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ÅRSMELDING 2016                                                           

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2016 bestått av: 

 

Leder:   Asbjørn Helland, Egge og Kvam  

Nestleder:  Borgny Kjølstad Grande, Grong  

Styremedlemmer: Trond Hodne, Hegra  

Audhild Slapgård, Vuku 

Lorns Olav Aunsmo, Skogn 

Line Klausen, Namdalseid, NTBK 

   Sunniva Sisselvold, NTBU 

Varamedlemmer: 1. Svenn Ove Fosseng, Fosnes  

2. Hege Lindstrøm, Verran 

   3. Kristoffer Moan, Leksvik 

 

. 

Styret har hatt 12 styremøter i løpet av 2016. 2 av møtene var telefonmøter.  

 

Et styremøte i april ble lagt til Husfrua gårdshotell på Inderøy. Under styremøte fikk styret 

overraskende besøk av Trygve Slagsvold Vedum, Sp. Han var på rundreise i Nord-

Trøndelag og valgte å stikke innom for å treffe styret i Nord-Trøndelag Bondelag. 

 

Styret i Nord-Trøndelag fikk invitasjon fra TINE med besøk på anlegget på Verdal, der det 

også ble holdt et styremøte.   

 

Det ble holdt et fellesstyremøte sammen med Sør-Trøndelag, med tema hvordan jobber 

framover etter sammenslåing av trøndelagsfylkene. Det er til sammen behandlet 53 

protokollførte saker. De viktigste sakene har vært:  

 Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2016 

 Innspill til ny jordbruksmelding 

 Høring: Trøndelagsutredningen og intensjonsavtale om fylkessammenslåing 

 Behandling av næringspolitisk program 

 Høring: Ny naturskadeforskrift 

 Høring: FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020 

 Omorganisering av NIBIO 

 Høring: Rullering av regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 

 Høring: Planprogram E6 Åsen - Mære 

 Høring: Forslag om endring i konsesjonslov, jordlov og odelslov 

 Høring: Jakttider 

 Felles utvalg Nord- og Sør-Trøndelag om regionreformen – forslag til videre arbeid 

 Høring: Planprogram fylkesplan 2018-2030 



 Høring: Forvaltningsplan rovdyr 

 Jordvernallianse Trøndelag 

 Intensjonsavtale etablering av nasjonalt senter for klima og energi i landbruket 

 Aksjoner og aksjonsberedskap 

 

Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og temamøter i lokallagene. Rundt 20 lokallag fikk 

besøk fra fylkesstyret på sitt årsmøte. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 31.12.16 et medlemstall på 5039, som er en nedgang 

på 0,5 % fra 2015. Fylkeslaget besto av 39 lokallag pr 31.12.16.  

 

Organisasjonsarbeid 
  

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag  

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble holdt på Stiklestad nasjonale kultursenter 10. 

mars 2016. Møteleder var Karl Fredrik Okkenhaug, Levanger. Fra Norges Bondelag deltok 

Lars Petter Bartnes. 

Ekstern foredragsholder var Merethe Storødegård. 

Nærøy Bondelag fikk tildelt prisen ”Årets lokallag”. 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag 

Årsmøtet i Norges Bondelag ble holdt 7. og 8. juni på Lillehammer.  

 

Utsendinger fra Nord-Trøndelag var Asbjørn Helland, Hege Lindstrøm, Per Magnus 

Værdal, Svenn Ove Fosseng, Karin Søraunet, Lorns Olav Aunsmo, Audhild Slapgård, Irma 

Øfsti og Anne Randi Vie. 

 

Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag ble gjenvalgt som leder. 

 

Nordtrønderne markerte seg i generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag med 

innlegg om kylling, gris, LA-MRSA, beiting, rovdyr, rekruttering, grøntsektoren, 

jordbruksoppgjøret og klima. 

 

Ledersamling 

Ledersamling 2016 ble flyttet til februar 2017. Ledersamlinga er lagt til Åre 7. og 8. 

februar. Tema på ledersamlinga er mediatrening, landbruksmelding, valg 2017, 

jordbruksforhandlinger, Sverige i EU – landbruk og klima. Eksterne innledere er Håkan 

Nilsson, regionleder i LRF Jemtland og Marvin Wiseth.   

 

Trøndelagsutredningen 

Etter 212 år som selvstendige fylker vil nye Trøndelag gjenoppstå 1.1.2018. I prosessen 

med Trøndelagsutredningen vedtok styret å be om lokallagenes uttalelser vedrørende 

utredningen, folkeavstemning og sammenslåing av fylkene. 

 

Det kom inn innspill fra 9 lokallag. Det var et samlet krav fra lokallagene om en 

folkeavstemning, og styret vedtok derfor å engasjere seg i og støtte kampanjen «Ja til 



folkeavstemning».  Organisasjonen tok ikke stilling til sammenslåing, men ba om en 

konsekvensutredning for landbruket.  

 

Etter at vedtaket om sammenslåing ble fattet i Stortinget, har fylkesstyret vedtatt å sette 

sammen en arbeidsgruppe som skal se på arbeidet med en eventuell sammenslåing av 

fylkeslagene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag. Arbeidsgruppa består av nestlederne i 

fylkene, Borgny K. Grande og Kari Åker, samt organisasjonssjefene.  

 

Det har vært avholdt ett felles styremøte med Sør-Trøndelag i 2016. Norges Bondelag har 

fattet følgende vedtak: «Regjeringen har varslet en stortingsproposisjon om framtidig 

regionstruktur våren 2017. Det er antydet en inndeling av Norge i 10 regioner, mot dagens 

19 fylker.  

 

Norges Bondelag vil følge prosessen og bruke tid på å utrede og vurdere konsekvensene 

for våre fylkeslag av en ny regionstruktur. Norges Bondelag bør ikke være pådriver i 

sentraliseringsprosesser. Men vi må aktivt forholde oss til en framtidig regionstruktur og 

sikre at Norges Bondelag har en organisasjonsstruktur som er hensiktsmessig for vårt 

næringspolitiske arbeid.» 

 

Arbeidet med en eventuell fylkessammenslåing fortsetter videre i 2017. 

 

Jordvern 

Vi har sett at nedbygging av dyrkajord er akselererende, og selv om vårt fylke ikke er mest 

utsatt er Nord-Trøndelag Bondelag nødt til å sette dette spørsmålet enda tydeligere på 

dagsorden. Nord-Trøndelag Bondelag inviterte derfor Statens Vegvesen, Nye Veier, 

kommunale plansjefer og lokale bondelag på en befaring for å se på bruken av dyrkajord 

ved utbygging av ny E6 på strekningen Skatval – Mære. Målet var å etablere kontakt og 

dialog mellom utbyggere og de lokale bondelag for å søke å minimalisere bruken av 

dyrkajord.  

Nord-Trøndelag Bondelag har sammen med bondelaget i Sør-Trøndelag tatt initiativet til 

en jordvernallianse i regionen. Denne ble stiftet 14. februar. Verdal Bondelag og Vuku 

Landbrukslag arrangerte politikerdag 4. april med fokus på jordvern, der leder i Norges 

Bondelag, Lars Petter Bartnes og fylkesleder, Asbjørn Helland deltok. 

 

Norge trenger bonden 

Hvert år har Bondelaget en aksjon i rundt påsketider. Nettsiden bondevenn.no ble 

oppdatert med presentasjon av flere bønder. Årets aksjon engasjerte lokallagene og de var 

ute i skole og barnehager. Lokallagene skal ha stor takk for engasjementet rundt årets 

positivaksjon.   

 

Kommunikasjon 

Bondelaget har også det siste året vært tydelig til stede i media i Nord-Trøndelag. Media 

henvender seg til oss for å få uttalelser fra næringa, og fylkesleder Asbjørn Helland er 

flittig brukt både i avis, radio og NRK Midt-Nytt. Det er også skrevet flere kronikker og 

avisinnlegg.  

 

http://bondevenn.no/


Bondelaget har fått god respons på saker vi har presentert for media. Som eksempel ble det 

gode medieoppslag etter at vi tok med politikere og myndigheter på en befaring for å se på 

ny E6 fra Stjørdal til Steinkjer. 

 

Rett før jul tok Bondelaget i bruk nye, mer brukervennlige hjemmesider. Nord-Trøndelag 

Bondelag og flere lokallag har også egne Facebooksider.  

Media er tema på hvert styremøte. 

 

Åpen Gård 

Bondelaget står som arrangør av Åpen gård, med lokale vertskap. Det legges ned en stor 

dugnadsinnsats for å vise fram hvordan landbruk drives i dag, og hvordan dyra har det. 

Disse arrangementene har blitt en av de viktigste arenaene for å vise frem norsk landbruk 

og møte forbrukerne. 

 

Nord-Trøndelag er i år det fylket med fleste Åpen gård-arrangement i Norge, hele 12 

påmeldte arrangement. På Nesset i Levanger ble Åpen gård arrangert for tiende gang – hos 

samme vertskap, Tone og John Bakken. De aller fleste holdt Åpen gård 21. eller 28. 

august. Men enkelte steder er det valgt andre datoer. Disse lokallagene gjennomførte ÅG i 

2016: Beitstad, Hegra, Nesset, Snåsa, Ekne, Nærøy, Frosta, Meråker, Namdalseid, Leka, 

Verdal og Lierne. 

 

Verveutvalget 

Verveutvalget har bestått av leder Trond Hodne, Hegra, Eskil Brenne, Åsen, Kari Anne 

Grandaunet Jensen, Overhalla og Elin Sikkeland, Verdal. Verveutvalget har hatt et 

telefonmøte i 2016. Trond og Eskil har besøk Val vgs og to klasser der, for å snakke om 

Bondelaget. I tillegg gjennomførte de en vervekveld for lokallagene i Ytre Namdalen. 

 

Trøndersk kornutvalg 

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 6. desember på Mære Landbruksskole, 7. 

desember på Ersgård, Stjørdal og 8. desember på Skjetlein videregående skole. 

Kornmøtene hadde godt oppmøte. Tema var: Resultatet av årets verdiprøving av 

kornsorter, norgesmesterskap og trøndersk mesterskap i havredyrking, avlingsresultat, 

klimaråd og markedsordningene 

 

Nord-Trøndelag Bondelag er representert med Lorns Olav Aunsmo i Trøndersk 

kornutvalg. 

 

Rovdyrpolitikk 

Rovdyrsituasjonen påvirker fortsatt beitenæringa sterkt i negativ retning. Store deler av de 

gode beiteområdene i Namdalen gror igjen fordi det er umulig å ha småfe på beite, og 

problemene sprer seg sørover langs riksgrensen.  Med plassering av yngleområde for all 

bjørn i Rovviltregion 6, samt vesentlig del av ansvaret for yngleområder for gaupe og jerv 

sier det seg selv at rovdyrtrykket blir stort.  

 

Bondelaget gjennom administrasjonen og Rovviltutvalget har et kontinuerlig fokus på 

situasjonen, og følger med på de forvaltningsvedtak som er vedtatt av Rovviltnemda i 

region 6, samt å holde seg oppdatert på de nasjonale saker innen fagområdet. De som sitter 



i rovviltutvalget er Trine Hasvang Vaag, Borgny Kjølstad Grande og Kristine Altin. Leif 

Hjulstad er sekretær for utvalget. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag var representert da Rovviltutvalget for region 6 inviterte til 

dialogmøte om rovviltforvaltningen, samt at styret har sendt inn konkrete forslag til ny 

forvaltningsplan. Våre innspill har fokus på skadeforebyggende arbeid, på effektivt uttak 

av skadegjørere og på at det må bli en bedre byrdefordeling innen regionen. Bondelaget 

har videre påpekt de store utfordringene som gjengroing av beiteområder skaper både 

opplevelsesmessig og i et artsmangfoldsperspektiv. Med dette som bakgrunn har 

Rovviltutvalget i fylkesbondelaget invitert stortingsrepresentanter og partiledere i fylket til 

et dialogmøte for å diskutere disse utfordringene.   

 

På slutten av året inviterte vi de lokale Bondelag i Meråker, Levanger, Verdal, Steinkjer og 

Snåsa for å diskutere hvordan vi håndterer trykket av rovvilt i randsonen for yngleområdet 

til bjørnen. Vi har også hatt møte med lokallagene i Indre Namdal. 

 

Dyrevelferd og mattrygghet 

I 2016 har det ikke oppstått noen store saker på dyrevelferd og mattrygghet. 

 

Det har blitt jobbet videre med prosjektet; Dyretragedier i Nord-Trøndelag; Forebygging 

og oppfølging, metodeutvikling og samhandling. Nord-Trøndelag Bondelag er prosjekteier 

og Mattilsynet har prosjektlederen. Prosjektperioden ble forlenget og rapporten skal være 

ferdig innen mars 2017. 

 

Jordbruksforhandlingene 

Jordbruket overrakte et krav på 860 millioner kroner i jordbruksoppgjøret i 2016. Det 

utgjør 20.800 kroner pr årsverk. 

 

Staten svarte med tilbud om et jordbruksoppgjør på 90 millioner kroner, og de ville kutte 

budsjettoverføringene med 70 millioner kroner. 

 

Det ble inngått forhandlinger som pågikk over uvanlig lang tid. 

 

Norges Bondelag inngikk avtale med staten i årets jordbruksoppgjør, med en ramme på 

350 millioner kroner. Bondelaget har oppnådd en styrking av mindre og mellomstore bruk 

i forhold til statens tilbud, og løsdriftskravet blir utsatt i ti år. 

 

Avtalen innebærer en mulighet for inntektsøkning på 10.700 kroner pr årsverk, 5.900 

kroner mer enn hva staten tilbød. Andre sammenlignbare grupper har oppnådd mer i 

kroner. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag synes det er bra at staten har gått med på å bruke 170 millioner 

kroner mer over statsbudsjettet enn det som lå i tilbudet, som innebar et kutt på 70 

millioner. Vi er ikke i mål. Vi hadde forhåpninger om å komme nærmere andre grupper. I 

stedet vil gapet bli større 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


