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Småskala reiseliv i Rennebu 
– er det en mulighet ?

Gården som reiselivsarena har vært et
vanlig fenomen gjennom årtier, og hvem
har ikke hørt om skysstasjoner, lakselorder
eller ferie på landet. 

Reiseliv er en av Trøndelags største
næringer. Tall fra Transportøkonomisk
institutt viser at den fylkesvise verdiska-
pingen av reiselivet er hele 5,6 milliarder
pr år i Sør-Trøndelag.

Markedsundersøkelse gjennomført av
Trøndelag Reiseliv viser at det finnes tre
grupper turister som søker hit. Det er:

- De som ønsker aktiviteter i naturen 
som jakt og fiske

- De som vil utforske kulturen og 
oppleve mat, lokalbefolkningen og 
historien

- De som søker litt av hvert, men 
fokuserer på stillhet, ro og harmoni 
med utgangspunkt i naturen gjerne 
kombinert med lokalt kulturliv

Den landbruksbaserte reiselivssatsing-
en skjer med ulike innfallsvinkler. Noen
lager produkt med utgangspunkt i byg-
ninger og mattradisjoner, mens andre rela-
terer produktet til jakt og fiske, ridning,
eller annen fysisk aktivitet.

På landbrukseiendommene finner en
ofte den kombinasjon av menneskelige
egenskaper, kultur og tradisjon, bygninger
og produksjon samt naturressurser som i
gode samspill kan bli ettertrakta reiselivs-
produkt. 

Rennebu kommune har en unik natur
og et mangfoldig kulturliv som er rik på

mange opplevelser. Turistene og reiselivet
etterspør i stadig sterkere grad ekthet, kul-
tur, mat og tradisjon og det spesielle ved
besøksstedet. 

Landbruket har mange av disse kvalite-
tene og kan i et utvidet næringsperspektiv
være sentrale aktører i, og medspillere for,
reiselivet.  

Det er mulig å søke BU-midler for å fin-
ne ut om deres ideèr eller planer er realiser-
bare. Det er også mulig å søke midler til en
studietur der en kan besøke andre som har
startet opp med reiselivsprosjekt. 

Er det noen der ute som har planer om å
satse innenfor dette området, så ta kontakt
med Enhet for landbruk, miljø og tiltak
eller Knoppskyting.

Kart-
legging av 
naturtyper

Rennebu kommune
startet i 2002 med kart-
legging og stedfesting av
naturtyper som er antatt
å være spesielt viktig for
det biologiske mangfol-
det. 

Dette er naturtyper
som er spesielt artsrike,
sjeldne, trua, har en vik-
tig økologiske funksjon,
er levesteder for trua og
sårbare arter eller av
annen grunn er særlig
viktig for det biologiske
mangfoldet. Flere av dis-
se naturtypene er kultur-
landskaps- og kultur-
markstyper.  

Kartleggingen av bio-
logisk mangfold er en
kontinuerlig prosess, og i
løpet av sommeren 2005
vil det bli gjennomført
feltarbeid for nyregistre-
ringer.  

For å få en effektiv
feltsesong ønsker kom-
munen en tilbakemel-
ding fra både grunneiere
og andre om spesielle
naturtyper og botaniske
forekomster slik at vi kan
få en kartlegging av loka-
liteten. 

Henvendelse til fag-
konsulent landbruk
Randi Stolpnes (72 42 81
42) eller miljørådgiver Eli
Grete Nisja (72 42 81 44).

7391 Rennebu - tlf 72 42 74 45

Tema: Landbruk

Til konfirmasjon...
Blomster, lys, servietter og

gaver finner du hos oss!
Bestill buketter og oppsatser i

god tid!

Plant stemor 
m.m. til 17. mai!

Sommerblomster, ampell-
planter m.m. i stort utvalg.
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Innovasjon Norge og TV2
jakter på gründere

TV 2 og Innovasjon Norge samar-
beider om en serie der gründere får
sette sine drømmer og idéer ut i livet.
Nå starter jakten på gründere, opp-
finnere og investorer. 

Målet er å skape nye produkter og
tjenester.

De søker alt fra de som har ferdige
markeds- og forretningsplaner, til de
som har en idé på en serviett.

De skal finne frem til gründere
som ønsker å starte nyetableringer,
eller som har idéer de tror det er et
marked for. Sammen med Innovasjon
Norge skal de gi folk muligheten til å
realisere disse 

«Idol» for gründere
Konseptet kan kalles et slags

«Idol» for gründere. TV 2 skal arran-
gere auditions i norske byer, der
gründere kan møte opp og selge inn
idéene sine. Deretter blir det et studi-
obasert program, der gründerne som
er valgt ut skal presentere idéen sin
for flere investorer. 

Er du blant de heldige som blir
plukket ut til å delta videre, vil du få
veiledning og oppfølging fra
Innovasjon Norges eksperter, og du
vil sammen med andre deltakere
være med å kjempe om til sammen 2
millioner kroner til videreutvikling
av prosjektet ditt. I tillegg vil du få
muligheten til å presentere prosjektet
ditt for investorer, som også vil delta
i prosjektet.

«Supertanker» 
- Innovasjon Norge kommer til å

gi støtte til produktutviklingen i tråd
med deres vanlige retningslinjer,
samtidig som vi håper på at norske
investorer vil tenne på noen av idée-
ne. 

For mer informasjon og påmel-
ding se www.innovasjonnorge.no
eller www.tv2.no

Nytt areal? - frist 1. juli!
Hvis noen har noe nytt areal som en vil ha med på søkna-
dene 20. august, må kommunen få beskjed før 1. juli.
Dette for at vi skal kunne ha tid til befaring og godkjen-
ning. Dette gjelder både nydyrking, innmarksbeite, bratt
areal og miljøareal. 

Knoppskytingsprosjektet
Rennebu kommune ønsker å informere mulige etablerere om muligheten til

å få veiledning og hjelp fra Knoppskytingsprosjektet.  Knoppskytings-
prosjektet er nå inne i sitt siste år.  

Knoppskytingsprosjektet skal være til hjelp for brukerne på idèplan, ved
konkrete spørsmål, eller gjennom hele etableringsprosessen. Det kan være til
hjelp i prosjekteringen og søknadsskriving. De skal være en samtalepartner,
koordinator, og los gjennom virkemiddelapparat og byråkrati.

Er det noen som går og lurer på noe, så ta gjerne kontakt med Enhet for
landbruk, miljø og tiltak  eller Knoppskytingsprosjektet. 

Internettadresse: www.knoppskyting.no 

Tilskudd til miljøareal er et tredelt
tilskudd. Det ene er tilskudd til skjøt-
sel av gammel kulturmark som har
vegetasjon utformet etter slått
og/eller beiting gjennom en lang
periode. Marka er ikke pløyd og ikke,
eller i liten grad, tilført gjødsel. Den
er dominert av naturlig gras- og urte-
vegetasjon, og har et plante- og dyre-
liv som skiller seg fra det som er van-
lig ellers i området. For å kunne mot-
ta dette tilskuddet må arealet være
dokumentert gjennom Nasjonal
registrering av verdifulle kulturland-
skap i Sør-Trøndelag, Kartlegging av
naturtyper – verdisetting av biologisk
mangfold eller prosjektet Oppfølging
av særlig verdifulle kulturlandskap i
Sør-Trøndelag. Den første og den sis-
te er "kjørt", det er registreringer og

kartlegginger som er ferdige. Har
dere gammel kulturmark som bør
registreres, må vi få det med gjennom
kartlegging av naturtyper – verdiset-
ting av biologisk mangfold. I den for-
bindelse skal kommunen engasjere
folk til feltarbeid i sommer. Gi oss
beskjed hvis dere mener dere har
gammel kulturmark. Hvis arealet er
tilskuddsberettiget og dere vil at are-
alet skal bli med allerede i år, må vi
ha fått beskjed før 1. juli. I tillegg må
foretaket ha tegna inn arealet på mil-
jøplankartet og ha miljøplan trinn 2,
med plan for skjøtsel av arealet. Det
aktuelle området skal ikke jordarbei-
des, planeres eller tilføres gjødsel,
såfrø eller plantevernmidler, slik at
den gamle kulturmarka forringes.

Kontakt Randi Stolpnes.

Engasjement - kartlegging av naturtyper
I forbindelse med kartlegging av

naturtyper og verdisetting av biolo-
gisk mangfold søker Rennebu kom-
mune etter en person som kan gjen-
nomføre feltarbeid og datainnlegging
i programmet Natur2000. Arbeidet
vil ha hovedfokus på kulturland-
skaps- og kulturmarkstyper. 

Søker må ha naturfaglig kompe-
tanse med hovedvekt på botanikk fra
høgskole-/universitetsnivå.

Engasjementets varighet er 4 uker
– arbeidsoppdraget må være avslut-

tet til 1. august 2005. Må disponere
egen bil. Lønn etter avtale. 

Nærmere opplysninger fås ved å
kontakte miljørådgiver Eli Grete
Nisja (72 42 81 44) eller enhetsledet
Hans Christian Borchsenius (72 42 81
41).

Søknad med CV sendes Rennebu
kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
eller på e-post postmottak@renne-
bu.kommune.no innen fredag 27. mai
2005.  
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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

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Nye milljøtilskudd til jorbruket i Sør-Trøndelag
Avtalepartene i jordbruksoppgjø-

ret 2003 ble enige om at det skulle
utarbeides regionale miljøprogram
for hvert fylke, og fylkesvise til-
skuddsordninger som en del av dette.
Tidligere har tilskuddsordningene
vært de samme for hele landet, men
nå innføres det regionale, fylkesvise
miljøordninger, som skal møte de
utfordringene som finnes regionalt.
Første søknadsfrist for disse miljøtil-
skuddene er 20. august 2005. 

Midlene som skal inn i det nye til-
skuddssystemet er tatt fra de gamle
ordningene Tilskudd til seterdrift,
Tilskudd til brattlendte bruk,
Tilskudd til dyrking av fôr i fjellet,
Tilskudd til endra jordarbeiding og
Tilskudd til organisert beitebruk
(drift av beitelag). Disse opphører
som nasjonale ordninger fra og med
2005. Sør-Trøndelag har valgt å vide-
reføre disse, men tilskudd til dyrking
av fôr i fjellet skal avvikles ved utfa-
sing fra og med 2007. Samtidig har de
innført nye tilskuddsordninger:
Tilskudd til prioriterte beitelandskap,
Tilskudd til miljøareal og Tilskudd til
ugrasharving.

For å kunne motta regionale mil-
jøtilskudd, må en være berettiget pro-
duksjonstilskudd.
Produksjonstilskuddet ligger med
andre ord i bunnen og miljøtilskud-
dene kommer på toppen av dette. For
ei av ordningene; Tilskudd til miljøa-
real, stilles det i tillegg krav om miljø-
plan trinn 2.

Tilskudd til seterdrift
Videreføring av eksisterende til-

skuddsordning. Økt tilskuddssats og

differensiering mellom enkelt- og fel-
lesseter. Foreløpige satser for 2005: kr
30.000 pr enkeltseter og kr 20.000 pr
fellesseter.

Tilskudd til bratt areal
Videreføring av eksisterende til-

skuddsordning. Redusert krav til
andel bratt areal på bruket. Minst
25% av full- og overflatedyrka areal
må tilfredsstille hellningskravet på
1:5 eller brattere. Foreløpig sats for
2005: 1-50 da: kr 210 pr da.

Tilskudd til dyrking av fôr i fjellet
Videreføring av eksisterende til-

skuddsordning i 2005 og 2006.
Utfasing fra 2007 og fram mot 2010.
Foreløpige satser for 2005: kr 59 pr da
for 5-15 km transportavstand, og kr
98 pr da for over 15 km transportav-
stand.

Tilskudd til endra jordarbeiding
Videreføring av eksisterende til-

skuddsordning. Forenkling ved
endring av tilskuddssatser.
Foreløpige satser for 2005:
- Ikke jordarbeiding om høsten

Kr 60 pr da for erosjonsrisiko-
klasse 1 og 2
Kr 120 pr da for erosjonsrisiko-
klasse 3
Kr 150 pr da for erosjonsrisiko-
klasse 4
Vind- og flomutsatte arealer 
plasseres i laveste tilskuddsklasse

- Lett høstharving kr 30 pr da
- Direktesådd høstkorn kr 40 pr da
Høstkorn sådd etter lett høst-
harving kr 30 pr da
- Fangvekster kr 70 pr da
- Grasdekte vannveier kr 4 pr 
meter

Økonomi i melkeproduksjonen
I samarbeid med Nord-Trøndelagsforskning tilbyr Blilyst:-) kurs i økonomi

i melkeproduksjon. 
Målgruppen er gårdbrukere med melk som hovedproduksjon. Tilbudet går

over tre år og omfatter kurs, veiledning og regnskapsanalyser med fokus på
forbedringsområder. Totalt så vil det bli 10 – 12 gruppemøter i prosjektperio-
den. Oppstart fra høsten 2005.

Nord-Trøndelagsforskning v/Gunnar Aunsmo påstår at et gjennomsnittlig
mjølkebruk bare tar ut 60% av det økonomiske potensialet innenfor dagens
rammevilkår!

Er dette sant så er det mye å tjene på å delta på dette kurset! Er det noen
melkeprodusenter i Rennebu kommune som ønsker å vite mer eller ønsker å
kunne delta på dette, så ta kontakt med Enhet for landbruk, miljø og tiltak.

Evy-Ann Ulfnes

Tilskudd til organisert beitebruk
Videreføring av eksisterende til-

skuddsordning. Endra tilskuddssats
og redusert krav til antall medlem-
mer i laget. Foreløpige satser for 2005:
kr 10 pr sluppet småfe, og kr 20 pr
sluppet storfe.

Tilskudd til prioriterte beiteland-
skap

Nytt arealbasert beitetilskudd til
innmarksbeite i utvalgte områder.
Områdene er definert, og i Rennebu
har vi fått med 2 områder; Innset kir-
ke og omegn, og Berkåk –
Eggabakkan – Slipran. Ordninga
utvides i 2006. Foreløpig sats for
2005: kr 150 pr da innmarksbeite.

Tilskudd til miljøareal
Ny, foreløpig tredelt tilskudds-

ordning. Ordninga utvides til å
omfatte flere tema i 2006.

- Tilskudd til skjøtsel av gammel
kulturmark. Foreløpige satser for
2005: kr 250 pr da ved beiting og kr
500 pr da ved slått.

- Tilskudd til skjøtsel av areal med
arkeologiske kulturminner. Foreløpig
sats for 2005: kr 500 pr kulturminne,
inntil kr 10.000.

- Tilskudd til skjøtsel av kystlyng-
hei (vinterbeiting med sau).
Foreløpig sats for 2005: kr 250 pr sau.

Tilskudd til ugrasharving
Ny tilskuddsordning fra 2005.

Krav om minst en gangs ugrashar-
ving og ikke bruk av ugrasmiddel på
arealet før etter høsting. Foreløpig
sats for 2005: kr 50 pr da.

fagkonsulent landbruk
Randi Stolpnes
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Ut fra erfaring er det fordel å kom-
me inn med planting tidlig etter
hogst. Ta kontakt med
Skogeierforeninga Nord hvis du har
behov for mannskap til plantearbei-
det. Generelt er det gledelig hvordan
avvirkning og annens skogbruksakti-
vitet i Rennebu holder seg oppe.

1 -  Ny skogbrukslov
Arbeidet med ny lov om skogbruk

har pågått i lengre tid. Loven er nå
vedtatt av odelstinget. Av punkter
som er verdt å merke seg i den nye
loven er:

- frist for å legge til rette for for-
yngelse etter hogst: 3 år

- skogavgift går over til å hete
skogfond

2 - Mus 
Fra flere hold rapporteres det om

mye mus sist høst og vinter som har
gjort skade på planter og andre vek-
ster. De som har unge plantefelt der
det kan være fare for skade og
avgang pga. mus, gis følgende råd:

- straks snøen har smeltet, regis-
trer tilstanden, hvor stor er
skaden/avgang og meld fra til forsik-
ringsselskap eller kommunen

- vent å se om plantene likevel
overlever. Det er utrolig hvordan
naturen og skogplanter har mulighet

til å rette seg
opp. Eventuell
supplerings-
planting bør gjø-
res høsten 2005
eller våren 2006.

3 - Tilskudd
Statstilskudd til skogbrukstiltak

gis til hver kommune som et samlet
beløp innenfor rammen til Spesielle
miljøtiltak i jordbruket og nærings-
og miljøtiltak i skogbruket
(SMIL/NMSK). Rennebu er i år blitt
tildelt 930.000,- kr. Av dette er det
satt av 333.800 kr til skogformål.
Prioritering av midlene gjøres i sam-
arbeid med egen gruppe med repre-
sentanter fra faglag, næringsutøvere,
politikere og kontaktutvalg for skog-
bruk. I Rennebu gjelder følgende sat-
ser i 2005:

Markberedning 40 % til-
skudd av medgåtte kostnader

Ungskogpleie 50 % til-
skudd av medgåtte kostnader

Kunstig kvisting 40 % til-
skudd av medgåtte kostnader

Tynning 40 % tilskudd av
utgifter til hogst og kjøring kostnader

Taubanedrifter sats 900,-
kr/dekar og 1.200 kr avhengig av

Skog og 3!
Plantesesongen står nå for døren. Nytt av
året er at Skogplanter Midt-Norge AS også
leverer flere løvtreslag. Disse egner seg til
leplanting, miljøplanting osv. 

lunnedistanse –
Veibygging sats varierer mellom

20% og 55% avhengig av veistandard
og nytte 

Det er også i år satt av midler til
oppsøkende virksomhet for å infor-
mere og stimulere til aktivitet i sko-
gen. Er det skogeiere som ønsker råd
eller befaring på sin eiendom, så ta
kontakt med skogbruksleder Odd
Erling Ree eller skogbrukssjef Hans
Christian Borchsenius. 

Samlet bevilgning til skogformål
utbetales fortløpende etter hvert som
søknader kommer inn. Når midlene
til skogformål er brukt opp legges
nye søknader til venting for utbeta-
ling neste år.

Hans Christian Borchsenius
skogbrukssjef

Kvardagstips  med  FYSAK
Mali Loe ble utfordra i forrige RN av Bergljot Kristoffersen.
Mali er glad i fjellet – Trollheimen er en perle, og dit drar hun så ofte hun har mulighet. Mannen Olav

eller søstera Johanne er trofaste sjåfører og turkamerater, Mali har dårlig syn og balansen er heller ikke så
bra, derfor er hun avhengig av to staver når hun er ute på tur. Mali går gjerne en tur på Jøldalen på som-
mers tid, sist sommer hadde hun i alt 21 turer på Jøldalshytta. Det er best for henne å ta turen etter en bra

vei, og om vinteren går turen ofte på Nerskogen der Ånegga er ett fast og kjært turmål.
Fjellet er helsebot for Mali – sjøl om helsa ikke er så god i utgangspunktet så synes hun at øynene blir bedre og synet

klarere i fjellet, også balansen får hun trena godt når hun går tur. For Mali er det ikke noe alternativ å sitte inne, natur-
opplevelser og fine turer er helsebot som gir livet positivt innhold og mening – det anbefales varmt.

Mali utfordrer Ragna Myrmo til å komme med sitt kvardagstips  i neste RN.
FYSAK oppfordrer alle til å bruke denne fantastisk fine tida til turer, til fots, på ski eller på sykkel (skiføret er fantas-

tisk).De opplevelsene en får når en er ute på tur om våren gir kroppen opplagsnæring til mørketida om høsten og vinte-
ren. Fuglesang, vann som sildrer, en natur som våkner til liv – ja det er som Mali sier – helsebot. GOD TUR!

Gunnar Gunnes viser frem feltet med bjørk som ble plantet i
1996 - imponerende vekst og kvalitet.
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Midler til bygdeutvikling - BU-midlene

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

Tradisjonelt landbruk
Prioriteringer:
- Tiltak innen melke- og storfe-

kjøttproduksjon gis høyeste prioritet.
- Tiltak med sauehold og innen

grøntsektoren i områder med gode
vilkår og med gode forutsetninger
kan støttes.

- Samarbeidstiltak prioriteres
- Kraftforbaserte produksjoner

prioriteres ikke.

Tilskott gis med 20% av godkjent
kostnadsoverslag, begrensa oppad til
500.000.

Rentestøtte kan gis på lån opptatt
til investeringsformål. Maks lånebe-
løp er 1.500 000 pr foretak.
Rentestøtte kan ytes for lån tilsvaren-
de 40% av godkjent kostnadsovers-
lag.

Tilleggsnæringer
Finansiering av investeringer i til-

leggsnæring har samme maksimums-
beløp og støttenivå som til tradisjo-

nell næring. 
Satsingsområder:
- Markedstilpasset foredling av

landbruksrelaterte produkter.
- Tiltak som fremmer markedsad-

gang
- Nyetableringer og oppfølging av

tjenesteproduksjon, inkludert Inn på
Tunet-tiltak

- Samarbeidstiltak der samarbeid
spesielt på markedsføring, distribu-
sjon og salg er vektlagt.

- Verdiskaping i skog og tresekto-
ren

- Produktutvikling, markedsfø-
ring og salg innen utmark, reiseliv og
småskalamat.

- Tiltak med Innovasjon

Generasjonsskifte
Tilskudd til generasjonsskifte på

landbrukseiendom kan gis til perso-
ner under 35 år. 

Tilskudd kan gis med inntill 40%
av godkjent kostnadsoverslag, for
kvinner inntill 60% av kostnadsovers-
laget.  Øvre kostnadsgrense det kan
gis tilskott til er kr 500.000,-.

Etablererstipend
Ved etablering av ny virksomhet,

eller forberedelse av sådan kan det

gis etablererstipend. Dette kan omfat-
te utviklingsfasen før etablering fin-
ner sted og selve etableringsfasen. I
tillegg kan stipendmidlene i begge
faser omfatte opplæring, egen lønn,
barnepass, avløser, fadderordninger
og andre oppfølgingstilbud.
Etableringsstipend kan gis med inntil
kr 400.000 pr person for utviklingsfa-
sen og etableringsfasen til sammen.
Tilskuddet kan gis med inntil 75% av
godkjent kostnadsoverslag. 

Bedriftsutvikling
Det kan gis støtte til bedriftsutvik-

ling når det gjelder prosjekter innen
produktutvikling, kompetansebyg-
ging, markedsundersøkelser testsalg,
nettverksbygging, markedsføring o.l.
Bedriftsutvikling kan støttes med til-
skudd inntil 50% av godkjent kost-
nadsoverslag. Kvinner og ungdom
kan få godkjent inntil 75% av god-
kjent kostnadsoverslag. 

Praktikantordning
Det kan gis tilskudd til delvis dek-

ning av praksisvertens utgifter til
praktikant i henhold til bestemmelser
i forskrift om midler til bygdeutvik-
ling. Nedre aldersgrense er 16 år. 

Utrednings- og tilretteleggingstiltak
Det kan gis tilskudd til utviklings

og tilretteleggingstiltak med inntil
75% av godkjent kostnadsoverslag.

Det kan gis tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste
anlegg og i tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
i tradisjonelt landbruk og i nye næringer i tilknytning til
landbruket. 

Kvinner og ungdom er særlig prioritert med hensyn til å
få støtte. 

PLANTEVERN FORNYELSESKURS
Målgruppe: Alle som fra før har autorisasjonsbevis 

og som må fornye dette innen 2005.
Sted: Skjetlein vgs.
Tid/varighet: 7 dagers kurs + 1 time eksamen.

Onsdag 1. juni kl. 09.00 til 16.00 og eller 
lørdag 28.05. klokken 09.00 til 16.00

Kursavgift:  Kr 1 000,- inkludert kursmateriell, lærebok
og servering

Påmelding: Snarest

Andre kurs:
Sponlegging av gamle tak, 20 timers kurs med oppstart 27.
april til 9. mai.

VK2 allsidig landbruk, 250 t kveldskurs fra 30.05.05
Nat. garving av skinn, sveising, traktorkurs, bruk av motor-
sag, lafting, tredreining mfl.

Påmelding og spørsmål:
til Skjetlein Ressurssenter, 7083 Leinstrand, 
tlf. 72 59 47 80, tlf. 72 59 47 81, 
E-mail Ressurssenteret@skjetlein.vgs.no eller se på
http://www.skjetlein.vgs.no
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Rennebu kommune har for 2005
fått en samlet ramme på kr 930.000 til
spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL), nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) og skogbruks-
planlegging. Av dette skal kr 516.700
gå til SMIL. Gjennom de flerårige
kommunale tiltaksstrategiene som
Rennebu kommune har vedtatt, har
kommunen valgt å videreføre reglene
vi hadde for den tidligere STILK-ord-
ningen, med noen justeringer.
Tilskuddsberettigete tiltak er delt i 6
tema:

1. Gjerder
- gjerder mot utmark (felles), inn-

gjerding av gammel kulturmark,
opprydding av gamle gjerder (kr 8,-
pr meter).
2. Kulturminner og kulturmiljøer

- istandsetting og skjøtsel av kul-
turminner og kulturmiljøer knyttet til
landbruket. Det kan dreie seg om
mindre hus, steingjerder, gravhau-
ger, hustufter, ferdselsveger osv.
Inkluderer også bortrydding av
skjemmende hus.
3. Gammel kulturmark

- restaurering av gammel kultur-
mark, skal beites etterpå.
4. Biologisk mangfold

- bevaring og utvikling av et

mangfold av plante- og dyreliv i
landbrukets kulturlandskap
5. Tilgjengelighet og opplevelses-
kvalitet

- rydding av gamle stier og ferd-
selsårer, ev. klopper, klyv, gangbru-
er, merking osv.
6. Freda og verneverdige bygninger

- istandsetting av freda og verne-
verdige bygninger.

Det gis 40 % tilskudd av godkjent
kostnadsoverslag. Søknadsfrister: 1.
mai og 1. september.

Det har vært stor interesse for dis-
se midlene også i år. Til fristen 1. mai
har vi fått inn mange gode søknader.
Det vil bli vanskelig å prioritere, -
halve "potten" skal fordeles nå, og
resten etter 1. september. 

Hvem kan søke om tilskudd? 
Svar: - foretak eller eiere som dri-

ver og/eller eier en landbrukseien-
dom, eller enhver som er registrert i
Enhetsregisteret og som har fått tilla-
telse av landbrukseiendommens eier
til gjennomføring av aktuelle pro-
sjekt/tiltak. For foretak som mottar
produksjonstilskudd i jordbruket,
skal miljøplan trinn 2 foreligge.

Randi Stolpnes

SMIL 
– spesielle 
miljøtiltak i 
jordbruket

Landbruksdag 
i Rennebu

Den tradisjonelle landbruksdagen
ble gjennomført i Samfunnshuset på
Berkåk torsdag 17. mars 2005. 

Årets tema var skog, tømmer -
lokal videreforedling.

Dagens konferansier var Sveinung
Kveli fra Namsos – 50 % tømmerhog-
ger og 50 % revyartist på Høylandet.

De tema som ble tatt opp var :
- Hva betyr nasjonale og inter-

nasjonale skogpolitiske mål for 
Rennebu  ?

- Ringvirkninger av skogbruket i
lokalsamfunnet.

- Kan "ny" anvendelse av 
tømmerstokken gi økte inn-
tekter til skogeieren ?

- Materialbanken på Røros.
- Hva skal til for at lokale 

bedrifter kjøper mer tømmer fra 
Rennebu ?

Foruten faglige innlegg om skog og
tømmer, ble det presentert eksemp-
ler på videreforedling fra :

- Hognamat  - Astrid og 
Arnt Strand

- Lefsebaking – Magnhild 
Havdal Kvam

- Hågenstad Bruk – Erlend Eithun

Det var også "premiere " av filmen
"Skogen i Rennebu".

Med 89 påmeldte deltakere og
god hjelp fra alle som var med å
bidra ble dagen svært vellykket.

Tenker du på å rive bygning?
- Riving er et søknadspliktig tiltak hvor det kreves ansvarsrett for arbeidene. Naboene må varsles om planene.
- I søknaden må det opplyses hvordan rivingsmaterialene skal deponeres – fordi kommunen må følge opp 

miljøkravene.
- Endringer på bygninger oppført før 1850 må høres hos Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/kulturminneavd. før 

tillatelse kan gis. Kulturminneloven pålegger kommunen og den enkelte å verne om kulturarven. Du kan gjerne 
høre saken direkte til fylkeskommunen.

- Unntatt fra krav til søknad /melding er riving av bygninger mindre enn 15m2. Bygninger oppført før 1850 må 
allikevel høres hos kulturminneavd. 

- Teknisk rådgiver må få beskjed om rivingen sammen med kart som viser plasseringen. Dette for oppdatering av 
arkivene.

Teknisk Rådgiver
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På jakt etter 
etablerere/gründere

- vil du være med
på tur?

Finnes det noen der ute som kun-
ne tenke seg å etablere egen bedrift,
øke kunnskapen, bygge nettverk,
bygge ut driftsbygningen eller bygge
ny driftsbygning?
Kvinner og ungdom er prioritert. 

Er det noen som kunne tenke seg
å være med på en studietur: 

- Temadag og studietur på bruks
utbygging der vi besøker ulike 
bruk som nylig har bygd ut, har 
bygd nytt o.l.

- Småskalatur (kjerringtur) der vi 
besøker nyetablerte bedrifter på 
feks. mat, skinn, småskala reise-
liv, overnatting / utleie, fiske, 
osteproduksjon, husflid/
håndverk, bondens marked o.l

- Ungdomstur, besøke ny-
etableringer som kan være 
interessante for ungdommen i 
Rennebu. Informasjon om til-
skuddsordninger spesielt 
tilpasset ungdom. 

Kom gjerne med ønsker og innspill.
Er det noen som er interessert så

kan det bli arrangert turer til høsten. 
Er det noen som har forslag på en

studietur så ta kontakt med
Knoppskytingsprosjektet eller Enhet
for landbruk, miljø og tiltak 

25. mai og 26. mai:

Skrot-/ryddedag for kulturlandskapet 

To landbruksvikarer til tjeneste 
Satser

I Rennebu er det fortsatt to land-
bruksvikarer – Kent Marius Bakk og
Bjørn Tore Dullum. Som tidligere
administreres de av Rennebu
Avløserlag – 72 42 77 22. Grunnet
økonomiske innstramninger er satse-
ne økt noe. Dagsatsen er nå 885,- kr
for 5,5 timer. Har gårdbrukeren
behov for arbeidshjelp ut over 5,5
time pr. dag, faktureres det for de
timene 155,- kr ved sykdom. Ved
andre oppdrag (ferie og fritid) er pri-
sen 165 kr/time – minimum fakture-
ring 3 timer pr. oppmøte.

Bruk dem
Det er et velferdsgode og en

trygghet for gårdbrukerne med kom-
munale landbruksvikarer. For at
Rennebu skal kunne beholde to land-
bruksvikarer, må det være behov og
bruk for dem. De skal prioriteres til
sykdomsavløsning for gårdbrukere
med husdyr. Det er full anledning til
også å benytte dem til andre oppdrag
(ferie og fritid). Landbruksvikarene
er allsidige og har erfaring fra for-
skjellige arbeidsoppgaver. Er det noe
du trenger hjelp til på eiendommen
så meld fra om behov. Bruk land-
bruksvikarene!

Etter en vellykket innsamling i
2004, er det enighet om at det også i
år skal settes av midler slik at gård-
brukere (med gårdsbruk i drift) kan
få levere jern/metall/gamle gårds-
redskap gratis i Berkåksmoen. 

Dette tiltaket er et samarbeid mel-
lom Rennebu Bondelag, Rennebu
Bonde- og Småbrukarlag  og
Rennebu kommune. Faglagene stiller
opp med kaffeservering begge dager.
Det legges opp til at levering i
Berkåksmoen har et sosialt og trivelig
preg (som i fjor). Tidspunkt er
bestemt til:

onsdag 25. mai 
klokken 0900 – 1400   og 

torsdag 26. mai
klokken 1300 - 1800 

Maks lengde på jernskrap: 3
meter. De som har behov for å levere
lengre eller større må avtale med
Enhet for teknisk drift for leie av
skjærebrenner. Jernskrap og metall
må være sortert for seg og leveres
adskilt fra plast, trematerial og lig-
nende. I Berkåksmoen tas det ved
denne anledningen også i mot batte-
rier, plantevernmidler, malingsrester,
spillolje, farlig avfall  med mer gratis.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Har du søkt om oppføring av veranda eller terrasse?
- Terrasse /balkong/ veranda over bakkenivå regnes som et tilbygg og krever byggemelding. 
- Du må legge ved : tegning som viser endrede fasader og planløsning, gjenpart av nabovarsel og påtegnet 

situasjonskart. Det er viktig at tiltaket blir tilpasset bygget i størrelse og form.
- Frittliggende terrasse krever søknad grunnet det regnes som en konstruksjon.
- Terrassegolv rett på bakken krever ikke melding/ søknad.

Reguleringsplan gir rett til:
- å benytte arealene i samsvar med planen etter at grunneier/-e har samtykket
- å utføre tiltak beskrevet i planen etter at byggetillatelse er gitt (til hytte- og veibygging, utslipp)

Teknisk Rådgiver
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Rennebu kommune samarbeider
med Rennebu bygdekvinnelag om et
prosjekt der vi skal kartlegge ledige
gardsbruk for utleie eller salg i kom-
munen. Henvendelsen går til eiere av
eiendommer i Rennebu som vi tror
kan være aktuelle i forbindelse med
prosjektet. 

Hvorfor gjør vi dette ?
Distriktskommunene opplever i

dag fraflytting og de ulempene dette
fører med seg for lokalsamfunnet. Vi
må gjøre et forsøk på å snu denne
utviklingen slik at distriktskommu-
nene blir attraktive for bosetting.
Stadig flere er på utkikk etter en
boplass på bygda der det er god
plass, gode oppvekstvilkår og vakker
natur. Landbrukskontoret har opp
gjennom åra fått svært mange hen-
vendelser om vi vet om ledige gards-
bruk som en kan få leie eller kjøpe,
men svaret blir oftest nei. De som
henvender seg er svært ofte ressurs-
personer som bygda trenger. Når det
en sjelden gang har vært et småbruk
til salgs, har det som regel vært flere
om budet, og prisene en får for slike
bruk er ofte svært gode i forhold til
tilstanden på eiendommen.

Flere kommuner har
gjennomført eller er i ferd
med å gjennomføre tilsva-
rende prosjekt, og det har
gitt gode resultat med økt
tilflytting og ny aktivitet.

Kommunen kan gi råd og
veiledning

I forbindelse med even-
tuelt utleie og salg er det
mange spørsmål som kan
dukke opp. Ofte er største
hinderet for utleie eller salg
at det er så mye en er usikker på. Da
kan det være greit å ha noen å snakke
med. Kommunen må også være flek-
sibel og ha utradisjonelle løsninger
når det gjelder spørsmål om fradeling
m.v. Målsettingen må være aktivitet
og bosetting på bygda, og her må
grunneieren og kommunen i felles-
skap finne gode og framtidsretta løs-
ninger.

Dersom du har tilgang på inter-
nett, kan du gå inn på www.gards-
bruk.no. Denne nettsida blir lest av
mange som er på utkikk etter å leie
eller kjøpe gardsbruk. Her kan du
også sette inn gratis annonse for ditt
eget gardsbruk. I tillegg til eiere av

gardsbruk er vi også interessert i kon-
takt med eiere av rene boligeiendom-
mer der det kan være aktuelt med
salg eller utleie.

Ta kontakt med Rennebu kommu-
ne på tlf 72 42 81 00, pr brev eller på
mail (postmottak@rennebu.kommu-
ne.no) om dette skulle være ei aktuell
problemstilling for deg. De vi ikke
hører fra vil bli kontaktet.

Vær oppmerksom på at dette pro-
sjektet er ment som et tilbud fra kom-
munen sin side. Meld fra dersom du
ikke ønsker mer kontakt fra kommu-
nen i forbindelse med dette arbeidet."

- Odd Kjøllesdal  -

Økt 
bosetting

Det vises til egen artikkel på neste side om Tilflytting til Rennebu.
Slik det er gjort rede for der vil det være viktig for et godt resultat av
prosjektet at en har boliger å tilby for utleie evnt. salg. Rennebu kom-
mune er i ferd med å sende ut et brev til de vi tror har boliger/eien-
dommer som kan være aktuelle. Vi har imidlertid ikke full oversikt
over hvem som har boliger som er aktuelle for utleie, heller ikke hvem
som har eiendommer som kan være aktuelle for salg, slik at vi kan risi-
kere å ikke nå alle som er i målgruppen.  For å nå de fleste gjengis bre-
vet nedenfor og vi ber om at de som ønsker videre kontakt henvender
seg til Rennebu Kommune som angitt i brevet.

«Økt bosetting på bygdene» - kartlegging av ledige gardsbruk/boliger i Rennebu

Illustrasjonsfoto 
- har ingenting med artikkelen å gjøre

Dette skjer i Rennebu!
04.05. Terrengløp Frambanen 19.00
07.05. Gammeldans 60-tallsfest Samfunnshuset 21.00

Rennbyggen gml.danskl.
07.05. Busstur  til Frøya Berkåk Menighet
08.05. Minnemarkering Nåverdalen 16.00
08.05. Fredsmarsj KRK, Berkåk 17.00

RIL Trimgruppa
09.05. Stavgang Gunnesgrenda 18.00
11.05. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
11.05. Terrengløp Trollvang 19.00
12.05. Medl.møte, NHF Rennebu  Friv.sentralen 19.00
19.05. Årsmøte Øst-Europa kom. Voll omsorgsbolig 19.30
21-22 Arve Bakk Minnestevne R.Skytterlag
23.05. Stavgang Voll skole 18.00
24.05. Formiddagstreff Berkåk 11.00

25.05. Medlemsm. R. Pensjonistf. Samfunnshuset 11.00
25.05. Terrengløp Berkåk 19.00
26.05. Formiddagstreff Staure 11..00
28.05. Sykkelkarusell Jutulstuggu 13.00
29.05. Drugudalen Hauan 10.30

Rennebu Turforening

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Turistkontoret!

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor
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I perioden 25.04 – 11.05 gjennom-
fører blilyst:-) en markedskampanje
med annonser i Adresseavisen med
fokus på tilflytting til blilyst:-) kom-
munene inklusive Rindal og Os.
Annonsen for Rennebu kommune
var lørdag 30. april.

Hovedbudskapet i tilflyttingskam-
panjen blir: "Kom til noen som vir-
kelig vil ha deg." 

Målgruppen er personer 20 – 40 år
i Trondheimsområdet. For personer
som kanskje allerede har en drøm om
å flytte på landet, ønsker en å konkre-
tisere  et tilbud, og for de som ikke
har tenkt tanken enda, ønsker en å
vekke nysgjerrighet og starte en
refleksjon omkring et bostedsalterna-
tiv i innlandet. I tillegg til denne
hovedmålsettingen ønsker en gjen-
nom kampanjen å skape økt kjenn-
skap til blilyst:-) (det blir gjennomført
en enkel markedsundersøkelse før og
etter kampanjen).

Gjennomføring
Skal en lykkes med en slik satsing

vil det være avgjørende viktig at helst
alle kommunens innbyggere er kjent
med satsingen og fungerer som et
mottaksapparat som får de som hen-
vender seg til å føle at her møter de
noen som "virkelig vil ha meg".

Hva gjør en som "virkelig vil ha
meg"?

- Kunnskapsrik og godt forberedt
- Vennlig, høflig, blid – nesten

overstrømmende
- Engasjert i og stolt av kommu-

nen sin
- Løsningsorientert
- Gjør litt mer enn det som kan

forventes

Parallelt med markedskampanjen
ovenfor, er Rennebu  også med på en
annen satsing i 

blilyst:-) regi: Internasjonal tilflyt-
ting (i første rekke Nederland, Belgia
og Tyskland). Denne satsingen startet
1. mai og allerede 2. mai var det et

informasjonsmøte i Nederland
for 200 personer som vurderer å
flytte til Norge. Også i denne sat-
singen er mottaksapparatet av
avgjørende betydning med de
samme krav til gjennomføring
som nevnt under punktene
ovenfor.

Foruten Rennebu deltar
Midtre Gauldal, Holtålen og
Røros i prosjektet. På et informa-
sjonsmøte 22.02.05 presenterte
prosjektleder Gert Rietman sitt
tilbud for de nevnte kommune-
ne. Det ble understreket at pro-
sjektet la vekt på å få inn
arbeidskraft som kan supplere
den lokale kompetansen, slik at
en unngår at innflytterne legger
beslag på arbeidsplasser der det
er tilstrekkelig dekning lokalt. I
kommuner der det er god nok rekrut-
tering til ledige stillinger lokalt, vil en
søke etter personer som kan ta med
seg eksisterende arbeid til et nytt
bosted eller gründere som kan etable-
re ny virksomhet der de kommer. Det
legges vekt på å rekruttere barnefa-
milier da de normalt vil være mest
stabile om de finner et godt og trygt
oppvekstmiljø for barna.

Det ble oppgitt følgende grunner
for at Norge var et attraktivt land for
spesielt nordeuropeere: Vakker og
variert natur, god plass, klima med
tydelig skiftende årstider, lite foru-
rensing, mer tid for seg selv og fami-
lien, trygt og godt oppvekstmiljø,
gode off. tjenester (helse, skole barne-
hage), gode bomiljø, gode fritidsmu-
ligheter, ønsker ny utfordring, norsk
mentalitet harmonerer godt med den
nederlanske og nordeuropeiske for
øvrig.

Rietman understreket betydning-
en av et sterkt lokalt engasjement om
prosjektet skulle lykkes. Vertskaps-
rollen i mottakerkommunen måtte
gis høg prioritet, og det vil være vik-
tig med oversikt over boliger som

kan være aktuelle for utleie i første
omgang og eventuelt salg senere.
Erfaringen fra kommuner som har
gjennomført eller er i ferd med å gjen-
nomføre tilsvarende satsinger har
vært positiv. 

Ledige gardsbruk/boliger
For begge satsingene, men spesielt

for satsingen på internasjonal tilflyt-
ting vil tilgang på boliger for leie
være av avgjørende betydning. Vi er
nå i ferd med å sende en henvendelse
til eiere av eiendommer der det ikke
er fast bosetting med forespørsel om
det kan være aktuelt å stille eiendom-
men til disposisjon for utleie evnt.
salg til de som ønsker å etablere seg i
Rennebu. En slik henvendelse vil
også gå til gardbrukere med ledig
kårbolig, kårleilighet eller annen
ledig bolig.

Avslutningsvis ber jeg alle inn-
byggere i Rennebu Kommune om å
bidra positivt til denne satsingen. Vi
representerer alle vertskapet og er
Rennebuambassadører.

- Odd Kjøllesdal -

Tilflytting til Rennebu 
- markedskampanje i blilyst:-)regi
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Har du lyst på et liv hvor naturopplevelsene aldri er langt unna og naboen er noen du
faktisk kjenner?  Vi er 10 kommuner i Midt-Norge som gjerne vil ha deg, din kunnskap,
din erfaring, og ditt pågangsmot. Ikke bare har vi godt med plass og en tryggere hverdag
- her legges alt til rette for at du kan arbeide og bo godt.

Har du lyst, så ta kontakt med oss. Vi møter deg med stor takhøyde, lite byråkrati og mye
godvilje.  Spør oss om hvordan vi kan hjelpe deg på tlf. 73 86 63 38/39 eller post@blilyst.no
I blilyst-ambassaden i Schultzgt. 8 (rett bak Vår Frue kirke) finner du mer informasjon om
mulighetene i innlandskommunene.

Kom til noen som virkelig vil ha deg blilyst:-) arbeider for å synliggjøre
innlandsregionens mange muligheter
og bistå deg som har lyst til å flytte
til oss. Vi er et samarbeidsprosjekt
mellom 10 kommuner, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge.

www.blilyst.no 

RENNEBU

RØROS

RINDAL

OS

OPPDAL

TYDAL

MIDTRE 
GAULDAL

SELBU

HOLTÅLEN

MELDAL
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Hyggekveld på Nerskogen

Hei alle
Rennbygge
Våren er kommet til byen. Det grøn-
nes hver dag og fuglene er i full gang
med reirbygging.

Vi i "Rennbyggin" er også i full
aktivitet med forberedelse til vårt
årlige Vårtreff. Et arrangement vi
trygt kan si er blitt en tradisjon, med
god oppslutning fra våre medlemmer
og av sambygdinger eller bekjente av
rennbygge.  Tid og sted for arrange-
mentet er 18. mai –05, kl. 1900,  Kåret,
Othilienborgtunet 16 B,

I år har vi engasjert prof. Arne
Espelund, NTNU, som skal kåsere
om "jernutvinning i Rennebu".  Så
vidt jeg har fått opplyst, var dette en
betydelig industri i Rennebu før i
tiden.

Underholdningen er ved Trine og
Beate Dullum fra Rennebu. Vi gleder
oss til å høre "sangfuglene fra hjem-
bygda".

I tilknytning til Arne Espelunds
kåseri, arrangerer vi tur til Rennebu,
11.06.05, for å se de stedene jernut-
vinning foregikk.  Annonse om dette
kunngjøres i Rennebu Nytt, KULT og
Opdalingen. Det blir også besøk på
Rennebu Bygdemuseum.  Der skal
det være oppbevart en jernklump,
som er verdt å se på og høre historien
bak. 

Høsten byr også på arrangement
vi håper og tror blir en årviss tradi-
sjon. Vi skal ha medlemsmøte og
kurvfest, med forhåpentligvis god
oppslutning.

I tillegg tar vi sikte på å arrangere
"bakedag"  på egnet sted i Rennebu
en gang i september/oktober.
Planleggingen er i startfasen, og vi tar
gjerne i mot forslag på personer som
kan være behjelpelig med gjennom-
føringen og lokaler som kan være
aktuelle. 

Forslaget om bakedag er interes-
sen for tradisjonsbakst i Rennebu.

Alle som har lyst til å komme på
våre arrangement er hjertelig vel-
kommen.  

Med dette ønsker jeg alle i
Rennebu en fin vår og en fruktbar
sommer.

Hilsen Ole Sandbekkhaug
Rennbyggin

Fredag 15.april var det
de 12 elevene ved
Nerskogen skole som invi-
terte til hyggekveld i ung-
domshuset "Furuly" på
Nerskogen. Etter travle
uker med innøving av skue-
spillet "The story of Rabbit
and the Well", kunne det
endelig presenteres lett og
uanstrengt på originalsprå-
ket – engelsk. Det var flere
enn elevene selv som var
imponert over innlevelse,
kostymer og språkferdighe-
ter. 

Mer innlevelse og
humor fikk publikum i fullt
monn da 5.-7.klasse presenterte sin
"Nerskogen Rundt"- reklamefilm på
storskjerm. Lydia Remetun viste seg
som habil "hallo dame", mens
Tommy Rise fikk satt ord på hvor
mye Lund handlaft kan tilby. Coop
"Bua", Nerskogen Skisenter og
Nerskogsruta ble heller ikke glemt.
Det var tydelig lagt ned mye arbeid
både foran og bak kameraet, ikke
minst i forhold til flott redigering. 

Som en bonus, for i alle fall sko-
lens elever, hadde hele personalet
ved skolen øvd inn "Den syke merra".
Et skuespill fullt av forviklinger, hvor
livet til ei giftesyk odelsdatter med en
snarsint far beskrives. Rektor Beate
Lauritzen spilte dattera med Tomas
Breen, godt kjent fra revyene både på
Oppdal og Nerskogen, som bonde og
far. Og stykket endte godt med både
helbred for ei syk merr og ei giftesjuk

jente som til slutt fikk gutten ho
ønska seg. Det ble tydelig at persona-
let ved Nerskogen skole har potensia-
le utover normal skolehverdag. Her
fikk elevene se sine ledere i andre rol-
ler og latteren satt løst både hos
publikum og hos artistene. 

Før den hyggelige kvelden var
over, fikk vi med oss sterk og flott
sang av elevene. Ingolf Dragset har
fått mye sangglede fram og her satt
sangene så godt at koret til og med
måtte framføre et ikke planlagt eks-
tranummer. Applausen som fulgte
var vel fortjent. Fortjent for hver
framførelse denne trivelige kvelden! 

Pass til sommeren?
Vi på lensmannskontoret vil minne potensielle passsøkere om å "hive seg

rundt".  Du må påregne en behandlingstid på to til tre uker  før du har passet
på kjøkkenbordet.  USA krever elektronisk pass - hvis du ikke har det - kom-
mer du ikke inn i landet.  Og hva krever vi av deg som passsøker,jo: to passbil-
der,at du har med deg enten 420 kr(hvis du er under 16 år) ellers 990 kr, gam-
melt pass,førerkort,bankkort e..)   Er du under 16 år,skal verge(vergene) med-
underskrive passøknaden(verge/vergene skal være med.  Hvis ikke dette blir
gjort får du ikke utstedt pass.  Du kan reise innen Schengenstatene uten
pass,men pass er det eneste gyldige legitimasjonsdokument som blir akseptert.
Til Sveits og England må du ha pass.  Vi kan utstede nødpass på dagen,men
hvis du tenker litt langsiktig sparer du 420/990 kr.  Nødpasset  gjelder kun for
en - 1 - tur og det blir stemplet i passet.  

SÅ - konklusjonen er: tror du at du skal ut og reise i Europa(eller resten ver-
denen) ordne deg pass snarest! - Lensmannen i Rennebu -

Fra elevenes skuespill.
Fra venstre: Ellen Marie Granali, Lydia

Remetun, Audun Ytterhus, Jan Ove
Næve, Silje Rise, Ola Krovoll, Henrik L

Frøseth og Erik Lund
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Rennebu kommune
FEIING
Feiing vil bli gjennomført i mai – juni med opp-
start i uke 21. Vanlig varsel vil bli sendt til alle
huseiere som skal ha besøk av feieren.
I år skal det i tillegg gjennomføres tilsyn ved
noen av fyringsanleggene. Varsel vil bli sendt
spesielt til de det gjelder. Det er viktig at huseier
eller representant for huseier er til stede ved til-
synet.

Varselet vil også inneholde informasjon om
hvordan arbeidet skal gjennomføres og hvordan
huseier kan forberede seg på besøket.

TØMMING AV SLAMAVSKILLERE  
Tømming av slamavskillere i Rennebu vil foregå
i perioden: 18. mai – 17. juni. 

Dette gjelder de som har tømming på oddetalls
år og de som tømmer hvert år.
Tømmer vil sende beskjed til hver abonnent.

Huseieren sørger for at tanken er lett tilgjengelig
for tømmebilen. Tanken bør merkes med en lekt
1 meter nord for tanken. Overdekte kumlokk
avdekkes. Dette er huseiers ansvar før tømming
utføres. 
Hvis tanken ikke er klargjort og tømming ikke
blir utført faktureres oppmøtegebyr og det blir
ekstra kostnader med å få tømt senere.   

Fritidseiendommer og andre som ikke er med på
ruta i år men ønsker tømming må ta kontakt med
Rennebu kommune så snart som mulig.

Spørsmål rettes til Rennebu kommune
tlf 72 42 81 00

Offentlige møter 
åpne for publikum

10.05. Formannskap 09:00
Formannskapssalen

19.05. HOO 09:00
Kommunestyresalen

20.05. MTL 09:00
Kommunestyresalen

31.05. Formannskap 09:00
Formannskapssalen

Vaktmester
Voll skole og barnehage

Det er ledig 50 % vaktmesterstilling, med Voll
skole og barnehage som arbeidssted.

Vaktmesteren skal utføre arbeidsoppgaver både
på barnehagen og skolen, med enhetsleder
skole som arbeidsleder.
Vi ønsker en vaktmester som arbeider selvsten-
dig og som selv tar initiativ til arbeidsoppgaver
som må utføres. Samtidig må vedkommende
ha gode samarbeidsevner med det øvrige 
personalet i skolen og barnehagen. 
Det er en forutsetning når en arbeider i skole
og barnehage at man trives sammen med barn
og tar hensyn til at de er i nærheten når man
arbeider.
Fagbrev er ønskelig, men ingen forutsetning.
Lønn iht. avtaleverk. God pensjonsordning.

For nærmere opplysninger, kontakt 
enhetsleder Heidi Reitås Sæther
tlf 72 42 65 70, 
eller områdeleder Ottar Selbæk, 
tlf 72 42 81 13.

Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling
ledig eller ved henvendelse til servicetorget i
Rennebu, tlf.: 72 42 81 00.

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: 
postmottak@rennebu.kommune.no 
innen 14.mai 2005.
- RÅDMANNEN -

Minnemarkering 
8. mai 

i Nåverdalen kl 16.00
Bekransning av bauta. 

Det vil delta representanter fra 
Rennebu kommune, Nord-Østerdal forsvarsfor-

ening, Indre Nord-Møre forsvarsforening,
Oppdal forsvarsforening og fra Forsvaret.
Alle er hjertelig velkommen til å være

med på høytideligheten!



12 Rennebu Nytt

Nå er det tid for
VÅRONN!

Vi har utvalget i 
såvarer og gjødning...

Toppbark

5 stk 19800

Plantejord

3 stk 9800

Hoels Mølle - tlf 72 42 66 45
Rennebu Innkjøpslag - tlf 72 42 61 36

Kraftfôrautomater
for lam

Micro-
feeder

tilskuddsfôrautomat 
for beiter
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Rebustorget - tlf 72 42 76 98

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

17. mai
Varm buffet med dessert og kaffe 129,-

Pensjonistpris 110,-barn 3-12 år 1/2 pris, under 3 år gratis

Noe ledig kapasitet til konfirmasjon

Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og 
sammen-
leggbare 
fritidsmøbler

Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/bygge-
sett kjøres på lastebil/traktor
Tilbud 14.500,-

Kontroll av ditt 
silotaljeanlegg

Bjerkli Landbruksservice
Ole Arne Røttum, 7298 Budalen 

tlf. 72 43 64 98 - mob. 91 55 24 62

Årlig kontroll /resertifisering av silotaljeanlegg, 
taljer, vinsj, spill, redskaper og tilbehør.

Godkjent av Norsk Sertifisering a/s.

S
V

05
1

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

Pynt til konfiPynt til konfirmasjonrmasjon
- vi hjelper deg med planleggingen!

BLOMSTER
LYS

SERVIETTER
Bestill i god tid!

NYHET:
Lys i vårens motefarger

- lime, turkis og rosa

Nyhet på
Fabrikkutsalget!

Pute til hagemøbler 
Flock høy rygg 259,-
Flock lav rygg 139,-
Stol 5-posisjon 190,-

Stol 5-posisjon m. nakkepute 298,-
Stablestol 79,-

Baden baden 199,-

Masse nyheter til sommeren ...
Velkommen!

17. mai-bukettene

65,-
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FREDSMARSJ  SØNDAG  8. MAI
Det arrangeres fredsmarsj på Berkåk 

SØNDAG  8. MAI kl.16.00. 
Oppmøte ved KRK. 

Startkontigent; 
voksne kr.30,-  barn kr.20,-

Marsjen går til Tovlia, 
det blir poster med spørsmål underveis. 

Fredsmarsjmerkene fåes ved mål.
Kaffe på svartkjel, salg av kaffebrød og drikke. 

Skattejakt for ungene. Svein Kosberg forteller om sine barn-
domsminner og inntrykk da freden igjen kom til landet vårt.

Vi håper på kjempestor deltagelse 
av både store og små fra hele bygda.

Arr: 

Rennebu Frivillighetssentral
tilbyr en helt frivillig handletur

Alle som er interessert kan få skyss til Oppdal med privatbil
for å ta en rolig handlerunde, ta en kaffekopp og ellers få
utført nødvendige ærend. Det settes opp biler etter antall
personer som melder seg interessert.
Turen tar vi mandag 9. mai , og vi starter opp fra Berkåk i
10- tida. 
Vi henter dere som vil være med hjemme hos hver enkelt
og kjører dere hjem igjen etter endt tur.
Vi legger opp til en rolig dag – og de som er med vil få god
hjelp hvis de føler behov for det av våre frivillige.
Høres dette ut som noe du kan tenke deg? 
Ta kontakt med Maj Britt el. Arild på frivillighetssentralen,
tlf. 72 52 62 64 – 90 66 23 96 – 95 02 31 48

K U N N G J Ø R I N G E R

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Vårtur til Oslo?
Bestill i god tid for å få 

gunstig pris!

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken -

både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9-16 / lør 10-14

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no      www.interrevisjon.no

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

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

Kjøp forsikring
for større trygghet

www.gjensidigenor.no

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

2005

Lions Rennebu
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17. mai på Berkåk
10.00 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
11.00 Toget går fra kirka
11.15 Program ved Helsesenteret

Tale for dagen v/Dagrun Brattset 
Rennebu skolekorps 
Rennebu musikkorps

12.30 Program Rennebuhallen
Servering - Loddsalg
Inngang: voksne kr 50, barn kr 25.

14.30 Uteleker
Velkommen!

arr.: 7. klasse ved Berkåk skole

17. mai på Voll
10.00 Flaggheising v/ 6.klasse

Rennebu skolekorps spiller
Barnetog

10.45 Gudstjeneste v/ Jostein Landrø
11.00 Is og kaffesalget starter
12.00 – 14.00 Middagssalg
13.00 Skolemuséet er åpent  for besøk. Natursti
13.30 Tale for dagen av 7.klasse

Skolekoret synger
Leker, bl.a. med "grendakamp"

17. mai på Innset
12.00 Familiegudstjeneste i Innset kirke
12.45 Barnetog fra Innset kirke til Innset samfunnshus, 

Rennebu skolekorps spiller
14.00 Tale for dagen, underholdning, 

ute-leker og natursti, kaffe- og kiosksalg
i Innset samfunnshus. 

17. mai på Havdal
12.00 Tale for dagen og underholdning
13.00 17. mai-tog fra skolen. Rennebu Musikkorps spiller

Etter toget blir det matsalg og tradisjonelle leker.
Store og små ønskes velkommen til denne siste 
17. mai-feiringen ved Havdal skole!

Det er ikke mottak av klær på Refshus skole, Stamnan
torsdag 5. mai p.g.a. helligdag. 

Ellers mottak første torsdag i hver måned. 
- Østeuropakomiteen -

Årsmøte i Østeuropakomiteen i Rennebu
holdes på Voll omsorgsbolig, Staure

torsdag 19. mai 2005 kl. 19.30
Vanlige årsmøtesaker - Servering.

Ønsker vel møtt til alle som er interessert 
i å høre om arbeidet vårt!

- Styret -
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
STAVGANG

Oppmøte i Gunnesgrenda 9. mai
Voll skole 23. mai

Frivillighetssentralen, Berkåk 30. mai
Starter kl. 18.00 alle dagene.

-------------------------------------------------
Husk også medlemsmøte 12. mai
Kl.19.00 på Frivillighetssentralen,

NB! Berkåk. Førstehjelpskurs,
bespisning og loddsalg.

-------------------------------------------------
Bussturen Berkåk/Falun/Østersund

NB! 1.-3. juni. Påmelding innen 10. mai
til Per Nils Johansen tlf.72427335

Rennebu

Sykkelkarusell
Vi starter opp igjen med sykkelkarusell. Det første av i alt

fire løp blir på Stamnan LØRDAG 28. mai kl.13.00.
Oppmøte ved Jutulstuggu.

Sykkelløpet er lagt opp sånn at det passer for alle som har
sykkel – familier, unge og godt voksne. Det blir løyper med

to ulike lengder, den korteste rundt om Gunnesgrenda.
Kafe Hyggen er åpen for salg av kaffe og trivelig sosialt

samvær for store og små – Grendalaget stiller opp.
Startkontigent; kr. 30,- for voksne, barn gratis.

Det vil bli uttrekt sykkel 
blant dem som har deltatt i tre av fire løp!

Velkommen til en trivelig tråkkende lørdag!

Neste sykkelløp bli søndag 12. juni kl.13.00 på Berkåk,
oppmøte ved KRK – også her blir det 

to ulike lengder på løypa.

Arr. Rennebu idrettslag/ FYSAK

Takk for oppmerksomheten på min 60-års dag.
Håvard Forren

Bygdelaget Rennbyggin arrangerer den 18. mai –05,
kl.1900 – Kåret, Othilienborgtunet 16B,  det vanlige

VÅRTREFFET
Emnet det skal kåseres over denne gangen er "jernutvinning

i Rennebu" . Kåsør er prof. Arne Espelund ved NTNU.
Underholdning blir det av 

Trine og Beate Dullum fra Rennebu.
Det blir kaffepause og åresalg
Alle er hjertelig velkommen

- "Rennbyggin" -



Gule priser

Berkåk

Tlf. 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

Kommer snart:

Joggesko ass. str. 9800

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  26. mai - frist for stoff 19. mai - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Sykkelverktøy
46 deler inkl. pumpe

9800

Sommerkoteletter
frys Skjeggerød 

pr kg 2490

COOP kjøttvarer
- lavere priser
Grillpølser 600 gr 

1990

Familiedeig 400 gr 
2490

Karbonader, pr kg 
4490

Røkte kjøttpølser 780 gr
2490

Legg turen til Kvikne!

Varmbuffet hver helligdag og søndager.
Koldtbord og varmbuffet 17. mai.

Pensjonistpriser

Godt oppvarmet basseng!

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Nordiske innkjøp - Lave priser

14´´ TV m. DVD-spiller

129500

Bleierabatt for
COOP-medlemmer:

10 kroner rabatt 
på alle bleier på 

hvert eneste bleiekjøp

SKJERVE GARTNERI 
Hos oss finner du et stort utvalg av 
sommerblomster og ampellplanter. 

En del stauder, roser, jord, gjødsel m.m. 
har vi også!

Åpningstider fra 12. mai og ut juni: 
mandag - fredag 10 - 18 / lørdag 10 - 15

Blomster ved kirkegårdene
Innset kirke fredag 13. mai kl 18 - 19
Rennebu kirke  lørdag 14. mai kl 15 - 16
Rennebu kirke fredag 20. mai kl 19 - 20
Berkåk kirke fredag 27. mai kl 19 - 20
Nerskogen kapell lørdag 12. juni kl 16 - 17

Velkommen på blomsterhandel!
Skjerve Gartneri, Tlf. 72 42 66 14


