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Annonsebilag

Leder har ordet

2007- året da alt snudde

Det er minst to ting vi som bønder i Nord-Trøndelag vil

huske når vi tenker tilbake på 2007. Vi fikk alle føle på

kroppen at det var det verste året i ”manns minne” for

planteproduksjon i fylket, noe som førte til små avlinger

av til dels dårlig kvalitet. Men utover året etter hvert

som værmeldingene tok fra oss et hvert håp om gode

avlinger, kunne et blikk på verdens råvarebørser gi oss

et håp om bedre tider for oss som matprodusenter.

Som vanlig var det våronn og jordbruksforhandlinger på

samme tid, og en kan vel si at det gikk litt ”trått” på

begge felt. Men i motsetning til våronna ble forhandling-

ene ferdig til 17. mai, uten at det var grunn til en over-

dreven feiring av resultatet. Vi i Bondelaget sparte i alle

fall ”de edle dråper” til en annen og mer passende

anledning. To viktige prinsipp ble oppnådd i forhand-

lingene, ledige midler fra forrige år ble holdt utenom

ramma og vi fikk på papiret en kronemessig lik utvikling

som andre grupper.

Et eksempel på at ting har snudd seg det siste året, er

utviklingen i svineproduksjon der vi gikk inn i året med

forslag om å redusere målprisen med 2 kroner pga.

overproduksjon. Under forhandlingene ble målprisen ber-

get i siste øyeblikk etter oppdaterte prognoser, og på

slutten av året har vi ikke klart å dekke forbrukernes

etterspørsel sjøl med økte vekter og priser. Ved utgang-

en av året er vi i den unike situasjon at markedet vil ha

mer enn vi klarer å levere av de aller fleste varer norske

bønder kan produsere. Dette gir store muligheter, men

også utfordringer for norsk landbruk og landbrukspolitikk.

I fjorårets årsmelding avsluttet jeg med et håp om at ver-

dens ledere ble mer opptatt av klima enn av frihandel.

Dette har slått til, og klimadebatten raser med en konkur-

ranse om hvem som setter seg de høyeste mål om ut-

slippsreduksjoner. Konkrete tiltak for å redusere utslipp av

klimagasser er det fortsatt stor usikkerhet og uenighet om.

Men det er ingen tvil om at det å produsere nok mat til en

økende befolkning er den største utfordringen verden står

overfor. Det betyr at matproduksjon vil bli verdsatt på en

helt annen måte enn i de siste 50 år, 2007 vil gå inn i his-

torien som det siste året med ekstremt billig mat.

Jeg håper og tror at vi i 2008 får bedre vær og et bety-

delig bedre jordbruksoppgjør enn i 2007.

Jon Trøite

Organisasjons- og 

informasjonsarbeid

Fylkesstyrets arbeid i 2007

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har bestått av:

Leder: Jon Trøite, Hegra (2005)

Nestleder: Einar Tyldum, Høylandet (2005)

Styremedlem: Mette Karlgård, Vuku (2007)

Helga Stavrum Opheim, Ekne (2006)

Svein Skagemo, Nærøy (2006)

Sigrid Klefsås,  Skjelstadmark, NTBK

Bjarne Faanes, Skogn, NTBU

Varamedlemmer:

1. Johan Arnt Hernes, Frosta (2007)

2. Anne Berit Skjerve Sæther,  Leksvik (2006)

3. Jon Olav Skrove, Vuku (2006)

Styret har igjen hatt et meget aktivt år ut over de ordi-

nære styremøtene. Styrets medlemmer har også fått til-

delt fadderlag, som de har et spesielt ansvar for å følge

opp. Styret og administrasjonen har deltatt på til sam-

men 18 lokallagsårsmøter, og i tillegg flere temamøter i

lokallagene.

Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr 31.12.07 5467

medlemmer. Dette er en økning på 69 medlemmer fra

01.01.07. Fylkeslaget bestod av 42 lokallag pr

31.12.07.

Årsmøtet i Norges Bondelag

Årsmøtet i Norges Bondelag ble i år arrangert på

Lillehammer 13.-14.06.07. Landbruks- og matminister

Terje Riis-Johansen talte til årsmøtet. 

Hovedtema var WTO-forhandlingene, klima og den

nasjonale landbrukspolitikken. Fra Nord-Trøndelag

Bondelag ble det holdt forberedte innlegg om rovdyrpo-

litikk (Jon Trøite) og om styrkeforholdet i jordbruksfor-

handlingen og sammenslåing av Bondelaget og

Småbrukarlaget (Jan Olav Tømmerås). Johan Arnt

Hernes holdt innlegg om at vi som medlemsorganisa-

sjon krever nedgang i målprisen på svin. 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble gjennomført

på Grand Hotell på Steinkjer 15.03.07. Det møtte i alt

78 representanter. Med gjester deltok til sammen 97

personer på årsmøtet. Møteleder var Arnodd Lillemark.

Fra Norges Bondelag deltok leder Bjarne Undheim. Jon

Trøite og Bjarne Undheim var hovedinnledere på

møtet. Leder i Rovviltnemnda for Region 6, Torill

Melheim Strand, holdt innlegg om Rovviltnemndas

arbeid og satte fokus på åpenhet og samarbeid. 

Det var en meget aktiv debatt på årsmøtet, med spesi-

ell fokus på de kommende jordbruksforhandlingene og

rovdyrproblematikk. Årsmelding og regnskap for 2006,

og arbeidsplan og budsjett for 2007, ble enstemmig

godkjent. Det ble gjennomført valg, med resultat som

vist over.

Innspill til forslag fra partssammensatt arbeidsgruppe

om BU-midler til fylkene

Vindkraft i Midt-Norge. Forhøring faktadel

Aktivt lokallagsmidler 2006

Tiltaksplan ungdomssatsing 2007

Steinkjer Internasjonale kalvefestival 

Uttalelse om frivillig vern Namsos, Nærøy og Lierne

Høringsuttalelse St.meld.nr. 12 ”Regionale fortrinn –

regional framtid”

Uttalelse til arbeidsgrupperapport om strategier og til-

tak for økologisk landbruk

Uttalelse om BSFs organisasjon i framtida 

Aksjonsberedskap foran jordbruksforhandlingene

Uttalelse om motorferdsel i utmark og vassdrag

Innspill til Mattilsynets veileder for vedtak ved rovdyr-

skade på beitedyr 

Oppsummering av årsmøtene i lokallaga 

Regionmøtene

Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2007 

Regionalt miljøprogram i Nord-Trøndelag 

Nord-Trøndelag Bondelags arbeid med likestilling 

Revidering av strategi for landbruksrelatert næringsut-

vikling i N-T 2007

Forstudiet Bygdebasert reiseliv i Trøndelag og

Jämtland

Studietur til Finland høsten 2007

Ungdomsutvalget i N-T Bondelag – mål og strategier

Styret har hatt 11 styremøter. Det er til sammen behandlet 56 protokollførte saker. 

I tillegg er det behandla en rekke orienterings- og referatsaker. De viktigste sakene har vært:

Nordtrøndere på årsmøte i Norges Bondelag 2007. Første rekke fra venstre: Grete Folden, Jon Trøite, Marit Haugen, Mette
Karlgård, Olav Galtvik, Helga Stavrum Opheim, Kirsten I Værdal, Anne Berit Sæther
Andre rekke fra venstre: Einar Tyldum, Asbjørn Helland, Johan Arnt Hernes, Jan Olav Tømmerås, Steinar Klev og Tor Oluf
Kjølen. Gunnar Børset deltok på årsmøtet, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

Utnytt mulighetene - øk produksjonen!

Økt behov for mat gir store muligheter for

trøndersk jordbruk. Men hvordan skal vi øke 

produksjonen? 

8. mars inviteres alle bøndene i Nord-Trøndelag 

til temadag om mulighetene i volumproduksjonen.

Gode fagpersoner innen melk, storfekjøtt, korn,

gris, sau, egg, fjørfekjøtt, grønt og økologisk deltar.

8. mars kl 10.00 på Grand Hotell på Steinkjer.

Vel møtt!



Det ble gitt korte meldinger fra NTBK og NTBU ved

henholdsvis Kjellrun Sakshaug og Bjarne Faanes.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Arbeiderparti representert ved Susanne Brattli hilste

også årsmøtet. Namdalseid Bondelag fikk vervepremie

for 2006, de hadde 17 nye medlemmer.

Ledersamlinga i Nord-Trøndelag Bondelag

Årets ledersamling var i Finland, 2.-6. oktober, og vi

kan slå fast at det var en suksess! Det var 40 delta-

kere, lokallagsledere, styret, samarbeidspartnere og

administrasjon. I Helsinki møtte vi representanter for

MTK, det største Bondelaget i Finland, og SLC, som er

bondelaget for den svensktalende delen av befolk-

ninga. Temaet var finsk landbrukspolitikk, EUs land-

brukspolitikk, konsekvenser for finsk landbruk av EU-

medlemskapet og finske vurderinger om WTO. Vi møtte

også Pellervo som er finsk samvirke. Spesielt gjorde

styreleder Markus Borgstrøm inntrykk på oss når han

fortalte om utviklingen og utfordringene i finsk kjøttsam-

virke, deres oppkjøp i naboland, børsnotering og indivi-

dualisering av egenkapital. Zetor-bar var en naturlig

møteplass for nord-trønderske bønder på kveldstid! I til-

legg til det faglige ble det knyttet mange kontakter og vi

ble litt bedre kjent med hverandre. 

De to siste dagene var avsatt til ekskursjon. Vi møtte

bonde og bioentreprenør Brofeldt på Mäkelä gård. Han

drev bioenergiforetaket Brofta Heat, som bestod av flis-

produksjon, 6 mindre bioenergianlegg og salg av tek-

nisk utstyr og rådgivning ved etablering av bioenergian-

legg. Vi møtte to familier med melkeproduksjon, og fikk

se et svineproduksjonsanlegg med 10 000 slaktegris. 

Vi besøkte og fikk orienteringer fra MTT Agrifood

Research Finland, en ekspert/forskningsinstitusjon

under det finske Landbruks- og skogdepartementet. De

bedriver forskning og utvikling rettet mot finsk landbruk,

blant annet innen mattrygghet og bioteknologi. Deretter

åt vi lunsj i kommunestyresalen, før vi besøkte ordføre-

ren som var melkeprodusent sammen med mannen

sin. Til slutt var vi innom en tidligere svineprodusent

som nå hadde utviklet slakteri og videreforedling av

kjøtt. 

I tillegg til dette bestod turen av noen interne møter,

badstu, god mat og trivelig lag. Takk til alle avløsere og

hjemmeværende støtteapparat som bidrog til at vi

kunne reise på tur! 

Regionmøtene i Nord-Trøndelag Bondelag

Noe det første som ble gjort i 2007 var å kjøre til sam-

men 6 regionmøter med lokallagene. Temaet var land-

brukspolitikk. Vi gikk gjennom ulike ordninger og ”for-

delte” midlene i jordbruksoppgjøret i det såkalte forde-

lingsskjemaet, som partene i jordbruksoppgjøret benyt-

ter. Ikke i noen av møtene fikk vi råd til alt vi ønsket

oss. 

Siden ledersamlinga i 2007 var langt tidligere på året

og årsmøtene i lokallagene ikke var gjennomført,

avholdt vi nye regionmøter i månedsskiftet

november/desember 2007. Temaet for disse møtene

var omdømme, rekruttering og utvikling. Siri Bruem fra

FMLA og Karin Hovde fra Kvinneuniversitetet i Nord

deltok på møtene og ledet oss gjennom temaet. I tillegg

deltok dyktige 4H-ere som presenterte sin organisa-

sjon. Representanter fra verveutvalget presenterte ver-

vearbeidet på møtene. Det var oppslag i Steinkjer Avisa

og Ytringen fra disse møtene.  

Faggrupper/utvalg

Nord-Trøndelag Bondelag er representert i en rekke

styrer, grupper og utvalg. De viktigste har vært

Trøndersk Kornutvalg, Styret for Innovasjon Norge i

Nord-Trøndelag, Etterutdanningsutvalget for bønder i

N-T, Landbruksforum, Forum mot svart økonomi,

Fylkesstyret for Landbrukets HMS-tjeneste,

Samordningsgruppe for KSL, styret i Nord-Trøndelag

Nei til EU, representant i Oi! Trøndersk mat og drikke,

Kulturlandskapsgruppa i Nord-Trøndelag, styret for

Bygdefolkets studieforbund i Nord-Trøndelag, styret for

Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag og styret for Nord-

Trøndelag Bygdeungdomslag. 

Grøntutvalget i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2007

bestått av Fridtjof Sandstad fra Levanger (leder), Ivar

Vatn fra Inderøy, Hans Olav Ranum fra Overhalla og

Olav Galtvik fra Frosta. I tillegg har Aud Mari Folden,

som sitter i grøntutvalget i Norges Bondelag og

Haavard Eggen i MittGrønt Nye vært i utvalget.

Utvalget har hatt ett møte, og behandlet da innspill til

Jordbruksforhandlingene 2007.

Ungdomsutvalget. 

Det ble i 2007 etablert et eget ungdomsutvalg, som har

bestått av representanter fra Nord-Trøndelag Bondelag,

Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag og 4H Nord-

Trøndelag.  

Verveutvalget

Nord-Trøndelag Bondelag etablerte i 2007 et eget ver-

veutvalg. Anne Segtnan er leder i verveutvalget, i til-

legg består det av Trond Hodne, Kjetil Hynne og Einar

Tyldum. Verveutvalget deltok på regionmøtene høsten

2007.

Inntekts- og arbeidsvilkår

Foran jordbruksforhandlingene 2007 

Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med stu-

dieringer og informasjonsmøter i flere lokallag. 29 lokal-

lag ga innspill til fylkeslaget, samt at det kom innspill fra

19 andre lag og organisasjoner. Fylkeslaget utarbeidet

med bakgrunn i disse innspillene uttalelse til Norges

Bondelag. 

Nord-Trøndelag Bondelag prioriterte særlig et betydelig

løft for velferdsordningene, et nødvendig inntektsløft,

styrking av det nasjonale beitetilskuddet og styrking av

investeringsvirkemidlene. Fylkeslaget pekte spesielt på

behovet for å øke arealtilskuddene for grovfor for å

balansere ”konkurranseforholdet” mellom leie av area-

ler til korn og til grasproduksjon.

Bonde for en dag 

Lokallagene i Nord-Trøndelag gjennomførte spørreun-

dersøkelser rettet mot listetoppene i kommunene i april.

I Nord-Trøndelag mente politikerne at landbruket er vik-

tig, at overføringene bør økes og rammebetingelsene

for næringsutvikling bedres. Vi fikk inn svar fra 19 av 24

kommuner. Like viktig som resultatene av undersø-

kelsen er lokallagsledernes kontakt med lokalpolitikerne.

Vi skal være ledende i utviklingen av nord-trøndersk landbruk

Annonsebilag

Kampklare bondelagsledere og utsendinger på årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ! Foto: Svein Helge Falstad, Trønderavisa.

ØKT TRYGGHET OG
GODE RABATTER

Norges Bondelag og Gjensidige samarbeider
om trygghet for familie og g�rd. Som
medlem tilbys du gode rabatter og fordeler
hos oss.

Kontakt oss p� 03100, se
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Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen er Bonde for en dag. 

ADVOKATENE HUSTAD OG SØRVIG AS

Advokatfirmaet driver alminnelig praksis i Namsos og ble eta-

blert av høyesterettsadvokat Wennevik i 1941. Vi yter juridisk

bistand til bedrifter, offentlige etater og privatpersoner, med sær-

lig vekt på fast eiendoms rettsforhold, forretningsjus, offentlig

rett og prosedyre. 

Vårt firma er samarbeidsadvokater med Norges Bondelag. 

Vi har over mange år ytet bistand i ulike situasjoner og saker.

Det har gitt oss erfaring og utviklet vår innsikt og kompetanse.

Vi bestreber oss på å yte bistand med en sterk faglig og etisk for-

ankring.

Advokat Ivar Hustad              Advokat Stein Aage Sørvig

Kontakt oss: Tlf: 74 22 66 77  Fax: 74 22 66 78 

www.namsosadvokatene.no

18. april offentliggjorde vi

resultatene på arrangemen-

tet Bonde for en dag på

Bjerkem gård. Listetoppene

til fylkestingsvalget fikk

prøve seg som bønder.

Jakob Bjerkem redegjorde

for drifta på gården og ga

kyndig assistanse med

gårdsdrifta. I tillegg innledet

Ove Magne Ribsskog om

en dag i en bondes liv. Jon

Trøite presenterte våre prio-

riteringer fram mot jord-

bruksforhandlingene, før vi

avsluttet med debatt og god

mat. Politikerne gav uttrykk

for at de hadde hatt en

spennende og lærerik opp-

levelse.



Samarbeidsadvokater 

Nord-Trøndelag Bondelag har etablert samarbeid med

to advokatfirma i fylket. Dette er Christensen på

Steinkjer og Sørvig på Namsos. Samarbeidsavtalen

innebærer at våre medlemmer kan få et gratis førsteråd

over telefon ved juridiske spørsmål, og advokatene blir

tilbudt kursing fra advokatene i Norges Bondelag for å

spisse kompetanse mot vår næring. 

Forsikringssamarbeid med Gjensidige

Gjensidige er en strategisk samarbeidspartner for Norges

Bondelag. Nord-Trøndelag Bondelag har møter med

Gjensidige med jevne mellomrom. I 2007 var Nullvisjonen

hovedtiltaket, med innlegg i Landbrukstidende.

Næringspolitikk og

næringsutvikling

Rovdyrpolitikk 

Det nordtrønderske landbruket kan se tilbake på det

nest verste året så langt med hensyn til tap av husdyr

til rovdyr. Det samla tapet av sau og lam på utmarks-

beite (innenfor organisert beitebruk) lå på 11,2%, dvs

omkring 8000 dyr i 2007. Rovdyrpolitikken og rovdyr-

problematikken har vært et meget viktig arbeidsområde

for Nord-Trøndelag Bondelag.

Fylkeslaget har vært representert som observatør ved

3 møter i Rovviltnemnda. Leder i Rovviltnemnda deltok

på fylkeslagets årsmøte, og vi oppfatter at det er grei

dialog og åpenhet mellom Rovviltnemnda og næringa.

Vi registrerer imidlertid at det er vanskeligere å få den

samme dialogen med rovviltforvaltningen på fylkesnivå.

Fylkesmannen må bidra til ryddigere informasjon og

involvering av interesseorganisasjoner i fylket i den

løpende rovviltforvaltningen. Dette er det nødvendig å

få på plass framover.

Ulike organisasjoner deltok høsten 2007 på møte med

rovviltnemnda, der tema var evaluering av den vedtatte

forvaltningsplanen for rovvilt i Region 6. Nord-Trøndelag

Bondelag støttet den gjeldende forvaltningsmodellen

med politisk oppnevnt rovviltnemnd, men la vekt på at

Rovviltnemnda kan ta større makt i forvaltningen av rov-

vilt enn den gjør i dag. Nord-Trøndelag Bondelag mener

forvaltningsplanen ikke har gitt den forutsigbarheten

som var skissert i forhold til rovviltbelastningen for beite-

næringene i Nord-Trøndelag. Rovviltpresset på beite-

næringene har økt, og har også spredt seg, uavhengig

av det valgte forvaltningsregimet.

Grovt sett kan Nord-Trøndelag Bondelags innspill

sammenfattes med følgende:

* Nord-Trøndelag Bondelag er uenig i at Indre Namdal

prioriteres som bjørneområde med 4 årlige ynglinger.

Det må etableres et skadebasert forvaltningssystem, 

slik at skadegjørere tas ut når og der de gjør skade.

* Uttak av skadegjørere må være et offentlig ansvar. 

Utfordringen blir å få bestanden ned på bestands-

målet. Dette innebærer at myndighetene må inn med

aktive forvaltningstiltak for uttak av rovvilt; vårsnøjakt

på bjørn og jerv, hiuttak på jerv.

* Det må bevilges mer penger til bestandsregistrering.

* Lokal deltakelse er avgjørende i forhold til bestands-

registrering og forvaltning.

Kortnebbgås

Våren 2007 ble den verste vi har hatt med hensyn til

beiteskader forårsaket av kortnebbgås på trekk til

Svalbard. Årsaken til de omfattende skadene i år var

både at bestanden øker (anslått til 55 000 fugl) og at

værforholdene forsinka det videre trekket fra Trøndelag

og nordover. 

Nord-Trøndelag Bondelag har deltatt på to møter om

kortnebbgås i regi av Fylkesmannens landbruksavde-

ling (FMLA). I tillegg holdt fylkeslaget innlegg ved et

seminar om kortnebbgås på HINT 19. oktober. 

Nord-Trøndelag Bondelag har i samarbeid med Nord-

Trøndelag jeger- og fiskerforbund arrangert to kurs med

jakt på kortnebbgås og organisering av grunneierinte-

ressene som tema. Det må arbeides videre med å gjøre

jakt på høsttrekket attraktiv og mer effektiv for å stabili-

sere, og etter hvert redusere kortnebbgåsbestanden. 

Omdømme, rekruttering og utvikling

Med bakgrunn i rekrutteringssituasjonen til landbruket

og den økende konkurranse om arbeidskraft tok Nord-

Trøndelag Bondelag initiativet til prosjektet “Omdømme,

rekruttering og utvikling”. Prosjektet er et samarbeid

med Fylkesmannens Landbruksavdeling og

Kvinneuniversitetet i Nord. Samvirket og andre organi-

sasjoner knyttet til landbruket er også involvert. 

Kompetanse

Nordtrøndersk landbruk er preget av høy kompetanse.

Nord-Trøndelag Bondelag jobber for å videreføre og

styrke dette. I 2007 var organisasjonen aktiv i følgende

sammenhenger:

* Prosjektet ”Bedriftsutvikling i landbruket”

* Prosjektet ”Ledelse i samdrifter”

* Skolering av tillitsvalgte

* Kalvefestival

* Forprosjektet ”Landbruk som programfag i 

kunnskapsløftet”

* Praktiske HMS-kurs

* Landbrukshelga med blant annet Unge Bønder kurs

Fornybar energi 

Nord-Trøndelag Bondelag er representert i styrings-

gruppa for det nystarta prosjektet ”Bioenergi i Nord-

Trøndelag 2007-2010”. Formålet er målretta arbeid for

mer bruk av biomasse som energikilde og økt lokal ver-

diskaping basert på dette i Nord-Trøndelag.  Med bio-

masse menes energiråstoff produsert i landbruket. 

Når det gjelder vindkraft har fylkeslagets engasjement i

hovedsak gått på å sikre grunneiernes rettigheter i for-

bindelse med den enorme interessen som vises fra

ulike energiselskaper for å bygge ut vindkraft i Nord- og

Sør-Trøndelag. Utbygging av overføringslinjer er også

sentralt. Fylkeslaget har bedt berørte lokallag om inn-

spill i forhold til konsesjonssøknad og en rekke mel-

dinger om vindkraftprosjekter og overføringslinjer. 

Inn på Tunet

Inn på Tunet er fellesbetegnelsen på tjenester overfor

barn og ungdom i barnehager og skole, og for ulike bru-

kergrupper innen helsesektoren, hvor gårdsbruk bidrar

med arena og pedagogisk opplegg. Nord-Trøndelag

Bondelag er medlem i styringsgruppa for prosjektet

“Grønn omsorg”, med prosjektledelse hos fylkeslegen.

Utmarkssatsing/grunneierrettigheter

Nord-Trøndelag Bondelag har deltatt på ett møte i råd-

givende gruppe for prosjektet ”Verneområder som

grunnlag for lokal verdiskaping”. Formålet med prosjek-

tet er økt lokal verdiskaping med grunnlag i verneområ-

dene gjennom utprøving i utvalgte områder. 

Nord-Trøndelag Bondelag har i 2006 og 2007 vært i for-

handlinger med NTE i forbindelse med reforhandling av

en avtale vedrørende grunnerstatning for høgspentled-

ninger og retningsgivende takstpriser. Vi har enda ikke

kommet til enighet om noen ny avtale. Styret i Nord-

Trøndelag Bondelag har derfor besluttet å henstille

medlemmene om ikke å underskrive avtaler om grunn-

erstatning for høyspentledninger med Nord-Trøndelag

Elektrisitetsverk, før de har tatt kontakt med fylkeslaget.

Vi skal være nord-trønderbondens viktigste redskap i arbeidet med rammevilkår

Annonsebilag

Glade Bondelagstillitsvalgte og samarbeidspartnere på ledersamling i Finland.  

VI KJENNER BEHOVET 
LANDBRUKET HAR!

Mange av våre rådgivere har nær 
tilknytning til landbruket. Dette 
er kunnskap du kan dra nytte av.

Ring oss på 07303



Vi skal utfordre bøndene i Nord-Trøndelag til å utvikle egne ressurser på gården og i bygda

Postadresse: 

Serviceboks 2541, 7729 Steinkjer

Sentralbord: 74135080

Faks: 74135090

e-post: nord.trondelag@bondelaget.no

Hjemmeside:

http://www.bondelaget.no/nordtrondelag/

Telefonliste ansatte:

Anny Bruheim 74135081

Marit Haugen             74135082

Pål-Krister V. Langlid 74135084

Ove Magne Ribsskog 74135085

Bjørn Finanger (BSF) 74135083

Adresser og telefonliste:    Nord-Trøndelag Bondelag, Hamnegata 36, 7729 Steinkjer

Annonsebilag

Revidering av strategi for landbruksrelatert

næringsutvikling – BU-midlene

Strategi for landbrukrelatert næringsutvikling ble vedtatt

av Fylkesmannen i 2004. Strategien gjelder fram til

2008, men FMLA inviterte høsten 2007 til en drøfting

og revidering av strategien. Fylkeslaget har funnet det

riktig å prioritere sau- og grøntproduksjon i tillegg til

melke- og storfekjøttproduksjon. Det ble også åpnet for

tilskudd til investering i smågrisproduksjon, med bak-

grunn i den radikalt endra markedssituasjonen på gris. 

Regionalt Miljøprogram/SMIL

Nord-Trøndelag Bondelag har deltatt i kulturlandskaps-

gruppa, som ledes av Fylkesmannen. Utforming og for-

valtning av Regionalt miljøprogram og SMIL-ordninga

er spesielt viktige tema i denne sammenhengen. Den

økonomiske rammen for Regionalt miljøprogram ble for

liten i forhold til søknadspågangen i 2007, og

Fylkesmannen vedtok derfor å redusere satsene på

enkelte ordninger i programmet. Det er meget positivt

at interessen for ordningene over programmet er så

stor. 

Når det gjelder SMIL-ordningen registrerer vi at enkelte

kommuner ikke har klart å anvende tildelte midler. Det er

derfor viktig at Bondelaget er en aktiv pådriver for å øke

etterspørselen etter midler i kommunene.

Økologisk landbruk

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag behandla i 2007 rap-

porten fra en partssammensatt arbeidsgruppe om

”Forslag til strategier og tiltak rettet mot primærproduk-

sjon for å nå Regjeringens målsettinger for økologisk

matproduksjon og matforbruk”. Arbeidsgruppa foreslo

en rekke tiltak for å nå målsettingen om 15% økologisk

matproduksjon og matforbruk i 2015.

Nord-Trøndelag Bondelag skrev at det er viktig å dekke

den økende etterspørselen av økologiske varer med

norskproduserte varer. Det er også på sikt et mål at

økologiske produkter må omsettes i markedet som

økologiske, og med en merpris til forbruker. I en opp-

byggingsfase er det imidlertid nødvendig å stimulere

utviklingen av økologisk landbruk aktivt med en rekke

virkemidler. Fylkeslaget hadde flere forslag til justering-

er av tiltakene fra den partssammensatte arbeidsgrup-

pen.

Sammen med Oikos Midt-Norge og Steinkjer kommune

var Nord-Trøndelag Bondelag arrangør av seminar om

økologisk landbruk på Bjerkem 19. oktober.  

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket 

Nordtrøndersk landbruk er avhengig av utenlandsk

arbeidskraft, og særlig produksjon av bær og grønnsa-

ker. Det er avgjørende for omdømmet for hele landbru-

ket at utenlandsk arbeidskraft sikres gode forhold og

vilkår når de tar arbeid i landbruket. 

Nord-Trøndelag Bondelag har nå startet et samarbeid

mellom næring, organisasjoner og offentlige myndighe-

ter for å klarlegge forvaltningen av regelverket omkring

bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket. 12.

november ble det gjennomført et stort møte i

Bondelagets lokaler med deltakelse fra Arbeidstilsynet,

Skatteetaten, Politiet, Fylkesmannens landbruksavde-

ling, LO Nord-Trøndelag, Norges Bærdyrkerlag,

Steinkjer bær- og grønnsaksdyrkerlag, Gartnerhallen og

Nord-Trøndelag Bondelag. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av repre-

sentanter fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet,

Steinkjer bær- og grønnsaksdyrkerlag og Bondelaget,

med mandat å utarbeide en felles forståelse av regel-

verk og forvaltning på området. Formålet er å koordi-

nere forvaltningen, øke kompetansen om regelverket,

gjøre det lettere for næringa å oppfylle kravene og

bidra til at næringa følger offentlige krav. 

Landbruksskrot/avfallshåndtering i landbruket 

Det ble i 2006 utarbeidet en langsiktig avtale med

Retura AS om å tilby varige og tilpassede avfallsløs-

ninger for landbruket. Bakgrunnen var ønsket om bidra

til at landbruket driver på en miljøvennlig måte, lette

avfallshåndteringen for næringa, og hjelpe den enkelte

bonde å oppfylle kravene i KSL.  

Grønn forskning

Det ble høsten 2006 tatt initiativ til å samordne innsat-

sen for å bli bedre på landbruksrelatert forskning i regi-

onen. Det ble satt ned et arbeidsutvalg med represen-

tanter fra bondelag, forsøksringer, næringsmiddelindus-

tri, OI! Trøndersk Mat og Drikke, og med FMLA i Nord

Trøndelag som sekretær. Jon Trøite leder dette

Arbeidsutvalget for grønn forskning. Oppgaven var å

arbeide fram konkrete forskningsprosjekter og bedre

samhandlinga innenfor FOU-miljøene. Vi har oppnådd

bedre samhandling, bl.a. ved at vi gjennomførte ei nett-

verkssamling. Men det har foreløpig ikke ført til konkre-

te forskningsprosjekter. Arbeidet vil bli videreført som et

prosjekt der Samarbeidsrådet for Midt-Norge er pro-

sjekteier og oppdragsgiver, mens Oi! skal stå for den

praktiske gjennomføringen.

Opplysning

Åpen gård

Det er gjennomført 4 Åpen Gård arrangementer i 2007.

Sted for gjennomføring: Overhalla, Inderøy, Leksvik og

Ogndal. Tilbakemeldingene sier at det har vært positive

arrangementer med godt oppmøte fra publikum. 

Bondelagets hjemmeside 

Nord-Trøndelag Bondelag har som fylkeslag egen

hjemmeside med samme design- og utviklingsleveran-

dør som Norges Bondelag. Nettstedet oppdateres fra

vårt kontor, med nyheter, pressemeldinger etc. 

Administrasjonen har i 2007 forsøkt å benytte sms, e-

post og nettsida aktivt for kommunikasjon med lokallag

og medlemmer. 

Pressemeldinger

Nord-Trøndelag Bondelag sendte i 2007 ut 20 egne

pressemeldinger. Vi fikk tilslag på alle disse, enten i en

av regionavisene, en av lokalavisene eller i NRK. I til-

legg har vi stilt opp på intervjuer som mediene selv har

tatt initiativ til. 

Åpen dag i Hamnegata

14. desember arrangerte vi åpen dag i Hamnegata 36.

Vi serverte graut til vel 100 stykker, kontorsti og en tri-

velig prat var også ingredienser i dagen. Som start på

dagen var nyvalgte ledere i lokallagene invitert til en

time der landbrukspolitikk og oppbygging av organisa-

sjonen var tema. I tilegg deltok Gjensidige og Jon

Magne Holten og Tor Bøgseth  fra prosjektet ØkoLØFT.

Vi synes dette var en fin og trivelig dag, som endte

med innslag i NRK Trøndelag om nordtrønder-

bondens optimisme i forhold til kjøp av melkekvoter. 

Gode

Bondelagsmedlemmer!

2007 var et godt organisasjonsår! Hvordan kan jeg så

slå fast det? En hovedgrunn: 

Vekst i aktiviteten og engasjementet i lokallagene. 

Mange medlemsmøter, innspill fra lokallag og enkelt-

medlemmer i forbindelse med jordbruksforhandlingene,

åpen gård, landbruksspill, bygdadager, møter med ung-

dommer, spørreundersøkelse blant lokalpolitikerne,

politiske møter og arrangement med høy sosial faktor. 

Aktiviteten i våre 42 lokallag er grunnlaget for

Bondelaget!

Så håper jeg at arbeidet fylkeslaget gjør, også legger et

godt grunnlag for, og inspirerer 363 tillitsvalgte og 5467

medlemmer til å engasjere seg og gjøre ting sammen i

Bondelaget! 2007 var et år fylkeslaget prioriterte orga-

nisasjonsarbeid, bl.a. gjennom kurs for tillitsvalgte, del-

tagelse på møter, to runder med regionmøter, etable-

ring av verveutvalg og sist men ikke minst, ledersam-

ling i Finland. Jeg opplevde vår første ledersamling

utenfor landets grenser som en vitamininnsprøytning

for organisasjonen.   

I Finland konstaterte mange av oss at det nordtrønder-

ske landbruket ikke har noe å skjemmes over, snarere

tvert imot. Vi diskuterte i regionmøtene i høst hvordan

vi kan bli enda flinkere til å holde fram og snakke om

det som er positivt i landbruket og bondeyrket. Det

burde ikke være vanskelig, for vi har mange og mye å

være stolt av i Nord-Trøndelag!

Jeg ønsker oss alle stort engasjement i landbruket og i

Bondelaget også i året som kommer!

Marit Haugen, organisasjonssjef

Avfall/gjenvinning

LEI EN CONTAINER
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www.retura.no
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Vi bidrar til å holde

Norge levende og grønt

...fordi vi bryr oss og fordi vi kan.

I mer enn 100 år har vi vært en av landbrukets

viktigste samarbeidspartner. Det skal vi fortsatt

være, samtidig som vår fagkompetanse skal

komme alle til gode. Vi har mål om fortsatt vekst,

både innen landbruksvirksomheten og gjennom

våre mange datterselskaper.


