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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
31.05.2012
13:00
Steinkjer

Møtedato
Møtetid
Møtested

Vår dato: 01.06.2012
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 11/01686
Som medlemmer møtte:
Asbjørn Helland, Kåre Peder Aakre, Trond Hodne, Anders Røflo, Inger Hovde, Erik Melting,
Marna Ramsøy, Johan Kristian Daling
Forfall:
Som varamedlem møtte:
Til behandling:

Faste saker :
1/2012

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2012

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 16. april 2012
Vedtak: Godkjent

3/2012

Siden sist / åpen post
a) Møte med Sp v/Asbjørn
b) Reguleringsplan E6
c) Møte med samarbeidsadvokatene
Vedtak: Til orientering

5/2012

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Invitasjon til BU- og miljøsamling 5. og 6. juni på Falstadsentret
b) Innkalling til møte i Vannregionutvalget 8. juni i Trondheim
c) Invitasjon til møte i nei-alliansen 5. juni på Sparbu kro
d) Årsmøte Studieforbundet Næring og samfunn 19.
Vedtak: a) Kåre Peder deltar b) Anders deltar c) Forfall d) Marit deltar. Marit
er NT Bondelag sin kandidat til styret i Studieforbundet.

7/2012

Fylkeskontoret informerer
a) Inn på tunet prosjektet – Steinkjer kommune v/Marit
b) Rovdyr v/Pål-Krister
c) Saker/prioriteringer i Inovasjon Norge v/Marit
d) Retura-avtale v/Pål-Krister
Vedtak: a) Til orientering b) NT Bondelag står på sin linje om skadebasert
forvaltning. c) Etterspør arbeidet med ny plan d) Avtalen godkjennes ikke.
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Saker til behandling

29/12

11/01572-3

Evaluering brudd og aksjoner, strategien videre.

Vedtak
Styret har evaluert bruddet og aksjonene og diskutert strategien og arbeidet videre.

Saksutredning
I denne saken legges det opp til at styret evaluerer bruddet og aksjonene og diskuterer
strategien og arbeidet videre.
Momenter for evaluering:
 Aksjonen i Nord-Trøndelag, aksjoner i alle 6 områdene, med unntak av Levanger. Få
aksjoner i lokallagene utover dette. Steinkjer, Namsos og Ytre-Namdal bra oppmøte,
lett å mobilisere. Tyngre i Stjørdal. Brødaksjonene fungerte (minus Levanger). Det var
relativt lett å mobilisere til Oslotur.
 Omtale i media. Vanskelig å komme på i perioden mellom krav og tilbud. Etter brudd
lett å komme på og stort sett positivt og riktig budskap. Unntak: TA-oppslag om
Levanger støtter ikke brødaksjonen, og to kronikker av Moen som stiller spørsmål
med strategien. Nasjonalt svært mye fokus og riktig budskap.
 Internkommunikasjon. Har kommunikasjonen med lokallagene fungert? I mange
områder var styrerepresentantene pådrivere for å få i gang aksjonene. Viktig at noen
tar ledelsen for å dra i gang organiseringen rundt aksjonene. Styrerepresentantene
deltok stort sett i sine respektive områder på aksjonsdagen.

Strategi og arbeid videre
Oppfølging av landbruks- og matmeldinga skal også være temadebatt på årsmøtet, Aslak Sira
Myhre (leder Litteraturhuset) skal innlede på dette. Norges Bondelag har et eget prosjekt som
heter landbruk og politikk 2013, styret innstiller for årsmøte i denne saken. Se sakspapirene til
årsmøtet.
Kort sikt:
Stortingsmeldinga skal behandles i Stortinget 14. juni (høring 31. mai – ikke endelig avklart)
Trolig senarie:
 Tilbudet legges fram for Stortinget uendret.
 Kr.F vil trolig fremme forslag om å øke rammene, men vil trolig ikke få med seg flere
(med unntak av Lundteigen) på dette.
 Høyre vil fremme alternative forslag.
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Tiltak:
 Kronikk i TA og NA som takker for støtten i folket og hva nå?
 Det er fylkesting 12.-14. juni, bør vi utfordre politikerne våre til å uttale seg?
 Telefonisk kontakt med Stortingspolitikerne fra Nord-Trøndelag.
Lang sikt:
Mål:




Jordbruksoppgjøret i 2013 gir grunnlag for en inntektsutvikling som reduserer
forskjellen mellom landbruket og andre grupper.
Tollvernet styrkes i jordbruksoppgjøret eller budsjettet.
Oppnå best mulig politisk posisjon på området landbruks- og matpolitikk etter valget i
2013.

Arbeidsmål:
 Mat- og landbrukspolitikk skal være så viktig at politikerne må tydeliggjøre sine
standpunkter og diskutere dette i valgkampen.
 Mat- og landbruksproduksjon og politikk skal være på dagsorden i media høsten 2012
og vinteren 2013.
 Ved valget i 2013 skal partienes landbruks- og matpolitikk ha betydning for velgernes
person- og partivalg.
Dette betyr at mat og landbruk må settes kraftig på dagsorden i media og blant politikerne. Vi
må ha et tydelig budskap og klar kommunikasjon. Samtidig må vi finne innfallsvinkler og
saker der vi har felles interesser med folk flest. Vi må nå fram til folk flest og oppfattes som
relevant for ”deg”.
Tiltak:
Her har jeg listet opp mulige tiltak, dette er ikke på noen måte uttømmende og styret bør
diskutere andre tiltak og prioritere.
1. Partienes programarbeid.
Alle partiprogrammene bør ha formuleringer om landbruks- og matpolitikk som
prioriterer norsk landbruksproduksjon.
Målgrupper: Partienes programkomiteer (3 stk fra Nord-Trøndelag), Utsendinger til
partienes landsmøter i 2013.
2. Partienes nominasjoner:
Er det mulig å påvirke partienes nominasjoner slik at vi får mer landbruksvennlige
stortingsrepresentanter?
3. Økt kunnskap og interesse blant folk flest.
I prosjektet Landbruk og politikk 2013 er det skissert en bredt anlagt informasjons- og
holdningskampanje med hovedbudskap om norsk matproduksjon – ikke knyttet til
jordbruksforhandlingene, men til andre anledninger og tiltak.
Mulige aktiviteter:
 Åpen gård (2012 og 2013) med tydeligere budskap om behov for økt norsk
matproduksjon. (4 påmeldte arrangement i Nord-Trøndelag (Fosnes, Leka,
Egge- og Kvam og Nesset)
 Informasjonskampanje opp mot forhandlingene våren 2013
 En utvidet og endret ”Landbrukssamvirkets temakonferanse” 2013 med åpen
del med tema ”Landbruket som verdiskaper”
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Nettkampanjer – Facebook, blogging, osv
Rapporter og undersøkelser som dokumenterer utviklingen
Seminarer og debattmøter – f.eks i samarbeid med allianseparter
Møter mellom ungdomspartiene og framtidsbøndene
Planlagte kronikker og leserinnlegg
Avisbilag
Annonserkampanjer

4. Økt fokus i media.
Hva gjør vi her? Hvordan fanger vi medias interesse.
5. Gjennomføre egne arrangementer knyttet til valget (planlegges før sommeren,
gjennomføres i august/september 2013)Valgmøte med landbruk som tema på NRK?
6. Alliansepartnere
Hvordan kan vi samhandle med våre alliansepartnere?
7. Lokallagene
Hvordan utnytter vi drivkraften i lokallagene i denne jobbinga?

Vedlegg:
Landbruk og politikk 2013 - strategier og arbeid fram mot valget 2013
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30/12

12/00798-6

Kandidater til faste utvalg i Norges Bondelag

Vedtak
Nord-Trøndelag Bondelag foreslår:
 Johan Arnt Hernes som leder Grøntutvalget.
 Hege Ericsson, medlem i Inn på tunet utvalget

Saksutredning
Styret i Norges Bondelag skal i møte 27. juni 2012 oppnevne leder og medlemmer til faste utvalg.
Utvalgenes leder oppnevnes for 1 år og medlemmer oppnevnes for 2 år.
Under finnes en oversikt over utvalgene, og hvilke av utvalgets medlemmer som er på valg i
2012.
Frist for innspill på aktuelle kandidater innen fredag 1. juni.
Johan Arnt Hernes har sagt ja til gjenvalg som leder i Grøntutvalget. Hege Ericson har sagt ja til
gjenvalg i Inn på tunet-utvalget.
Helga Stavrum Opheim er ikke på valg i Miljø- og kvalitetsutvalget. Her er det vel aktuelt med en
ny leder siden Gimming er foreslått inn i stryet i Norges Bondelag.

Medlemmer i faste utvalg 2012
1. Miljø og kvalitetsutvalget
Leder Bjørn Gimming, Østfold - på valg
Jan Stabbetorp, Akershus (2010 – 2012) - på valg
Ola Andreas Byrkjedal, Rogaland (2010 – 2012) - på valg
Wenche Kristiansen, Nordland (2010 – 2012) - på valg
Helga Stavrum Opheim, Nord-Trøndelag (2011-2013) - ikke på valg
Elin Haugen, Sogn og Fjordane (2011-2013) - ikke på valg
Oppsummert: Det skal foreslås leder av utvalget og 3 medlemmer
Som representant fra styret i Norges Bondelag er: Trine Hasvang Vaag

2. Grøntutvalget
Leder Johan Arnt Hernes, Nord-Trøndelag - på valg
Terje Larssen, Hordaland (2010-2012) - på valg
Bente Stensland, Vestfold (2010-2012) - på valg
Geir-Tore Berg, Troms (2011-2013) - ikke på valg
Ståle Runestad, Rogaland (2011-2013) - ikke på valg
Thor Johannes Rogneby, Oppland (2011-2013) - ikke på valg
Oppsummert: Det skal foreslås leder og 2 medlemmer
Som representant fra styret i Norges Bondelag er: Jens Edvard Kase
Som konsultativ medlem for perioden 2011 – 2013 er oppnevnt
Fra Norsk Gartnerforbund: Kristin Bue Jahn
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3. Kornutvalget
Leder Svein Stubberud, Akershus - på valg
Toril Kure, Buskerud (2010-2012) - på valg
Arnstein Gilje, Rogaland (2011-2012) - på valg
Kolbjørn Frøseth, Sør-Trøndelag (2011-2013) - ikke på valg
Oppsummer: Det skal foreslås leder og 2 medlemmer
Som representant fra styret i Norges Bondelag er: Einar Frogner
Som konsultative medlem for perioden 2011-2013 er oppnevnt
Fra Norske Felleskjøp: Gustav Grøholt
Fra Norkorn: Kjetil Aandstad

4. Inn på tunet – utvalget
Utvalget ble opprettet i 2007 og er deretter fornyet med 2 års varighet, siste gang for perioden
2010-2012. Hele utvalget velges for perioden 2012-2014.
Leder Brita Skallerud, Akershus
Vetle Øverland, Telemark
Reidar Konglevoll, Hordaland
Ingunn Sigstad Moen, Hedmark
Tina Hillkirk, Buskerud
Ann-Merete Nilsen, Nordland
Hege M. Lindstrøm Ericson, Nord-Trøndelag
Oppsummert: Det skal foreslås leder og 6 medlemmer
Som konsultative medlemmer for perioden 2010-2012 er oppnevnt:
Fra Trondheim kommune: Kirsti Buseth
Fra fylkesmannen i Rogaland: Bjørn S. Berg
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31/12

12/00859-2

Høring av Handlingsplan for utvikling av økologisk
landbruk Trøndelag 2011-2015

Vedtak
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag tar saken opp til debatt. På grunnlag av vurderinger i
saksframlegget og innspill fra styret, lager administrasjonen en høringsuttalelse.
Saksutredning
Handlingplanen for økologisk landbruk er utarbeidet etter initiativ fra landbruksavdelingene i Sørog Nord-Trøndelag. Høringsfrist er 1. juni.
Regjeringen har en målsetting om 17 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020.
Trøndelagsfylkene har gode forutsetninger til økologisk produksjon pga spredt husdyrproduksjon,
som gir husdyrgjødsel og gode muligheter for vekstskifte. Klimaet er gunstig for kornproduksjon,
samt at sykdomspresset er mindre i Trøndelag enn lengre sør i landet.
I 2009 ble Trøndelag utpekt som foregangsregion innen økologisk melkeproduksjon. I
utgangspunktet skulle foregangsfylkeprosjektet (ØkoMelk) arbeide med primærproduksjon, men i
2010 ble også aktiviteter knytta til økt omsetning og forbruk tatt med. Regionen har som mål å nå
17% økologisk produksjon innen 2020.
Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk Trøndelag 2011-2015 skal avløse
handlingsplan for perioden 2006-2010. Hovedmålet i den forrige handlingsplanen var: innen 2010
skal Trøndelag være den ledende regionen i landet på økologisk produksjon, fordeling og
omsetning. Dette videreføres i handlingsplanen for 2011-2015:
Hovedmålet er at Trøndelagsfylkene fortsatt skal være den ledende region på økologisk
produksjon, samt en dobling av foredling og omsetning i forhold til dagens nivå.
Delmål:
1) Areal: 20% økologisk areal innen 2020-15% i 2015
2) Marked: Omsetning av økologiske produkt dobles innen 2015
3) Melk: 10% økologiske melkekyr innen 2015
4) Korn: Forsyne husdyrproduksjonen med økologisk kraftfôr.
5) Sau: 20% økosau innen 2020, 15% innen 2015
6) Grønt: Økt mangfold og økt produksjon med 20% innen 2020, 10% innen 2015
7) Kompetanse: Kunnskapen om økologisk landbruk skal økes på alle nivå i verdikjeden og
hos kompetansemiljøene
8) Nettverk/samhandling: Velfungerende nettverk og god samhandling mellom de ulike aktørene
I handlingsplanen for 2011-2015 er to punkter tatt bort i forhold til delmålene som stod på den
forrige, og det er spesiell satsing på lyst kjøtt og på grønnsaker og bær.
I handlingsplanen er det lista opp en rekke tiltak rettet mot produksjon, mot marked og samfunn
og tiltak for bedre samhandling, se vedlagt dokument.
Det er sendt et brev til Lars Peder Brekk, Landbruks og matdepartementet, fra deltakerne i
foregangsfylkeprosjektet, der staten og det offentlige oppfordres til å gå foran som et godt
eksempel i forhold til forbruk av økologiske produkter. Det vises til at markedssituasjon på
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økologiske produkter er veldig urovekkende. Andelen økologisk melk solgt som økologisk er
redusert fra 75% i 2007 til 36% i 2011. Se sist i vedlagt dokument.

Det er ingen tvil om at utfordringene i all hovedsak ligger på markedssida. Nord-Trøndelag
Bondelag har tidligere hevdet at økologisk landbruk bør utvikles i takt med markedet for
økologiske produkter, slik at produksjonen tilpasses etterspørselen. Det er viktig å sikre en
avsetning av disse produktene i markedet med en merpris som gir lønnsomhet for brukerne og i
foredlingsleddet. Dette må være et ansvar også for staten, som forbruker ved offentlige
anskaffelser. Som foregangsfylker bør vi også gå foran på dette området. Nord-Trøndelag
Bondelag mener tiltak rettet mot offentlig innkjøp skulle vært med i planen. Arbeid både opp mot
kommunen, KS, Fylkeskommunens- og Fylkesmannens innkjøpspolitikk burde vært med som
tiltak for å øke salget.
Nord-Trøndelag Bondelag er skeptisk til at det brukes betydelig midler på ytterlige prosjekter for
å styrke den økologiske produksjonen så fremt etterspørselen ikke øker.

Vedlegg:
Høring handlingsplan økologisk landbruk.pdf
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