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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 

Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleiar 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 

Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda         Styremedlem Møtt 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com 

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

Merete Bolme, 6613 Gjøra Nestleiar BKL Møtt 90967963 mebo@live.no 

Yngve Røøyen, 6640 Kvanne Fylkesleiar BU Forfall 90887102 yngve_15@hotmail.com 

Til orientering:     

Petter Melchior, 6214 Norddal 2. vara      92283477 petter.melchior@gmail.com 

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

Sekretariatet  Tlf. arb   

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

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

Atle Frantzen                       Møtt førstekonsulent 71202894 95245900 atle.frantzen@bondelaget.no 

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

 

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag  

mandag 30. september 2013 kl. 10.30 – 16.00  

på  Felleskjøpets møterom i 3.etasje i Molde 
 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

Faste saker for styret i Møre og Romsdal Bondelag: 
 

1/2013  Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

 

2/2013  Godkjenning av protokoll 17. september 2013 

Vedlegg: Protokoll var utsendt for godkjenning.  

Vedtak: Protokoll frå styremøtet godkjend. 

 

3/2013  Medlemsutvikling og medlemsverving 

Medlemstal 01/01-13: 3.324   Medlemstal pr. 25/09-13:  3.286 

Nyinnmelde hittil i 2013: 111     Utmelde: 149   

 

Utfordring før utgangen av 2013: (jfr lokallagsbrev september) 

Hvert lokallag verver 4 nye medlemmer! Vi skal verve 140 nye medlemmer i Møre og Romsdal! 

Lokallagene gir tilbakemelding til fylkeskontoret innen 21. november. 
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4/2013  Arbeids- og møteplan 2013/2014  (Dato ajourført: 25. sept 2013 )  
Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

19. Oktober Temadag Eigarskifte Rica Seilet, Molde  

Innan 31. okt Årsmøter i lokallaga   Medlemmene/lokallaga 

8.-9. november  Leiarmøte i M&R Bondelag Håholmen, Averøy Lokallagsstyra og fylkeslag 

20. nov Søknad Aktivt Lokallagsmidlar  Lokallaga 

27.-29.november Skattekurs: Tema: Alexandra, Molde Samarb. Rekneskapskontor 

11. desember Fylkesstyremøte   Styret 

2014    

Januar Fylkesstyremøte  Styret 

Jan  Frist for lokallaga forslag til valnemnda   

jan / feb. Møte i valnemnda   

Jan/feb Samling for nye, unge bønder Alexandra, Molde  

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 

7. mars Landbrukskonferanse Alexandra, Molde Landbruksinteresserte  

7.-8. mars Årsmøte M&R Bondelag Alexandra, Molde Lokallaga, fylkeslaget 

Datoar for samlingar i samvirkeorganisasjonane: 

 30.-31. oktober: TINE SA, region Midt-Norge, regional samling  

 1. - 2. november: Agro Hordaland, der fleire samvirkeorg har regionsamling for Vestlandet, for Nortura og Tine gjeld 

dette også tillitsvalde på Sunnmøre. 

 6.-7. november: Nortura Regionutval Midt-Norge har møte i Trondheimsområdet. Involverer kretstillitsvalde i Trønde-

lagsfylka og Nordmøre/Romsdal.  

 8. - 9. november: Felleskjøpet har messe på Lillestrøm ”Bedre Landbruk”, med  deltaking av bønder/tillitsvalde frå MR 

(For å unngå kollisjon med møta i Nortura og Felleskjøpet, har M&R Bondelag prøvd å utsette sitt leiarmøte med ei veke, 

men dette passa ikkje for alle. Leiarmøtet blir på Håholmen 8. og 9. nov). 

 

5/2013  Representasjon, invitasjon og planlegging av møter og arrangement 

 

17. oktober: Samrådingsmøte Fylkesmannen og faglaga. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

Dagsorden: Rapportering på bruk av BU midlar (både FMLA og IN) og midlar til rekruttering, likestil-

ling og kompetanseheving i landbruket (MR fylkeskommune).  

 

19. oktober: Temadag eigarskifte i Molde 
Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl står for det faglige innholdet. Holdes lørdag 19. oktober 

på Rica Seilet Hotell i Molde. Påmeldingsfrist 10. oktober. Kurset gratis for medlemmer i Norges Bondelag. 

Ikke-medlemmer betaler kr. 600. 

 

Fylkeskontoret sendte i mai/juni e-post til deltakere på temadag eierskifte de siste par årene, og tilbakemelding-

ene bekrefter at opplegget er ok, og at deltakerne er fornøyd. Her er noen kommentarer: 
 Ser ingen grunn til å endre på opplegget. Rekner med at Rødstøl er oppdatert på regelendringar etter kvart som de 

kjem. Fortsett med dette, opplegget er nyttig for alle som nærmer seg exit frå bondeyrket. 

 Temadagen var nyttig og gjorde meg merksam på at eigarskifte er meir omfattande enn eg kanskje hadde tenkt på 

på førehand.  Foredragshaldaren greidde på ein fin måte å formidle omfanget av eigarskifteproblematikken og kva 

ein lyt passe på.  For ein som er amatør i å lese juridiske lover, var dette særdeles nyttig (og nesten imponerande). 

 For meg var eigarskiftedagen svært verdifull, eg følte meg langt tryggare på at skiftet foregikk rett, vi unngjekk 

nok mange konflikter, og det har vore betryggane i ettertid. 

 

19. og 20. oktober 2013: Ullseminar, Tingvoll 
Bioforsk i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag, Sau- og Geit, Tingvoll Næringsforum, Ting-

voll kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer ”ullseminar” om kvalitet, tradisjon og 

nyskapning på Gyl Grendehus i Tingvoll lørdag 19. og søndag 20. oktober.  

   Vi i Norge elsker ull men ulla vi bruker er ikke så norsk som du kanskje tror! Det meste av den nors-

ke ulla eksporteres til England for vasking og selges deretter på verdensmarkedet. Ullklær fra norske 

bedrifter er nesten uten unntak laget av importert ull og er ofte produsert i utlandet. Er det mulig å ska-

pe en ny giv for norsk ull? Er kvaliteten god nok for tekstilindustrien? Kan vi gjennom utvikling og 

nyskapning gjøre ulla verdifull igjen? 
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25. oktober: Seminar om landbruk og vatn 

Vedlegg: Program 

Fylkeskommunen (vassregionmynda) og landbruksavdelinga hos fylkesmannen arrangerer seminar om 

landbruk og vatn den 25. oktober på Rica Seilet hotell i Molde. Fylkesmannen har sendt e-post invita-

sjon direkte til alle lokale Bondelagsledere i fylket. Seminaret er ment for kommuner, bønder og bon-

deorganisasjonar.  

   Ein regional forvaltningsplan for vatn er på veg. Saman skal alle etatar arbeide for eit betre vassmil-

jø. Alle skal kome med forslag til tiltak for å betre og ta vare miljøtilstanden innan sine ansvarsområ-

de. Vatnet er påverka frå mange hald; Miljøgifter, forureining, kraftutbygging, andre fysiske inngrep, 

akvakultur, avløp og landbruk. På dette seminaret vil vi sjå på korleis og i kor stor grad landbruket 

påverkar vatn og vassdrag, og kva som kan gjerast for å sikre god vassmiljøtilstand i framtida. Kom-

munane har ansvar for å komme med forslag til tiltak innan sine ansvarsområde; landbruk er eit slikt 

område og dette seminaret vil vere ei hjelp for kommunane til kva dei sjølv og bøndene kan gjere. 

 

???   Konferanse/møte med LO ang arbeidsvilkår i landbruket 

 

6/2013  Aktiviteter og møter i lokallagene 
 

KLØVERSTUMØTE Måndag 16. september kl 20:00 på Næringshagen på Skei 

Hvordan håndtere knapphet på grovfor? Valg av kraftfôr – Kraftfôrstrategier - Bruk av halm - Oppstalling 

v/Anitra Lindås, Topp Team Fôring, TINE. Arr. Surnadal Produsentlag / Surnadal Bondelag 

 

Tips til andre lokallag – plastinnsamling i Ørskog Bondelag: 

Ørskog BL har hatt ordning med plastinnsamling i mange år. Etter at Folldal Gjenvinning gjekk konkurs har 

ordninga stoppa opp. Ørskog BL har no på nytt ordna med plastinnsamling etter følgjande modell: 

- Kontakt med Moen Transport (MT), Åndalsnes, som skal ha kr 460 + mva for kvar stopp. 

- Avtale med MT om ein fast (låst/bestemt) hentedag i Ørskog. 

- Ørskog BL utarbeider infoskriv om organisering av henting og reglement for plastsortering. 

- Ørskog BL organiserer 2 oppsamlingsplassar i kommunen (Sjøholt og Vaksvik). 

- Ein kontaktperson for kvar oppsamlingsplass. 

- Alle som ønskjer å levera plast gjer avtale med kontaktperson. 

- Ørskog BL betalar for at MT hentar plasten på avtalt hentedag. (Ca kr 1200.) 

 

7/2013  Referat fra møter og arrangementer (jfr også styreprotokoll 17. september) 

 

2. august: Møte i Surnadal om fôrsituasjonen. Anne Katrine Jensen frå M&R Bondelag 

Surnadal Bondelag arrangerte et ”krisemøte” der det ble forsøkt å finne en løsning på fôrsituasjonen. 

Representanter for landbruksorganisasjonene, for transportfirma og for bankene var tilstede i kommu-

nestyresalen i Surnadal. 

Etter møtet ble det besluttet at i samarbeid med Bondelaget, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Eidsmo 

Slakteri og Midt-Norge Slakteri formidler Landbruk Nordvest grovfôr og halm (strø og NH3-

behandla). 

 

17.-20. september: Styretur til Irland 

I samsvar med vedtak i sak 29/2013 på styremøtet 27. mai ble det gjennomført tur for fylkesstyret til 

Irland fra tirsdag 17. til fredag 20. september. 10 deltakere, av disse 7 fra styret og 3 ansatte. 

Ved å trekke ifra innsparte utgifter for 2 avlyste styremøter i år og kun ha en dags styremøte i desem-

ber, ble netto ekstrakostnad for styreturen på vel 27.000 kroner. Kostnader ansatte ført på Bondelagets 

Servicekontor, og ble ikke belastet fylkeslaget. 

Det ble holdt 2 styremøter under turen. 

 I Irland har det de senere årene vært mye positivitet rundt landbruket med framtidstro og høye priser 

på meieri- og kjøttprodukter. 
Av besøk:  

 Wicklow provinsen er Irlands hage pga de grønne dalene. Besøk hos Orchard Centre som er et opple-

velsesgårdsbruk med melkeproduksjon og gårdsturisme. Omvisning og informasjon om drifta. Gården 

er en moderne drevet gård på 1200 mål og er en av flere gårder som leverer melk til Bailey’s likør. 
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 Overnatting i Waterford på Glasha Farmhouse B&B, som er et melkebruk med 130 kuer. Omvisning og 

informasjon om drifta. 

 Fermoy og et besøk i Moore Park melk og forskningssentrum. Teagasc forskningssentrum er den ir-

landske regjeringens melke og forskningsstasjon for landbruket og Moore Park er hovedsete for Tea-

gasc. Under besøket informasjon om forskning og interessante aspekter ved det irske landbruket.  

 Informasjon og gardsvandring om Grassland Management  

 Informasjon om Automatic Milking Systems med besøk i Dairygold Farm. 

 Besøk hos Cashel blue Cheese, den kjente blåmuggosten. Denne gården har vært i familien Grubbs eie i 

mange generasjoner og har siden 1980- tallet vært drevet av Luis Grubb og hans frue Jane. Jane har 

produsert ost siden 1984 og deres Cashel Blue er veldig populær i Irland. Besøkte fjøset som leverer 

melka til osteproduksjonen. 

 

24. september: Samling for fylkesledere i Norges Bondelag, Inge Martin Karlsvik 

 

25. - 26. sept: Lederkonferanse Norges Bondelag, Gardermoen. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

 

8/2013  Andre saker 

 

8. 1. Avlingsskadesituasjonen / evt mangler i erstatningsordninger  

Vedlegg: Avisutklipp 

Er sagt skulle få mer info fra grøntsektoren etter at fylkesleder Inge Martin Karlsvik hadde møte i bær- 

og fruktdyrkere i Valldal i august. Norges Bondelag arbeider med saka. Styret drøfter om dette skal 

settes opp som egen sak senere i høst, men avklare med NB hva som kommer derfra. 

 

8. 2.   Saker frå Bygdekvinnelaget:  

Samrådingsmøte for lokallagene på Skaret ved Molde fredag 27.september fra kl. 18.00 og lørdag 

28.september frå kl. 10.30 – 15.30 

 

8.3.   Saker frå Bygdeungdomslaget:  

 

8.4.  Brev om situasjonen for bøndene i Todalen  

I slutten av juli gikk det ras over veien inn i Todalen i Surnadal kommune, og veien til bygda ble 

stengt. Møre og Romsdal Bondelag sendte 1. august brev til Fylkesmannen, fylkeskommunen og Veg-

vesen, og med kopi til media: 

Møre og Romsdal Bondelag vil rette fokus på bøndene i Todalen. Det er mange aktive gardsbruk i 

bygda, og manglene vegforbindelse og strømstans gjør situasjonen for disse svært vanskelig. Vi ber om 

at offentlige myndigheter gjør det som står i deres makt for avhjelpe situasjonen. Raskest mulig må 

bygda få strømmen tilbake, og et fartøy som kan frakte fôrmidler inn til bygda og ta med melk og liv-

dyr tilbake, må settes i rute snarest. Det er svært viktig at det er vilje og evne til rask handling når 

slike situasjoner oppstår. Vi opplever med jevne mellomrom at naturkreftene utfordrer oss og da er det 

viktig at beredskapen er god. For husdyrbonden er dette helt avgjørende når en uten forvarsel havner i 

en slik vanskelig situasjon som i Todalen. 

På vegne av Møre og Romsdal Bondelag, Arnar Lyche, Organisasjonssjef  

 

8.5  Løyving fylkesvise BU-midler:  seminaret Husdyrgjødsel til nytte og besvær 

Brev til M&R Bondelag datert 12. juni 2013 frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal om løyving på kro-

ner 85.000 eller inntil 65,4  prosent av godkjent kostnadsoverslag. 

 

8.6.  Oppretter egen gruppe for mjølk 

Styret i Norges Bondelag fulgte på styremøtet 24. september opp forslaget på NB-årsmøtet i Loen i 

juni fra de tre fylkesbondelagene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag om å opprette 

ei gruppe som skal se på utfordringer og tiltak i melkeproduksjon. Gruppa skal legge fram en rapport 

som innspill til jordbruksforhandlingene 2014. Arbeidsgruppa består av Per Hilleren, leder, Asbjørn 

Helland, Brita Skallerud, Arnstein Røyneberg og en representant fra Tine. Gruppas arbeid skal være 

ferdig innen 1. februar 2014. 
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SAK 37/2013: Tema og plansjer for årsmøterunden i lokallaga 
 

Utkast til plansjer på aktuelle tema som kan brukes på årsmøterunden ble gjennomgått på møtet. 

På styremøte 17. september hadde styret en idedugnad på aktuelle tema (se protokoll sak 31/2013) 

 

Vedtak: Plansjene gjøres ferdig med de innspill som kom fram på møtet. 

 

 

SAK 38/2013: Orientering om prosjekter og søknader - prinsippdiskusjon 
Vedlegg: Saksframlegg og vedtak fra regional- og næringsutvalget 

 

Regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune bevilget i møte 3. september en-

stemmig tilskudd fra midlene “Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket”. Møre og 

Romsdal fylkeskommune hadde i 2013 fått tildelt ei ramme fra Landbruks- og matdepartementet på kr 

1 480 000. Tilskudd ble bl.a. bevilget til: 

Nortura:  Auka sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal.  Kr 300.000 

M&R Bondelag: Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter. Kr 400.000 (Finansiering av år 2 av 

3-årig prosjektperiode) 

M&R Bondelag: Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal. Kr 100.000 

Midtnorsk Samarbeidsråd: Prosjekt Grønn forsking. Kr 200.000 

 

A)  Sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal. Evt utnevning til styringsgruppe.    

Vedlegg: Søknad og prosjektplan 

Prosjektet tar sikte på veivalgsrådgivning, særlig til bruk i en omstillingsfase, utnytte potensialet i 

tomme driftsbygninger, optimalisere produksjonsstyringa, samarbeidsløsninger for utnytting av beite- 

og grovforareal, formidle kunnskap om rimelige bygnings- og driftsløsninger. 

Oppstartsmøte holdes hos Nortura fredag 27. september 

Arnar orienterte på styremøtet 

 

B)   Rekrutteringsprosjekt – ”Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter” 

Vedlegg: Søknad 

Treårig rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter”. Prosjektet har som 

oppgave å arbeide aktivt med gårdsbrukere som nærmer seg pensjonsalder og der det er usikkert om 

det blir fortsatt drift. Målet er at driften på flest mulig bruk blir videreført.  

Per Eldar Nakken, Molde, er ansatt som prosjektleder. Prosjektperioden løper fra 1.desember 2013 til 

1.desember 2016. Kontor hos M&R Bondelag. 

Vedtak: Oppnevning av Bondelagets representant i styringsgruppe. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik 

foreslås som leder i styringsgruppa. 

 

C)  Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal” 

Vedlegg; Søknad 

Prosjektet går over 3 år. Første del av prosjektet skal resultere i en konkret plan for betre og økt beiting 

i Møre og Romsdal. Både på inn- og utmark. Det gjennom føres en enkel spørreundersøkelse om bei-

ting blant bønder, det arrangeres arbeidsgruppemøter, det inviteres til erfaringsutveksling fra prosjektet 

i Vingelen og med dette som utgangspunkt utarbeides det en plan for bedre og økt beiting i Møre og 

Romsdal. Deretter jobber en prosjektleder i 100 prosentstilling over 2 år med hovedprioriteringene i 

beiteplanen. 

 

D)  Styringsgruppe  "Storfeprosjektet på Sunnmøre" 

Vedlegg: Prosjektplan 

Fylkeskontoret fikk 7. juni e-post frå regionsjef i TINE  Vest om å oppnevne en representant fra Møre 

og Romsdal Bondelag til styringsgruppa for "Storfeprosjektet på Sunnmøre".  
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   M&R Bondelags fylkesstyremedlemmer ble orientert på e-post og drøftet saka under Norges Bonde-

lags årsmøte i Loen, onsdag til fredag, og utpekte fylkesleder Inge Martin Karlsvik som repr i sty-

ringsgruppa. 

   Ny prosjektperiode startet for snart et år siden, jfr prosjektplan. Fylkesmann, Tine og Felleskjøpet 

har bevilget midler og prosjektet er i arbeid.  Styringsgruppa var imidlertid ikke etablert på nytt. Pro-

sjektplanen sier at styringsgruppa er sammensatt  med en representant fra: Møre og Romsdal Bonde-

lag, Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag, TINE (Birgit Oline Kjerstad er utnemnt), Nortura, 

Felleskjøpet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

 

E)  Prosjekt Grønn forskning 

Vedlegg: Søknad 

Prosjekt Grønn forskning vil i løpet av tre år bidra til en bærekraftig utvikling av landbruket ved å 

legge til rette for utvikling av etterspurt kunnskap og utnyttelse av kunnskap gjennom samarbeid 

mellom næringsaktører, kunnskapsmiljø og offentlig sektor. Det planlagte prosjektet retter seg mot 

mulighetene og utfordringene som ligger i samarbeid mellom næringsaktører, kunnskapsmiljø og of-

fentlig sektor for å videreutvikle landbruksnæringa gjennom utvikling og utnyttelse av forskningsba-

sert kunnskap. 

 

F)  Søknader om forskningsmidler 

Org.sjef Arnar Lyche har sendt e-post til Grønn Forskning ved Øyvind Mejdell Jakobsen, Fylkesman-

nen ved Ottar Longva, Landbruks Nordvest ved Ivar Bakken, Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre, 

Bioforsk ved Kristin Sørheim: 

Vi i Bondelaget føler behov for å diskutere nærmere prosessene rundt søknader om forskningsmidler. 

Er det mulig å bli enige om et ”årshjul” slik at dette arbeidet blir satt mer i system? Vi vil gjerne bak-

ke opp de gode søknadene (sett fra vårt ståsted) og søkerne har ofte behov for å dokumentere næringas 

medvirkning.  

Det holdes arbeidsmøte om dette i uke 44 og 45. Fra M&R Bondelag deltar arbeidsutvalget. 

 

Vedtak: Gunnhild Overvoll er styrets kontaktperson mot Grønn Forskning.  

 

SAK 39/2013: Program og opplegg for ledermøtet 8. og 9. november  
Innkalling til ledermøtet ble utsendt i lokallagsbrev 10. september med påmeldingsfrist 25. oktober. 

Endelig program og deltakerliste blir sendt alle lokallag og påmeldte ca. 31. oktober. 

   Ledermøtet blir holdt på Håholmen i Averøy fredag 8. og lørdag 9. november. Møtet starter fredag kl 

10.00 med oppmøte i gruvene på Nås på Eide og avsluttet lørdag kl. 15.00. Også i år inviteres hele 

styret i lokallaga! Dette som en viktig del av Bondelaget si satsing på tillitsvalgte på alle plan i organi-

sasjonen. Fra Norges Bondelag møter 1. nestleder Kristin Ianssen fra Østfold, og rådgiver Elin Marie 

Haga Stabbetorp fra sekretariatet. 

   Fra Norges Bondelag er det sendt ut denne oppfordring for hva som bør være sentrale temaer på le-

dermøtene: 
1) Etter valget: Det er valgt nye stortingsrepresentanter fra de ulike fylkene. Disse bør blir kjent med bon-

delaget (om de ikke allerede er det), og de bør derfor utfordres på ledermøtene. Gjerne i form av en 

landbrukspolitisk debatt el.l. De av AU-medlemmene som deltar på ledermøtene deres vil selvsagt også 

ta opp dette temaet, om dere velger å ikke invitere politikere. 

2) Lokallagsarbeid i Norges Bondelag: Prosjektet ”tørre å spørre” er en viktig satsing for Norges Bonde-

lag i 2013 – 2014, og i år er fokuset på godt lokallagsarbeid. Vi utarbeider et opplegg som dere kan bru-

ke til en slik økt på ledermøtene. 

3) Malawiprosjektet: vi ønsker trykk på Malawiprosjektet i høst, og vil lage en presentasjon til bruk for 

dette formålet. Presentasjonen vil ta 10 – 15 minutter, og AU eller en annen fra NB sentralt kan kjøre 

det. Vi vil også at dere gjennomfører en kronerulling og verving av faste givere på ledermøtene. 

Vedlagt var utkast til program pr. 25. september. Styret gikk igjennom programmet og kom med 

forslag om eventuelle endringer. Det legges opp til en åpen post på lørdag der det blir god tid for lokal-

lagene å komme med synspunkter/tilbakemeldinger.  

 

Vedtak: Programskisse og det som kom fram på møtet legges til grunn for endelig utforming av prog. 
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SAK 40/2013: Grunneierrepresentanter i verneområde for Trollheimen 
Vedlegg 

Oddvar Mikkelsen vil ha hjelp fra Møre og Romsdal Bondelag til å vurdere hvor stor grad Bondelaget 

skal engasjere seg i interessekonflikt i Trollheimen mellom samer og grunneiere. Han er Bondelagets 

medlem i et rådgivende utvalg for verneområdestyret i Trollheimen.  

 

Verneområde styret for Trollheimen har sendt brev til Miljøverndepartementet, med forespørsel om å 

få utvide verneområdstyret med 2 grunneierrepresentanter. Bakgrunnen er en tydelig misnøye med at 

grunneiersiden ikke er representert. Dessuten har tilsvarende styre for Breheimen en slik representant. 

Trollheimen er i sin helhet vernet på privat grunn. Det blir sagt at mange grunneiere har fått problemer 

med å gjennomføre hyttefelt og vegbygging innenfor og utenfor verneområdet fordi samerepresentan-

tene i vernestyret har vært negative. Derfor er det enkelte som ønsker å gå til sak mot samene. 

 

Miljøvernministeren lover ikke noe om grunneierrepresentanter inn i styret i sitt svarbrev og viser 

blant annet til at dialogen mellom styret og andre som har interesser i området skal skje gjennom det 

faglige rådgivende utvalget. Muntlig har det visst blitt antydet at Miljøverndepartementet vurderer å 

vurdere saka på nytt.  

 

Diskusjon 

Når det gjelder samisk representasjon i Trollheimen og andre områder med samiske interesser har 

Norge forpliktet seg via en internasjonal konvensjon til å sikre samisk deltagelse ved bruk, forvaltning 

og bevaring av naturressursene i området. Derfor sitter samene tungt i sine posisjoner. Å søke konflikt 

mot en minoritetsgruppe i samfunnet er utgangspunktet uklokt med tanke omdømme, og sjansene for å 

oppnå ønsket resultat er trolig små. På den annen side må det være legitimt å kjempe for grunneiernes 

interesser og rettigheter.  

 

Vedtak: Møre og Romsdal Bondelag ønsker ikke at Surnadal Bondelag v/Oddvar Mikkelsen skal eng-

asjere seg i en eventuell kamp mot samene i Trollheimen. Men vi ser positivt på at det arbeides for økt 

grunneierrepresentasjon i verneområdestyret for Trollheimen.  

 

SAK 41/2013: Bedre Bonde – opplegg i Møre og Romsdal 
Styret drøftet og vedtok på styremøte 12. februar at kursopplegget forsøkes gjennomført i vinterhalvåret i perio-

den oktober - mars. På styremøtet orienterer Atle Frantzen, basert på følgende forsøk på oppsummering og for-

slag til gjennomføring: 

 

Alt. 1.: Å få Ole Christen Hallesby hit for å ha eit første kurs i kombinasjon med opplæring av Sivert Mauset i 

Landbruk Nordvest. Hallesby har mulighet ma 6. – ti 7.1., + veke 6 og 7. 

 

Alt. 2.: At Sivert følgjer eit av dei kursa som Hallesby likevel skal ha i haust (Vestfold, Telemark): 

Dette blir ikkje anbefalt av Hallesby. 

 

Alt. 3.: Eigen opplæringsdag i Oslo for nye veiledarar (1-3 stk). Tidlegast siste halvdel av oktober: 

Blir vurdert av Amund Johnsrud i Norges Bondelag. 

 

Alt. 4.:  Eigen opplæringsdag for nye veiledarar i Oslo, i kombinasjon med erfaringssamling for eksisterande, i 

desember: Blir vurdert av Amund Johnsrud i Norges Bondelag. 

 

Alt. 5.: Sivert følgjer andre BB-kurs andre stader i landet: Fleire av kursa er langvarige og egnar seg ikkje for 

intensiv oppfølgjing. Merk for øvrig haldning til Hallesby, alt 2. 

 

Til  alt. 3 og 4.: Amund Johnsrud blir bedt om å gje tilbakemelding vedr opplæringsdag for nye veiledarar, evt i 

kombinasjon med erfaringssamling. 

 

Vedtak: 

1. Vi reserverer Hallesby for kurs ma – ti 6.- 7.1., jfr alt.1. (Der Sivert Mauset er med.) 

2. Vi reserverer Sivert Mauset for 2 kurs siste del av januar. 
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SAK 42/2013: Mjølkekonferanse 
Fylkeslaget har mottatt innspill fra medlemmer i Molde Bondelag om at fylkeslaget igjen arrangerer en  

Mjølkekonferanse, slik fylkeslaget hadde for mange år siden. Kanskje kan det være et tema for den 

årlige Landbrukskonferansen. Siktemålet med at Bondelaget arrangerer en slik konferanse kan være å 

”selge” mjølka som et fantastisk næringsmiddel og vise hva som skjer i produksjonen. En kan ha fokus 

på mjølk som ernæring, for kalv og menneskebarn og unge, mjølkeprodukt med produktutvikling, og 

produksjonsmessige forhold som f eks dagens og framtidas teknologi. 

Dette kan evt sees som en oppfølging av M&R Bondelags initiativ om en bredt sammensatt gruppe, jfr 

forslaget på årsmøtet i Norges Bondelag i Loen. 

Møre og Romsdal er kanskje det landbruksfylke der mjølka betyr relativt mest. 

 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik har 29. august svart på innspillet med følgende kommentarer: 

Melkekonferanse på vår årsmøtekonferanse kan være en god ide, men da tror jeg nok kraftforpolitik-

ken og (grovfor kontra kraftfor) begynner å bli et litt oppbrukt tema lokalt. Det har vi hatt mye fokus 

på siste året (og det har vært riktig og viktig). Men kanskje er det også andre ting som er minst like 

viktige å belyse. F.eks landbruket (melkeproduksjonen) framover og hvordan vi skal tilpasse 

oss/overleve med et annet politisk flertall. 

Melk på norske ressurser er tema på ledermøtet på Gardermoen 25. og 26. september. Jeg frykter at 

vårt forslag på årsmøtet i Loen om melkeutvalg/rapport koker ned til disse to timene på lederkonferan-

sen. 

 

Landbrukskonferansen holdes fredag 7. mars 2014 på Hotell Alexandra i Molde i forkant av fylkes-

årsmøtet lørdag 8. mars.  

Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) vil ha sin årlige samling for landbrukskontor m.fl torsdag 

6. mars, og med deltakelse på landbrukskonferansen fredag 7. mars.  

Bondelaget og FMLA m.fl må oppnevne ei arbeidsgruppe for planlegging av program, og det er da 

naturlig at også tema mjølk her blir vurdert i programmet. 

 

Vedtak: Temaet blir vurdert som en del av programmet på landbrukskonferansen i forkant av fylkes-

årsmøtet i mars. I tillegg blir det tatt initiativ til et eget fagseminar om melk. 

 

 

 

 

Arnar Lyche / Arild Erlien 
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