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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
23.01.2017
10:00-15:00
Vuku

Møtedato
Møtetid
Møtested

Vår dato: 15.02.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård,
Trond Hodne, Lorns Olav Aunsmo
Forfall: NTBU, NTBK, Svenn Ove Fosseng
Som varamedlem møtte:
Til behandling:
Faste saker:
1/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2017

Godkjenning av protokoll
a) Protokoll fra styremøte 12. desember
Vedtak: Godkjent

3/2017

Siden sist / åpen post
a) Org.sjefsamling v/Anne Marit
b) Rovdyrmøter v/Leif
c) AU Trøndersk tenkeloft v/ Asbjørn
d) Inn på tunet v/Brita
e) Jordvernallianse v/Trond
f) Mat og landbruk v/Asbjørn
Vedtak: a)-f) Til orientering

4/2017

Medlemsoversikt

5/2017

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Nasjonal økomelkkonferanse
b) Årsmøte i NT Bygdekvinnelag
Vedtak: a) Asbjørn deltar på dag 1, Brita på dag 2, b) Audhild
deltar

6/2017

Media

7/2017

Fylkeskontoret informerer
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Saker til behandling

1/17

17/00051-1

Program ledersamling 7.-8. februar 2017

Vedtak
Styret diskuterte program for ledersamling. Styret gir administrasjonen i oppgåve å
ferdigstille programmet.

Saksutredning
Styret skal i denne saken diskutere endelig program og gjennomføring av ledersamling i Åre
7.-8. februar 2017.
Hvem som kommer fra Norges Bondelag er ikke avklart enda, dette pga styremøte i NB.
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har spilt inn forslag til programmet via e-post.
Administrasjonen sjekker ut og avklarer før styremøte.
7. februar
Buss fra Steinkjer, biler fra Stjørdal
Ankomst Copperhill, Åre
Kl 12 - 13

Lunsj på Copperhill

Kl 13

Velkommen

Kl 13.15

Landbruksmelding
Valg 2017
Jordbruksforhandlingene

Kl 15

Inspirator

Kl 16-16.15

Pause med noe å bite i.

Kl 16.15

Sverige i EU, landbruk og klima. Håkan Nilsson, regionleder i LRF Jemtland

Kl 18

Slutt med fagprogram

Kl 19.30

Middag

8. februar
Kl 08.30

Oppstart
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Media
Mediatrening
Kl 10.30-11

Pause (utsjekking)

Kl 11.00

Saker for lokallag. Gruppearbeid.

Kl 13.30

Lunsj

Kl 14.15

Avreise
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2/17

17/00016-3

Årsmøte 2017 1. beh.

Vedtak
Styret vedtar framlagte program for årsmøtet. Administrasjonen forespør innleder.

Saksutredning
Årsmøtet 2017 skal avholdes på Scandic Hell Hotell fra 15.-16. mars. Dag 1 er felles med
Sør-Trøndelag, og arbeidsgruppa for mulig fylkessammenslåing har sett på programmet.
I utgangspunktet har Norges Bondelag sagt at Brita Skallerud deltar fra styret, men vi har bedt
om at det stiller to styremedlemmer, spesielt på dag 2. Vi avventer tilbakemelding på hvem
den andre blir.
Forslag til program er:
Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Tidspunkt: 15. – 16. mars 2017
Besøk fra Norges Bondelag: To fra Norges Bondelag, Astrid Solberg og Brita Skallerud
15. mars
Møteleder: Fylkesleder Lars Morten Rosmo
Kl 10.00 Oppmøte og registrering. Litt mat og kaffe, med mer
Kl 11.00 Møtestart
Velkommen v/ ordfører i Stjørdal, 5 minutter
Innledninger v/ fylkesledere Asbjørn Helland og Lars Morten Rosmo 10 min hver
Innledning v/ Brita Skallerud, Norges Bondelag 20 min
Kl 11.45 Sammenslåing fylker og kommuner
Innledning v/ leder fellesnemnda Anne Marit Mevassvik 20 min
Innledning v/ fylkesmann Frank Jenssen 20 min
Innledning v/ ordfører Leksvik/Rissa 10 min
Innledning v/ tidligere lokallagsleder 10 min
Oppklarende spørsmål
Kl 13.00 Lunsj og innsjekking
Kl 14.00 Innledning til gruppearbeid v/ Borgny Grande og Kari Åker. Tema: Hvordan arbeide
sammen opp mot større kommuner, en fylkeskommune og en fylkesmann.
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Kl 14.15 Gruppearbeid, endringer i struktur i kommuner, fylkeskommune, fylkesmann. 10
stk, 15 grupper, fylkesstyret er gruppeledere, oppnevne sekretærer, Grupper settes opp på
forhånd, mal for referat:
- Hva er viktig for fylkeslag og lokallag (samt sentralt i Bondelaget) ved endringer i
offentlig struktur, hvordan forholde oss?
- Hvordan påvirkes organisasjonsstrukturen i Trøndelag, og hva vil det bety for
Bondelaget?
- (Hvordan kan endringer i off struktur skape en positiv utvikling for Bondelaget,)
Hvilke muligheter er for Bondelaget i endringene i off struktur?
Kl 15.15 Pause
Kl 15.45 Debatt, fremlegging av noen av gruppenes arbeid
Kl 17.00 Oppsummering v/ Asbjørn Helland
Kl 17.30 Slutt
Kl 19.30 Felles middag med underholdning (Jostein Grande?). Toastmaster Tore Bjørkli?
Gjester:
- Tore B og Kirsten I. V.
- Tore O. S. og Anne Marit M.
- Samvirket: Marit H, Harald L, Nils Asle D, Trine HV, Tone Våg, Steinar Klev, Eilif
Due, Bjørnar Schei, Torstein Bjerkan Klev, Tora V. Dombu,
- Vigdis H. (IN)
- Arnt Inge og ST
- Frank Jenssen
- Utdeling av bondeprisen til Eivind Myklebust
- Partilederne i fylkespartilagene
- Årets lokallag, utdeling
- Ivar Vigdenes
- Tora V. D. takker for maten

16. mars
Møteleder Karl Fredrik Okkenhaug
Kl 0830. Registrering
Kl 09.00 Møtestart
- Velkommen til årsmøte
- Godkjenning av innkalling/sakliste
- Opprop
Kl 09.20 Leders tale v/ fylkesleder Asbjørn Helland
Kl 09.50 Ny jordbruksmelding
- Ny jordbruksmelding, innledning v/ politiker (?) og Brita Skallerud/annet
styremedlem.
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-

Debatt

Kl 11.00
- Styrets innspill i jordbruksforhandlingene
- Styrets forslag til årsmøteuttalelse?
Kl 11.30 Lunsj og utsjekking
Kl 12.30 Innkomne saker
- Orienteringssak: Forslag til vedtektsendringer, sak til årsmøtet i Norges Bondelag
Kl 12.45 Årsmøtesaker (innlagt en pause)
- Årsmelding
- Regnskap
- Arbeidsplan
- Budsjett
- Valg
- Åpen post
Kl 14.30 Aksjonsplanlegging (lukket møte)
Kl 15.00 Årsmøteuttalelse fra årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag
Kl 15.15 Avtakking med blomster og gaver til de som går ut av styret
Kl 15.30 Slutt
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3/17

17/00074-1

Jordbruksmeldinga

Vedtak
Styret tar representantskapets vedtak til orientering. Styret støtter opp om bålaksjonen 31.
januar.

Saksutredning
Statsråd Dale la den 9. desember 2016 fram Meld. St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling –
En fremtidsrettet jordbruksproduksjon».
Meldinga ble kort diskutert på styremøtet den 12. desember.
Meldinga ble utsendt til høring i lokallaga den 21.12, med frist for tilbakemelding innen 15.
januar.
Det har kommet inn en uttalelse fra Skjelstadmark Landbrukslag.
Meldinga ble behandlet i ekstraordinært representantskapsmøte den 11. januar 2017.
Representantskapets vedtak ligger som vedlegg.
Det vil bli en bålaksjon i lokallag og fylkeslag den 31. januar kl. 15.00, hvor det vil komme
informasjonsmateriell fra Norges Bondelag sentralt.
Diskusjon i styret:
Bekymringsfullt at vi kun har fått ei tilbakemelding fra lokallaga. Svært kort tid til å komme
med innspill.
Hvordan møter vi kravet om effektivitet?
Meldinga går ikke igjennom Stortinget uten videre.
Bålaksjon – telefonmøte med lokallagslederne. Prioriterte områder: Namsos (Tormod
Bergum), Steinkjer (Sven Kleppa), Levanger (Eskil Brenne), Stjørdal (Odd Magne Storflor).
Stormøte 9. mars – vårt møte, oppspill jordbruksforhandlingene.

8

4/17

16/00839-4

Jordbruksforhandlingene 2017 - Grunnlag og
framdriftsplan

Vedtak
Administrasjonen utarbeider utkast til uttalelse med bakgrunn i fjorårets innspill og styrets
signaler i styremøtet.

Saksutredning
Administrasjonene legger ved fjorårets uttalelse fra Nord-Trøndelag Bondelag til Norges
Bondelag som grunnlag for diskusjon. Det vil imidlertid ved årets jordbruksforhandlinger
være en rekke forhold som påvirker vårt utgangspunkt og posisjon. Dette gjelder både sentralt
vedtatte betingelser og det er regionale utviklingstrekk som må ivaretas.
Av ting som kan nevnes er:
 Landbruksmeldingene
 Rovdyrsituasjonen
 Regionprosessen
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5/17

17/00036-1

Vedtektsendring

Vedtak
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag vil sammen med Styret i Sør-Trøndelag Bondelag sende
følgende vedtektsendring til årsmøtet i Norges Bondelag:
§ 4 Organisasjon
5. avsnitt (nytt): Dersom fylker slår seg sammen kan eksisterende fylkeslag i Norges Bondelag
fortsette som selvstendige fylkeslag etter søknad og godkjenning av styret i Norges Bondelag.
Subsidiert ber Bondelaga i Trøndelag om årsmøtets tilslutning til å bestå som selvstendige
fylkeslag, i første omgang inntil framtidige stortingsvalgkretsene er etablert.
Administrasjonen i fylkeslaga utarbeider saksframlegg til årsmøtet, og sender dette innen 1.
februar.

Saksutredning
Styret vedtok på styremøtet den 12. desember å sende en dispensasjonssøknad til årsmøtet i
Norges Bondelag, om å bestå som selvstendig fylkeslag i første omgang fram til
stortingsvalgkretsene slås sammen.
Etter en vurdering administrativt, men en påfølgende epostrunde så har man vurdert det som
mest hensiktsmessig å innstille på et vedtektsendringsforslag.
Administrasjonen i Norges Bondelag har signalisert følgende gjennom epost fra Astrid
Solberg: «I hovedsak mener vi det er unødvendig med en lovendring allerede på årsmøtet til
sommeren, men at det er riktig at årsmøtet orienteres og gir en tilslutning til at det ikke er
påkrevd med en lovendring før vi har hele bildet rundt regionreformen.»
Administrasjonen i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag oppfatter det som umulig å videreføre
dagens praksis, da det vil være i strid med våre vedtekter og vårt lovverk.
Det er etter vår oppfatning kun årsmøtet som har anledning til eventuelt å gi dispensasjon fra
gjeldene vedtekter, og det vil være aller best om årsmøtet vedtar en endring i vedtektene slik
at man unngår at det oppstår konflikter rundt lovverket.
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6/17

16/00937-2

Innspill til valgnemda i Norges Bondelag 2017

Vedtak
Styret innstiller følgende til valgnemda i Norges Bondelag: Anders Felde (Sogn og Fjordane),
Solveig Rønning (Nordland), Johan Arnt Hernes (Nord-Trøndelag, Aud Mari Folden (NordTrøndelag)

Saksutredning
Saken er utsatt fra forrige møte.
Det har kommet brev fra valgkomiteen i Norges Bondelag hvor fylkene bes om å komme med
innspill. Valgkomiteen ber om fylkesstyret evaluerer sittende styre i Norges Bondelag og gir
en tilbakemelding til valgnemnda både på hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre.
Det bes om 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.
Det ønskes innspill på kandidater som kan være aktuelle til styreverv i 2016 og kommende
perioder, og minst 2 navn (en kvinne og en mann) fra egen region og minst 2 navn (en kvinne
og en mann) fra andre landsdeler.
Frist for tilbakemelding er 15. februar 2017.
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7/17

17/00050-1

Strategi- og arbeidsplan Nord-Trøndelag Bondelag
2017

Vedtak
Styret har diskutert strategi- og arbeidsplan 2017. Ut fra diskusjonen i styret utarbeider
administrasjonen forslag til strategi- og arbeidsplan for 2017, som legges frem for styret på
neste styremøte.

Saksutredning
Under ligger strategi- og arbeidsplan for 2016.
Den legges fram for styret som grunnlag for diskusjon for nest års strategi- og arbeidsplan.
Strategi- og arbeidsplanen skal vedtas på årsmøtet.

Strategi- og arbeidsplan 2016
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
Påvirke nasjonale og lokale politikerne i og
fra Nord-Trøndelag

Beskrivelse:
Fylkeslaget skal ha tett kontakt med;
a. Representanter i Regjering
b. Støttepartiene
c. Stortingspolitikerne
d. Fylkespolitikerne
Oppfordre lokallagene til politisk kontakt i
sine kommuner.

Sette landbruket på dagsorden i NordTrøndelag. Bidra til at landbrukets stemme
blir hørt i samfunnsdebatten i NordTrøndelag.

Aktiv bruk av sosiale medier
Bruk media aktivt for å synliggjøre
konsekvenser av regeringas politkk og ønsket
politikk
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Bidra til at flere snakker landbrukets- og
matproduksjonens sak.
Påvirke Norges Bondelag

Tett samarbeid med aktuelle organisasjoner
som f.eks. NNN, LO, NHO og
landbrukssamvirkene.
Gjennom dialog påvirke styret i Norges
Bondelag.Komme med høringsuttalelser.

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
Arbeide for økt effektivitet i lisens/ kvotejakt
innenfor rovviltforliket.
og ekstraordinære uttaket av rovdyr før
beitesesong. Ha et tett samarbeid i
rovviltutvalget og med andre organisasjoner.
Arbeide for et redusert bestandsmål for
Synliggjøre konsekvensene av rovdyrforliket
rovvilt og en revidering av rovviltforliket i
i Nord-Trøndelag og løfte konsekvenseen av
Stortinget.
forliket politisk.
Arbeide aktivt med ny forvaltningsplan for
Arbeide opp mot rovviltnemnda for region 6,
rovdyr i region 6 med tanke på mindre
samhandle med de organisasjoner som er
rovdyrtrykk på beitenæringen i Nordnaturlig og søke et samarbeid med SørTrøndelag.
Trøndelag Bondelag
Styrke beitebruk generelt og utnytting av
Utnytte nord-trønderske fôrressurser. Jobbe
utmark spesielt.
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
Bidra med innspill og ressurser i utviklingen
Trøndelag med tanke på å skape innovasjon
og arbeidet i Landbruk 21 Trøndelag.
og utviklingskraft i trøndersk landbruk.
Bidra til å gjennomføre Landbruk 21
Trøndelag , og Grønn forskning som en del
av dette.
Motivere til utviklingsprosjekter og
Være på de arenaene som LA21TR og GF
forskningstema som er viktig for
rigger.
nordtrøndersk landbruk.
Tiltak 4: Målrettet aktivitet mot ungdom
Oppgave
Unge Bønderkurs
Tidsklemme kurs

Beskrivelse
Videreutvikle og gjennomføre
ungebønderkurs sammen med Samvirket

Ha tett kontakt med landbruksskolene og
Nord Universitet.

Arrangere samvirkedag for elever og
studenter.
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Være aktive for å rekrutere til
naturbruksskoler og høyere
landbruksutdanning.

Mål 2: Utvikle organisasjonen
Tiltak 1: Bidra til god drift i lokallagene
Oppgave
Være en inspirasjonskilde for, og bygge
kunnskap i lokallagene.

Være en inspirasjonskilde og bygge
kunnskap i de lokale valgkomiteene.
Bidra til at lokallagene bruker Min side
Bidra til at lokallagene synes i media.
Tiltak 2: Økt medlemstall
Oppgave
Videreutvikle arbeidet i verveutvalget
Vervekvelder
”Først på tunet”

Beskrivelse:
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.
Arrangere kurs eller samlinger for de lokale
valgkomiteene.
Bidra med informasjon
Inspirere til og bidra med kunnskap og
hjelpemiddel for å komme i media.
Beskrivelse
Verveutvalget skal oppfordre og legge til
rette for verving i lokallagene.
Arrangere vervekvelder i hele fylket
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.
Utvikle samarbeidet med Sør-Trøndelag
Gjennomføre felles styreseminar og to felles
Bondelag for å sikre landbrukets påvirkning styremøter.
i det nye fylket
Mål 3: Økt fokus på matsikkerhet og forbrukerperspektiv
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Tiltak 1: Bygge kunnskap om og tillit til norsk mat
Oppgave
Beskrivelse:
Bygge et mentalt importvern, slik at
Bygge kunnskap om våre ”sikkerhetsnett”
nordtrønderen etterspør og velger norske
og måten vi produserer maten på.
varer.
Bygge kunnskap om norsk/trøndersk mat i
Lage godsaker og tilby media stoff og
media og bidra til forstålsen av at norsk mat vinklinger.
er trygg.
Aktiv bruk av Facebook
Oppfordre lokallagene til aktiviteter rettet
Bidra til viderutvikling av landbruksspillet.
mot skolene
Oppfordre lokallagene til flere Åpen Gård
Tilrettelegge for lokallaga og sørge for
arrangement.
informasjon
Oppfordre lokallagene til å gjennomføre
Spre informasjon og delta på kurskvelder.
kurset Tryggere sammen.
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.
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
Bidra til videre forskning og utvikling
Utvikling av bioøkonomi
innenfor bioøkonomi og klimasmarte
løsninger for landbruket i samhandling med
aktuelle forsknings- og utviklingsmiljø.
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17/00066-1

Årsmelding 2016
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Vedtak
Årsmelding 2016 lages i en skriftlig utgave og en videofilm med fakta om nordtrøndersk
landbruk.

Saksutredning
I 2013, 2014 og 2015 har årsmeldinga for Nord-Trøndelag Bondelag blitt presentert i form av
en videofilm, i tillegg til en skriftlig versjon i A4.
Filmene har fått variert mottakelse, med henholdsvis 3.588, 367 og 678 visninger på
YouTube. Den første ble omtalt i Trønder-Avisa og lagt inn i artikkelen der, noe som nok
forklarer det høye seertallet. Filmene er blitt linket opp fra egen hjemmeside og fra Facebook,
og er vist på fylkesårsmøtene.
Signalene fra styret er at det er ønskelig med film også for 2016, og at vi ikke skal tilbake til
tidligere års årsmelding – et 4-siders bilag til Landbrukstidende.
2016 ble et år med jordbruksavtale og ingen demonstrasjoner, og dermed lite videoopptak. Et
forslag fra administrasjonen er å lage en film på Åre med noen av lokallagslederne, der de
holder fram plakater med fakta om landbruket i Nord-Trøndelag. Vi kan komplettere med
droneopptak eller andre opptak som viser mangfoldet i fylket.
Saken legges fram til diskusjon i styret, og gode ideer mottas med takk!
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