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Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Mobil: E-postadresse  

PB 2047 Moldegård 6402 Molde Fannestrandveien 63. Molde 71 20 28 90 41 41 88 71 more.romsdal@bondelaget.no  
      

Møre og Romsdal Bondelag Org.nr.:  939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internet:  

Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.:  985063001 MVA Bankkonto: 8101.05.91392 www.bondelaget.no/moreogromsdal  

 

Fylkesstyret: 

Namn Verv Oppmøte Mobil E-post 

Inge Martin Karlsvik,      6490 Eide Leiar Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no 

Birgit Oline Kjerstad,      6293 Longva Nestleiar Møtt 48111549 birgitkj@online.no 

Anne Katrine Jensen,      6638 Osmarka Styremedlem Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Odd Helge Gangstad       6475 Midsund Styremedlem Møtt 40287112 odd.gangstad@gmail.com 

Arne Rekkedal,               6165 Sæbø Styremedlem Møtt 99649978 arne.rekkedal@tussa.com 

Trond Malmedal      6445 Malmefjorden 1. vara              Møtt 41631265 trond.malmedal@online.no 

Karin Vartdal,                  6170 Vartdal Nestleiar BKL Møtt 90829702 karinmv@tussa.com 

Merethe Undlien      6631 Batnfjordsøra Styremedlem BU Møtt  mereteundlien@hotmail.com 

Til orientering:     

Petter Melchior,               6214 Norddal 2. vara      92283477 petter.melchior@c2i.net 

Oddvar Mikkelsen           6640 Kvanne 3. vara  41460565 om@orkla.norgesfor.no 

Sekretariatet  Tlf. arbeid   

Arnar Lyche                            Møtt   org.-sjef 71202897 41418871 arnar.lyche@bondelaget.no 

Arild Erlien                             Møtt rådgjevar  71202895 99726399 arild.erlien@bondelaget.no 

Atle Frantzen               Møtt 10.30-12.00 førstekonsulent 71202894  atle.frantzen@bondelaget.no 

Anne Turid Myrbostad                 førstekonsulent 71202890 95944610 anne.turid.myrbostad@bondelaget.no 
 
 

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag 

tirsdag 16. oktober 2012 kl. 10.30 – 16.30 

på Felleskjøpets møterom, Molde 
 

1/2012  Godkjenning av innkalling og sakliste  

Ny referatsak - Synspunkter på endringer i RMP ordninga – brev frå styret i Rauma Bondelag 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjend 

 

2/2012  Godkjenning av protokoll frå styremøtet 18. september 2012 

Vedlegg: Protokoll, som også er utsendt på e-post for godkjenning. 

Vedtak: Protokoll frå styremøtet 18. september godkjend. 

 

SAK  57/2012: Referatsaker  
 

1  Medlemsutvikling hittil i år: 

Vedlegg: Medlemstal lokallaga pr. 9. oktober 2012 

Medlemstal 01/01-12: 3.367     Medlemstal pr. 9. okt-12:  3.325    =  -42 

Nyinnmelde hittil i 2012:  97 

 

2  Arbeids- og møteplan 2012-2013  (Dato ajourført:  16. okt 2012)  
Vinterferie i skulen: Veke 8 (18.-22. februar 2013) 

 
Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

16. Oktober Fylkesstyremøte   Styret 

Innan 31. okt Årsmøter i lokallaga   Medlemmene/lokallaga 

7.-8. nov  Leiarmøte / Midt-Norsk Temakonferanse Trondheim Lokallagsstyra og fylkeslag 

10. nov - lør Eigarskifte Temadag Kristiansund  

17. nov - lør Eigarskifte Temadag Ørsta  

19.-21. nov Tema- og skattekurs Molde Samarb. Rekneskapskontor 

20. nov Søknad Aktivt Lokallagsmidlar  Lokallaga 

5.-6. Desember Fylkesstyremøte  Eidsdal/Norddal Styret 
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2013    

Januar Fylkesstyremøte  Styret 

Jan  Frist for lokallaga forslag til valnemnda   

jan / feb. Møte i valnemnda   

ca. 1. feb Lokallaga frist sende inn saker fylkesårsmøte   

Feb Fylkesstyremøte (årsmeld/rekneskap)  Styret 

Feb Lokallaga frist uttale jordbruksavtala   

1. mars Kontingentforfall   

Mars Fylkesstyremøte (handsame jordbr.avtala)  Styret og samvirkerepr 

8. Mars Landbrukskonferanse Ålesund Landbruksinteresserte  

8.-9. mars Oppfølgingskurs Unge Bønder Ålesund  

8.-9.Mars Årsmøte M&R Bondelag Ålesund Lokallaga, fylkeslaget 

Agro Nordvest (for tillitsvalde i landbruksorganisasjonane i Sogn og Fjordane og Sunnmøre) blir halde i Loen 

9. og 10. november 2012. Agro Hordaland blir halde i 2013. Dei to fylka har arrangement kvart sitt år framover. 

 

3  Representasjon og invitasjon til andre møter og arrangement: 
 

6. november: Med Innovasjon Norge og prosjekt "Auka smågrisproduksjon i M&R" 
Nortura sine kontor i Molde. Møtedeltakere: Fra Innovasjon Bjarne Øygar og Sivert Gravem. Fra prosjektet: 

Jorunn Gunnerød (leder Styringsgruppa), Brit Kari E Hauger (Nortura), Asbjørn Ramselien (Nortura), Ottar 

Longva (FM), Inge Martin Karlsvik (BL) og Reidar Lindset (prosjektleder). 

Emne/Agenda: Orientering om prosjektet og mogeleg prioritering av utbyggingsprosjekt på gris. Markedssitua-

sjon gris samt status og trend svineproduksjon i M&R. Kvifor prosjektet er viktig for M&R. 

 

7.-8. nov: Ledermøte og Midt-Norsk Temakonferanse på Royal Garden Hotell, Trondheim   

Innkalling og program sendt ut i lokallagsbrev 11. september. 

Vedlagt revidert program pr 20. september, som er tilpasset ankomst busser: 

Kl 1100 Ankomst, registrering 

Kl 1130 Lunsj 

Kl 1230 Velkommen til samling 

   Deltakere på Midt-Norsk Temakonferanse er lokale og regionale styrer, råd og utval i Midt-Norge i 

følgende organisasjoner: Nortura, Tine, Felleskjøpet, Hoff, Gjensidige, Landkreditt, Allskog, de tre 

fylkesbondelagene, de tre fylkessmåbrukerlagene, de tre fylkesorg av Norsk Landbruksrådgiving. Til 

saman ca 400-500 deltakere. Onsdag separate møter mellom organisasjonene – bl.a. felles møte for de 

tre fylkesbondelagene. Felles festmiddag onsdag for alle deltakere. Torsdag regional temakonferanse 

for alle deltakere.  
   Fylkeslaget oppmoder alle lokale Bondelag i M&R om å møte med så mange styremedlemmer som mulig. Vi 

håper lokallaget kan stille med minst to deltakere, og gjerne med hele lokallagsstyret. 

Reise: 

 Tine setter opp buss fra både Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag: Så langt det er plass sitter Bondela-

gets deltakere på bussen. Avgang fra Molde kl. 06.30 med rute via Krifast, Halsa og Vinjeøra. Mer info 

om bussavgang, påmelding til buss m.m. kommer i oktober. 

 Alternativt fra Romsdal og Nordmøre kjøre biler til Trondheim onsdag morgen. Ca 3,5 timer fra Molde 

om Halsa (avreise fra Molde ca kl. 07.00).  

 Alle fra Sunnmøre får dekket flybillett T/R. Fly fra Vigra onsdag 7. november kl. 09.00.  Retur torsdag 

8. november kl. 19.05. (Alle må bestille flybilletten selv). 

 Fylkeslaget dekker hotellovernatting for deltakere fra Sunnmøre fra tirsdag til onsdag dersom du tar 

buss eller er minst tre personer i bilen som kjører til Trondheim tirsdag ettermiddag/kveld. 

 

4.  Aktivitetar og møter i lokallaga 
 

Heimeside 29.09.2012: Elever på potetopptaking hos Hustad Bondelag 

I vår fikk elever ved Hustad Barne- og Ungdomskole være med Bondelaget på Hustad og sette poteter. Da fikk 

de vite at til høsten skulle de få være med og høste det de hadde sådd. Etter noen uker på skolebenken var plut-

selig høsten kommet og tida var inne for å se om det virkelig var noe under potetplantene (ROMSDALS 

BUDSTIKKE)  

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/elever-paa-potetopptaking-hos-hustad-bondelag-article70519-3270.html
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Bondefest i Gjemnes 20. oktober 

Lørdag 20. oktober holdes det bondefest på samfunnshuset på Batnfjordsøra. Arrangør av bondefesten er Gjem-

nes Bondelag, Gjemnes bonde- og småbrukarlag og Gjemnes og Frei Produsentlag. Medlemmer i nabo-

Bondelagene Frei, Molde, Eide, Straumsnes og Tingvoll er invitert til bondefesten. 

 

Heimeside 05.10.2012: Bondelagets "Kløverstumøte" i ny innpakning 

Da Kløverstua på Skei i Surnadal er nedlagt, startar dei tradisjonelle "Kløverstumøta" no opp igjen i andre loka-

le i Landbrukshuset. Første møte blir allereie på måndag, der tema er husdyrgjørsel, og rekruttering og likestil-

ling i landbruket. Og driftige bygdekvinnedamer skal stå for maten på møta denne sesongen. Surnadal Bondelag 

samarbeider med mange andre organisasjonar i landbruket om desse temamøta - dette er eit spleiselag mellom 

alle dei aktuelle organisasjonane (DRIVA)  

Vedlegg: Program for sesongen 2012/2013 

 

Heimeside 08.10.2012: Viktig møtetradisjon 

Bondeyrket har utvikla seg til å bli eit einsamt yrke, og det er og har vore viktig med treffstader som Klø-

verstumøta der bønder og andre interesserte kan diskutere og ikkje minst få gode faglege innspel. Vi trur det er 

viktig i ein landbrukskommune som Surnadal at Bondelaget og andre organisasjonar innan næringa held fast 

ved denne tradisjonen (Leiar i avisa DRIVA)  

 

5  Referat frå møter og arrangement 
 

19. september: Volda og Ørsta SV inviterte til ope temamøte om landbruk og matproduksjon på Ivar Aa-

sentunet. I panelet deltok Arnar Lyche, organisasjonssjef i M&R bondelag, Birgit Oline Kjerstad nestleiar M&R 

bondelag. Kari Redse Håskjold i konsernstyret for Nortura og Steinar Drabløs frå landbrukskontoret i Volda. 

 

20. september: Møte med stortings- og fylkespolitikere i Arbeiderpartiet.  
Frå Bondelaget: Inge Martin Karlsvik, Birgit O. Kjerstad, Arnar Lyche og Arild Erlien. Møtet holdt i Folkets 

Hus i Molde. Frå Arbeiderpartiet: Else-May Botten, nestleder M&R Ap og stortingsrepresentant (næringskomi-

teen), Jon Aasen, fylkesordfører, Toril M. Strand, medlem fylkesutvalget og Egil T. Ekhaugen, fylkessekretær. 

 

24. september: Møte med stortings- og fylkespolitikere i Høyre  

Stortingsrepr Elisabeth Røbekk Nørve, fylkesleder og medlem programkomiteen Helge Orten, to Høyre-bønder 

(Malvin Harnes og Martin Toreli), fylkessekretær Heidi Nakken. Holdt i Høyres lokaler i Molde. Frå Bondela-

get møtte Inge Martin Karlsvik, Birgit O. Kjerstad, Arnar Lyche og Arild Erlien. 

 

Heimeside 25.09.2012: Gode politiske møter med Høyre og Arbeiderpartiet 

M&R Bondelag har holdt to gode politiske møter med fylkes- og stortingspolitikere i Arbeiderpartiet og Høyre 

med fokus på relasjonsbygging og drøfting av landbrukspolitiske utfordringer. Arbeiderpartiet fikk ros for ar-

beidet med tollvernet. Også Høyre bekreftet at tollvernet er en bærebjelke. Høyre fikk honnør for mye av inn-

holdet i sin alternative landbruksmelding. - Jeg føler vi blir lyttet til. Politikerne har behov for å skape allianser, 

og ha oss med på laget. Det er mye Bondelaget kan gå for i begge partiers politikk, men det er selvsagt gradsfor-

skjeller, oppsummerer fylkesleder Inge Martin Karlsvik.  

 

26.-27. september: Leiarkonferanse Norges Bondelag, Oslo, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

 

2. - 3. oktober: Kurs i valkomitearbeid i Oslo, Leder i valgkomiteen i M&R Bondelag, Leif Inge Grebstad, 

deltok. Etter initiativ fra Norges Bondelag arrangerte Norsk Landbrukssamvirke kurs i valgkomitéarbeid i 

Landbrukets hus, Oslo. Norges Bondelag dekket alle kostnader. Valgkomitéledere i fylkesbondelagene invitert. 

 

9. - 11. oktober: Studietur for organisasjonssjefer, Danmark, Arnar Lyche 

Bondelaget i danmark består av bønder, næringsmiddelinsustri og maskinindustri. 

 

6  Orienteringssaker 
 

6.1  Søknad til Møre og Romsdal Fylkeskommune om midler til rekrutteringsprosjekt 

Vedlegg: søknad til Møre og Romsdal Fylkeskommune om midler til rekrutteringsprosjekt. 

Søknaden sendt innen fristen 1. oktober. 

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondelagets-kloeverstumoete-i-ny-innpakning-article70596-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/viktig-moetetradisjon-article70618-3270.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/gode-politiske-moeter-med-hoeyre-og-arbeiderpartiet-article70011-180.html
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6.2  Aktuelle kurstilbod hausten 2012 

Vedlegg: Oppdatert kurskalender og kurstema for hausten 2012 vart lagt ut på heimesida 3. oktober. Her finn 

ein aktuelle kurs- og studietilbod som bør vere aktuelle for medlemmer og lokale Bondelag i Møre og Romsdal.  

 

6. 3   Eigarskifte Temadag i landbruket i Kristiansund og Ørsta 
Møre og Romsdal Bondelag arrangerer temadag Eigarskifte i landbruket laurdag 10. november på Rica Hotel, 

Kristiansund og laurdag 17. november på Hotel Ivar Aasen, Ørsta. Begge stader kl 10.30 – 17.00. Tilsvarande 

samlingar dei siste åra har vore så populære at det på nytt blir invitert til Temadag. 

Advokat Ole Houlder Rødstøl dekker det faglege innhaldet. I det daglege er han partnar i advokatfirmaet 

Øverbø Standal & CO i Molde og samarbeidsadvokat for Norges Bondelag. Han har særlege arbeidsområder 

knytt til generasjonsskifte, generell forretningsjuss, odelsrett og skatt/arveavgift.  

Målgruppe er i utgangspunktet alle som har tilknyting til garden, både ny og gammal generasjon, som skal inn i 

eller er inne i ein eigarskifteprosess. Det vert særleg lagt vekt på forhold og utfordringar som ny generasjon 

møter. 

Kurset er gratis for medlemar i Norges Bondelag. Deltakaravgift kr 600,- for andre. Inkludert servering. Med-

lemskap i Norges Bondelag kan ordnast ved påmelding. 

 

6.4   Avlyst Samvirkekurs 

Nortura, TINE og Felleskjøpet sitt samvirkekurs på Hurtigruta tur/retur Molde - Bergen frå torsdag 18. til laur-

dag 20. oktober på Hurtigruta M/S Kong Harald er avlyst pga for få påmelde, berre 16 stk frå 9 bruk. Over 50 

bruk var invitert. 

 

6. 5   Synspunkter på endringer i RMP ordninga – brev frå styret i Rauma Bondelag 

Mottatt e-post 14. oktober frå styret i Rauma Bondelag der de signaliserer at de er kritisk til foreslåtte endringe-

ne i RMP: 

Rauma Bondelag er kritisk til dette vedtaket i styret i MR Bondelag. 
Vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag går inn for at alle eksisterende tilskuddordninger videreføres, men satsene 

innenfor 1) tilskudd til bratt areal, 2) tilskudd til utsatt jordarbeiding av kornareal og 3) tilskudd til areal i soner med sær-

lig verdi, reduseres med 25 prosent. 

Styret foreslår innføring av ny ordning: Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – bruk av slangeutstyr. Forslag til sats 

per dekar – kr 80. Satsene må tilpasses anslått søknadsomgang. På bratt areal som kun blir beitet må det vurderes en lave-

re sats. 

Generelt er vi svært kritisk til å endre tilskuddsordninger ved å ta fra noen for å gi tilskuddet til noen andre. 

Dette oppleves svært urettferdig av den som rammes.  

Over tid vil det selvsagt oppstå behov for å stimulere nye områder. Men da må dette finansieres med nye midler 

inn i RMP ordningen eller ved at eldre ordninger blir uaktuelle.  

 For mange er det ei utfordring å få utført en miljøriktig husdyrgjødselspredning. I vårt område ser vi at 

spredningen starter alt for tidlig om våren og fortsetter alt for langt ut på høsten. Dette skyldes at gjødsellagrene 

er for små og at mange av praktiske årsaker ønsker å fordele arbeidet over lang tid.  

Vi tror at det er riktig å prioritere bedre gjødselhandtering slik MR Bondelag foreslår, når dette kan finansieres 

uten å redusere eksisterende tilskudd.    

Reduksjon i tilskudd for bratt areal.  

Gjennomsnittsarealet pr bruk øker. Stadig flere blir så store at de ikke har flere arbeidstimer å sette inn. Det 

betyr at all videre vekst må komme som et resultat av effektivisering. Det medfører at stadig flere MÅ basere 

seg på å drive kun den «mest lettdrevne jorda».  

MR Bondelag har tidligere arbeidet for å få innført et driftsvanske tillegg. Det oppleves derfor som underlig at 

styret ønsker å redusere et tilskudd som likner dette.  

Resultatet av den foreslåtte endringen blir økt kamp om den beste jorda når de som fremdeles har kapasitet til å 

drive bratt areal blir tvunget til å delta i konkurransen.  Økt kamp om jorda medfører økte kostnader for alle! 

Reduksjon i bratt tilskudd vil forsterke utviklinga som beskrives i Landbruksmeldinga for M og R: 
Den største avgangen av jordbruksareal skjer ved at areal i drift vert teke ut av bruk og ikkje vert vedlikehalde. Årsaker til 

dette kan vere at arealet er dårlig arrondert, ligg avsides til, gir dårleg avling på grunn av dårleg jordsmonn eller at jorda 

er vassjuk. Eit anna eksempel er beiteareal som går ut av bruk når bøndene sluttar med husdyr eller reduserer dyretalet.  

Utsatt jordarbeiding 

Reduksjon her har vekt sterke reaksjoner. I Rauma er det vinderosjon som er den største utfordringen. Om det er 

vann- eller vinderosjon som er utfordringen, så mener vi at ordningen passer bra med fylkesmannens ønske om 

mer til miljøriktig «vanlig jordbruk».  

Hilsen Rauma Bondelag v/Anders Øverbø, leder 
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6.6   Skoleboken Muligheter 2012/2013 

Møre og Romsdal Bondelag presenterer landbruket i fylket på introsiden i faget Naturbruk i skoleboken Mulig-

heter. Pris er kr 9.500,- eks. mva. Tema er bl.a. Naturbruk, ønsker om hvilken utdanning ungdommen bør satse 

på for jobb i bransjen, og landbrukets behov for rekruttering de neste 1 - 10 år.  

   I skoleboken Muligheter 2012/2013 viser bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører fremtidsmuligheter 

og yrkesmuligheter i Møre og Romsdal. Muligheter er en skolebok med tema utdanning – og yrkesliv for all 

ungdom mellom 15 og 20 år. Boken er bygget opp etter de 12 utdanningsvalgene i Norge. 

   Skoleboken skal distribueres i forkant av Utdanningsmessene i Møre og Romsdal til alle elever i 10 klasse - 

og 1 og 3 år VGS høsten 2012, og kan brukes aktivt gjennom hele skoleåret i undervisningen. Lærere og rådgi-

vere informerer om boken i fagene «Utdanningsvalg», «Prosjekt til fordypning», og «Samfunnsfag». I tillegg 

brukes boken ofte som forberedelse til besøk på Yrkes- og Utdanningsmesser. 

   I tillegg til en fysisk skolebok, finnes nettstedet www.muligheter.no, elektronisk e-bok og egne applikasjoner 

via læringsportalene.  

 

6. 7   Saker frå Bygdekvinnelaget 

Lokale Bygdekvinnelag i Møre og Romsdal er innkalt til samrådingsmøte fredag 2. og laurdag 3. november på 

Skaret ved Molde. Sosialt samvær med eit tema og eit godt måltid fredag sein-ettermiddag/kveld. Møte laurdag 

med aktuelle tema kl. 10.00 – 15.00. 

   Karin Vartdal har teke over som leiar fram til årsmøtet etter at Christine Strandmann har flytta til Oslo. 

   Medlemspleiekampanje – besøke to stader i hvert fogderi. Politisk plattform er utarbeida. Sjå litt ut over, eng-

asjere seg meir i det totale i landbrukssammenheng og bygdeliv. 

 

6.8   Saker frå Bygdeungdomslaget 

Høstkurs vellukka på Batnfjordsøra i september. 70 deltakere fra tre fylker. 

Skal arrangere motorsagkurs i haust 

 

6.9 Forespørsel frå Møreforsking om fellesprosjekt med utgangspunkt i Verdikjede mat 

Fylkesleiar har fått førespurnad frå Møreforsking AS i Volda ved forskar Geirmund Dvergsdal om det kan vere 

aktuelt med eit fellesprosjekt med utgangspunkt i Verdikjede mat (grøn sektor) til Regionalt Forskingsfond Midt 

(RFF-Midt). Mulege aktørar i tillegg til Møre & Romsdal Bondelag kan vere Bioforsk Tingvoll. 

   Bakgrunnen for dette er at Møreforsking har gjennomført eit forprosjekt om lokal og kortreist mat, der dei såg 

på reiselivsnæringa sin bruk av lokal og kortreist mat. I dette prosjektet såg dei lite på i kva grad hotella si sat-

sing på kortreist mat bidreg til lokal verdiskaping.  

Org.-sjef Arnar Lyche tek kontakt og drøfter saka for oppfølging. 

 

6.10  Andre saker lagt ut på M&R Bondelag si heimeside - www.bondelaget.no/moreogromsdal 

 
Heimeside 12.10.2012: – Jeg tror ingen bønder hisser seg opp over fredsprisen 

Inge Martin Karlsvik i Møre og Romsdal bondelag tror de fleste bønder tar det med fatning at EU får Nobels 

fredspris. Nei til EU kaller tildelingen absurd og frykter for fredsprisen sitt renommé. Selv om Karlsvik er mot-

stander av at Norge skal bli en del av EU, har han ingenting imot at EU får Nobels fredspris. (NRK MØRE OG 

ROMSDAL)  

 
Heimeside 10.10.2012: Matbehovet øker, inntekten går ned: - Helt nødvendige tilskudd 

Tilskuddene fra staten er helt nødvendige for å ha et aktivt landbruk i dag, spørsmålet er om det er nok. - Inntek-

ten og velferdsordningene i landbruket må bli mye bedre, hvis målet om økt matvareproduksjon skal nås, sier 

leder i Surnadal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, til avisa DRIVA, som presenterer produksjonsstøtten til bøndene 

i sine kommuner, slik Møre-Nytt gjorde for Ørsta og Volda. Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sier til 

avisene at produksjonstilskudd er helt avgjørende for at norske bønder i det hele tatt kan holde det gående.  

 
Heimeside 10.10.2012: Et Norge uten nok mat? 

- På 20 år har vi i Norge bygget ned matjord tilsvarende 47 000 fotballbaner. På et slikt areal kunne det vært 

dyrket korn som kunne gitt 300 millioner brød. Verdens befolkning øker dramatisk. I 2050 er vi 9,3 milliarder. 

Vi har ikke råd til å svekke egen matproduksjon lenger! skriver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge 

Martin Karlsvik (bildet) i en kronikk som er sendt avisene i fylket i samband med at 16. oktober hvert år marke-

res FN verdens matvaredag. Han påpeker at Møre og Romsdal er blant de fylkene i landet der mest dyrka og 

dyrkbar jord blir omdisponert til andre formål.  

blocked::http://www.muligheter.no/
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/jeg-tror-ingen-boender-hisser-seg-opp-over-fredsprisen-article70721-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/matbehovet-oeker-inntekten-gaar-ned-helt-noedvendige-tilskudd-article70673-3270.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/et-norge-uten-nok-mat-article70663-180.html
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Heimeside 01.10.2012: Ein av fire bønder vil avvikle drifta neste fem åra 

Ein av fire bønder i Møre og Romsdal har planar om å avvikle drifta i løpet av fem år. Og under halvparten av 

bøndene, 46 prosent, vil råde nokon av barna til å ta over bruket. Møre og Romsdal har ein lågare andel som har 

planar om å investere i driftsbygningar og å ruste opp maskin- og reiskapsparken enn elles i landet, viser ein 

fersk trendrapport frå Bygdeforskning om landbruket i Møre og Romsdal.  

 

Heimeside 28.09.2012: Få økologiske bønder på Søre Sunnmøre  

Regjeringens mål er at 15 prosent av all matproduksjon skal være økologisk innen 2020. I Ørsta blir bare sju 

prosent av landbruket drevet økologisk i dag. Møre og Romsdal bondelag mener at bonden sitter igjen med for 

lite penger i forhold til arbeidet. – Det kreves mye å drive økologisk. Det er mange regler å forholde seg til, og 

økonomien i jordbruket er generelt dårlig. Man må være veldig interessert for å velge å gå vekk fra tradisjonell 

drift, sier styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Arne Rekkedal. (NÆRNETT, VOLDA)  

 

Heimeside 27.09.2012: Landbruksmelding for M&R ute til høyring 

Utkast til landbruksmelding for Møre og Romsdal er no sendt på høyring. Innan 20. oktober kan høyringsinstan-

sane gje tilbakemelding på utkastet som inneheld status og utviklingstrekk for landbruket i Møre og Romsdal, 

viktige utfordringar for landbruksnæringa i fylket, hovudmål og delmål med tiltak. Landbruksmeldinga skal 

handsamast av fylkestinget i Møre og Romsdal 10.-12. desember 2012. 

 

SAK 52.2/2012:  Uttale til landbruksmelding for Møre og Romsdal 
 

Vedlegg: Høringsutkast til landbruksmelding for M&R pr 24. sept. tilsendt elektronisk og papirutgave. 

Vedlegg: Utkast til uttale frå M&R Bondelag pr 9. oktober 

Vedlegg: Uttale frå disse lokale Bondelag: Vestnes Bondelag, Hildre og Vatne Bondelag. 

 

Høringsfristen er 20. oktober. Selv om vi har knappe tidsfrister, sendte fylkeskontoret 25. september 

utkastet til landbruksmelding til lokale Bondelag, slik at dersom det er lokallag og enkeltpersoner som 

har et engasjement for og synspunkter på meldinga fikk tilbud og mulighet til å gi tilbakemelding på 

innholdet til fylkeslaget innen 10. oktober. Innkomne uttaler fra lokallagene legges fram for fylkessty-

ret i Bondelaget. 

 

Landbruksmeldinga blir endelig vedtatt av fylkestinget i M&R på samlinga 10.-12. desember 2012. 

 

På styremøtet 29. mars, sak 32/2012, oppnevnte styret representanter til arbeidsgrupper for landbruks-

meldinga: Miljø og areal: Birgit Oline Kjerstad. Kompetanse: Anne Katrine Jensen, Yngve Røøyen 

(fra Bygdeungdomslaget), Verdiskaping: Oddvar Mikkelsen, Christine Strandmann (fra Bygdekvin-

nelaget). Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var tidligere oppnevnt av styret som Bondelaget sin repr i 

styringsgruppa. Org.-sjef Arnar Lyche var tidligere utpekt av Fylkesmannen som repr i gruppa Verdi-

skaping og rådgiver Arild Erlien i gruppa for analyse og statistikk. 

 

I sak 52/2012 på styremøtet 18. september hadde styret en uformell gjennomgang av Landbruksmel-

ding for Møre og Romsdal (Diskusjonsgrunnlag pr. 11.09.12). Eget notat og kommentarer med hen-

visning til side og avsnitt i meldinga ble etter styremøtet sendt Fylkesmannen med utgangspunkt i det 

som kom fram i diskusjonen i styret. 

 

Vedtak:  Utkast til uttale til landbruksmelding for Møre og Romsdal med de endringer som kom fram 

i møtet blir sendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal som Bondelagets høringsuttale. 

   Styret mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort et stykke godt og grundig arbeid med å 

skrive Landbruksmelding for Møre og Romsdal. Styret er godt fornøyd med prosessen slik den har 

vært gjennomført og synes situasjonen i landbruket blir formidlet på en lettfattelig og velformulert 

måte, men mener at deler av innholdet med fordel kan ”spisses” litt mer. Målet må være å gi en riktigst 

mulig beskrivelse av virkeligheten. Styret i M&R Bondelag stiller seg bak valgte mål og strategier. 

Tiltakene er mange og detaljerte, og kanskje kan disse prioriteres bedre etter viktighet, og noen slettes 

og noen legges til. 

http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/ein-av-fire-boender-vil-avvikle-drifta-neste-fem-aara-article70080-180.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/faa-oekologiske-boender-paa-soere-sunnmoere-article70055-3270.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/landbruksmelding-for-m-r-ute-til-hoeyring-article70036-180.html
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SAK  55.2/2012: Årsmøterunden i lokallaga – oppsummering så langt 
Vedlegg: Liste over datoer i lokallaga 

Pr 16. oktober er det varslet datoer for årsmøte i 34 lokallag (av 47 lag i M&R) 

Pr styremøte 16. oktober er det avviklet årsmøter i 6 lokale Bondelag. 

 

Styremedlemmer og tilsette rapporterte på styremøtet fra de årsmøtene de har vært på. 

Noe av det som har kommet fram i årsmøta: 

Bør utarbeides en plansje på ostetoll og på beiteproblematikken/luftekrav 

Bildene frå aksjoner – litt for mange plansjer 

Rekruttering av nye medlemmer, vanskelig få med kornprodusenter. 

Mosjonskravet - fylkeslaget ta selvkritikk for at har gjort lite. 

 

Vedtak:.  

Styret tar saka til orientering. Styret og fylkeskontoret følger opp de lokallag som ennå ikke har varslet 

dato for årsmøtet, slik at alle årsmøtene om mulig blir avviklet innen fristen 1. november. 

 

 

SAK  58/2012:  Annonsekampanje Surnadal Bondelag – dekking av utgifter 
Vedlegg:  Søknad frå Surnadal Bondelag med kopi av faktura på utgifter til annonsering 

Kopi av annonser og avisomtale. 

Surnadal Bondelag skriver i søknaden datert 4. oktober 2012: 

I samband med årets jordbruksoppgjør, hadde Surnadal Bondelag ein annonsekampanje i lokalavisa 

Driva, og i eit nettbasert lokalforum, Trollheimsporten, om kva vi vil med norsk landbruk. Nettforumet 

hadde bilde med gjengroing av kulturlandskapet.  

Denne annonsekampanjen hadde Amfi Kreativ AS, her i Surnadal laga tidlegare, men vi hadde avtale 

om at vi ikkje vart fakturert for annonsekampanjen før vi skulle bruke den.  

I den forbindelse søker vi om å få dekt ca. 1/3 del av dei totale utgifter vi hadde med denne annonse-

kampanjen. Til saman har vi hatt utgifter på kr. 36.250,-. Vi søker derfor om å få dekt kr. 12.000,- frå 

aksjonsfondet.  

Vi har også kontakta våre næraste lokale bondelag med oppmoding om å dekke 1/3 del. Det har vi fått 

positive svar på. Siste 1/3 del dekker vi sjølv.  

Viser også til den 21.mai i år, der Surnadal Bondelag inviterte det lokale næringsliv i Surnadal og 

Rindal til eit møte, der vi gjorde det synleg kor store ringverknader jordbruket har for næringslivet i 

dalføret. Det er ikkje få arbeidsplassar som er direkte avhengig av jordbruket. Alle på møtet vart over-

raska over kor mange det i verkelegheita er.  

Med venleg helsing Arne Heggset - Kasserar i Surnadal Bondelag 

 

Fylkeskontoret har vært i kontakt med Norges Bondelag. De ber om at søknaden oversendes aksjons-

fondet, men sekretariatet i NB kan ikke garantere at søknaden godkjennes av styret for aksjonsfondet. 

 

I 2012 har Møre og Romsdal Bondelag kr 165.315 til fordeling av Aktive Lokallagsmidler. Fylkessty-

ret skal fordele disse midlene på styremøtet 5. og 6. desember. Dersom søknaden på kr 12.000 frå Sur-

nadal Bondelag ikke dekkes av aksjonsfondet, bør det dekkes fra aktive lokallagsmidler i Møre og R. 

 

Vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag vil berømme Surnadal Bondelag for et godt initiativ. 

Annonsekampanjen og temamøtet med næringsaktørene i kommunen om ringvirkningene fra landbru-

ket fikk god oppmerksomhet i media. Det er viktig å belyse næringa fra alle sider, og denne innfalls-

vinkelen har stort sett fått liten oppmerksomhet. Det må alltid være et mål for Bondelaget å bevisstgjø-

re hvor viktig landbruket egentlig er. Forsvinner landbruket forsvinner også mange andre arbeidsplas-

ser. 

  Søknaden fra Surnadal Bondelag om å få dekt kr 12.000 av utgiftene oversendes Norges Bondelag 

med tilrådning om at det dekkes fra aksjonsfondet. 
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SAK  59/2012: Innspill til uttale jordbruksforhandlingene 2013 
Vedlegg: Uttale til jordbruksforhandlingene 2012. 

Utkast legges fram for styret 5.-6. desember, og deretter sendes som høringsutkast til lokallaga før laga 

sitt arbeid og studieopplegg for jordbruksforhandlingene 2013. 

 

Styret hadde ei uformell drøfting rundt bordet og kom med saker og innspill som bør vurderes med i 

uttalen for 2013. Styret gikk gjennom uttalen fra 2012, og kom med disse momentene: 

 Beredskap – i tillegg til gjeninnføre beredskapslager korn, også fokus på beredskap sett i lys av 

stormer, tryggere samfunn, også gardsbruket (Aggregat). 

 Kvotetak? Samme for samdrifter og enkeltpersonforetak 

 Øke antall dyr før avslag i tilskudd 

 Stimulere produksjon 

 Rekrutteringssituasjonen 

 Tiltak for å unngå slakting av bruk.  

 Satsing på storfe. Oppfordre TYR til å komme med innspill i en tidlig fase. 

 Tiltak i forbindelse med mosjonskrav. – BU-midler 

 Korn og kornpris? 

 Vi må trykke på i forhold til pris 

 Vi må ha prisene opp. Vi må ha økonomi i produksjonen 

 Omfordeling fra arealtilskudd til pristilskudd per kg i korn. 

 

Vedtak:  Innspillene som kom på styremøtet blir vurdert tatt inn i førsteutkast til uttale. 

 

 

 

SAK  60/2012: Vervekampanje 2012 – Tørre å spørre!  
Viser til vedlegg i innkallinga til forrige styremøte, 18. september. 

Et høyt og stabilt medlemstall er svært viktig for Norges Bondelag. Et høyt medlemstall gir slagkraft 

og forhandlingsstyrke. Vervekampanjen Tørre å spørre ble lansert på årsmøtet 2012. Målet er å utvikle 

en langsiktig vervekultur i Norges Bondelag. Kampanjen i 2012 har målsetting om å verve om lag 

1500 nye medlemmer i en intensiv periode, slik at Norges Bondelag når målet om 62.000 medlemmer 

ved utgangen av 2012.  

Liste for måltall nye medlemmer i hvert lokallag ble gjennomgått på møtet. Likeså gjennomgang av 

plansjer fra Norges Bondelag om ”Tørre og spørre”. 

 

I styret ble det påpekt at måltallene som ble lagt fram for hvert lokallag, bør økes til minimum to nye 

medlemmer pr lokallag. 

 

Vedtak: Kontoret følger opp det som kom fram i styret, og følger dette opp overfor lokallagene. Sty-

remedlemmer og ansatte minner om vervekampanjen når de er ute på lokale årsmøter. 

 

 

 

 

Møtet slutt kl. 16.00 

 

Arild Erlien/Arnar Lyche 

ref 


