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PROTOKOLL 
 

fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 

 

Møtedato 22.01.2018 Vår dato: 26.01.2018 

Møtetid 10:00-16:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag 

Møtested Føllingstua, Steinkjer Telefon  

 

 

Sak 17/00983 

Som medlemmer møtte: Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav 

Aunsmo, Kristoffer Moan, Tore Rennan, Line Klausen  

 

 

Forfall:   

 

Som varamedlem møtte:  Svenn Ove Fosseng 

 

Til behandling:  

 

 

Faste saker : 

 

1/2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

2/2018  Godkjenning av protokoll 

a) Godkjenning av protokoll styremøte 4. desember 2017 

Vedtak: Godkjent 

 

3/2018  Siden sist / åpen post 

                         a) Kunnskapsrapporten v/Borgny 

   b) Opplysningskontorene opprettholdes v/Ailin 

   c) Gjødselvareforskriften v/Ailin  

   d) Organisasjonskurs, en oppdatering v/Leif 

   e) Innovasjonscampus v/Ailin og Borgny 

   f) Midt-Norsk samarbeidsråd /v Audhild og Leif 

   g) Agri Teck v/Borgny 

   h) Organisasjonsutvalget v/Borgny 

   i) Fylkesleder og org.sjefsamling v/Borgny og Ailin 

   j) Konferansen mat og landbruk v/Borgny 

   k) Møte om SMIL-midler v/Leif 

   l) Møte om tilskudd til tiltak i beiteområder v/Leif 

   m) HUNT en helse v/Borgny 

   n) Hjort/elg/rein beiteskader Vuku v/Audhild 
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  Vedtak: a) Rapporten inneholder en del feil, Borgny følger dette opp videre, 

  b)-d) Til orientering, e) Landbruksklyngeprosjektet videreføres og det søkes 

  om midler for en ny to års periode, f)-m) Til orientering n) Audhild oppfordrer 

  Vuku Landbrukslag til å søke erfaring hos Ogndal Bondelag og Frosta  

  Landbrukslag. 

    

   

 

4/2018  Medlemsoversikt   per 31.12.2016: 5039 

     per 31.12.2017: 5058 

 

5/2018  Invitasjoner/møter/arrangement 

a) Årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdeungdomslag 10. februar, Inderøy 

b) Årsmøte i Nord-Trøndelag Bygdekvinnelag 10. mars, sted ikke oppgitt  

Vedtak: Svenn Ove deltar på begge årsmøtene. 

 

6/2018  Media     

  a) Fylkesstyret ønsker å skrive kronikker. Tema E6, priskontroll og boplikt. 

  Vedtak: Lorns skriver om E6, Audhild skriver om priskontroll og boplikt. 

 

7/2018  Fylkeskontoret informerer 

  a) Det jobbes for å få til utlysning av ei ny stilling 
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Saker til behandling 

1/18 11/00630-34 Møteplan vinter 2018 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret vedtar møteplanen, med endringer.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Nye møter/kurs/seminarer og konferanser er lagt inn.  

 
Dato Møte Sted Deltagere Kommentar 

2018 

Januar 

3.-4.  Organisasjonskurs Kolvereid Svenn Ove+Leif+ fra 

BL sentralt 

19-22 & 10-16 

3. Felles arbeidsutvalg Skype AU+adm, 20:30 

5. Organisasjonskurs Indre 

Namdal; 

Grong 

gårdsmat 

Tore+ en fra 

administrasjonen 

9-17 

5. Regionale planverk- «SIV» Scandic Hell Fylkesleder+ orgsjef  

10. Organisasjonsutvalget Oslo Fylkesleder  

11.-12.  Trøndelagsmøte 

https://trondelagsmotet.no/  

Stjørdal Fylkesleder  

15.  Felles møte org.sjefer og fylkesledere Oslo Orgsjef+fylkesleder  

16. Org.sjef samling Oslo Orgsjef  

16.  Mat og landbruk Oslo Fylkesleder  

22.-23. Nasjonal konferanse om rovvilt, 

beitedyr og samfunn 

Hamar Kristoffer  

22.  Styremøte Steinkjer   

23. AU landbruksforum Kvithammer 2 fra sør og 2 fra nord 10-14 

23. Møte med Fjellandbruket Kvithammar Borgny  

24. - 31. Organisasjonskurs Namsos, 

Scandic 

 

 

10-14 

26.  Kornmøte  Audhild  

29. Innspillseminar grønn forskning Scandic Hell Fylkesleder?  

29. Grøntsamling Oslo, 

Landbrukets 

hus 

Lorns 10-16 

29. Felles administrativt møte  Steinkjer Administrasjonen 10-15 

30. Medlemsmøte i Midt-Norsk 

samarbeidsråd 

 Audhild  

Februar 

1.  Kornkonferanse 2018 Oslo Audhild  

https://trondelagsmotet.no/
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7.-8. Grovfôrkonferansen 2018 Stjørdal Tore Påmeldt 

12. Felles styremøte med NT og ST, samt 

samvirkeorganisasjonene 

Stjørdal? Styret, 

administrasjonen, 

samvirkeorg. 

 

13.-14. Hovedutvalg for næring ? Fylkesleder, org.sjef  

13.-14.  NIBIO-konferansen (ny) 

https://nibio.pameldingssystem.no/nibio-

konferansen-2018#/program 

 

Oslo Lorns  

19. Frist for lokallag for å komme med 

innspill til jordbruksforhandlingene 

  OBS! 

26.  Styremøte med fagdag om 

markedsordningene  

Steinkjer Styret  

28. Felles administrativt møte Trondheim  Administrasjonen 10-15 

Mars 

1. Fylkesting ?   

1. Telefonmøte med lokallagsledere- 

forberedelse til årsmøte. 

 Lokallagsledere, 

styret, orgsjef 

 

1. Verveutvalget Val 

Videregående 

Tore  

6.  Felles arbeidsutvalg Steinkjer   

15.  Årsmøte NTBL Stiklestad Alle  

21.-22.  Rep.skap Oslo Fylkesleder, orgsjef  

April 

9.-10. Styremøte og strategisamling  Fylkesstyre, adm. Lunsj til lunsj 

11.-12. Hovedutvalg for næring i Trøndelag  Fylkesleder, orgsjef  

26. Fylkesting ?   

Mai 

30.-31. Hovedutvalg for næring i Trøndelag ?   

Juni 

5.  Rep.skap Lillehammer Fylkesleder  

6.-7.  Årsmøte i NB Lillehammer Årsmøteutsendingene. 

Fylkesleder. Org.sjef. 

 

13.-14. Fylkesting ?   

 

 

Styremøte 19.februar FLYTTES til 26.februar. Dette for å få med oss lokallagas innspill til 

jordbruksforhandlingene. 

 

 

 

  

https://nibio.pameldingssystem.no/nibio-konferansen-2018#/program
https://nibio.pameldingssystem.no/nibio-konferansen-2018#/program
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2/18 16/00302-4 Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettlegging 

for gåsejakt- evaluering og veien videre 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret stiller seg positive til videreføring av prosjektet. Tore Rennan går inn i styringsgruppa. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Evaluering av prosjektet  

Det overordnede målet med prosjektet er å styrke den lokale forvaltningen av 

gås og redusere konfliktene knyttet til beiteskader i landbruket. Gjennom lokale 

forvaltningsplaner skal de tre virkemidlene; skadeforebyggende tiltak, jakt og 

skadefelling brukes aktivt for å redusere konflikter og sikre en bærekraftig 

forvaltning av gåsebestandene. Prosjektet skal videre bidra til å øke jaktuttaket 

av kortnebbgås, grågås og kanadagås gjennom effektiv grunneierorganisering og 

aktiv tilrettelegging av gåsejakt. Gjennom praktisk erfaring fra Nord-Trøndelag 

fylke skal prosjektet bygge opp kompetanse som skal brukes aktivt i hele landet.  

I løpet av prosjektperioden har følgende oppgaver gjennomført:  

 

1) Utarbeidet rapport som evaluerer eksisterende kommunale forvaltningsplaner 

for gjess (vedlegg 1). På bakgrunn av dette fikk prosjektet i oppgave å komme 

med forsalg til hvordan slike planer og forvaltning børe se ut i framtiden, det er 

levert et utkast til Miljødirektoratet, saken er ikke avlutet.  

2) Utarbeidet kurs i gåsejakt. Kurset er godkjent av studieforbundet Samfunn og 

Næring. Kures inneholder en teoridel på 4 timer, praktisk skyting og jakt (Om vi 

er i områder dette lar seg gjør) Det er gjennomført 11 kurs i gåsejakt.  
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Prosjektet har sammen med NJFF bistått til utvikling av skytetrening på gås og 

gjennomføring av skytekurs på ulike skytebaner rundt omkring i landet.  

3) Organisering av grunneierlag. Det er blitt gjennomført 16 møter med 

grunneiere, kommuner og fylkesmenn i Vestfold, Østfold, Møre og Romsdal og 

Trøndelag hvor det er ønskelig å få til en mer effektiv beskatning av gås. Målet 

for prosjektperioden var å organisere 30 grunneierlag. Noe av årsaken til at dette 

målet er ikke nådd er at spørsmålet må få tid til å modnes hos grunneierne. 

Mange grunneiere ser ikke at det er nødvendig å organisere gåsejakta, da må 

prosjektet bruke tid på å forklare hva man kan oppnå med organisering. Både i 

Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold jobbes det aktiv med å få på plass 

grunneierlag sammen med lokale bondelag.  

I starten av prosjektet var vi tidlig ute i område Steinkjer (Beitstad, Kvam/Binde, 

Sparbu, Mære) Inderøy, Verdal Og Levanger (Frol, Ytterøya) Noen av 

utforingen her var at det ikke vært særlig mye gjess (eller at det ikke er gjess der 

hvert år) på høsten, som gjorde grunneieren umotivert for å organisere jakta.  

Et område ville ikke organiser jakt på skadedyr men er positiv til selve jakta. I 

noen områder har grunneiere faste jegere eller jakta selv og synes det var enklest 

og forholde seg til. 

 Noen leier ut sin eiendom til jaktlag eller selger kort. Flere har vegret seg for 

arbeide og det og skulle styre det hele men er positive til at det burde 

organiseres. Noen hadde også mer tror på fri jakt for å felle mer gås.  

Men dette er en modningsprosess og tilstedeværelsen av gjess og pågang fra 

jegere på høsten er nok den største motiveringsfaktoren. Samt TV-Serien vi 

samarbeid med Trønder tv om var nettopp med tanke å få ut budskapet om 

organisering og selge inn prosjektet i Trøndelag(Nasjonalt) kanalen har ca. 

66000 seere. 
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Det er jo også slik at de områdene det er mye gås i er organisert, Prosjektleder 

har jobbet med dette før Bondelagets gåseprosjekt, her har vi også bidratt med 

foredrag på årsmøter og hjelp når de har ønsket det. 

 

4) Bistått i utviklingen av, og med konkrete innspill til, en tredje sats for tilskudd 

for friareal for gjess i Nord-Trøndelag. Herunder utarbeidelse av kart med 

forslag til arealer for denne ordningen.  

5) Bidratt i samarbeid med Miljødirektoratet til innsamling av fellingsdata for 

kortnebbgås og utvikling av en gåseapp.  

6) Formidling av relevant kunnskap om gjess, jakt, forvaltnings- og 

landbruksutfordringer. Det er i regi av prosjektet holdt presentasjoner på 51 

møter.  

7) Arrangert fag-seminar om gås i Nord-Trøndelag  

8) Bidratt med kr. 40 000,- til produksjon av fire TV-programmer om 

forvaltning av gås og matlaging på Trønder-TV. Prosjektleder er intervjuet i 

programmet Kort & Godt – Gås spesial.  

9) Deltagelse på 4 internasjonale møter i AEWAs gåseforvaltning  

10) Deltagelse på 4 møter i den nasjonale arbeidsgruppen for kortnebbgås  

11) Gjennomført feltarbeid for forskningsprosjekter i regi av NINA i Nord-

Trøndelag både vår og høst, herunder dialog med en rekke lokale grunneiere. 

Arbeidet har bestått i registreringer av gjess (arealbruk, ringavlesninger, antall, 

kondisjonsvurderinger, ungeproduksjon) og en kartlegging av jaktorganisering i 

Nord-Trøndelag og en kategorisering av denne. Også bidratt konkret inn i 

forskningsrapporter basert på resultater av disse registreringene.  

12) Bidratt til en lokal forvaltningsplan for grågjess i Sande kommune Vestfold.  

13) Bidratt til veiledning i forvaltningsplan for Kristiansund komunne. 

14)Dialog med viltmottak i Trøndelag  
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15) Utarbeidet standard kontakt Avtale om gåsejakt på innmark (vedlegg 2) 
sammen med bondelagets jurister  
 

16) To publikasjoner om gås i internasjonalt tidsskrift på følgende nettsteder:  

 

http://www.bioone.org/doi/full/10.1675/063.040.0407 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12850/full 

 

Prosjektet har også bidratt til nyhetssaker i Nationen, Bondebladet og Jakt og 

fiske samt lokalaviser (vedlegg 3 og 4) 

Legger også ved de 5 møtereferater fra styringsgruppa.  

 

Prosjektet eies av Norges Bondelag. Nord -trøndelag fasiliteter kontorlokaler 

men selve prosjektet jobber nasjonalt. Prosjektleder er ansatt i Norges Bondelag. 

Organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag er prosjektleders nærmesteleder. 

Prosjektet har en styringsgruppe som ledes av Norges Bondelag, det er 

styringsgruppe som er med og bestemmer arbeidsoppgaver og målsettinger for 

prosjektet. Leder av styringsgruppa er prosjektleders overordnede leder.   

Prosjektet bistår og jobber der det er etterspørsel. 

Interessen og etterspørselen av oppdrag har vært størst fra Vestfold, Østfold og 

Møre og Romsdal så her har prosjektet jobbe tett med fylkeskontor, kommune 

og lokale jeger og fiske foreninger, bondelag og grunneiere. 

 

 

 

Veien videre 2018 -2021 
 

 

 

 

http://www.bioone.org/doi/full/10.1675/063.040.0407
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12850/full
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Hovedmål  

Prosjektet har som hovedmål å styrke den lokale forvaltningen av gås, redusere 

utfordringene knyttet til beiteskader i landbruket og bidra til økt verdiskaping 

med basis i tilrettelagt gåsejakt.  

Delmål  

1) Organisere grunneierlag i jordbrukslandskapet som har som formål å 

tilrettelegge for gåsejakt. Områder med mye gås prioriteres. Aktuelle grunneiere 

og bondelag kontaktes for å bistå med organisering. I Nord-Trøndelag har 

prosjektet mål om å organisere grunneierlag i følgende seks områder: Ytterøya, 

Verdal, Børgin, Kvam/Stod, Beitstad og Namdalseid.  

2) Arrangere kurs i gåsejakt som er rettet mot grunneiere og jegere.  

3) Bidra til økt avskyting av kortnebbgås med mål om at bestanden kommer ned 

på 60 000 gjess jf målene i den europeiske gåseplattformen (EGMP).  

4) Bidra til økt avskyting av grågås.  

5) Bidra til utarbeiding av nye forvaltningsplaner og oppdatering av gamle 

forvaltningsplaner som aktivt tar i bruk de tre virkemidlene; jakt, 

skadeforebyggende tiltak og skadefelling for å redusere gåsekonfliktene.  

6) Bidra til økt kunnskap om beiteskader fra gås i landbruket og formidling av 

kunnskapsbasert tiltak som kan forebygge mot beiteskader.  

7) Bidra til innsamling av fellingsdata i samarbeid med Miljødirektoratet  

8) Formidle kunnskap om biologien til de ulike gåseartene, beiteskader, 

forebyggende tiltak mot beiteskader, tilrettelegging av effektiv gåsejakt og 

grunneierorganisering.  

9) Bidra til at konflikten mellom bønder/grunneiere, lokalbefolkning og 

bestanden av kortnebbgås reduseres til et minimum.  
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I forbindelse med Norges deltakelse i den europeiske gåseplattformen (EGMP) 

skal prosjektleder bidra med følgende oppgaver:  

1) Et avgjørende punkt i den internasjonale forvaltningen av gjess er 

gjennomsiktighet (transparency) slik at en viktig oppgave for prosjektansvarlig i 

de kommende år er å være oppdatert, og forstå innholdet i de publikasjoner og 

rapporter som fremkommer og videreformidle resultatene av disse.  

 

2) Det må omsettes internasjonale beslutninger til nasjonalt og lokalt nivå, 

herunder formidlingen av nasjonale jaktkvoter og hvordan disse kan oppnås på 

lokalt nivå, bl.a. ved hjelp av å bistå med organiseringen av lokal jakt-

tilrettelegging. Med tanke på kortnebbgås, vil Trøndelag være sentral, men med 

tanke på den fremtidige forvaltningen av grågås vil resten av landet også være 

viktig.  

 

3) Under AEWAs forvaltningsarbeid på gås, er Norge satt til å koordinere en 

internasjonal arbeidsgruppe som har fokus på konflikter mellom gjess og 

landbruk («Agricultural Task Force»). Prosjektansvarlig i bondelagets 

gåseprosjekt vil arbeide tett med koordinatoren for denne arbeidsgruppen og 

lokale berørte bønder slik at lokale utfordringer sikres og ivaretas på et 

internasjonalt nivå.  
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3/18 17/00537-21 Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag fra Nord-

Trøndelag Bondelag 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret spiller inn følgende kandidater til valgnemnda i Norges Bondelag: 

Fra vår region: 

1. Borgny Kjølstad Grande (NTBL) 

2. Johan Arnt Hernes (NTBL)  

3. Anna Rathe (STBL)  

4. Knut Johan Singstad (STBL) 

Fra andre landsdeler: 

1. Einar Aas Eng, Hedmark  

2. Bente Steinsland, Vestfold  

 

Ordfører: Karl Fredrik Okkenhaug  

Inn i valgnemnda i Norges Bondelag: Marit Haugen, Tore Rennan som vara. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Valgnemnda har startet sitt arbeid fram mot årsmøte 2018. 

 

Valgnemnda ønsker at hvert fylke evaluerer sittende styre i Norges Bondelag og gir en 

tilbakemelding både på hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre. Valgnemnda ber at 

fylkesstyret tenker over hvilke egenskaper og kompetanse som dere mener er viktige hos de 

tillitsvalgte i styret i Norges Bondelag, og tenk gjerne langsiktig! 

 

Valgnemnda ønsker innspill på kandidater som kan være aktuelle til styreverv i 2018 og 

kommende perioder. De ønsker seg minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra vår region og 

minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra andre landsdeler. Det skal oppgis om kandidaten er 

forespurt på forhånd eller ikke. 

 

Fristen for tilbakemeldinger fra fylkene er 15. februar 2018. 

 

Valgnemnda vil gå ut med en samlet oversikt den 25. januar 2018 over hvem som stiller seg 

til disposisjon for videre arbeid og ikke.  

 

I 2017 kom Nord-Trøndelag Bondelag med disse kandidatene: Anders Felde (Sogn og 

Fjordane, Solveig Rønning (Nordland), Johan Arnt Hernes (Nord-Trøndelag) og Aud Mari 

Folden (Nord-Trøndelag). 
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Oversikten viser hvilke valg som skal forberedes og hvem som er på valg. 

 

Styret i Norges Bondelag  

Leder for 1 år   Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag 

1. nestleder for 1 år  Bjørn Gimming, Østfold  

2. nestleder for 1 år  Frøydis Haugen, Hordaland 

 

 

3 styremedlemmer for 2 år 

Birte Usland, Vest-Agder  

John-Erik Johansen, Nordland  

Arne Elias Østerås, Hedmark, (Felleskjøpet)  

 

 

 

Følgende ble valgt i 2017 og er ikke på valg i 2018 

Einar Frogner, Hedmark  

Arnstein Røyneberg, Rogaland  

Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine)  

Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal (Nortura)  

 

Varamedlemmer i nummerorden for 1 år 

1. Bodhild Fjelltveit, Hordaland  

2. Erling Aas Eng, Hedmark  

3. Bente Stensland, Vestfold 

 

 

Ordfører og varaordfører for 1 år: 

a) Ordfører:   Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal  

b) Varaordfører:         Kjerstin G. Lundgård, Hedmark  

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Grete Liv Olaussen, Finnmark 

     2. Asgeir Slåttnes, Troms 

 

 

Leder og nestleder samt medlemmer m/varamedlemmer i valgnemnda  
 

Leder for 1 år: Svein Stubberud, Akershus 

Nestleder for 1 år: Sonja Herikstad Skårland, Rogaland  

 

 

Medlemmer på valg i 2018, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene): 

Buskerud, Hedmark, OpplandAnn Kristine Rossebø   Vara: Thomas Meyer French 

Sogn og Fjordane, Rogaland, 

Hordaland     Sonja Herikstad Skårland  Vara: Ola Andreas Byrkjedal 

Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag                  Gunnhild Overvoll  Vara: OddvarMikkelsen 
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Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2019) 

Nordland, Troms, Finnmark:   Tove Helene Mosti Berg Vara: Pål Ove Wika 

Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder:  Aslak Snarteland    Vara: Hege Gonsholt 

Østfold, Akershus, Vestfold:    Einar Enger   Vara: Anne Kraggerud   

Nortura:      Kari Redse Håskjold  Vara: Håvard Ringnes 

 

 

Valg av revisor for 2018 og fastsetting av revisors godtgjøring 

Revisors honorar for 2017 fastsettes etter regning.  

Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag. 
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4/18 17/00700-4 Program for årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 

2018 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret vedtok forslag til program for årsmøte 2018 med endringer som kom fram under 

styremøte.  

 

Bjørn Gimming har meldt forfall og erstattes med Arnstein Rønneberg. 

De politiske partiene skal inviteres. Prosjektplan samhandling Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag Bondelag skal legges fram for årsmøte. Fylkesstyremedlemmene forbereder 

innlegg til debatten. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Styret bør i denne saken vedta program for årsmøte. Små endringer kan justeres i ettertid.  

 

Norges Bondelag har fordelt deltakelse i fylkesårsmøtene og Nord-Trøndelag Bondelag har 

fått tildelt Bjørn Gimming. Ønsker styret at Gimming sier noe om beredskap fra Norges 

Bondelag sin side, for å lage en rød tråd i årsmøte? Eller er det andre tema som styret ønsker 

at Gimming spesielt skal si noe om?  

 

Tidligere ønsket styret seg Harald Sunde, tidligere forsvarssjef, som innleder. Det er gjort 

avtale med Sunde, så han kommer. Tema er beredskap og matsikkerhet. 

Program for årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2018 

 

15. mars kl 10 – 16.30. Stiklestad Nasjonale Kultursenter  

 

09.30-10.00 Ankomst og kaffe 

 
10.00-10.10  Velkommen til Årsmøte   
   

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste 
Sak 2: Valg av 2 representanter til, sammen med møteleder, å underskrive 
protokollen.  

 
10.10-10.30 Sak 3: Leders tale v/ Borgny Kjølstad Grande 
10.30-10.50 Sak 4: Innlegg fra styret i NB v/ Bjørn Gimming 
 
10.50-11.00 Beinstrekk 
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11.00-12.00 Sak 5: Spørsmål og debatt 
 
12.00-13.00 Lunsj 
 
13.00-13.30 Sak 6: Innlegg om beredskap og matsikkerthet v/ Harald Sunde,  
  tidligere forsvarssjef 
 

13.30-14.00 Sak 7: Debatt fortsetter 
 

14.00-14.30 Sak 8: Nord-Trøndelag Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene 

 

14.30-14.45 Kaffepause 

  

14.45-15.15 Sak 9: Årsmelding 2017. Styrets forslag til vedtak: Årsmeldinga for 2017 

godkjennes.  

Sak 10: Regnskap 2017. Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2017 

godkjennes v/ Ailin Wigelius 

Sak: 11: Strategi- og Arbeidsplan 2018. Styrets forslag til vedtak: Arbeidsplan 

for 2018 godkjennes. v/ Borgny Kjølstad Grande  

Sak: 12: Budsjett for 2018. Styrets forslag til vedtak: Budsjett for 2018 

godkjennes. v/ Ailin Wigelius 

 

15.15-16.00 Sak 13: Valg 

a) Leder for 2018 
b) 2 styremedlemmer for 2 år 
c) Nestleder for 2018 
d) 3 varamedlemmer til styret i nummerorden for 1 år 
e) 5 utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag for 2 år og 9 

varautsendinger i nummerorden for 1 år. 
f) 2 representanter til valgnemnd for Nord-Trøndelag Bondelag for 3 år, 

leder og nestleder for 2018. 
g) Møteleder for NTBLs årsmøte 2019. 
h) Fastsette godtgjørelse til fylkesstyret. 

 

Utdeling av pris til beste lokallag. 

Hilsninger til årsmøtet.  

 
16.00- 16.30 Sak 14: Aksjoner. Lukket årsmøte. 
16.30  Avslutning 
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5/18 17/00708-7 Regnskap pr. 31.12.2017 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret tar framlagte regnskap til etterretning og avventer endelig regnskap til godkjenning i 

neste styremøte. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Framlagte regnskap gir et rettmessig bilde av totalregnskapet for 2017, selv om det fortsatt 

kan komme noen små endringer etter at saksforelegget er utarbeidet. 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 435.009 kroner. Imidlertid har vi ikke fått utbetalt 

prosjektstøtte til Landbruksklyngen for 2017 på kr. 80.000,- På den andre siden har vi ikke 

mottatt regning fra Landbrukssamvirke på Unge Bønder samlingen på kr. 50.000,- Ut fra dette 

kan vi estimere et underskudd for 2017 på kr. 400.000,-  

Regnskapet viser at det har vært et rimelig hektisk år med stor møteaktivitet, noe som gjør 

utslag på kostnadsbilde for styret og styreleder. Likeså har vi et betydelig overforbruk på 

Rovviltutvalget som skyldes to forhold; Deltakelse i demonstrasjon i Oslo i januar og 

rovviltseminaret på Stjørdal i februar.  

Det er likeså et betydelig merforbruk på posten Aksjoner og Møter. Med 3 politiske møter, et 

på Inderøy omkring Landbruksmeldinga og 2 møter under valgkampen har vi et merforbruk 

på rundt 50.000 kroner i forhold til budsjett.  
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6/18 17/00708-8 Budsjett 2018 - 2. gangs behandling 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret vedtar, men de endringer som framkom i styremøte, forslag til budsjett 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Med bakgrunn i tildelte budsjettmidler fra Norges Bondelag, fjorårets regnskap, 

aktivitetsplaner for 2018 og budsjettdebatt i styremøte 22.11.2017 legger administrasjonen 

fram forslag til budsjett 2018. 

 

I budsjettet er det gjort kostnadsfordeling av styrets deltakelse på de enkelte aktiviteter, og det 

forutsettes derfor at dette blir fulgt opp ved innsending av reiseregninger. For styreleder, som 

har egen tildeling fra Norges Bondelag, er ikke samme fordeling forutsatt, men styreleders 

deltakelse i FAU er kostnadsført denne posten for å synliggjøre kostnadene med samarbeidet. 

 

Det budsjetteres med et underskudd for 2018, og dette synliggjør den aktivitet som planlegges 

og som er nødvendig for å gjøre en tilfredsstillende jobb for medlemmene og trøndersk 

landbruk. Skal Bondelaget være en synlig og respektert organisasjon kreves det engasjement 

og deltakelse på mange arena, og det gjøres en imponerende innsats fra styremedlemmer og 

andre tillitsvalgte i organisasjonen.  

 

Det er i budsjettet prioritert deltakelse og aktivitet gjennom de forskjellige faggrupper som 

har/får ansvar for jobbe med faglige spørsmål. Det er derfor riktig å påpeke overfor styret at 

ved eventuelt brudd i jordbruksforhandlingen ikke er budsjettert for regionale aksjoner / 

møter.  
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7/18 17/00766-4 Framdrift jordbruksforhandlingene 

 
 

 

Vedtak 

 

Styret tar framdriftsplan til etterretning 

 

Framdriftsplan: 

• 22.02.18 Styret vedtar framdriftsplan, oppnevning av arbeidsgrupper og føring 

  for utforming av uttalelse 

• 12.02.18 Felles innspillsmøte med landbrukssamvirke, fagorganisasjoner og  

  fylkesstyra for bondelaga i Trøndelag. 

• 19.02.18 Frist lokallaga til å svare på Questback eller skriftlig innspill til  

  fylkeslaget. 

• 19.02.18 Frist innspill fra arbeidsgrupper, samvirkeorganisasjoner, faglag, og 

  faste utvalg 

• 26.02.18 Styremøte behandlet innstilling fra administrasjonen. Kunnskapspåfyll 

  markedsordninger 

• 02.03.18 Forslag til uttalelse legges ut for behandling i Fylkesårsmøte 

• 15.03.18 Behandles i Fylkesårsmøtet 

 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Fjorårets opptakt til jordbruksforhandlingene var krevende med en forutgående debatt om 

Landbruksmeldinga og stortingsbehandlingen av denne. Saksbehandler opplever opptakten til 

jordbruksforhandlingene 2018 nesten like utfordrende med foreløpig uavklart 

regjeringsplattform, jordbruksoppgjør i fjor sommer som ikke gir så entydig mål for 

stortingsflertallet som kanskje behandlingen av Landbruksmeldingen kunne tilsi.  

Vi må imidlertid, som tidligere, tilkjennegi fra vårt fylke hva som er viktig for å ivareta våre 

medlemmers interesse ved årets forhandlinger.  

Vi har allerede, sammen med Sør-Trøndelag Bondelag, oversendt et notat til Trøndelag 

Fylkeskommune om hvilke elementer vi mener er spesielt viktig å sette fokus på for 

landbruket i Trøndelag, og opplever et fylkesting som i stor grad responderer positivt på våre 

innspill.  Vedlegger vårt innspill og uttalelsen som ble vedtatt i fylkestinget før jul.  

For det videre arbeidet har vi en del tidsfrister å forholde oss til, og styret har allerede trukket 

opp noen viktige elementer som vi bør har spesielt fokus på og som det blir oppnevnt 

arbeidsgrupper for. Dette gjelder blant annet kvoteordninger melk og utfordringer med 

kyllingproduksjon i distrikta.  

Likeså er det berammet møte i Grøntutvalg Trøndelag den 19. januar hvor innspill til 

Jordbruksforhandlingene er satt opp som sak.  

Det er berammet fellesmøte med rovviltansvarlige i bondelaga innenfor Forvaltningsregion 6 
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den 13. februar, og det er mulig det her også blir drøftet mulig innspill til 

jordbruksforhandlingene.  

 

Styret har gitt uttrykk for at vi lett blir for ordrik i våre uttalelser, og at det er behov for en 

kortere og mer konsis uttalelse. Dette er utfordrende når vi har så mange hensyn og ordninger 

som er viktig å ivareta, og vi skal prøve å speile lokallaga sitt engasjement. Saksbehandler 

mener at styrets intensjon er riktig, og at vi bør bestrebe oss på å kunne korte ned uttalelsen 

med 2 sider fra 8 til 6 sider. 

 

Fra Norges Bondelag har det kommet en mal for utforming av vår uttalelse, og saksbehandler 

mener at vi bør prøve å følge denne så langt som mulig, men samtidig være bevist på å 

tydeliggjøre områder vi mener er viktig. 
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8/18 17/00841-4 Strategi- og arbeidsplan 2018 - 2. behandling 

 
 

 

Vedtak 

 

Strategi- og arbeidsplan 2018 skal ferdigstilles til neste styremøte, med bakgrunn i arbeidet 

som ble gjort i 2017 innen de 5 hovedområdene. 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

  

Vedlagt ligger forslag til utarbeidelse av strategi og arbeidsplan 2018. 
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Strategi og arbeidsplan 2018-2019 

Fokus-områder Tiltak Oppgave Beskrivelse Ansvar Utført? 

Økt matproduksjon 

på norske ressurser 

Påvirke 

landbrukspolitikken 

 

Påvirke nasjonale og 

lokale politikerne i og 

fra 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 

Trøndelag. Bidra til at 

landbrukets stemme 

blir hørt i 

samfunnsdebatten i 

Trøndelag. 

 

Bruk media aktivt for å synliggjøre 

konsekvenser av regeringas politkk 

og ønsket politikk 

 Kontinuerlig 

Bidra til at flere 

snakker landbrukets- 

og matproduksjonens 

sak. 

Tett samarbeid med aktuelle 

organisasjoner som f.eks. NNN, LO, 

NHO og landbrukssamvirkene. 

 Kontinuerlig 

Påvirke Norges 

Bondelag 

 

Gjennom dialog påvirke styret i 

Norges Bondelag. Komme med 

høringsuttalelser. 

 Kontinuerlig 

Bidra til forskning og 

utvikling i næringa 
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Rekruttering     

Framtidsbonden Unge Bønderkurs  Videreutvikle og 

gjennomføre 

ungebønderkurs 

sammen med 

Samvirket 

  tidligere 

vedtatt å 

gjennomføre 

annenhvert 

år 

Arrangere 

samvirkedag for 

elever og studenter. 

 

   

Tidsklemme kurs  

 

    

Jordvern      

Utnytting av 

beiteressurser 

     

Trygg mat      
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1. kvartal 2018 (jan, febr, mars) 

 

• Styremøte xx.xx, xx.xx og xx.xx 

• Årsmøte xx.xx 

• Forberede jordbruksforhandlinger 

• Konf. Mat og landbruk 

• Rep.skapsmøte 21.-22. mars Thon 

hotell Opera 

 

 

 

 

Årshjul 2018-2019 (mars) for Nord-Trøndelag Bondelag 

 

3. kvartal 2017 (juli, august, sept.) 

• Styremøter: 18.09 

• Åpen gård, 27. august 2017 

• Agrisjå 26.-27. august 

• Ung bondesamling 25. august 

• Valg 2017 (politiske 

møter/debatter) 

• Tryggere sammen – regionale 

samlinger 

• Stortingsvalg 11.september 

• Ansattekonferanse 13-14. 

september 

• 20-21. september Lederkonferanse, 

fylkesleder og org.sjef 

2. kvartal 2017 (april, mai, juni) 

 

• Styresamling 24.-25. april 

• Styremøte/årsmøteutsendingsmøte: 

01.06. 

• Forberede jordbruksforhandlingene 

med innspill, markeringer og event. 

aksjoner   

• Frist Åpen gård ca 15.04. 

• Fremme kandidater til Askeladd-

prisen, frist ca. 25. april 

• Rep.skapsmøte 13. juni 

• Årsmøte NB 14. og 15. juni, 

Sarpsborg 

Løpende oppgaver 

• Gjennomføre styremøter 

• Jobbe politisk og bygge allianser mht bla økonomiske 

rammevilkår, rovdyr, jordvern, flom, 

grunneierrettigheter, samferdsel, bioøkonomi og det 

grønne skiftet. 

• Møter og dialog med politikere 

• Stimulere til kompetansebygging, rekruttering og 

likestilling 

• Synliggjøre mulighetene innen bygdenæringene  

• Bygge opp under arbeidet til NTBK, NTBU og 4H 

• Informasjonsarbeid/kurs 

• Stimulere til aktivitet i lokallagene 

• Stimulere til økt matproduksjon; konvensjonell og 

økologisk. Bidra til å møte forbrukertrendene.  

• Sette dagsorden og delta i relevante styrer og råd. 

• Fem fokusområder: Jordvern, trygg mat, økt 

matproduksjon i NT, utnytte utmarksressurser 

framtidsbonden 

 

4. kvartal 2017 (okt, nov, des.) 

• Styremøter: 30.10 og 4.12 

• Tryggere sammen – lokale 

samlinger 

• Årsmøter i lokallagene før 01.11 

• Regionmøter?? 

• Skattekurs 

• Ledermøte. Levende landbruk? 
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9/18 17/00968-5 Oppnevning av utvalg og mandat for de enkelte 

arbeidsgrupper. 

 
 

 

Vedtak 

 

Det oppnevnes arbeidsgrupper for følgende tema:  

• Kvoteordning melk 

• Gjødselvareforskrift 

• Volumproduksjon gris 

• Kyllingproduksjon i distrikta 

Deltakere og mandat er beskrevet for hver arbeidsgruppe. 

 

Endringer settes inn i saksframlegget. 

 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Med bakgrunn i tidligere diskusjoner foretas oppnevning av arbeidsgrupper som har som 

formål å bistå fylkesbondelaget i å fremme gode innspill til jordbruksforhandlinger og 

høringer innenfor spesifikke fagområder. En slik organisering av arbeidet vil i tillegg kunne 

engasjere langt flere tillitsvalgte/medlemmer, og det kan skape lokalt engasjement gjennom 

møter og drøftinger.  

I styremøte den 4. desember ble de generelle retningslinjer vedtatt :  

 

Fylkesstyret oppnevner 4 personer fra lokallaga + 1 fra fylkesstyret. Valg av deltakere gjøre 

på grunnlag av faglig kompetanse og interesse som enkeltmedlemmer har utvist innenfor 

fagområdet, samt at det skal søkes å oppfylle mål om representativ deltakelse.  

Arbeidsgruppen er et rådgivende organ for fylkesstyret og avgir sine uttalelser/innspill på 

saker innenfor valgt fagområdet til styret 

Arbeidsgruppen gis en budsjettramme som kan disponeres av arbeidsgruppen. 

Styremedlemmet fra fylkesstyret er ikke bundet til å følge arbeidsgruppens forslag ved 

behandling i fylkesstyret. 

 

 

 

ARBEIDSGRUPPE KVOTEORDNING MELK  
 

Sammensetting:  

              Borgny Grande,  Leder 

            Anita Marø 

            Erlend Fiskum 

            Trond Hodne 

            Gunn Olaug Skei 



25 av 29 

 

 

 

 

 25  

 Rune Ramdal 

 

Sekretær:  Org.sjef 

 

Mandat for gruppen:  

Hvordan skal melkeproduksjonen i Trøndelag organiseres på en måte som gir sikkerhet for at 

produksjonsvolumet har en økning minst på linje med øvrige deler av landet. Det forutsettes 

at det er en inntektsvekst for fylkets melkeprodusenter minst lik resten av landet. 

 

Arbeidsgruppen legger fram, innen 26. februar 2018, for fylkesstyret forslag til elementer 

som er naturlig å fremme ved årets jordbruksforhandlinger.  

Arbeidsgruppen legger fram, innen 20. mai 2018, forslag til innspill fra Nord-Trøndelag 

Bondelag på Landsmøtet 2018.  

 

Gruppen skal vurdere hvilke løsninger for regulering av kvotepris, leie eller kjøp, som kan 

fremme produksjonen i Trøndelag. Likeså skal gruppen drøfte om kvoteordningen som 

system gagner melkeprodusentene i fylket, og om det er andre reguleringsordninger som kan 

benyttes.  

• Leie av melkekvoter i et produksjonsreguleringsperspektiv 

• Økonomiske betraktninger om leie av melkekvoter (med fokus på leietaker) 

• Kjøp av melkekvoter 

• Vurdere utfordringene med leie av kvoter for samdrifter 

• Det vil være formålstjenlig at gruppa har løpende kontakt med arbeidsgruppen i Tine 

Meierier som er oppnevnt til å se på kvoteordningen.  

 

 

ARBEIDSGRUPPE KYLLINGPRODUKSJON I DISTRIKTA 
Det er allerede etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nord-Trøndelag, 

Sør-Trøndelag, Hedemark og Oppland Bondelag. Arbeidsgruppa har hatt sitt første møte, og 

det er utformet et notat som  beskriver utfordringene for en kyllingproduksjon over hele 

landet. Endelig innspill til fylkesstyra vil bli gjort etter at vi har nødvendig tallmateriale for 

eventuelle tiltak over jordbruksavtalen.  

 
Tore Rennan  Nord-Trøndelag trennan@online.no  99 57 29 61 

Kristine Ek. Brattset Sør-Trøndelag  brattset.k.e@gmail.com 95 72 99 90 

Åse Sundvor  Hedmark  aase@sundvor.net  95 43 87 08 

Trond Ellingsbø Oppland  tronell@online.no  40 57 59 58 

 

 

ARBEIDSGRUPPE GJØDSELVAREFORSKRIFT  
Sammensetting:  

             Lorns Olav Aunsmo,  Leder 

            Anne Grete Rostad 

            Tormod Bergum 

            Bjørnar Schei 

 Dag Vidar Barstad 

 Einar Otto Ingulfsvann 

  

 

mailto:trennan@online.no
mailto:brattset.k.e@gmail.com
mailto:aase@sundvor.net
mailto:tronell@online.no


26 av 29 

 

 

 

 

 26  

Sekretær:  Org.sjef 

 

Mandat for gruppen:  

Beskrive konsekvensene av forslaget til ny gjødselvareforskrift for landbruket i Nord-

Trøndelag.  

Arbeidsgruppen skal vurdere de miljømessige effekter/konsekvenser, samt eventuelle 

konsekvenser på struktur og geografisk produksjonsforskyving samlet for landbruket i fylket. 

Arbeidsgruppen skal også se på hvilke konsekvenser dette kan ha for den enkelt gårdbruker 

når det gjelder behov for investeringer, endringer i driftsopplegg og driftsformer.  

 

Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av dette arbeidet komme med forslag til punkter som Nord-

Trøndelag Bondelag bør vektlegge i sin høringsuttalelse.  

 

 

ARBEIDSGRUPPE VOLUMMODELL GRIS 
 

 

Opprettet 22.01.2018 

 

 

Sammensetting:  

Audhild Slapgård, Leder 

Kristin Kjølen 

Kåre Peder Aakre 

Johannes Skilbrigt 

Tore Johan Sandvik 

 

 

 

Sekretær:  Org.sjef 

 

Mandat for gruppen:  

Beskrive konsekvenser en overgang til volummodell på gris vil ha for svineprodusentene og 

næringa i vårt fylke. 

Gruppa skal videre vurdere tiltak for å redusere konsekvensene av overgangen til 

volumproduksjon med den reduserte mulighet til markedsregulering dette medfører. 

Gruppa skal ut fra dette arbeidet komme med forslag til tiltak som fylkesstyret kan bringe inn 

som innspill før årets jordbruksforhandlinger.  

 

Det vil være en styrke for gruppas arbeid, og for organisasjonens engasjement at gruppa søker 

å involvere enkeltprodusenter eller lokallag inn i diskusjonen.   
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10/18 18/00029-2 Prosjektplan for samhandling eventuelt 

sammenslåing av NT Bondelag og ST Bondelag 

 
 

 

Vedtak 

 

Fylkesstyret ber leder og nestleder ta innspill inn i FAU. Revidert planen tas opp på felles 

styremøte 12.februar med sikte på vedtak i styremøte 26.februar. Saken skal deretter opp på 

årsmøte i begge fylkeslaga.  

  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Stortinget har vedtatt en regionreform, der Trøndelag er først i løypa. Det skal dannes 11 

fylker av de 19 vi har i dag. Dette vil få konsekvenser for organiseringen av Norges Bondelag 

Det er satt ned et utvalg som skal komme med forslag til 15.oktober, med sikte på behandling 

i årsmøtet i Norges Bondelag juni 2019. Eventuelle endringer for Norges Bondelag vil bli 

iverksatt fra 2020.  

1.jan 2018 ble Trøndelag et fylke, noe som vil få konsekvenser for hvordan vi jobber mot det 

regionale nivået i Trøndelag. Fylkesmannen blir sammenslått i likhet med fylkeskommunen 

og en rekke andre organisasjoner. Omorganiseringen tvinger frem en diskusjon i Nord-

Trøndelag og Sør -Trøndelag Bondelag om hvordan man skal tilpasse seg. 

 

På bakgrunn av dette har man begynt å utarbeide en prosjektplan som skal kartlegge hvordan 

Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag skal forholde seg til dette.   

Prosjektplanen har vært lagt fram for FAU, som sier seg enig i at det må utarbeides en plan. 

Videre har hovedtrekk fra diskusjonen har blitt tatt inn i prosjektplanen.  

 

Det er viktig at styret diskuterer følgende: 

- Tidshorisont; modellen må gå i takt med arbeidet som gjøres i Norges Bondelag, der 

det det tas sikte på å komme med forslag 15. oktober 2018. Hvis ikke risikerer vi å 

foreslå modeller som går på tvers av det som blir vedtatt i Norges Bondelag. 

- Organisering: hvordan bør prosjektet organiseres for å sikre implementering og 

eierskap? Bør det tas inn eksterne aktører fra partnerskapet for å få innspill fra de som 

ser prosessen «fra utsiden»? 

- Plan for samhandling; det er viktig at fylkesstyrene har en plan for samhandling mot 

vedtak i Norges bondelag i 2019.  

- Påvirkning inn i mot den nasjonale prosessen; prosjektplanen må også inneholde en 

plan for hvordan det skal jobbes opp mot det den nasjonale prosessen i Norges 

Bondelag. 

 

Prosjektplanen skal legge grunnlag for en skisse med problemstillinger som fylkeslagene kan 

legge frem for sine årsmøter 
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11/18 18/00081-1 Nye regioner i nye Trøndelag 

 
 

 

Vedtak 

 

Fylkesstyret tar saksutredning til etterretning og vedtar følgende: 

- Administrasjonen skal utarbeide plan for hvordan NTBL skal rigge arbeidet og 

struktur slik at vi er operativ og attraktiv for samhandling med regionrådene. Plan 

legges fram ved neste styremøte. 

- Planen sendes ut på høring til lokallaga. 

 

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. 

Trøndelag er først i løypa, og fra 1.jan 2018 ble både fylkesmennene og fylkeskommunene i 

Trøndelag slått sammen.  

 

Det er ikke bare fylkeskommunene og fylkesmennene som slår seg sammen. 

Strukturendringene på regionalt nivå får konsekvenser for organiseringen i hele samfunnet. 

Bondelagene i Trøndelag er et eksempel på hvordan sammenslåingen av fylkene får 

konsekvenser for organisering hos oss.  

 

I tillegg til regionreformen har det også vært en kommunereform som ble rullet ut av 

Stortinget i 2014. I Trøndelag har en del kommuner på kysten valgt å slå seg sammen.  

 

Hele det offentlige Trøndelag er dermed i endring og nye strukturer setter seg.  

 

Som et resultat av regionreformen og sammenslåingen av Trøndelag ser vi at kommunene 

velger nye samarbeidsløsninger og arenaer. Flere kommuner har jobbet i ulike regionråd i 

lang tid. Nå ser vi at disse regionrådene vitaliseres og nye regionråd etableres. De som har 

kommet lengst er de 13 kommunen i Namdalen som etablerte et regionråd før jul og ansatte 

en daglig leder. Målet med regionrådet er å samle krefter for å drive påvirkning mot det 

regionale nivået og drive samfunnsutvikling på tvers av kommuner innenfor et begrenset 

geografisk område. Et eksempel på hva Namdal regionråd jobber med er en felles 

bioøkonomistrategi for Namdalen.  

 

Det er flere regionråd under etablering, forrige uke ble Midt-Trøndelag Regionråd stiftet med 

Levanger, Stjørdal og Verdal. Fosen Regionråd er etablert.  

 

Det regionale partnerskapet har tegnet et kart der alle kommuner i Trøndelag er definert inn i 

en region. Det signaliseres at man ønsker å bruke regionene som en samhandlingspart i den 

daglige kontakten mellom fylkesnivået og kommunene.  
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Strukturen på regionrådene er ikke fastsatt. Hva regionene skal jobbe med og hvordan de skal 

jobbe, er fortsatt under utvikling og kan bli ulikt fra region til region.  

 

Det vil imidlertid være naturlig å tro at det som skjer i regionrådene vil ha betydning for 

hvilke utviklingsmuligheter og fokus landbruket får i de ulike geografiske områdene.  

 

NTBL må rigge vårt arbeid og struktur slik at vi er operativ og attraktiv for samhandling med 

regionrådene. Regionrådene vil jobbe med saker som berører lokallagene og de vil jobbe med 

saker som berører fylkesnivået. Vi må derfor finne hensiktsmessig samhandling mellom 

lokallag og fylkesplan som gir oss påvirkningskraft.  

 

Hvordan vi skal organisere oss må diskuteres med lokallagene. Det er mulig å se for seg ulike 

måter å organiser oss på.  

 

- Deltakerne i regionmøtene tilsvarer regionrådene  

- Vi arrangerer to regionmøter i året der en av fylkesstyrets medlemmer deltar og her 

diskuteres relevante saker som kommer opp i regionrådene. Her deltar alle 

lokallagslederne.  

- Det velges en arbeidsgruppe blant lokallagslederne med en leder som har den daglige 

oppfølgingen av regionrådene og som møter på de arenaene som er hensiktsmessig.  

- Finansiering av dette?? 

- Samhandling mellom regionrådene? Et felles møte med arbeidsgruppelederne?  

 

 


