
       

   

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Mobil: E-postadresse  

PB 2047 Moldegård 6402 Molde Fannestrandveien 63. Molde 71 20 28 90 41 41 88 71 More.romsdal@bondelaget.no  
      

Møre og Romsdal Bondelag Org.nr.:  939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internet:  

Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.:  985063001 MVA   www.bondelaget.no/moreogromsdal  

 

Fylkesstyret: 

Namn Verv Oppmøte Mobil E-post 

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

Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda         Nestleder Møtt 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com 

Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Styremedlem Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Petter Melchior, 6214 Norddal Styremedlem Møtt 92283477 petter.melchior@gmail.com 

Oddvar Mikkelsen 6640 Kvanne Styremedlem     Møtt 41460565 om@orkla.norgesfor.no 

Vegard Smenes, Kårvåg, 6530 Averøy 1. vara     Møtt 99786830 vsmenes@gmail.com 

Merete Bolme, 6613 Gjøra Nestleder BKL Forfall 90967963 mebo@live.no 

Edvard Bele Sæterbø, 6650 Surnadal Fylkesleder BU Forfall 95524840 edvardbele@msn.com 

     

Til orientering:     

Tore Våde, 6110 Austefjorden 2. vara      91689336 tore.vade@tussa.com 

Sekretariatet  Tlf. arb   

Arnar Lyche                      Møtt org.-sjef 41418871 41418871 arnar.lyche@bondelaget.no 

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

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

Rose Bergslid               Møtt til 14.00 rådgiver 93003808 93003808 rose.bergslid@bondelaget.no 

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

 

 

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag 

tirsdag 1. mars 2016 kl 10.30 – 19.15 

på Skarstua, Skaret ved Molde 
 

Dette var et utvidet styremøte med samvirkerepresentanter der organisasjonene hadde presenta-

sjon og gjennomgang av synspunkter sammen med styret i Bondelaget fram til kl.14.30. 

Deretter eget styremøte i Bondelaget om endelig ordlyd i uttalen. Se sak 15/2016 under. 

 

 

Faste saker for styret i Møre og Romsdal Bondelag: 
 

1/2016  Godkjenning av saksliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 

 

2/2016  Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. februar 2016 

Vedlegg: Protokoll var tidligere utsendt for godkjenning.  

Vedtak: Protokoll frå styremøtet godkjent. 

 

3/2016  Medlemsutvikling og medlemsverving 

Vedlegg: Medlemsstatistikk pr 26. februar 2016 

 

Medlemstall pr 31/12-2015: 3.307 

Medlemstal pr. 01/01-2016: 3.301  Medlemstal pr. 26/02-2016:  3. 264 

Endring hittil i 2016:  - 37   Nyinnmeldte hittil i 2016:  48 
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Møre og Romsdal Bondelag                      Protokoll styremøte 1. mars 2016 2 av 8 

 

 
4/2016  Referat fra møter og arrangementer (siden siste styremøte) 
 

13. februar - lørdag: Temadag eigarskifte. Vestnes Fjordhotell.  70 deltakere 

Atle Frantzen kursvert fra M&R Bondelag. 

Etter samme mal tidligere år med samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl som kursholder.  

Tilsvarande samlingar siste åra har vore så populære at M&R Bondelag på nytt inviterte til te-

madag eigarskifte i landbruket. 

Advokat Ole Houlder Rødstøl dekket det faglege innhald. I det daglege er han partnar i advo-

katfirmaet Øverbø Gjørtz med kontor i Molde. Han er samarbeidsadvokat for Norges Bondelag, 

med særlege arbeidsområder knytt til generasjonsskifte, generell forretningsjuss, odelsrett, skatt 

Det var fokus på:  

 Planlegging av eigarskifte – regelverk. 

 Gjennomføring av eigarskifte – regelverk. 

 Kva partane kan gjere på eiga hand og kva det bør søkjast hjelp til for å unngå gjera feil, 

m.v. 

Målgruppe var i utgangspunktet alle som har tilknyting til garden, både ny og gammel genera-

sjon, som skal inn i eller er inne i ein eigarskifteprosess. 

 

13. februar: Årsmøte i TYR Møre og Romsdal.  Alexandra Hotel, Molde, Inge Martin 

Karlsvik 

Hallstein Grønset, Nortura, med faglig del om leveringsvilkårene storfe i Nortura, siste 

endringer og hvordan det slår ut for bonden.  

Informasjon om hvordan markeds- og produksjonsreguleringen fungerer v/Oddveig Gikling 

Bjørnå, styrerepr. i Nortura. Også innlegg ved Leif Helge Kongshaug, leder i Tyr Norge. 

Foruten vanlige årsmøtesaker, ble organisasjonens krav til jordbruksforhandlingene presentert. 

Sunnmøre ikke godt nok representert, men ellers har TYR i M&R positiv medlemsvekst og 

føler de er i god driv. Ca 20 frammøtte. I tillegg til Bondelaget var småbrukarlaget gjester. 

 

13. februar: Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Bygdeungdomslag kl. 10-16 på Skeidsdalen 

forsamlingshus i Gjemnes. Styremedlem Anne Katrine Jensen møtte for M&R Bondelag. 

Se referat under – pkt 8.2. 

 

15. februar: Møte om jordvernforening i Møre og Romsdal. Holdt på Gjermundnes. 

Frå M&R Bondelag møtte: Inge Martin Karlsvik, Anne Katrine Jensen, Arnar Lyche og Atle 

Frantzen. 

Hjemmeside 19. februar: 
Stiftet Jordvern Møre og Romsdal 

Organisasjonen Jordvern Møre og Romsdal så dagens lys mandag 15. februar da stiftelsesmøte 

ble holdt på Gjermundnes landbruksskole med 25 deltakere tilstede. Kolbjørn Gaustad fra Eide 

ble valgt til leder. 

   Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon basert på per-

sonlig medlemskap. 

   Jordvern Møre og Romsdal vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, 

politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for et sterkt jordvern i Møre og 

Romsdal. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred sam-

funnssak. Jordvern Møre og Romsdal krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka 

mark.  

   Det var Møre og Romsdal Bondelag som hadde tatt initiativ til å stifte jordvernforening i Møre 

og Romsdal. Bakgrunnen er at matjorda settes under stadig større press og det er nødvendig med 

en motoffensiv. Det var 25 frammøtte på stiftelsesmøtet. Som initiativtaker la Møre og Romsdal 

Bondelag fram forslag til vedtekter og styresammensetning for møtedeltakerne.  

   Styret fikk følgende sammensetning: Leder Kolbjørn Gaustad, Eide. Styremedlemmer ble Eli 

Sæther, Gjemnes, Anne Katrine Jensen, Gjemnes, Ingbjørn Bredeli, Molde og Atle Frantzen, 

Molde. Varamedlemmer Audun Skjervøy, Norddal og Helge Øverås, Vestnes. 
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   Stiftelsesmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Hovedmedlem kr 225, Ungdomsmedlem 

(under 30 år) kr 100, Familiemedlemskap kr 350 og Støttemedlemskap kr 400. 

   På stiftelsesmøtet på Gjermundnes 15. februar tok fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, 

Inge Martin Karlsvik, for seg bakgrunnen for initiativet for å stifte Jordvern Møre og Romsdal. 

   Deretter ga Synnøve Valle hos fylkesmannen i Møre og Romsdal orientering om status for 

jordvernet i Møre og Romsdal.  

   Leder i Jordvern Vestfold, og tidligere organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Vidar Andresen, 

var tilstede og orienterte om erfaringer fra Jordvern Vestfold, som har hatt jordvernforening helt 

siden 1997.  

 

16. februar: Møte i Fræna Bondelag om jordbruksforhandlingene. Inge Martin Karlsvik 

 

16. februar: Møte i Gjemnes Bondelag om jordbruksforhandlingene. Arnar Lyche 

 

19. februar: Landbrukskonferanse, Surnadal  Inge Martin Karlsvik. Anne Katrine Jensen, 

Rose Bergslid. 

Surnadal Bondelag og Todalen Bondelag var medarrangører på landbrukskonferansen som 

Surnadal Sparebank og Surnadal kommune inviterte til i Kulturhuset. Ca 150 deltakere. 

Blant innlederne var leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

 

23.-24. februar: Beitekonferanse, Oslo. Atle Frantzen. 

 

26. februar: Landbrukskonferanse i Ørsta. Arnar Lyche, Anne Katrine Jensen. 

Presseklipp utdelt på møtet. 140 personer deltok på konferansen 

Flertallskoalisjonen i Ørsta med Sp, Frp og Ap, i lag med Bondelagene og landbrukskontoret 

Ørsta Volda, tok initiativ til landbrukskonferansen 2016, der temaet var ”Vestlandsbonden”. 

Konferansen i kinosalen på Ørsta kulturhus kl. 10.00 – 15.30 hadde disse innledere: Landbruks- 

og matminister Jon Georg Dale, Ola Hedstein (leder Norsk Landbrukssamvirke), Jenny Klinge 

(stortingspolitiker Sp), Brita Skallerud (2. nestleder Norges Bondelag), Kristin Sørheim (Nor-

søk), med flere.  

 

26. februar: Møte i Styringsgruppa for Landbruksmelding 2016. Inge Martin Karlsvik 

LM2016 blir ei revidering av landbruksmeldinga fra 2012. Fylkestinget er bestiller av mel-

dinga, Det blir oppnevnt arbeidsgrupper for ulike tema. Fylkesmannens landbruksavdeling er 

sekretariat. Landbruksdirektør Frank Madsøy er leiar av styringsgruppa. 

   Styringsgruppa sikter mot ferdigstilling av dokumentet i november 2016 og behandling i fyl-

kestinget i Møre og Romsdal i desember 2016. 

 

28. februar: Årsmøte i OIKOS Møre og Romsdal, Molde. Anne Katrine Jensen 

 

 Dato/Månad Tiltak/Arrangement Stad Deltakarar/Ansvarlege 

1. mars Fylkesstyremøte (handsame jordbr.avtala) Skarstua Styret og samvirkerepr 

4. mars Landbrukskonferanse Alexandra, Molde Landbruksinteresserte  

4.-5. mars Årsmøte M&R Bondelag Alexandra, Molde Lokallaga, fylkeslaget 

31.mars 1. april Representantskapsmøtet NB Oslo  

7. april Fylkesstyremøte   

11.-12. april Troms-besøk   

11.-24. april Bondelagets vårkampanje   

8.-9. juni Årsmøte Norges Bondelag Lillehammer  

24.-27. aug Matfestivalen, Ålesund   

25. august Matkonferanse (Matfestivalen) Ålesund  

28. aug - søn Open Gard Heile fylket  

2.-4. sept Dyregod-dagane, Gjemnes Gjemnes  

 



Møre og Romsdal Bondelag                      Protokoll styremøte 1. mars 2016 4 av 8 

 

 

 Konstituerende styremøte mars/april   

Fastsatt møte 17. mars må endres til annen dato, da det kolliderer med prosjektverksted for 

landbruksforskning i Stjørdal 

Det nye styret + vara samles rett avslutning på årsmøtet 5. mars og avtaler dato. 

Av saker til dette styremøtet er bl.a. 

Endelig behandling næringspolitisk program 

Arbeidsdeling i fylkesstyret 

Arbeidsplan og Møteplan for fylkeslaget 

Næringskonferansen og årsmøtet 4.-5.mars – oppsummering 

Møre og Romsdal skal ha medlemmer til valgnemnda de to neste årene. Frist for innsen-

ding av navn til Norges Bondelag er 8. april. Settes opp som styresak neste møte. 
 

 Mandag 11. og tirsdag 12. april: Styremøte. Troms-besøk. Aktuelt tema: Klima-

rapport. Troms Bondelag til Molde søndag kveld. Felles program mandag og tirsdag. 
 

 …mai/juni: Styremøte og møte med årsmøteutsendingene til NB-årsmøtet 8.-9. juni. 

Nytt styre fastsetter dato. 
 

 11.-12. november: M&R Bondelag ledermøtet 2016, Åndalsnes 

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, Tine og Tyr arrangere storfekongress 

2016 på Gardermoen 10. - 11. november. Kan kollidere for mange deltakere på vårt ledermøte. 

 

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

 

17. mars: Prosjektverksted for landbruksforskning, Stjørdal. Oddvar Mikkelsen,  

Grønn forskning i Midt-Norge inviterer næringsaktører, forskere, rådgivere og representanter 

for offentlig sektor til prosjektverksted for landbruksforskning – en arena for å diskutere og 

videreutvikle ideer om nye forskningsprosjekt.  

Ambisjonen er en åpen, uformell, og målrettet arena som bidrar til økt samarbeid og etterspurte 

FoU-prosjekt. Kunnskapsbehov og ideer til nye FoU-prosjekt presenteres, problemstillingene 

videreutvikles, nye prosjektpartnere møtes og finansieringsmuligheter diskuteres. Diskusjonene 

vil ta utgangspunkt i tema som deltakerne selv foreslår på forhånd. Behov for ny forskning står 

sentralt, men enkelte tema kan også grense mot behov for rådgiving og formidling av eksiste-

rende kunnskap. 

Verkstedet 17. mars legger vekt på jordbruk, matproduksjon og bygdenæringer: Innenfor dette 

diskuteres både problemstillinger med relevans for hele landet og problemstillinger med spesi-

ell relevans for Midt-Norge.  

 

5.-6. april: Sparebanken Møre Seminar "Landbruk i framtida" 
Program hentet fra hjemmesida til Sparebanken Møre: 

Seminar "Landbruk i framtida". Sparebanken Møre har gleda av å invitere deg til seminar 

med tema "Landbruk i framtida". Innovasjon, produktutvikling, investering og næringa 

sine framtidige rammevilkår er viktige område for å skape utvikling innafor landbruket.  

Vi ønskjer velkomen til ein arena for nettverksbygging, diskusjon og fagleg påfyll.  

Tid/stad: Øygardshallen på Giske, tirsdag 5. april kl 10.00-1600 

Tingvoll Fjordhotell på Tingvoll, onsdag 6. april kl 10.00-1600. 

Påmelding sbm.no/landbruk innan 29. mars. Seminaret er gratis og inkluderer lunsj. 

Foreløpig program  

Veival i ei usikker tid - Ole Christian Hallesby 

Framtida for landbruket i Møre og Romsdal - Møre og Romsdal Bondelag og landbruks-

direktør Frank Madsøy 

Investeringsval - Lasse Krogseth fra Tine 

Eit lokalt utbyggingsprosjekt - korleis har vi lykkast! 

Økonomi i landbruket 

http://www.sbm.no/landbruk
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7/2015  Lokallagene - presseklipp, aktiviteter og møter 

 

8/2015  Andre saker 

 

8. 1. Saker frå Bygdekvinnelaget: Årsmøte på Hotell Alexandra i Molde 12. og 13. mars. 

 

8.2. Saker frå Bygdeungdomslaget 
Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Bygdeungdomslag lørdag 13. februar kl. 10-16 på Skeidsdalen for-

samlingshus i Gjemnes. Styremedlem Anne Katrine Jensen møtte for M&R Bondelag. 

Skriftelig referat (redigert) mottatt frå Anne Katrine: 

18 frammøtte + 2 på kjøkken. God aktivitet jfr årsmelding. 297 medlemmer i M&R. 

Aktivitetsplan med mye aktivitet, og med Landsstevnet i Surnadal som hovedaktivitet. 

God Generaldebatt hvor mange tok ordet, og det ble bla debattert : 

Ang Dyregod ønsker lokallaget at fylkeslaget deltar med stand. 

I Sunndal ønsker de å ha oppstartsmøte for nytt lokallag. 

Gjemnes Bondelag skal ha 20 års jubileumsarrangement. 

Ang repr. i fylkesbondelaget vil Tommy Røkkem sannsynligvis overta for Edvard B. 

Ønskelig med felles tevlingsdager. 

Fokus kontakt innvandrere. Surnadal allerede i gang. Tilbud om å delta på språkkafé . 

Ønskelig med flere alkoholfrie arrangementer 

Hvordan få til best mulig kommunikasjon til medlemmene. 

Landsstevnet i Surnadal 19-24 juli. Allerede sikret flg artister: Staysman, Erik & Kriss, Trang 

Fødsel og Too far Gone. 

Mål om medlemsøkning i alle lag. Surnadal mål om 400 medlemmer innen 2016. 

Valgt for 2016: Leder: Edvard B. Sæterbø, Org nestleder: Olav Mogstad, Bygdepol. Nestleder: 

Roger S. Bergheim, Økonomileder: Sigrid Bjerkeset Moen, Tevlingsleder: Tommy Røkkum, Ak-

tivitetsleder: Ole Morten Berg, Infoleder: Maren Rognskog, Styremedlem: Torunn Rognskog, 

Styremedlem: Even Nilsen, 1.vara: Thomas Aune, 2.vara: Fredrik Stene, 3.vara: Mads Dahle 

 

8.3.  Oppfølging av diskusjonssak 8.7 på styremøtet 11. februar: 

Fra protokollen: Aktiviteten i Bondelagene på Søre Sunnmøre 
Over flere år føler fylkesstyret at det har vært lavere deltakelse fra deler av Bondelagene på Søre 

Sunnmøre på fylkeslagets aktiviteter og møter. Også generelt lavere aktivitet i lokallagene gjennom 

året sammenlignet med lokale Bondelag i andre regioner. Er det noe fylkeslaget kan gjøre / bidra 

med? 

Dette ble kommentert i styret: 

Fylkesbondelaget har lite dekning i media på Sunnmøre. Det er etterlyst flere arrangement 

og møter lagt til Sunnmøre. Bedre kommunikasjoner mellom Sunnmøre og Nordfjord har 

ikke ført til mer samarbeid mellom organisasjonene over fylkesgrensa, men det burde det 

kanskje. Samarbeid over fylkesgrensene er vurdert og tatt opp av noen lokale Bondelag på 

Søre Sunnmøre. 

Vurdere om noen fra fylkesstyret på møterunde med lokallagene på Søre Sunnmøre? 

 

8.4. Styretur for Norges Bondelag i august 2016 til Vestlandsfylkene 

Styret i Norges Bondelag har takket ja til invitasjonen frå Møre og Romsdal Bondelag, Sogn og 

Fjordane Bondelag og Hordaland Bondelag til å besøke Vestlandsfylkene i forbindelse med sitt 

styremøte i august, som er 16. og 17. august. Det legges opp til å bruke 2 overnattinger og sty-

retur i 3 dager. De ser også for seg å besøke to av fylkene, pga av reiseavstanden. Det er nedsatt 

en planleggingsgruppe bestående av Einar Frogner, Arne Magnus Aasen og Åse Berit Valle.  

Mest aktuelt å starte besøket i Møre og Romsdal og avslutte neste dag i Sogn og Fjordane. 

 

8.5.  Regionalt næringsprogram for 2016 

Vedlegg: Endelig utgave 

Regionalt næringsprogram om ”Strategi for landbruksrelatert næringsutvikling i Møre og 

Romsdal” er nå ferdig trykket og distribuert.
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SAK 15/2016: Uttale til jordbruksforhandlingene 2016 
Vedlegg: Innkomne uttaler, Questback-sammendrag og utkast til uttale pr 25. februar. 

 

Vedtak: Uttalen for Møre og Romsdal Bondelag foran jordbruksforhandlingene 2016 vedtatt. 

Styret behandlet forslaget til uttale i lag med representanter for samarbeidende organisasjoner i 

utvidet styremøte. Styret er igjen imponert over mange og gode uttaler fra de lokale Bondelag i 

fylket og fra samarbeidende organ.  

 

Saksutredning: 
Desse møtte i tillegg til fylkesstyret fram til kl. 14.30: 

Tine Midt – eierutvalg:  styremedlem Norvald Dalsbø,  Møtt 

Nortura,  Organisasjonsleder Brit Kari Eidseflot Hauger Møtt 

Felleskjøpet Agri,  distriktsrådsleder Tormod Sylte, Fræna Møtt 

Felleskjøpet Agri,  distriktsrådsleder Oddvar Tynes, Stranda Møtt 

Norsvin,  fylkesleiar Reidar Lindset, Tresfjord Møtt 

TYR M&R  nestleiar Konrad Kongshaug, Averøy  Møtt 

Landbruk Nordvest  styreleiar Ivar Aae, Averøy Møtt 

Grønttalsperson M&R Bondelag: Audun Skjervøy, Valldal Møtt 

Landbruksavdelinga  v/ass. landbruksdir Ottar Longva – observatør Møtt 
 

Styret drøftet på styremøtet 8.-9. desember 2015 M&R Bondelag sitt første utkast til uttale for 

2016. Dette ble i desember sendt til lokallagene sammen med spørsmålene i studieheftet, slik at 

de kunne komme med høringsinnspill til fylkeslaget innen 19. februar 2016.  

 

I år var det også lagt opp til å svare på spørsmålene i studieheftet som høringsinnspill i Quest-

Back. Leder i lokallaget fikk tilsendt elektronisk link til svarskjema der svar og kommentarer 

kunne legges inn. Fylkeslaget fikk i februar rapport basert på lokallagas svar via QuestBack.  

21 lokale Bondelag svarte i år via QuestBack. 

Det var også mulig å sende direkte til fylkeslaget egen høring per brev eller e-post dersom lo-

kallaget ønsket det. I tillegg til at 21 lokallag har svart på QuestBack, har fylkeslaget mottatt 

egne uttaler fra 5 lokallag og 8 samarbeidende organisasjoner. 

 

26 lokale Bondelag: Aure og Tustna BL, Averøy BL, Eidsdal og Norddal BL, Fræna BL, 

Gjemnes BL, Halsa BL, Hildre og Vatne BL, Hustad BL, Liabygda BL, Molde BL, Nesset BL, 

Rauma BL, Skodje BL, Stranda BL, Straumsnes og Tingvoll BL, Sunndal BL, Sunnylven BL, 

Surnadal BL, Sykkylven BL, Todalen BL, Vestre Sunnmøre BL, Volda og Dalsfjord BL, Ytre 

Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL, Ålvund BL 

 

8 organisasjoner: Felleskjøpet, Fjordane Pelsdyralslag, Grøntutval Vest, Miljøkalk A/S, Nors-

ke Landbrukstjenester, Norsvin, Sau og Geit i M&R, TYR,  

 

I utvidet styremøte 1. mars med samvirkerepresentanter har organisasjonene presentasjon og 

gjennomgang av synspunkt sammen med styret i Bondelaget fram til kl. 14.30. 

Deretter eget styremøte i Bondelaget om endelig ordlyd i uttalen.  

Uttalen blir gjennomgått og godkjent av styret på e-post etter styremøtet før fristen 16. mars.  

 

Sentrale datoer i årets forhandlinger er: 

 16. mars: Fylkeslagenes frist for innsending av uttale til Norges Bondelag 

 31.mars og 1.april. Representantskapsmøte i Norges Bondelag 

 Mandag 25 april: Jordbruket presenterer sitt krav 

 Tirsdag 3. mai: Staten presenterer sitt tilbud 

 Innen fredag 13. mai.: Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet (pinse 14.-16. mai) 
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SAK 16/2016: Etablering av Grovfòrutvalg i Norges Bondelag 
 

Vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag støtter forslaget om å opprette et grovforutvalg i 

Norges Bondelag 

 

Saksutredning: 

Styret drøftet saka som diskusjonssak på styremøtet 11. februar, men ikke som vedtakssak. 

 

Fra protokollen 11. februar: 

8.9. Opprette grovforutvalg i Norges Bondelag  

Fylkesleder refererte til et innspill fra Nordland Bondelag om å opprette et grovforutvalg 

i Norges Bondelag. Det blir senere laget utkast til forslag som sendes fylkeslagene til 

gjennomlesing. Forslaget skal legges fram som sak for årsmøtet i Norges Bondelag. 

Dette ble kommentert i styret: 

Styret i M&R Bondelag støtter forslaget om å opprette et grovforutvalg i Norges Bonde-

lag 

 

Fylkeskontoret mottok 26. februar følgende e-post fra Nordland Bondelag med anmodning om 

støtteog vedtak i saka: 

Utskrift av møtebok fra fylkesstyremøte i Nordland Bondelag: 

Etablering av Grovfòrutvalg i Norges Bondelag 

Vedtak 

Nordland Bondelag tar med dette initiativet til oppretting av et fast Grovfòrutvalg i Nor-

ges Bondelag. Saken oversendes de øvrige fylkeslag og styret i Norges Bondelag.  

Saksutredning 

Stortingsmeldinga har et mål om 1 prosent økning i matproduksjon pr. år. For at vi skal 

nå målet, er det avgjørende at vi evner å øke proteinproduksjon på egne areal og ressur-

ser.  Da er det også avgjørende viktig at vi øker produktiviteten i form av bedre kvalitet 

og større volum på egne grovfòrareal over hele landet.  

Nordland Bondelag foreslår at det opprettes et fast Grovfòrutvalg i Norges Bondelag. 

Grovfòrutvalget skal ha som hovedoppgave å arbeide for økt mengde og bedre kvalitet på 

norskprodusert grovfòr over hele landet. 

Det blir viktig for et grovfòrutvalg å sette fokus på alle faktorer som kan øke grovfòrpro-

duksjonen. Da tenker vi på sorts- og artsutvikling, agronomi, hydrologi, grøfting, mark-

trykk, mekanisering mm. 

Et Grovfòrutvalg bør ledes av en representant fra Norges Bondelag. Utvalget bør også 

bestå av samarbeidspartnere fra f.eks Tine, Nortura , NLR og FOU aktører.  

Et grovforutvalg må sette sterkt fokus på overnevnte mål, men må samtidig arrangere en 

årlig grovforkongress rundt om i landet. 

Et Grovfòrutvalg forutsettes å komme i tillegg til kornutvalget. 

For å sikre bredde og engasjement i saken, oversendes den til alle fylkesstyrene for be-

handling. 
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SAK 17/2016: Søknad om støtte fra Bygdeungdomslaget til landsstevet 2016 
 

Vedtak: Styret i Møre og Romsdal Bondelag ser på arbeidet i Bygdeungdomslaget som en vik-

tig del av rekrutteringen til næringa og til organisasjonsarbeidet i landbruksorganisasjonene. 

Bygdeungdomslaget og Bondelaget har gjensidig styrerepresentasjon. Styret vil innvilge søk-

naden på kr 12.000,-i støtte til arbeidet fram mot Landstevnet 2016. 

 

Saksutredning: 

Møre og Romsdal Bondelag har mottatt følgende søknad om støtte fra Yngve Røøyen, leder i 

Hovedkomiteen for Landstevnet 2016:  

 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag har vært så heldige å få tildelt landsstevnet i Norges 

Bygdeungdomslag i 2016. 10 år etter at stevnet sist ble arrangert i Surnadal skal bygde-

ungdom fra hele landet igjen samles til tevlinger, kulturaktiviteter og sosialt samvær her i 

bygda! Vi er stolte og glade over å få en slik mulighet. Stevnet arrangeres 19-24 juli. 

 

Møre og Romsdal BU hadde stor suksess med sitt stevne i 2006, og Surnadal BU var i 

mange år det største lokallaget i landet. De siste årene har medlemstallet gått noe ned, 

men likevel var Surnadal et selvvalgt sted da det var klart at stevnet skulle hit til fylket. 

Siden forrige gang har Rindal BU blitt lagt ned, men Halsa BU er etablert, og er et av 

våre mest aktive lokallag. Gjemnes BU er fremdeles med, og vi har også fått et nytt lokal-

lag i Romsdal, nemlig Skåla BU. Dette ligger også til grunn for at vi tør å ta på oss den 

utfordringen det er å gjennomføre et så stort arrangement.  

 

Vi mener det i dag er mer viktig enn noen gang at ungdom involverer seg og tar ansvar. 

NBU ønsker å være et attraktivt alternativ til ungdom som bryr seg om bygda og som 

ønsker en møteplass for å samles og ha det gøy. Graden av hvor vellykket stevnet blir av-

henger av at vi greier å profilere stevnet på en slik måte at folk fra hele landet har lyst til 

å reise en uke til Surnadal. 

 

Det siste halve året har vi begynt å bygge apparatet som skal gjennomføre stevnet. En 

hovedkomite har vært på plass en stund, og underkomiteene begynner også å ta form. 

Budsjettarbeid har vært det som vi har arbeidet mest med de siste månedene, da vi nær-

mer oss tre millioner i omsetning på et slikt arrangement. Dette er et stort løft for en liten 

ungdomsorganisasjon som oss. 

 

Vi tillater oss med dette om å søke Møre og Romsdal Bondelag om kr. 12.000,-i støtte 

til arbeidet fram mot Landstevnet 2016. 

 

Vi håper på positiv tilbakemelding og også et videre positivt samarbeid i halvåret som 

kommer. Vi stiller gjerne opp på aktiviteter dere måtte trenge hjelp til, og kommer også 

til å sende forespørsler til dere vedr. vaktmannskap og evt. andre utfordringer vi trenger 

hjelp til! Vi deltar veldig gjerne på et styremøte for å orientere om planene og finne best 

mulig løsninger for å finne mannskap det er behov for. 

 

 


