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verdAL: Nye Verdal 
videregående skole skal 
stå ferdig om to år.
Jonas a. Holberg 
jonas.holberg@t-a.no

Samspillskontrakten mellom 
Trøndelag fylkeskommune og 
Skanska ble signert 19. desem-
ber 2019. 

Fredag i forrige uke var alle 
formaliteter på plass, slik at 

gjennomføringskontrakten en-
delig kunne signeres.

Prosjektet skal etter planen 
være ferdig sommeren 2025. 

Det skriver Skanska i en pres-
semelding mandag.

Skolen har i dag et areal på 
cirka 18.200 m². Gjennomfø-
ringskontrakten omfatter ri-
ving av cirka 6.000 m², cirka 
7.000 m² nybygg og cirka 2.000 
m² ombygging. I tillegg skal det 

bygges et stort utomhusanlegg, 
opplyser Skanska.

Arbeidet starter omgående 
med forberedende arbeider. 
Kontrakten har en verdi på cir-
ka 310 millioner, eks. mva., og 
bokføres i Skanskas ordrereser-
ve i første kvartal 2023, opply-
ser Trond Krogstadmo, region-
direktør for Bygg Midt/Nord i 
Skanska, i pressemeldingen.

Bygge- og eiendomssjef Rune 

Venås i Trøndelag fylkeskom-
mune sa i 2019 at Skanska vant 
konkurransen ved å levere det 
beste tilbudet både på pris, 
kompetanse og gjennomfø-
ringsplan.

– Skanskas erfaring og kom-
petanse knyttet til prosjektut-
vikling og bygging vil være en 
sikkerhet for at Trøndelag fyl-
keskommune får en fremtids-
rettet videregående skole i Ver-

dal, i samsvar med fylkestin-
gets vedtak, sier Rune Venås i 
mandagens pressemelding.

Skanska har de siste årene 
bygget flere skolebygg i Trøn-
delag, blant annet Campus 
Kalvskinnet for Høgskolen i 
Trøndelag, Heimdal videregå-
ende skole, Inderøy kultur- og 
oppvekstsenter, Brundalen, 
Børsa og Steinkjer barnesko-
ler.

nå starter arbeidet med nyskolen

Mer enn hver tredje 
melkeprodusent i 
Trøndelag sier de vil 
avvikle gårdsdrifta i 
løpet av de 10 nær-
meste årene, og nes-
ten åtte av ti melke-
bønder sier at økono-
mien har forverret 
seg det siste året. 
erlend MalMo 
erlend.malmo@t-a.no

Det viser tall i ei helt fersk un-
dersøkelse som Agri Analyse 
har gjennomført på oppdag fra 
Trøndelag Bondelag. 1.756 
gårdbrukere har svart på un-
dersøkelsen, som er 38 prosent 
av alle gårdbrukere som søkte 
produksjonstilskudd i fjor. 

Agri Analyse konkluderer i 
undersøkelsen med at misnøy-
en blant trønderske bønder er 
stor.

«Mange gårdbrukere har 
meldt om stor bekymring for 
kostnadsveksten i jordbruket, 
som på kort sikt har truet likvi-
ditetsnivået blant gårdbruker-
ne. Og for hele året har påvirket 
det økonomiske resultatet på 
gårdene i Trøndelag», skriver 
selskapet i sammendraget på 
rapporten, som også konklude-
rer med at gårdbrukere innen-
for alle produksjonsretninger 
opplever den økonomiske situ-
asjonen som vanskelig, og til 
dels veldig vanskelig.

Ifølge undersøkelsen er det 
ingen ting som tyder på at gård-
brukerne har blitt mer optimis-
tiske ved inngangen til 2023. 

Nesten sju av ti sier de er redd 
for at 2023 kan bli et vanskeli-
gere økonomisk år enn det 2022 
var.

– Dramatisk, men ikke uven-
tet. Konklusjonene i rapporten 
var som fryktet. Rapporten vi-
ser at opptrapping av inntekten 
til bøndene må komme nå, 
oppsummerer fylkesleder Pet-
ter Harald Kimo i Trøndelag 
Bondelag.

Likviditetsproblemer
Ifølge rapporten oppleves øko-
nomien dårligst blant de som 
driver med melk og storfekjøtt. 
Her sier henholdsvis 77,9 pro-
sent og 55,4 prosent at økono-
mien har forverret seg det siste 
året. Deretter kommer produk-
sjonene korn (55,9 prosent), 
sau (41,3 prosent), gris (44,4 
prosent) og potet/grønnsaker/
frukt og bær (46 prosent)

Drøye 63 prosent av de som 
driver med fjørfe opplever også 
dårligere økonomi enn for ett år 
siden, det forklares i all hoved-
sak med overproduksjon av 
egg.

– Vi ser at de som bygde ut til 
løsdriftsfjøs på 2000-tallet og 
som nå må fornye, er i ferd med 
å trekke seg ut av næringa. År-
saken er at det ikke har vært 
nok avkastning til å fornye 
driftsapparatet. Dessverre er 
ikke disse tallene særegne for 
Trøndelag, de gjenspeiler seg i 
hele landet, sier Kimo.

Ifølge bondelaget bekreftes 
bøndenes økonomiske hverdag 
i undersøkelsen fra AgriAnaly-
se, der om lag 20 prosent av 
bøndene sier de har bedt om 
forhøyet driftskreditt og at godt 

over 30 prosent har bedt om be-
talingsutsettelser det siste året, 
samtidig som mange har over-
skredet betalingsfrister uten å 
ha bedt om utsettelse på grunn 
av likviditetsproblemer.

nedgang i  
melkeproduksjonen
Seniorrådgiver Pål-Krister Vest-
erdal Langlid i Trøndelag Bon-
delag sier at undersøkelsen vi-
ser at man kan forvente en ned-
gang i melkeproduksjonen i 
Trøndelag i årene som kom-
mer. Han viser blant annet til at 
fire av 10 produsenter som le-
verer under 100.000 liter melk 
per år sier at driftsapparatet på 

gården er dårlig. Men at bare 
åtte prosent av disse planlegger 
investeringer på gården i løpet 
av de fem neste årene.

– Det til tross for at bare 12 
prosent av disse brukene har 
løsdriftsfjøs. det indikerer at vi 
kan forvente en vesentlig ned-
gang i melkeproduksjonen i fyl-
ket. Og minst positive til framti-
dig drift er bøndene i indre de-
ler av fylket. Det er svært be-
kymringsfullt med tanke på å 
opprettholde drift på jord-
bruksarealene og for den gene-
relle samfunnsutviklingen i 
disse områdene, sier Langlid, 
og legger til at de allerede ser at 
melkeproduksjonen er i ferd 

med å gli ned mot områdene 
rundt Trondheimsfjorden.

– Det er også i disse område-
ne viljen til å investere er størst. 
Det er nødvendig å få med land-
bruket i hele Trøndelag fram-
over, men undersøkelsen gir 
grunn til å bekymre seg over 
nettopp det. Undersøkelsen be-
krefter at 2022 var et veldig tøft 
økonomisk år, selv med til-
leggsforhandlinger og strøm-
støtte, sier Langlid.

– Er du overrasket over kon-
klusjonene i rapporten?

– Vi har lenge hørt at økono-
mien har forverret seg. melke-
produksjon har kommet dårlig 
ut det siste året. De falt også 

Mener det er fare for avvikling av trøndersk 
landbruk hvis inntektsløftet ikke kommer

vArsLer nedGAnG: Seniorrådgiver Pål-Krister Vesterdal 
Langlid i Trøndelag Bondelag sier at undersøkelsen viser at man kan 
forvente en nedgang i melkeproduksjonen i Trøndelag i årene som 
kommer. FoTo: erLend MALMo

drAMATisK: Tallene i den nye undersøkelsen fra AgriAnalyse, viser blant annet at mer enn hver tredje melkeprodusent vil avvikle drifta i løpet av de neste 10 årene, er dramatiske, men som fryktet, ifølge leder Petter Harald Kimo i 
Trøndelag Bondelag. FoTo: JohAn ArnT nesGård
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sTArTer OMGÅende: Arbeidet på skolen starter med en gang. Den 
nye skolen skal stå ferdig sommeren 2025. FOTO: JOhAn ArnT nesGÅrd

LevAnGer: En 18-åring 
skal ha blitt slått av en 
17-åring i Levanger søndag. 
Jonas a. Holberg 
jonas.holberg@t-a.no

Politiet har opprettet sak som 
omhandler mulig kroppsskade 
etter en hendelse utenfor Rema 
Røstad i Levanger søndag 
kveld. Politiet fikk melding om 
hendelsen like etter klokka 21.

– 18-åringen skal ha blitt slått 
av 17-åringen og trolig blitt påført 
hjernerystelse, sier politiets et-
terforskningsleder Kjetil Mollan. 

Det skal være en relasjon 
mellom de involverte.

– Det ble antydet et sjalusi-
drama, men det er for tidlig å si 
noe sikkert om det på nåværen-
de tidspunkt, sier Mollan.

Politiet har snakket med vit-
ner og har vært i kontakt med 

de involverte. De har også vært 
i kontakt med butikken for å se 
om det kan være aktuelle over-
våkningsbilder av hendelsen.

– Vi har hatt innledende sam-
tale med mistenkte, mens vi av 
helsemessige grunner må ven-
te med avhør av fornærmede, 
sier etterforskningslederen. 

– Det ble gjort en god jobb av 
politiet søndag kveld, og vi hol-
der trykket på denne saken.

18-åring fikk hjernerystelse

snÅsAFJeLLA: Her inne på Ismenningen fjellstuggu ligger i 
Snåsafjella, 35 kilometer fra Snåsa sentrum. FOTO: sTOrM sTJern 
LedAnG

snÅsA: Snart tre år etter 
at nåværende eiere tok 
over Ismenningen fjell-
stuggu i Snåsa er eiendom-
men lagt ut for salg igjen.
sveinung uddu Ystad 
sveinung.ystad@t-a.no

– Sist eiendommen ble det 
solgt var det stor interesse, 
men flere interessenter trakk 
seg fordi det var midt under 
pandemien og mye usikker-
het, forteller eiendomsmegler 
Anders Borgsø i Aktiv eien-
domsmegling, som også 
håndterer salget denne gang.

Eiendommen ble lagt ut på 
markedet på fredag, og fire 
potensielle kjøpere har allere-
de meldt seg. 

– Denne er aktuell både for 
firmaer og privatpersoner. Det 
er mange som har tilknytning 
til området, og kanskje kunne 
tenke seg å gå sammen om å 
kjøpe, sier Borgsø, som presi-
serer at Ismenningen er regu-

lert som næringseiendom. En 
eventuell omregulering for 
privat bruk må håndteres av 
framtidig eier.

Ismenningen fjellstuggu sto 
ferdig i 2005. Her tilbys over-
natting, servering og kurslo-
kaler for større og mindre 
grupper. I tillegg til fem sove-
rom i hovedhuset har eien-
dommen to utleiehytter, to-
talt 23 sengeplasser. 

– Det som gjør eiendommen 
unik er plasseringen langt 
inne i Snåsafjellet, med bilvei 
helt fram, sier Borgsø.

Prisantydningen er satt til 
6,5 millioner, to millioner over 
kjøpesummen i 2020. 

– Det er foretatt en del in-
vesteringer de siste årene. Det 
er lite å sammenligne med når 
det gjelder pris, men vi har nå 
lagt ut eiendommen, så får vi 
se hva markedet mener, sier 
eiendomsmegleren.

Drifta av stedet fortsetter 
som før fram til eventuell ny 
eier tar over. 

denne unike 
fjelleiendommen 
selges for  
6,5 millioner

MidT i viLLMArKA: Ismenningen fjellstuggu ligger tre kvar-
ters kjøring fra Snåsa sentrum, like ved Ismenningen og Grønnin-
gen. Nå er stedet lagt ut for salg. FOTO: AKTiv eiendOMsMeGLinG

Mener det er fare for avvikling av trøndersk 
landbruk hvis inntektsløftet ikke kommer

utenfor kompensasjonsordnin-
gene, sier Langlid.

sliter med den psykiske helsa
Undersøkelsen viser også at 
mer enn hver fjerde bonde har 
vært ganske, eller veldig plaget 
med den psykiske helsa de siste 
to årene. Noe bondelaget antar 
skyldes den anstrengte økono-
mien til mange gårdbrukere. 

– Det er mye usikkerhet for 
framtida og mange opplever 
dårlig økonomi, samtidig som 
de går alene. Det handler om 
følelsen av håpløshet, anspent-
het, uro, tristhet og redsel. 49 
prosent av de som svarte sier at 
bekymringene skyldes den 

økonomiske situasjonen, sier 
Langlid.

«Bekymringene har vært 
større i 2022 enn tidligere», he-
ter det i rapporten.

ikke en dag fri i 2022
Velferdsordninger blir et viktig 
tema når landbruket og Staten 
skal forhandle om en ny jord-
bruksavtale i mai. Det for å sik-
re fri og innleie av avløsere ved 
sykdom. I dag er det mange 
som ikke har god nok likviditet 
til å gjøre det, ifølge bondelags-
leder Petter Harald Kimo.

– Ifølge undersøkelsen sier en 
av ti at de ikke har hatt en enes-
te dag fri i 2022, det går ikke i 

lengden. I tillegg er det mange 
som ikke leier inn avløser ved 
sykdom, på grunn av likvidite-
ten. Lønn til avløseren må 
nemlig forskutteres. det har 
ikke alle likviditet til. Derfor 
blir velferdsordningene veldig 
høyt prioritert i årets oppgjør, 
både fra lokallagene i Trønde-
lag og fra landsstyret. Det er 
kostbart ja, men helt nødven-
dig for å sikre matproduksjo-
nen, sier Kimo.

– Hva sier du til dine bonde-
kollegaer, er det håp for framti-
da?

– Jeg håper bare at de kan fat-
te mot. inntektsløftet må på 
plass nå, sier Kimo.

drAMATisK: Tallene i den nye undersøkelsen fra AgriAnalyse, viser blant annet at mer enn hver tredje melkeprodusent vil avvikle drifta i løpet av de neste 10 årene, er dramatiske, men som fryktet, ifølge leder Petter Harald Kimo i 
Trøndelag Bondelag. FOTO: JOhAn ArnT nesGÅrd


