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PROTOKOLL
fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag
Møtedato
Møtetid
Møtested

28.08.2017
10:00-16:00
Stiklestad

Vår dato: 04.09.2017
Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag
Telefon

Sak 16/00951
Som medlemmer møtte: Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav
Aunsmo, Tore Rennan, Kristoffer Moan, Line Klausen

Forfall: Svenn Ove Fosseng
Som varamedlem møtte: Ingunn Vinge, Eline Kippe (NTBU)
Til behandling:

Faste saker:
1/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

2/2017

Godkjenning av protokoll
a) Godkjenning av protokoll styremøte 1.juni
Vedtak: Godkjent

3/2017

Siden sist / åpen post
a) Kyllingproduksjon i Trøndelag v/Tore
b) Møte i rovviltutvalget v/Kristoffer og Leif
c) Åpen Gård v/alle
d) Organisering av jakt på gås v/Tore
e) HMS-dag under Forskningsdagene v/Borgny og Brita
f) HUNT- en helse v/Borgny og Leif
g) Agritec v/Leif
h) Agrisjå v/alle
i) Ung Bondesamling v/ de som var der
j) Besøk fra Rogaland v/Audhild
k) Frostadan v/Audhild
l) Konferanse i Lierne v/Borgny

Vedtak: a)-b) Til orientering c) De som arrangerer får en oppmerksomhet til
jul. d) Mediasak på organisering av gåsejakt i Beitstad. e)-l) Til orientering.
4/2017

Medlemsoversikt

per 31.12.2016: 5039
per 22.08.2017: 5006
Vedtak: Til orientering

5/2017

Invitasjoner/møter/arrangement
a) Rovdyr-utmarksressursdebatt Stiklestad 28. august
b) Landbrukspolitiskdebatt Stjørdal 31. august
Vedtak: Til orientering

6/2017

Media (se egen sak)

7/2017

Fylkeskontoret informerer
a) Ansattesituasjonen v/Leif
Vedtak: Til orientering
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Saker til behandling

34/17

16/00701-96 Høringsuttalelse revidering forvaltningsplan rovvilt

Vedtak
Styret slutter seg til uttalelsen fra Rovviltutvalget i Nord-Trøndelag Bondelag med endringer
som har kommet fram i styremøtet. Det søkes samordning med Sør-Trøndelag Bondelag på de
områder det er naturlig å utforme felles høringsuttalelse.

Saksutredning
Rovviltutvalget legger fram med dette et forslag til høringsuttalelse vedrørende revidering av
forvaltningsplan for Rovviltnemda i region 6.
Utvalget er meget bekymret for framtida til beitenæringen i vårt fylke med den
rovviltsituasjonen vi i dag opplever. Utvalget oppfatter heller ikke at det reviderte forslaget til
forvaltningsplan inneholder tiltak som endrer denne situasjonen, tvert imot er det en reell fare
for at en større forvaltningsbyrde blir lagt på områder i nordre del av Trøndelag.

Forslag til uttalelse:
Nord-Trøndelag Bondelag har mottatt Høringsutkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i
region 6 Midt-Norge og vil med dette avgi høringsutkast
Beiteressursene må gis langt større verdi i forvaltningsregimet.
Rovdyrtrykket på beitenæring skaper sto bekymring i store deler av fylket, og årets
beitesesong forsterker uroa som næringa har for framtidig beitebruk i våre områder. Flere
bruk avvikler saueholdet på grunn av store tap, og det kan synes vanskelig å motivere neste
generasjon til å satse i rovdyrutsatte områder. Vi registrer en forflytning av saueproduksjonen
fra fjellbeiteområdene til lavlandet hvor rovdyrtrykket foreløpig er mindre. Dette er
bekymringsfullt både fordi det forrykker geografisk produksjonsfordeling, men også fordi vi
ikke lenger er i stand til å utnytte de beste beiteområdene som fort gror igjen og mister sine
produksjonspotensialer.
NIBIO har gjennomført en feltregistrering av beiteressursene i Nord-Trøndelag som
konkluderer med at vi utnytter kun 25% av beiteressursen, og at de beste beitene finner vi i de
områder hvor vi har yngleområder av rovdyr. Når vi nå ser at antall dyr på beite reduseres år
for år, betyr det at vi ikke utnytter potensialet for økt matproduksjon i takt med
befolkningsutviklingen. Dette sammen med gjengroing av kulturlandskap og redusert
muligheter for inntektsskapende virksom i distrikta er alvorlig.
Nord-Trøndelag Bondelag vil uttrykke en dyp og oppriktig bekymring for framtidig beitebruk
i Nord-Trøndelag hvis bestandsmålet for bjørn opprettholdes som i dag. Tap til bjørn utenfor
yngleområdet er urovekkende allerede i dag hvor vi har en måloppnåelse på rundt 60% av
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ynglemålet. En bestandsøkning på 40% vil være umulig å bære for sauenæringa i fylket og
har avvikling som eneste utgang.

Tiltak for å sikre balansert hensyn til rovvilt og beitenæring.
Med foregående kapitel som bakteppe kan vi ikke se at forslaget til ny forvaltningsplan
anviser tiltak som i vesentlig grad bedrer situasjonen i fylket på kort eller lang sikt. Vi mener
at planen ikke ivareta pkt 2 i forvaltningsplanens målsettinger; Lavere konflikter og sikre
næringsdrift gjennom målretta virkemidler, herunder redusere tap forvoldt av fredet rovdyr
og sikre aktivt bruk av utmarksbeite, på en balansert og tilfredsstillende måte. Bondelaget er
fullstendig klar over at Rovviltnemda jobber etter nasjonale vedtak og retningslinjer. Vi
oppfatter planen til fortsatt definere en tydelig forrang for rovdyr framfor beitedyr også i de
såkalte beiteprioriterte områdene og ønsker at Rovviltnemda utfordrer de sentrale
myndigheter noe mer på dette området.
Sitat side 4; Gjennom geografisk differensiering ønsker man å begrense skadene på husdyr og
tamrein så langt som mulig. Differensieringen tar utgangspunkt i viktige beiteområder,
skadesituasjonen og rovviltartenes utbredelse av den ynglende bestanden. Forvaltningsområdene
for de ulike artene er lagt dit bestandsmålet kan nås og der de totalt sett vil gi minst konflikter
med beitenæringen.
For Nord-Trøndelag er situasjonen slik at de beste beiteområder, langs med Svenskegrensa, er i
dag bestandsområder for 2 rovdyrarter. Det betyr at rovdyrene i planen har en klar forrang framfor
beitenæringa. Lierne, Grong og Snåsa var viktige beiteområder, men som nå er tilnærmelsesvis
tømt for beitedyr på utmarka, og som derfor av forvaltningsmyndighetene kan beskrives som
mindre viktig beiteområder. Om ikke mange år vil det samme gjelde for resten av
grenseområdene våre hvis vi ikke får en klarere bestandsregulering av rovdyra.
Forsinka utslipp og tidlig nedsanking skal kun brukes i akutte situasjoner og forutsettes
brukt som tvangsinngrep for hele beiteområdet.
I høringsutkastet pkt. 1.1.5 Dyrevelferd side 9 er uthevet: Det er et mål at rovviltforvaltningen
bidrar til at utmarksbeiting og tamreindrift kan gjennomføres i tråd med dyrevelferdsloven og at
det ikke oppstår behov for beiterestriksjoner.
Likevel foreslås det i nemdas sitt høringsutkast at forsinket slipp om våren og tidlig
nedsanking er aktuelle og generelle tiltak både mot rov fra bjørn, jerv og gaupe. Likeså er det
forstemmende å se at forsinka utslipp og tidlig nedsanking er eneste beskrevet forebyggende
tiltak i forvaltningsplanen som er direkte retta mot sau i pkt. 4.4.1.
Forsinka utslipp og tidlig nedsanking er skadeforflyttende, og det undergraver nasjonale mål
om økt utnytting av utmarksressursene. For svært mange bønder i indre deler av fylket er valg
av sauehold en konsekvens av tilgjengelig innmarksareal. Korter beitesesong vil derfor tære
uforholdsmessig på gårdens forressurser og svekke driftsgrunnlaget. Bondelaget mener at
disse tiltakene kun skal brukes i akutte tilfeller og ikke legges inn som generelle tiltak.

Skadefelling er ikke avbøtende tiltak.
I håndtering av rovdyrforvaltningen ser vi at forvaltningsmyndighetene ikke aksepterer bruk
av to avbøtende tiltak, og at skadefellingstillatelse i slike sammenhenger blir kategorisert som
avbøtende tiltak. Det betyr at når myndighetene har iverksatt tidlig nedsanking gis det ikke
skadefellingstillatelse. Denne praksisen mener Bondelaget må avvikles da skadefelling ikke er
avbøtende tiltak, men konfliktreduserende.
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Vi krever effektive uttak av skadegjørere som har tilhold utenfor artens
forvaltningsområde før beitesesong selv om bestandsmålet ikke er oppfylt.
Nord-Trøndelag Bondelag vil gjenta og understreke at skal beitenæringa kunne overleve i
indre deler av Nord-Trøndelag må skadegjørere kunne tas ut langt mer effektivt enn i dag.
Spesielt vil vi påpeke behovet for forebyggende tiltak hvor uttak av potensielle skadegjører vil
være sentralt. Dette har aktualisert seg tydelig denne sommeren hvor det ble observert bjørn
på tidlig vårsnø både Meråker og i Verdal, og hvor det i disse områdene har vært et betydelig
tap av sau i ettertid.
Vi viser her til 3. avsnitt i pkt. 3.1 på side 11; "Områder som ligger utenfor
forvaltningsområde for en art, f. eks bjørn, jerv eller gaupe, skal ansees som prioritert
beiteområde sett i forhold til den arten. Dette betyr at utenfor forvaltningsområdet for f.eks.
bjørn skal beitedyr prioriteres foran bjørn. Terskelen for å gi skadefellingstillatelse vil derfor
være vesentlig lavere utenfor forvaltningsområdet for bjørn enn innenfor. Det samme vil
være gjeldende innenfor og utenfor forvaltningsområdene for jerv og gaupe. Når bestanden
er på eller over regionens bestandsmål for henholdsvis bjørn, jerv og gaupe vil terskelen for å
gi skadefellingstillatelse innenfor forvaltningsområdet bli lavere."
Ut fra dette synes det ikke som at forvaltningsmyndighetene som gir fellingstillatelse som
forebyggende tiltak er på linje med forslaget i forvaltningsplanen.
Nord-Trøndelag Bondelag mener derfor følgende punkter bør tas inn:
• Uttak av bjørn på vårsnø
• Mer effektiv lisensfelling av jerv
• Mer uttak av jerv gjennom hiuttak der hvor det er stort skadepotensiale
• Bruk av på drevet halsende hund/løs plotthund i skadefelling av bjørn
• SNO må ta et større ansvar for uttak av skadegjørere gjennom bruk av profesjonelle
jegere.
• At åtejakt på bjørn tillates etter nærmere gitte regler
• Tillatelse til bruk av snøscooter til lokalisering/ ringing av jerv i fjellet, transport av
jaktmannskap i fjellet, utkjøring av åte til fangstbåser, utkjøring av slepespor for
innlokking av jerv til åtejaktplasser/båser og visitasjon av jervbåser
• Tillatelse til bruk av elektronisk overvåkning av jervbås.
• Legge rammene til rette for effektiv lisensjakt på bjørn

Staten har det formelle ansvaret for at skadegjørere blir tatt ut etter at fellingstillatelse
er gitt.
I rovdyrforliket er det tydeliggjort et offentlig ansvar for å forvalte rovdyrstammen, og at når
fellingstillatelse er gitt er det et offentlig ansvar å effektuere uttaket av skadegjører. I dag
utøves dette i stor grad av lokale jaktlag oppnevnt av kommunen. Bondelaget mener at det i
de områder det er løpende funn av kadaver må SNO delta langt sterkere enn i dag med for
eksempel å etablere en enhet med observasjon- og aksjonsberedskap på stedet for å få et enda
mere effektivt uttak, og for å tydeliggjøre ansvaret for uttaket.
Vi mener videre at forvaltningsplanen må være tydelig på at det skal jobbes aktivt og målretta
for å kunne tillate mer effektivt uttak av skadegjørere i beitesesongen. Dette ved for eksempel
å ta i bruk løs på drevet halsende hund, og motorisert overvåkning og transportmidler under
uttak av skadegjørere.
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Nord-Trøndelag Bondelag krever er tydelig fordeling av ynglinger som gir
beitenæringen i nordre del av Trøndelag mulighet til å overleve.
Nord-Trøndelag Bondelag ser positivt på høringsuttalelsens beskrivelse av skadebasert
forvaltning som tiltak i konfliktdemping overfor beitenæringa, men en optimalisering av
skadebasert forvaltning for Trøndelag blir begrenset gjennom at store deler av sørdelen av
Trøndelag blir unntatt forvaltningsområdet.
Vi mener at den totale belastningen med å ha ansvar for yngleområde/forvaltningsområde for
3 av de store rovdyrene i nordre del av Trøndelag er urimelig stort sett i forhold til områdene
som omfatter søndre del av fylket og Møre & Romsdal. Denne urimelighet blir forsterket hvis
en ikke opprettholder en intern fordeling av ynglemålene innenfor Trøndelag. Dette fordi
områdene i sørdelen av fylket er langt mindre geografisk, og at etablering av ynglende par i
nord vil oppfylle kravet om bestandsmål totalt for fylket. Vi mener det derfor er nødvendig å
opprettholde geografiske bestandsmål for jerv og gaupe lik dages forvaltningsplan.
Tap av beitedyr på grunn av ørn synes å være omfattende i deler av regionen. Det registreres i
den sammenheng et bilde som tyder på at en økende stamme av havørn påvirker kongeørnens
handlingsmønster ved å overta byttet som medfører behov for nytt bytte for kongeørnen.
Omfanget av tapt beitedyr er nå så omfattende at det er behov for en forvaltningsplan som
beskriver grunnlaget for bestandsregulering av ørn i regionen.
Omstillingsmidler i forvaltningsområdet for jerv og gaupe må vurderes.
Enkelte bruk innenfor forvaltningsområdet for gaupe og jerv har et driftsgrunnlag hvor bruk
av beite er en forutsetning for driften. Samtidig vet vi at for enkeltbrukere er tapene av
sau/lam så store at dette truer både økonomi og livskvaliteten til brukerne. Vi mener at det
derfor må åpnes for bruk av omstillingsmidler i spesielle tilfeller også innenfor
forvaltningsområdet for disse to rovdyrene på linje med det som er brukt innenfor
yngleområde for bjørn.

Elektronisk godkjent, uten underskrift
Borgny Grande

Leif Hjulstad
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11/00630-32 Møteplan høst 2017

Vedtak
Styret vedtok møteplanen. Endringer settes inn i saksframlegget.

Saksutredning
Styret tar en gjennomgang av høstens aktiviteter. Valg 2017 og styrking av lokallaga er to
hovedfokus. Det er ønskelig å få til en rød tråd i organisasjonsarbeidet i høst – i fra
lokallagsmøter til ledermøte og fram til og med regionmøtene. Se egen sak på ledermøte.
Dato
August
3.-5.august
12. august
20. august

Møte

Sted

Trøndersk matfestival
Åpen Gård
Åpen Gård

27. august

Åpen Gård

25. august

Ungebøndersamling

Trondheim
Lierne
Hegra
Meråker
Nesset
Snåsa
Lerkendal

25.-27. aug.
28. august
28. august

Agrisjå
Styremøte
Utmarksressurs/rovdyrdebatt
Landbrukspolitisk
debatt
Inn på tunet-møte

31. august
31. august
September
1. september
3. september
4. september
5.september

Møte i felles
arbeidsutvalg
Åpen Gård
Møte i verveutvalget
Møte med
hovedkontoret om
fylkessammenslåing

9. september
11. september
13.-14. september
18. september
20.-21. sept

Åpen Gård
Stortingsvalg
Ansattkonferanse
Styremøte
Lederkonferanse

Stjørdal
Stiklestad
Stiklestad

Deltagere

Tore
Kristoffer

Borgny, Brita,
Erica

Kl 10
Kl 19

Verdal
Steinkjer

Oslo
Frosta
Oslo
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I samarbeid med
Nortura, TINE
og Felleskjøpet

Alle

Stjørdal, Scandic
Hell
Trondheim
Kristoffer

Overhalla

Kommentar

Fylkeslederne,
orgsjefene, Astrid
Solberg, Per
Skorge
Lorns
Administrasjonen
Styret
Fylkesleder og
org.sjef

Kl 19

29. september

Oktober
18.-19. oktober

HMS-dag under
Forskningsdagene

Steinkjer

23. oktober
Oktober

Fylkesting
NT/Trøndelag
Styremøte
Årsmøter i lokallaga

November
16. november

Ledermøte i NTBL

Namsos

27.-29 november

Skattekurs

Grand Hotell,
Steinkjer

Desember
Desember
4.desember
13.-14. desember

2018
Januar
10.-11. januar
9. januar
11.-12. januar
16. januar
26. januar

Presentasjon av
dyrevelferdsprosjektet

Fylkeskontoret

Regionmøter
Styremøte og julebord
Fylkesting
NT/Trøndelag

Lokallagsledere,
styret,
administrasjonen
Samarbeidende
regnskapsførere

Styret

22. januar

Orgsjefsamling
Felles arbeidsutvalg
Trøndelagsmøte
Mat og landbruk
Møte midt-norsk
samarbeidsråd
Styremøte

Oslo
Trondheim
Stjørdal
Oslo
Stjørdal

Februar
5.februar

Styremøte/innspillsmøte Steinkjer

19. februar

Styremøte

Steinkjer

Mars
6. mars
?

Felles arbeidsutvalg
Årsmøte NTBL

Steinkjer
?

21.-22. mars

Rep.skap

Oslo

Fylkesleder
Fylkesleder
Fylkesleder,
orgsjef

Telefonmøte?
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Styret, gjester fra
samvirke

36/17

16/00921-6

Regnskapsgjennomgang 1. halvår 2017

Vedtak
Styret tar regnskapsrapport til orientering. Regnskapet blir behandlet på neste styremøte.

Saksutredning
Konst.org.sjef har ikke rukket å sette seg inn i budsjett- og regnskapssystemet før
sakspapirene sendes ut, og velger å sende ut regnskapsrapport og vedtatte budsjett uten
skriftlig kommentar og innstilling til vedtak.
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17/00051-6

Ledersamling høst 2017

Vedtak
Styret vedtok ramma for ledersamling 2017. Fylkesleder og administrasjonen jobber videre
med de innspill som kom fram i styret. Forslag til program legges fram på neste styremøte.

Saksutredning
Styret har vedtatt en-dagers ledersamling, og administrasjonen har nå ei reservering på
dagmøte på Namsos 16. november, på Scandic Rock Hotell.
Midt i november bruker de aller fleste lokallagene å være ferdige med sine årsmøter og
eventuelt nye ledere er på plass.
Nord-Trøndelag Bondelag hadde ledersamling i Åre i februar 2017, dette var ledersamling
2016 som ble flyttet fra november til februar.
Under ledersamlinga i Åre, ønsket styret å motivere og inspirere lokallagene i
lokallagsarbeidet. Marvin Wiseth ble leid inn som motivator og det ble også blant annet ei økt
med mediatrening.
Det er fortsatt en utfordring å få engasjement og aktivitet i en del lokallag, så denne jobben er
ikke ferdig. Det er samtidig ønskelig å få en rød tråd igjennom aktiviteten ut mot lokallagene i
høst. Styrking av lokallaga bør være tema på både ledersamlinga og regionmøtene i desember.
En ide er å gi lokallagene hjemmelekse mellom ledersamlinga og regionmøtene.
Styret gjennomførte et styreseminar tidligere i år, der Erlend Fuglum var innleid som
motivator. Kan det være en ide å bruke han på ledersamlinga?
Norges Bondelag sentralt jobber nå med et kursopplegg for tillitsvalgte, kanskje kan vi
inkludere det i møtevirksomheten allerede denne høsten? Kurset skal lanseres i 2018, men de
etterspør en til to piloter.
Forslag til vedtak under styremøte i NB denne uka står det:
«Lokallaga er grunnfjellet i Norges Bondelag og er utgangspunkt for vår slagkraft som
organisasjon gjennom politisk påvirkning og lokal mobilisering. Norges Bondelag ønsker å
satse på organisasjonsopplæring fremover og vil spesielt gi et ekstra løft til
organisasjonsopplæringen på lokallagsnivå. Målet er å etablere et systematisk tilbud for
grunnleggende organisasjonsopplæring for nye tillitsvalgte i lokallaga, som inngår som en del
av det løpende organisasjonsarbeidet i Norges Bondelag.

10

Utviklingen av et grunnleggende organisasjonskurs settes i gang. Høsten 2017 forankres
arbeidet i fylkeslagene og det forventes at hvert enkelt fylkeslag diskuterer og legger en plan
for gjennomføring av kurs for sine lokallag for 2018. I løpet av 2018 skal grunnleggende
organisasjonskurs gjennomføres i alle fylker.»
Det skal lages et kursopplegg på samme linje som Tryggere sammen, med 8 timers kurs,
plansjer og filmsnutter. Foredragsholdere skal kurses og skal reise rundt til fylkene.
Kursopplegget skal kunne tilpasses etter behov. Trygge tillitsvalgte og godt fungerende
lokallag tiltrekker seg både medlemmer og tillitsvalgte, og er god markedsføring lokalt. Ved å
fokusere på lokale tillitsvalgte styrker man samtidig grunnlaget for rekruttering av tillitsvalgte
til fylkesnivå og sentralt nivå, samt grunnlaget for tillitsvalgte til samvirkeorganisasjonene.
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17/00178-4

Felles AU - Styringsinstruks og mandat

Vedtak
Styret vedtar framlagte forslag til mandat og styringsinstruks i felles AU for Sør- og NordTrøndelag Bondelag.
Felles Arbeidsutvalg skal være et koordinerende samarbeidsforum mellom Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag Bondelag med sikte på å sikre innflytelse i viktige prosesser/arenaer for
bondelagene, både nasjonalt og regionalt. Det er fylkesstyrene som er ansvarlig for den
aktiviteten som skjer i regi arbeidsutvalget, dette innebærer en tett kobling mellom fylkesstyre
og arbeidsutvalg. Felles Arbeidsutvalg skal i hovedsak behandle saker som krever et felles
syn og felles opptreden for å sikre innflytelse. Fylkesstyrene forutsettes å legge overordnete
føringer for prinsipielle saker der endelig uttalelse gjøres av Felles Arbeidsutvalg. Felles
Arbeidsutvalg kan i mindre viktige saker uttale seg i saker som ikke har vært oppe i
Fylkesstyrene. Disse saker skal refereres i fortløpende til Fylkesstyrene."

Konkretisering:
1. Her sitter ledere og nestledere fra begge fylkeslag, dvs 4 stk. Av dette følger at
funksjonstiden bestemmes av de respektive årsmøtene som velger ledere og nestledere
2. Utvalget kan utvides ved behov med en eller flere fra fylkesstyrene avhengig av sakene
som diskuteres
3. Leder av Utvalget går på omgang mellom fylkesbondelagene, to år av gangen. Sakene
avgjøres ved konsensus, ved dissens bringes sakene inn for Fylkesstyrene
4. Alle saker som behandles i Utvalget skal refereres i neste Fylkesstyremøte.
5. Det lages årlige møteplaner og årshjul.
6. Begge fylkeskontorene lager saksframlegg etter en intern arbeidsdeling som org sjefene blir
enige om.
7. I saker hvor det er behov for felles uttalelser ferdigstilles sakene av FAU etter behandling i
de enkelte fylkesstyrene.
8. På arenaer hvor det er enighet om at det er hensiktsmessig med kun en representant, så
diskuteres saksproblematikken i forkant, og representanten representerer begge fylkeslag.
9. I saker hvor man ikke blir enige så sender hvert fylkeslag egne uttalelser eller behandler
sakene separat.

Saksutredning
Arbeidsgruppen som styrene i de to fylkesbondelagene oppnevnte i 2016 har gjennom flere
møter drøftet styringsinstruks, mandat og omfang av arbeidsoppgaver i et felles AU. Arbeidet
har tatt litt lengre tid enn forutsatt, men det har vært viktig for arbeidsgruppen å skape felles
forståelse for arbeidsform, og for hvilke oppgaver som et felles AU skal ha uten å undergrave
de enkelte fylkesstyres integritet og beslutningsansvar.
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39/17

17/00605-1

Strategi- og kommunikasjonsplan høst 2017 NTB

Vedtak
Styret tar en diskusjon om nevnte punkter og tar stilling til det framlagte.
En hovedinnsats for høsten handler om å engasjere/inkludere/motivere lokallagene, slik at
aktivitet og synlighet kommer fra alle ledd. Styret ønsker en ukentlig infomail fra
administrasjonen til lokallagene, samt en fast post på fylkesstyremøtene om «aktivitet i
lokallag». Det er også et mål å komme seg «på» i flere medier, ikke bare de
landbruksvennlige. Telefonmøtene er mottatt positivt så langt, og er et tiltak som bør fortsette
på jevnlig basis. Vi jobber også for å få inn en sentral sak i nordtrøndersk media hver uke.

Saksutredning
Fra administrasjonen foreslås en midlertidig strategi- og kommunikasjonsplan for kommende
høst. Grunnet underbemanning fram til desember vil det være mer naturlig å ha noen
overordnede linjer å jobbe etter, fram til stillingsandeler er tilbake til normalt og strategier kan
utarbeides deretter.
Under listes opp en rekke punkter som styret og administrasjonen kan ta utgangspunkt i for
høstens kommunikasjonsarbeid, både innad og utad:
Lokallag
Her trenger vi et økt fokus på aktivitet hos lokallagene. Hva kan vi gjøre for å styrke deres
interesse for synlighet, tiltak, engasjement og aktivitet? Se også internkommunikasjon.
5 satsingsområder – jordvern, utmarksressurser, mattrygghet, framtidsbonden og økt
matproduksjon
Her har det blitt gjort en innsats gjennom sommerens kronikker. Disse har fått bred publisitet,
og har vært et ledd i formidling av de fem satsingsområdene. Hvordan skal disse jobbes
videre med utover høsten? Skal vi lage egne saker, evt. jobbe fram hvert tema med en egen
sak i media? Bør vi tenke nytt på hvordan vi representerer oss selv og landbruket? Hvorfor
jager ikke media på oss? Har vi blitt en selvfølge? Selger vi oss for lett?
Det er alltid en fordel at andre enn næringa selv kan framsnakke landbruket. Er dette en
strategi vi bør tenke litt mer på? Heftet «Også vi lever av landbruket» er et slikt tiltak – kan vi
ta dette videre?
Film om nordtrøndersk landbruk
Her er vi i gang og dette er også en egen sak. Filmen er et viktig ledd i vår framtidige
kommunikasjonsstrategi. Hva vil vi oppnå med den, hvordan skal vi bruke den aktivt, og
hvordan kan den knyttes mot andre initiativ og mål?
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Konkretisere mål
Hva vil vi oppnå gjennom kommunikasjon av nordtrøndersk landbruk? Hvem skal vi nå ut til?
For hvert mål vi setter oss trenger vi oppfølging med måloppnåelse. F.eks. hvor mange tosiders nyhetssaker skal vi få inn i media ila høsten?
Gjennomgang av daglig media
Administrasjonen har hele tiden fulgt daglig media i Nord-Trøndelag (samt Sør-Trøndelag,
Nationen, medienytt fra Norges Bondelag, m.m.) Likevel kan vår gjennomgang av avisene
kulimere i en mer effektiv spredning av nyheter som er viktige for oss. Vi vil gjøre et større
poeng ut av å ta tak i saker som er relevant for landbruket, næringene, medlemmer og NordTrøndelag Bondelag.
I hovedsak vil dette handle om å linke saker fra øvrig media og være aktivt synlig så mye som
mulig på Facebooksiden vår. Sosiale media brukes i stor grad framfor nettsaker på
hjemmesider, og dette er et lavterskel-tiltak som er greit å følge opp.
For større saker vil det være aktuelt å engasjere seg på andre områder, særlig når det gjelder
de fem satsingsområdene våre. Møter, kontakt med myndigheter, deltakelse på arrangement,
samarbeid med andre aktører, m.m. er viktig for synlighet og posisjonering av NordTrøndelag Bondelag.
Internkommunikasjon
Her er det flere områder som kan forbedres, noe av det har vi startet på. En åpen
kommunikasjonskanal mellom administrasjonen og styret er viktig for at arbeidsflyten skal
foregå så enkel og rask som mulig. Facebookgruppen er et slikt tiltak, og her må vi ta en
samtale om hvorvidt alle synes at den fungerer etter sin hensikt.
Kommunikasjon ut til lokallagene må forbedres. Dette gjelder både fra administrasjonen og ut
til lokallagene, og fra styret/fadderansvarlige til lokallagene. Noen lokallag fungerer bra,
mens andre har tilnærmet null aktivitet. Her vil et sosialt løft være viktig, vi må hjelpe de å
finne hverandre og fylkesleddet må være synlige overfor lag med lite aktivitet.
Administrasjonen foreslår følgende:
-

-

Styremedlemmer bør avholde minimum ett møte med sine respektive fadderlag en
gang årlig, gjerne et fysisk møte. Oppfølging kan skje via telefon.
Administrasjonen skal gjøre en innsats for å kontakte lokallagsledere (og andre
medlemmer) oftere via telefon. Dersom vi har lokale saker til oppfølging er det lurt å
kombinere dette med en telefonsamtale, slik at de vet at vi følger med og opp.
Telefonmøter med lokallag har blitt mottatt positivt det siste halvåret. Dette bør
opprettholdes, slik at lokallagene føler seg sett og ivaretatt.
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40/17

17/00426-2

Ravn Media - film om nordtrøndersk landbruk

Vedtak
Styret vedtok tilbud og beskrivelse fra Ravn Media om filmprosjektet med de endringer som
kom fram i styremøtet. Administrasjonen følger opp med møte med Ravn Media neste uke og
orienterer styret om dette i etterkant.

Saksutredning
Ravn Media har hatt produksjonspause i sommer grunnet ferieavvikling, men har nå tatt opp
igjen arbeidet med film om det nordtrønderske landbruket. Tilbakemeldingen fra Fredrik er at
de har stor tro på prosjektet, og mener filmen kommer til å fungere godt både som
presentasjonsfilm og på sosiale medier. Den vil skille seg ut i mengden med en blanding av
humor og alvor.
Vedlagt er Excel-fil fra Fredrik med en mer nøyaktig beskrivelse av tekst/tale, filming, bilder
og stedsbruk. De har landet på fire småfilmer med undertema matjord, utmark og
mattrygghet. Det siste undertemaet er litt uvisst enda, men det kan se ut til å bli en blanding
av matsikkerhet og framtidig matproduksjon, slik at tematikken rundt #framtidsbonden forblir
synlig til siste slutt. De fire enkeltvise videoene kan brukes hver for seg, i tillegg til at de blir
sydd sammen til en lengre presentasjonsvideo på ca. 3 min.
Vedlagt er også tilbud på filmproduksjon og totalsum for jobben. Forproduksjon, filming,
etterarbeid med film, musikk/lyd, og honorar til stemmebruk/skuespiller blir totalt 112 500 kr.
Levering av ferdig film blir etter avtale, og de ønsker å komme i gang så fort som mulig.
Administrasjonen har avtalt møte med Ravn Media tirsdag 29. august.
I forrige runde hadde styret følgende mål med filmen:
«Blant flere mål med en slik video så bør den være gjenbrukbar, noen lunde saksnøytral, den
må røre ved det nære blant befolkningen i Nord-Trøndelag, og viktigst: den må vise folk
hvorfor matproduksjon i Nord-Trøndelag er viktig. I tillegg bør den vise ny kunnskap, og
melkeroboten er ikke ny lengre. Her kan droner, appbruk, og annen ny teknologi/utvikling
vises fram. Unge bønder bør få fokus, jf. Framtidsbonden.»
Dette bør diskuteres opp mot framlegg fra Fredrik og hvordan de nå ser for seg tema for
filmen. Får vi det vi har bedt om? Er det ønskelig å endre på noe som Fredrik nå har lagt
fram?
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