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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 14.10.2013 Vår dato: 21.10.2013 

Møtetid 10:00-16:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Nortura Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 12/01679 

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

Hovde, Johan Kristian Daling, Marna Ramsøy, Erik Melting 

 

 

Forfall:  Borgny Kjølstad Grande 

 

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 26. august 2013 

  Vedtak: Godkjent 

    

 

3/2013  Siden sist / åpen post 

                         a) Fylkesledersamling og lederkonf. v/Asbjørn og Pål-Krister 

   b) Landbruksklynge NT, Mære/HINT v/ Asbjørn og Pål-Krister 

   c) Situasjonen på gris v/Asbjørn 

   d) Møte med Ap N-T v/Asbjørn og Pål-Krister 

   e) Goosehunt – tilrettelegging jakt kortnebbgås v/Johan Kristian 

   f) Melkegruppa, arbeidsgruppe om melkeproduksjon v/Asbjørn 

   g) Regjeringserklæringa v/Alle 

   i) Friluftsloven, brev fra medlem v/Asbjørn 

  Vedtak: a)-g) Til orientering i) Administrasjonen følger opp  

    

4/2013  Medlemsoversikt 

   Medlemstall 01.01.2013: 5109 

   Medlemstall 25.04.2013: 4974 

   Medlemstall 19.08.2013: 5006 
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   Medlemstall 02.10.2013: 5026 

   

 

5/2013  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Invitasjon til å delta i referansegruppe klima- og energiplan for  

       Nord-Trøndelag. Møte 23. okt. 

   b) Økouka 

  Vedtak: a) Asbjørn deltar b) Inger deltar på seminar fredag 

     

6/2013  Media 

 

7/2013  Fylkeskontoret informerer 

   a) Unge bønder kurs v/Brita 
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Saker til behandling 

39/13 12/01323-7 Revisjon Regionalt Næringsprogram 

 
 

 

Vedtak 
Fylkesstyret gir foreløpige signaler om tilskuddstak, tilskuddsprosent og også Bondelagets 

holdninger til prioritering av Fjellandbruket i RNP, etablering av tilskudd til bedriftsutvikling 

i tradisjonelt landbruk samt behandlingen av søknader om finansiering av tiltak i 

skjæringspunktet landbruk annet næringsliv. Det foreslås å øke det generelle tilskuddstaket til 

700 000 kroner med tilskuddsprosent 30%. Fjellandbruket må prioriteres ut over dette. For 

næringssvake områder og kommunene som omfattes av Fjellandbruk-satsinga foreslås 

tilskuddstak på 1 000 000 kr og tilskuddsprosent 33%. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag spiller inn dette på møte i Fylkesmannens landbruksgruppe 

15.10.13, som grunnlag for utarbeiding av høringsutkast som partnerskapet får på ordinær 

høring. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling har invitert partnerskapet til møte i Landbruksgruppa. Her 

er blant annet RNP tema for diskusjon. Møtet vil være en foreløpig diskusjon med faglagene 

og Fylkeskommunen om mulige endringer i RNP. Etter dette vil Fylkesmannen utforme et 

forslag til endringer i Programmet, som blir sendt ut på ordinær høring. 

 

Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag gjelder for perioden 2013-2016, men det er 

behov for å revidere strategien med utgangspunkt i endringene i Jordbruksavtalen og 

utviklingstrekk for øvrig. I tillegg er det behov for å vurdere sammenhenger mellom 

Fjellandbrukssatsingen og BU-ordningen. 

 

I Jordbruksavtalen er grensen for maksimalt tilskudd økt fra inntil kr 900 000 til kr 1 000 000, 

og maksimal tilskuddssats økes fra 30% til 33%. Det må drøftes hvordan BU-midlene skal 

innrettes innenfor denne ramma i Nord-Trøndelag. 

 

Tilskuddstaket er i dag 650 000 kroner, tilskuddsprosenten er 30%. Begrunnelsen har vært at 

en ønsker å bidra til at BU-midlene i stor grad har utløsende effekt, og at en gjennom dette 

bidrar til at flere realiserer bruksutbygginger. På den andre siden vil utnyttelse av maksimal 

tilskuddstak i større grad bidra til å redusere risikoen i det enkelte investeringsprosjektet. Det 

kan være grunn for å vurdere behovet for å øke tilskuddstaket, også i lys av den nye 

Regjeringserklæringen, og det faktum at framtidige endringer av rammevilkårene vil øke 

usikkerheten i investeringsfasen og risikoen i driftsfasen for den enkelte bruker. Det å hindre 

for stor gjeldsbelastning vil være viktig i en situasjon hvor rammevilkårene kan bli mer 

utfordrende ift lønnsomhet i produksjonen. 
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Andre momenter til diskusjon 

 
A. Fjellandbruket og RNP 

Det må vurderes hvordan initiativet fra Bondelagene i Indre Namdal skal håndteres i RNP. 
Prosjektet fjellandbruket legger vekt på å utvikle storfekjøttproduksjon i Indre Namdal. Her 
er bruken av utmarksbeite og også delvis innmark opphørt på grunn av at saueholdet har gitt 
opp på grunn av rovdyr. Etablering av spesialisert storfekjøttproduksjon i disse områdene vil 
være positivt, både ift verdiskaping, og bruk av jord- og beiteressursene i disse områdene. 
Økt utnyttelse av arealene vil være avgjørende for økt matproduksjon, og ikke minst for å 
forsyne det norske markedet med storfekjøtt. Jordbruksavtalen prioriterer midler til en 
satsing på Fjellandbruket i fire fylker (4 mill kroner), men disse vil bare marginalt kunne 
nyttes til investeringstiltak, om de i det hele tatt kan brukes til det. 
 
Derfor må styret ha en innledende diskusjon om hvordan Fjellandbruket skal 
omtales/innlemmes i RNP, og også om de områdene/produksjonene Fjellandbruket 
omhandler bør prioriteres spesielt i strategien. Nettopp investeringsvirkemidler har vært en 
viktig del av Fjellandbrukssatsinga i Namdalen. I dag har IN hjemmel til å prioritere 
næringssvake områder spesielt (i dag økt tilskuddstak til 900 000 kr og tilskuddsprosent?). 
Dette er områder hvor fraflytting og demografisk utvikling er en utfordring. Men IN har i 
svært lite grad brukt denne muligheten på eget initiativ. Dersom en ønsker en spesiell 
prioritering av Fjellandbrukssatsinga, må dette legges inn eksplisitt i strategien. For 
måloppnåelsen i fjellandbrukssatsinga vil dette trolig være viktig. 
 
 

B. Muligheten for å gi tilskudd til bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk, etter mal av 

Sør-Trøndelag. God planlegging og godt grunnlag for utbygging er viktig for resultat 

og robusthet i nye bruksutbygginger i landbruket.  

 

På Innovasjon i ST sine sider finner vi følgende omtale av ordningen i Sør-Trøndelag:  

”Ny formulering under bedriftsutvikling: Det kan også gis tilskudd til bedriftsutvikling i 

tradisjonelt landbruk i forbindelse med investeringer. Midlene skal da brukes til 

driftsplanlegging, rådgiving og oppfølging i forkant, under og etter investering. 

Bedriftsutviklingstilskudd til tradisjonelt landbruk har ikke vært omtalt i retningslinjene 

tidligere. De som vil søke om tilskudd til planlegging av større investeringssaker velger 

søknadsmalen for Etablerertilskudd – bygdeutvikling og foretak på hjemmesidene våre. Husk 

at alle må registrere seg på Min side først! Vi vil prioritere kostnader knyttet til forberedelser 

og planlegging før byggeperioden tar til. Planarbeidet vil i noen saker oppsummeres med at 

investeringen ikke bør gjennomføres. Kostnader knyttet til byggeledelse og oppfølging 

underveis hører hjemme i selve investeringssaken og må fremkomme som egen post på 

kostnadsoverslaget som legges til grunn for investeringen. Rådgiving og oppfølging etter at 

investeringen er gjennomført ligger tett opp til løpende driftsoppgaver. Driftsstøtte har 

Innovasjon Norge ikke muligheter til å prioritere for tilskudd. 

 

Oppsummert: Bedriftsutviklingstilskudd for tradisjonelt landbruk prioriteres til god 

planlegging i forkant av investeringen. Vi vil gi slike saker høg prioritet og vil legge opp til 

forenklet saksbehandling. Maksimal tildeling blir kr 50.000 pr sak og prosentsatsen er som 

for bedriftsutviklingstilskudd; dvs normalt 50% men inntil 75 % for unge og det 

underrepresenterte kjønn. Tilskuddet skal bare dekke eksterne betalbare kostnader og 

sammen med søknaden må det ligge ved tilbud som viser hvilken planleggingsprosess det 

legges opp til. Etter at evt tilbud er gitt kan planlegging igangsettes. Utbygger må forskuttere 
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hele kostnaden. Tilskuddet vil bli utbetalt etter anmodning og på grunnlag av rapport og 

regnskap godkjent av landbruksansvarlig i kommunen.” 

 

C. Innovasjon Norges behandling av søknader om støtte til utbygginger, som i praksis 

ikke håndteres inn under landbruksbegrepet. Eksempler her er søknader om 

utbygging av pakkeri, utvidelse av småskalaproduksjon m.m. Vi har saker på dette, 

hvor viktige utviklingstiltak feki grøntsektoren ikke har fått støtte i IN- systemet. Her 

kan det vurderes å diskutere grensen for hva som inngår i landbrukstiltak. Men det vil 

være kanskje like aktuelt som løsning på dette å sikre at andre ordninger i IN-systemet 

kan benyttes for å finansiere tiltak av denne typen.   
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40/13 13/00594-3 Program for ledersamling 2013 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen får på plass eventuelle endringer, i samarbeid med Rogaland Bondelag, ut 

fra diskusjonen i styret.  

 

Det legges føringer for innleggene til fylkeslederne, der de skal ha fokus på samarbeid i 

forhold til felles utfordringer i de to fylkene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Styret må gå igjennom forslag til program fra Rogaland Bondelag. Er det et bra program? Må 

det gjøres endringer? Minner om at vi er der som gjester.  

 

Som vedlegg ligger forslag til tur/ekskusjonsprogram for første del av ledersamlinga. Styret 

diskuterer eventuelle endringer. 

 

Leiarmøte for Rogaland - og Nord-Trøndelag Bondelag 

8.-9. november, Sola Strandhotel 

 

 

Program 
Fredag: 

09.30 – 10.00 Registrering, kaffi  

Møteleiarar: Per Inge Egeland frå Rogaland og ein frå Nord-Trøndelag 

10.00 - 10.10 Vel møtt til leiarmøte  v/ Ola Andreas Byrkjedal 

10.10 – 10.40 Innlegg frå fylkesleiar Asbjørn Helland og Ola Andreas Byrkjedal.  

10.40 – 10.50 Pause 

10.50 – 11.30 Ny regjering – kva endringar har vi i vente?  Korleis arbeidar       

  Bondelaget nå? v/ Nils T Bjørke 

11.30 -12.45  Spørsmål og debatt 

12.45 - 13.45 Lunsj  

13.45 – 14.15  Korleis nå fram i samfunnet omkring oss? v/Anne Thorine Lundstein,  

  næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag 

14.15 -15.15  Gruppearbeid; Kva gjer vi i lokallaget?  

15.15 – 15.30  Kaffipause 

15.30 -17.00 Alle har ei psykisk helse – sjølv bonden har! 
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  v/psykolog Håkon P. Fløisand og ein bonde med erfaring.    

17.00 -18.00  Bli kjent aktivitet 

19.00   Middag.  

 

 

 

Lørdag: 

 

Frukost 

 

08.30 -09.10 Mitt lokallag, eg som lokallagsleiarar, utfordringar og forventningar                               

  v/to lokallagsleiarar. 

09.10 – 09.40 Lokallaga, limet i Norges Bondelag, kva forventar eg av        

  lokallaga? v/ Nils T Bjørke 

09.40 – 10.15  Spørsmål og debatt 

10.15 – 10.30  Er fosterheim noko for bonden? Frelsesarmeen orienterer 

10.15 – 10.45  Kaffipause og utsjekking 

10. 45 – 11.15 Av kven og kor skal maten produserast i Norge?     

             Stortingsrepresentant Siri Meling frå Høgre.    

11.15 – 11.45 Spørsmål og avklaringar    

11.45 – 12.00 Oppsummering frå fylkesleiarane.  

12.00 - 12.20 Men mat ska dem ha!  

  Direktør i NHO Rogaland Hallvar Ween.  

12.20   Avslutning 

12.30   Lunsj 

 

 

13.15 Avreise til flyplassen 

14.30 Fly fra Sola  

17.50 Ankomst Værnes 
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41/13 13/00811-5 Evaluering av landbruksutdanninga - 

styrebehandling 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Bondelag, med 

utgangspunkt i styrets behandling av saken. Nord-Trøndelag Bondelag vil vektlegge den store 

betydningen landbruksutdanninga har for å møte næringa-, og samfunnets behov på kort og 

lang sikt. Landbruksutdanninga må være faglig oppdatert både med hensyn til agronomi, 

rammevilkår og teknologisk utvikling. En ønsker å styrke utdanningsløpet i 

agronomutdanninga.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Landbruks- og matdepartementet har som kjent satt i gang en evaluering og kartlegging 

avvurdere kvalitet og innhold i utdanningen i de tradisjonelle landbruksfagene på 

videregående nivå og fagskolenivå. Dette skal blir grunnlaget for å vurdere hvilke tiltak som 

bør settes i verk for å imøtekomme landbrukssektorens kompetansebehov på kort og lang sikt. 

 

Denne prosessen er meget viktig. Det vil være avgjørende for landbruket og framtidig 

matproduksjon at kompetente ungdom og voksne går in i næringa. Næringsaktørene skal 

operere i en hverdag med krav til god agronomi og bedriftsledelse i en verden med varierende 

politiske rammevilkår og også sannsynligvis økte klimaendringer. Hele evalueringen følger av 

Landbruks- og matmeldinga, men er nok også et bevisst trekk fra Landbruks- og 

matdepartementet ift å løfte fokuset omkring landbruksutdanning, som får liten 

oppmerksomhet i Kunnskapsdepartementet. Landbruks- og matdepartementet er 

fagdepartementet her. 

 

Evalueringen er nasjonal, men har stor betydning ift de prosessene som nå går i fylket i 

forhold til Mære spesielt. Bondelagets argumentasjon i begge disse prosessene må harmonere. 

Ift Mære-utredninga har det fra N-T Bondelags side vært fokusert spesielt på at skolen må 

kunne tilby praksis som faktisk gjenspeiler de produksjonsstrukturene vi faktisk har i dag. 

Dvs produksjonene og praksisen må være knyttet tett opp til dagens teknologiske utvikling i 

næringa.  

 

Oppdraget for evalueringen er som følger: 
1. Evaluere landbruks- og gartnerutdanningen på videregående nivå 
2. Kartlegge behov for landbruks- og matfaglig utdanning på fagskolenivå 

 

Under punkt 1, evaluering av yrkesutdanningen skal en se spesielt på: 
a. Struktur og fleksibilitet 
b. Omdømme og rekruttering 
c. Kvalitet og relevans 
d. Etter og videreutdanning 
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Prosjektleder Mali Romestrand i Velg landbruk, har i sitt notat til fylkeslagene trukket opp en 

rekke spørsmålsstillinger: 
- Er dagens struktur hensiktsmessig i forhold til næringas behov på kort og lang sikt? 
- Bør det være muligheter for å ta inn lærlinger i landbruket 
- Alternative utdanningsløp for agronom og gartner 
- Gir skolene et godt nok tilbud til teoristerke elever? 
- Hvordan ivaretas spesialisering i små produksjoner? 
- Har rådgivningstjenesten i grunnskolen betydning, og er den god nok? 

 

Styret må ta en diskusjon omkring spørsmålet om fagbrev og mulige lærlingeordninger i 

landbruket. Nord-Trøndelag Bondelag har tidligere vært veldig tydelig på at en ønsker å 

bygge opp under utdanningsløpet fram mot agronomtittelen, med argumentasjon om at en 

ønsker å utdanne bedriftslederen framfor arbeidstakere. Dette bør også vurderes opp mot vår 

argumentasjon ift Mære-utredningen, hvor  nettopp alternative måter å sikre praksis på er et 

tema i utredningen. 
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42/13 13/01042-3 Årsmøter i lokallag 2013 

 
 

 

Vedtak 
Styret gikk igjennom oversikten over årsmøter, nye årsmøtedatoer settes inn i oversikten. 

Besøk ble fordelt. Utsendte plansjer fra NB redigeres og sendes ut for bruk på møtene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Lokallagene har nå startet på årets runde med årsmøter. Noen få lokallag har meldt fra om 

dato. Her er det viktig at det oppfordres til å gjennomføre årsmøtene innen 1. november. 

Styremedlemmene tar kontakt med sine fadderlag innen styremøtet, slik at vi får en oversikt. 

 

Styret vedtok i 2012, at administrasjonen i større grad skal styre hvem fra styret som skal 

delta på hvilke årsmøter. Og at styret bør rullere på hvem som møter hvor og litt geografisk 

spredning innenfor forsvarlige økonomiske rammer. 

 

Her er en oversikt over 2011 og 2012 (her mangler det nok en del, som vi fyller inn under 

møte): 
LokallagsNAVN 2011 2012 

Sparbu Bondelag   Asbjørn 

Ogndal Bondelag     

Egge Og Kvam Bondelag   Asbjørn 

Beitstad Bondelag   Asbjørn 

Stod Bondelag   Johan Kristian 

Namsos Bondelag   Inger 

Meråker Landbrukslag   Trond 
Stjørdal Bondelag   Trond  

Lånke Bondelag Inger Trond  

Skatval Bondelag Trond Trond  

Hegra Bondelag Trond Trond  

Skjelstadmark Landbr.lag Trond Trond  

Frosta Landbrukslag Trond Trond 

Leksvik Bondelag     

Åsen Landbrukslag     

Skogn Bondelag Inger   

Ekne Bondelag Inger Asbjørn 

Nesset Landbrukslag     

Frol Bondelag     
Ytterøy Bondelag   Anders 

Verdal Landbrukslag Anders   

Vuku Landbrukslag   Asbjørn 

Mosvik Bondelag Marit   

Verran Bondelag     

Namdalseid Bondelag Kåre Peder   

Inderøy Bondelag Anders Asbjørn 
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Sandvollan Bondelag     

Snåsa Bondelag   Asbjørn 

Lierne Bondelag   Asbjørn 

Namsskogan og Røyrvik  Johan Kristian Asbjørn 
Grong Bondelag     

Høylandet Bondelag Kåre Peder Kåre Peder 

Øvre Høylandet 
Bondelag Johan Kristian Anders 

Overhalla Bondelag     

Fosnes Bondelag     

Flatanger Bondelag     
Vikna Bondelag     

Nærøy Bondelag Kåre Peder   

Foldereid Bondelag   Kåre Peder 

Leka Bondelag   Kåre Peder 

 

Oversikt over lokale årsmøter 2013 så langt ligger ved saksframlegget som vedlegg. 

 

 

 

Det blir laget plansjer for å ha med på årsmøtene.  

Tema: 
- Etter valget, hva nå? Hvordan jobber vi? 
- Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 
- Malawi-prosjektet 
- Mulig endringer i BU-programmet/RNP 

Lokallagshåndboka – oppfølging av den. 
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43/13 13/01097-1 Årsmelding 2013 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen legger opp årsmeldinga til en mer moderne form. 

 

 

 

Saksutredning 

 

Nord-Trøndelag Bondelag har de siste årene presentert sin årsmelding som et 4-siders bilag til 

Landbrukstidende. Utgivelsen har langt på vei vært finansiert ved salg av annonser. I tillegg 

har årsmeldinga vært trykket i A4-format i et begrenset opplag, hovedsakelig til 

årsmøteutsendingene. 

 

Spørsmålet er om vi skal utgi årsmeldinga for 2013 over samme mal, eller om vi skal forsøke 

noe nytt. 

 

Det ligger forholdsvis mye arbeid bak produksjonen av årsmeldinga slik vi har gjort det de 

siste årene. Spørsmålet er om dette er en fornuftig måte å bruke ressursene på, og om 

innsatsen står i forhold til resultatet – og om vi kunne ha brukt ressursene bedre. 

 

Et alternativ kan være å skrive og presentere årsmeldinga som en ren tekst og legge den fram 

for årsmøtet, men i tillegg lage en kortversjon som film eller i et annet format.  

 

Fylkeskommunen presenterte sin årsmelding for 2013 som en animasjonsfilm. Det vil nok 

koste mer penger enn hva vi har å rutte med. Et alternativ kan være en lage en kortversjon 

med lederen der han forteller i noen få setninger hva vi har gjort det siste året, og at vi 

plasserer ham i forskjellig miljø ettersom hva det han forteller handler om. Det går også an å 

legge inn stillfotos i et filmklipp. For neste år går det an å bruke film mer aktivt og sikre oss 

klipp fra de viktigste hendelsene, slik at vi kan lage en oppsummering med levende bilder. 

 

En slik løsning vil også kreve en del ressurser, men vil kanskje nå fram til flere.  

 

Saken legges fram for diskusjon i styret. 
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44/13 13/01098-1 Årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2014 

 
 

 

Vedtak 
Styret vedtok årsmøtedato 6. mars og vedtok endagers årsmøte i 2014. Administasjonen 

innhenter tilbud fra Stiklestad Nasjonale kulturhus og arbeider videre med utforming av 

årsmøte ut fra diskusjonen i styret.  

 

Aktuelt tema er Samvirket og Bondelaget, fokus på rollefordeling og samarbeid framover. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Styret må sette dato for årsmøte 2014 og vedta om det skal være et todagers eller endagers 

årsmøte. Hvis det skal være todagers, så må man tenke igjennom hva formålet med det er. I 

fjor var det todagers og da hadde vi debatt ene dagen.  

 

Det begynner å bli ganske slitt på Snåsa Hotell, styret må vurdere om årsmøtet skal 

gjennomføres på nytt sted eller om vi fortsatt går for Snåsa. Går styret for endagers, har vi 

flere alternativ enn ved todagers. Alternativer kan være Grand Hotell, Stiklestad Nasjonale 

kulturhus, Rica Rock City Hotell, Jægtvolden fjordhotell. 

 

Aktuelle datoer er 6.-7. mars eller 9. mars. Hvis vi ikke skal kollidere med Felleskjøpet sine 

kretsmøter, så er det kun disse datoene som er aktuelle i første halvdel av mars. 
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45/13 13/01099-1 Opplegg regionmøter 2013 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider opplegg for regionmøtene i tråd med styrets behandling. 

Verveutvalget får et lite innlegg på hvert regionmøte. Min side presenteres på regionmøtene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Styret skal diskutere om hvordan de legger opp regionmøtene. I saksframlegget er forslag til 

tema listet opp. Møtene skal være i tidsrommet 4.-11. desember. Et forslag til steder og datoer 

i de forskjellige regionene ettersendes på e-post før styremøte. 

 

Forslag til tema for møtene: 
- Ny regjering og regjeringserklæring. Hva nå? Hvordan skal Bondelaget jobbe? 
- Åpen Gård 
- Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 
- Ny lokallagshåndbok 
- Orientering fra valgnemnda 

 

 

Ny regjering. Hva nå? 

Målet med temaet er å informere om hva som står om landbruk i den nye regjeringaerklæringa 

og hvilken landbrukspolitikk ønsker den nye Regjeringen å føre. Hvordan jobber Bondelaget 

framover? 

 

Åpen Gård 
Målet med temaet, er å gjøre Åpen Gård mer tilgjengelig for målgruppen. Formålet med Åpen Gård 
er å gi befolkningen gårdsopplevelser og kunnskap om norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass 
med folk flest. Oppnår vi dette i Nord-Trøndelag i dag? Kan vi gjøre denne viktige jobben bedre?  
 
I flere år nå så har lokallagene i fylket vært flinke til å arrangere og vi har hatt mange Åpen Gårder. 
Ofte er disse arrangementene spredt over flere helger, dette gir en utfordring i forhold til 
markedsføring og informasjon som skal ut til media. Det blir ustrukturert og noe kostbar 
annonsering.  
 
Blir Åpen Gård arrangert for og av lokallaget som et sosialt treff, eller er det for å spre kunnskap og 
forståelse blant folk som ikke har så nær kontakt med landbruket? Det sosiale i lokallaget er viktig, 
men da kanskje det kan legges til andre arrangement, som grautdag og grillkveld. Det er viktig å 
tenke på hva som ligger i konseptet Åpen Gård. 
 
Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 
Kompetanseløft trøndersk landbruk har vært/er tema på Fylkesmannen regionmøter i oktober. Da 
med utgangspunkt i utarbeidet tipshefte og å bidra til prosesser/tiltak for økt landbruks- og 
matproduksjon i samarbeid for eksempel mellom kommune og lokallag. Gjennom våre regionmøter 
bør temaet igjen tas opp. Inviterer med Kompetanseløftet. 
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Lokallagshåndboka 
Kort presentasjon av den nye lokallagshåndboka. Dette er et viktig hjelpemiddel for lokallaga. Fokus 
på lokallagets oppgaver, styrearbeid, aktiviteter m.m. 
 
Orientering fra valgnemnda 
Det deltar en fra valgnemnda på alle regionmøtene. De orienterer om arbeidsopplegget i 
valgnemnda, og hvem som er på valg. Ber om innspill fra lokallaga.   
 
  

Det er ikke bestilt møtelokaler enda, men vi er ute i god tid, så vil tro at de er ledige. Adm. ringer 

rundt ved første anledning. 

Dato Tids-

punkt 

Sted Region Lokallag Deltager fra 

fylket (2012) 

Deltagere fra 

valgkomiteen 

4. des 10.30 Kommune-

styresalen 

Ytre 

Namdal 

Vikna, Nærøy, 

Foldereid, Leka 

Kåre-Peder 

og Asbjørn 

 

5. des 19.00 Hegramo 

Kafe 

Stjørdal Meråker, Stjørdal, 

Lånke, Skatval, Hegra, 

Frosta, Skjelstadmark 

Trond og 

Marit 

 

5. des 19.00 Jækta Fjordstue 

(Mosvik) 

Inderøy, 

Mosvik 

Leksvik 

Inderøy, Sandvollan, 

Mosvik, Leksvik 

Asbjørn og 

Inger 

 

10. des 19.00 Bakklund hotell Verdal 

Levanger 

Verdal, Vuku, Åsen, 

Skogn, Ekne, Nesset, 

Frol, Ytterøy 

Asbjørn og 

Anders 

 

10. des 19.00 Mære Steinkjer 

og Verran 

Sparbu, Ogndal, 

Egge/Kvam, Beitstad, 

Stod, Verran 

Johan 

Kristian og 

Kåre Peder 

 

11. des 10.00 Grong Gårdsmat Indre 

Namdal 

Grong, Høylandet, 

Øvre-Høylandet, 

Snåsa, Lierne, 

Namsskogan/ Røyrvik 

Trond og 

Johan 

Kristian 

 

11. des 19.00 Namdalshagen 

(Namsos v/ 

Bohus)  

Midtre 

Namdal 

Namdalseid, Flatanger, 

Namsos, Overhalla, 

Fosnes 

Asbjørn og 

Marit 
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46/13 13/01100-5 Oppfølging etter styreseminaret 

 
 

 

Vedtak 
Handlingsplaner fra N-T Bondelags strategisamling justeres etter gjennomgangen i styret. Det 

legges spesiell vekt på å innrette innsatsen etter den nye Regjeringserklæringen. Legges særlig 

vekt på møter med sentrale politikere i V og Krf samt regjeringspartiene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Det ble utført mye god jobbing på styreseminaret, og nå er det opptil styret å følge opp dette 

og jobbe videre. Referat fra styreseminaret ligger vedlagt saksframlegget med en PowerPoint 

med noen foiler - de viktigste er de med bildene.  

 

Videre har Borgny laget tre handlingsplaner der hun har lagt inn noen tiltak som vi snakket 

om. Dette kan være arbeidsverktøy for styret for å kunne ta tak i det viktigste. 

Handlingsplanene må gjennomgås i styret, og med jevne mellomrom oppdateres for å sikre at 

dette blir et aktivt arbeidsredskap for N-T Bondelag.  

 

Handlingsplan 3 er den som er minst foredlet. Styret bør se på ressursbruken ifht det som er 

det viktigste å jobbe med. Ansvarsfordelingen er viktig for å effektuere tiltakene.  

 

Det blir svært viktig å innrette disse handlingsplanene ift de utfordringene vi ser med den nye 

Regjeringen og regjeringserklæringen. Det er et inntrykk at erklæringen er strukket langt ift 

samarbeidsavtalen med V og Krf. Det blir avgjørende å etablere god dialog med 

Regjeringspartiene, og samarbeidspartiene også i Nord-Trøndelag. I Regjeringen må det sette 

spesiell fokus på Høyre, som næringslivsparti. Den praktiske politikken vil imidlertid avhenge 

av hvordan sentrumspartiene agerer i Stortinget. Den største frykten er at Venstre og Krf 

skiller lag i Stortinget. Et flertall med Høyre, Frp og Venstre vil kunne gi en praktisk politikk 

nær den som ligger i erklæringen. Krf har tydelig signalisert at de ikke kan stille seg bak 

erklæringens politikk på landbruksområdet. Venstre og Krf blir svært viktige framover. 

 

I bondelagets dialog med sentrumspartiene, bør det fokuseres på forhold av betydning for 

”distriktsvenstre og distrikts-krf”. Arbeidsplasser i distriktene, matproduksjon, bosetting, 

infrastruktur i distriktene, kulturlandskap osv.  

 

De to regjeringspartiene mangler kunnskap om sentrale deler av-, og sammenhenger i 

landbrukspolitikken. De vil være mottakelige for dialog/faglige innspill. Bondelaget må sørge 

for godkontakt med dem og være åpne i formen. Det er viktig å ikke skape panikk-stemning i 

næringa.  

 

Styrets diskusjon av referat fra strategiseminaret, og de tre handlingsplanene må følgelig 

hensynta den nye regjeringserklæringen.  
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47/13 13/01116-1 Tilretteleggende BU-midler og RLK 

 
 

 

Vedtak 
Styrets prioritering av prosjektsøknader på tilretteleggende BU-midler og RLK legges fram i 

møte i landbruksgruppa 15.10.2013.  

 

 

 

Saksutredning 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har oversendt 

oversikter over søknader om tilretteleggende BU-midler og RLK-midler (rekruttering, 

likestilling og kompetanse). Fylkeskommunen har også i sitt oppsett foreslått tildeling av 

midler.  

 

Tilretteleggende BU-midler 

Av de tilretteleggende BU-midlene er det 1 730 000 kroner tilgjengelig for tildeling høsten 

2013. Imidlertid er 40 000 allerede innvilget, og det gjenstår i praksis 1 690 000 kr. Det er 

søkt om kr 3 278 000. 

 

Det er signalisert at søknad fra Norsvin ikke er ferdigstilt, og vi trenger ikke ta hensyn til 

denne i denne omgang. Søknaden fra Norsk landbruksrådgivning om Grøntstrategi i 

Trøndelag er denne søknaden uferdig. Denne er imidlertid foreslått innvilget over RLK-

midlene. Det betyr at det er bare å se bort fra denne under BU-potten. Søknad fra NT 

Bygdeungdomslag er foreslått flyttet fra lista over BU-søknader til RLK ordningen, hvir FK 

innstiller på å innvilge søknadsbeløpet. Dette betyr at søknadsbeløpet reduseres med 367 000 

kroner. 

 

Når det gjelder prioritering mellom søknader mener administrasjonen det er grunn til å være 

tilbakeholden med å finansiere søknad fra den norske kirke om Nasjonalt pilegrimssenter 

Stiklestad. Dette har som formål å bygge nettverk av tilbydere langs pilegrimsleden. Ut fra 

vår kjennskap til dette kan det stilles spørsmålstegn ved om dette er målrettet nok mot 

landbruk- og mat til å kunne prioriteres innefor BU-ordningen som faktisk er avtalemidler. 

Det kan også stilles spørsmåletegn ved søknaden fra NHO Reiseliv Midt-Norge. Søknad fra 

Sør-Trøndelag 4H er foreslått avslått under RLK-midlene. Det er derfor grunn til å gjøre det 

samme her. Det er søkt om 74 000 kroner under begge ordninger. Videre foreslås å ikke 

prioritere søknad fra Økomat Innherred. Her er bare deler av søknaden tilskuddsberettiget.   

Styret bes også vurdere om søknad 2013/5966  om utprøving av gamle kornsorter til 

økologisk dyrking i Nord-Trøndelag bør prioriteres, særlig ut fra at dette skal være et ett-årig 

prosjekt og at det også vil kunne gi en relativt begrensa kunnskapsbase. Slike utprøvinger bør 

i alle fall gå over flere år for å ha noen vitenskapelig verdi. Dersom disse sakene gis avslag, 

og noen flyttes til RLK-midlene, vil innvilgningsbeløpet reduseres med i overkant av 1,1 mill 

kroner. Det er fortsatt behov for å kutte i underkant av en halv million kroner. Det kan 

vurderes i hvor stor grad skogpådriverprosjektene i Namdal og Innherred bør prioriteres. 

 

Prosjekter som etter vår vurdering må prioriteres er Kompetanseløftet (350 000 kr) og 

prosjekt fra Bioforsk på beiteskader kortnebbgås (260 000 kr). Det første er ”vårt” prosjekt, 
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og det andre har vi eksplisitt bedt om. Videre bør søknad fra Kompetanseløft trøndersk 

landbruk og Velg skog om utdanningsmessa i Trondheim 2014 innvilges. 

Vår vurdering er også at Inn på Tunet konferansen 2014 bør prioriteres og også ”Mat på 

Skjetlein”, som gjennomføres av Mære – denne gangen på Skjetlein i samarbeidets og 

kompetanseløftets ånd! 

 

RLK-midler 

Det er et generelt signal fra NTFK at søknadspågangen har vært dårligere i år enn tidligere på 

RLK-midlene. Noe kan kanskje tilskrives at de ikke har markedsført midlene veldig aktivt, 

dette er gjort sammen med markedsføringen av de tilretteleggende BU-midlene. 

 

Av RLK-midlene er 440 000 kroner tilgjengelig for tildeling denne søknadsrunden.Det er 

foreslått tilsagn på kr 333 600. Resten på kr 106 400 er foreslått holdt av til 

kompetansehevende tiltak relatert til grøntnæringa jf BU-søknad fra Landbruksrådgivninga. 

Dere finner forslag til fordeling i fil oversendt fra Siv Merethe Belbo pr e-post. 

Administrasjonen ser ingen grunn for å endre forslaget til innvilgning av RLK-midler fra 

NTFK. 

 

 

 

 


