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Hovedmål:  

 Økt matproduksjon på norske ressurser. 

 Utvikle organisasjonen. 

 Økt fokus på matsikkerhet og forbrukerperspektiv. 

 

 

Mål 1: Økt matproduksjon på norske ressurser 

 

Tiltak 1: Påvirke landbrukspolitikken 

Oppgave Beskrivelse: 

Påvirke nasjonale og lokale politikerne i og 

fra Nord-Trøndelag  

Fylkeslaget skal ha tett kontakt med; 

a. Representanter i Regjering 

b. Støttepartiene  

c. Stortingspolitikerne  

d. Fylkespolitikerne 

 

Oppfordre lokallagene til politisk kontakt i 

sine kommuner. 

 

Aktiv bruk av sosiale medier 

Sette landbruket på dagsorden i Nord-

Trøndelag. Bidra til at landbrukets stemme 

blir hørt i samfunnsdebatten i Nord-

Trøndelag. 

 

Bruk media aktivt for å synliggjøre 

konsekvenser av regeringas politkk og 

ønsket politikk 

Bidra til at flere snakker landbrukets- og 

matproduksjonens sak.  

Tett samarbeid med aktuelle organisasjoner 

som f.eks. NNN, LO, NHO og 

landbrukssamvirkene. 

Påvirke Norges Bondelag 

 

 

Gjennom dialog påvirke styret i Norges 

Bondelag.Komme med høringsuttalelser. 
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Delta aktivt i debatten fram mot valg 2017 

der vi fremholder hva som er viktig for 

landbruket. 

Påvirke partiprogram. 

Møter med partiene. 

Invitere førstekandidatene til møte/debatt. 

Vi planlegget to debatter før valget, et på 

rovdyr og et på landbruk. 

Tiltak 2: Trygge situasjonen for beitenæringa 

Oppgave Beskrivelse 

Arbeide for endret forvaltningspraksis 

innenfor rovviltforliket. 

Arbeide for økt effektivitet i lisens/ 

kvotejakt og ekstraordinære uttaket av 

rovdyr før beitesesong. Ha et tett samarbeid 

i rovviltutvalget og med andre 

organisasjoner. 

Arbeide for et redusert bestandsmål for 

rovvilt og en revidering av rovviltforliket i 

Stortinget.  

Synliggjøre konsekvensene av 

rovdyrforliket i Nord-Trøndelag og løfte 

konsekvenseen av forliket politisk.  

Arbeide aktivt med ny forvaltningsplan for 

rovdyr i region 6 med tanke på mindre 

rovdyrtrykk på beitenæringen i Nord-

Trøndelag. 

Arbeide opp mot rovviltnemnda for region 

6, samhandle med de organisasjoner som er 

naturlig og søke et samarbeid med Sør-

Trøndelag Bondelag 

Styrke beitebruk generelt og utnytting av 

utmark spesielt. 

 

 

Utnytte nord-trønderske fôrressurser. Jobbe 

for å få kartlagt fôrverdiene i utmark, 

stimulering etablering av beitebruksplaner 

og organisering av beitebruk i hele fylket. 

Styrke rammevilkår for arelatilpasset 

matproduksjon. 

Tiltak 3: Forskning og utvikling i næringa 

Oppgave Beskrivelse 

Være en aktiv medspiller i Landbruk 21 

Trøndelag med tanke på å skape innovasjon 

og utviklingskraft i trøndersk landbruk. 

Bidra med innspill og ressurser i utviklingen 

og arbeidet i Landbruk 21 Trøndelag. 

 

Bidra til å gjennomføre Landbruk 21 

Trøndelag , og Grønn forskning som en del 

av dette.  

Motivere til utviklingsprosjekter og 

forskningstema som er viktig for 

nordtrøndersk landbruk. 

Være på de arenaene som LA21TR og GF 

rigger. 

  

Tiltak 4: Målrettet aktivitet mot ungdom 

Oppgave Beskrivelse 

Unge Bønderkurs 

Tidsklemme kurs 

 

Ha tett kontakt med landbruksskolene og 

Nord Universitet. 

Videreutvikle og gjennomføre 

ungebønderkurs sammen med Samvirket 

 

Arrangere samvirkedag for elever og 

studenter. 
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Være aktive for å rekrutere til 

naturbruksskoler og høyere 

landbruksutdanning. 

Rekrutteringsprosjekt  Ta initiativ til å samhandle for å få et 

oppfølgingsprosjekt til Kompetanseløft 

trøndersk landbruk 

 

 

 

Mål 2: Utvikle organisasjonen 

 

Tiltak 1: Bidra til god drift i lokallagene 

Oppgave Beskrivelse: 

Være en inspirasjonskilde for, og bygge 

kunnskap i lokallagene.   

Gode program og god dialog med 

lokallagene på:  

 Årsmøtet i Nord-Trøndelag 

Bondelag 

 Ledersamling 

 Regionmøter 

God dialog med lokallagene via 

 Fadderlag 

 Deltagelse på 

årsmøter/medlemsmøter 

Arrangere kurs/møtepunkt for nye 

tillitsvalgte.  

Være en inspirasjonskilde og bygge 

kunnskap i de lokale valgkomiteene. 

Arrangere kurs eller samlinger for de lokale 

valgkomiteene. 

Bidra til at lokallagene bruker Min side  Bidra med informasjon  

Bidra til at lokallagene synes i media. Inspirere til og bidra med kunnskap og 

hjelpemiddel for å komme i media.  

Tiltak 2: Økt medlemstall 

Oppgave Beskrivelse 

Videreutvikle arbeidet i verveutvalget Verveutvalget skal oppfordre og legge til 

rette for verving i lokallagene.  

Vervekvelder Arrangere vervekvelder i hele fylket 

”Først på tunet” Motivere lokallaga til å invitere nye bønder 

til medlemsskap gjennom å snakke med alle 

nye brukseiere. 

Tiltak 3: Samhandling med Sør-Trøndelag 

Oppgave Beskrivelse 

Landbruk skal være en viktig del av nye 

Trøndelag og Bondelaget skal være en 

pådriver og aktivt delta i utviklingen av 

landbruksforvaltningen i det nye fylket. 
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Utvikle samarbeidet med Sør-Trøndelag 

Bondelag for å sikre landbrukets påvirkning 

i det nye fylket 

Gjennomføre felles styreseminar og to felles 

styremøter. 

 

 

Mål 3: Økt fokus på matsikkerhet og forbrukerperspektiv 

 

 

Tiltak 1: Bygge kunnskap om og tillit til norsk mat  

Oppgave Beskrivelse: 

Bygge et mentalt importvern, slik at 

nordtrønderen etterspør og velger norske 

varer.  

Bygge kunnskap om våre ”sikkerhetsnett” 

og måten vi produserer maten på. 

Bygge kunnskap om norsk/trøndersk mat i 

media og bidra til forstålsen av at norsk mat 

er trygg.  

Lage godsaker og tilby media stoff og 

vinklinger.  

Aktiv bruk av Facebook  

Oppfordre lokallagene til aktiviteter rettet 

mot skolene 

Bidra til viderutvikling av landbruksspillet.   

Oppfordre lokallagene til flere Åpen Gård 

arrangement.   

Tilrettelegge for lokallaga og sørge for 

informasjon 

Oppfordre lokallagene til å gjennomføre 

kurset Tryggere sammen.   

Spre informasjon og delta på kurskvelder. 

Tiltak 2: Bygge forståelse for behovet for økt matproduksjon i verden og Norge 

Oppgave: Beskrivelse: 

Bygge kunnskap om behovet for økt mat.  Tilby media stoff om dette.  

Aktiv bruk av sosiale medier  

Delta aktivt i jordvernsaken. Være deltaker i jordvernalliansen. 

Ivareta grunneierrettigheter Utarbeide retningslinjer for grunneier ved 

grunnavståelse. 

Tiltak 3: Ha fokus på landbrukets rolle i ”det grønne skiftet” 

Oppgave: Beskrivelse: 

Landbrukets klima- og energisenter Støtte opp om Landbrukets klima- og 

energisenter som etableres på Mære 

Landbruksskole 

Klimavennlig landbruk 

Utvikling av bioøkonomi 

Bidra til videre forskning og utvikling 

innenfor bioøkonomi og klimasmarte 

løsninger for landbruket i samhandling med 

aktuelle forsknings- og utviklingsmiljø. 

 


