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ÅRSMØTE TRØNDELAG BONDELAG 2023 
 

 

SAK 12 STRATEGI- OG ARBEIDSPLAN TRØNDELAG BONDELAG MARS 

2023 – MARS 2024 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag godkjenner framlagte forslag til strategi- og arbeidsplan 

for Trøndelag Bondelag mars 2023 – mars 2024 som styringsverktøy for både lokallagene 

og fylkeslaget. 

 

 

Saksframlegg: 

Fylkesstyret har behandlet forslag til strategi- og arbeidsplan i styremøtet 17. januar 2023 

og legger forslag til strategi- og arbeidsplan fram for årsmøtet til godkjenning.  

 

Fylkesstyret har i styresak i september bestemt at alle sju strategiene fra vår egen fireårige 

strategiplan skal implementeres inn i arbeidsåret mars 2023- mars 2024: 

• Visjonær  

• Tydelig stemme  

• Færre ledd til toppen  

• Sterk i enkeltsaker  

• Tydelig enighet og samhold utad  

• Ryddig og slagkraftig organisasjon  

• Framsnakke oss selv hele tida  

 

Nye fireårig strategi skal arbeids med og legges fram for årsmøtet i Trøndelag Bondelag 

2024. 

Fylkesstyret vi i dette arbeidsåret være nedskalert fra 9 til 7 styremedlemmer i forhold til 

arbeidsåret som nå avsluttes.  
For å sikre kontinuitet i arbeidet som allerede pågår endres ikke punkt som berører pågående 
prosesser.  

 
   
Trøndelag Bondelags strategi- og arbeidsplan bygger på Næringspolitisk program for Norges 
Bondelag og Norges Bondelags prioriterte saker:  
  
Næringspolitisk Program er inndelt i fire områder:  
1. Marked, verdiskaping og økonomiske vilkår  
2. Areal – landbruket skal bruke hele landet  
3. Norsk matproduksjon i et klima i endring  
4. Landbrukets samfunnsoppdrag  



  
Prioriterte saker fra styret i Norges Bondelag for 2022-2023:  
  
Økonomiske vilkår, marked og verdiskaping  

• Jobbe for å få vedtatt politisk og realisert inntektsmål på nivå.   
• Følge opp NOU fra inntektsutvalget.  
• Importvern  
• Fokus på distribusjon og EMV.  
• Markedsbalansering  
• Følge opp Nord-Norge-satsing fra jordbruksoppgjøret  
• Bedre veterinærdekning  

  
Økt norskandel  

• Stimulere til mer og bedre grovfôr, mer proteinvekster og økt proteininnhold i 
gras og fôrkorn.   

o Helhetlig korn- og proteinstrategi.   
o Konkret plan for  utfasing av soya fra land med regnskog innen 2030.  

• Følge opp Forum for norsk grønt og Matkornpartnerskapet – fokus på marked 
og prisuttak  
• Påvirke myndighetenes arbeid med nye kostholdsråd   
• Krav om opprinnelsesmerking, og økt bevissthet rundt opprinnelse på 
storhusholdningsmarkedet  

  
Arealbruk- landbruket skal bruke hele landet  

• Partssammensatte arbeidsgrupper  
• Rovviltpolitikk og -forvaltning må sikre beite og bærekraftig bruk av inn- og 
utmarka, både utenfor og innenfor rovdyrsonene  
• Bidra til ny jordvernstrategi  
• Konsesjonsloven og jordloven: Påvirke for bedre priskontroll og hindre 
ytterligere A/S-ifisering  

  
Bærekraftig landbruk  

• Fullføre arbeidet med dyrevelferdsprogram   
• Gode sosiale forhold og likestilling i landbruket – Samarbeid med NAV om info 
og veiledning  
• Innfri klimaavtalen og gjennomføre klimaplanen  

o Oppnå 6 000 brukere av klimakalkulatoren innen sommeren 2023   
o Forankre klimaarbeidet gjennom tilbud til og aktivitet i lokallaga   
o Jobbe for at Bionova blir et verktøy for landbrukets klimaplan  

  
Sterkere organisasjon  

• Prioritere opplæring av tillitsvalgte på alle nivå  
• Forbedre kontingentsystemet  
• Gjennomgå lover og valgnemndsinstruks  
• Strategi for HMS og beredskap  
• Medlemsverving, øke org. grad med 1 prosentpoeng  
• Økt medlemstilfredshet  
• Påvirke innholdte i ny læreplan for naturbruk  

  
Forståelse for landbruket  

• Støtte prioriterte saker, særlig mål om nytt inntektsmål og opptrappingsplan  
• Skape større forståelse for og innsikt i matproduksjon gjennom åpenhet, 
kunnskapsformidling og tilstedeværelse i debatter  
• Redskap for å få dette til:   



o Ny kommunikasjonsstrategi  
o Kurs i strategisk og praktisk bruk av kommunikasjon  

  
Hverdagsbondelaget  

• Sette av ressurser til besvarelse av et økende antall medlemshenvendelser.   
• Gi god landbruksfaglig og juridisk veiledning til medlemmene  
• Arbeide for endring av regelverk, avtaler osv  
• Gjennomføre faste årlige kurs og utvikle nye kurs når behov oppstår  
• Risikoavlastning for medlemmer  - forsikringsordninger  

  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


