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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 29.10.2012 Vår dato: 15.11.2012 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 11/01686 

Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Kåre Peder Aakre, Trond Hodne, Johan 

Kristian Daling, Inger Hovde, Marna Ramsøy, Erik Melting, Anders Røflo 

 

 

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 27. august 2012 

 

Vedtak: Godkjent 

 

3/2012  Siden sist / åpen post 

                         a) Ledersamling Norges Bondelag v/Asbjørn 

   b) Arbeidet med nytt regionalt BU-program v/Asbjørn 

c) Politisk jobbing med tollvernet, bl.a.møte m Vedum, Arnstad,    

Navarsete, Borten Moe v/Asbjørn 

   d) Møte ved vegvesenet v/Asbjørn 

   e) Møte om regionalt miljøprogram v/Kåre Peder 

   f) Arbeidet med vannrammedirektivet (se egen notat) v/Anders 

   g) Inn på tunet møte v/Inger 

   h) Kornutvalg v/Anders 

     

 

 Vedtak:  

Styret i Nord-Trøndelag er opptatt av det skal være en god og effektiv prosessen rundt 

utarbeidelsen av strategidokumentet 2013-17. Styret mener det hadde vært gunstig å starte 
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dette arbeidet med en SWOT-anayse for å synliggjøre hvor vi står. Styret mener det hadde 

vært gunstig at noen utenfra hadde sett oss i kortene. Målene må komme tydelig fram. 

Styreleder og administrasjon jobber videre med dette.  

 

Til sak d) Standarder avstander jernbane vei og gangfelt vei bør kunne vurderes. Dette bør tas 

opp nasjonalt. Landbruket bør plassere seg når det gjelder fremkommelighet. 

 

Til sak e) poengterte styret at beiting er viktig, hersjing og gamle husdyrraser bør ikke 

prioriteres over RMP. Slåttemyrer og slåttemark må ikke prioriteres via disse midlene, men 

eventuelt finansieres av miljøvernmyndighetene og Naturmangfoldloven.  

Til sak f) vannrammedirektivet bør være tema på regionmøtene. Vi må prøve å finne 

engasjerte folk i lokalmiljøene. Løype for framdrift i dette arbeidet er lagt for vannområdet, 

dette må undersøkes.     

 

Til sak h) to kornmøter i Nord-Trøndelag 27. og 28.  november Anders møteleder på Skogn,  

Kåre Peder møteleder i Overhalla.  

  

Til sak g) Inger skriver utkast til innspill til Norges Bondelag ang. Inn på tunet 

innspill/strateg. 

 

Sak a), b) og c) orienteringene tas til orientering,  

 

 

6/2012  Media 

   a) Jobbinga med Nationen v/Ove Magne 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

7/2012  Fylkeskontoret informerer 

   a) Forvaltingsplan rovdyr v/Pål-Krister 

   b) Kompetanseløft Trøndersk Landbruk v/Marit 

   c) HMS-kampanjen v/Brita 

   d) Naturmangfoldloven v/Pål-Krister 

   e) Midt-Norsk temakonferanse/ledersamling v/Brita 

 

Vedtak: Sak a), b), c), d) og e) til orientering.  
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Saker til behandling 

40/12 12/01194-3 Årsmøter i lokallag 2012 - evaluering så langt 

 
 

 

Vedtak 
Styret tar kontakt med de fadderlaga som enda ikke har meldt fra om årsmøtene.  

Korte referat fra de årsmøtene styremedlemmene har vært på:  

Øvre Høylandet; rolig og heller dårlig oppmøte 

Ytterøy; bedre engasjement og relativt godt oppmøte 

Stod; 10 stk møtte, prata over bordet, ønsker fokus på matsikkerhet, bygg mentalt importvern.  

Nærøy; bra oppmøte, kritikk på Bondelagets mediehåndtering i etterkant av %-toll vedtak 

Leka; godt oppmøte, engasjert, aktivt lag 

Meråker; godt oppmøte (1/2 medlemsmassen) med i Fjell-landbruk prosjektet til Øyvind 

Skarstad, vil ha åpen gård 2013. 

Frosta; dårlig oppmøte, kritisk til mediehåndteringa til Bondelaget etter %-tollen 

Beitstad; 24 stk, positivt og engasjert, Rv 17 virkemidler og prioriteringer, god 

organisasjonskultur 

Egge og Kvam; 14 stk, noen var negativ, skal ha politiske møter. 

Ekne; positivt møte, godt møte, Bondelaget limet i bygda og tar samfunnsansvar, aktiv på 

skolen, jobber med mobildekning,  

Sparbu; dårlig oppmøte, litt tamt  

 

Administrasjonen bør styre hvem fra styret som skal delta på hvilke årsmøter. Lokallagene 

kommer med datoer på når de skal gjennomføre årsmøte og administrasjonen fordeler besøk. 

Styret bør ruller litt på hvem som møter hvor og litt geografisk spredning innefor forsvarlige 

økonomiske rammer. 

Styremedlemmene som skal på besøk må få møteinnkalling, og det må være lagt til rette med 

teknisk utstyr.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 
Vi er midt inne i årsmøtene for lokallaga, og 14 lokallag har gjennomført årsmøter. Her er 

oversikt over de som har hatt og de som har meldt fra at de skal ha årsmøte: 

LOKALLAG DATO KLOKKESLETT STED REPR. FRA 

FYLKE 

Øvre Høylandet 20.09.12 19.30 Øie ungdomshus Anders 

Namdalseid 15.10.12 19.30 Solhaug Grendehus  

Åsen 17.10.12 20.00 Mossing samdrift  

Beitstad 17.10.12 20.00 Bygdasentralen Asbjørn 

Nærøy 19.10.12 20.00 Hofles Storkiosk   

Egge og Kvam 23.10.12   Asbjørn 

Leka 24.10.12   Kåre Peder 
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Meråker 24.10.12 20.00 Fundaunet 

Miljøgård 

Trond 

Verdal 25.10.12 19.00 SNK  

Sparbu 25.10.12   Asbjørn 

Sandvollan 25.10.12    

Ytterøy 25.10.12   Anders 

Stod 25.10.12 12.00 Persløkka samdrift Johan Kristian 

Frosta 25.10.12   Trond? 

Flatanger 25.10.12 19.30 Zanzibar Inn  

Skjelstadmark 25.10.12 19.30 Sanitetshuset (besøk fra 

kommunen, Anita 

Haugen) 

Inderøy 29.10.12  Hylla Asbjørn 

Namsskogan og 

Røyrvik 

30.10.12  Limingen 

Gjestegård 

Asbjørn 

Verran 30.10.12   Ingen ønsker om 

besøk 

Foldereid 31.10.12 20.00 Foldereid 

samfunnshus 

Ønsker besøk 

Vuku  31.10.12 19.30 Stene  Asbjørn 

Ekne 24.10.12   Asbjørn 

Ogndal 31.10.12?    

Høylandet 01.11.12   Kåre Peder 

Namsos 01.11.12 19.30 Mattilsynets lokaler Inger 

Snåsa 05.11.12 19.30 Snåsa Hotell Asbjørn 

Skogn 13. 11.12  19.30 Ingen ønsker om 

besøk 

Overhalla 22.11.12    

Grong 27.11.12 Arr. sammen med 

bygdekvinnelaget 

19.30 Besøk av Jostein 

Grande 

 

Mangler dato fra: Stjørdal, Lånke, Skatval, Hegra, Leksvik, Nesset, Frol, Mosvik, Lierne, Fosnes 

og Vikna. 

 

Styret oppsummerer og evaluerer årsmøtene så langt. Viktig å få med de innspillene som har 

kommet fram på møtene styret har deltatt på. 

 

Styret kan gjerne også ta en diskusjon på organisering/fordeling av de lokale årsmøtene og besøk.  

Vi prøver så lagt vi kan å tilfredsstille lokallagenes ønsker om besøkt. Prinsippet om først til 

mølla gjelder. Noen melder inn via administrasjonen noen tar direkte kontakt med 

styremedlemmene. Det er vel litt slik vi har vent dem det. I andre fylker kjøres det en lagt 

strammere regi på dette, ved at administrasjonen og styret setter opp lister med datoer, tidspunkt 

og hvem som besøker hvilke lag, og dette formidles til lokallagene. På denne måten sikrer man 

gjennomføring innen gitt frist og man sikrer at alle lagene med jevne mellomrom får besøk. På 
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den annen side fratar man lokallagene for ansvar. Er det ønskelig å endre vår organisering av 

dette?    
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41/12 12/01067-3 Vervekampanjen - så langt 

 
 

 

Vedtak 
Styret støtter forslag til plan for ”Tørre å spørre”. Styrets medlemmer skal hver verve to 

medlemmer i løpet av kampanjeperioden.  

 

I tillegg kom følgende momenter opp i møtet:  

 Bygdekvinnelaget har vervemal/flyer for å bruke i lokallagene hvor en kan sette inn 

navn på styret osv.  

 Velkomstgave til nye bønder og juletreff for nye potensielle bønder – Stod Bondelag 

 Ytterøya har vervet 9 hittil i år! 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Under vervekampanjen ”Tørre å spørre” skal det skal verves 1500 nye medlemmer, 140 i 

Nord-Trøndelag. Kampanjen går ut desember. 

 

5. oktober deltok vi på Høstfest på Felleskjøpet. Vidar Meldal og Brita verva tilsammen 4 nye 

medlemmer.  

 

Administrasjonen er bevist på å ha med vervemateriell når de holder innlegg eller er på møter.  

 

Verveutvalget har hatt møte og planlagt kampanjen i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag 

Bondelag har fått midler til å arrangere kurs. Det skal arrangeres kurs i Kolvereid, Grong, 

Steinkjer og Skogn, etter følgende mal:  

DATO STED KL REP. FRA 

VERVEUTVALGET 

SUPERVERVER  

13. nov. Steinkjer, Bondelagets 
kontor 

10-14 Anders Røflo 

Lars Fløan 

Oddbjørn Solum  

14. nov.  Skogn, Skognstuene i 

sentrum 

19-22.30 Lars Fløan 

Tove Hatling Jystad 

Oddbjørn Solum Kontaktperson: Brit 

Jensen. Ta med 
prosjektor! 

20. nov. Grong, Grong Gårdsmat 10-14 Vidar Meldal 

Anders Røflo 

Oddbjørn Solum Kontaktperson: Ivar 

Grong. Ta med 
prosjektor! 

21. nov. Kolvereid, 

Kommunestyresalen 

10.30-

14.30 

Vidar Meldal 

Tove Hatling Jystad 

Oddbjørn Solum Mat leveres fra 

sykeheimen 

 

Kursene skal ha følgende program:  

 

Intro: Film 

Del 1: Vervekampanjen ”Tørre å spørre” 2012. Hva inneholder kampanjen? Hva  

 finnes av vervemateriell? Medlemsfordelser v/Brita (45 min) 

Del 2: Verving i praksis. v/Oddbjørn (45 min) 

Del 3: Tall og fakta. Hva er potensialet? Hvor mange gårdbrukere er ikke medlem?  
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 Lister og måltall for ditt lokallag v/Verveutvalget (45 min) 

Del 4: Erfaringsutveksling og diskusjon. Hvordan går vi fram? v/Verveutvalget (45 min) 

 Representant i fra Verveutvalget leder kurset. 

 

På alle årsmøter må det minnes om at lokallagene skal velge en verveansvarlig, som da skal 

på vervekurs. Vi oppfordrer til å stille to personer fra hvert lokallag på kurs. 

 

Anders Røflo og Tove Hatling Gystad har ansvar for et verveopplegg rettet mot elevene på 

Mære Landbruksskole.  

 

Verving må inn som tema på ledersamlinga og på regionmøtene.  

 

Nord-Trøndelag: Nye medlemmer fra 01.10-18.10 er 11 stykker. 

      Nye medlemmer fra 01.07.-18.10 er 39 stykker 
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42/12 12/01212-4 Valg 2013 - videre arbeid 

 
 

 

Vedtak 
Arbeidet opp stortingsvalget 2013 har høy prioritet. Det er viktig at det jobbes med dette både 

på fylkes- og lokallagsnivå.  

 

Styremedlemmene tar kontakt med 2-3 av sine fadderlag og inviterer de med på felles møter 

med Høyre. Møte med lokallagene i Høyre/lokalpolitikere gjennomføres innen 1. desember. 

Styreleder tar initiativ til et møte med fylkespolitikerne og 1. kandidaten. Administrasjonen 

utarbeider materiell som kan brukes i denne sammenehngen, inkl alternative formuleringer til 

programtekst. Tollvernet må prioriteres. 

 

Dette må være tema både på de lokale årsmøtene, ledersamlingen og på regionmøtene.  

 

Ungdomspartiene må prioriteres.  

 

Det arbeides videre for å få på plass et landbrukspolitisk møte for å synliggjøre motsetningene 

i landbrukspolitikken. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Valg 2013 er en av våre høyest prioriterte saker. Styret må her diskutere hvordan vi jobber 

videre med dette.  

 

Hovedstrategier: 
1. Påvirke landbrukspolitikken partiene går til valg på, bl.a. gjennom programmene som vedtas på 

partienes landsmøter våren 2013 

2. Påvirke hva folk flest mener om landbruks- og matpolitikk, slik at dette får økt betydning ved valget i 

2013  

 

Partiprogrammene:  

FrP, H, V, KrF og Sp har lagt fram sine utkast til partiprogram. Sv’s forventes rett rundt 

hjørnet. De er nå ute til høring/innspill i lokale og fylkesdelene av partiorganisasjonene, dette 

er en god mulighet for å få inn endringer i programmene. Muligheten for å endre teksten blir 

vanskeligere og vanskeligere etter hvert som prosessenen går. Venstre har frist 1. november 

og H har frist 12. desember. I vedlegget har jeg plukket ut de mest aktuelle forslagene.  

 

Vi har skrevet brev til alle de politiske partiene, hvor vi ber om samarbeid og mulighet for å 

komme inn å diskutere bla. program. Vi har fått svar fra FrP og Sv, begge ønsker samarbeid.  

 

Den jobben som nå må gjøres er kontakt inn mot medlemmer i de politiske partiene med 

beskjed om hva som bør endres. Her er det aktuelt at både lokallagene våre og styret bidrar. 

Hvordan motiverer vi lokallagene til denne jobben. Styret bør avklare hvordan vi 

gjennomfører dette arbeidet.   
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Nils Bjørke og Harald Velsand er invitert til ledersamlinga med dette som tema.  

 

Politisk møte:  

Det er arbeidet for å få på plass ett politisk møte med Ola Borten Moe og Per Sandberg. 23. 

eller 26. november er aktuelle datoer.  

 

Partienes fylkesårsmøter 

Vi må sørge for at landbruk blir tema på partienes fylkesårsmøter, og sørge for skriftlige 

innspill. Datoer for disse møtene er:  

Sp: 15.-16.2. 2013 Rica Hell 

Sv: 9.-10.2. 2013 (Snåsa)  

H: 15.2. 2013 

FrP: 9.-10.2. 2013 

Ap: vår 2014 

 

Aktiviteter fram mot valget 

I tillegg skal 1. kandidatene i partiene intervjues på hjemmesida vår for å belyse 

landbrukspolitisk ståsted.  

 

Det jobbes også med et mer felles opplegg for Bondelaget, Samvirke og NBU fram mot 

valget.  

 

Vi må ha på plass noe vi kan få politikerne med på og som vi får presse på.  

 

Oppfordrer styret til å komme med ideer og innspill til videre arbeidet på dette punktet.  
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43/12 11/00630-7 Møteplan høsten 2012/vinteren 2013 Ny utgave 

 
 

 

Vedtak 
Revidert møteplan vedtas.  

 

Saksutredning 

 

Styret tar en gjennomgang av møteplanen.  

Vervekurs er planlagt og lagt inn. 

En god del av de lokale årsmøtene arrangeres etter 1. november, se egen sak.  

Regionmøtene se egen sak. 

Det er satt inn ett styremøte før jul, trenger vi enda ett? 

Nytt er også Landbrukshelga 26.-27. januar. I år hadde vi landbrukspolitikk og ungebønder 

kurs. Vi legger opp til å arrangere Unge bønder kurs. Mener styret vi bør ha andre kurs? 

 
Dato  Møte    Sted  Deltagere   Kommentar 

29. okt Styremøte NTBL    

Innen 1. nov Årsmøter i lokallagene    

7.-8. nov. Ledersamling Trondheim Lokallagsledere, Styret, 
Adm. 

Felles med Sør-Trøndelag, Møte 
og Romsdal og samvirke. 

Forslag til program er vedlagt. 

13. nov. Vervekurs Steinkjer Verveutvalget, adm.  

14. nov. Vervekurs Skogn Verveutvalget, adm.  

20. nov. Vervekurs Grong Verveutvalget, adm.  

21. nov. Vervekurs Kolvereid Verveutvalget, adm.  

Enten 23.nov 
eller 26. nov. 

Landbrukspolitisk debattmøte Steinkjer  Sammen med Sør-Trøndelag 

26.-28. nov.  Tema og skattekurs Steinkjer Regnskapskontor  

5.-6. des Fylkesting    

3. des Styremøte Steinkjer   

Desember  Regionmøter  Styret og administrasjon   

7. jan Utsending varsel om årsmøte    

9.-10- jan Orgsjefmøte    

10.-11. jan  Trøndelagsmøte    

21. januar Styremøte   Vedta arbeidsplan, budsjett og 
årsmelding 

26.-27. januar Landbrukshelg   Ungebønderkurs. Andre kurs? 

8. feb.  Frist for lokallagene til å ta opp saker 

til årsmøte og  
   

13 feb Frist lokallagene for innspill til 
jordbruksforhandligene 

  Quest-back med felles frist for 
hele landet. 

12.-13. feb Fylkesting    

14. februar Styremøte med samvirke om innspill 

til jordbruksforhandlingene 
   

22. feb Frist utsending av årsmøtepapirer    

7.-8. mars Årsmøte    

11. mars Styremøte    

8. mars Frist innspill til jb forhandlingene til 

Oslo 
   

 Representantskapsmøte Norges 

Bondelag 
   

15. april Styremøte   Tema: aksjonsplan 

23.-25. april Fylkestinget    

Ca 1. mai Krav    

Ca. 7. mai Tilbud    

Ca. 16.mai Avslutning forhandlinger    

30. mai Møte med årsmøteutsendingene  Årsmøteutsendinger  

11.-13. juni Fylkesting    

12.-14. juni Årsmøte i NB Loen Årsmøteutsendinger  
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44/12 12/01364-1 Opplegg regionmøter 2012 

 
 

 

Vedtak 

 

Administrasjonen utarbeider en ny plan for Regionmøtene. Styret må sirkulere bedre enn det 

som er gjort i foreslåtte plan.  

 

 

 

Saksutredning 

 
Styret bør bli enige om hvordan de legger opp regionmøtene. Styret oppfordres til å tenke 

kreativt! I saksframlegget er temaene listet opp og det er gjort rede for hva administrasjonen har 

forberedt.  
 

Tema for møtene blir: 

- Stortingsvalg 2013 

- Vervekampanjen ”Tørre å spørre” 

- Aktuelle saker  

o Herunder innspill til prinsipprogrammet og timeplan for innspill til 

jordbruksforhandlingene.  

 

Stortingsvalg 2013 

Målet med dette temaet er å motivere lokalalgene til å gjøre en innsats fram mot valget 2013 for å 

synliggjøre landbrukets betydning i kommunen både ovenfor lokalpolitikerne og folk flest, 

påvirke partiprogrammene, og sette landbruket på dagsorden i valgkampet 

(valgkamparrangement). Lokallagene skal motiveres og de skal bli tryggere i rollen ovenfor 

politikerne.   

 

Vervekampanjen ”Tørre å spørre” 

Målet med dette temaet er å skape en vervekultur i Bondelaget. Vervekampanjen er i full gang, og 

det må det informeres om og motiveres til verving på regionmøtene. Erfaringer fra vervekursene 

vil gi oss litt ballast i forhold til hva som fungerer og hvordan vi bør legge opp dette temaet på 

møtene. 

 

Styret oppfordres til å diskutere engasjerende og kreative måter å gjennomføre møtene på.   

 

Tidsplan – kveldsmøte  

19.00 Kveldsmat  

19.30 – 21.00 Stortingsvalg 2013 

21.00 – 21.30 Vervekampanjen ”Tørre å spørre” 

21.00 – 22.00 Aktuelle saker  

 

2012: 

Dato Tids-

punkt 

Sted Region Lokallag Deltager fra 

fylket 

5. des 19.00 Hegramo 

Kafe 

Stjørdal Meråker, Stjørdal, 

Lånke, Skatval, Hegra, 

Frosta, Skjelstadmark 

Trond og 

Marit 
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6. des 19.00 Bondelags- 

kontoret 

Steinkjer 

og Verran 

Sparbu, Ogndal, 

Egge/Kvam, Beitstad, 

Stod, Verran 

Asbjørn og 

Inger 

6. des 19.00 Jækta Fjordstue 

(Mosvik) 

Inderøy, 

Mosvik 

Leksvik 

Inderøy, Sandvollan, 

Mosvik, Leksvik 

Anders og 

Johan 

Kristian 

5. des 10.30 Kommune-

styresalen 

Ytre 

Namdal 

Vikna, Nærøy, 

Foldereid, Leka 

Kåre-Peder 

11. des 19.00 Bakklund hotell Verdal 

Levanger 

Verdal, Vuku, Åsen, 

Skogn, Ekne, Nesset, 

Frol, Ytterøy 

Trond og 

Inger  

11. des 10.00 Grong Gårdsmat Indre 

Namdal 

Grong, Høylandet, 

Øvre-Høylandet, 

Snåsa, Lierne, 

Namsskogan/ Røyrvik 

Asbjørn og 

Marit 

11. des 19.00 Namdalshagen 

(Namsos v/ 

Bohus)  

Midtre 

Namdal 

Namdalseid, Flatanger, 

Namsos, Overhalla, 

Fosnes 

Johan 

Kristian og 

Kåre-Peder 
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45/12 12/01323-2 Høring regionalt næringsprogram 

 
 

Vedtak 

Styret har diskutert, og er i hovedsak enig i utkastet til Regionalt Næringsprogram. Styret 

foreslår følgende endringer: 

 Nord-Trøndelag Bondelag ønsker, i tråd med næringsprogrammet, å prioritere 

arbeidskrevende produksjoner. Vi vil derfor understreke at ved utbygging av 

kombinert besetninger i svineproduksjon bør smågrisdelen støttes. 

Når det gjelder prioritering av økologisk produksjon fremfor konvensjonell 

produksjon må det tas hensyn til markedssituasjonen. Ved overdekning av økologisk 

produksjon i markedet, bør økologisk og konvensjonell produksjon prioriteres likt.  

 

Saksutredning 

 
Vi har fått Regionalt Næringsprogram for Nord-Trøndelag på høring. Dette programmet 

tilsvarer den gamle BU-strategien, hvor bl.a. investeringsvirkemidlene i Innovasjon Norge 

fastsettes.  

 

Endelig næringsprogram fastsettes av Fylkesmannen etter høring og drøfting i 

Landbruksgruppa.  

 

Dette er sendt ut i e-post til lokallagslederne, med frist for innspill 26. oktober. Evt. innspill 

fra disse tas med på møtet.  

 

Utkast til program som foreligger er mer spisset enn tidligere strategier, og det er tatt hensyn 

til innspill Nord-Trøndelag Bondelag har hatt ved tidligere anledninger. Det er formulert 

visjon og konkrete resultatmål:  

 

Visjon  
Attraktivt landbruk og levende bygder i hele Nord-Trøndelag  

 

Overordnet målsetting  
Nord-Trøndelag skal ha et variert, attraktivt og kompetansedrevet landbruk, med verdiskaping 

innenfor framtidsretta landbruk og nye bygdenæringer, som medfører sysselsetting og 

bosetting med utgangspunkt i våre fortrinn.  

 

Resultatmål  
1. Stimulere til at Nord-Trøndelag øker sin relative andel av nasjonal matproduksjon med en 

årlig vekst i samlet matproduksjonen på minimum 1,5 % per år.  

2. Stimulere til at minimum 50 % av veksten i landbruksproduksjonen skal være basert på 

lokale råvarer og ressurser.  

3. Bidra til at ressursgrunnlaget utnyttes i en variert bruksstruktur gjennom å stimulere til 

initiativ og vekst både i distriktene og i sentrale områder.  

4. Legge til rette for økt verdiskaping og sysselsetting innenfor produksjon av varer og 

tjenester med utgangspunkt i landbrukets og bygdenes ressurser som minimum tilsvarer 1,5 % 

vekst per år.  

Konkret om tilskuddene 
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Taket er foreslått opprettholdt på kr 650 000, med inntil 30% av kostnadsoverslaget. Pengene 

brukes opp, og argumentasjonen knytter seg til at tilskuddet skal ha en utløsende effekt. At 

investeringsprosjekten får tilskudd hos inovasjon Norge sees av bankene på som en slags 

godkjenningsstempel. Et lavt tak utløser en samlet større investering dersom flere får. 

I denne sammenhengen bør nevnes mindretallets merknad ved Fylkestingets behandling av 

årsrapport 2011 for Innovasjon Norge. Merknad fra representantene Tomas Iver Hallem og 

Randi Dille, Senterpartiet, Jostein Trøite, Sosialistisk Venstreparti, Andre Skjelstad, Venstre, 

og Ståle Bush, Fremskrittspartiet: Disse medlemmene er vider opptatt av at satsene som blir 

benyttet i Nord-Trøndelag til landbrukssektoren er slik at nasjonale maksimumsrammer 

anvendes. Ett eksempel på dette er investeringsstøtte i landbruket. 

 

Formulering om særskilt næringssvake områder er ny: I særskilt næringssvake områder, hvor 

fraflytting og demografisk utvikling er en utfordring, kan det gis tilskudd inntil kr 900 000,- 

per foretak. Dette gjelder i hovedsak enkelte kommuner i Indre og Ytre Namdal og i spesielle 

områder for øvrig i fylket. I slike områder kan det også i spesielle tilfeller gis risikolån. I 

tillegg kommer rentestøtte.  

 

Her har man konkretisert det ytterligere og pekt på hva som skal ligge til grunn for et høyere 

tak og eksempel på områder.  

 

Ekstra tilskudd til trebruk er foreslått opprettholdt. Det kan gis inntil kr 50 000,- ekstra i 

tilskudd for økt trebruk i landbruksbygg. Det må minimum benyttes 25 m3 trelast i nybygget 

for å kunne søke. For større nybygg skal det stilles krav til bruk av tre som langt overstiger 25 

m3, slik at tiltaket faktisk bidrar til økt trebruk. Tilskuddsandelen beregnes til kr 500,- pr m3. 

 

Tilskudd ved generasjonsskifte er foreslått økt til kr 200.000,- og kr 250.000 for kvinner. 

 

Rentestøtte til grøfting er fjernet, som følge av at den ikke har vært benyttet og at det ble 

innført tilskudd til grøfting i jordbruksoppgjøret (operativt fra 2013).  

 

De konkrete forslagene knyttet til tilskuddene står på sidene 11 og 12 i vedlagte notat. 

 

Av bedriftsrettede BU-midlene har man tidligere avsatt 28 % til investeringer i nye 

næringer/bygdenæringer, med åpning for å ”flytte penger” til tradisjonelt landbruk etter 1. 

oktober. Man har ikke brukt opp pengene til bygdenæringer, mens det man har gått tom for 

penger til tradisjonelt. Det har gitt liten fleksibilitet og man har måttet vente til 1. oktober for 

å omdisponere. Det foreslås nå at inntil 25% av investeringsrammen kan brukes til 

bygdenæringer og at omdisponeringen kan skje fra 1. august.  

 

Det er ikke søknadsfrist for investeringstilskuddene. Dette ser ut til å fungere godt.  

 

 

Tiltaksområder og prioriteringer 

 

Tiltaksområdene som er foreslått er: 

Matproduksjon 

Skog og trebruk 

Fornybar energi 

Matspesialiteter og grønt reiseliv 

Inn på tunet 
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Bygde- og næringsmobilisering 

 

Når det gjelder investeringsvirkemidlene er det ikke foreslått endringer i prioriteringen, det 

står:   

 Grovfòrbaserte produksjoner, potet, bær og grønnsaker prioriteres framfor andre 

produksjoner.  

 Smågrisproduksjon gis også prioritet, andre produksjoner prioriteres ikke.  

 Innenfor prioriterte produksjoner ovenfor og innenfor målene for økologiske 

produksjon i Trøndelag, prioriteres økologiske produksjon foran konvensjonell 

drift. 

 

I tillegg heter det:  

 Driftsopplegg med aktiv beitebruk i inn- og utmark prioriteres. 

 Det stimuleres til økt trebruk i driftsbygninger. 

 Styrke primærprodusentenes konkurransekraft innen potet, bær- og grøntsektoren 

med merkevarebygging, kunnskap og mobilisering.  

 Prioritere lager for potet, bær og grønnsaker som styrker verdiskapingen og øker 

konkurranseevnen.  

 Økologiske produksjoner gis høy prioritert sammenlignet med konvensjonell 

produksjon.  

 Kompetanseheving for å styrke kompetansen innenfor agronomi prioriteres.  

 Tiltak som fremmer distribusjon, omsetning og samarbeid.  

 

 

Om trebruk heter det: 

 Tiltak som øker bearbeidingsgraden og øker samlet verdiskaping.  

 Produktutvikling med basis i tre.  

 Videreføring av tredriversatsinga.  

 Trebruk på utradisjonelle produktområder og i nye markedssegmenter.  

 Økt trebruk i driftsbygninger.  

 

Om fornybar energi heter det:  

 Bidra til utvikling av gode og sikre forsyningskjeder for bioenergi.  

 Bidra til oppfølging av kommunenes og fylkeskommunens klima- og energiplaner.  

 Tilrettelegging og bruk av bioenergi og andre alternative energikilder vektlegges i 

forbindelse med investeringer i ny og tradisjonell næring.  

 

Om matspesialiteter heter det:  

 Bidra til økt mangfold ved å prioritere nyetableringer.  

 Legge til rette for videre vekst og utvikling hos etablerte matbedrifter.  

 Styrke oppslutning om og legitimiteten til trønderske matspesialiteter og lokal 

matforedling blant forbrukene  

 Prioritere lokal mat som en viktig og naturlig del av reiselivsnæringa.  

 Støtte opp om regionale utviklingsprosjekter og nettverksbygging  

 Samhandling med Matnavet i Midt-Norge og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.  

og grønt reiseliv  
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 Produktutvikling som bygger helhetlige løsninger og som supplerer eksisterende 

tilbud.  

 Tiltak som skaper tettere kobling og samarbeid mellom reiselivsopplevelse og 

matopplevelse.  

 Samarbeidsløsninger innenfor distribusjon, markedsføring og salg av 

reiselivsprodukter.  

 

Inn på tunet:  

 Kompetansehevende og nettverksbyggende tiltak.  

 Bedriftsretta tiltak innen markedsintroduksjon og produktutvikling.  

 Investeringsstøtte til prosjekter for tilrettelegging for tjenestetilbud.  

 

Bygde- og næringsmobilisering: 

 Bygde- og landbruksrelaterte mobiliseringsprosesser.  

 Likestillings- og rekrutteringstiltak.  

 Etablering og oppfølging av næringsnettverk.  

 

 

Vedlegg:Skriv inn saksutredning 

Regionalt 
Næringsprogram 2013-2016_Høringsforslag.pdf

 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Bakgrunn – Fordeling tilskudd 2012 

 

 Ramme 2012 mill kr Bevilget pr 18. 10.12 mill kr 

Tradisjonelt 25,8 27,5 

Tilleggsnæringer 10 6,5 

Rentestøtte 95,6 (+ 29,4 inndratt 2011) 129 

 

Samlet investering: 171 mill. kr (trad.jordbruk) 

 

Fordelig:  

57 saker innvilget til tradisjonelt 

30 saker innvilget på tilleggsnæringer 

 

Fordeling tradisjonelt:  

Melkeproduksjon: 34 saker  

Storfekjøttproduksjon: 6 saker  

Sauehold: 3 saker  

Smågrisproduksjon: 7 saker  

Potet/grønnsaker/bær: 3 saker  

 

Avslag: 6 saker (3+3) 



 17  

Retur: 8 saker (6+2) 

 

Tradisjonelt – kostnadsfordeling 

 
 

Tradisjonelt - fordeling mellom kommuner: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ant. saker 

Kostnadsoverslag 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
 

2005 

  Over 4 mill. kr 15 17 18 25 16 11 13 13 

  2 – 4 mill. kr 15 23 22 21 23 19 14 14 

  1 – 2 mill. kr 7 7 13 21 7 10 5 12 

  Under 1 mill. kr 14 17 21 20 16 17 15 21 

Sum 51 64 74 87 62 57 47 60 

 

 

Kommune 

Tradisjonelt jordbruk Utviklingstiltak, nye næringer 

Tilsagn Avslag Tilsagn Avslag 

Beløp  

(i 1000 kr) 

Ant. 

saker 

Ant. 

saker 

Beløp  

(i 1000 kr) 

Ant. 

saker 

Ant. 

saker 

Flatanger 0 0 0    

Fosnes 650 1 0    

Frosta 650 1 0    

Grong 1764 3 0    

Høylandet 677 4 0    

Inderøy 2897 5 0    

Leka 0 0 0    

Leksvik 679 1 0    

Levanger 4784 8 0    

Lierne 0 0 0    

Meråker 0 0 0    

Namdalseid 1358 4 0    

Namsos 0 0 0    

Namsskogan 0 0 0    

Nærøy 0 0 0    

Overhalla 4666 9 0    

Røyrvik 0 0 0    

Snåsa 676 2 0    

Steinkjer 3073 7 0    

Stjørdal 674 1 0    

Verdal 1450 3 1    

Verran 770 2 0    

Vikna 0 0 0    

N.-Tr. 0 0 0    

SUM 24768 51 1    
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46/12 12/01374-1 Årsmelding 2012 

 
 

 

Vedtak 
Årsmelding for 2012 utgis som bilag til Landbrukstidende etter samme mal som tidligere år. 

Hvorfor være medlem bør være med som tema. 

 

 

 

Saksutredning 

 

De siste årene har Nord-Trøndelag Bondelag gitt ut sin årsmelding som et firesiders bilag til 

Landbrukstidende. I tillegg er et lite opplag til bruk på årsmøtet og til utdeling trykket opp i 

A4-format. 

 

Landbrukstidende kommer ut Nordafjells, fra og med Møre og Romsdal til og med Finnmark, 

i et opplag på ca 23.000. Vi når dermed ut til mange flere enn vi ville ha gjort med en trykt 

årsmelding med egen distribusjon. 

 

Tidligere år har utgivelsen langt på vei vært finansiert med annonser fra våre 

samarbeidspartnere. 

 

Alternativet til de siste års praksis, er å utgi årsmelding i trykt form på egen rygg eller bare 

som et rent tekstdokument. Noen har også forsøkt årsmelding på egen nettside. Da må 

årsmelding trykkes som i A4-format i tillegg. 

 

Vurdering 

Årsmelding i Landbrukstidende delvis finansiert med annonser synes å være en 

kostnadseffektiv måte å trykke og distribuere årsmeldinga på. Vi når også ut til mange flere 

lesere enn egne medlemmer, som dermed får et innblikk i vår aktivitet. 

 

 


