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Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag 

onsdag 11. februar 2015 kl. 10.30 – 16.30 

på Skarstua, Skaret 

 
Kl. 10.30 – 11.30: 
Representanter fra MR Slakteri AS, som er 

tenkt lokalisert på Vestnes, presenterte planene 

om et nytt bondeeid slakteri i fylket. Oriente-

ring og samtale med fylkesstyret. 

Disse møtte: Dag H. Lianes (styreleder i MR 

Slakteri), Rune Henning Haram (styreleder i 

MR Lokalmatsenter i Tresfjord), Olav Bjarte 

Lindset (grunneier i Tresfjord), og Paul Sol-

berg (fra MRS Eiendom). 

MR Slakteri blir et slakteri eid av bønder i 

Møre og Romsdal. Skape verdier for bønder i 

fylket. MR Lokalmatsenter AS i Tresfjord skal 

være lokalt matsenter.  

Legger vekt på kort inntransporttid, høy dyre-

velferd og muligheter for økt verdiskaping for 

den enkelte bonde i fylket. 

Møre og Romsdal er i dag et av de store kjøtt-

produksjonsfylkene i landet som ikke har eget 

slakteri. 70 prosent av slaktevolumet kan få inn 

til Vestnes på 2 timer.  Er ei stor foredlingsbe-

drift på Vestnes i dag, skal bygge anlegget vegg 

i vegg med Kløverkjøtt. 

MR Slakteri AS skal være bondeeid, men ikke 

samvirke.  Heleid av aktive bønder i Møre og 

Romsdal. Pr i dag 10 bønder på eiersida. 

Planlagt volum gjennom slakterianlegget: 

Dagsvolum 100 storfe, 360 gris eller 400 småfe 

Slakteriet: Bygget 28x40 meter med full kjeller. 

 
Foran f.v.: Olav Bjarte Lindset, Paul Solberg, 

Dag H. Lianes, Rune Henning Haram og Inge 

Martin Karlsvik. Bak f.v.: Gunnhild Overvoll, 

Petter Melchior, Arnar Lyche, Merete Bolme, 

Trond Malmedal, Anne Katrine Jensen og Odd 

Helge Gangstad (Foto: Arild Erlien). 
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Faste saker for styret i Møre og Romsdal Bondelag: 

1/2015  Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

2/2015  Godkjenning av protokoll fra telefonstyremøte 29. januar 2015 

Vedlegg: Protokoll var tidligere utsendt for godkjenning.  

Vedtak: Protokoll frå styremøtet godkjent. 

3/2015  Medlemsutvikling og medlemsverving 

Vedlegg: Medlemstall pr 31.12.2014 (vedlagt til sak 11/2015) 

Medlemstal 31/12-13: 3.334        Medlemstal pr. 31/12-2014:  3.323 

Endring i 2014:  - 11  Nyinnmeldte i 2014: 169      

 

 

4/2015  Referat fra møter og arrangementer (siden siste styremøte) 

 

29. januar: Møte med Dyregod-dagane på Batnfjordsøra, Arnar Lyche 

Drøfting av opplegg skoledagen med undervisning for tiendeklassinger og finansiering av buss-

transport for skoleelevene. 

 

30. januar: Årsmøtet i Midtnorsk Samarbeidsråd, Stjørdal. Inge M. Karlsvik, Arnar Lyche 

Det ble vedtatt å arrangere et stort "Bondestevne" 12. – 13. november i år. Videre ble det ved-

tatt å gjennomføre et pilotprosjekt innen Samordnet Opplæring av tillitsvalgte. 

   Møtet startet med innspillseminar for prosjekt Grønn Forskning, i regi av prosjektleder Øy-

vind M Jakobsen og leder i styret for prosjektet Lars Morten Rosmo, om prioritering av forsk-

ningsmidler innenfor mat og jordbruk. 

   Innspillseminaret var en anledning til å påvirke prioriteringer av forskningsmidler framover. I 

februar/mars kommer årets utlysning av forskningsmidler fra de store, nasjonale finansierings-

kildene for landbruksforskning, JA/FFL. I forkant av dette ønsker de innspill om hvilke forsk-

ningstema som bør prioriteres. På møtet var Landbruksdirektoratet til stede og tok imot innspill 

på vegne av JA/FFL. Til seminaret deltok også Regionale forskningsfond Midt-Norge, forske-

re, rådgivere og representanter for offentlig sektor. 

   Etter lunsj var det årsmøte i Midtnorsk samarbeidsråd med følgende program: 

 Innovasjon og nyskaping i landbruket v/ direktør Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge Sør-

Trøndelag 

 Prosjekt Grønn Forskning, status og veien videre v/ prosjektleder Øyvind M. Jakobsen 

 Årsmøte MNS: Orientering om samordnet opplæring v/ NSN. Orientering om Bondestevne 

2015. Årsmelding, regnskap, arbeidsplan og budsjett. 

Fungerende arbeidsutvalg bestående av leder Lars Morten Rosmo (Bondelagene), Ivar Aae 

(NLR) og Bjørnar Schei (Samvirket) ble gjenvalgt. 

 

2. februar: Møte med Gjemnes kommune og Gjemnes Bondelag om næringsstrategi for 

landbruket. Arnar Lyche, Rose Bergslid. 

 

5. februar: Møte på Eide om Bioforsk – struktur og organisering 

Møte mellom fylkesleder og org-sjef i Bondelaget og Bioforsk. Se Notat i orienteringssak ne-

denfor. 

 

5. februar: Unge samvirkebønder, kurs, Alexandra Hotell, Molde. AVLYST 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var invitert til å holde innlegg. 
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7. februar: Årsmøte i Tyr Møre og Romsdal, Alexandra Hotell, Molde, Inge Martin Karlsvik 

Asbjørn Dahlen fra Osmarka i Gjemnes ny fylkesleder. 

 

10. februar: Medlemsmøte Hildre og Vatne Bondelag, Inge Martin Karlsvik 

5/2015  Arbeids- og møteplan 2015  (Dato ajourført: 11. februar 2015)  

Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

11. februar Fylkesstyremøte (årsmeld/rekneskap)  Styret 

15. februar Lokallaga frist uttale jordbruksavtala   

25. februar Påmeldingsfrist til fylkesårsmøtet   

1. mars Kontingentforfall   

6. Mars Landbrukskonferanse Seilet, Molde Landbruksinteresserte  

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

11. mars Fylkesstyremøte (handsame jordbr.avtala)  Styret og samvirkerepr 

15. april Påmelding Åpen Gard   

15.-16. april Fylkesstyremøte  Styret 

1.juni Fylkesstyremøte  Styret + årsmøteutsend. 

10.-11. juni Årsmøtet Norges Bondelag Lillehammer  

26.-29. august Den Norske Matfestivalen Ålesund  

4.-6. sept Dyregoddagane Gjemnes  

12.-13. nov Bondestevne / Ledermøte Stjørdal  

Tirsdager ikke møtedag. 

 

Vedr styremøte 15. og 16. april: Det er under planlegging styretur til Troms og møte med 

Troms Bondelag. Avreise om ettermiddag/kveld tirsdag 14. april. 

 

 

6/2015  Representasjon, invitasjon og planlegging av møter og arrangement 

 

11. februar: Møte om jordbruksforhandlingene, Fræna Bondelag, Odd Helge Gangstad 

 

12. februar: Årsmøte i Norsvin, Gjermundnes. Gunnhild Overvoll. 

 

12.februar: Møte om lokal samfunnsutvikling, Alexandra, Molde. Atle Fratnzen 

Fylkesmannen ønskjer å vise kva fylkeskommunen og fylkesmannen kan bidra med innan lokal 

samfunnsutvikling og inviterer leiarar og sakshandsamarar i kommunane, utviklingsselskap og 

frivillige organisasjonar til seminar.  

 

13. februar: Arbeidsgruppemøte om fagsenter på Gjermundnes. Anne Katrine Jensen. 

 

14. februar: Årsmøte M&R BU, Halsa, Anne Katrine Jensen 

 

14.-23. februar: Tur til Malawi 

Seks representanter fra Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag besøker malawiske 

bønder. Gjennom solidaritetprosjektet "Bønder støtter bønder" støtter vi Utviklingsfondet sitt 

arbeid i Malawi, og mange av medlemmene i Bondelaget bidrar med økonomisk støtte hver 

måned. En av de faste giverne er blitt trekt ut til å bli med på turen, og den heldige vinneren er 

mjølkebonde Svein Skar fra Aure i Møre og Romsdal. 

   Fylkeslederne og organisasjonssjefene i Norges Bondelag kunne også søke om å få bli med 

på turen, og fylkesleder Inge Martin Karlsvik ble plukket ut på bakgrunn av søknaden sin. 

 

 

 

http://www.utviklingsfondet.no/
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17.-18. februar: Møteserie om sunt bondevett og mental trening 

Program og flyer utsendt på e-post 30. januar. 

Møre og Romsdal Bondelag og Norsk Landbruksrådgiving – HMS arrangerer en møteserie om 

hvordan stress kan forebygges og håndteres. Mye står og faller på bonden. Ansvaret er stort og 

ofte er marginene små. I tillegg er det mange krav – fra ulike hold. Hva gjør bonden når det 

presser på som verst? Hvordan håndterer bonden stresset? Og hvordan kan vi avlaste når bon-

den blir satt ut av drift? 

Sjøholt, Systra kafe, tirsdag 17. februar kl 20.00 

Molde/Fræna, Skarstua, onsdag 18. februar kl 11.00 

Surnadal, Thon Hotel Vårsøg, onsdag 18. februar kl 20.00 

Program: 

”Jeg så veggen, men møtte han ikke” v/Odd Christian Stenerud, melkeprodusent på Godøya 

Mentalt treningsprogram for bønder v/Arild Hoksnes, motivator og kåsør 

Hvordan takle med- og motvind? v/Eva Sande, Midtnorsk HMS-senter i Surnadal 

Møteleder: Atle Frantzen, Møre og Romsdal Bondelag 

Påmelding: Møtene er gratis og åpent for alle interesserte. Men av hensyn til matservering – 

påmelding innen fredag 13. februar til arnar.lyche@bondelaget.no eller telefon 414 18 871 

 

28 februar: Årsmøtet Møre og Romsdal 4H, Malmefjorden, Fræna.  

Inge Martin Karlsvik er invitert til å dele ut plaketter på  årsmøtefesten. 

 

5.-6. mars: BU-samling - Bygdeutvikling: Årets samling om bygdeutvikling blir arrangert 5.- 

på Scandic Hotell Seilet, Molde. Delar av samlinga er eit fellesarrangement  med hoppid.no.  

Avslutninga av bygdeutviklingskonferansen er tilpassa oppstart av næringskonferansen 6. mars. 

Programmet vil innehalde mellom anna: 

 Gode gründerhistorier frå Møre og Romsdal 

 Korleis mobilisere fleire gründerar 

 Regionalt næringsprogram for 2015 

 Bedriftsbesøk og gruvemiddag, Eide 

 

16. mars: Samråd med Arbeiderpartiet og Bondelagene i Midt-Norge 

Aktuelt å holde det i Rindal eller i Sør-Trøndelag. 

Mest aktuelt at det kun er arbeidsutvalgene i de tre fylkesbondelagene som deltar. 

 

19. mars. Prosjektverksted Grønn Forskning, Stjørdal. Gunnhild Overvoll. Arnar Lyche 

 

 

 

7/2015  Lokallagene - presseklipp, aktiviteter og møter 

 

Gjemnes-bønder til tur til Oppdal 21.-22. februar: For 7. året på rad inviterer Gjemnes bon-

delag til Oppdalstur med overnatting på Skifer Hotell. Skikjøring er en naturlig aktivitet på 

Oppdal, men deltagere står fritt i hvordan de vil bruke tida. 

 

 

 

8/2015  Andre saker 

 

8. 1.    Saker frå Bygdekvinnelaget:  

Årsmøte i slutten av mars 
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8.2.    Saker frå Bygdeungdomslaget:  
Fylkesårsmøtet holdes lørdag 14. februar på Halsa rådhus. Anne Katrine Jensen møter for Møre 

og Romsdal Bondelag. 

   Møre og Romsdal Bygdeungdomslag har fire fungerende lokallag. Surnadal med 207 med-

lemmer, Halsa med 52 medlemmer, Gjemnes med 57 medlemmer og Skåla med 29 medlem-

mer. Rindal har 11. medlemmer, men ikke et aktivt lokallag. Totalt har Møre og Romsdal 356 

medlemmer. Alle lokallaga har arrangert aktiviteter som har trukket folk for de andre lokalla-

gene, noe de ser på som veldig positivt. Møre og Romsdal Bygdeungdomslag har fått nettside 

som er oppe og går, 

 

8.3.  Presseklipp siden forrige styremøte – egen bunke 

 

8.4 Orienteringssak om Bioforsk – struktur og organisering 

NOTAT med orientering fra møtet 5. februar mellom fylkesleder og org-sjef i Bondelaget og 

Bioforsk ble lagt fram på styremøtet - om omorganisering i landbruksforskningen. 

 

Innen 1. juli 2015 skal Bioforsk, Skog og landskap og NILF fusjoneres til et nytt forskningsin-

stitutt. Det er kjent at ledelsen i Bioforsk, i forkant av fusjonen, gir klare føringer for omorgani-

sering av sin virksomhet. Det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås og en avdeling i Oslo. 

Videre er det tenkt at aktiviteten skal samles i de sentrale produksjonsområdene i Norge, defi-

nert som Apelsvoll, Særheim og Kvithamar. Aktiviteten ved Tjøtta er tenkt videreført som un-

deravdeling av Kvithamar og Landvik som underavdeling av Særheim.  

   Forskningsstasjoner som går en usikker framtid i møte er: Svanhovd (Pasvik), Holt (Tromsø), 

Bodø (Bodø), Tingvoll (Nordmøre), Furuneset (Sogn), Ullensvang (Hardanger), Løken (Vald-

res). 

   Skog og landskap har i dag hovedkontor på Ås med ca 220 ansatte. Instituttet har regionkon-

tor i Tromsø, Steinkjær og Bergen med henholdsvis 4, 6 og 3 ansatte. NILF har hovedkontor i 

Oslo med 57 ansatte, samt regionkontor i Bergen, Trondheim og Bodø med henholdsvis 8, 8 og 

2 ansatte.  

   Slik de 3 forskningsinstituttene er organisert i dag er 560 av 729 ansatte lokalisert innenfor 

det som blir beskrevet som de sentrale produksjonsområdene i Norge – Trøndelag, Jæren og 

Østlandet rundt Oslofjorden og nordover til Mjøsa. Det vil si 77 prosent. Av disse igjen er 501 

(69 prosent) lokalisert til det sentrale østlandsområdet. Hele Nord-Norge og Vestlandet nord for 

Jæren har i dag 95 ansatte (13 prosent). Viss vi forutsetter at Bioforskavdelingene ved Holt, 

Bodø, Tingvoll, Furuneset og Ullensvang legges ned, men at regionkontorene i Skog og land-

skap og NILF opprettholdes, reduseres antall ansatte i nord og vest til 34. Det vil si i underkant 

av 5 prosent av alle ansatte.   

   Bondelaget er svært skeptisk til sentralisering av landbruksforskningen. Den største utford-

ringen samfunnet står overfor er økt matproduksjon under varierende forhold i et klima i end-

ring. Ved at instituttet konsentrerer en enda større del av virksomheten i et akademisk miljø på 

Ås, vil avstanden til næringa øke. Norge er et langstrakt land med varierende klima, topografi 

og dyrkningsforhold. Jord, vær og nærhet til produksjonsmiljø lar seg ikke flytte på. Flytter 

forskningsmiljøene fra dette, mister en bokstavelig talt jordfestet til den landbaserte matpro-

duksjonen i Norge. Nærhet til bonden, naturressursene og samfunnet er helt avgjørende.  

   I 2013 hentet Bioforsk 37,7 mill kr fra ulike regionale aktører. Avdelingene som nå står i fa-

resonen for å nedlegges hentet inn 27 mill av disse midlene. Regionale forskningsfond, fylkes-

kommuner, fylkesmenn, kommuner og lokalt næringsliv krever lokal tilstedeværelse og rele-

vante regionale/lokale problemstillinger for å bidra med midler. Prosjekter som skapes i samar-

beid med regionale/lokale myndigheter og regionalt/lokalt næringsliv er ofte svært relevante 

med stor nytteverdi for landbruksnæringa. 

   Dersom nedlegging av geografiske avdelinger blir realisert, slik som ledelsen i Bioforsk fore-

slår, vil det også medføre en tilnærmet utradering av avdelingene og forskningsmiljøene som 

jobber med beiteproblematikk. I tillegg vil forskningen innen økologisk landbruk bli sterkt 

svekket. 
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Konklusjon 

Bondelaget mener at det er viktig å effektivisere innen forskningsinstitusjonene slik at det blir 

mer forskning til nytte for næringa for hver krone som settes inn. Men vi tror ikke veien å gå er 

å utradere regionale forskningsavdelinger. Det vil heller svekke landbruksforskningen. Land-

bruket på Vestlandet nord for Jæren og Nord-Norge blir taperen i dette spillet. En kraftig ned-

bygging av forskningsvirksomheten er stikk i strid med strategiene for økt matproduksjon i 

disse områdene.  

 

Kommentar i styret: Det blir tatt kontakt med andre fylkeslag i Bondelaget med tanke på å 

sende inn sak til styret i Norges Bondelag. 

 

8.5 Samdrifter og avløsertilskudd 

Fylkesleder og styremedlemmer orienterte om henvendelser fra medlemmer og ikke-

medlemmer om disse sakene. Blir tatt opp igjen i samband med møtet 11. mars om uttale jord-

bruksforhandlingene. 

 

8.6 RNP og vedtak i regionalt partnerskap  

Fylkesleder viste til styreprotokoll fra telefonstyremøte 29. januar i referatsak side 2 om møtet 

20. januar i regionalt partnarskap landbruk og endringene som var gjort i vedtaket om Regio-

nalt Næringsprogram  (RNP) 2015. 

Kommentar i styret: 

Styret stiller seg bak vedtaket, men vil be om at det for neste år blir utredet flere løsninger, og 

regnet på flere alternativer. 

 

 

SAK 4/2015: Regnskap 2014 – endelig behandling 
Vedlegg: Regnskapsrapport 2014 (utsendt til telefonstyremøtet 29. januar). 

      

Vedtak: 

Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bondelag for 2014 er godkjent med atterhald 

om Norges Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er gjort opp med et årsun-

derskudd på kr 25.281,49. Egenkapitalen 1.1.2015 er kr 1.181.582,41 

 

Ordlyd i årsmeldinga:  

Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert sammen med Norges Bondelag sine regn-

skap. Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag. Bankkonto ligger også i Norges Bondelag. 

Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. 

 

Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 2.511.250,76 og en driftskostnad på kr. 2.565.477,10 

Renteinntekter var på kr. 28.944,85.   

Resultat for 2014 viser et underskudd på kr. 25.281,49 

 

Balansen er følgende:  Eiendeler: Bankinnskudd: 1.181.582,41 

Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.181.582,41 

 

Saksutredning: 

På telefonstyremøtet 29. januar gjorde styret slikt vedtak: Styret tar regnskapet til foreløpig 

orientering. Kontoret legger fram på neste styremøte forslag til oppsett for presentasjon i års-

meldinga og forslag til vedtak overfor fylkesårsmøtet. 

 

Forslag til ordlyd og styrets tilråding til vedtak i årsmøtet trykkes i årsmeldinga 2014 sammen 

med regnskapet 2014. 
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Regnskap 2014 - Budsjett 2015 
 

  
 

Avdeling 

Regnskap 
2014 

Budsjett 
2014 

Regnskap 
2013 

Regnskap 
2012 

Budsjett 
2015 

8101 Generelt 807 425 736 000 744 314 707 513 767 000 

8103 Fylkesleder -1 096 8 000 -12 300 41 026 -1 000 

8105 Opplæring tillitsvalgte 38 209 54 500 60 032 106 400 36 000 

8110 Styret -278 661 -340 000 -383 812 -336 295 -330 000 

8112 Ledermøtet -144 492 -144 000 -262 766 -208 812 -180 000 

8113 Årsmøtet -158 119 -160 000 -204 469 -104 204 -175 000 

8119 Valgnemnda -26 749 -27 300 -22 455 -30 138 -27 000 

8120 Prosjekt rekruttering -29 693 0 0 -184 944   

8121 Kvinneseminar 0 0 -13 516 0   

8122 Landbrukskonferansen 9 137 0 -52 212 0 0 

8123 Matmøtet 0 0 418 0   

8124 Gjødselseminar 0 0 -15 566 0   

8125 Utadretta informasjon -62 425 -29 000 -134 774 -57 654 -90 000 

8126 Fortsatt gardsdrift -108 302 -120 000 0 0 -100 000 

8127 Ullseminar 4 956 0 0 0   

8129 Bonden i tidsklemma 4 724 0 0 0   

8130 Refusjoner - tilskudd 0 0 30 687 38 865   

8131 Støtte og gaver -1 300 0 -23 597 -7 053   

8132 Unge bønder -61 063 0 0 0   

8133 Bedre bonde -5 536 0 0 0   

8134 Melkekonferansen -14 202 0 0 0   

8135 Møter og kurs 29 964 0 0 12 950   

8136 Kurs- og arrange-
mentsutgifter -32 000 0 0 -388 0 

8137 Aksjoner i Møre og 
Romsdal 0 0 0 -5 273   

8140 Aktive lokallagsmidler 3 942 25 000 27 754 23 665 0 

  -25 281 3 200 -262 262 -4 342 -100 000 

Til budsjett 2015: Egenandel i prosjektet "Fortsatt gardsdrift" finansieres med kr 100 000 av opp-
sparte midler. 
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SAK 5/2015: Budsjett 2015 – endelig behandling 
Vedlegg: Forslag til avdelingsbudsjett 2015 og årsbudsjett 2015. 

 

Vedtak:  

Styret sin innstilling til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Budsjett for Møre og Romsdal Bondelag 2015 godkjent. Egenandel i prosjek-

tet "Fortsatt gardsdrift" finansieres med kr 100 000 av oppsparte midler. 

 

Saksutredning: 

På telefonstyremøtet 29. januar gjorde styret slikt vedtak:  

Grovskisse til budsjett 2015 blir tatt til orientering.  Endelig budsjett som går i pluss legges 

fram på neste styremøte. Avdeling 8126 Fortsatt gardsdrift skal budsjetteres med kr 100 000 i 

minus. Dette blir dekket opp av egenkapital. Dette må klareres med økonomiansvarlig i Oslo. 

 

Det er avklart med regnskapsavdelinga i Norges Bondelag om at: 

Egenandel i prosjektet "Fortsatt gardsdrift" finansieres med kr 100 000 av oppsparte midler. 

 

 

Kommentar i styret: 

I oppsett for budsjett 2015 som sendes utsendingene til fylkesårsmøtet føres opp både inntekter 

og utgifter for fylkesleder (avd 8103), opplæring tillitsvalgte (avd 8105) og aktive lokallags-

midler (avd 8140). 

 

 

 

 

 

SAK 6/2015: Årsmelding for Møre og Romsdal Bondelag 2014 
Vedlegg: Utkast til deler av årsmeldinga var sendt ut til styret på e-post for godkjen-

ning/korrigering 

 

Vedtak:   

Styret sin innstilling til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Årsmelding for Møre og Romsdal Bondelag 2014 godkjent.  

 

Saksutredning: 

Sekretariatet fullfører arbeidet med bilder og oppsett. 

 

 

 

 

 

SAK 7/2015: Arbeids- og tiltaksplan for M&R Bondelag 2015-2016 
 

Vedlegg: Forslag til arbeids- og tiltaksplan  

 

Vedtak: 

Styret sin innstilling til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Arbeids- og tiltaksplan for 2015-2016 godkjent. 

 



Møre og Romsdal Bondelag                      Protokoll styremøte 11. februar 2015 9 av 16 

 

 

 

SAK 8/2015: Årsmøtet M&R Bondelag 6.-7. mars 2015 

 Program, sakliste, uttaler, redaksjonsnemnd 
Vedlegg: Utkast til program/kjøreplan pr 6. februar, og innkalling og sakliste. 

 

Vedtak: 

1  Vedtak:  Saklista og program for årsmøtet godkjent. Årsmøtet settes fredag kl. 17.00 

med konstituering og behandling av saker etter saklista. 

 

2  Vedtak:  Administrasjonen kan forberede utkast til uttale fra årsmøtet på:  

1) Tema fra landbrukskonferansen 

2) leder i red.-nemnda samordner forslag til tema med administrasjonen 

  Forslag til uttaler og tema fra lokallagene kan sendes fylkeskontoret. 

Fylkeskontoret legger fram utkast/ordlyd som nemnda vurderer om de vil bruke. 

 

3  Vedtak:     Styret foreslår redaksjonsnemnd på 3 medlemmer totalt:  
   Leder i redaksjonsnemnda fra styret: 1) Gunnhild Overvoll 

         2 medlemmer: Grete Skar Misfjord, Vestnes. Konrad Johan Kongshaug, Averøy 

 

Saksutgreiing: 

Vedlagte innkalling og invitasjon til årsmøtet inkl. næringskonferansen blir utsendt 12. februar.  

 

På styremøtet 11. mars 2014 kom dette fram i styret si oppsummering av årsmøtet 2014: 

Burde hatt mer tid til konstituering, og vurdere om dette bør gjøres ved oppstarten på årsmø-

tet fredag ettermiddag. Burde også hatt bedre tid til resolusjonene, bl.a fått innspill tidligere. 

Spørsmål om uttalene tar nerven på konferansen og årsmøtedebatten. Må legge om praksi-

sen m.h.t. arbeidet i redaksjonsnemnda.  
 

Næringskonferansen i Bjørnsonsalen blir avsluttet kl. 16.15. 

Møterom i 2. etasje i badelandsbygget er satt av til Bondelagets årsmøte fra fredag kl. 17.00 og hele 

lørdag. 

Mellommåltid kl. 16.30-17.00 for Bondelagets årsmøtedeltakere. 

Styret må drøfte om vi skal sette årsmøtet og ha konstituering fredag ettermiddag. 

For nye lokallagsutsendinger kan det være lurt at årsmøtet kommer i gang fredag, slik ut deltakerne blir 

bedre kjent med hverandre. 

 

Tidsplan og tema fredag ettermiddag kan være:  

Fylkeskontoret foreslår jfr vedlagte forslag til program: 

 Kl. 17.00-18.00: Konstituering og behandling av årsmøtesaker etter saklista: Opprop. God-

kjenning av innkalling og sakliste. Valg av to personer til å skrive under protokoll. Oppnemning 

av redaksjonsnemnd. Årsmelding 2014, rekneskap 2014, arbeidsplan 2015/2016 og budsjett 

2015. 

 

Andre alternativ for aktuelle tema/saker kl. 17.00-18.00 kan være: 

 Uttaler – foreløpig drøfting av tema med innspill hvis tekst/utkast er laget på forhånd 

 Medlemsverving: Møre og Romsdal er ett av noen få fylker som har hatt nedgang i medlems-

tallet over flere år. Vi er oppfordret av Norges Bondelag til å ha sterkere fokus på dette kom-

mende året. Fylkeskontoret foreslår at medlemsverving blir satt opp i programmet en av årsmø-

tedagene. (Se egen styresak under) 

 Malawi-prosjektet: Norges Bondelag oppfordrer fylkeslagene til å benytte årsmøtene til å in-

formere og til å få inn noen kroner! 

 Aksjonsplaner/aksjonsberedskap: I 2014 innledet Brita Skallerud fredag ettermiddag om te-

maet, før utsendingene gikk i grupper regionvis og drøftet lokale aktiviteter. 

Middag kl. 20.00 i eget lokale i 2. etasje ved restauranten. Av innslag her er Aktivt Lokallag. 

Kommentarer i styret: Hvor aktivt skal sekretariat delta i arbeidet i redaksjonsnemnda? 
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SAK 9/2015: Innkomen sak frå Eidsdal og Norddal Bondelag - ved-

tekstendring 
Vedlegg: Skriv frå Eidsdal og Norddal Bondelag 

 

Vedtak:  

Styret viser til vedtektene om at endring av lover skal vere styret i Norges Bondelag i hende 

innan 1. februar det året årsmøtet skal haldast. Forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag vert 

lagt fram for årsmøtet i M&R Bondelag 6.-7. mars. Styret vil be årsmøtet gjere vedtak om at 

saka vert oversendt fylkesstyret til vurdering om saka skal fremjast som årsmøtesak i Norges 

Bondelag i 2016. 

 

Saksutgreiing: 

Lokallaga fekk i desember melding om frist for å melde inn saker til fylkesårsmøtet var sett til 

5. februar. Fylkeskontoret mottok forslag frå Eidsdal og Norddal Bondelag 5. februar.  

Saka er sett opp på saklista til fylkesårsmøtet. 

 

Forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag er: 

 

Til årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag. 

Forslag frå Eidsdal og Norddal Bondelag. 

For eit relativt lite lokallag kan det til tider vere krevjande å få dekt opp alle plassar i styret 

i laget. Årsmøtet i vårt lokallag meiner det er behov for å gjere vedtektene litt meir fleksib-

le og tilpassa dei ulike forholda rundt om i landet. 

S 14 bokstav a punkt 7 har i dag følgande ordlyd: 

Velje leiar og minst 4 styremedlemmer. Leiaren blir vald for eitt år og styremedlemmene 

for to år om gongen Velje 3 - 5 varamedlemmer i nummerorden for eitt år om gongen. 

Eidsdal og Norddal Bondelag vil foreslå at teksten i punktet vert endra til: 

Velje leiar og minst 2 styremedlemmer. Leiaren blir vald for eitt år og styremedlemmene 

for to år om gongen. Velje 1 - 5 varamedlemmer i nummerorden for eitt år om gongen. 

Med denne ordlyden vil kvart enkelt Bondelag kunne få tilpasse sitt styre ut frå dei forut-

setningar som finst i laget. Det vil i enkelte tilfelle frigjere personell som kanskje kan gjere 

ein god jobb i eit anna lag eller organisasjon. Vi inviterar årsmøtet i Møre og Romsdal 

Bondelag om å støtte endringa og få den fremma for årsmøte i Norges Bondelag. 

Norddal 04.02.15 

Eidsdal og Norddal Bondelag  Karl lnge Lilleås - Leiar 

 

Fylkeskontoret sine kommentarar: 

Det Eidsdal og Norddal Bondelag tek opp er ei reell problemstilling i mange små lokallag. 

Sjølv om dei fleste lokallag gjer dei vala som vedtektene seier, merker fylkeskontoret kvart år 

at nokre lag er ”ulydig” mot vedtektene, og gjer kun dei vala dei klarer/får folk til å stille i. 

 

I dagens vedtekter står det at årsmøtet i lokallaget skal velje leiar og minst 4 styremedlemmer. 

I § 15 bokstav b punkt 1 står det at styret skal m.a. velje nestleiar, kasserar, sekretær, studieleiar 

og verveansvarleg innan styret.  

På meldingsskjema om val i lokallaget står også styremedlem og 1. vara oppført. Verveansvar-

leg er ofte ikkje eige verv, men lagt til eit anna verv i styret.  

 

I Møre og Romsdal Bondelag har 15 av 45 lokallag under 50 medlemmer.  

Også Hordaland og Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark har mange lokallag med 

under 50 medlemmer. 

Dei fleste andre fylkesbondelaga, særleg på Austlandet, har gjennomsnittleg høgare medlemtal 

pr lokallag enn fylka som har mange lokallag med under 50 medlemmer. 
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Fylkeslaget har merka at det er litt ”gjenbruk” av tillitsvalde i lokallag med få medlemmer. 

Fleire lokallag melder kvart år om at det er vanskeleg å skaffe ny leiar eller få valt nye styre-

medlemmer. 

Fleire av lokallaga er ”bygdelag”. Dei har få aktive bønder/produsentar, og desse er då gjerne 

også engasjert i andre organisasjonar, slik som Eidsdal og Norddal Bondelag påpeiker. 

Aktive bønder/produsentar i typiske mjølkefylke som m.a. Møre og Romsdal er også engasjert 

som tillitsvalde i organisasjonar som Tine, Nortura, Sau- og geit, Norsvin, TYR, Felleskjøpet, 

Allskog, Norsk Landbruksrådgiving m.fl. 

 

Alternativ: 

1) Styret kan støtte Eidsdal og Norddal Bondelag om at teksten i punktet vert endra til: 

Velje leiar og minst 2 styremedlemmer. Leiaren blir vald for eitt år og styremedlem-

mene for to år om gongen. Velje 1 - 5 varamedlemmer i nummerorden for eitt år om 

gongen. 

2) Styret i M&R Bondelag kan foreslå at lokallag med under 50 medlemmer kan: 

Velje leiar og minst 2 styremedlemmer. Leiaren blir vald for eitt år og styremedlem-

mene for to år om gongen. Velje 1 - 5 varamedlemmer i nummerorden for eitt år om 

gongen. 

3) Styret kan foreslå eit tillegg til §14 bokstav a punkt 7: 

Lokallag med under 50 medlemmer kan ha meir fleksibilitet med omsyn til an-

tal styremedlemmer. 

Fylkeskontoret har drøfta med Norges Bondelag desse alternativa. Alt. 3 kan vere aktuelt. 

 

Vedtektene til Norges Bondelag: (understreking under er gjort av fylkeskontoret). 

§ 9. Årsmøtet: bokstav b: 

Rett til å leggje fram saker for årsmøtet har styret og representantskapet i Norges Bonde-

lag, fylkesbondelag, samvirkeorganisasjonane som er medlemmer i representantskapet, 

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Vidare har eit lokallag av Norges 

Bondelag same rett når saka har fått tilslutning frå styret i fylkesbondelaget.  

Saker som skal behandlast av årsmøtet må vere komne inn til styret minst 8 veker før ordi-

nært årsmøte skal haldast.  

Forslag til endring av organisasjonen sine lover og til oppløysing av organisasjonen, og 

som er ynskte behandla på første årsmøte, må vere styret i hende innan 1. februar det året 

årsmøtet skal haldast. 

 

Vurdering: 

Dette betyr at forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag tidlegast kan fremjast for årsmøtet 

2016 i Norges Bondelag, ettersom vedtektene seier at endring av lover skal vere styret i Norges 

Bondelag i hende innan 1. februar det året årsmøtet skal haldast.  

 

Forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag treng ikkje ha tilslutning frå fylkesårsmøtet. Forslag 

framsett av eit lokallag av Norges Bondelag skal ha tilslutning frå styret i fylkesbondelaget. 

 

Forslaget frå Eidsdal og Norddal Bondelag er meldt inn innan fristen for saker til fylkesårsmø-

tet.  

 

Fylkeskontoret foreslår at forslaget vert lagt fram som sak på fylkesårsmøtet 6. og 7. mars der 

det blir vist til vedtektene. Styret bør foreslå at fylkesårsmøtet gjer vedtak om at saka vert over-

sendt fylkesstyret til vurdering om det skal leggast fram som sak for årsmøtet 2016. 

 

Fylkeskontoret har orientert leiar i Norddal og Eidsdal Bondelag om ordlyden i vedtektene, og 

om administrasjonen sitt forslag til vedtak. 
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Fylke 
Medlemmer 

pr. 31.12.2014 
Antall lokal-

lag 

Antall lokallag 
med under  

50 medlemmer 

ØSTFOLD BONDELAG 4 656 25 5 

AKERSHUS BONDELAG 4 942 27 1 

HEDMARK BONDELAG 5 410 37 3 

OPPLAND BONDELAG 5 559 34 2 

BUSKERUD BONDELAG 3 770 22 1 

VESTFOLD BONDELAG 3 176 18 2 

TELEMARK BONDELAG 1 667 21 5 

AUST-AGDER BONDELAG 955 13 5 

VEST-AGDER BONDELAG 1 162 15 3 

ROGALAND BONDELAG 6 377 42 7 

HORDALAND BONDELAG 3 649 39 12 

SOGN OG FJORDANE BONDELAG 3 751 47 16 

MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 3 323 45 15 

SØR-TRØNDELAG BONDELAG 4 225 34 7 

NORD-TRØNDELAG BONDELAG 5 090 39 3 

NORDLAND BONDELAG 2 842 44 17 

TROMS BONDELAG 927 24 16 

FINNMARK BONDELAG 346 8 6 

  61 827 534 126 

 

 

SAK 10/2015: Vinnar av Aktivt Lokallag 2015 
Vedlegg: Fordelingsgrunnlag med aktiviteter ”Aktivt lokallagsmidler”. 

    Medlemstal pr. 31.12.14. 

 

Vedtak: Styret vil på årsmøtet utnemne XXX Bondelag til Aktivt Lokallag 2014. 

Laget får vandrepremien, trekofferten. Årets Aktiv Lokallag i kvart fylke får kr 5 000 frå Nor-

ges Bondelag. Laget går vidare til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.  

Namn på vinnar er FORTRULEG til fylkesårsmøtet 

 

Saksutgreiing: 

Aktivt Lokallag 2013 vart Vestnes Bondelag. Åra før Surnadal Bondelag (2012), Rauma Bon-

delag (2011 og 2010), Sykkylven Bondelag (2009), Averøy BL (2008), Gjemnes BL (2007), 

Todalen BL (2006), Aure BL (2005), Sykkylven BL (2004), Vestnes BL (2003), Rindal BL 

(2002), Straumsnes BL (2001), Skjåstaddalen BL (2000) og dei to åra før det Indre Averøy BL 

(1999 og 1998). 

Mange lag har brei aktivitet og godt vervingsarbeid som er mellom føresetnadene for nomine-

ring. Aktuelle lag bør ha drive medlemsverving, tilbod til medlemene og utadretta aktivitetar. 

Styret har vurdert fleire lag som aktuelle kandidatar. 
 

Laget får vandrepremien, trekofferten. Årets Aktiv Lokallag i kvart fylke får kr 5 000 frå Nor-

ges Bondelag. Laget går vidare til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag.  

Namn på vinnar er FORTRULEG til fylkesårsmøtet 
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SAK 11/2015: Medlemsverving 

 

Vedlegg:  Medlemstall i lokallagene i 2000, 2010, 2013 og 2014 

Gardsbruk i drift i M&R og medlemmer med bruk i M&R Bondelag 2000-2014 

Medlemstall i Bondelaget og fordeling medlemskategorier 2000-2014 

 

Vedtak: Styret slutter seg til plan for verving i fem punkter.  

 

Saksutredning: 

Fylkeskontoret mottok 28. januar e-post frå organisasjonssjef i Norges Bondelag: 

Deres fylker (altså Telemark, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-

Trøndelag) hadde medlemsnedgang i fjor. Ikke så stor, men noen fylker har også hatt en 

nedadgående trend over tid. Styringsgruppa for Tørre å spørre hadde møte i går, og dis-

kuterte om det var noe vi kunne gjøre for å hjelpe dere på noe vis. Vi har derfor et for-

slag: vil dere ha besøk på et fylkesstyremøte hvor det settes fokus på medlemsverving? 

For eksempel kan Brita Skallerud eller undertegnede ta en tur. Vi har ingen fasit, men 

kanskje noen erfaringer og inspirasjon til å løfte vervearbeidet? 

 

Ansatte på fylkeskontoret hadde kontormøte 4. februar der verving ble diskutert.  

 

Oppsummering av møtet med plan for verving: 

1. Sak om verving legges fram på førstkommende styremøte. Administrativt fastsettes mål 

for medlemstall ved utgangen av 2015. 

2. Verving legges fram som egen sak på årsmøtet. 

3. Alle lokallag får tilsendt lister over bønder i egen kommune som søker produksjonstil-

skudd, men som ikke er medlemmer i Bondelaget. Det legges ved et følgebrev og ver-

vemateriell. Gjennomføres før sommeren. Det settes et mål for alle lokallag. 

4. Det deles ut premie på Ledermøtet til det lokallaget som øker medlemstallet mest. Det 

må vektes mellom prosentvis økning og økning i faktisk medlemstall. Lokallagsstyret får 

en eller annen form for opplevelse.  

5. Det utformes et eget verveark for Møre og Romsdal Bondelag. Rose har hovedansvar.  

 

 

 Medlemsutvikling: 
 

År/medlemstall per 31.12 for Møre og Romsdal Bondelag: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

3 642 3 681 3 581 3 556 3 542 3 571 3 564 3 503 3 430 3 431 3 434 3 374 3 349 3 334 3 323 

 

 

Perioden fra 2000-2014: 

 Medlemstallet gått ned med 319.  

Bruksmedlemmer minus 526 og personlige medlemmer pluss 207. 

 Gardsbruk i drift (de som søker om produksjonstilskudd) er redusert med 1.899 bruk. 

 Organisasjonsprosenten (gardsbruk i drift som er medlemmer i Bondelaget) økt fra  

46,4 prosent til 59,4 prosent. 
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SAK  12/2015: Valg til årsmøtet 2015 i Norges Bondelag 
Vedlegg: Skriv fra Norges Bondelag med oversikt over kandidater som er på valg. 

 

Vedtak:  
Styret sender brev til valgnemnda der fylkeslaget kommer med vurdering av aktuelle kandida-

ter slik det kom fram i drøftinga i styret. Forslag på kandidater er fortrolig og følger som ved-

legg til protokollen. 
 

Saksutgreiing: 

Årsmøtet i Norges Bondelag blir holdt på Radisson Blu Lillehammer Hotell 10. og 11. juni.  

 

Tillitsvalgte i Norges Bondelag som er på valg hadde frist til 3. februar med å svare om de stil-

ler til gjenvalg eller ikke. 

 
Leder Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, 1. nestleder Kristin Ianssen, Østfold, 2. nestleder Brita 

Skallerud, Akershus og styremedlem Einar Frogner, Hedmark, har alle takket ja til gjenvalg. 

Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag, stiller ikke til gjenvalg. 

 

Fylkeslagene sin frist for å komme med innspill til valgnemnda i Norges Bondelag er 3. mars 

2015. Alle kandidater som blir foreslått må være forespurt. 

 

Valgnemnda vil også understreke at den i tillegg til forslag på kandidater fra eget fylke og regi-

on, ønsker innspill på kandidater generelt. Valgnemnda ønsker at forslagene begrunnes. 

 

Laila Iren Veie, Sør-Trøndelag, med vara Odd Arne Hoel, Sør-Trøndelag, er for perioden 2015 

og 2016 representant for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i valg-

nemnda. 

 

FORTROLIG: VEDLEGG Valg til årsmøtet 2015 i Norges Bondelag 

 

  

SAK 13/2015: Kvotejakt på gaupe 2015 
Vedlegg: E-post 2. februar frå leiar i M&R Sau og Geit, Odd Bjarne Bjørdal 

  Presseklipp frå Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Åndalsnes Avis 
 

Vedtak: Det blir ikkje sendt klage på vedtak om oppretting av kvotejaktsområde for Roms-

dalshalvøya. Vedtaket i Klima og miljødepartementet er endeleg og kan ikkje påklagast.  

Men det blir sendt brev til departementet om innføring av nytt kvoteområde og prosessen rundt 

dette. 

 

Saksutgreiing 

GAUPE – STATUS FORVALTNING MØRE OG ROMSDAL 

St.meld 15 (2003 -2004) Rovvilt i norsk natur: 

- Det er eit nasjonalt bestandsmål å ha 65 årlege ungekull av gaupe. 

 

Nasjonal Bestandsstatus: 

Etter ei gradvis auke av gaupebestanden i Norge sidan 2004, har bestanden gått ned dei siste 

åra. Beregninger før kvotejakt i 2014 viser at bestanden teller ca 300 dyr, som tilsvarer 53,5 

familiegrupper.  Gaupebestanden ligg  dermed under bestandsmålet som Stortinget har satt om 

65 årlige ynglinger. 

 

Forvaltningsplan for rovvilt i region 6 (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag): 

- Det er eit regionalt bestandsmål å ha 12 årlege ungekull av gaupe i regionen. 
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- Fordelingen av ynglingar, avskytning og skadebildet viser at gaupa er etablert over så 

godt som heile regionen. Gaupebestanden vil kunne forvaltast effektivt gjennom kvote-

jakt etter vedtak i rovviltnemnda, der kvotene i dei enkelte delområda blir fastsett ut frå 

skadebildet på husdyr og tamrein. 

- I Møre og Romsdal er det mål om 2 ynglingar/familiegrupper av gaupe i kommunane 

Gamle Aure, Halsa, Tingvoll, Rindal, Surnadal og den delen av Sunndal kommune som 

ligg nord for elva Driva. Ingen mål om ynglingar eller enkeltindivid av gaupe i resten 

av Møre og Romsdal. 
 

Kvotejakt på gaupe i region 6 

- Når bestandsmålet for gaupe i regionen er nådd, kan det iverksetjast kvotejakt. 

- I områder der det ikkje er mål om familiegrupper for gaupe ( dvs Møre og Romsdal, 

med unntak av Gamle Aure, Halsa….) skal størrelsen på kvotene i utgangspunktet ikkje 

vera begrensande for uttaket.  
 

Kvotefri jakt på gaupe 

- Det er kvotefri jakt på gaupe i heile Møre og Romsdal med unntak av Gamle Aure, Hal-

sa, Tingvoll…. 
 

Rovviltnemnda sitt vedtak om kvotejakt for gaupe i 2015, av 12.11.2014: 

- Totalkvote for heile regionen: Det kan fellast 22 gauper, derav max 4 vaksne hogauper. 

- Kvotejaktsområde 1 og 2 (Gamle Aure, Halsa, Tingvoll…. + Agdenes, Snillfjord, Hem-

ne, Orkdal, Meldal og Skaun): 3 gauper (1 vaksen hogaupe) 

- Kvotefri jakt i Møre og Romsdal bortsett frå Gamle Aure, Halsa, Tingvoll,… 
 

Vedtak i rovviltnemnda om kvotejakt på gaupe av 12.11.14 blir påklaga til Klima- og mil-

jødepartementet 

M.a. anfører Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Roms-

dal: 

- Gaupebestanden er under bestandsmålet nasjonalt. 

-  Romsdalshalvøya er blitt yngleområde. Ønskje om at det skal bli slutt på kvo-

tefri jakt. 
 

Rovviltnemnda si vurdering av klagen: 

- Markert nedgang i gaupeskader 2009 – 2013. 

- Gaupebestanden i regionen ligg på bestandsmålet. 

- Står fast på sitt tidlegare vedtak om kvotejakt. 
 

Miljødirektoratet si faglege tilråding / vurdering av anken: 

- ”Selv om en går ut fra en svak vekst i bestanden, er det i vedtaket lagt opp til en beskat-

ning som etter Miljødirektoratets mening vanskelig vil kunne opprettholde en bestand 

rundt bestandsmålet …” 

- ”Rovviltnemnda har under visse vilkår anledning til å åpne for kvotefri jakt på gaupe… 

Det skal normalt ikke være ynglende bestander av gaupe i kvotefrie områder…” 

- Miljødirektoratet tilrår at total kvote ikke overstiger 17 gauper. 

- Miljødirektoratet mener at forutsetningene for kvotefri jakt på gaupe på Romsdalshalv-

øya ikke er til stede.  Ingen motforestillinger til kvotefri jakt i øvrige områder i Møre og 

Romsdal der nemnda har vedtatt kvotefri jakt. 
 

Klima- og miljødepartementet si avgjerd av 30.1.15 vedr klage: 

- Ingen endring i totalkvote og reservekvote, jfr vedtak i rovviltnemnda 12.11.14. 

- Primært felling i områder utan mål om yngling. 

-  Ønskje om ny fordeling mellom kvotejaktsområda. 

- Det kan ikkje opnast for kvotefri jakt på Romsdalshalvøya, men ellers er det greit med 

kvotefri jakt i samsvar med rovviltnemnda sitt vedtak. 

- Hodyrkvote skal reduserast. 
 

Klima- og miljødepartementet si avgjerd kan ikkje påklagast. 
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Vedtak i rovviltnemnda av 31.1.15 på grunnlag av Klima- og miljødepartementet si av-

gjerd av  

30.1.15: 

- Romsdalshalvøya blir oppretta som eige kvotejaktsområde med eiga kvote: 2 gauper. 

- Kvotejaktområde 1 og 2: 1 gaupe. (Jfr vedtak av 12.11.14: 3 gauper.) 

- Kvotefri jakt i Møre og Romsdal bortsett frå: Romsdalshalvøya. 

Gamle Aure, Halsa, Tingvoll, … 

Romsdalshalvøya blir definert som kommunane Molde, Fræna, Eide, Gjemnes og den delen av 

Nesset kommune som ligg nord for riksveg 62. (Jfr e-post frå Inge Hafstad, sekretær i rovvilt-

nemnda, av 31.1.15.) 

 

KONKLUSJON 

- Vedtak i Klima og miljødepartementet av 30.1.15 om at det ikkje kan opnast for kvo-

tefri jakt på Romsdalshalvøya er basert på anke (frå Naturvernforbundet) og er difor en-

deleg / kan ikkje påklagast/ankast. 

- Vedtak i rovviltnemnda av 31.1.15 om fordeling av kvote for kvotejakt på gaupe kan 

påklagast i medhald av forvaltningslova. Klage skal stilast til Klima- og miljødeparte-

mentet, Postboks 8013 Dep., 0030 Oslo, og sendast Rovviltnemnda i region 6 

v/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer innen 21.2.2015. 

 

 

På bakgrunn av drøftingane i styret, har fylkeskontoret 19. februar sendt dette brevet til 

Klima- og miljødepartementet og Rovviltnemnda i region 6 

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM FORDELING AV KVOTE FOR KVOTEJAKT PÅ GAUPE 

I 2015  I ROVVILTREGION 6 MIDT – NORGE 

Vi viser til vedtak i Rovviltnemnda publisert 31.1.2015. 

Årsak til klage 

Vårt utgangspunkt er den konkrete bestandssituasjonen, der det no blir vurdert at bestanden 

nasjonalt er i samsvar med bestandsmålet. I denne situasjonen har Klima- og miljødepartemen-

tet gjort eit endeleg vedtak om tak på kvote som i praksis vil måtte bety at rovviltnemnda, når 

denne skal fordela kvota, vil måtte foreta ei fordeling som uansett blir uheldig når utbreiinga av 

bestanden no synest å vera i endring. 

   Vi meiner at rovviltnemnda i sitt vedtak ikkje har tatt tilstrekkeleg omsyn til at gaupebestan-

den er i auke i sør-vestlege delar av regionen, der også småfehaldet stadvis er intensivt.  

   Oppretting av Romsdalshalvøya som eige kvotejaktsområde stadfestar at bestanden er i utvik-

ling/auke i sør-vestlege delar av regionen. 

   Ut frå dette finn vi det uheldig at dei tidlegare kvotejaktsområda 1 og 2 (som også tilhøyrer 

den sør-vestlege delen av regionen) er slått saman til eitt felles område med kvote kun på ei 

gaupe. 

Vårt ønskje 

Vi meiner at med utgangspunkt i at vi ser ein vekst i bestanden mot sør-vest, der konfliktgraden 

med småfe er stor, må dei sør-vestlege delane av regionen prioriterast ved fordeling av kvote. 

Dette betyr at det som no er kvotejaktsområde 1 og 2 må prioriterast med ei kvote på 2 dyr.  

   Dette kvotejaktsområdet kan også delast, men då på ein slik måte at det blir prioritert felling i 

dei sør-vestlegaste delane av området. Kvota på 2 gauper på Romsdalshalvøya må oppretthal-

dast. 

Med helsing  

Møre og Romsdal Bondelag 

 

 


