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PROTOKOLL 
- Unntatt offentlighet  

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 29.04.2013 Vår dato: 06.05.2013 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 12/01679 

Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Kåre Peder Aakre, 

Trond Hodne, Inger Hovde, Johan Kristian Daling, Marna Ramsøy, Erik Melting 

 

 

Forfall:   
 

Som varamedlem møtte:   
 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2013  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2013  Godkjenning av protokoll 

   a) Protokoll fra styremøte 18. mars 2013 

  Vedtak: Godkjent  

 

3/2013  Siden sist / åpen post 

                         a) Kravet har kommet v/Asbjørn 

   b) Mære Landbruksskole v/Asbjørn 

   c) Rep.skap i Norge Bondelag v/Asbjørn 

   d) Bondevennaksjonen evaluering v/alle 

   e) Eiendomsskatt  

   f) Tilretteleggende BU-midler, hvordan fordeles disse v/ Borgny 

  Vedtak:  

a) Borgny kontakter Randi Næss og Asbjørn kontakter Ingvild Kjerkol før 

forhandlingene. 

 b) tilorientering.  

c) Styret ønsker et strategimøte/seminar.  

d) Vellykket og bra aksjon.   

e) Norges Bondelag oppfordrestil å informere lokallagene om dette, f.eks i en 

lokallagssending.  
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f) Administrasjonen legger frem en ska for styret om de tilretteleggende BU-midlene.  

  

 

4/2013  Medlemsoversikt 

   Medlemstall 01.01.2013: 5109 

   Medlemstall 25.04.2013: 4974 

 

Vedtak: verveutvalget bør komme i gang med arbeidet.  

    

5/2013  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Medlemsmøte om gås og landbruk 29. april 

   b) Lunsjmøte om kravet, for medlemmer, 30. april 

   c) Landbrukspolitisk møte i Kolvereid 6. mai    

  Vedtak: a)-c) tatt til orientering 

 

6/2013  Media 

  Bra dekning i TA, viktig å få oppslag i NA og Adressavisa. Mange som ikke 

  har TA i nord og sør av fylket, vi bør jobbe mer mot Adressa.  

 

7/2013  Fylkeskontoret informerer 
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Saker til behandling 

23/13 12/01402-32 Budsjettnemnda sine tall 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen arbeider videre med tallene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Det ble i forrige styremøte besluttet å be Per Helge Haugdal gjøre beregninger på årets 

tallmateriale fra Budsjettnemnda. Disse beregningene ligger i eget vedlegg.  

 

Det legges opp til at styret diskuterer strategien i det videre arbeidet med dette.  

Forslag fra siste styremøte var at man tar dette opp i årsmøtet i Norges Bondelag og sende 

brev til Norges Bondelag i etterkant.  

 

Også det som kom fram på forrige møtet, om at dette ikke er kjent i organisasjonen er en helt 

riktig erkjennelse. Dette er ikke kjent i Styret i Norges Bondelag, ei heller blant de andre 

fylkene.    

 

Vedlagte tabeller og graf viser hvordan kostnadsbildet er sammensatt, og hva som blir igjen 

til vederlag til arbeid og egenkapital for de 10 referansebruka som representerer 

hovedproduksjonene. I tillegg er det tatt med referansebruk nr. 14: de 25 største melkebruka, 

og nr. 23: kornbruk på Østlandet med over 400 dekar.   

 

Haugdal skriver:  
1. I diskusjonen i media er det sterkt fokus på et måltall i dette materialet; Vederlag til arbeid 

og egenkapital pr årsverk. Det har i mindre grad vært fokus på kostnadsbildet i ulike 

produksjoner.  Jeg mener at når vi måler vederlag pr årsverk i de ulike produksjonene, bør vi 

også måle kostnader pr årsverk.  Dette kostnadsbildet er interessant. 

2. Tabellene viser kjente sammenhenger og kostnadsbilder for de ulike produksjonene. Et 

interessant poeng er imidlertid at kornproduksjonsbruket har en svært stor fastkostnad, 

betydelig større enn noen av de andre referansebruka. Samla faste kostnader 

inkl.avskrivninger og rentekostnader er på kornbruket (ref. bruk nr. 2) 65 % av 

driftsinntektene.  Til sammenlikning er tilsvarende kostnad på melkebruket (ref.bruk nr 1) 36 

%.  De store fastkostnadene på kornbruket er kostnader til vedlikehold, leiekostnader, 

drivstoff, administrasjon. m.m, samt høge avskrivninger på maskinkapital og bygningskapital.  

Disse beregningene understreker det vi har sagt tidligere.  

 

I dag brukes prinsippet om historisk kost for å fastsette kapitalen i referansebrukene. I 

totalkalkylen brukes gjenanskaffelsesverdien. Haugdal ble også bedt om å referansebrukene 

vha. gjenanskaffelsesverdien, dette er ikke klart enda.  
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24/13 12/01402-30 Aksjonsplan 2013 Nord-Trøndelag 

 
Unntatt etter offentlighetsloven § 3 

 

 

 

Vedtak     FORTROLIG 

 

 

 

 

25/13 11/00630-10 Arbeid mot valget 2013 

 
 

 

Vedtak 
Styret har diskutert arbeidet fram mot valget 2013, og slutter seg til planen framlagt i 

saksframlegget. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Det legges opp til at styret i denne saken skal diskuterer og prioriterer aktiviteter fram mot 

valget 2013. Hensikten med dette arbeidet er å:  

 Synliggjøre partienes politikk  

 Oppfordre og motivere til å stemme 
 

Målgruppene er:  

 Våre egne medlemmer 

 ”Bygdefolk”  

 Kvinner 

 Ungdom  
 

Asbjørn og Marit har diskutert samarbeid med Sør-Trøndelag. 

Marit har deltatt i møte i Norges Bondelag for å drøfte/foreslå mulig aktiviteter.  

 

Som grunnlag for debatt er det i tabellen under er det satt opp forslag til arrangementer.   

Hva Hvor/når Hvem  Målgruppe 

Landbrukspolitisk-  

debatt på 

landsstemnet i NBU 

Inderøy 20. juli NBU ansvarlig, vi 

hjelper til  

Ungdom på stevnet 

og bygdefolk i NT-

lag 

Intervju med 

listetoppene på 

hjemmesida vår 

På hjemmesida i 

sommer.  

Mulig vi kan lage 

Ove Magne ansvarlig Våre medlemmer 
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mediesak på det 

også.  

Gårds/slakteribesøk 

med 

ungdomspolitikere 

Stjørdal/Malvik 15. 

august 

Sammen med Sør-

Trøndelag Bl 

Ungdomspolitikere 

Åpen Gård 25. august 

(så langt vet vi om 2 

arrangement i NT-

lag; Verdal og 

Steinkjer) 

Lokallagene  Familiearrangement 

Legge inn mer 

budskap og verdisyn, 

men fortsatt 

”feelgood” og 

familie Brosjyre 

”Kjærlighet..” til alle 

besøkende. 

Bondens marked og 

landbruksdebatt 

Steinkjer torg 31. 

august 

Lokallagene i 

Steinkjer vil gjenta 

suksessen.  

Befolkningen 

generelt  

Vi trenger et 

arrangement i sør i 

fylket.  

   

Matpakkeaksjon – 

”Kjærlighet til norsk 

mat” 

(ikke endelig) 

Bedrifter som er 

avhengig av 

landbruket, VG-

skoler, høgskoler, 

universitet, media, 

valgarrangement i 

Oslo 

Utdeling fra 

traktorhenger – eller 

annet svært synlig 

opplegg 

Lokallag, fylkeslag 

og Norges Bondelag 

Andre som lever av 

landbruket evt. elever 

Valgkafeer/tilby 

skyss evt. andre ting 

for å øke 

valgdeltagelsen ? 

 lokallagene  

I tillegg bør det skrives kronikker på følgende tema:  

 Landbrukspolitikk for hvem? Landbrukspolitikk for forbrukeren 

Helse  

Skolemat  

Kvalitet – kontroll av norsk mat 

 

Materiell/kanaler: 

 Agri analyse har spurt listekandidatene om landbruksspørsmål, resultatet av dette kan 
brukes fylkesvis.  

 Det er foreslått at Bondebladet nyttes aktivt til å synliggjøre forskjellene mellom partienes 
politikk og oppfordre til å stemme. 

 Det er foreslått at de utarbeides en eller to små flyere om forskjellene i politikk (smilefjes), 
landbrukets betydning og oppfordring til å stemme, denne kan brukes ovenfor egne 
medlemmer, samt at lokallagene kan nytte denne til å legge i postkasser eller om/når de står 
på stand a la bygdadager og martnader. Grunnlag for en naboprat. 

 Hjemmesida vår og Norges Bondelag brukes aktivt (inkl valgomat) 
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 NBU lager egen brosjyre rettet mot ungdom: Lar du bestemor bestemme? 

 You-tube film? 

 Deltagelse på andres valgkamp arrangement?  
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26/13 13/00614-1 Forvaltning av kortnebbgås 

 
 

 

Vedtak 
Nord-Trøndelag Bondelag ber Fylkesmannens miljøvernavdeling, som leder den nasjonale 

referansegruppa for den internasjonale forvaltningsplanen for kortnebbgås, om å innkalle 

berørte parter til et første møte før sommeren 2013. Direktoratet for naturforvaltning må 

innkalles til møtet. Tema for møtet må være;  

- arbeidet med implementering av den internasjonale forvaltningsplanen,   

- organisering av gåsejakt 

 

Norges Bondelag bør sende brev til Direktoratet for naturforvaltning, og ber om plass i den 

norske delegasjonen til de internasjonale møtene for implementering av forvaltningsplanen. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag tar kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for å sette trykk 

på arbeidet med å organisere gåsejakta i flere områder av Nord-Trøndelag. Dette for å øke 

effektiviteten av høstjakta og evt. framtidig vårjakt i Nord-Trøndelag. En tar sikte på å bidra i 

en møteserie i fylket i tidlig sommer 

 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Konflikten mellom kortnebbgås og landbruk er økende. En har sett en betydelig vekst i 

bestanden de siste 10-15 årene. I 2012 ble bestanden anslått å være i overkant av 80 000 

individer. 

 

Samtidig er det fastsatt en internasjonal forvaltningsplan for kortnebbgås mellom Norge, 

Danmark, Belgia og Nederland. Denne fastsetter et bestandsmål på 60 000 individer. Det vil 

si bestanden skal betydelig ned fra dagens nivå. Dette er i hovedsak begrunet med konflikten 

ift landbruket og ikke minst at en ser en kraftig økning i såkalt grubbing på Svalbard. Skadene 

på landbruket har vært tema, men skadene på økosystemet på Svalbard er relativt nytt. Dette 

oppstår ved at kortnebbgåsa graver opp røttene på grasvegetasjonen, og vegetasjonen klarer 

ikke å ta seg igjen på grunn av de marginale vekstvilkårene. Det naturlige plantedekket blir 

dermed skadet, noe som påvirker sterkt truede arter, eks. moser, lav, fugl. Dette faktum er nok 

en viktig årsak til at en i det hele tatt har blitt enige om en forvaltningsplan som innebærer å 

bruke akt som virkemiddel for å redusere bestanden. 

 

Nasjonal referansegruppe 

I og med at det internasjonale arbeidet med forvaltningsplanen er starta, er det meget viktig å 

få organisert et første møte i den nasjonale referansegruppa. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

leder denne gruppa. Nord-Trøndelag Bondelag v/ Johan Kristian Daling representerer Norges 

Bondelag i denne gruppa.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag i brevs form be Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innkalle til et 

første møte før sommeren. Direktoratet for naturforvaltning er i utgangspunktet ikke medlem 
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av gruppa, selv om de leder den norske delegasjonen til de internasjonale møtene om 

forvaltningsplanen. Dette er uheldig. Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor DN må møte i 

denne referansegruppa fast, for å sikre god koordinering og forståelse mellom arbeidet som 

gjøres i den nasjonale referansegruppa og DNs arbeid internasjonalt. Nord-Trøndelag 

Bondelag må henstille om at DN også innkalles til disse møtene.  

 

Deltakelse i den norske delegasjonen 

Det første møtet med tema implementering av den internasjonale forvaltningsplanen gikk av 

stabelen i Danmark 23.04.13. Nord-Trøndelag Bondelag og Fylkesmannens 

miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag fikk etter henvendelse til DN delta som observatører i 

dette ene møtet. For å sikre at landbruksinteressene er representert ifm den internasjonale 

prosessen, må Nord-Trøndelag Bondelag kreve å delta i den norske delegasjonen i senere 

internasjonale møter. Avtalen har blant annet som formål å redusere konflikten med 

landbruksinteressene, men det er ingen tvil om at det er Norge og Danmark som legger 

vesentlig vekt på dette forholdet. Belgia og Nederland er i utgangspunktet negativ til jakt, 

men godtar at jakt utøves i Norge og Danmark. Dette er viktig.  

 

Når det gjelder bestanden, er forskerne pr 26.04 i tvil om hvordan utviklingen har vært det 

siste året. Det er skutt omkring 10000-11000 fugl de to siste jaktsesongene. Det synes som om 

hekkesesongen i fjor var mindre suksessfull, i og med veldig kald vår på Svalbard i fjor. De 

har imidlertid ikke fått gjort skikkelige tellinger i vinter, og en koordinert telling i Norge og 

Danmark 5. mai vil være avgjørende for bestandsestimatet i år. Forskerne er imidlertid i tvil 

om den raske veksten vi har sett de siste årene faktisk har fortsatt det siste året.  

 

Beiteskadestudiene som er gjennomført de siste to årene av Bioforsk og NINA fastslår at det 

er betydelig tap av forenheter på det hardest beita arealene. Opp mot 50% på førsteslått, og 

opp mot 25% totalt for vekstsesongen.  

 

Disse funnene har økt trykket ute i næringa. Flere lokallag har engasjert seg aktivt i saken, og 

NTBL har jobba aktivt opp mot Norges Bondelag ift å øke rammene for tilskuddsordningen. 

Denne er nå overført til RMP. 

 

Organisering og tilrettelegging av gåsejakt 

Det blir svært viktig å øke fokuset på organisering av jakta, for å kunne håndtere en evt videre 

bestandsvekst av kortnebbgås. Bestanden skal også reduseres betydelig ned til 60 000 gås.  

 

Organisering av grunneierne er dermed avgjørende. Dette er allerede gjort i enkelte område, 

som Skogn, Nesset og Egge. Store områder er imidlertid dårlig organisert og tilrettelagt. 

Bondelaget samarbeider med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som ut fra de signalene vi har 

fått kan bidra med finansiering av en møteserie med grunneierlag og kommuner nå i vår/tidlig 

sommer. Fylkesmannen ansvarlig. Det ble kjørt en liknende møteserie for 4-5 år siden, noe 

som bidro til økt fokus på gåsejakt blant grunneierne. Etter dette har interessen gått ned i flere 

områder. 
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27/13 13/00594-1 Ledersamling 2013 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen legger fram forslag til gjennomføring av ledersamlinga 2013 ut fra 

diskusjonen i styremøtet.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

I denne saken må styret diskuter hvordan og når ledersamlingen høsten 2013 skal arrangeres.  

De siste årene har de foregått slik:  

 2012 - i Trondheim sammen med flere 

 2011 - i Sveits 

 2010 - sammen med Østfold på Steinkjer 

 2009 - Revyfestivalen på Høyladet + 1 dag på Mære i november 

 2008 – Tingvoll på Steinkjer 

 2007 – Finland 

 2006 – Brandheia Villmarksleir 

 2005 - Heia Gjestegård 
 

Kostnadene knyttet til ledersamlinga er noe vi stort sett må bære selv.  

Kostnader knyttet til Sveitsturen var kr 350 000,-, da betalte lokallagslederne egenandel (kr 

2500,-) og vi søkte EB-midler (kr 30.000,-), underskuddet ble kr 220,000,-. Kostnadene 

knyttet til fjorårets ledersamling var 134.000,- 

 

Lokallagsårsmøtene skal etter vedtektene i Norges Bondelag arrangeres før 1. november. 

Erfaringsmessig er ikke alle ferdige før 10. november.  

Vi skal arrangere skattekurs19.-20. november.   
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28/13 13/00456-4 Askeladdprisen 2013 Nord-Trøndelag 

 
 

 

Vedtak 
Styret har ingen kandidat fra Nord-Trøndelag til Askeladdprisen.   

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Askeladdprisen gis hvert år til en eller to unge gründere på den norske landsbygda. Fristen for 

å søke på er satt til 5. mai. Styret plukker ut en kandidat og administrasjonen skriver 

søknad/anbefaling. 

 

Kriterier: 

”Kriteriene for å delta er ganske enkle. Du er ikke eldre enn 35 år. Du er i ferd med, 

eller har etablert ny næringsvirksomhet på bygda. Du har utvist kreativitet og 

pågangsmot og virksomheten din har bidratt til å skape nye arbeidsplasser i 

lokalsamfunnet.” 

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/er-du-vaar-nye-askeladd-article73151-3805.html 

 

Vinneren blir invitert til å motta prisen på Norges Bondelags årsmøte i Loen 13. juni 2013. 

Premien er 30 000 kroner. 

  

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/er-du-vaar-nye-askeladd-article73151-3805.html
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29/13 13/00612-3 Tilskudd til pakkeri og sorteringsanlegg 

 
 

 

Vedtak 
Grøntsektoren bør prioriteres i BU-sammenheng. Styret mener tolkningen Innovasjon Norge 

legger til grunn i forhold til pakkeri og sorteringsanlegg er for snever. Administrasjonen 

utformer et brev til Innovasjon Norge ut fra diskusjonen i styret.  

 

 

 

Saksutredning 

 
Arnhild og Oddbjørn Aarøe har tatt kontakt med oss angående en søknad om pakkeutstyr for potet og 

gulrot. Det ligger an til avslag på søknaden. Vedlagt ligger informasjon fra Aarøe. 

 

Det er ingen tvil om at Aarøe argumenterer godt for seg, og har mange gode poeng både i forhold til 

økt matproduksjon og innovasjonsgraden i prosjektet. Retningslinjene Innovasjon Norge fordeler 

midler etter er det Regionale Næringsprogrammet.  

 

I regionalt Næringsprogram for Nord-Trøndelag heter det om grøntproduksjonen:  

 

I all hovedsak kan en fordele plantedyrking i Nord-Trøndelag på to store produksjoner når det gjelder 

arealbruk: omtrent 2/3 av dyrka areal brukes til produksjon av grovfôr og ca 1/3 til kornproduksjon. 90 

% av kornproduksjonen er bygg. Potetproduksjon foregår på 1,5 % av arealet, mens produksjon av 

grønnsaker og bær utgjør i størrelsesorden 0,5 % av samla jordbruksareal i fylket. Potet, bær og 

grønnsakproduksjonen utgjør en liten del av arealet, men en betydelig del av verdiskapingen og 

sysselsettingen i planteproduksjonen.  

Helsedirektoratet anbefaler i nye kostholdsråd et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær. 

Forbruket har økt, men bør fortsatt økes betraktelig, noe som gir økt rom for større produksjon. Det er 

stor etterspørsel i markedet etter bær, spesielt jordbær og bringebær, og trønderbær er svært 

ettertraktet. Det ligger også et potensial for økt volum og verdiskaping gjennom produktutvikling og 

merkevarebygging.  

Strenge krav til effektivisering og kostnadsreduksjoner har bidratt til at antall bruk med produksjon av 

bær og grønnsaker er redusert, samtidig som brukene med slik produksjon har blitt større. Gode 

produksjonskunnskaper, lager og lagringsmetoder er viktig for kvaliteten. Gode lagervilkår kan bidra 

til salg av trønderske kvalitetsprodukter også utover våren.  

 

Prioriteringer  

 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.  

 
Innovasjon Norge tolker prikkpunkt 2 over slik at det kun er lagerbygget som skal prioriteres, ikke 

utstyret.   

 

I punktet om investeringsstøtte heter det:  
Det kan gis tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og i tilhørende produksjonsutstyr 

av varig karakter i tradisjonelt landbruk og i nye næringer i tilknytning til landbruket.  
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For investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer er den generelle regelen at investerings-

tilskudd kan gis per foretak med inntil 30% av godkjent kostnadsoverslag inntil kr 650 000,-. For 

investeringer i melkeproduksjon, skal det ikke gis investeringsstøtte til melkestall og melkerobot ved 

ombygginger, dersom slik støtte er gitt til melketeknisk utstyr i løpet av de siste 10 år. 

 

Innovasjon Norge har avslått søknader om tilskudd til pakkeriutstyr på Frosta og i Overhalla. Styret i 

Innovasjon Norge har ikke behandlet disse. 

 

Det er gjennomført møte med Aarøe, FMLA og Innovasjon Norge.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag har vært med å vedta Regionalt Næringsprogram, det vedtas for 4 år og 

justeres hvert år. Nord-Trøndelag Bondelag kan ikke gå inn i enkeltsaker, men på et mer generelt 

grunnlag tilkjennegi sitt syn.  

 

Vi kan lage en generell uttalelse dersom styret er uenig med prioriteringene til Innovasjon Norge, 

gjøre denne kjent for FMLA og Innovasjon Norge. Samtidig kan vi oppfordre Aarøe til å klage slik at 

styret får saken.   

 

Vedlegg: E-post fra Aarøe:  

 

I e-post om saken skriver Oddbjørn: 

 

Vi (Håa) har i dag et potet- og gulrotpakkeri der ca 20 produsenter leverer varer til pakking. 

Vi vil for kommende sesong pakke ca 5000 tonn klasse 1 vare til COOPs butikker.  Fordeles i butikker 

fra møre og nordover. 

Litt over 4000 av disse tonnene er potet.  Potetprodusentene har dels avtale om kvoter til COOP 

direkte og dels avtale med oss. 

Potetvolumet, som vi pakker dekker, ca 65% av COOPs behov i denne regionen. 

I tillegg er vi Debiogodkjent og pakker økologisk potet og gulrot. (Mener vi er de eneste i Nord-

Trøndelag som pakker økologiske poteter til konsummarkedet) 

 

Som pakkerieiere og drivere blir vi stadig møtt med nye krav til hvordan sluttproduktet skal være. De 

endringene som har vært til nå de siste 6-7 årene, har vi tatt fortløpende med mindre investeringer. 

Nå blir vi stilt overfor nye sorteringskrav som vi ikke kan tilfredsstille uten å foreta en relativt stor 

investering. Det skal ikke lengre skilles mellom bare godkjent og ikke godkjent vare (god/dårlig), men 

samme parti skal nå sorteres i flere graderinger. Dette greier vi ikke manuelt og vi må derfor bygge om 

anlegget. 

 

I vår bransje fungerer det slik at ingen har mottaksplikt på varer som blir produsert.  Kunden beskriver 

en vare de ønsker og dersom man ikke har mulighet til å tilby denne, blir den kjøpt ett annet sted. Vår 

grossist (som andre) vil ikke da gå til konkurrerende grossister i samme fylke, men heller da kjøpe fra 

andre pakkerier i andre deler av landet der de har tilknytninger fra før. I vårt tilfelle blir det da 

Sunndalen eller ulike pakkerier på Østlandet. Kort fortalt: Dersom vi ikke kan levere det de ønsker, 

så har ikke produsentene her avgang på varene sine. 

 

På sikt kan man si at det uansett vil bli behov for all den potet og annen mat man kan produsere i 

landet og at det derfor ikke gjør så mye om de henter varene fra andre steder nå.  Men i praksis er det 

slik at dersom vi kommer i en situasjon der produsenter trapper ned eller slutter, kan man ikke 

forvente at nye starter. Vi ser så godt som ingen nyetableringer. Skal du drive lønnsomt her, må du ha 

et relativt stort volum. Maskiner, utstyr, lager, kasser etc er veldig kapitalkrevende.   

 

For å kunne opprettholde den produksjonen vi har i fylket i dag, er vi altså avhengige av de 

produsentene vi har nå. Og det må derfor legges til rette for en fortsatt kontinuerlig produksjon. Dette 

gjennom å hele tiden tilby riktig vare til kundene. Dette er grossistuavhengig.  
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Tidspunktet nå er også kritisk. ICA taper markedsandeler og reduserer volumet til produsentene 

kraftig i hele landet. Pakkerier og produsenter her ønsker å skape nye kontakter og vil selge seg inn. 

 

Når det gjelder COOP så bygger de nå et stort helautomatisert robotlager.  Dette ønsker de å utnytte 

maksimalt for å spare kostnader. Dette ligger på Gardermoen! Strukturer for hvilke varer som skal 

over dette, vil bli fastsatt førstkommende halvår. Logistikksituasjonen gjør at vi likevel, som mulig 

eneste region utenfor Østlandet, får fortsette å produsere. Forutsatt at vi leverer det de ønsker. 

 

I vår søknad om midler til støtte for ombygging, har vi beskrevet markedssituasjonen og forklart det 

slik at dersom poteten til COOP ikke pakkes i vårt pakkeri, så vil den pakkes hos andre pakkerier i 

andre deler av landet. 

Vi mener at dersom resultatmålet på 1,5% økt volum pr år skal kunne oppnås, må man i første omgang 

støtte å styrke de produksjonsmiljøene som finnes i dag.  Man kan ikke forvente å få erstattet det som 

tapes under veis. 

 

For å produsere 4500000 kg potet klasse 1, trenger man ca 2000daa god jord. 

For å produsere 4500000 kg korn trenger man ca 10000daa (500kg/daa) 

For å oppnå samme markedsverdi i korn som for 4500t potet trenger man kanskje 13000daa. 

 

Vi mener at vårt prosjekt, og tilsvarende, som kan vise til opprettholdelse av stor sysselsetning, 

lønnsomhet og verdiskapning, må gjennomføres. Vi kjenner til at nesten identisk prosjekt i Sunndalen 

har mottatt 900.000,- i tilskudd og i tillegg rentestøtte på lån. Dette pakkeriet er i direkte konkurranse 

med vårt og de får et klart konkurransefortrinn. 

 

 
Første umiddelbare tilbakemelding fra Innovasjon Norge på vår søknad er følgende:  

’’Vi har i de siste årene konsekvent sagt nei til tilskudd til sorterings- og pakkeanlegg. Dette gjelder 

helt konkret flere saker på Frosta samt i Overhalla. Følgende avslagstekst er benyttet:  
Tilskudd til sorteringsanlegget kan dessverre ikke gis, med følgende begrunnelse: 
 
Gjeldende BU-strategi sier følgende om tilskudd til utstyr: 
"det kan gis tilskudd og rentestøtte til investeringer i faste anlegg og i tilhørende produksjonsutstyr 
av varig karakter i tradisjonelt landbruk og i nye næringer i tilknytning til landbruket." 
 
Et sorteringsanlegg har lang levetid, men kan ikke sies å være av varig karakter. Policyen har i 
senere år blitt tolket til at man innen tradisjonell næring ikke har gitt støtte til sorteringsanlegg og 
pakkeutstyr. ’’ 

 

Vi etterlyser en endret praksis på hvordan slike saker behandles.  Konsekvenser for produksjonsmiljø 

og verdiskapning må få en større betydning. Man kan heller ikke se alle prosjekter eller søknader 

innenfor pakking og sortering under ett. Hvert prosjekt må få individuell behandling der nettopp 

vilkårene om lønnsomhet, verdiskaping og markedsvurderingen vektlegges sterkt! Vi tror at man i 

landbruket skal lete lenge etter enkeltinvesteringer som gir større effekt. 

 

 

 


