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NYTT BEITE: Den tidligere ordføreren er nå valgt til leder for Melhus bondelag.

Jagtøyen er ny
leder av bondelaget
Jorid Jagtøyen er valgt
som leder for Melhus
bondelag. Hun har
kortreist mat som en av
fanesakene.
– Det produseres mye i tonn
av kjøtt, korn, melk, grønnsaker og poteter i Melhus.
Lokalt trengs det også en disk
med kortreist mat, sier Jagtøyen.
Selv produserer hun såkorn og har et laksevald. Låven er omgjort til garasje og
sosialt rom, og Jagtøyen ser
ikke for seg husdyrhold på
gården.

Kortreist mat

TA ANSVAR: Hroar Nordhaug mener barteaksjonen i november er viktig,
bare ikke barten tar fokus bort fra selve saken. Selv mistet han sin far på
grunn av kreft, og mener alle fedre må ta mer ansvar for sin egen helse.

han hadde klart før. Nå savner
jeg mest å ha ham her, og kunne snakke med ham, sier
Hroar.
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– Det er potensial i å utvikle
lokal turisme. Lenger oppe i
elva var det et bra lakseår,
sier Jagtøyen.
Den nyvalgte bondelagslederen er glad for det gode
oppmøtet sist onsdag, da
kortreist mat var temaet
under arrangementet næringsforeninga, bondelaget og
Melhusbanken gikk sammen
om. 50 personer møtte opp.
– Her i Melhus bor vi midt
i matfatet. Som ordfører var
jeg med på å starte prosjektet
Melhusmat, og nå får jeg job-

be mer med det ettersom jeg
er blitt leder av Melhus bondelag og sitter i fagrådet til
Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Det burde
være mulig å bygge opp et
nettverk av småskalaprodusenter i Melhus, og vi burde ha
flere som Lysklæt, mener
Jagtøyen.
Jagtøyen er også opptatt
av jordvern, rekruttering til
landbruket, hvordan en skal
få odelsgenerasjonen til å se ei
framtid i landbruket og at
bønder tar vare på rødlåvene
som er typisk for Melhus.
– Flere av rødlåvene står
tomme, og de kan fylles med
aktivitet slik det er gjort på
Fremo gård, sier Jagtøyen.

Fagfolk
Jagtøyen peker på at bondelaget har mange fagfolk.
– Jeg er ikke en fagperson,
men jeg kan snakke og vet
hvordan en skal finne fram i

det politiske systemet, sier
Jagtøyen.
Hun ble anbefalt av Lars
Morten Rosmo som leder
Sør-Trøndelag bondelag, om
at ei framtid som bondelagsleder kunne være noe å tenke
på etter perioden som ordfører. Han pekte på at bondelagene er fullspekket av
fagfolk, men mangler noen
som kjenner de politiske korridorene.
Kommunestyret innvilget
Jagtøyen tre måneders etterlønn etter at hun gikk av som
ordfører.
– Jeg har ikke bestemt meg
ennå for om jeg skal gå tilbake til stillinga som bedriftssykepleier som jeg hadde før jeg ble ordfører, eller
om jeg skal ta fatt på noe
annet, opplyser Jagtøyen.
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