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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 22.09.2014 Vår dato: 29.09.2014 

Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 14/00048 

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

Daling, Trond Hodne, Kristin Kjølen, Erik Melting., Line Klausen 

 

 

Forfall:   
 

Som varamedlem møtte:  Sigmund Johansen 

 

Til behandling:  
 

 

Faste saker : 
 

1/2014  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2014  Godkjenning av protokoll 

   a) Protokoll fra styremøte 28.08.2014 

  Vedtak: Godkjent     

 

3/2014  Siden sist / åpen post 

   a) Landbruksforum v/Asbjørn og Pål-Krister 

   b) Vanndirektivet, møte Stiklestad v/Kristin 

   c) Verrankonferansen v/Asbjørn 

   d) Fjellandbruket, møte Lierne. Besøk av Blåfjelldal. v/Asbjørn 

   e) Bønder i by’n, arrangement i Kolvereid. v/Sigmund 

   f) Åpen Gård, oppsummering. v/alle 

   g) Kortnebbgås v/Johan Kristian og Pål-Krister 

   h) Møte med Andre Skjelstad, v/Borgny 

   i) Nei til EU, v/Kristin 

   j) Frosta, Storberget, v/Asbjørn 

  Vedtak: a)-j) Til orientering. 

       

4/2014  Medlemsoversikt 31.12.13: 5072 

         24.04.14: 4997 

         22.05.14: 5033 
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         22.08.14: 5054 

         17.09.14: 5060  

   

 

5/2014  Invitasjoner/møter/arrangement 

   a) Rovdyrmøte Snåsa 29.oktober 

   

 

6/2014  Media 

   

 

7/2014  Fylkeskontoret informerer  

 

Saker til behandling 

36/14 14/00838-12 Høring produksjonstilskudd og avløsertilskudd - 

Nord-Trøndelag Bondelag 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag Bondelag med 

utgangspunkt i saksutredningen nedenfor og styrets behandling. 

 

 

Saksutredning 

 

 

A. Innledning 
 

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd 

og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Det er foreslått relativt omfattende endringer, som 

delvis er en oppfølging av jordbruksoppgjøret, og delvis er forslag departementet legger fram 

på egen kjøl. Den overordnede begrunnelsen for departementets endringsforslag er forenkling, 

og at erfaringer en har gjort seg i de 12 årene gjeldende forskrift har vært gjeldende etter deres 

syn tilsier behov for endringer.  

 

Norges Bondelag har utarbeidet notat med kort omtale av endringsforslagene. Endringene er 

sortert etter hvilke som knytter seg til oppfølging av jordbruksoppgjøret, og hvilke som 

foreslås fra departementets side. Notatet finnes vedlagt. 

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret er i hovedsak følgende: 

- Oppheving av krav om merverdiregistrert eller hatt en avgiftspliktig omsetning på 

minimum 20 000 kr . 

- Avvikling av særbestemmelser for samdrifter 

- Oppheving av formelle eierinteresser som selvstendig grunnlag for å kunne avskjære 

tilskudd 



 3  

- Endrede produksjonskrav for foretak med amme- eller melkekyr 

- Endring av vilkårene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

- Avvikling av forskrift om miljøplan og innlemming av krav om gjødslingsplanlegging 

og plantevernmiddeljournal i produksjonstilskuddsforskriften. 

 

Andre endringer: 

- Fjerning av grunnvilkår om tilknytning til landbrukseiendom 

- Presiseringer om ”vanlig jordbruksproduksjon” 

- Lemping av vilkår og økt fleksibilitet i vurderingen av driftsfelleskap 

 

 

B. Overordnet vurdering, fjerning av vilkår om eierinteresser og 

tilknytning til landbrukseiendom 

 
Nord-Trøndelag Bondelag ser at en rekke av endringene er oppfølging av jordbruksoppgjøret, 

og at de dermed på et overordnet nivå har hatt formell behandling i Stortinget. Nord-

Trøndelag Bondelag er positiv til enkelte av disse endringene, men er uenig i andre.  

 

Nord-Trøndelag Bondelag er særlig uenig i forslaget om oppheving av formelle eierinteresser 

som selvstendig grunnlag for å avskjære tilskudd, kombinert med departementets eget forslag 

om samtidig å fjerne grunnvilkåret om tilknytning til landbrukseiendom for å være berettiget 

produksjonstilskudd. Endringene vil samla sett etter vårt syn innebære at det åpnes for å 

løsriver landbrukets produksjonsforetak fra produksjonsgrunnlaget.  
 

Det har historisk vært en grunntanke i norsk landbruk og i landbrukspolitikken å sikre den 

selvstendige og selveiende bonden. Nord-Trøndelag Bondelag mener forslagene som er 

lagt fram legger vegen åpen for en omorganisering av norsk landbruksproduksjon i 

retning bort fra den selvstendige bonden over til et selskapslandbruk, med organisering 

av produksjonen i eksempelvis aksjeselskap. Dette er vi sterkt uenige i. 

 

Forslagene må også ses i sammenheng med Regjeringens uttalte mål om å avregulere 

eiendomspolitikken i landbruket. Nord-Trøndelag Bondelag mener konsekvensene ift de 

grunnleggende eierskapsstrukturene i norsk landbruk er svært underkommunisert i 

høringsdokumentene fra departementet.  

 

Departementet uttaler i høringsnotatet at det eneste formålet med vilkårene som hindrer 

foretak å ha felles formell eierinteresse har vært å avskjære mulighetene for driftssamarbeid, 

og at dette forholdet kan håndheves uten at det settes vilkår ift eierskap i forskriften. Det vil si 

at departementet mener det er den faktiske graden av samarbeid som avgjør om det eksisterer 

et driftssamarbeid, og ikke eierskapsforhold. Men det er etter vår vurdering mangelfullt å 

argumentere med at det eneste formålet med bestemmelsene har vært å avskjære 

driftssamarbeid. Et annet viktig formål med disse vilkårene i 

produksjonstilskuddssammenheng har vært nettopp å sikre at de foretakene som mottar 

tilskudd skal være selvstendige og være knyttet til jordressursene. For eksempel har 

denne paragrafen avskåret aksjeselskap og samvirker fra å søke om tilskudd. Det eneste 

unntaket har vært om aksjeselskapet eller samvirket faktisk har eid en landbrukseiendom. 

Nord-Trøndelag Bondelag mener det er svært viktig å videreføre disse bestemmelsene for å 

sikre bondens eierskap. 
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Departementet foreslår i forlengelsen av dette å oppheve kravet om at foretak skal være 

tilknyttet landbrukseiendom, hvor landbrukseiendom er definert på samme måte som i 

jordloven. Departementet viser her til at gjeldende rettspraksis for eksempel åpner for at 

produksjon i en driftsbygning på utskilt tomt er tilskuddsberettiget, dersom den er å anse som 

”vanlig jordbruksproduksjon”. Departementet mener det vil være vanskelig å oppfylle vilkåret 

om ”vanlig jordbruksproduksjon”, uten å være tilknyttet en landbrukseiendom, og at kravet 

derfor kan kuttes. Men det er etter vår vurdering ikke nok at departementet i sine 

kommentarer tenker å legge et slikt skjønn til grunn for forvaltningen. Nord-Trøndelag 

Bondelag har for eksempel over en årrekke krevd at det må innføres krav i 

konsesjonsregelverket om at et husdyrforetak må eie en viss andel av spredearealet for å 

kunne godkjennes. Dette understreker N-T Bondelags holdning til dette spørsmålet. 

 

Mulighetene for en gårdbruker til å drive både konvensjonell og økologisk produksjon er 

brukt av departementet som argument for å fjerne vilkår om felles eierinteresser. Slik dette 

fungerer, så må en gårdbruker som ønsker å legge om deler av sin produksjon til økologisk, i 

henhold til Debio-regelverket opprette eget foretak for den økologiske produksjonen. Men 

dette er ikke mulig ift gjeldende produksjonstilskuddsregelverk. Nord-Trøndelag Bondelag er 

enig i behovet for å finne en løsning for denne spesielle gruppen, men mener dette må løses 

gjennom et særunntak for denne gruppen. 

 

Driftsfellesskap 

Departementet er veldig tydelig på at håndheving av driftsfelleskapsbestemmelsene er 

avgjørende for å kunne opprettholde et tilskuddssystem med strukturprofil. Departementet 

mener imidlertid at bestemmelsene må ha tilstrekkelig fleksibilitet.  

 

Gjeldende forskrift stiller en rekke krav angående formaliteter ifm vurdering av 

driftsfellesskap, dvs det er krav om at tislkuddsmottakere må være selvstendige formelle 

foretak osv. Departementet mener en del saker med vurdering av driftsfellesskap viser at de 

formelle vilkårene på papiret er oppfylt, men at de underliggende forhold i drifta tyder på at 

de drives som en enhet. Dette bruker departementet som begrunnelse for å fjerne de formelle 

kravene omkring eierskap, tilknytning til landbrukseiendom osv, og argumenterer heller for å 

fokusere på en ”konkret, helhetlig skjønnvurdering” av i hvilken grad det faktisk samarbeides 

i det enkelte tilfelle.  

 

Vi mener departementets argumentasjon er en ”kortslutning”. Det å fjerne de formelle 

vilkårene omkring eierskap osv vil ikke gjøre det enklere å avdekke driftssamarbeid. Det å 

ikke stille disse vilkårene vil etter vår vurdering gjøre det enda vanskeligere å fastslå 

driftssamarbeid. I praksis mener vi denne endringen vil øke mulighetene til 

driftsfellesskap mellom foretak, og samtidig redusere myndighetenes mulighet til å 

avdekke brudd på bestemmelsene. Dette vil være et ledd i å undergrave 

tilskuddssystemet, og særlig muligheten til å opprettholde en strukturprofil i 

virkemiddelbruken.  

 

Departementets intensjon henger her etter vår vurdering tett sammen med bakenforliggende 

målsettinger om å endre eierskapsstrukturene og eiendomspolitikken i landbruket. 

 

Departementet foreslår for øvrig endringer i kvoteregelverket, for å koordinere 

bestemmelsene om driftssamarbeid med forslagene i den nye produksjonstilskuddsforskriften. 

Dette vil være unødvendig med vårt standpunkt. 
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C. Vurdering av enkeltforslag 
 

1. Oppheving av kravet om at foretaket må være merverdiavgiftsregistrert eller hatt 

en avgiftspliktig omsetning på minimum 20 000 kr. Denne bestemmelsen har hatt som 

formål å sette en begrensning mellom næringsmessig landbruksproduksjon og 

hobbypreget virksomhet. Nord-Trøndelag Bondelag mener det er behov for en 

avgrensning mellom næring og annen virksomhet i forskriften. Vi mener imidlertid det er 

et paradoks at et målrettet vilkår rettet mot den aktuelle målgruppen erstattes med en 

tilskuddsavkorting som retter seg mot alle foretak som søker om tilskudd ved at 

bunnfradraget økes fra 3000 kr til 6000 kr. Her er nok departementets 

innsparing/omfordeling av budsjettpenger den reelle hovedargumentet.  

 

2. Avvikling av særbestemmelsene for samdrifter. Nord-Trøndelag Bondelag har 

tidligere argumentert for en likestilling av enkeltpersonforetak og samdrifter i 

jordbruksavtalen. Vi støtter med andre ord forslaget om at alle foretak må dokumentere 

avløserutgifter for å motta avløsertilskudd. Gitt ordningens formål, vil dette være riktig 

også for samdrifter.  

 

Når det gjelder andre endringer for samdrifter, er vår holdning nært knyttet til det vi har 

beskrevet i de overordnete vurderingene. Isolert sett foreslår jo departementet å gi 

tilskudd til alle foretak uavhengig av eierskap. Dvs at en og samme bruker kan opprette 

flere husdyrforetak, gitt at det ikke eksisterer driftssamarbeid. Dette har ikke vært mulig 

fram til i dag, med unntak av deltakere i samdrift, som har hatt unntak. Departementets 

forslag har følgelig virkning for alle foretak, også deltakere i samdrifter. Isolert sett kan 

dette ses som positivt, men Nord-Trøndelag Bondelag mener det ut fra diskusjonen 

ovenfor er viktig å opprettholde de gjeldende bestemmelsene, og på samme måte å 

opprettholde unntaket for samdrifter. 

 

3. Åpning for kjøp av avløsertjenester fra andre aktører enn Avløserlag/-ring Norske 

landbrukstjenester har i dag et velfungerende system for å tilby avløsertjenester med 

ordnede arbeidsforhold og nært samarbeid mellom bruker og avløserlag. NLT opplever 

imidlertid utfordringer ift rekruttering av arbeidskraft og økonomisk mulighetsrom til å 

opprettholde avløsertjenester over hele landet. Nord-Trøndelag Bondelag ser at 

departementets forslag helt klart vil være en mer fleksibel ordning for bonden, i og med 

at avløsning kan kjøpes fra et hvilket som helst foretak. Nord-Trøndelag Bondelag er 

imidlertid bekymret for at en slik endring vil svekke NLTs evne til å tilby et kvantitativt 

og kvalitativt godt avløsertilbud over hele landet. I tillegg vil endringen i økende grad gi 

tilpasninger med innleie av utenlandsk arbeidskraft gjennom utenlandske selskaper. 

Erfaringer fra andre sektorer har vist at dette øker risikoen for sosial dumping, som har en 

betydelig omdømmemessig kostnad. 

 

4. Fjerning av regler for hvordan avløsertilskudd skal fordeles ved overdragelse. Nord-

Trøndelag Bondelag er enig i at disse bestemmelsene kan tas ut av forskriften, men at det 

bør omhandles i jordbruksavtalen, slik departementet antyder. Det har vært en del 

spørsmål omkring dette spesielt ved etablering og oppløsning av samdrifter. Følgelig bør 

det etableres utmålingsregler for dette i jordbruksavtalen. 

 

5. Miljøkrav 
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I gjeldende regelverk er miljøkrav delvis hjemlet i produksjonstilskuddsforskriften og 

delvis i Forskrift om miljøplan. Sistnevnte omfatter blant annet krav om sprøytejournal 

og gjødslingsplan. Det gjøres skjematiske trekk i tilskudd, dersom foretaket mangler 

miljøplan, gjødslingsplan og sprøytejournal (8 000 kr til 12 000 kr). Miljøplan med sine 

bestanddeler har vært en viktig begrunnelse for å kunne notifisere henholdsvis nasjonale 

og regionale miljøprogram som grønn støtte i WTO.  

 

I forskriftsutkastet er det foreslått betydelige endringer i bestemmelsene omkring miljø. 

Miljøplanforskriften oppheves, og kravene om sprøytejournal og gjødslingsplan overføres 

til selve produksjonstilskuddsforskriften, og gjøres om til vilkår for å kunne motta 

produksjonstilskudd til jordbruksareal. Dette er for så vidt en innskjerping i 

tilskuddsforvaltningen, men samtidig reduseres miljøkravene totalt sett i det nye 

forslaget. Dette vil for mange enkeltbønder være en positiv forenkling, men det er viktig 

at en sikrer nødvendig miljøstandard i landbruksproduksjonen gjennom de 

bestemmelsene som foreslås tatt med i produksjonstilskuddsforskriften om 

gjødslingsplan, sprøytejournal, kantvegetasjon mot vassdrag og en bestemmelse om at en 

ikke skal foreta inngrep som forringer kulturlandskapet. Fra Bondelagets side må det 

avklares at miljøtilskuddene også etter disse endringene kan notifiseres som grønn støtte i 

WTO. Hvis ikke vil endringene utfordre handlingsrommet i gjeldende WTO avtale, noe 

det absolutt ikke er plass for.   

 

6. Produksjonskrav for foretak med amme- og melkekyr. 

Nord-Trøndelag Bondelag støtter at det innføres krav om at kyr må ha kalva i løpet av de 

siste 15 månedene for å kunne defineres som ammeku/melkeku. 

 

7. Avkorting av tilskudd 

Departementet legger opp til en innstramming av reglene omkring avkorting av tilskudd 

ved regelverksbrudd og ved feilopplysninger. Forslaget innebærer nå at tilskudd skal helt 

eller delvis avkortes ved brudd på regelverket. Tidligere har formuleringene ved 

regelverksbrudd vært at en kan holde tilbake tilskudd til feil er rettet, eller tilskudd kan 

avkortes ved grov uaktsomhet/forsett. Ved tilsvarende har det vært en kan-formulering ift 

feilopplysninger. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag er enig i at det ved uaktsomhet eller forsett skal avkortes 

tilskudd, men mener det bør ligge en mulighet i regelverket til å etterkomme eventuelle 

mangler før en ekskluderes fra å motta tilskudd.  
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37/14 14/00771-5 Høring av ny forskrift om håndtering av 

utgangsstoffer for eksplosiver 

 
 

 

Vedtak 
Administrasjonen utarbeider høringssvar til Norges Bondelag på bakgrunn av diskusjonen i 

styret.  

Saksutredning 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt forslag til ny forskrift for 

håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver på høring. Frist for innspill fra fylkene er 6. 

oktober.  

 

Bakgrunnen for forslaget er terrorangrep i Europa og terrorangrepet her til lands 22. juli 2011. 

Den nye forskriften tar inn både EU regelverk og nasjonale tiltak. Hensikt er blant annet å få 

på plass regler som kan redusere risikoen for at utgangsstoffer for eksplosiver kan komme på 

avveie eller i feil hender. Ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen regnes som 

utgangsstoff som eksplosiver, dette innebærer at hovedparten av mineralgjødsla som 

brukes i norsk landbruk omfattes av forskriften.  

 

For ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen er det allerede et forbud mot å omsette 

dette stoffet til andre enn personer med yrkesmessig behov. Forslaget til ny forskrift skjerper 

kravene til lagring av gjødsel:  

 

Stoffer og stoffblandinger med ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen skal som 

hovedregel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og forsvarlig innelåst i bygning, 

rom, innretning (for eksempel container) eller skap, eller innenfor adgangskontrollert og 

inngjerdet område. Det skal innføres ytterligere sikring, for eksempel kameraovervåking, 

vakthold, alarm eller ekstra innbruddssikring dersom risikovurderingen (jf § 10) tilsier det.  

 

Det er gjort ett unntak for jordbrukere, her definert som bønder som dyrker jord: Dersom man 

er jordbruker og ikke kan oppbevare stoffer og stoffblandinger med ammoniumnitrat med 16 

– 28 % nitrogen etter kravene ovenfor, skal man ha et lager- og oppbevaringssted under 

daglig oppsyn, skjermet fra offentlig vei og ikke lett synlig eller tilgjengelig for 

uvedkommende. Dersom lager- og oppbevaringssted ikke er under daglig oppsyn, skal 

oppbevaring skje i avlåst egnet bygning, utendørs på et avlåst område eller med annen låsbar 

innretning (for eksempel låsbar wire eller kjetting gjennom presenningen som dekker 

gjødselsekkene). Slike steder skal være under jevnlig oppsyn og ikke lett tilgjengelig for 

uvedkommende. Jevnlig oppsyn bør minst være en gang per uke. Det er ikke nødvendig at det 

er jordbrukeren som selv foretar oppsynet.  

 

Dersom man skal oppbevare gjødsel med mer enn 28 % nitrogen fra ammoniumnitrat må man 

følge hovedregel om innelåsning i bygning, rom, innretning eller skap, eller innenfor 

adgangskontrollert og inngjerdet område.  

 

Unntak som gis for jordbrukere gjelder bønder som dyrker jord som en del av sin 

næringsvirksomhet. Anleggsgartnere, skogbrukere eller andre yrkesgrupper som bruker 

gjødsel i sin virksomhet omfattes ikke.  
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Med det unntaket som er gjort for jordbrukere vurderes dette som overkommelig. Forskriften 

kan medføre noe ekstra ulemper knyttet til lagring av gjødsel, spesielt for brukere som får 

gjødsla levert flere steder. I slike tilfeller er det ikke like enkelt å ha daglig oppsyn. Da må det 

trekks presenning over gjødsla, kjetting rundt og lås med hengelås.   

 

 

 

Vedlegg: Liste med paragrafer og kommentarer fra høringsbrevet som vurderes som relevant.  

Nedenfor listes det opp paragrafer i forskriftsutkastet og kommentarer fra høringsbrevet som 

vurderes som relevant for landbruket. Hele forskriftsutkastet og høringsbrev finnes på DSB 

sine hjemmesider: http://www.dsb.no/no/toppmeny/Aktuelt/Hoeringer/Horing-av-ny-

forskrift-om-handtering-av-utgangsstoffer-for-eksplosiver/  

 

§ 4 e): Definisjon av virksomhet: ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er 

etablert med henblikk på foretningsmessig fjortjeneste eller ikke.  

 

§ 5: Nedfeller et generelt aktsomhetskrav for alle som håndterer utgangsstoffer for 

eksplosiver. Den som håndterer slike stoffer plikter å gjøre det som er nødvendig for å hindre 

at stoffene kommer på avveie, i feil hender og forebygge ulykke.  

 

§ 7: KRIPOS blir nasjonalt kontaktpunkt rapportering av blant annet tyveri, samt betydelig og 

uforklaring svinn. KRIPOS skal etablere en egen e-post og tlf.nr for dette.  

 

§ 8: Virksomheter som bruker ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen, må være 

registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.  

 

§ 9: Dersom man innfører ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen, skal deklarere dette 

i Miljødirektoratet sitt produktregister via Altinn.  

 

Virksomheter som omsetter eller på andre måter videreformidler ammoniumnitrat med 16 % 

eller mer nitrogen, skal registreres i DSB sitt SamBas register via Altinn.  

 

§ 10: Virksomheter må kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved håndtering av 

utgangsstoffer for eksplosiver, og på grunnlag av dette gjøre en risikovurdering. 

Risikovurderingen skal tilpasses virksomhetens omfang og innhold. Relevante 

vurderingskriterier er mengde som oppbevares, beliggenhet, antall ansatte, eventuelle 

tilleggssikring. På bakgrunn av risikovurderingen skal det uarbeides planer og gjøre tiltak som 

hindrer at stoffene kommer på avveie, havner i feil hender, og forebygge uhell.  

 

Virksomheten skal sørge for at de som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver kan har 

kunnskap og ferdigheter slik at oppgavene håndteres sikkert og forsvarlig.   

 

§ 11: Tyveri og betydelige og uforklarlige svinn skal rapporteres til KRIPOS. Det skal føres 

jevnlig oversikt med beholdningen for raskt å identifisere tyveri eller svinn.  

 

§ 13: Virksomheter som selger eller på andre måter tilgjengeliggjør ammoniumnitrat med 16 

% eller mer nitrogen til annen virksomhet, skal gi skriftlig informasjon om at stoffet er pålagt 

begrensninger og ikke skal gjøres tilgjengelig for privatpersoner. Det skal også gis skriftlig 

http://www.dsb.no/no/toppmeny/Aktuelt/Hoeringer/Horing-av-ny-forskrift-om-handtering-av-utgangsstoffer-for-eksplosiver/
http://www.dsb.no/no/toppmeny/Aktuelt/Hoeringer/Horing-av-ny-forskrift-om-handtering-av-utgangsstoffer-for-eksplosiver/
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informasjon om plikt til å rapportere mistenkelige transaksjoner, tyveri eller betydelig og 

uforklarlig svinn.  

 

§ 14: De som på vegene av en virksomhet kjøper ammoniumnitrat med 16 % eller mer 

nitrogen må vise frem gyldig legitimasjon og dokumentere tilknytning til virksomheten. Det 

må også fremlegges dokumentasjon på yrkesmessig behov. Kravet gjelder ikke for etablerte 

kundeforhold der selger er kjent med den som foretar innkjøp og dennes tilknytning til 

virksomheten.  

 

Dersom man må dokumentere tilknytning til virksomheten kan det skje kjøpsfullmakt, 

firmaattest eller annen dokumentasjon fra Foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Dersom kjøp 

skjer gjennom ordresystemer som ikke krever personlig oppmøte, er det tilstrekkelig med 

bekreftet kopi av legitimasjon. Dokumentasjon som sannsynliggjør yrkesmessig behov kan 

hentes fra produksjonstilskuddsdatabasen til SLF eller fra kommunens landbrukskontor for 

nye gårdsbrukere.  

 

§ 17: Virksomheten plikter å gi opplysninger til DSB om lager og lagerbeliggenhet, mengde 

og sikringstiltak, dersom DSB etterspør slik informasjon. Virksomhet skal ha rutiner for og 

oversikt over hvem som har adgang til lager- og oppbevaringssted.  

 

§ 18: Transport av ammoniumnitrat med 16 % eller mer nitrogen skal ikke overlates for 

transport til personer som åpenbart mangler kunnskap og ferdigheter, eller ikke har materiell 

til å gjennomføre en forsvarlig transport. 

 

§ 20: Alle som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver skal til enhver tid kunne dokumentere 

at krav i regelverket er oppfylt.  

 

§ 22: Som sanksjonsmidler kan myndighetene bl.a. forby bruk, ilegge tvangsmulkt og gi 

forelegg til de som ikke følger pålegg eller forbud.   
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38/14 14/00965-2 Årsmøter i lokallag 2014 
 

 

Vedtak 
Styret diskuterte gjennomføring av lokale årsmøter. Årsmøtene gjennomføres i tråd med 

saksframlegget. 

 

Saksutredning 

 

Det er ønskelig å få litt mer struktur på fordelinga av de lokale årsmøtene, samt en jevnere 

fordeling av møtene på alle styremedlemmene.  

 

Det er viktig å motivere lokalalgene til å gjennomføre årsmøtene før ledermøte. I vedtekten 

heter det at årsmøtet i lokallaget skal gjennomføres før 1.11.  

 

I tabellen under er det satt opp hvilke lag som har hatt besøk på årsmøtene de tre foregående 

årene, samt forslag til fordeling av årets møter og dato der det er kjent. Ikke alle lokallagene 

ønsker besøk fra styret/administrasjonen. Vi har hatt en ambisjon om at ca ½ av lokallagene 

skal få besøk hvert år, enkelte år har vi overoppfylt dette.  

 

I tabellen under er alle lagene fordelt på styremedlemmer. Det betyr ikke at vi mener at alle 

lagene skal få besøk. De lagene som ikke har hatt besøk på ei stund må prioriteres.  

 

Vi må bli enige om den videre kontakten med lokallagene.  Vårt forslag til videre jobbing, er 

at styremedlemmet tar kontakt med tildelt lokallag. Det er viktig å motivere lokallagene til å 

sette dato for årsmøte. 

 

Det er sendt forespørsel om dato for årsmøtet til lokallagslederne og det er sendt e-post til 

lederne i de lokale valgkomiteene, med kopi til lederne i lokallaget, hvor vi har bedt de starte 

arbeidet i lokal valgkomite.   

 
Lokallagsnavn 2011 2012 2013 2014 DATO 

Sparbu Bondelag   Asbjørn Hege Ericson *Asbjørn 30.okt 

Ogndal Bondelag     Johan Kristian? *Asbjørn 30.okt 

Egge Og Kvam Bondelag   Asbjørn   *Asbjørn 30.okt 

Beitstad Bondelag   Asbjørn Johan Kristian *Asbjørn 30.okt 

Stod Bondelag   Johan Kristian   *Asbjørn 30.okt 

Namsos Bondelag   Inger Asbjørn Borgny   

Meråker Landbrukslag   Trond Trond Kristin  28.okt? 

Stjørdal Bondelag     Trond Kristin  31.okt. 

Lånke Bondelag Inger     Trond   

Skatval Bondelag Trond   Trond Kristin   
Hegra Bondelag Trond   Asbjørn Trond   

Skjelstadmark Landbr.lag Trond     Trond   

Frosta Landbrukslag Trond Trond Inger Kristin  28.okt. 

Leksvik Bondelag       Asbjørn  22.okt. 

Åsen Landbrukslag     Asbjørn Trond   

Skogn Bondelag Inger     Johan Kristian   

Ekne Bondelag Inger Asbjørn Inger Johan Kristian   

Nesset Landbrukslag           
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Frol Bondelag     Asbjørn Trond   

Ytterøy Bondelag   Anders Inger Johan Kristian   

Verdal Landbrukslag 

Anders     Asbjørn 
 Ønsker ikke 
besøk. Pub. 

Vuku Landbrukslag   Asbjørn Trond Johan Kristian   

Mosvik Bondelag Marit   Asbjørn     

Verran Bondelag       Asbjørn   

Namdalseid Bondelag Kåre Peder   Asbjørn Kristin 14.okt. 

Inderøy Bondelag Anders Asbjørn Borgny Johan Kristian  5. nov. 

Sandvollan Bondelag       Asbjørn  29.okt. 

Snåsa Bondelag   Asbjørn   Borgny   

Lierne Bondelag   Asbjørn   Borgny  4.des. 

Namsskogan og Røyrvik  Johan Kristian Asbjørn Borgny Sigmund   

Grong Bondelag     Borgny Borgny 6.nov. 
Høylandet Bondelag Kåre Peder Kåre Peder Kåre Peder Borgny   

Øvre Høylandet 
Bondelag Johan Kristian Anders Kåre Peder Borgny 20.sept. 

Overhalla Bondelag       Asbjørn  21. okt. 

Fosnes Bondelag     Kåre Peder Sigmund   

Flatanger Bondelag       Asbjørn   

Vikna Bondelag       Sigmund   

Nærøy Bondelag Kåre Peder   Kåre Peder Sigmund   

Foldereid Bondelag   Kåre Peder Johan Kristian Sigmund   

Leka Bondelag   Kåre Peder Kåre Peder Sigmund  29.okt. 

      * Felles årsmøte. Asbjørn 
     

Innhold i årsmøtet 
Styret bør også diskutere hva de ønsker å formidle i de lokale årsmøtene, og om vi kan dele 

erfaringer med hvordan vi får til et godt årsmøte. Forslag til tema kan være:  

 Verving 

 Valg 2015 – politisk arbeid 

 Politiske situasjonen, politisk kontakt 

 Jordbruksoppgjøret, arbeidsgrupper og endringer i landbrukspolitikken etter 

jordbruksoppgjøret.  

 Aksjonene  

o Hva fungerte og kunne gjort bedre, nye ideer. 

 Ny stortingsmelding?  

 Kvalitet – antibiotika 

 Korn - kraftfôr 

 Produksjonsregulering - markedsbalansering 

 Kompetanseløftet (erfaringsgrupper og mentorprogram)  

 Landbrukets betydning – næringsliv – verdiskaping i storsamfunnet 

 

 

 

Nyvalgte ledere 

For å følge opp de nyvalgte lederne spesielt har administrasjonen har forslag om å legge et 

styremøte til ettermiddag den 12. november (dagen før ledermøte) med påfølgende middag, 

der vi inviterer med nye lokallagsledere. Det legges inn en bolk med organisasjonsarbeid og 

praktiske rutiner for de nye lederne.  
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39/14 11/01280-2 Årets unge bonde 2014 

 
 

 

Vedtak 
Styret velger ut Ken Thomas Wallinder som sin kandidat til Årets unge bonde.  

 

Saksutredning 

 

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag skal finne sin kandidat til prisen Året unge bonde. 

Juryen ser etter en matprodusent under 35 år, et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke 

hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk. Årets unge bonde vinner 20.000 

kr til å dra på sin drømmereise, med avløser i inntil en uke, sponset av Norske 

Landbrukstjenester. 

Nominasjonsskjemaet er åpent til 26. september. 3. oktober slippes en liste over de 20 beste 

kandidatene. Da er det opp til folket å bestemme hvem som skal til finalen og vurderes av 

juryen. De fem med flest stemmer vil deretter bli vurdert av juryen, og 8. november får vi vite 

hvem som er Årets unge bonde 2014 på messa Bedre landbruk i Lillestrøm. 

Årets jury består blant andre av: 

- Juryleder og landbruksminister Sylvi Listhaug 

- Programleder og artist, Gaute Grøtta Grav 

- Rektor ved Høgskolen i Hedmark, Lise Iversen Kulbrandstad 

- Leder i Norges Bygdeungdomslag, Gunn Jorunn Sørum 

- Representater fra McDonald's Norge og Felleskjøpet Agri 

Det er Norges Bygdeungdomlag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri som står bak 

kåringa. 

 

 

 


