_f
	3 ndla venstre_f
	4 Steinar v_f
	5 Steinar h_f
	6 kortreist mat snøfrid v_F
	7 kortreist mat h_f
	8 praksis i næring v_f
	9 praksis i næring_f
	10 mat i byen_v_f
	11 mat i byen_h_f
	12 fyr sydpol v_f
	13 fyr sydpol h_f
	14_2 foredrag FN_f
	15 AO avdeling h_f
	16 blondiner and france v_f
	17 blondiner and france h_f
	18 blondiner and france v2 og miljøfyrtårn_f
	19 tsjekkia venstre_f
	20 bordeaux lærer v_f
	21 bordeaux lærer h_f
	22 global læring pre v_f
	23 global læring pre h_f
	24 global læring v_f
	25 global læring h_f
	26 agronomlaget h_f
	27 FB fotos_f
	28bioenergi 1v_f
	29bioenergi 2h_f
	30 Tine fjøs v_f
	31 tine employee h_f
	32_siste side_f

