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FFoorrttssaatttt  NNeerrsskkooggeenn  sskkoollee

Nerskogen skole vil  bestå som i dag. 
Det vedtok kommunestyret i sitt møte 
i forrige uke - etter en lang diskusjon

og flere avstemninger.  Se side 3.

Inger Marie Persdatter Johansen, Hud og Spa terapeut
ved Coop Prix Berkåk – tlf 926 68 387

Hud Kropp og Helse • ansiktsbehandling
• massasje
• fotpleie     
• voksing
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:  post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

oorrddfføørreerr  BBjjøørrnn  RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

BByyggggeessaakksskkoonnttoorreett
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NNAAVV tlf 73 43 74 10
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AAbboonnnneemmeenntt Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne og 
Soknedal

OOppppllaagg 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum

23.09. HOO 09.00
24.09. MTL 09.00
05.10. Formannskapet 09.00
28.10. HOO 09.00
29.10. MTL 09.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - politikk. 

Her kan du også lese referat fra 
alle kommunale møter.

Trenger folk
Barnevernstjenesten i Oppdal og Rennebu trenger personer som vil oppleve å

være viktig for noen. Det kan være støttekontakt til gutter og jenter i flere aldre ell-
er kjøring til og fra fritidsaktiviteter. Det er også behov for noen som kan tenke seg
å leie ut hybel og som samtidig kan ha litt kontakt med leietaker. 

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Grete Heidi Rønning på tlf 918 96
056 eller grete.ronning@oppdal.kommune.no

Tema for turen var tredelt:
• småskala reiseliv og opplevelses-

næringer
• samarbeid mellom forskjellige 

aktører 
• hvilke resultat hyttesatsningen i de 

to kommunene har gitt så langt

Turen startet hos Einar Øverland på
Grøtte, og gikk videre til Siri Kulseng
Vikan på Bakkli på Nerskogen og til
Nerskogen skisenter, hvor Torleif
Kristiansen orienterte om skisenteret
og hvor Aud og Maja Britt Renander
serverte en svært smakfull lunsj basert
på samisk tradisjonsmat. I tillegg
informerte Maja Britt om reindriften i
Trollheimen, og prosjektleder Janne
Bøklepp informerte om prosjektet
”næring i og omkring Trollheimen”.

Einar Øverland, Siri Kulseng
Wikan, Torleif Kristiansen og Aud og
Maja Britt Renander er alle utmerkede
ambassadører for Rennebu og ulike
næringer i bygda. Hver for seg er de
ildsjeler og pådrivere for utvikling.
Samtidig representerer de små miljøer
med begrensede ressurser.
Formannskapet ble derfor invitert til å
stille spørsmål som: hvordan kan disse
miljøene løftes fram? Har turistbygda
Oppdal erfaringer som kan være til
inspirasjon og hjelp?

Turen fortsatte derfor over kom-
munegrensa. Småbruket på Lønset,
glassblåser Benth Owesen og
Kongsvold Fjeldstue var de neste
besøksmålene. Alle disse er medlemm-
er i ”Lugumt”, et forum for kultur- og
opplevelsesbedrifter som viser høy
kvalitet, nytenkning og evne til kom-
mersiell drift. ”Hvor skal taksameteret

stå?” Dette er kjernespørsmålet i små-
skala reiseliv. Mange aktører er opptatt
av kvalitet og service, men makter ikke
å få besøkende til å betale. Dermed blir
det ikke mulig å skape seg et langsiktig
levebrød, og tilbudet legges ofte ned.

Bedriftene i ”Lugumt” har arbeidet
målbevisst for å framstå med kvalitet
og med stolthet tørre å ta seg skikkelig
betalt for sine ulike tilbud. Hvordan
kan de aktuelle bedriftene i Rennebu
lære av bedriftene i Lugumt? Kan ulike
former for samarbeid være aktuelt?

Dag to ble det holdt foredrag bl.a.
av ordfører Ola Røtvei i Oppdal, av
daglig leder Bård Jystad i både
Rennebu næringshage og Oppdal nær-
ingshage og Klaas van Ommeren som
er prosjektleder for ”næring i og
omkring Dovrefjell”. Til sist avsluttet
daglig leder i Rennebumartnan,
Kenneth Teigen med tanker omkring
temaet ”hvorfor samarbeid med
Oppdal? Hvorfor Rennebu
Bygdearrangement har tegnet seg som
aksjonær i Oppdal Destinasjon”.

Konklusjon? Ingen. Men et par
spørsmål er reist: Skal eller må
Rennebu gjøre alt på egen kjøl? Eller
kan samarbeid utenfor kommune-
grensene gi nye muligheter? 

Jan Bredeveien - næringsrådgiver

Å lære av andre
De to siste dagene i august var formannskapet i Rennebu med
inviterte samarbeidspartnere på studietur til nabobygda
Oppdal. For å finne sin egen vei er det ofte lurt å studere erfar-
inger andre har gjort.
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Kommuneplanen ligger vedlagt
I dette nummeret av Rennebu Nytt ligger vedlagt i sin helhet samfunns-

delen av kommuneplanen som ble vedtatt i kommunestyret 17. juni. 
— Det er første gang vi sender ut kommuneplanen til alle husstander.

Det er alle sin plan, og vi synes det er både riktig og viktig at alle har eier-
skap og kjennskap til planen, sier ordfører Bjørn Rogstad. 

Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og denne gangen har kom-
munen lagt mest vekt på samfunnsdelen. Rogstad kan fortelle at det er
første gang det er lagt ned så mye arbeid i planen. Alt som står i den er
både gjennomtenkt og noe politikerne står for og mener noe med.

Audhild Bjerke ved Plankontoret og ordfører Bjørn Rogstad 
ser gjennom planen som er kommet rykende fersk fra trykkeriet.

Nerskogen vedtatt opprettholdt

Anita Lund Frøseth, Siv Breen, Jon Kristian Lund og Toril Dullum Lund fra Nerskogen
var tilstede under debatten i kommunestyret, og ble både overrasket og meget godt for-

nøyd med vedtaket. De håpet på 1.-4. skole, men var forberedt på nedleggelse.

Etter en lang debatt og en
lang og grundig saksforbered-
else på forhånd vedtok kom-
munestyret dagens skole-
struktur og opprettholde
Nerskogen skole slik den er i
dag.

Da saken kom opp i kommunestyr-
et forrige uke var mange raske til å
tegne seg på talelisten.
Utgangspunktet var formannskapets
innstilling om å gjøre Nerskogen skole
til en 1.-4. skole og flytte elevene på
mellomtrinnet til Berkåk. Senterpartiet
ville i formannskapet som i HOO gjøre
Nerskogen om til en egen enhet som et
oppvekstsenter med barnehagen og 1.-
4. klasse. 

Saken i kommunestyret startet med
en kort redegjørelse fra rådmann Birger
Hellan, der han bl.a. minnet om at sak-
en handlet om hvordan en skal
utforme skolene i Rennebu til elevens
beste. Han sa videre at dette er en vikt-
ig og krevende sak med mange van-
skelige hensyn. Han sa at ulike pro-
sjekt mot Nerskogen kan tolkes som
ulike singal, men at det er viktig å se
samlet på virkemidlene for
Nerskogssamfunnet.

Tora Husan (KrF), som fremmet
flertallsforslaget i formannskapet,
startet debatten med utgangspunkt i
Nerskogen som 1.-4. skole underlagt
rektor på Berkåk. Solveig Anglen (AP)
fremmet deretter rådmannens opp-
rinnelige forslag om å legge ned
Nerskogen skole og flytte elevene til
Berkåk skole. — Det politiske liv er

ikke alltid behagelig, og jeg legger ikke
forslaget frem med glede, men med
god magefølelse for at det er det beste
for elevene, sa Anglen i sitt innlegg. 

Anne Kristine Stavne (KrF) ville
berømme utvalget og administrasjonen
for utredningen som var gjort i forkant.
Hun fant det oppsiktsvekkende at for-
mannskapet gikk imot utvalget og
HOO - som er fagutvalget i denne sak-
en. Stavne hadde tro på at
Nerskogsamfunnet hadde så stort
potensiale at det ikke står og faller på
skolen.

Knut Ingolf Dragset (SP) opprett-
holdt sitt forslag om oppvekstsenter,
og etterlyste samtidig en mer balansert
fremstilling fra administrasjonen. 

— Små skoler er hverken bedre ell-
er dårligere enn en stor skole, og en

kan finne belegg for hvilket syn en vil.
Derfor blir det opp til en selv, og vi i SP
mener at den beste løsningen for elev-
ene på Nerskogen er et oppvekstsenter
med barnehagen og 1.-4. klasse.
Skolen er et viktig lim i samfunnet, sa
Dragset. 

Under avstemmingen fikk forslaget
om nedleggelse av Nerskogen skole ni
stemmer, og dermed var det klart at
skolen ikke ville bli lagt ned. Håvard
Rogogjerd (felleslista H/V) fremmet
deretter forslag om å opprettholde
Nerskogen slik den er i dag, samtidig
som en skal styrke løringsmiljøet ved
skolen. Dette forslaget ble vedtatt med
11 mot 10 stemmer.

Av Dagfinn Vold
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Småromsovn
ewt Clima 460T. Lite plasskrevende
ovn som er godt egnet for mindre
rom, og som frostsikrer. 500W

Enda mer Rennebu i

298,-

Keramisk vifteovn
ewt C 120TLS. Elegant keramisk 
vifteovn med innebygget termostat 
og overopphetingsbeskyttelse. 
Tre trinn: 0/1000/2000W

269,-

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Vifteovn
EWT Clima 320TS. Tre trinns 
effektregulering, kald/1000/2000W 129,-

JULEGAVENE
kjøper du aldri for tidlig!

Månedens håndverkere i

SEPTEMBER: Gros keramikk
Keramikk med positive budskap

OKTOBER: Kråkeslottet
Varm strikk og filt, med fine detaljer

NOVEMBER: Smykkedesigner
Trygve Elmenhorst

Pin up damer til han som ikke tør å tatovere
seg, og "diamantringer" til damene.

Disse har nå felles SALGSUTSTILLING
i Birkabygget (Rennebu turistkontor).

Kom og besøk vår

rørleggerbutikk
på Berkåk

(Tidligere lokalene til Byggmakker)

Mandag-fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk:  72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Vårt populære program
" Torsdagskveld "

får nå ny programleder med på laget.

Du lytter til oss på 
FM 102,8 / 104,5
eller www.opp.no

Sivert Berg
- kjent for de fleste 
- hører du torsdags-
kvelder kl 19 - 21
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Siste streif av sommer på Jøldalshytta
De ansatte i Rennebu kommune organiserer små utflukter fra tid til annen.

Filosofien bak er at det kan være hyggelig å gjøre noe sammen også utenfor
arbeidsplassen. Ikke alle turene viser seg å være like populære, noe som vel først
og fremst kan tilskrives en travel hverdag for de fleste. 

For andre år på rad har vi nå arrangert felles tur til Jøldalshytta. Dette har vist
seg å være et populært tiltak. På tampen av sesongen er fjellet på sitt vakreste, og
det er en passende spasertur fra Kleiva og inn til hytta. Her spiser vi god middag
og slapper av i hyggelige omgivelser før vi vender tilbake samme veg som vi kom. I
år ble turen særlig vellykket fordi sommeren hadde bestemt seg for å fortsette et
stykke inn i september.

Jøldalshytta  er en perle vi lokalt burde utnytte mer. Nå er det stengt for i år,
men det kommer nye muligheter neste sommer. Vi anbefaler turen til alle.   

- Astri Snildal, enhetsleder kultur

De utrolige årene
Etter to vellykkede kurs vil det igjen bli anledning til å være
med på foreldreveiledningskurset ”De utrolige årene”. Neste
kurs starter torsdag 21. oktober.

— Kurset ”De utrolige årene” er for
alle foreldre som ønsker å bli tryggere i
foreldrerollen. Opplegget er beregnet
for de som har barn mellom 3-8 år, og
det er naturligvis ønskelig at både mor
og far deltar, sier Siv Eriksen og Grete
Heidi Rønning - som skal holde kurset. 

En viktig del av opplegget er å treffe
andre foreldre i samme situasjon.
Kurset, som går over 14 torsdager, vil
før jul ha fokuset på det positive for-
holdet mellom foreldre og barn, og ha
mye vekt på leik, ros og positive
beskjeder. Etter jul vil vi se nærmere på
grensesetting. 

Gruppeledere, eller kursledere, er
Grete Heidi Rønning og Siv Eriksen.

De forteller at kurset er en del av fore-
byggende arbeid fra helsestasjonen og
barnevernet,  og kurset er for alle. 

— Ansatte i barnehage og skole i
Rennebu skal også gjennomgå en
kursmodul fra ”De utrolige årene”, for-
teller Rønning og Eriksen - dette er ete
get kursopplegg beregnet på person-
ale.

Har du spørsmål rundt kurset, kan
du enten kontakte Grete Heidi
Rønning på tlf 918 96 056, eller besøke
websiden www.deutroligearene.no.

Påmeldingsfrist for kurset er 30.
september.

Av Dagfinn Vold

Siv Eriksen og Grete Heidi Rønning inviterer til nytt kurs i “De utrolige årene”.

Ny likningsverdi på
boligeiendommer

I høst har over 300.000 boligeiere i
Midt-Norge fått beskjed om å sende
inn opplysninger om boligen sin til
Skatteetaten.

– Bakgrunnen for dette er at en ny
metode for å fastsette boligers
likningsverdi er innført fra og med inn-
tektsåret 2010. Formålet med endring-
en er å skape bedre sammenheng
mellom boligeiendommers liknings-
verdi og omsetningsverdi. Dette fører
til en mer rettferdig formuesverdsetting
av boliger, forteller regiondirektør i
Skatt Midt-Norge, Trude Webb.

Levér elektronisk
Opplysningene må sendes innen

15. oktober dersom den nye liknings-
verdien skal tas hensyn til ved beregn-
ing av skattetrekket for 2011. Svar kan
sendes inn elektronisk på skatteetat-
en.no eller via SMS (kun areal og
byggeår). Skjemaet som er vedlagt
brevet kan også sendes inn eller leveres
på skattekontoret. Dersom opplys-
ningene ikke oppgis innen fristen for
levering av selvangivelsen, vil
Skatteetaten fastsette likningsverdien
ved skjønn.

Formuesskatt versus inntektsskatt
Endringen i boligens likningsverdi

vil kun få betydning for formuesskatt-
en, ikke inntektsskatten. Selv om de
nye reglene fører til at gjennomsnittlig
likningsverdi - og det totale formues-
skattegrunnlaget - øker, vil økningen
av bunnfradraget medføre at de aller
fleste får uendret eller lavere formues-
skatt.
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Gave Utstillere Vinner
1 Martnasskjorte Rennebu Bygdearr Ingeborg Lilleindset
2 Rømme Avdem Gårdsysteri Stig Løfshus
3 Gomme Høylandsgommi Magnhild Gunnes
4 Salatost Eggen Gårdsysteri Hallgeir Stokke
5 Betaost Avdem Gårdsysteri Sigrid Ramlo
6 Geitost Skånåliseter Ingrid Lånke
7 Tapasbrett Hognamat Randi Sletten
8 Pelskrage Toldnes Design Bjørg B. Sundset
9 Treskål Mikkel Grøtte
10 Toalettmappe i skinn Hellandsjø SkinnsømGjertrud Solstad
11 Keramikk-kopp Storli Keramikk Tale Faber Næverdal
12 Veske Anne Kari Reutz Johanne Aalbu
13 Rosemalt Tine Småbruket Ambjørg Ytterhus
14 Skulptur Ingunn Dahlin Målfrid Herrem
15 Skulptur Ingunn Dahlin Oddveig Voll
16 Skål Hett Glass Marit Øverland
17 Skål Hett Glass Aud Voll
18 2 Glass Randis Porselen Magne Skinderhaug
19 Smykke Joy Design                 Anne Lise Bjørsagård
20 Liten Skål Glasseriet Rune Gottheim
21 Telysholder        Trine Fredsdatter Lerfald Marit Gorsetbakk
22 Barnevotter Torunn Syvertsen Mona Schjølset
23 Smykke Nabben Brukskunst Tordis Bjørnstad
24 Tova Hatt Åshild Oma Sele Ragnhild Hoset
25 Treskål Lars Kvame Arne Bakk
26 Kniv Kniv-Ola Ottar Ramstad
27 Keramikkfat Go`Form Keramikk Knut I. Dragset
28 Flatbrød Høylandsklenning Gunnar Bruheim
29 Løper Herborg Bruland Oda Lilleøkdal
30 Nål i sølv Frank Søderlund Mona Rokkones
31 Barnesokker Astrid Kaurel Øybekk Oddrun Aashaug
32 Glasskunst           Anne Grethe Engstrøm Arnolf Hårstad
33 Lys Knausen Lysestøperi Anne Karin Nyberg
34 Smykke Inger Skirstad Thor Halseth
35 Kleshenger Østerdalssmia Arve Krogstad
36 Trefat Dreiebuo i Rosendal Klaus Grendal
37 Små skåler Margit Aasvold Vidar Engen
38 Telysholder Skiferprodukt Trond Smeplass
39 Telysholder Heges Glass Hans Joar Skamfer
40 Pyntepute Åse Paulsen Torbjørn Flatås
41 Krydder Fjellurt                      Jon Arne Vinsnesbakk
42 Treskrin Jan Arne Ervik Tor Gunnar Uv
43 Smykke Fionas Sølvsmie Ingrid Koksvik
44 Glassengel Gimsan Glass Tor Næve
45 Skjerf Inger Grefstad         Per Jostein Lilleindset
46 Skjerf DuoDu Aud Grethe Brattset
47 Innrammet bilde Killingberg Olav Skamfer
48 Innrammet bilde Killingberg Marcus Nyberg
49 Innrammet bilde Killingberg Joar Rise
50 Innrammet bilde Killingberg Håvard Knutsen

Gaver fra utstillere Rennebumartnan 2010 
51 Innrammet bilde Killingberg Rune Grevstad
52 Innrammet bilde Killingberg Kirsti Eggan
53 Pengepung i skinn Marit Elin Sandsør Nina Kosberg
54 Skål Aune Keramikk John Krogstad
55 Smykke Randi Drognes Tove Halseth
56 Sjal Ullform Ingeborg Johnsen
57 Skjerf Norske Angoraprod Rune Skjolden
58 Pannebånd+pulsvarmer    Rennebua Anne Haugen
59 Lue Rennebua Lise Teigen
60 Brikke Åsen Vev Yngvar Solstad
61 Løper Åsen Vev Bjørn Trøite
62 Sommerfugl i glass Stine Hoff Helge Aalbu
63 Kleshenger Østerdalssmia Ingrid Sæter
64 Ørepynt Dal-Tinn Bjørg Olsen
65 Trefjøl Egil Fagerlie Oddmund Haugen
66 Bilde i filt Evelyn Refsahl Annfrid Granmo
67 Tova hatt Ullform Eldbjørg Grut
68 Syngedame Ingeborg Lejon Erlend Eithun
69 Ullbilde Dina Kolås Britt Harr
70 Løper Skyttel Vev Knut Solberg
71 Telysestake            Otta Vev og Keramikk Robert Olsen
72 Telysestake            Otta Vev og Keramikk Jon Einar Flotten
73 Ostefat+ostehøvel Galåen Sløyd Ståle Rønning
74 Kleshenger Frank Smed Lars M. Gunnes
75 Skål Gros Keramikk       Grethe Heidi Rønning
76 Skål Gros Keramikk Ove Roger Rømo
77 Skål Gros Keramikk Marta Withbro
78 Åkle Vevstuggu Inga R. Skjerve
79 Skinnpung Kamer Skinn Anita Stavnes
80 Kniv Per Sandvik Arild Bruheim
81 Duk i lappeteknikk Apple Quilt Tove Gunnes
82 Trefjøl Dannys Tresmie Knut Haugen
83 Trefjøl Dannys Tresmie Petter Sandhaugen
84 Trau R. Bruvik Ove Einar Drugudal
85 Krukke Aune Keramikk Eli Hårstad
86 Trønder-Tina Tinemakern Roar Holthe-Berg
87 Kaffekopp Brits Keramikk Anne Helene Kvam
88 Energimix Romstad Gård Stig Dalshaug
89 Energimix Romstad Gård Tormod Joramo
90 Energimix Romstad Gård Jan Helge Lien
91 Gele Romstad Gård Per Arne Lium
92 Gele Romstad Gård Olaug Knutsen
93 Gele Romstad Gård Anita Rømo
94 Gele Romstad Gård Helge Grefstad
95 Gele Romstad Gård Ingri Nyhaug
96 Gele Romstad Gård Janne Eggan
97 Gullkrans Ovidies Lin Olaug Reitås
98 Fødselsdagskalender Kristin Børresen Bodil Rogstad
99 Fødselsdagskalender Kristin Børresen Tove Krokhaug
100 Martnasskjorte Rennebu Bygdearr Maiken Knutsen
101 Martnasskjorte Rennebu Bygdearr Siri Mette Haugset

Gavene er trukket ut blandt alle som deltok på dugnad 
under Rennebumartnan 2010.

Gevinstene kan hentes på Birkabygget innen 1. nov 2010
Gjenopplev årets martna se: www.rennebumartnan.no 



Teigen tar over som daglig leder i Birka 
Kenneth Teigen tok over som daglig leder i Birka as 1. september etter at Ragnhild Borchsenius
har valgt å takke for seg. 

Rennebu Bygdearrangement AS og Birka AS ønsker en tettere samordning av organisasjonene, og som en konsekvens av
dette ønsker de en felles daglig leder for begge organisasjonene. 

- Birka gjør en fantastisk jobb, og er et flott konsept! Jeg takker for meg, og ønsker Birka lykke til på veien videre for å
styrke næringsutøvere innenfor kunst- og håndverk, sier Ragnhild Borchsenius. 

Hun har hatt permisjon fra sin jobb i Norsk Landbruksrådgiving, og er nå i gang med et prosjekt for profilering av små-
skalamat ut til engros-markedet. I løpet av høsten kommer hun til å gjennomføre kurs i Birka-regi. Fra nyttår vil småskalamat,
i tillegg til faglig rådgiving knyttet til planteproduksjon, igjen være hennes faglige agenda. 

- Jeg har fått stifte bekjentskap med mange dyktige håndverkere over hele landet, og jeg takker for mye inspirasjon og
positivt samarbeid, sier Ragnhild.

Bruksutbygging noe for deg?
Er det noen av dere gårdbrukere som funderer på om dere skal
gjennomføre bruksutbygging/bygningsmessige tiltak på land-
bruksbygningene? 

Da bør du starte planleggingen
ganske så raskt. Innovasjon Norge
ønsker å ha de fullstendige søknadene
for neste år i januar/februar 2011.  

Retningslinjer for bruk av BU-midl-
ene i Sør-Trøndelag for 2010 er:
• Tiltak innen melk- og storfekjøtt

produksjon med spesiell vekt på 
økologisk produksjon skal 
prioriteres

• Tiltak med sauehold og innen 
grøntsektoren i områder med gode 
vilkår og med gode forutsetninger, 
kan støttes

• Tiltak innen svinehold kan støttes 
når tiltaket ansees som viktig for å 
opprettholde et lokalt eller regionalt 
produksjonsmiljø

• Tiltak innen andre økologiske 
produksjoner prioriteres

• Tilskudd til gjødsellager kan støttes. 
Det oppfordres til samarbeids-
løsninger

Det gis tilskudd til investeringer
med inntil 20% av godkjent kostnads-
overslag. Øvre grense for tilskudd er kr
500.000. 

Tilskudd ved generasjonsskifte
De kan gis tilskudd til generasjons-

skifte til mindre investeringer som er
viktige for å opprettholde drift på gård-
en. Ordningen skal stimulere til at
kvinner overtar gårdsbruk og tar aktivt
del i drifta. Kvinnelige søkere skal der-
for prioriteres. 

Tilskott kan gis til personer under
35 år, i en periode på inntil 5 år etter
eiendomsoverdragelsen. Tilskudd gis
med inntil 40% av godkjent kostnads-
overslag. Til kvinner kan det gis tilskott
på inntil 60% av godkjent kostnadsov-
erslag. 

Når det gjelder planlegging av
bruksutbygging, så er dette overført til
Norsk landbruksrådgivning. For vårt
område så kan dere ta kontakt med
Bjørn Garberg, tlf 72 84 51 10 / 976 98
071.

Alle søknader om BU-midler skal
sendes kommunen som gir uttalelse til
saken. Innovasjon Norge behandler
søknadene og gir evt. tilsagn.

Er det noe dere lurer på ta kontakt
med Enhet for landbruk og miljø v/
Evy-Ann Ulfsnes eller Randi Stolpnes.

Inger
Maries
Velvære-
tilbud

Etter snaue to
måneders drift,
kan vel Inger
Marie Persdatter Johansen konstatere
at rennbygger ikke er aller først i køen
når det gjelder å benytte seg av nye til-
bud innen hud- og kroppspleie… Hun
sier seg imidlertid ganske fornøyd med
oppstarten, og har mange spennende
prosjekter på agendaen framover. 

Velværeavdeling på Skifer Hotell
Et av de prosjektene hun gleder seg

til å ta fatt på, er åpning av velværeav-
delingen på det nye Skifer Hotell på
Oppdal. Her har hun fått til en meget
gunstig avtale om ett års gratis leie av
de to behandlingsrommene i velvære-
avdelingen. Dette håper Johansen vil
føre til større inntekter, som igjen kan
brukes til å videreutvikle salongen på
Berkåk. – Jeg har blant annet lyst til å
starte med salg av enkelte helsekost-
produkter, og det vil jeg satse på hvis
driften blir stabil framover, sier Inger
Marie. 

Bedriftsavtaler
Et annet tilbud Inger Marie vil

fremheve, er muligheten til å inngå
bedriftsavtaler når det gjelder nakke-
og ryggmassasje. – En slik investering
tror jeg på sikt vil virke besparende for
bedriften, sier hun. – Hvis de ansatte
får tilbud om slik behandling, kan det
ofte virke forebyggende med tanke på
sykemeldinger og fravær i bedriften, så
det er bare å ta kontakt for mer
informasjon, avslutter Inger Marie. 
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Kulturbeite på Håggåsetra i Gisnadalen 
Årets kulturbeite på setra til Unni Larsen i Gisnadalen har utstilling med Eli

Stav. Hun stiller ut maleri og grafikk under temaet kjærlighet + litt til. Utstillingen
vil være åpen ettermiddagen fredag den 24. september og på dagtid lørdag og søn-
dag. På søndag kl 15.00 blir det i tillegg presentasjon av boka ”ARVEN OG GLED-
EN” – et festskrift til naturen. Etter presentasjonen inviterer redaktør av boka,
Børge Dahle, til dialog rundt hvordan skape naturvennlige lokalsamfunn?
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Ny Rennebudress?
- vi har nå alle størrelser!

Velkommen innom til en trivelig handel :-)

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Ufør i ung alder
– dobbel ulykke

Dine fremtids-
utsikter
– et liv på 
sparebluss og
mye som forblir
uopplevd

Kjøp forsikring 
for større trygghet

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30

Fastrente inntil

3,65% eff rente

Gode vilkår
på innskudd

Planer om å 
bytte bank?
Ta kontakt for en avtale, 
eller kom innom for en prat



Varierende
sauetap i
Rennebu
Årets sauesanking er godt i
gang, og de fleste saueeierne i
kommunen opplever heldig-
vis å få hjem igjen friske, vel-
fødde lam, som har hatt en fin
sommer i fjellet. 

Det er imidlertid tydelig at rovdyr
har herjet enkelte steder, spesielt i
området rundt Ilbogen og vestover mot
grensa til Soknedal, forteller Kjell Erik
Berntsen i Rennebu Sau og Geit.

Bjørn og kongeørn
Det er naturligvis litt tidlig å ha full

oversikt over tapstall enda, men det ser
relativt greit ut så langt, sier Berntsen.
Så langt er det funnet 17 sauekadaver
som mest sannsynlig er drept av rov-
dyr. Bjørnen er den som har tatt flest
sauer, men det er også 6 tilfeller der
man antar at kongeørn står bak tapet.
Dette er et relativt høyt tall, sier
Berntsen, og vi har sett denne utvikl-
ingen de senere årene. Det er imidler-
tid vanskelig å få sikker dokumenta-
sjon på hvilke dyr som er tatt av kong-
eørn, men de fleste saueeierne har en
klar oppfatning av at bestanden av
kongeørn er økende, og at dette gir seg
utslag i tap for saueeierne, sier
Berntsen.

Lovende fårikålsesong…
Som nevnt opplever de aller fleste

saueeierne å få hjem igjen dyra fra
sommerbeite, og Berntsen forteller at
også slakteriene melder om rekord-
mange lam som er levert til slakting, og
at disse også har en gjennomsnittlig
høy slaktevekt. Det ser med andre ord
svært lovende ut for årets fårikålse-
song!

Tips om sauefunn
Det er mye folk som ferdes i skog

og mark nå om høsten, og Kjell Erik
Berntsen oppfordrer alle til å holde
utkikk etter sau og sauekadaver. Alle
skal være merket, og det fins telefon-
nummer til saueeieren på innsida av
klipa sauen har i øret. Vi er veldig glade
for tips om sau som fortsatt er ute i
terrenget, avslutter Berntsen.

I Rennebu startet alle lærere og
assistenter opp skoleåret 11. og 12.
august med kursdager i Mjuklia ung-
domssenter. Emnet var ”Det er mitt
valg”. Kurset er utarbeidet av Lions og
er på Utdanningsdirektoratets topp ti
liste over forebyggende arbeid.

Hensikten med kurset er å bygge
sosial kompetanse og sosiale ferdighet-
er. Dette vil virke forebyggende og
holdningsskapende. Opprinnelig var
kurset laget med tanke på å motar-
beide narkotikamisbruk, men dagens
kursopplegg har et videre perspektiv.
Gjennom dette kursopplegget håper
man å motvirke rusmidler generelt og
samtidig forebygge mobbing.

Elevene lærer at de hele tiden gjør

valg. Valg som også angår andre. Noen
valg har konsekvenser her og nå, mens
i andre tilfeller vil konsekvensene vise
seg senere. I Rennebu er det vedtatt at
alle skolene i kommunen skal bruke
dette opplegget i sin undervisning.

Instruktører på kurset var Sylvia
Johansen og Marit Søsveen.
Skolerådgiver Torbjørn Norland i
Rennebu kommune var med på kurset
begge dager og hadde tatt ansvaret for
det praktiske opplegget.

Lions betaler alt undervisningsma-
teriell og holder instruktører. Av disse
kostnadene betaler Rennebu Lions
20.000 kroner. I tillegg vedtok Rennebu
Lions å ”sponse” matserveringa under
kurset med 8.000 kroner.

Det er mitt valg

Lærere i Rennebu på kurs med emnet ”Det er mitt valg”, i regi av Rennebu Lions.

Håndball i Rennebuhallen
Håndballsesongen er i full gang, og dette har tradisjonelt sett vært en populær

aktivitet i Rennebu. I år er det påmeldt fire lag i aldersbestemte klasser, og det vil si
45-50 unger som møter på trening i håndballgruppas regi. I tillegg til disse er det
en gruppe med spreke damer i sin beste alder, som også i år er påmeldt til Veteran
NM.

Trenerkabalen i boks
- En av utfordringene på små steder, er å få tak i trenere, oppmenn og andre

som vil sitte i styre og stell, sier leder i håndballgruppa Nils Petter Gundersen. –
Nå er heldigvis alt dette på plass og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang med
sesongen, sier Gundersen. Han benytter samtidig anledningen til å ønske både
gamle og nye spillere velkommen. – Det er plass til alle, smiler han.
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Førstehjelpskurs for 
småbarnsforeldre!
I samarbeid med Ambulansetjenesten 
v/ Martin Bøe, arrangerer vi nå gratis førstehjelpskurs
for alle småbarnsforeldre.

Når: Mandag 4. oktober, klokken 20.00!
Hvor: Møterom, 1 etg. i Ambulansebasen 

på Berkåk!
Velkommen skal dere være!

Hilsen Rennebu helsestasjon

Kurs for byggherrer
Tirsdag 9. og onsdag 10. november blir det et lokalt
kurs for byggherrer i landbruket.
Kurset blir på SANS Bergmannnskroa, Løkken Verk,
og vil begge dager starte kl 10.00 og vare til kl 16.00.
Det vil ta for seg prosessen fra tankene om å gjøre
noe med driftsbygningen, til byggearbeidet 
er avslutta. Kursleder er Per Olav Skjølberg fra Norsk
Landbruksrådgiving. I tillegg får vi bl.a. med oss
byggentreprenør, økonomiveileder og bonde som
nylig har gjennomført en byggeprosess. 

Mer detaljert program blir utarbeidet og lagt på
hjemmesider, bl.a. på www.meldal.kommune.no.

Deltakeravgiften blir 750 kr pr person og 
500 kr pr person hvis det er flere enn en person fra
samme gårdsbruket.

Påmelding innen 1. november til:
• Orkla Landbruk på tlf 72 49 51 00, 
e-post: siri.eithun@meldal.kommune.no
• Rennebu kommune, tlf 72 42 81 00, 
e-post: randi.stolpnes@rennebu.kommune.no
• Rindal kommune, tlf 71 66 47 00, 
e-post: bjarne.lund@rindal.kommune.no

Hold deg løpende orientert om de politiske
avgjørelsene i Rennebu på 
www.rennebu.kommune.no

Utlegging til offentlig ettersyn 
reguleringsplan for
Åsbakken Hytteområde 

Planområdet ligger i Gisnåsen og omfatter 17 nye tomter
for fritidsbebyggelse.

Planen kan ses i Rennebu kommunehus, Servicetorget og
på www.rennebu.kommune.no. 

Eventuelle merknader sendes innen 05.11.2010 til
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no. 

Rådmannen

Gratis kurs i generasjonsskifte
Er det noen som er interessert i å vite mer om genera-
sjonsskifte i landbruket?
Sivilagronom Jon Rannem fra Steinkjer er invitert til
Rennebu for å holde kurs for dere som er interessert i å
vite mer om generasjonsskifte. Kurset vil ta 4 timer og blir
satt opp i november, enten på kveldstid eller på en lørdag
– dere bestemmer! 
Det er en styrke hvis både eier og ny generasjons eier er
tilstedet under kurset!
Tema som vil bli gjennomgått er:
• Juridiske forhold – f.eks odelsrett
• Mellommenneskelige forhold ved generasjonsskifte
• Viktige skattespørsmål - arveavgift 
• Verdsetting og kjøpesum 
• Håndtering av søsken 

Er det noen som er interessert, så ta kontakt så vi får se
om det blir mange nok til å avholde et slikt kurs. Gi til-
bakemelding til Enhet for landbruk og miljø ved Evy-Ann
Ulfsnes – 72 42 81 43
Kurset blir arrangert i samarbeid med Rennebu Bondelag,
Rennebu Bonde og Småbrukarlag og LandbruksUngdom i
Rennebu (LUR).

SMIL
Minner om søknadsfristen for SMIL - tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket: 1. oktober.
Søknad med nødvendige vedlegg sendes Enhet for land-
bruk og miljø.
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Høstnummeret av Rennebu Nytt kommer torsdag 7. oktober.
Frist for stoff er 27. september!

Har du idéer til stoff, kontakt oss gjerne på tlf 72 42 76 66 eller dagfinn@mediaprofil.no



K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
Småviltjakta 2010
Ramsfjell grunneierlag

Rype: Fredet

Skogsfug og hare fra 1. oktober:
5 kort pr dag á kr 200,-
5 sesongkort á kr 800,-

Harejakt med hund fra 1. oktober
5 sesongkort á kr 500,-

Kortsalg hos 
Oddvar Halgunset, tlf 954 92 550
Johanne Haugen, tlf 72 42 65 34

Leilighet leies ut
I Sentrumsenga Borettslag i Berkåk sentrum.
Henv. Lise Teigen tlf 930 29 856.

Takk for all deltakelse ved Ingeborg Bakk's bortgang. En
spesiell takk til Rennebu Helsesenter, Nordstuggu for
omsorgsfull pleie. Takk for pengene som ble gitt til
Helsesenteret - 7500 kr.

Johan
Arnhild m/familie
Sigrunn m/familie

Liten hybel/hybel-leilighet ønskes leid
til en av våre ansatte, helst Berkåk. RDV tlf 72 42 54 66

Oppmerksomhet på dagen min frabedes 
vennligst men bestemt.                                                 G.S

Medlemstur søndag 26.9. 
til Mærkjessetrin.
Oppmøte: P-plassen v/Vargvatnet kl 11.00
Velkommen til en trivele dag!
For spørsmål, tlf 917 06 440.

Rennebu Bonde -og Småbrukarlag

Rennebu Pensjonistforening
starter opp igjen med medlemsmøte i Samfunnshuset, 
den 29. september 2010 kl 11.00.
Velkommen!

Driveplikt og jordleie - 10 års avtaler
Den 1. juli 2009 kom det nye regler

angående driveplikten. Tidligere var
den lovbestemte driveplikten begrens-
et til fem år etter overtakelse av en
eiendom, og deretter hadde man plikt
til å holde jord som ga grunnlag for
lønnsom drift i hevd. Nå har driveplikt-
en blitt varig. Det gjelder all fulldyrka
og overflatedyrka jord, og innmarks-
beite. Det vil si at det ikke er noen
nedre arealgrense for når en har plikt
til å drive et jordbruksareal. Reglene
gjelder også for de som har overtatt
eiendom med jordbruksareal før lov-
endringene tok til å gjelde. Det er ikke
et krav til lønnsom drift lenger.

Med drift menes at jordbruksareal-
ene høstes og kultiveres årlig. For at
driveplikten skal være oppfylt, må
jorda holdes i en slik kulturtilstand at
arealet kan brukes til vanlig jordbruks-

Alle jordleieavtaler skal god-
kjennes av kommunen. Standard
jordleieavtaler kan fås hos kommunen.
De finnes også på kommunens
hjemmeside:
www.rennebu.kommune.no

Jordleieavtaler som er inngått før
reglene tok til å gjelde, dvs. før 1. juli
2009, gjelder fram til de er utløpt. Etter
dette må driveplikten oppfylles i tråd
med de nye reglene, for eksempel kan
en ny jordleieavtale ikke avtales for
kortere tidsrom enn 10 år. 

10 år kan for mange virke lenge,
mye kan skje på den tiden. Men ikke
fortvil, det er mulig å få dispensasjon
fra dette kravet. En slik dispensasjons-
søknad sendes kommunen. 

Evy-Ann Ulfsnes

drift med mulighet for normal avling.
Det er et krav at arealets produksjons-
egenskaper ikke forringes over tid, det
vil bl.a. si at kantsoner må vedlikehold-
es og dyrkes og det må plukkes flog-
havre.  Det er eieren av den enkelte
eiendom som har ansvaret for at jorda
drives. 

En eier kan velge å leie bort jorda. I
et slikt tilfelle stiller loven krav til at
avtalen om bortleie må være skriftlig
og på minst 10 år. Avtaler på mer enn ti
år medfører konsesjonsplikt for leie-
taker. Det er også et krav at disse leie-
avtalene må føre til driftsmessig gode
løsninger, dvs. at jordbruksarealene
leies ut til en gårdbruker med behov for
tilleggsjord uten at dette gir for store
avtander mellom jordleiers eiendom og
arealene som leies ut. 
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Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF medlemmer får 30 øre 
medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Rene biler varer lengst!



RREETTUURRAADDRREESSSSEE::
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer 7. okt. - frist for stoff 27. sept - Rennebu Nytt

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-17.00   –  Lør 10.00-14.00

Vi har kaffetrakteren Senseo fra Philips,
samt et godt utvalg av kaffeputer fra Friele.
Ta en kopp kaffe og nyt den deilige, 
kremete og fyldige smaken.
Kom innom en tur så får du smake.

Kjøper du hvitevarer i uke 39, 
27. september – 2. oktober, 
kjører vi produktene 
GRATIS hjem til deg.
(Innen Rennebu kommune og på Kvikne)

Dette skjer i Rennebu!

September:
24.-26. Kulturbeite Håggåsetra

Fredag:  17-19 Lørdag: 12-18 Søndag: 12-18
27. Fotball R.Kunstgras 18.00

J 12 Rennebu-Svorkmo
28. Fotball                           R.Kunstgras 18.00

G 11 Rennebu-Melhus
28. Fotball R.Kunstgras  19.15

G14 Rennebu-Byåsen4
28. Formiddagstreff Frivillighuset 11.00
29. Medl.møte Pensjonistfor. Samfunnshuset 11.00
Oktober:
4. Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre   

Møterom 1etg, ambulansebasen 20.00
7. Mottak av klær Refshus skole 15-18
8. Basar Åshuset 19.00

9. Arbeidsviljen 4H har høstfest
12. Formiddagstreff Frivillighuset 11.00

Rennebu Skolekorps:  
har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl 18.-20.
Rennebu Mannskor:
har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor:
har øvelse på Voll skole hver onsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps: har øvelse onsdager kl 18.30-21.00
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første
torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Hundeklubb har kurs i Valp / Hverdagslydighet
ved meieriet tirsdager kl 18.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net  –  www.rennebu.net


