
 

   

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   www.bondelaget.no/moreogromsdal  

 

Fylkesstyret:      

Namn Verv Oppmøte Mobil E-post 

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

Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder 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 Nestleder BKL Møtt 90967963 mebo@live.no 

Therese Aasen Fossem, 6631 Batnfjordøra Fylkesleder BU Forfall 92043305 aasenfossem@gmail.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 41418871 41418871 arnar.lyche@bondelaget.no 

Arild Erlien                         Møtt rådgiver  99726399 99726399 arild.erlien@bondelaget.no 

Atle Frantzen    førstekonsulent 90954787 95245900 atle.frantzen@bondelaget.no 

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

Per Eldar Nakken prosjektleder 92093402 92093402 per.eldar.nakken@bondelaget.no 

 

 

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag  

onsdag 9. april 2014 kl. 10.30 – 16.00  

på  Felleskjøpets møterom, Fannestrandvn 63, Molde 
 

Assisterende landbruksdirektør Ottar Longva møtte kl. 10.30 – 11.15 og orienterte og samtalte 

med styret om nasjonal fordeling av bygdeutviklingsmidler, SMIL og RMP. Se sak 15/2014. 

 

 

Faste saker for styret i Møre og Romsdal Bondelag: 

1/2014  Godkjenning av saksliste 

Saksutredning skal inneholde forslag til vedtak når sakene sendes ut. 

Etterlyst grundigere saksutredning i en del saker. 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

2/2014  Godkjenning av protokoll 11. mars 2014 

Vedlegg: Protokoll var tidligere utsendt for godkjenning.  

Vedtak: Protokoll frå styremøtet godkjent. 

 

3/2014  Medlemsutvikling og medlemsverving 

Medlemstal pr 31. desember 2013: 3.334         

Medlemstal pr. 1. januar 2014:  3.314 Medlemstal pr 4. april 2014: 3.260 

Endring:  - 54    Nyinnmeldte hittil i 2014:  67     

 
Totalt hadde vi 93 medlemmer i Møre og Romsdal som i januar ble strøket for ubetalt kontingent 2013. 

(Tilsvarende året før 86 medlemskap stoppa for ubetalt).  Normalt blir mange av disse medlemskapene 

reåpnet etter hvert som de oppdager at de er strøket fra lista. Derfor litt ulike tall før og etter årsskiftet. 
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4/2014  Arbeids- og møteplan 2014  (Dato ajourført: 9. april  2014 )  

Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

9. april Fylkesstyremøte   Fylkesstyret  

31.mars- 

11. april 

Informasjonskampanje foran 

jordbruksforhandlingene 2014 

 Alle lokallag 

10. april Kampanjedag Hele landet Alle lokallag 

9.-11. april  FK-Veka  stand  Molde  Fylkesstyret, kontoret   

15. april Påmelding Open Gard  Lokallaga 

Mai Jordbruksforhandlingar Aksjonsberedskap  Lokallagsstyret. Fylkesstyret 

26. mai  Styremøte m/ årsmøteutsendingane   Styret + årsmøteuts.  

4.-5. juni Årsmøte Norges Bondelag  Lillehammer Årsmøteutsendingar  

Søn.24. aug Open Gard  Rundt i fylket   Lokallaga  

27.-30.august Den Norske Matfestivalen Ålesund  

29. august Fylkesstyremøte  Styret 

3.-4. sept Sekretariatskonferanse Norges Bondelag  Heile fylkeskontoret 

5.-7. sept Dyregod-dagane stand + evt møte Gjemnes  

September Melkekonferanse  Samarbeid med Tine 

3. Oktober Fylkesstyremøte   Styret 

Oktober/Nov Skattekurs: Tema:  Samarb. Rekneskapskontor 

Oktober Temadag Eigarskifte   

28. oktober Fylkesstyremøte   

Innan 31.okt Årsmøter i lokallaga   Medlemmene/lokallaga 

7.-8. nov Leiarmøte i M&R Bondelag  Lokallagsstyra og fylkeslag 

20. nov Søknad Aktivt Lokallagsmidlar  Lokallaga 

9.-10.des Fylkesstyremøte   Styret 

2015    

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 

6. Mars Landbrukskonferanse Rica Seilet, Molde Landbruksinteresserte  

6.-7. Mars Årsmøte M&R Bondelag Rica Seilet, Molde Lokallaga, fylkeslaget 

5/2014  Representasjon, invitasjon og planlegging av møter og arrangement 

14. april: Gardsbesøk i Ørsta med stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (Ap). 

M&R Bondelag tatt initiativ til gardsbesøk hos melkeprodusent Linda Stokke på Sæbø i Ørsta 

kl 11.00. Stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (Ap) var nyvalgt i høst. 

 Starter med en omvisning på bruket, der Linda presenterer drifta.  

 Deretter forteller leder i Hjørundfjord Bondelag Knut Hustad om landbrukets betydning for 

lokalsamfunnet, og om hva som må til for at landbruket i Ørsta skal utvikle seg positivt. 

 Inge Martin Karlsvik informerer om hva Bondelaget tenker i forkant av 

jordbruksforhandlingene. 

 Til slutt høre hva Arbeiderpartiet mener om landbruket. Norsk matproduksjon på norske 

ressurser og rekruttering.  
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22.april: Årsmøte i Studieforbundet næring og samfunn – Møre og Romsdal. Atle 

Frantzen. Holdes på Felleskjøpets møterom i Molde 

   Medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt gir automatisk medlemskap i 

SNS-Møre og Romsdal og dermed møterett på årsmøtet. De medlemsorganisasjoner som har 

studieaktivitet i fylket i samsvar med retningslinjer for voksenopplæringstilskudd etter Lov om 

voksenopplæring har stemmerett i årsmøtet.  

 

September: Melkekonferanse 

Begynnelsen av september. Planlegges i lag med Tine. 

 

Oktober: Bondestevne i Trondheim?? Avlyst 

 

6/2014  Lokallagene - presseklipp, aktiviteter og møter 

 

Heimeside 03.04.2014: Ørsta-bøndene med eigen børs 

Ørsta bondelag har sidan nyttår invitert til Bondebørs ein gong i månaden. - Vi har på det 

jamne samla kring 10 personar, seier leiar Geir Hole. Ingen tema er for store eller for små på 

bondebørsen. Det går i kommunedelplanar, mjølkekvotar, den nye landbruks- og matministeren 

Sylvi Listhaug, samanslåing av landbrukskontor og anna. (MØRE-NYTT) 

 

 

7/2014  Referat fra møter og arrangementer (siden siste styremøte) 

 

24. mars: Møte om Grønn forskning, Trondheim, Arnar Lyche 

Deltakere: AU Midtnorsk Samarbeidsråd, AU Grønn forskning, org.sjefer i de tre fylkeslagene 

i Bondelaget, prosjektgruppe Grønn forskning. 

En har ambisjon om at noe av kjerneaktiviteten til prosjektet Grønn forskning skal videreføres 

etter prosjektperioden (slutt sommer 2016). Eksempelvis arbeidsgrupper for å synliggjøre 

næringas behov for ny kunnskap, prosjektverksted, etc. En del av det pågående prosjektarbeidet 

i Grønn forskning legger derfor vekt på å finne løsninger for å integrere slik aktivitet i varige 

fagmiljø. I praksis handler dette om planlegging av roller, prioriterte aktiviteter, organisering 

og årshjul for Grønn forskning. Det en imidlertid ser er at et organisasjonskart for Grønn 

forskning kreves for at en skal klare å foreslå gode løsninger.   

På møtet tatt opp strategien for framtidige næringsgrupper for Grønn forskning.  

 

25. mars: Årsmøte Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Skaret, Molde, Odd Helge Gangstad 

 

25. mars: Samling for fylkesledere i Norges Bondelag, Oslo, Inge Martin Karlsvik 

 

26.-27. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag, Oslo, Inge Martin Karlsvik, Arnar 

Lyche. 

 

28. mars: Stiftingsmøte Inn på Tunet, Stordal, Gunnhild Overvoll møtte for Bondelaget. 
Hjemmeside 01.04.2014: Tilbydere av grønn omsorg i Møre og Romsdal organiserte seg 

I helga samlet 25 Inn på tunet-bønder i Møre og Romsdal seg og ble organisert i et felles 

tilbydernettverk. Surnadalingen Solveig Haglund ble valgt til første leder, og får med seg Rita 

Flatvad fra Sunndal samt Aina Tangen og Dag Lianes begge fra Ørskog, i styret (TIDENS 

KRAV) 

 

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/oersta-boendene-med-eigen-boers-article77651-3270.html
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29. og 30. mars: Årsmøte i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag på Alexandra i Molde. Arne 

Rekkedal møtte for Bondelaget. 

 

1.-2. april: Regionmøte i Tine Midt-Norge, Trondheim, Inge Martin Karlsvik 

 

1.-2. april: Samling for sekretærer og ansatte ved fylkeskontorene i Norges Bondelag, 

Oslo, Arild Erlien. 

Det var invitert en representant fra hvert fylkeskontor. Tema som ble tatt opp var bl.a.  

Medlemsregister, Mitt lokallag, Ny telefoniløsning, Samhandling med RJS, Samhandling med 

Organisasjonsavdeling, Bondelaget.no, Facebook, Twitter og Instagram, Medlemsfordeler, 

Agrol, Innkjøpsavtaler, Agrikjøp.  

 

3. april: Samling for Bondelagets representanter i styrene til Innovasjon Norge, Oslo, 

Anne Katrine Jensen 

 

4. april: Gardsbesøk med stortingsrepr. Jenny Klinge (Sp), Arnar Lyche 

På formiddagen gardsbesøk hos Gunn Sissel Gjersvik i Fræna.  

På ettermiddag gardsbesøk hos Ole Kristian Sæterbø i Surnadal. 

 

Hjemmeside: Unge bønder fikk stortingsbesøk 
Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, var imponert over pågangsmotet og innsatsviljen 

hun fikk se og høre da hun i forrige uke etter initiativ fra Møre og Romsdal Bondelag besøkte unge 

bønder i Fræna og Surnadal. 

Første stopp var hos Gunn Sissel Gjersvik (24) og Ole-Håkon Farstad (26), som satser framtida på 

gardsbruket som de for vel ett år siden kjøpte på Male på Hustad i Fræna kommune. Les omtale fra 

besøket i ROMSDALS BUDSTIKKE: Ung satsing på Male - fulgte drømmen og kjøpte gard 
Neste besøk var hos Marianne Svendsen og Ole Kristian Sæterbø i Bæverdalen i Surnadal. De startet 

opp drifta i 2011. Gammelfjøset med 22 båsplasser skal byttes ut med robotfjøs til 60 melkekyr. Les 

omtale fra besøket i avisa DRIVA: Unge gardbrukere satser - bygger robotfjøs 
- Det er gøy å oppleve entusiasmen hos unge gardbrukere, og jeg konstaterer at kjærligheten til dyra 

og satsing på god dyrevelferd er sterk drivkraft hos mange. Disse ungdommene gjør akkurat det 

samfunnet trenger – satser på matproduksjon i det lokale kulturlandskapet, sa stortingsrepresentant 

Jenny Klinge (Sp) etter de to gardsbesøkene sammen med organisasjonssjef i Møre og Romsdal 

Bondelag, Arnar Lyche. 

 

7. april: Møte med Dyregod-dagane, Gjemnes, Arnar Lyche 

Planlegging av årets arrangement. 

 

8. april: Prosjektverksted landbruk, Stjørdal, Arnar Lyche og Gunnhild Overvoll. 

Grønn forskning inviterte næringsaktører, forskere, rådgivere og offentlig sektor til et nytt 

prosjektverksted for landbruksforskning. Dette er en arena der ideer til nye forskningsprosjekt 

kan utvikles gjennom åpent samarbeid i retning av nye skisser og søknader. Representanter for 

viktige finansieringskilder for landbruksforskning presenterte årets prioriteringer og var tilstede 

for uformelle diskusjoner.  

Verkstedet fokuserte på jordbruk, matproduksjon og bygdenæringer. Diskusjonene dekket både 

problemstillinger med relevans for hele landet og problemstillinger med spesiell relevans for 

Midt-Norge. Deltakerne deltok i diskusjonsgrupper. 50 deltakere på samlinga. 

 

8.-9. april: Hjorteviltseminar, Gjøvik, Atle Frantzen 

 

 

http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Dokumenter/2014/Presseklipp/04%20April/20140408%20RB%20Gjersvik%20%20Klinge.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Dokumenter/2014/Presseklipp/04%20April/20140408%20RB%20Gjersvik%20%20Klinge.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Dokumenter/2014/Presseklipp/04%20April/20140409%20Driva%20Robotfjos%20Surnadal.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20fylker/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Dokumenter/2014/Presseklipp/04%20April/20140409%20Driva%20Robotfjos%20Surnadal.pdf
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8/2014  Andre saker 

 

8. 1.    Saker frå Bygdekvinnelaget:  

Årsmøtet ble holdt lørdag 29. og søndag 30. mars på Alexandra i Molde. 53 utsendinger. 

Hele fylkesstyret gjenvalgt. Leder: Gunvor D. Friisvold, Rauma, Nestleder: Merete Bolme, 

Sunndal, Styremedlem: Ingunn Talgø, Tingvoll, Styremedlem: Mette Marie Døving, Norddal, 

Styremedlem: Anne Grete Juliebø, Ørsta.  Vara til styret: 1.vara: Jorunn Vestre, Ørskog, 2.vara: 

Inger J. Birkenes, Ørsta, 3.vara: Nanna Bugge, Nesset.  

Uttale fra årsmøtet om svinn av mat. 

 

8.2.    Saker frå Bygdeungdomslaget:  
Therese Aasen Fossem, Gjemnes, valgt til ny fylkesleder. 

 

8.3.   Heimeside 17.03.2014 Aktuelle kurstilbod 2014 

Oppdatert kurskalender og kurstema for 2014 lagt ut på heimesida. Her finn du aktuelle kurs- 

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

 

8.4   Landbrukskonferanse og fylkesårsmøte 6. og 7. mars 2015 

På siste styremøte pekte styret på to aktuelle helger. Fylkeskontoret har i samråd med 

Fylkesmannens landbruksavdeling bestemt at neste års landbrukskonferanse i samarbeid med 

Fylkesmannen og fylkesårsmøtet i Bondelaget holdes på Rica Seilet Hotell i Molde fredag 6. 

og lørdag 7. mars. Det er inngått avtale med hotellet som inkluderer at Bjørnsonsalen holdes av 

til vårt arrangement fredag 6. mars. 

 

8.5.   Generalforsamling i Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS ble holdt torsdag 3. 

april i Ålesund kl 15.00. Styremedlem i Matfestivalen, Birgit Oline Kjerstad, som har vært 

Bondelagets representant, gikk ut av styret. 

 

8.6.    Nytt telefonsystem på fylkeskontoret 

Norges Bondelag installerte i mars nye telefonsystem på alle fylkeskontor. 

Sentralbordnummeret til M&R Bondelag beholdes, som fortsatt er 71 20 28 90. 

Men alle fasttelefonnummer direkte til ansatte er fjernet. Direkte telefon til de ansatte i 

kontortida er nå kun på disse numrene:  

Arnar Lyche 41 41 88 71,  

Arild Erlien 99 72 63 99,  

Atle Frantzen 90 95 47 87,  

Anne Turid Myrbostad 90 95 49 26,  

Per Eldar Nakken 92 09 34 02. 

 

8.7.   Presseklipp siden forrige styremøte – vedlegg 

 

8.8.   Ymse 

 På neste styremøte drøfte og evaluere arbeidet i styret, hva forventes av styret, kontoret, 

organisasjonen. 

 Power Point kurs ble etterlyst. Undersøke pris 

 Anne Katrine Jensen har vært på møte i Innovasjon Norge, der de hadde gjennomgang 

av virkemidlene. Lite søknadsinngang i Møre og Romsdal på BU-midlene. Landet ellers 

normal søknadsinngang. 

 Evaluering av styremøtene gjennomføres ved slutten av hvert møte. 

 

http://www.bondelaget.no/kurskalender/aktuelle-kurstilbod-2014-article57940-3335.html
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SAK 15/2014: Rapport Norges Bondelag: ”Melkeproduksjon for fremtiden” 

Vedlegg: Rapporten (er sendt på e-post tidligere) 

 

Vedtak: Styret har diskutert melkerapporten og tar med det som kom fram til videre diskusjon 

i etterkant av melkeseminar til høsten.  

 

Saksutredning: 

Generelt: Rapporten er splittet opp i 5 hovedtema: 

1. Landbrukspolitiske virkemiddel 

2. Investeringer 

3. Fôring 

4. Miljøkrav og klimagassutslipp 

5. Dyrevelferd og dyrehelse 

Og den inneholder ikke et samlekapittel som tar utgangspunkt alle 5 deltemaer når den trekker 

konklusjoner. Det bidrar til å gjøre det vanskelig for leseren å få helhetsoversikt. Det blir 

mange delspørsmål som blir diskutert, som er mer eller mindre løsrevet fra helhetsbildet. 

Hovedmålet er å øke norsk melkeproduksjon i takt med etterspørselen fra en voksende 

befolkning. For å oppnå dette målet er følgende 4 delmålsettinger lagt til grunn: 

 Ha en livskraftig melkeproduksjon over hele landet, og å opprettholde den geografiske 

produksjonsfordelingen. 

 Øke norskandelen i melkekuas fôrressurser 

 Redusere avgangstakten av melkeprodusenter, for å opprettholde produsentmiljøer og 

utnytte beite- og grovfôrarealene. 

 Sikre en robust økonomi for melkeprodusentene, som gir mulighet til fornyelse og 

vedlikehold av driftsapparatet. 

 

Vurderinger/diskusjon 
Delmålene er forholdsvis ”runde”. Hva ligger i begrepet ”livskraftig” melkeproduksjon og 

”Robust” økonomi? Og delmålene om norskandelen i fôrrasjonen og avgangstakten er forsiktig 

formulert. Rapporten bærer preg av det.  

 

Statusgjennomgangen ser ut til å være basert på gjeldene tall, beregninger og tankemønster. Det 

er ikke satt kritisk søkelyse på eksisterende kunnskapsgrunnlag. Rapporten kommer derfor ikke 

med nye opplysninger/fakta som utfordrer tradisjonelle tenkemåter og konklusjoner.   

 

I kapittel 2 om landbrukspolitiske virkemiddel blir det konkludert med at det er nødvendig å 

øke markedet for melk om en skal bremse avgangstakten av melkeprodusenter. Den 

teknologiske utviklingen medfører større produksjon på det enkelte foretak. Når 

melkeprodusenter som i dag produserer på eldre teknologi, tar i bruk nyere teknologi, vil 

produksjonen øke. Da er det fare for overproduksjon.  

 

I kapittel 4 om fôring slås det blant annet fast:  

Grovfôropptaket er svakt fallende med stigende avdrått, mens kraftfôropptaket dobler seg fra 

en gjennomsnittlig avdrått på 6000 liter til 10 000 liter per årsku.(s. 64)  

Hvis målet er høyest mulig andel av norske fôrressurser, vil det være gunstig å ikke styre mot 

høy årsdavdrått. (s. 65)  

Økt krav til ytelse per ku øker kraftfôrandelen og endrer kravet til sammensetningen av fôret. 

Krav til høyt proteininnhold, høyt energiinnhold og øvre tak for lettløselige karbohydrater er 
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alle faktorer som har bidratt til reduksjon i norskandelen til drøvtyggere til underkant av 40 

prosent. (s. 66) 

Videre konkluderes det med at økt dyrking av proteinvekster i Norge har sin klare begrensning.  

Alt dette peker i motsatt retning av konklusjonen under kapittel 2. Økt norskandel i fôret vil 

innebære redusert avdrått per ku. Og da trenger vi flere kyr for å holde produksjonen oppe og vi 

får samtidig mer storfekjøtt. Ingen av de foreslåtte tiltakene tar tak i denne problematikken.  

 

Rapporten tar ikke for alvor tak i krevende utfordringer som:  

 Hvordan øke produksjonen basert på norske ressurser? 

 Hvordan sikre rekrutteringen? 

 Hvordan sikre produksjonsarealet? 

 

Den foreslår ingen drastiske endringer, men legger i grove trekk opp til en videreføring av 

eksisterende politikk.  

 

 

SAK 16/2014: Strategisk diskusjon rundt miljøvirkemiddel og fylkesvis BU 
 

Vedtak: Styret sender brev til styret i Norges Bondelag, og vil vurdere å ta kontakt med andre 

fylkeslag om saka. Styret tar saka til orientering. 

 

Assisterende landbruksdirektør Ottar Longva møtte kl. 10.30 – 11.15, og orienterte og 

samtalte med styret om nasjonal fordeling av bygdeutviklingsmidler, SMIL og RMP. 

 

Ramme på RMP 18 mill kroner i Møre og Romsdal. Høyere rammer i mange andre fylker. 

12-15 mill søkt om hvert år. 

 

 

SAK 17/2014: Beiteprosjektet 
Vedlegg: Prosjektskisse og referat/oppsummering av møtet 16. desember 2013. 

 

Vedtak: Hvis det er aktuelt, kan bondelagskontoret ta sekretariatsfunksjonen for prosjektet. 

Dette avklares på innkalt møte hos Fylkesmannen 23. april. Arne Rekkedal fortsetter som leder 

i styringsgruppa. 

 

Saksutredning: 

Viser til vedlagt referat/oppsummering av møte 16. desember. Dokumentet supplerer 

prosjektskissa og gir noen klare føringer for arbeidet. Involverte parter har meldt inn navn til 

styringsgruppe og arbeidsgruppe. Det er kun kommunerepresentanten som mangler og det er 

oppgave for Fylkesmannen å finne person til den rollen.  

 

Fylkesmannen stiller Marianne Aas Halse til disposisjon som prosjektleder, og på vegne av 

Møre og Romsdal Bondelag har hun nå ansvaret for å dra prosessen videre. Møre og Romsdal 

Bondelag er initiativtaker og har derfor lederrollen i prosjektets styringsgruppe. Og vårt styre 

har valgt Arne Rekkedal til den jobben. 

 

Som det går fram av prosjektskissa er det bestemt at ei lita arbeidsgruppe bestående av Jon 

Geirmund Lied fra Landbruk Nordvest, Marit Bergheim fra Tine og Turid Strøm fra Bioforsk, 

samt prosjektlederen, skal bruke det første prosjektåret til å utarbeide ei plan for 
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prosjektarbeidet videre. Styringsgruppa er bredt sammensatt med representanter fra alle viktige 

aktører og skal godkjenne planen. De neste 2 år skal denne planen gjennomføres. Det ligger an 

til å bli en krevende prosess der flere kryssende interesser møtes.  

 

Slik saken står nå er bondelagskontoret fullstendig frakoblet prosessen videre. Spørsmålet er 

om det er fornuftig? 

 

 

SAK 18/2014: Grunneierrepresentanter i Verneområdestyret for Trollheimen 

Vedlegg 

 

Vedtak: Oddvar Mikkelsen utarbeider brev med spørsmål om unntak for Trollheimen, i 

samarbeid med fylkesbondelagene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 

 

Saksutredning: 

Leder i Surnadal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, er av fylkesbondelagene i Møre og Romsdal og 

Sør-Trøndelag oppnevnt som de to fylkeslagenes representant i utvalget. 

 

Oddvar Mikkelsen sendte denne e-posten 25. mars til de to fylkesbondelagene: 

I møte i rådgivende utvalg for verneområdet Trollheimen ble det i går drøftet å ta 

grunneierrepresentasjon i styret opp på nytt. I fjor gikk et samlet styre og et samlet 

rådgivende utvalg inn for at det er riktig og viktig å få to grunneierrepresentanter inn i 

styret. En fra hvert fylke med rullering mellom de tre kommunene i hvert fylke. 

Som bondelagsrepresentant i rådgivende utvalg ber jeg om at Norges Bondelag, enten 

direkte eller gjennom de to fylkeslagene bidrar til å legge tyngde bak dette kravet. 

Generelt vil jeg hevde at det har vært sovet i timen fra grunneiersiden når det i nær sagt alle 

verneområder av ulike kategorier er utelukkende andre interessegrupper som sitter i styrene, 

mens grunneierne ikke har annen representasjon enn de offentlige som ordførere osv, som 

jo også har mange andre hatter på seg enn forsvarer av grunneiernes rettigheter. 

Trollheimen er unik ved at det kun er private grunneiere i området og det kan derfor ligge 

til rette for en prøveordning her, men prinsippielt mener jeg det burde vært 

grunneierrepresentanter inne i styrene overalt der privat grunn er vernet på en eller annen 

måte. 

 

Sør-Trøndelag Bondelag tar også opp saken i fylkesstyret. 

 

 

SAK 19/2014: Ledermøtet fredag 7. og lørdag 8. november 2014 

 

Vedtak: Styret merker seg at det er betydelig rimeligere hotellpristilbud på Stranda enn i Ørsta. 

Ledermøtet holdes på Stranda Hotell fredag 7. og lørdag 8. november.  

Styret vil vurdere å legge sitt 2-dagers styremøte i desember til Ørsta, og da planlegge 

synfaring/gardsbesøk i Ørsta/Volda-regionen. 

 

Saksutredning: 

På siste styremøte ble ledermøtet fastsatt til fredag 7. og lørdag 8. november 2014, og at det 

legges opp med faglig utferd lagt utenom de tre byene. Det var ønske om at møtet legges til 

Sunnmøre. 
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Fylkeskontoret har sjekket opp at disse to datoene ikke kolliderer med samlingene i Tine og 

Nortura. Agro Nordvest holdes i Loen helga før, fredag 31. oktober og lørdag 1. november. 

 

Kontoret har innhentet tilbud aktuelle møtesteder/kommuner, Stranda og Ørsta.  

Pristilbud fra hotellene legges fram på styrmøtet.  

 

Møtetid med start lunsj fredag kl. 12.00 til sein lunsj ca kl. 14.00 lørdag. 

Ørsta: Ferge fra Molde ca kl. 09.00, ankomst Ørsta ca kl. 12.00. 

Stranda: Ferge fra Molde ca kl. 10.00, ankomst Stranda ca kl. 12.00 

Program: Fredag kl 13.00- 18.00 – planlegge to/tre gardsbesøk i området. 

Lørdag: Aktuelle ledermøtesaker. 

 

Ledermøtet ble i 2001 holdt på Stranda og i 2004 i Rauma. Eide/Averøy i 2013. Ellers vært lite 

utenfor byene med ledermøter.  

 

Møre og Romsdal Bondelag har ikke de siste 15 årene holdt fylkessamling av noe slag i 

Ørsta/Volda-regionen, som er ett av de største landbruksområdene i fylket.  

 

  

 

SAK 20/2014: Askeladdprisen 2014 

 

Vedtak: Møre og Romsdal Bondelag vil nominere Kristin Waagen ved Tingvollost i Tingvoll 

som kandidat til Askeladdprisen 2014. 

 

Saksutredning: 

Askeladdprisen er et samarbeide mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge 

etablerere på bygdene. Prisen, som er på kr 30.000,-, kan deles mellom to kandidater og deles 

ut på Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 4. juni. 

Prisen kan gis til ungdom opptil 35 år som er i ferd med, eller har etablert ny 

næringsvirksomhet på bygdene. Det må utvises kreativitet og pågangsmot og virksomheten må 

bidra til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet. 

Juryen består av 2 representanter fra Norges Bondelag, 1 representant fra Norges 

Bygdeungdomslag og 2 representanter fra Landkreditt. 

Søkere må beskrive sin forretningsidé, mål og planer. Alle kan foreslå kandidater til prisen og 

kandidatene kan foreslå seg selv. 

Søknadsfrist er 22. april 2014 

Styrets medlemmer tenker gjennom før styremøtet 9. april om det er aktuelle kandidater Møre 

og Romsdal Bondelag kan foreslå. Har vi noen som vi ønsker nominere? 

 

Omtale lagt ut på Norges Bondelags hjemmeside 13. mars 2014: 
Jakter Bygde-Norges beste gründer 

Norges Bondelag og Landkreditt bank er på utkikk etter gründere som vet å bruke sine kreative sider og 

som ikke lar seg stoppe. Hvem blir årets Askeladd og vinner av 30 000 kr?  
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- 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, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag. 

Prisen er på 30.000 kroner, og deles ut på landsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer i starten av 

juni. 

Du trenger ikke å ha kappspist med trollet eller målbundet prinsessen for å søke på Askeladdprisen. 

- Vi leter etter ungdom som vet å bruke sine kreative, som ikke lar seg stoppe, og som utnytter de 

ressursene som finnes på gården og i bygda. Alle kan foreslå kandidater til prisen og kandidatene kan 

også foreslå seg selv, sier Bjørke, som sitter i juryen. 

Søknadsfristen er 22.april. 

- Vi trenger utviklingen og sysselsettingen på bygda 

I fjor gikk juryen inn for å gi prisen til Stine Marie Bjørnstad og møbelbedriften Fru Blom Design i 

Rakkestad. 

- Askeladdprisen har betydd mye for meg og Fru Blom i løpet av det siste året. Den har gitt meg mer 

pågangsmot og Fru Blom mer tyngde. Den har skaffet meg mange nye bekjentskaper og flere flotte 

oppdrag som jeg vet jeg har fått på grunn av Askeladdprisen, sier Bjørnstad. 

- Vil satse på ungdom 

Styreleder i Landkreditt, Knut Nordmo sier Askeladdprisen har fått et solid renommé, nettopp fordi 

prisvinnerne har vært verdige, med solide konsepter og høyt engasjement for det de driver med. 

- Å kunne være med å gi en prestisjefylt pris til unge mennesker på bygda med et oppriktig ønske og 

engasjement i forhold til å utvikle en bærekraftig arbeidsplass for seg selv og andre i bygda si, er meget 

oppløftende. Dette henger også godt sammen med Landkreditts verdisyn og satsning på ungdom som 

ønsker å overta gården, sier Nordmo. 

 

 

Prisen har vært delt ut siden 1996, og her er tidligere års vinnere: 

2013 - Fru Blom/Stine Marie Bjørnstad 

2012 - Skafferiet/Charlotte Holberg Sveinsen 

2011 - Treningssenteret StallSporten, Nord-Trøndelag 

2010 - Endre Hals, Oppdal 

2009 - Ble Engeneering AS, Notodden 

2008 - Grete Waldeland Høiland og Ole Morten Høiland , Vigrestad Iskremgarden 

http://www.iskremgarden.no/event/dolink/famid/268134 

2007 - Ekspedisjonen Skjenkestove i Lofthus i Hardanger ved Harald H. Opedal, Knut Opedal, Ivar 

Tveito Eidnes og Fredrik Opedal http://www.ekspedisjonen.net/om-oss 

2006 - DeNas”, v/ Anne Karen Holstad og Christer Rognerud. 

http://norskenaturopplevelser.no/friluftsuka 

2005 - Berge Godt og Grønt, Vestfold og Moods of Norway, Sogn og Fjordane      

2004 - Hotell Føniks, Etne i Hordaland   

2003 - Solgunn Sårheim, Sogn og Fjordane 

2002 - Knut Olav Dokken, Oppland og Smart Farm, Rogaland 

2001 - Jon Reidar Wiig, Østfold og Per Even Tjøstheim, Rogaland 

2000 - Villa Leppefisk, Møre og Romsdal 

1999 - Hege Grøthe, Oppland og Magni Blom, Sogn og Fjordane 

1998 - Jørn Magne Flesjå, Rogaland og Jo Sætre, Hedmark 

1997 - Torbjørn Bakke, Østfold og Mari Pernille Jensrud, Akershus 

1996 -  Kari Heistad, Nord-Trøndelag og Pål Klomstad, Oppland 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.frublomdesign.no/little_aspen_furniture_factory.html
http://skafferiet.no/
http://www.bondelaget.no/prisvinnere/askeladdprisen-til-hoeylandet-article74402-5207.html
http://www.bondelaget.no/prisvinnere/endre-hals-vant-askeladdprisen-article74404-5207.html
http://www.bondelaget.no/prisvinnere/askeladdprisen-til-torgeir-straand-article74405-5207.html
http://www.iskremgarden.no/event/dolink/famid/268134
http://www.ekspedisjonen.net/om-oss
http://norskenaturopplevelser.no/friluftsuka
http://www.moodsofnorway.com/
http://www.fuglfonix.no/
http://www.bondelaget.no/prisvinnere/askeladd-i-1996-kongens-kusk-i-2011-article74410-5207.html
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SAK 21/2014: Aksjonsplaner og aksjonsgrupper 

Vedlegg:  Fortrolige innspill fra lokallagene på aksjonsaktiviteter 

  Utkast til aksjonsplan for Møre og Romsdal Bondelag pr 4. april 

 

Vedtak: 

Styret i Møre og Romsdal Bondelag slutter seg til Norges Bondelags firedelte aksjonsplaner og 

gjennomføring av aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksforhandlingene: 

 Fase 1: lokale punktaksjoner  

 Fase 2: koordinert landsdekkende aksjon over tre dager  

 Fase 3: sentral aksjon i Oslo rettet mot regjering og Storting 

 Fase 4: markering ved stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret 

 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag oppnevner i samsvar med fortrolig vedlegg seks 

regionale aksjonsgrupper for gjennomføring av aktiviteter lokalt. 

 

Styret slutter seg til foreløpige vedlagte foretrolige utkast til aksjonsplan for Møre og Romsdal 

Bondelag, men med åpning for endringer og justeringer hvis det er formålstjenelig. 

 

 

Saksutredning: 

Foreløpige timeplan for jordbruksforhandlingene 2014 er:  

 Fredag 25.april: Jordbrukets krav overleveres Staten 

 Tirsdag 6. mai: Statens tilbud 

 Onsdag 7. mai: Tilbakemelding. Forhandlinger eller ikke 

 Søndag 11. mai – Fredag16. mai: Forhandlinger. 

 Fredag 16. mai Jordbruksforhandlingene avsluttes 

 

 

 

 

 

 
 


