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ÅRSMØTEPROTOKOLL
SØR-TRØNDELAG BONDELAG
ÅRSMØTE 12. mars 2014
Clarion Hotell & Congress på Brattøra, Trondheim
SAK 1

ÅPNING MED NAVNEOPPROP

Årsmøtet startet kl. 10.00
Møteleder Frank Røym åpnet Årsmøtet 2014.
Frank Røym ønsket styremedlem i Norges Bondelag Brita Skallerud, Landbruksdirektør
Tore Bjørkli, gjester, delegater og ansatte velkommen til årsmøtet.
Det er en skjebnetid vi står foran. Jordbruksoppgjøret blir superspennende!
Årsmøtet sang Bondesangen av Jonas Dahl.
Navneopprop:
Anne Kindseth Føll foretok navneopprop. Det var 52 stemmeberettigete utsendinger
tilstede. Totalt 75 deltagere med gjester, tillitsvalgte, faste utvalg, valgkomite og ansatte.
Godkjenning av innkalling og saksliste:
Invitasjon til årsmøtet med innkalling og program ble sendt lokallagene og organisasjonene
på e-post 06.02.14. Årsmøtepapirer ble sendt i posten 25. februar 2014. Alt innenfor
fristen.
Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste, og møtet er lovlig satt.
SAK 2

VALG AV TO UTSENDINGER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN

Møteleder Frank Røym foreslo Trond Henrik Reitan og Knut Berntsen.
Det kom ikke fram andre forslag.
Årsmøtet valgte: Trond Henrik Reitan og Knut Berntsen.
Tellekorps:

Administrasjonen ble foreslått av møteleder.
Senere justert til Anne K Føll, Jon Gisle Vikan og Jan-Egil Tillereggen.

Møteleder gikk gjennom programmet.

SAK 3

LEDERS TALE

Ved fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo:
Norsk landbrukspolitikk skal utformes i ei tid der forutsetningene for å produsere mat i
verden endres, samtidig som forbruksvanene skifter i stort omfang. Klimaendringene
merkes daglig i mange verdensdeler, selv i Norge gir globale klimaendringer nye
utfordringer for oss som skal produsere mat. Villere og våtere kunne virke som et fjernt
begrep som er blitt dagens virkelighet. Tydeligst er dette på Østlandet der somrene er blitt
kjøligere og våtere. Tida vi har til jordbearbeiding og innhøsting er blitt kortere på tross av
lengre vekstsesong og jorda tåler dårligere stort og tungt maskinelt utstyr. Samtidig ser vi
at avlingsnivået både av korn og gras er redusert.
I andre land er klimaendringene langt alvorligere og gir total avlingssvikt i store
matproduserende områder. Mange land velger å skaffe seg tilgang på matjord i andre land
og verdensdeler for å sikre eiga befolkning nok mat i framtida. Etter hvert begynner
lederne i store land som USA å innse at klimaendringene vil påvirke muligheten til å
produsere mat. Den amerikanske landbruksministeren uttalte nå nettopp at
klimaendringene er så omfattende og alvorlige at vi må finne tiltak for å møte
utfordringene og ikke bare vente på konsekvensene.
Endringene i matvaner vil og få betydning for vår matproduksjon. Store
befolkningsgrupper, spesielt i Asia, går over til en vestlig matseddel med melk, kjøtt og
andre kornsorter enn ris. Dette endrer matvaremarkedene betydelig og fører til økt
etterspørsel av mat vi er vant til at det til dels er overproduksjon av. I den vestlige delen av
verden ser vi endringer i etterspørselen fra billigst mulig mat til sunn og kortreist mat. For
å trekke fram USA igjen så inneholdt den nylig vedtatte «farm bill» endringer i
matvarestøtten til amerikanske bønder som er en ny retning i amerikansk
landbrukspolitikk. Politikerne reagerer på at forbrukerne etterspør sunn og kortreist mat og
vrir støtten delvis over til slik produksjon.
Mat er avgjørende for helsetilstanden i et land. Vår landbrukspolitikk er innretta mot å
sikre alle tilgang på nok og sunn mat, uavhengig av geografi, alder og økonomi. I mange
andre land, som i England, med en markedsretta landbrukspolitikk og store fattige
befolkningsgrupper ser vi at manglende mulighet til å skaffe seg sunn mat gir store
livsstildproblemer. Mangel på kontroll i matomsetninga og liberale regler i forhold til
medisinbruk har ført til dødsfall og store helseutfordringer. Antibiotikabruken i slike land
er urovekkende høg og milevis over norsk medisinbruk. I Norge bruker vi 3,7 mg pr kg
kjøtt, mens for eksempel Tyskland bruker 211 mg pr kilo kjøtt, 50 ganger mer.
Vi ser enda en gang at politisk uro påvirker matprisene på verdensmarkedet. Situasjonen i
Ukraina gjør mange usikre på om det blir nok korn på markedet til alle som vil kjøpe.
Ukraina er en stor eksportør av korn. De siste årene har vi sett at høge matvarepriser har
skapt stor sosial uro, som den arabiske våren i Midtøsten. Når maten ikke er å få kjøpt er
selv ikke norske oljemilliarder verdt stort.
Dette er utgangspunktet for oss når vi skal utforme vår politikk for norsk matproduksjon,
dette er og utgangspunktet for regjeringa sin politikk.

Derfor er det så viktig å opprettholde målet om å øke matproduksjonen fra norsk matjord i
takt med befolkningsutviklinga.
Hvordan skal vi øke norsk matproduksjon og samtidig skape større lønnsomhet for
bonden? Det finnes ikke ett enkelt svar på et slikt spørsmål. Vi må utvikle en
landbrukspolitikk basert på kunnskap og ikke blind ideologi.
To hovedstrategier er avgjørende. Vi må sørge for at all den matjorda vi har til disposisjon
produserer mat i framtida også. Det er åpenbart at vi trenger økt forskning og betydelig
satsing på kunnskapsutvikling. I Sør-Trøndelag har vi jobbet etter denne strategien lenge.
Vi har utnyttet det regionalpolitiske handlingsrommet til ei stor satsing på jordvern og
kompetanse. Mitt mål er at dette strategiske valget skal bli nasjonal politikk. Jordvernet
greier vi ikke alene, samfunnet må sikre matjorda for å produsere mat. Venstre har levert
et godt forslag til behandling i Stortinget. Jeg støtter dette fullt ut og setter min lit til at
Stortinget sikrer matjorda for kommende generasjoner. Det trengs, lokale politikere viser
gang på gang at de ikke er seg sitt ansvar bevisst. Jeg er svært skuffet over måten
lokalpolitikere i Sør-Trøndelag behandles matjorda vår.
På årsmøtet i fjor starta vi jobben med å tydeliggjøre de politiske forskjellen de ulike
partiene i mellom fram mot stortingsvalget. Vårt mål var et mest mulig landbruksvennlig
Storting. Slik gikk det ikke. Vi fikk ei rein blå regjering med programformuleringer som
utfordrer norsk matproduksjon. Ei stor politisk utfordring for oss som næring og
organisasjon.
Jeg er optimist, og tror kunnskap og saklig debatt skal gi oss en nasjonal landbrukspolitikk
som gir mer mat fra norsk matjord og bedre lønnsomhet for ei pressa næring. Den
politiske utfordringa er større for oss en før, vi må gjøre en bedre jobb for å nå våre mål.
Vi må arbeide fram en breiest mulig politisk allianse for økt norsk matproduksjon. Et
partnerskap mellom landbruksorganisasjoner, miljøbevegelse, forbrukerorganisasjoner,
jakt og friluftsorganisasjoner, reiseliv og andre næringsorganisasjoner er nødvendig for å
nå fram. Vi må greie å enes om det felles store målet om økt produksjon av sunn og trygg
mat fra norsk matjord og samtidig håndtere uenighet oss i mellom på andre saker. Kan
hende enigheten om det store målet kan føre oss sammen om saker vi i dag er uenige om.
Dette krever tydelig innsats fra ledelsen, god forankring og en mer utadvendt organisasjon
enn vi er i dag.
Bondelaget er den eneste organisasjonen som kan samle og lede en slik brei politisk
bevegelse. Det er vårt ansvar å levere resultat for norske bønder, men det er og vårt ansvar
å spille en viktig politisk rolle for å sikre sunn og trygg mat produsert på norsk matjord. Vi
må bruke fagkunnskapen vår til å utvikle et moderne, trygt og sundt samfunn.
Myndighetne har et tydelig politisk ansvar for å sikre befolkninga norskprodusert mat. Vi
som næring har naturligvis et stort faglig ansvar for å produsere maten på en agronomisk
god måte og å drive rasjonelt og effektivt. Da er det viktig å understreke at effektivitet er
noe langt mer enn struktur. Det er like mye å arbeide smartere, utvikle ny kunnskap og en
faglig god tilpassa bruk av teknologi.
Vår politikk er godt forankra i sterke internasjonale utviklingstrekk og deles av
forbrukere, politikere og bønder verden over. Vi har aldri hatt så gode argumenter for

norsk matproduksjon. At noen prøver å basere sin politikk på en gammelmodig ideologi
basert på gårsdagens utfordringer og ideologiske lettvintheter er ei utfordring vi må møte
offensivt med kunnskap og godt politisk arbeid.
Dette betyr at norske bønder må være omstillingsdyktige og endringsvillige slik vi alltid
har vert. Verden er avhengig av bønder som utvikler ny kunnskap omstiller seg og møter
faglige utfordringer og markedsendringer slik norske bønder gjør.
Vi må stille de samme kravene til kvalitet og langsiktighet i politikken til den nye blå
regjeringa som vi gjorde til den rødgrønne. Våre utfordringer har ikke endra seg fordi om
vi har fått ei ny regjering. Jeg forventer et tilbud i årets jordbruksforhandlinger som gir oss
mulighet til å forhandle fram en jordbruksavtale også dette året. Det er et mål at vi skal
greie å redusere inntektsforskjellene mellom bøndene og samfunnet for øvrig. Det skal
være lønnsomt å produsere mat både for den som driver på heltid, for den som driver en
sesongproduksjon og for den som produserer mat på deltid. Slik er det i alle andre
næringer og slik skal det være for bonden og.
Skal vi ha ambisjoner om å samle en brei politisk bevegelse for norsk matproduksjon er det
viktig at vi greier å stå sammen innad i næringa. Vi må greie å prioritere det viktige målet
om økt matproduksjon fra norsk matjord, tørre å foreta målretta endringer for å nå et slikt
mål. Samtidig må vi være i stand til å inngå politiske kompromiss for å nå fram.
Endringer fører til at noen vil bli ramma på en negativ måte og mislike dette.
Vi må greie å sikre økonomien i de store volumproduksjonene samtidig som vi må finne
løsninger for den mer tungdrevne jorda slik at det blir produsert mat her og. Vi kan ikke
komme i en situasjon der store deler av landet ikke finner det økonomisk interessant å
produsere mat. I trange økonomiske tider er det lett å sette produksjoner opp mot
hverandre, alle syns vi at vår produksjon er viktigst. Sør-Trøndelag er et viktig grasfylke
med melk, storfekjøtt og sau som viktige produksjoner. Men vi har og en betydelig
kornproduksjon. Vi må ikke gjøre det ulønnsomt å produsere korn i Trøndelag. Korn og
kraftforpolitikken er viktig i en situasjon der vår målsetting er å øke norsk produksjon.
Den beste kornjorda må ikke bygges ned og de som produserer korn må tjene penger de
og. I Trøndelag må vi utnytte den fordelen vi har med husdyr og kornproduksjon i
nærheten av hverandre.
All mat produseres lokalt, det er lokalt jobben må gjøres. Det er derfor vi ønsker at
lokallagene skal kontakte kommunen for å se på muligheten for å øke matproduksjonen i
min kommune.
Den viktigste ressursen vi har er menneskene som bor i kommunen. Hvem som er i eller
disponerer et gårdsbruk kan tenke seg å bidra til økt matproduksjon hos deg i din
kommune. Har vi den kunnskapen som skal til, eller kan vi sammen øke hverandres
kunnskap slik at vi blir bedre agronomer, bedre bedriftsledere slik at med arealressursene,
konsesjonene og kvotene vi rår over kan øke vår matproduksjon.
Innvolver lokale politikere, gi dem en vinnersak slik at de og kan bidra til økt
matproduksjon med de virkemidlene der rår over.
For å motivere de som arbeider for landbruket i din kommune og for norsk matproduksjon
har dere en mulighet til å belønne og oppmuntre disse til videre arbeid gjennom årets

bondevennaksjon. Alle vil bli sett, alle vil bli satt pris på. Det er viktig at dere trekker
fram lokale ildsjeler for norsk mat, gjør dem synlig slik at flere kan få lyst til å bli med på
laget.
Det vi gjør lokalt, i bygda og på den enkelte gård er det aller viktigste for norsk landbruk.
Likevel står vi framom et viktig og spennende jordbruksoppgjør. Den nye blå regjeringa
har skapt mye usikkerhet i næringa gjennom sin ideologiske tilnærming, med lovnad om
betydelige endringer i landbrukspolitikken. Endringer som etter våre faglige vurderinger
vil svekke inntektsmulighetene til bonden og redusere norsk matproduksjon fra norsk
matjord.
I år får vi egentlig to jordbruksforhandlinger. Den første forhandlingen er mellom
regjeringa og Krf og Venstre. Jeg vil oppfordre disse to partiene til ikke å binde seg til
masta før de reelle forhandlongene starter, forhandlinger der de ikke får delta. Det er
viktig at Krf og V tar vare på sin egen handlingsfrihet foran årets forhandlinger.
Den blå regjeringa krever forandringer, vi er for forandringer så lenge dette støtter opp om
målet med økt produksjon av mat på norsk matjord. For oss er det viktig å stå sammen,
selv om vi kan møte tøffe utfordringer. Det er i felleskap vi kan øke matproduksjonen fra
norsk matjord, det er i felleskap vi kan øke inntektsmulighetene til et samlet landbruk.
Takk for en stor innsats i et krevende år i 2013 og lykke til med jobben i 2014 til dere alle.

Innledning ved 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud,
”Ny regjering og årets jordbruksforhandlinger. Hva krever dette av organisasjonen?
Brita Skallerud innledet med at vi står foran en utfordrende tid. Mange baller er kastet opp
i lufta, og ingen vet helt hvor de vil lande. Dette er krevende både for oss og for
politikerne.
Norges Bondelag gjennomførte innspillsmøter med 35 organisasjoner i forrige uke. Og det
vi sitter med er en kjempestor regning og det sier seg selv at det blir vanskelig å gi alt til
alle.
Det er viktig å utnytte ressursene og arealene der de er. Når kart og terreng ikke passer, må
en bruke terrenget, sier Nils T Bjørke til forsamlinger. Det oppfattes ikke at
landbruksministeren helt gjør det. Brita Skallerud var innom korn – kraftfôr, målpriser,
kvoteordningen, investeringer – rammebetingelser, forenkling – tydelig på at Norges
Bondelag ikke ønsker omfordeling, inntektsutslag av jordbruksoppgjør, tollsaken og
daværende landbruksminister Slagsvold Vedums arbeid som ble betegnet som godt,
Norges Bondelag som motkraft, mindretallsregjering gjør at Stortinget er viktigere: Vi er
avhengige av at Venstre og Kristelig Folkeparti står sammen. Det blir spennende å se hva
departementet gjør når det gjelder budsjettoverføringer.
”Vi går inn i jordbruksforhandlingene med det for øyet å få til en avtale.”

Innledning ved Landbruksdirektør i Sør-Trøndelag Tore Bjørkli
”Mulige forenklinger i årets jordbruksavtale sett fra en forvalters ståsted”
Fylkesmannen har en operativ rolle, dvs gjennomføre det dere blir enige om.
Ser at pragmatisme møter markedsliberalisme.
Det er den norske landbruksmodellen og det juridiske rundt denne regjeringen stiller
spørsmål ved. I dette ligger importvern, samvirke, jordbruksavtalen og markedsregulering.
Ser en mindretallsregjering som er avhengig av flertallet.
Det stilles spørsmål ved ramma og oppbyggingen av jordbruksavtalen.
Ser at velferdsordningene er litt utsatt i årets jordbruksoppgjør.
En kan se det slik: ”Hvis en trekker ut noen tråder av veven, kan det hende at veven
rakner.”
Landbruksdirektøren var innom flere ordninger. Han var også innom stordriftsulemper
(fôrenhetskostnader og avstander). Og at matproduksjon må foregå på stedegne ressurser.
”Vi er ikke et landbruksland – vi er et fjelland med bare 3% dyrka jord!”
Pause i møtet til kl 11.50, 15 min.

SAK 4

SPØRSMÅL OG DEBATT

Følgende hadde ordet i debatten:
Ingrid Nielsen, Strinda LL: Vern av matjord. To streker i Trondheim: Den røde er hellig
i grensa mellom dyrkamark og utmark. Den grønne skal de arbeide med nå. Hvor skal
denne strekkes? Dyrkajord må brukes til matproduksjon. Sekundært høyest mulig pris for
jorda. Ekspropriasjon hvis ingen avtale. Her kommer den grønne streken inn. Priser
innenfor eller utenfor streken. Lettere å få omregulering innenfor den grønne streken.
Utleiejord, 10 dekars områder, kommer innimellom større områder. Hva får
eiendomsutviklere til på disse områder. Bønder og grunneiere må tenke nytt – må komme
politikerne i forkjøpet: Alternative områder å bygge. Idédugnad for å komme fram til
argumenter som befolkninga og politikerne vil høre på og forstår. Vi har ikke mer matjord
å miste!
Sivert Moen, Soknedal BL: Hvorfor produsere kylling på kraftfôr i Norge? Svaret er
forforbruk. Kyllingen bruker mindre kraftfôr (2,3) pr kg kjøtt enn storfe (8). Kornkvalitet
viktig. Leiejord – leilendinger alle snart hvis vi ikke finner et system for å skifte jord. Folk
sitter på jorda hvis det meste av salget går bort i skatt.
Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge: Hilse til den viktigste kundegruppa vi har. Den
største sektoren vi jobber med. Sover godt om natta tross store lånebeløp ute. Inviterer til å
ta kontakt med kommunene mtp investeringer/driftsutbygging. Møter ute i kommunene nå.
Store forskjeller i kvaliteten på de rådene som gis i landbruksforvaltninga i kommunene.

Mange har leiejord og store avstander mtp fôrtransport. Behov for langsiktige avtaler mtp
leiejord og å holde denne i god stand.
Tor Henrik Jule, Norsvin Trøndelag: LA-MRSA og utbrudd i Danmark – vi har hatt
utbrudd i Norge og gjør nå forsøk med sanering av besetninger. Sjølforsyning – gris har
desidert høyeste norskandel i kraftforet. Store stordriftsfordeler på dekningsbidragsnivå.
Ønsker ta vare på distriktsgrisen. SLF gjør ikke noe med endring av målepunktet for gris.
Kraftfôrpris er nå blitt drepende for svinenæringa. Ønsker å være en del av
landbrukspolitikken, men lei av å høre at bare dere får markedet i balanse så skal vi hjelpe
dere.
Knut Sjøvold, Bonde- og småbrukarlaget: Berømmer Ingrid Nielsen som brenner for
jordvernet. Men hvor er folket hen? De som bor i byene? De burde stått på barrikadene!
Ikke stolt over nivået til politikerne når det gjelder jordvern. Vi har en jobb å gjøre som vi
må stå samla om her. Smertegrense når vi importerer mer kraftfôr enn det vi selv
produserer. Honnør til Felleskjøpet Agri som kjøpte havnesiloen i Stavanger. 180 mill i
minus – der va æ me! Lykke til med jordbruksforhandlingene.
Dag E Hassel, Allskog: Vi ser alle i næringa at vi får en utfordrende forhandlingssituasjon
med den spenninga som ligger rundt. Mye bra har skjedd på skog. Det er avvirkning. Folk
og politikere har sett at skogen har en verdi. Samfunnsøkonomisk kan vi ta 8-gangen. Min
bønn til de som skal forhandle: Skogen skal ikke være salderingsposten i år! Forventer at
den positive trenden tas videre. Skog er avhengig av NMSK-midlene.
Brian Gjermstad, TYR: Hilser spesielt fra 4200 ammekyr, det er færre enn i fjor. Det
synes vi er trist. Styrk økonomien i ammeku-produksjonen. Mange vil drive større, men det
er ikke økonomi til det. Arealtilskuddsgrensa må økes, og antallet ammekyr det gis
tilskudd til. Dekningsgrad på 69%, i fjor rundt 80%. Ta et løft og oppmuntre folk til å
satse! Prosjekt sammen med Norsvin hadde vært på sin plass– noen grisebønder må over til
ammeku!
Stein Outzen, Oppdal: Mjølka må prioriteres i jordbruksoppgjøret. Må se på
investeringstilskudd på melkerobot. Mye beitedyr på Oppdal, utnytter utmarka veldig godt.
Men sliter med Fylkesmannen, lokale politikere og jordvern. Legger ut nedlagte gårdsbruk
til hyttefelt. Det samme gjelder Rennebu. Rovdyr tar sau, og det tror jeg også lausbikkjer
til hytteeierne også gjør. 150 nye tomter, 1200 ligger der klare for utbygging. Misbruk av
ressurser.
Nils Asle Dolmset, TINE: Framtida for melkeproduksjon – investeringsvirkemidler er
uhyre viktig. Driftsbygning begrensende faktor hos 46%. Har investert tidligere på de
rammevilkår som er gitt, men kostnadsnivået løper fra oss. Det viktigste for de som har
investert er at flere settes i stand til å investere. En reduksjon i produksjon vil påvirke
industrien, kapasiteten og pris der. Sikre volum. Investeringsvirkemidler fundamentalt i
årets jordbruksforhandlinger. Kraftfôrpris må ikke økes. Stor jobb i å bli bedre på
grovfôrkvaliteten vår. 90% av befolkningen svarer ja på spørsmålet om å betale for norsk
landbruk, da er vi et skritt lenger.

Ola Bjørkøy, Meldal: Øke matproduksjonen, har begynt å se på det men det er krevende.
Alle enige om at vi går spennende tider i møte. Håper vi kommer fram til et rimelig bra
oppgjør. Husk det er en mindretallsregjering. Ostetoll i forhold til EU, mye lærdom i
hvordan EU støtter eget landbruk. Mange har skjønt at det er lurt å opprettholde ostetoll.
”Best på melk”-prosjektet: Regnskapstall til alle brukere sett på forholdet invester – ikke
investert. Det å være en god bonde er det som betyr noe når det gjelder økonomisk resultat.
Avslutningsfase der erfaringer fra prosjektet skal gi resultat i form av et verktøy til både
bonden og rådgivningsapparatet. Håper prosjektet stimulerer til at bonden tar grep når det
gjelder investeringer. Håper vi kommer i havn med et godt jordbruksoppgjør.
Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge: Behovet for investeringsvirkemidler kan ikke
understrekes sterkt nok. Innovasjon kan gi lån til besetning mot pant i eiendom. Tilskudd
melkerobot – krav om 300 tonn melkekvote har en gått bort fra. Alliansepartner norsk
reiseliv er ikke nevnt, denne er viktig.
Oppsummering fra LandbruksdirektørTore Bjørkli:
Jordvern – der er det noe som skjer. Regjeringa omdefinerer den arenaen som Stortinget
har laget mpt på avklaring av arealspørsmål. Innsigelser – FM samordningsansvar.
Avhengig av et offensivt bondelag. Delegering av landbruksoppgaver – ikke mange å
delegere til rundt om i landet vårt. Staten må føre/gjennomføre landbrukspolitikk, hvis ikke
får vi ansvarsfraskrivelse fra statens side. Påpekte poenget med 50% grense kraftfôr. Ute å
kjøre hvis øker denne grensa. Vær kostnadsbevisst i produksjonen.
Oppsummering fra Brita Skallerud:
Norsvin – vesentlig med små strukturer også i svin. Gjelder likt for alle. Korn og kraftfôr
vil alltid være kime til diskusjon. For å utnytte arealene må det være en balanse som er
god. Avgjørende for at vi alle skal være med videre. Tyr – grenser kan diskuteres. Hvor
skal vi bruke de pengene vi får vil bli den store diskusjonen. Behov for storfe- og
lammekjøtt er stort. Kvalitetsslaktstilskuddet som gjelder fra nyttår slår inn nå, og vi ser
effekt av det. Allskog – vi er klar over at skog også trenger penger, og pengene brukes
godt. Ser utfordringa på Oppdal og hytteutbygging. Investeringsvirkemidler – en betydelig
sum i jordbruksoppgjøret som må brukes godt og fornuftig. Er inne med reiseliv. Godt
omdømme er viktig for oss, den jobben må vi gjøre selv. Forhandlingsutvalget må ha dere i
ryggen! Vi skal så – dette blir tidenes avlingsår!
Oppsummering fra fylkesleder Lars Morten Rosmo:
Jordvern og grønn strek i Trondheim: Pris kan vi ikke være med å sette, men vi må ta vare
på god matjord. Faglige begrunnelser må vi ta, så en idédugnad må vi få i gang i lokallaga i
Trondheim. Synliggjøre det behovet vi har når det gjelder jordbruksoppgjøret. Forventer et
grunnlag for å gå inn i forhandlinger. Hyttebygging: Har sagt tydelig fra til Oppdal
kommune hva vi mener med beslaglegging av bandet der hyttetomter er lagt ut. Satser
tungt på kompetanse i Trøndelag – vi må ta ansvaret for god kunnskap. Bekymret for
melkeproduksjonen og investeringer i driftsbygninger.
Lars Morten Rosmo la fram forslag til uttalelse fra årsmøtet: Trøndersk mat på ditt bord?

Lunsj 13.00 – 14.00
Settemøteleder Sissel Langørgen satte årsmøtet, og ledet årsmøtet fram til møteslutt.
Møtet ble lukket for gjester under sak 5 Aksjonsplaner.
SAK 5

AKSJONSPLANER

Lars Morten Rosmo orienterte om Sør-Trøndelag Bondelags innspill til
jordbruksforhandlingene og arbeidet med aksjonsplaner.
Rammene rundt aksjonsplanene. Aksjonsplaner er en del av det politiske spillet.
Lærdom fra Berlin. Aksjonsberedskap. Aksjonsansvarlig i lokallaga påkrevet.
Aksjonsformer.
Innspill til jordbruksforhandlingene fra Sør-Trøndelag Bondelag ble lagt fram til
orientering.
Jon Gisle Vikan: Arbeidet mot lokale politikere, målgruppe nå er Høyre, Frp, Venstre og
Krf. Husk at de har årsmøter lokalt og på fylket. Her er store muligheter for å påvirke.
Tor Henrik Jule, Norsvin: Strukturvirkemidler har dere tatt med og tallfestet på et nivå som
Norsvin har spilt inn. Takk for det.

SAK 6

ÅRSMELDING 2013

Arnt Tilset la fram Årsmelding 2013.
Innspill fra Tora Voll Dombu, STBU, ang kåring av årets unge bonde. Det er prosjekt
Grønn Utdanning som står bak kåringen. Bak Grønn Utdanning står Norges
Bygdeungdomslag, McDonalds og Felleskjøpet Norge.
En rettelse: Det er Tora Voll Dombu, STBU som har sittet i styret til Nei til EU og ikke
Siri Voll Dombu slik det står i den framlagte årsmeldingen.
Vedtak:
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag godkjenner den framlagte Årsmelding for 2013.
Enstemmig godkjent.

SAK 7

REGNSKAP 2013

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan la fram regnskapet for 2013.
Ingen spørsmål til regnskapet.
Vedtak:
Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag godkjenner regnskap 2013 med et overskudd på kr
77.126,95.
Kr 23.130,- av dette overskuddet skyldes ikke oppbrukte midler på avd. opplæring
tillitsvalgte. Dette beløpet føres over til avd. opplæring tillitsvalgte i 2014.
Gjenstående beløp på kr 53.996,95 overføres egenkapitalen.
Enstemmig vedtatt.

SAK 8

BUDSJETT 2014

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan la fram budsjett 2014. Et budsjett med negativ balanse
pga omlegging av måten vi skal gjennomføre ledermøtet vårt.
Ingen spørsmål til budsjettet.
Vedtak:
Årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag godkjenner budsjett 2014.
Enstemmig vedtatt.

SAK 9

ARBEIDSPLAN SØR-TRØNDELAG BONDELAG 2014

Kari Åker presenterte arbeidsplanen for 2014.
Ingen innspill til arbeidsplanen.
Vedtak:
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag godkjenner Arbeidsplan 2014 for Sør-Trøndelag
Bondelag.
Enstemmig vedtatt.

SAK 10

ÅRETS LOKALLAG

Kari Åker presenterte Landbrukslaget Nord som årets lokallag.
Vedtak:
Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag utnevner landbrukslaget Nord som Årets Lokallag og
overgir en pengegave på kr 5.000,-.
Valgt ved akklamasjon.
Lokallagsleder i Landbrukslaget Nord, John Øystein Gjønnes, holdt en takketale.

SAK 11

VALG – VALGKOMITEENS INNSTILLING 2014

Valgkomiteens leder, Laila Iren Veie, la fram innstillinga fra valgkomiteen.
Sissel Berge, innstilt som 1. vara til fylkesstyret, presenterte seg for årsmøtet.
Settemøteleder Sissel Langørgen gjennomførte valget.
Tellekorps: Vikan, Føll og Tillereggen.
Det var 49 stemmeberettigete i salen under valget.
Under valget tok følgende ordet:
Kari Toftaker, Oppdal: God hjelp hos fylkeskontoret når det gjelder jordvern. Skal nå ha
møte med Fylkesmannen og interesserorganisasjonene for å komme i forkant.
Agronomutdannelse i Oppdal kan komme i samarbeid med Skjetlein GK.
FYLKESSTYRET:
Fylkesleder for 1 år

Lars Morten Rosmo
Skaun
Skriftlig valg: 47 stemmer, 2 blanke.

2 styremedlemmer for 2 år:

Arnt Tilset
Oppdal
Skriftlig valg: 49 stemmer
Frank Røym
Soknedal
Skriftlig valg: 45 stemmer, 4 blanke.

Nestleder for 1 år

Arnt Tilset
Valgt ved akklamasjon

Oppdal

2 styremedlemmer ikke på valg:

Eli Birgitte Singstad
Kari Åker

1 år igjen
1 år igjen

VARAMEDLEMMER TIL FYLKESSTYRET I NUMMERORDEN FOR 1 ÅR:
1. Sissel Berge
Selbu
2. Ola Bjørkøy
Meldal
3. Gunnar Hoset Husby
Orkdal
Alle valgt ved akklamasjon.
UTSENDINGER TIL ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 2014/2015
1. Arnt Tilset
Oppdal
2. Frank Røym
Soknedal
3. Trond Langen
Rørosbygdene
Alle valgt ved akklamasjon.
UTSENDINGER TIL ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 2013/2014
(Valgt i 2013)
Kari Åker
Rissa
Eli Birgitte Singstad Agdenes
Robert F Melum
Bjugn
Gunnar Hoset Husby Orkdal
Sivert Moen
Soknedal
VARAUTSENDINGER 2014:
1. Jan Egil Tillereggen
2. Sissel Berge
3. Ola Bjørkøy
4. Helge Idar Bjerkset
5. Kristine Ek Brattset
6. Sissel Langørgen
7. Olaf Einar Vik
8. Jon Gisle Vikan
Alle valgt ved akklamasjon.

Klæbu
Selbu
Meldal
Singsås og Støren
Rennebu
Byneset
Ørland
Malvik

NY REPRESENTANTER I VALGKOMITEEN FOR 3 ÅR
Olaf Einar Vik
Ørland
Valgt ved akklamasjon.
VALGKOMITEEN, IKKE PÅ VALG:
Magnar Skjerve
Kari Ljøkjel
Trond Langen
Jan-Egil Tillereggen

Rennebu
Orkdal
Rørosbygdene
Klæbu

1 år gjenstår
1 år gjenstår
2 år gjenstår
2 år gjenstår

VARAMEDLEMMER VALGKOMITEEN I NUMMERORDEN FOR 1 ÅR
1. Jostein Stranden
Rissa
2. Knut Johan Singstad
Hemne
3. Sissel Langørgen
Byneset
Valgt ved akklamasjon.

LEDER I VALGKOMITEEN FOR 1 ÅR.
Magnar Skjerve
Valgt ved akklamasjon.

Rennebu

NESTLEDER I VALGKOMITEEN FOR 1 ÅR.
Kari Ljøkjel
Valgt ved akklamasjon.

Orkdal

GODTGJØRELSE:
Sør-Trøndelag Bondelag følger Norges Bondelag sine satser
Det utbetales kr. 50,- i adm. forpleining til dekning av småutgifter for reiser over 4 timer.
Ut over dette dekkes kost og natt-tillegg etter regning innenfor rammen av statens
regulativ.
Fast telefongodtgjørelse:
Nestleder
Øvrige styremedlemmer

Kr 2.000,Kr 1.000,-

Reisegodtgjørelse etter statens satser.
Daggodtgjøring over 4 timer Kr 1.700,Halv dag, under 4 timer
Kr 850,Telefonmøte
Kr 500,Ny ordning for 2014:
Fast godtgjørelse til nestleder
Kr 5.000,Fast godtgjørelse til bondelagets styremedlemmer og varamedlemmer som møter fast:
Kr 2.500,Kommentar fra org.sjef Jon Gisle Vikan: Denne form for godtgjørelser er nytt. Vanlig å
følge ordninger i Norges Bondelag. STBK og STBU-repr er fullverdige medlemmer.
Vedtak:
Godtgjørelse vedtatt som foreslått fra valgkomiteen.

SAK 11

ÅRSMØTEUTTALELSE

Lars Morten Rosmo la fram saken før lunsj. Det er ikke kommet fram andre forslag eller
forslag til endringer.
Vedtak:
Årsmøtet godkjenner følgende uttalelse:

TRØNDERSK MAT PÅ DITT BORD?
Jordbruket og skogbruket er den viktigste næringa i mange kommuner i Sør-Trøndelag, og
vi har ambisjoner om å bidra til å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i landet.
Gjennom økt kunnskap om god agronomi, grøfting og dyrking, samt ressursutnyttelse i
både inn- og utmark, har vi fortsatt stort potensial i flere produksjoner til å øke
matproduksjonen.
Norsk matproduksjon er sterkt påvirka av den globale situasjonen for matproduksjon.
Klimaendringer reduserer muligheten for å produsere mat i store områder globalt, samtidig
som vi i Norge opplever en lengre men betydelig våtere vekstsesong. Store
befolkningsgrupper endrer matvaner samtidig som klodens befolkning vokser. Vi må ta
vårt ansvar med å øke matproduksjonen på norske ressurser i takt med befolkningsveksten.
For å nå ei slik målsetting er det viktig å holde all matjord i produksjon, samt redusere
nedbyggingen av matjord.
Det må være økonomisk interessant å produsere mat over hele landet. Rekruttering til
landbruksnæringa er avhengig av at vi greier å redusere inntektsforskjellen mellom
landbruket og samfunnet for øvrig.
Økning i matproduksjonen betinger økt avlingsnivå og utvikling av ny teknologi tilpassa
klimautfordringene og norske dyrkingsforhold. Vi må jobbe smartere og basere utviklingen
på kunnskapsutvikling, kompetanseheving og FoU. På basis av økt lønnsomhet og spisset
kompetanse, vil trønderske bønder kunne øke matproduksjonen i regionen.
---

Lars Morten Rosmo takket for tilliten. Han takket møtelederne for innsatsen og overrakte
en Bonde-T-skjorte av årets kolleksjon.
Takket administrasjonen for et arbeidsintensivt år.
Møteleder Frank Røym avsluttet årsmøtet, takket for oppmøtet og ønsket Brita Skallerud
god tur fram til forhandlingsbordet.
Møtet hevet kl. 15.40.

________________________
Frank Røym,
Møteleder

_________________________
Knut Berntsen
Rennebu Bondelag

______________________
Trond Henrik Reitan
Flå Bondelag

