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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 28.08.2014 Vår dato: 10.09.2014 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested By gård Telefon  

 

 

Sak 14/00048 

Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Johan Kristian 

Daling, Trond Hodne, Kristin Kjølen, Erik Melting, Line Klausen (NTBK) 

 

 

Forfall:   
 

Som varamedlem møtte:  Sigmund Johansen 

 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Asbjørn ønsket Line Klausen velkommen som leder i Nord-Trøndelag  

  Bygdekvinnelag. 

  Vedtak: Godkjent 

2/2014  Godkjenning av protokoll 

   a) Protokoll fra styremøte 27.05.2014 

  Vedtak: Godkjent     

 

3/2014  Siden sist / åpen post 

   a) Landsleir 4H v/Kristin 

   b) Agrisjå v/alle 

   c) Åpen Gård v/alle 

   d) Grønt-prosjektet v/Kristin 

  Vedtak: a) og d) Til orientering. b) Vellykket. Bra at vi var der. Bedre  

  overlapping mellom vaktene og bedre info på forhånd hadde vært ønskelig.

  c) Resterende arrangement ble fordelt. 

 

4/2014  Medlemsoversikt 31.12.13: 5072 

         24.04.14: 4997 

         22.05.14: 5033 

         22.08.14: 5054  

     

5/2014  Invitasjoner/møter/arrangement 
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   a) Fjellandbruket Lierne 8. og 9. sept. 

   b) Verrankonferansen 

  Vedtak: a) og b) Asbjrøn deltar 

6/2014  Media 

   a) Kronikk om investeringsbehov 

   b) Prisdebatt. Hvor mye får bonden? Overkapasitet på butikker. 

   c) Rovdyrplattformen. Kronikk 

   d) Antibiotikaresistens – sak i media. Asbjørn+lege 

 

7/2014  Fylkeskontoret informerer  

 

Saker til behandling 

30/14 14/00577-2 Regnskap 2014 fram til 18.august 

 
 

 

Vedtak 
Styret tar regnskapsrapporten per 18. august til orientering.  

 

 

 

Saksutredning 

 

Vedlagt ligger regnskapsrapport per 18. august. Fra Norges Bondelag ble bevilget kr100.000,- 

ekstra til drift av laget, disse ligger på avd. 8301Andre inntekter, og er fordelet med 10.000,- 

til valgkomiteen og 90.000,- til styrets arbeid i budsjettet. Rammen til aktive lokallag er økt 

med kr 101.440,-.    

 

I tabellen under er budsjett for året og forbruk pr 18. august satt opp.   

  Regnskap pr 18. aug Budsjett 2014 

Generelt             750 907             696 520  

Fylkesleder            117 570              -44 600  

Opplæring tillitsvalgt               88 842                         -    

Styret           -242 806            -224 600  

Årsmøte           -100 310              -88 400  

Regionmøte             -13 914              -43 500  

Ledersamling                 1 455            -147 100  

Valgkomiteen             -50 983              -60 600  

Årsmelding                        -                           -    

Potet, bær og grøntutvalget               -9 789              -10 980  

Verveutvalget               -7 090                    -960  

Inn på tunet utvalget               -2 150              -10 980  

Aktive lokallagsmidler            296 578                         -    

Aktiviteter mot lokallagene               -2 437              -22 700  
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Aksjoner og møter             -19 805              -20 700  

Unge bønder               -1 000              -11 400  

Støtte til andre             -10 000              -10 000  

Sum             795 068                         -    

 

Tabellen viser at det er ca kr 150.000,- igjen på fylkesleders budsjett. Per 18. august er har 

styret forbrukt kr 242.800,-. Styret har med andre ord brukt opp budsjetterte midler, inklusiv 

de 90.000,- som kom ekstra. I 2013 brukte styret kr 279 000,-. Det ligger kr 88.800,- på 

posten opplæring tillitsvalgte som ikke er benyttet. Styret kan velge å omdisponere hele eller 

deler av denne til styrearbeid. I tillegg har vi budsjettert med kr 50.000,- i renteinntekter som 

ikke har kommet inn enda.   

 

Regionmøtene og ledersamling er ikke gjennomført og på disse postene er det kr 200.000,- til 

disposisjon. Aktive lokallagsmidler skal utbetales i sin helhet til lokallagene, den posten vil gå 

i null.  

 

Fullstendig regnskap 2014 for Nord-Trøndelag Bondelag, fram til 18. august ligger vedlagt. 
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31/14 11/00630-17 Oppsummering av oppgaver og planer fremmover 

 
 

 

Vedtak 
Styret tok gjennomgang av oppgaver og planer fremover til orientering. I tillegg diskuterte 

styret fire hovedpunkt. 1. Kronikk om investeringsbehov 2. Styret ønsker et møte med 

sauenæringa der Lars Petter Bartnes deltar. 3. Jobbe med antibiotikaresistens. 

Kunnskapsnotat. 4. Prisdebatten. Hvor mye får bonden?  

 

 

Saksutredning 

 

I denne saken har vi oppsummert de viktigste områdene vi jobber med nå og planer fremover. 

På grunnlag av dette kan styret diskutere prioriteringer og arbeidsoppgaver fremover.   

 

Politisk arbeid 

Under matfestivalen hadde vi møte med Ingvild Kjerkol og Trond Giske, sammen med STBL.  

Det var to hovedmål med møtet. STBL trenger bedre kontakt med Giske, dette ble etablert, og 

en politisk diskusjon med disse to.  

Hovedpoeng etter møtet:  

 Importvernet er avgjørende. Det skal forhandles med EU i høst bla om RÅK. Vi 

holder kontakten i det videre.  

 Folkehelse og mat – matsikkerhet 

 Trond og Ingvild ønsker å delta i ”tenketanken” 

 Ingvild utfordret oss på å bli tydeligere på klima og miljø.  

 

Høyre er invitert til et felles møte. Felles tiltak med Sør-Trøndelag 

 

Trøndelagsmøtet i januar 

Det jobbes for at landbruk skal bli tema på dette møtet.  

 

Tenketank (dette er ikke riktig navn)  

Mål: Landbruket skal plasseres i det øvrige samfunnsliv og samfunnsdebatt. 

Virkemiddel: Samle politikere og andre meningsbærer til uformell diskusjon om temaer 

knyttet til landbruket.  

Størrelse: ca 25-30 stk.  

Gjennomføres ett møte på høst og ett på vår, nå i høst ca uke 44-45. Felles tiltak sammen med 

Sør-Trøndelag.  

 

Aktuelle tema:  

Dyrehelse, folkehelse og mat. Medisinbruk og antibiotikaresistens, forebygge kontra reparere. 

Miljø- og klima  

Næring og innovasjon  

 

Kortnebbgås 

Det jobbes for å få på plass en prosjektmedarbeider som kan jobbe med å legge til rette for 

jakt.   
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Kommune og fylkestingsvalg 

Programkomiteene jobber nå. Vi har sendt innspill til Ap. Borgny er invitert til å delta i 

prosessen i Sp. Lokallagene er oppfordret til å sende innspill lokalt.  

 

Innovasjonssenter 

HINT jobber med å etablere et Innovasjonssenter. Flere landbruksaktører har plassmangel der 

vi er lokalisert nå og ønsker å samles under felles tak. Dette gjelder TINE, 

Landbruksrådgivninga, Steinkjer Regnskap og NTBL. Vi har gått flere runder med FK, men 

det er ikke aktuelt for dem å bygge ut. Vi har signalisert interesse for å delta inn i et slikt 

senter.  

 

Landbruk 21 

Det er nedsatt et interimstyret. Lars Morten deltar fra Bondelagene. Det skal jobbes langs to 

hovedoppgaver: Utvikle en forskningsstrategi og jobbe konkret for innovative løsninger 

innenfor de 4 hovedtemaene som ligger i strategien.  

 

Kornøkonomi 

Lars Fredrik Stuve, Norske felleskjøp, kommer på neste styremøte.  

 

Kompetanseløftet 

Anne Grete er tilbake som prosjektleder. Det jobbes godt bl.a. mot skolen og rekruttering til 

disse. Har fyller kompetanseløftet et område vi ikke har levert godt nok på tidligere. Det er 

flott. Det er arrangert kompetansekafèer, og de har lansert et tilbud om økonomisk støtte til 

erfaringsgrupper og kollegalæring, mentorprogram og fagmøter.   

 

Rovdyr 

Skadesituasjonen er mye bedre enn i fjor, bjørneskadene er så langt lavere. I Grong har de 

skutt bjørnen etter flere fellingsløyver. Det er litt tidlig å konkludere, spesielt på jerv. Mye av 

kvoten på jerv ble ikke tatt ut i fjor.  

 

Pål-Krister deltok på møte i rovviltnemnda 20. august. Dette ble et møte med relativt lite 

innhold, bla. pga manglende oppmøte fra direktoratet. Bjørn K. Engen, medlem i 

rovviltnemnda, ønsker å flytte ei yngling på bjørn ut av Nord-Trøndelag. Dette har nemnda 

bedt om utrening om fra NINA og Bioforsk. Bestandsmålet i Nord-Trøndelag er ikke oppfylt. 

På kort sikt vil en slik flytting ha lite å bety, men på lengre sikt vil dette ha noe å bety i 

forhold til bestandsnivået i Nord-Trøndelag. Engen ønsker et møte med oss om dette.  

 

På neste møte i nemnda skal dette, og byrdefordelingsprinsippet i forvaltningsplanen 

diskuteres.  

 

Det laget en evalueringsrapport av FKT-midlene (forebyggende og konfliktdempende tiltak).   

 

Verving 

Det kommer en ny kampanje gjennom Tørre å spørre. Det er spesielt fokus på verving av 

ungdom denne høsten. Vi har ikke planlagt egne aktiviteter på dette området.  

 

Investeringsvirkemidler 

Det er gjennomført møte og pressekonferanse med Fylkesmannen og Fylkeskommunen om 

temaet. NILF har gjennomført en analyse av den fylkesvise fordelingen av BU-midlene og 
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foreslått ulike kriterier for ny fordeling. I alle unntatt ett av forslagene kommer Nord-

Trøndelag dårligere ut sammenlignet med dagens nivå.  
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32/14 14/00899-1 Ledermøte - dagsorden og ramme 

 
 

 

Vedtak 
Styret diskuterte dagsorden og ramme for ledermøte 2014. 

 

 

Saksutredning 

 

Ledermøte 2014 er tidsfastsatt til 13. og 14. november. Vi skal være i Nord-Trøndelag og vi 

har ei midlertidig reservering på Jægtvolden Fjordhotell http://www.jegtvolden.no/   

på Inderøy. Det er jobbet med å legge ledermøte til nord i fylket, men det er svært vanskelig å 

finne egnet sted, det er ikke mange steder som har kapasitet til å ta i mot oss. 

 

Det er satt av to dager, der vi planlegger å innta en bedre middag et annet sted i Inderøy. Det 

er tatt kontakt med Berg Gård www.berg-gaard.no , og de har ledig og kan ta i mot oss.  

Oppstart kl 10 den 13. og avslutning med lunsj kl 13 den 14. 

 

Program, første utkast: 

Fra kl 09.30:  Kaffe og registrering   

Kl 10.00-10.15: Åpning v/møteleder 

Kl 10.15-10.45: Innlegg v/fylkesleder Asbjørn Helland 

Kl 10.45-11.15: Innlegg v/2.nestleder NB, Brita Skallerud 

Kl 11.15-11.30: Pause 

Kl 11.30-12.30: Debatt 

 

Kl 12.30-13.15: Lunsj 

 

Kl 13.15-14.00: Verving, vervekampanje. v/Brita og Trond  

Kl 14.00-14.10: Pause 

Kl 14.10-15.00:  Antibiotikaresistens, mattrygghet (forslag til innleder?) 

   Evt. Internasjonale matvaresituasjonen v/Smedshaug? 

Kl 15.00-15.15: Pause 

Kl 15.15-16.30: Aksjoner, evaluering. Hva gjør vi neste år?   

 

Kl 19.30  Middag på Berg Gård 

 

Dag 2 

Kl 09.00-10.30: Endelig mandag. v/Karin Fevaag Larsen (inspirasjonsforedrag) 

Kl 10.30-10.45: Pause 

Kl 10.45-11.30: Eiendomsregelverket i landbruket v/Erling Stabell Daling   

Kl 11.30-12.00 Kompetanseløft Trøndersk Landbruk 

Kl 12.00-12.45 Drift av lokallaget (inkl. Åpen Gård) v/Anne Grete Rostad, Verdal  

   Landbrukslag 

Kl 12.45-13.00 Avslutning 

Kl 13.00  Lunsj  

 

Har styret innspill til andre aktuelle tema for ledermøte? 

http://www.jegtvolden.no/
http://www.berg-gaard.no/
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33/14 11/00630-18 Møteplan høsten 2014 

 
 

 

Vedtak 
Møteplanen er tatt til etterretning. Styremøte 13.oktober flyttes.  

 

 

 

Saksutredning 

 

 

Styret behandlet møteplanen senes på møtet i mai. Det er ikke foreslått endringer utover det 

som ble gjort da. Her er en oppdatert møteplan til orientering.  

 

Dato Arrangement Sted Deltagere Kommentar 

22.-24. aug Agrisjå   Se egen sak. 

Div datoer Åpen gård (nasjonal dag)    7 arrangement i NT  

25. august Styremøte    

3.-4. sept Sekretariatskonferansen Hurdal Administrasjonen  

22. september Styremøte  Styret  

13. oktober 

(flyttes) 

Styremøte  Styret Tema: lokale 

årsmøter 

13.-14. 

november 

Ledersamling  Styret, 

lokallagslederne, 

adm. 

 

17. november Styremøte   Tema: regionmøter 

 Vervekurs, 2 stk    

Uke 48 Skattekurs  Brita For regnskapsførere 

Uke 50 Regionmøter    

8. desember Styremøte med 

julemiddag 

  Tema: evt. intervju 

med valgkomiteen 
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34/14 12/00088-23 Innspill endringer i lov om motorferdsel - bruk av 

snøscooter for fornøyelseskjøring 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet.  

 

 

Saksutredning 

 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 

om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for 

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark 

etc.). Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for 

rekreasjonskjøring. Departementets høringsfrist er 19. september. Frist for fylkene til å gi 

merknader til forslaget til endring av lov og forskrift er tirsdag 9. september. 

 

Regjeringen iverksatte vinteren 2013/2014 et forsøk der 104 kommuner ble gitt anledning til å 

etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Sivilombudsmannen konkluderte i en uttalelse 

12. juni 2014 med at omfanget av forsøket lå utenfor de rettslige rammene til forsøksloven. Da 

besluttet Regjeringen å avvikle forsøket og i stedet legge til rette for en rask lovprosess som i stor 

grad inneholder de samme rammer som det som gjaldt for forsøket.  

 

Departementet foreslår at det gis åpning for kjøring med snøscooter til fornøyelsesformål ved at 

kommunene gis adgang til å etablere løyper for slik kjøring. Dette innebærer en betydelig 

utvidelse av adgangen til å bruke snøscooter i utmark. Rammene er slik:  

 Løypene skal angis i arealplanen eller reguleringsplan.  

 Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale 

villreinområder.  

 Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindrift eller kreve 

terrenginngrep. 

 Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder kjørefart og 

kjøretider.  

 Kommunen kan begrense bruken av løypene til bestemte formål eller grupper så lenge 

begrensningene er objektive og ikke-diskriminerende.(Vilkår som favoriserer egne 

innbyggere eller eget næringsliv vil fort ansees som diskriminerende.)  

 Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har 

samtykke til slik løype. (gjelder både private og offentlige grunneiere) 

 I planarbeidet skal det tas hensyn til  

o Støy og andre ulemper for friluftsliv og naturmangfold, bolig- og hytteområder, 

kulturminner og kulturmiljø. 

o Sikkerhet for de som kjører og andre.  

 Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen etter vanlig prosedyre i Plan- og 

bygningsloven.  

 Oppsyn og kontroll skal skje i et samarbeid mellom Statens naturoppsyn og politiet.  

 

Dette vil uten tvil medføre økt bruk av snøscooter og en annen ny måte å bruke utmarka på. Styret 

må diskutere hvordan de stiller seg til en slik endring.  
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Hensynet til grunneieren er ikke nevnt i endringene i loven. Derimot står det i forskriften at 

kommunen ikke kan treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneieren har 

samtykket i slike løyper. Det er vel og bra, men erfaring tilsier at det er svært vanskelig å 

motsette seg opparbeidelsen av et slikt tiltak hvis det først er vedtatt i en juridisk bindende 

plan. Vi bør be Norges Bondelag om å sikre grunneiernes rettigheter til å motsette seg slike 

løyper allerede i planprosessen. Dette kan presiseres i forskriftens § 4a 6 ledd andre bokstav 

annet punktum ved at det også stilles krav om samtykke før vedtak av plan: 

” Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløyper eller juridisk bindene planer om 

slike over en eiendom før grunneier har samtykket til slik løype eller en plan om slike.” 

 

 Vedlegg: Høringsbrev: http://www.regjeringen.no/pages/38757172/Brev.pdf 
  

http://www.regjeringen.no/pages/38757172/Brev.pdf
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35/14 11/00927-16 Henvendelse fra Levanger ang. priskontroll 

 
 

 

Vedtak 
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag mener lokallagene i Levanger peker på viktige 

problemstillinger knyttet til bortfall av priskontrollen på landbrukseiendommer. Bortfall av 

priskontrollen kan føre til høyere priser på landbrukseiendommer i områder der andre 

markeder har større betalingsevne enn landbruksproduksjonen.  

 

Styret slutter seg til Norges Bondelags høringsuttalelse om saken og ønsker at Landbruks- og 

matdepartementet nedsetter et bredt sammensatt utvalg som kan vurdere effekten av og 

behovet for virkemidlene i konsesjonsloven og jordloven i lys av de landbrukspolitiske 

målsetninger som har flertall på Stortinget. Forslaget om avvikling av priskontrollen etter 

konsesjonsloven bør legges i bero inntil utvalget har avgitt sin innstilling.  

 

Eiendomsregelverket i landbruket settes på dagsorden i ledersamlinga i Nord-Trøndelag 

Bondelag.  

 

 

 

Saksutredning 

 

 

Nord-Trøndelag Bondelag har fått henvendelse fra Fellesstyret for lokallagene i Levanger 

angående priskontrollen. Henvendelsen kommer som følge av Felleskjøpets salg av Søgstad 

gård. Bondelagene i Levanger har tidligere holdt møter om saken, fra oss møtte Asbjørn.   

Enkeltpersoner med interesser i kjøp av eiendommen til landbruksjord har også kontaktet oss. 

Det er også ubekreftede rykter som går ut på de som jobber med priskontroll i 

Landbruksdepartementet er på saken.  

 

Hovedproblemstillingen er at eiendommen selges til høystbydende, og at prisen ikke kan 

forsvares ut fra drift av jorda og landbruksproduksjon. Det er nettopp dette Bondelaget 

advarte mot i sitt høringsbrev ang. priskontrollen. Eiendommer som har høyere alternativverdi 

enn det vanlig landbruksdrift kan forsvare, selges til andre formål enn landbruk. I uttalelsen 

fra Norges Bondelag heter det:  

 

”For eksempel vil avvikling av priskontrollen føre til høyere priser på landbrukseiendom i 
områder der andre markeder konkurrerer om de samme objektene, for eksempel 
«boligmarkedet» (formålet med kjøp av eiendommen er primært bolig), og «markedet for 
utbyggingsgrunn». En avvikling av priskontrollen vil føre til at prisen blir så høy i slike 
områder, at den ikke kan forrentes ved inntekten fra landbruket på eiendommen. 
Alternativmarkedene kan derimot forsvare en langt høyere pris. Konsekvensen vil bli at 
bonden og matproduksjonen taper i konkurransen om jorda, eller at noen bønder velger å 
kjøpe tilleggsjord til en høyere pris enn det som kan forrentes og at andre velger å basere 
seg på leiejord i stedet for å kjøpe. Det første alternativet gir mindre matproduksjon, det 
andre grunnlag for en gjeldsboble i landbruket (slik vi har sett i for eksempel Danmark) og 
det tredje vil bidra til å øke leiejordsandelen (for eksempel Belgia og Frankrike). Forslaget vil 
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således være negativt både i forhold til målet om mer kostnadseffektiv matproduksjon, 
ettersom høyere kostnader gir dyrere mat, og i forhold til målet om redusert leiejordsandel. 
 
Videre har regjeringen som målsetning å ta vare på god matjord. Den beste matjorden finner 
vi der befolkningskonsentrasjonene er høyest. Priskontrollen er et virkemiddel som i dag 
bidrar til å nå dette målet, ettersom jord som eies av aktive brukere holdes i god hevd. 
Motsatt viser erfaringen at leiejord forfaller i langt sterkere grad, fordi verken eier eller 
bruker ser seg tjent med jordforbedrende tiltak. Leietaker mangler nødvendig langsiktighet 
for slike investeringer. Vi ser også at jord under eiendom som erverves til boligformål, i langt 
større grad leies ut til nabobruk, med unntak for det arealet eieren selv nytter til 
hobbyformål (for eksempel hest). Avvikling av priskontrollen vil således også virke negativt 
på målet om å ta vare på god matjord........  
 
Gitt at det øvrige regelverket vi har i dag står uendret, mener Norges Bondelag at avvikling 
av priskontrollen ikke vil føre til økt effektivisering og økte investeringer i landbruket, 
snarere det motsatte. Det er likevel mulig at alternative eller supplerende virkemidler kan 
kompensere for endringer i priskontrollen, for eksempel et betydelig styrket jordvern eller 
krav til landbruksutdanning for erverv av eiendom med jordbruksareal over en viss størrelse. 
Norges Bondelag ønsker ikke å ta stilling til dette før spørsmålet er utredet. 
 
Norges Bondelag mener at de landbrukspolitiske målsetninger i Storting og regjering bør 
være førende for endringer i regelverket. Hovedfokus på regelverket som sådan, er et 
blindspor som ikke er egnet til å føre landbruket fremover. På denne bakgrunn mener 
Norges Bondelag at virkemidlene i eiendomsregelverket for landbruket (jordloven og 
konsesjonsloven) bør gjennomgås og evalueres i sammenheng av et utvalg, før det 
gjennomføres lovendringer. Utvalget bør foreslå endringer som er egnet til å nå de 
landbrukspolitiske mål på en måte som er mer effektiv enn det som er tilfellet i dag. 
 
Norges Bondelag har etter dette kommet til følgende konklusjon: 
 
1. Landbruks- og matdepartementet bes om å nedsette et bredt sammensatt utvalg som 

kan vurdere effekten av og behovet for virkemidlene i konsesjonsloven og jordloven i lys 
av de landbrukspolitiske målsetninger som har flertall på Stortinget. De 
landbrukspolitiske målene må være styrende for regelverksendringer. Et sterkt jordvern 
er en avgjørende forutsetning for framtidig matproduksjon. 

2. Forslaget om avvikling av priskontrollen etter konsesjonsloven legges i bero inntil 
utvalget som nevnt i punkt 1 har avgitt sin innstilling.”   

 

Det har vært både politisk og mediafokus på fjerning av priskontrollen og salget av Søgstad. 

Blant annet vekket FMLA i Nord-Trøndelag sitt høringssvar om saken mediainteresse. 

Grunnlaget for denne høringsuttalelsen var at det i Nord-Trøndelag den siste tiden har det 

ikke har vært saker hvor salget er stoppet med argumentasjon i priskontrollen. Priskontrollen 

kan likevel ha hatt effekt i og med at både kjøper og selger har kjent til at den eksisterer. Man 

kan se for seg at prisnivået i deler av Nord-Trøndelag vil stige i årene som kommer med økt 

kjøpekraft og økt interesse for denne typen eiendommer. Det er ikke foretatt analyser om 

virkningen av en slik fjerning fremmover i tid.  
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Stortinget har bedt Regjeringen om en samlet gjennomgang av eiendomsregelverket i 

landbruket. Det er ikke sagt noe om når en slik gjennomgang skal gjøres.     

 

Lokallagene i Levanger foreslår følgende: ”Fellesstyret for Bondelagene i Levanger utfordrer 

herved fylkesstyret til å komme med en uttalelse angående priskontroll ved salg av 

landbrukseiendommer. Fylkesstyret må vurdere konsekvenser av priskontroll ut fra dagens 

system og hvordan det blir dersom Listhaugs forslag blir vedtatt. Fylkesstyret må også 

utfordre landbruksforvaltningen i kommunene Steinkjer og Verdal/Levanger til å informere 

om saksgang/ vektlegging ved behandling av konsesjonssøknader.” 

 

Norges Bondelag har i sin høringsuttalelse beskrevet konsekvensene og bedt om en utredning 

slik at beslutningene blir kunnskapsbaserte. Vi har i liten grad mulighet til å instruere 

landbruksforvaltningen. En felles kronikk med NTBL og lokallagene i Levanger på dette kan 

være en aktuell løsning. 

 

Vedlegg: Brev fra lokallagene i Levanger.  

 

 


