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Opptur ble nedtur

Fylkesstyrets arbeid 
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 
2009 bestått av:

Leder: Jon Trøite, Hegra (2005)
Nestleder: Johan Arnt Hernes, Frosta (2009)
Styremedlemmer:
Helga Stavrum Opheim, Ekne (2006)
Anne Berit Skjerve Sæther, Leksvik (2008)
Trine Hasvang Vaag, Snåsa (2009) 
Sigrid Klefsås, Skjelstadmark, NTBK
Tor Odin Ekle, Åsen, NTBU
Varamedlemmer:
1. Anders Røflo, Røra (2009)
2. Jon Olav Skrove, Vuku (2006)
3. Martha Aspehaug Sæther, Hegra (2009)

Styret har hatt 9 ordinære styremøter, og 3 te-
lefonmøter. Det er til sammen behandlet 60 
protokollførte saker. I tillegg er det behandla 
en rekke orienterings- og referatsaker. De vik-
tigste sakene har vært: 
• Oppsummering av årsmøtene i lokallaga
• Aktive lokallagsmidler 2009
• Høring ”Landbruksmelding for Trønde-

lag”
• Prinsipprogram for Norges Bondelag 

2009-2013
• Regional handlingsplan Inn på tunet
• Høring klimameldinga for landbruket
• Distriktsløftet
• Innspill til arbeidsgruppe arealtilskudd 

grovfôr - korn
• Regionmøtene
• Uttalelse til jordbruksforhandlingene 

2009
• Høring Forvaltningsplan for rovvilt i re-

gion 6
• Høring Forvaltningsplan for vannområ-

dene Foldafjorden og Stjørdalsvassdraget
• Traktorkjøring på nye E6
• Høring om regelverk for kjøring med 

brede landbruksmaskiner på offentlig veg
• Klima- og energiplan for Nord-Trøndelag
• Aksjonsberedskap foran jordbruksfor-

handlingene

Styret og administrasjonen har deltatt på til 
sammen 18 lokallagsårsmøter og flere tema-

møter i lokallagene. Høsten 09 ble det også 
gjennomført et strategiseminar på Inderøy for 
styret og administrasjonen. Fylkeslege Marit 
Kverkild og Bjørg Bruset fra Appareo kommu-
nikasjon var delaktige i prosessen.

Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 
31.12.09 et medlemstall på 5.310. Dette er en 
nedgang fra 2008 på 74 medlemmer. Vi har 
fått 261 utmeldinger og 187 innmeldinger. 
Fylkeslaget bestod av 41 lokallag pr 31.12.09.

Organisasjonsarbeid
Bondelagets årsmøte
Årsmøtet i Norges Bondelag ble holdt i Bodø 
10. – 12. juni 2009. Der ble Nils T. Bjørke 
valgt til ny leder etter Pål Haugstad. Steinar 
Klev fra Nord-Trøndelag ble takket av etter fire 
år i styret. En annen nordtrønder, landbruks- 
og matminister Lars Peder Brekk, holdt inn-
legg på årsmøtet.

Nord-Trøndelags delegasjon holdt flere for-
beredte innlegg: Jon Trøite om arealtilskudd 
gras og korn, Johan Arnt Hernes og Svein Arne 
Fredriksen om lærlingeordning og fagbrev, Tor 
Oluf Kjølen om fraktutjevning og Anne Berit 
Skjerve Sæther og Anita Marø om Inn på tunet.

Årsmøtet vedtok et nytt prinsipprogram. 
Flere endringsforslag fra Nord-Trøndelag ble 
vedtatt.

Årsmøtet i Nord-Trøndelag
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble 
holdt i Steinkjer rådhus 6. – 7. mars. Det 
møtte 79 utsendinger. Med gjester deltok i alt 
99 personer på årsmøtet. Møteleder var Vigdis 
Hjulstad Belbo. Fra Norges Bondelag deltok 
leder Pål Haugstad.

Jon Trøite holdt hovedinnlegget. Der tok 
han til orde for at melkeproduksjonen må pri-
oriteres i jordbruksforhandlingene. De fleste 
innleggene i debatten handlet om behovet for 
et inntektsløft i landbruket. Men også mar-
kedsordningene, jordbruksoppgjøret, rovdyr, 
radiobjeller og WTO var blant temaene. 

Årsmelding og regnskap for 2008 ble en-
stemmig godkjent. Det samme ble arbeidsplan 
og budsjett for 2009. Under valget ble det 
reist kritikk mot valgkomiteen for manglende 

representasjon fra norddelen av fylket. Etter 
benkeforslag ble Trine Hasvang Vaag fra Snåsa 
valgt som nytt styremedlem. Valgene for øvrig 
framgår av oversikten over.

Det ble gitt korte meldinger fra Nord-Trøn-
delag fylkeskommune, Nord-Trøndelag Nei til 
EU, Nord-Trøndelag bonde- og småbrukarlag 
og Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag. 

Årets første valgkampdebatt ble holdt un-
der årsmøtet. Toppkandidatene ble utfordret 
på landbrukspolitikken. Deltakere var: Lars 
Peder Brekk (Sp), Susanne Bratli (Ap), Trond 
Martin Sæterhaug (SV), Lars Myraunet (H), 
Bjørg Tørresdal (KrF), Øystein Mørkved (V), 
Robert Eriksson (Frp) og Steinar Klev, Bonde-
laget. Møteleder var sjefredaktør Arve Løberg.

Bilder av bønder
Under årsmøtet var det utdeling av premier i 
fotokonkurransen ”Bilder av bønder”, arran-
gert av Nord-Trøndelag Bondelag i samarbeid 
med Trønder-Avisa. Seremonien ble ekstra 
høytidelig ettersom landbruks- og matminis-
ter Lars Peder Brekk sto for overrekkelsen.

Fotokonkurransen var et ledd i omdømme- 
og rekrutteringsprosjektet. I alt 80 bilder ble 
vurdert av en jury som besto av naturfotograf 
Aina Bye, pressefotograf Johan Arnt Nesgård 
og Ove Magne Ribsskog. Førstepremien for 
fotografer over 15 år gikk til Gunhild Bjerkan, 
Inderøy. Førstepremien i klassen under 15 år 
gikk til Marte Kirkeby-Garstad (7), Vikna.

Mediekurs
Under dag to av årsmøtet ble det holdt et kurs 
i omdømme og praktisk mediearbeid. Blant 
innlederne var sjefredaktør Arve Løberg i 
Trønder-Avisa og leder Kathrine Kleveland i 
Norges Bygdekvinnelag. Kursdeltakerne ble 
etter en fellessekvens delt i tre grupper; avis, 
foto, intervju og praktisk internett.

Ledersamlinger
I 2009 arrangerte vi to ledersamlinger i Nord-
Trøndelag Bondelag. Den første fant sted på 
Høylandet samtidig med Revyfestivalen. Selv-
følgelig var vi på revy. I tillegg var vi på fortel-
lerkurs. Hovedmålet med dette var at vi alle 
skulle bli litt flinkere til å foretelle om det flotte 
yrket det er å være bonde.

Hegra 27.1.2010  
Jon Trøite

Både før, under og etter jordbruksopp-
gjøret i 2008, var jeg av dem som mente 
at dette var ”tidenes jordbruksoppgjør” 
med ei ramme som endte på 2,4 mrd. 
Når vi nå skal gjøre opp status for 2009, 
viser det seg at mange bønder i stedet 
opplever til dels kraftig inntektsned-
gang. Kostnadseksplosjon og store pro-
blemer med å ta ut de avtalte målprisene 
i markedet, gjør at vi i Nord-Trøndelag 
Bondelag for første gang på mange år, 
bruker ordet krise om situasjonen i 
landbruket. Så det er bare å beklage, jeg 
tok feil.

Bakgrunnen for optimismen i 2008 
var den kraftige prisøkningen på mat 
internasjonalt høsten 2007 og våren 
2008. Ettertida viser vel at dette delvis 
var drevet av spekulanter, som så starten 
på finanskrisa, og i stedet plasserte pen-
ger i matvarer. Resultatet ble enda flere 
millioner sultende mennesker, og store 
overskudd i gjødselindustrien. Det ble 
nok et eksempel på at matmarkedet 
internasjonalt, og i Norge, trenger po-
litisk styring.

Heldigvis ble jordbruksoppgjøret i 
fjor preget av politikk, i og med at mye 
av ramma ble finansiert med budsjett-
penger. I tillegg fikk vi en investerings-
pakke rettet mot både jordbruk og 
skogbruk. Men kanskje var det viktigste 
som skjedde at partene ble enig om en 
ny modell for markedsregulering, den 
såkalte volummodellen. Fylkesstyret 
engasjerte seg sterkt i denne saken og 
er godt fornøyd med resultatet. Det at 
bare storfekjøtt ble flyttet over i den nye 
modellen, mener vi også var riktig.

I og med at landbruket er så avhengig 
av politikk, ble mye av fjoråret preget 
av stortingsvalget. Vi føler at vi fikk satt 
landbruket på dagsorden i valgkampen 
i fylket.

Den rødgrønne flertallsregjeringen 
fikk fornyet tillit, og det er i tråd med 
ønsket til et stort flertall av nordtrøn-
derske velgere. Også vi i landbruket har 
fortsatt store forventninger til denne 
regjeringen. Ikke minst til den varslede 
stortingsmeldingen om landbruks- og 
matpolitikken. For å oppfylle målet om 
økt matproduksjon i hele landet, vil jeg 
anbefale regjeringen å fokusere på inn-
tekt og rekruttering.

Med dette vil jeg si takk for meg som 
leder i Nord- Trøndelag Bondelag. Jeg 
er takknemlig for å ha fått oppleve å ha 
det mest spennende vervet i nordtrøn-
dersk landbruk i fem år.

Vil takke for et utmerket samarbeid 
med styret og administrasjonen. Og 

ønsker lykke til videre med arbeidet for 
  den viktigste næringa

 i Nord-Trøndelag,
 landbruket.

Vi får Nord-Trøndelag til å gro!
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Årsmelding 2009
Nord-Trøndelag Bondelag

MØTTE JENS: Bondelaget markerte seg under Arbeiderpartiets valgkampåpning i Namsos 13. august. Einar Olav Vie og Jon Trøite 
hilste på statsminister Jens Stoltenberg og overrakte krav om bedre inntekt og nordlandsvilkår.


