
ÅRSMELDING 2017                                                           

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2017 bestått av: 

 

Leder:   Borgny Kjølstad Grande, Grong  

Nestleder:  Audhild Slapgård, Vuku 

Styremedlemmer: Tore Rennan, Beitstad  

Lorns Olav Aunsmo, Skogn 

Kristoffer Moan, Leksvik 

Line Klausen, Namdalseid, NTBK 

   Mildrid Einmo, NTBU 

Varamedlemmer: 1. Svenn Ove Fosseng, Fosnes  

2. Anette Liseter, Namdalseid 

   3. Ingunn Vinge, Frosta 

 

Styret har hatt 12 styremøter i løpet av 2017 og i tillegg et styreseminar i april på Grong. På 

styreseminaret var Erlend Fuglum fra Grong invitert til å utfordre styret på fokusområder og 

kommunikasjonsstrategi. Styret valgte på bakgrunn av diskusjonene i styreseminaret å ha 5 

fokusområder i arbeidet framover; Økt matproduksjon i Nord-Trøndelag – Trygg mat – 

Utnytting av utmarksressurser – Jordvern - Framtidsbonden  

 

I styremøte i august på Stiklestad, fikk styret besøk av Eilif Due han delte informasjon om 

situasjonen i Norske Skog og Einar Frogner fra Norges Bondelag tok for seg rovdyr. I oktober 

ble fylkesstyret invitert til Frosta av Frosta Landbrukslag med besøk på Produsentpakkeriet og 

styremøte på Valberg etterpå. På styremøte i slutten av oktober hadde styret besøk av Odd 

Arne Bratland fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune med orientering om regionalt 

næringsprogram. Styremøte i november inneholdt besøk på Mære Landbruksskole med 

orientering om satsing på klima og framtidige byggeprosjekt. Desembermøte ble lagt til 

Stjørdal sammen med Sør-Trøndelag Bondelag. 

 

Det er til sammen behandlet 71 protokollførte saker. De viktigste sakene har vært:  

• Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2017 

• Vedtektsendring til årsmøte i Norges Bondelag – der fylker slår seg sammen, kan 

eksisterende fylkeslag fortsette som selvstendige fylkeslag. 

• Videreutvikling av samarbeidet med Sør-Trøndelag Bondelag 

• Soneforvaltning rovvilt 

• Kampanjer og aksjoner 

• Medlemsundersøkelsen 

• Stortingsvalg 2017  

• Høringsuttalelse revidering forvaltningsplan rovvilt 

• Felles AU – Styringsinstruks og mandat 
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• Film om trøndersk landbruk 

• Engasjement omkring virkesrett i statsallmenninger 

• Landbruksklynge i Innovasjonscampus Steinkjer 

• Utfordringer i kyllingproduksjon 

• Nasjonalt fagkompetansesenter landbrukshelse – støtte fra Nord-Trøndelag Bondelag 

• Regionalt næringsprogram 2018 

• Organisasjonskurs lokale tillitsvalgte 

 

Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og temamøter i lokallagene. 18 lokallag fikk besøk fra 

fylkesstyret på sitt årsmøte. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 31.12.17 et medlemstall på 5058, som er en liten økning 

fra 2016. Fylkeslaget besto av 38 lokallag pr 31.12.17.  

 

Organisasjonsarbeid 
  

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag  

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble holdt på Stjørdal 16. mars, med en felles dag med 

Sør-Trøndelag Bondelag 15. mars. På den felles dagen hadde de to fylkesbondelagene besøk 

av Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal, Trine Skei Grande, Venstre, Brita Skallerud, Norges 

Bondelag, Anne Marit Mevassvik, leder fellesnemnda, Tore Bjørkli, landbruksdirektør og 

Oddbjørn Bang, ordfører i Orkdal. Tema for dagen, var hvordan bondelagene skal jobbe, når 

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir slått sammen til et fylke.  

 

Årsmøte den 16. inneholdt vanlige årsmøtesaker. Møteleder var Karl Fredrik Okkenhaug, 

Levanger. Fra Norges Bondelag deltok Nils Asle Dolmseth og ekstern innleder var Per Olaf 

Lundteigen. Borgny Kjølstad Grande ble valgt som fylkesleder. Det ble valgt to nye 

medlemmer inn i styret, Kristoffer Moan og Tore Rennan. 

Namdalseid Bondelag fikk tildelt prisen ”Årets lokallag”. 

 

Årsmøtet i Norges Bondelag 

Årsmøtet i Norges Bondelag ble holdt 14. og 15. juni i Sarpsborg.  

 

Utsendinger fra Nord-Trøndelag var Borgny Kjølstad Grande, Audhild Slapgård, Lorns Olav 

Aunsmo, Kristoffer Moan, Tore Rennan, Anita Marø, Trond Hodne, Karl Jakob Okstad og 

Anette Liseter. 

 

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

 

Nordtrønderne markerte seg i generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag med flere 

innlegg om. Ørn – Kristoffer Moan, økonomi i lokallagene – Trond Hodne og Tore Rennan, 

Framtidsbonden – Audhild Slapgård, Borgny – rovdyr, Lorns Olav – CRISPR. 

 

Ledersamling 

Ledersamling 2017 ble arrangert på Namsos som dagmøte og hadde godt oppmøte og god 

stemning. Det ble gjennomført gruppearbeid på de fem satsningsområdene som fylkesstyret 
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har valgt – jordvern, framtidsbonden, trygg mat, utnytting av utmarksressursene og økt 

matproduksjon. Flere eksterne innledere besøkte ledersamlinga. Tore Bjørkli representerte 

Fylkesmannsembetets landbruksavdeling for det kommende Trøndelag, og Ingvild Kjerkol 

(Ap) og Andrè Skjelstad stilte som Stortingsrepresentanter for sine respektive politiske parti. 

Bjørkli orienterte om ny organisering av fylkesmannens landbruksavdeling, og politikerne om 

sine respektive partis landbrukspolitikk for de neste fire år. Fra styret i Norges bondelag 

deltok Birte Usland. 

 

Regionreform/samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag 

Allerede i 2016 ble første felles styremøte mellom Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-

Trøndelag Bondelag gjennomført med diskusjon om hvilke grep som måtte tas når 

fylkeskommunene og fylkesmennene skulle slå seg sammen. Denne dialogen mellom 

fylkesbondelagene fortsatt vinteren 2017 og det ble gjennomført felles dialogmøte på Scandic 

Hell Hotell med fylkesvise årsmøter på samme sted dag 2.  

 

I juni møttes ledere, nestledere og org.sjefer for begge fylker til første FAU(felles 

Arbeidsutvalg) hvor forslag til mandat til FAU ble utformet. Mandatet ble vedtatt av de 

respektive styrene i august/september. Det ble videre avviklet FAU i september og i desember 

ble det avholdt felles styremøte hvor det ble besluttet å utarbeide en prosjektplan for 

samhandling/sammenslåing av de to fylkeslagene. 

 

Parallelt med dette arbeidet igangsatte Norges Bondelag en organisasjonsprosess etter at 

Stortinget vedtok sammenslåing av flere fylker rundt i landet. 

 

Regionreformen har medført en meget hektisk høst hvor både Fylkesmannen og 

Fylkeskommunen har hatt behov for dialog med Bondelagene i planprosesser og i 

beslutningsprosesser hvor Bondelag har vært med i partnerskap. Dette har vært krevende og 

det har i dette vært nødvendig å koordinere standpunkt for å fremme enhetlig budskap fra 

Bondelaga i Trøndelag, og for å fordele arbeidsoppgaver.   

 

Jordvern/etablering av grunneierlag E6 

Vi har sett at nedbygging av dyrkajord er akselererende, og at planer både for vei, 

industriutbygging og bolig kan ta store arealer dyrkajord. Både fylkesbondelaget og lokale 

bondelag har derfor engasjert seg i saker som gjelder jordvern gjennom innsigelser til 

kommunalt planverk og i media.  

 

I 2017 avsluttet Statens Vegvesen sitt utredningsarbeid men trasevalg for ny E6 fra Åsen til 

Mære. Slik planene ble framlagt til kommunal behandling i desember vil veitraseen nedbygge 

ca 1500 da dyrkajord, samt at veibyggingen påfører jordbruket store utfordringer med 

masseforflytting, arealer til lokale tilførselsveier og omkjøring til jordbruksarealer når disse 

finnes på begge sider ny E6. Vi inviterte derfor Statens Vegvesen og kommunenes 

landbrukskontorer på strekningen til informasjonsmøter med de lokale bondelaga med mål 

om å etablere lokale grunneierlag som ivaretar fellesinteresser for grunneierne som blir berørt 

av veien. Det er nå etablert slike grunneierlag i Levanger og Verdal, mens det i Steinkjer og 

Inderøy er under prosess.  
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Fylkesstyret har sterkt fokus på temaet jordvern og vil bistå så langt mulig lokallagene i 

arbeid med å redusere nedbyggingen, og også på eget initiativ sette dette på dagsorden i tiden 

framover.  

 

Media og kommunikasjon 

I 2017 har det vært noe utfordrende å nå ut i media med saker, men det bedret seg utover året. 

I løpet av sommeren fikk Nord-Trøndelag Bondelag flere kronikker på trykk. Disse var 

skrevet av fylkesstyremedlemmene og fikk god respons i pressen. Tema var Utmarksressurser 

– eller valgflesk?, Matjord eller asfalt?, Økt matproduksjon på norske premisser, 

Framtidsbonden – hvem er det? 

 

Åpen Gård 

I 2017 kolliderte Åpen Gård-helga med Agrisjå, og det førte til en spredning av 

arrangementene. Flere lokallag valgte å flytte sine Åpen Gård-arrangement. Namsskogan og 

Røyrvik Bondelag og Nærøy Bondelag valgte å gjennomføre i mai. Meråker Landbrukslag, 

Lierne Bondelag, Hegra Bondelag, Nesset Landbrukslag, Ytterøy Bondelag og Snåsa 

Bondelag arrangerte i august. Overhalla Bondelag hadde Åpen Gård i september. 

 

Åpen Gård er en viktig arena for å vise fram norsk landbruk for folk flest. En stor takk til 

lokallagene som inviterer besøkende hjem på gårdsbesøk. 

 

Verveutvalget 

Verveutvalget har bestått av leder Tore Rennan, Beitstad, Eskil Brenne, Åsen og Anette 

Liseter, Namdalseid. Verveutvalget har hatt et møte i 2017. Verveutvalget har besøkt Mære 

Landbruksskole, for å snakke om Bondelaget. I tillegg har verveutvalget stått på stand på 

høstfest på Felleskjøpet Steinkjer. Utvalget har også hatt ringerunde til bruksmedlemmer som 

ikke har betalt kontingent og er purret tre ganger. 

 

Trøndersk kornutvalg 

Trøndersk Kornutvalg arrangerte kornmøter 13. desember i Overhalla og 14. desember på 

Verdal og på Skjetlein. Kornmøtene hadde godt oppmøte. Tema var: Resultatet av årets 

verdiprøving av kornsorter, klimaregnskap på gårdsbruk, gjødsling til korn og 

avlingsvariasjoner. 

 

Nord-Trøndelag Bondelag er representert med Audhild Slapgård i Trøndersk kornutvalg. 

 

Gås 

Bondelagets gåseprosjekt Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsjakt. 

Er et nasjonalt prosjekt som også jobber internasjonalt og representer Norges bondelag i blant 

annet European Goosen Platform i regi av avtalen om vannfugl i Europa, (AEWA) 

 

Prosjektleder har utarbeidet kurs i gåsejakt.  Kurset inneholder en teoridel, praktisk skyting og 

jakt. Prosjekta har også bidratt i produksjon av fire TV-programmer om forvaltning av gås og 

matlaging på Trønder-TV. Kort & Godt – Gås spesial.  Prosjektleder har utarbeidet standard 

kontrakt om gåsejakt på innmark sammen med bondelagets jurister. Det jobber også med å 

tilrettelegge jakt og grunneier organisering i Norge. 
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Prosjektet har også bidratt til nyhetssaker i Nationen, Bondebladet og Jakt og fiske samt 

lokalaviser. Det søkes om å forlenge prosjekt til 2021. 

 

Utnytting beiteressurs / Rovdyrpolitikk 

Rovviltutvalget har i 2017 bestått av; Kristoffer Moan, Kristine Altin og Anne Marken. 

Beitebruk og rovdyrproblematikk har vært sentral arbeidsoppgave for fylkesbondelaget i 

svært mange år hvor en føler beitenæringen er blitt tvunget ut av sine naturlige områder. 

Fylkesstyret valgte derfor å flytte noe fokus vekk fra rovdyrspørsmålet til å se på hva vi taper 

av beiteressurser/produksjonspotensial og biologisk mangfold ved oppgivelse av beitebruken.  

 

I februar gjennomførte vi et informasjonsmøte hvor alle våre stortingspolitikere og 

partiledelse i fylkespartia ble invitert. Til å presentere utfordringer med opphør av beitebruk, 

hvilke produksjonspotensial vi skusler vekk og hvilken betydning dette har for endring av 

utmarka inviterte vi forskere fra NIBIO og NMBU. 

 

Med bakgrunn i fylkessammenslåingen, og at vi har et felles forvaltningsområde for rovdyr 

som omfatter Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, er det innledet et tett 

samarbeid mellom fylkesbondelag når det gjelder holdning til forvaltning av rovdyr. Vi har 

derfor levert felles innspill til ny forvaltningsplan i region 6, har jobbet i lag vedrørende 

beitereguleringstiltak i «Selbu-sona» for skrantesyke, og det er gitt felles innspill til høring 

om erstatningssatser for tidlig nedtaking av sau fra beite. Likeså er det løpende dialog mellom 

fylkene før møtene i Rovviltnemda for region 6.  

 

Ung bondesamling og Agrisjå 

Siste helga i august ble Agrisjå arrangert på Stjørdal med stort besøkstall. Fredagen 

samarbeidet vi med Felleskjøpet, Nortura og TINE om en Ung Bondesamling i Trondheim. 

200 unge bønder deltok på fagdag med middag og underholdning på kvelden og lørdagen fikk 

de gratis inngang til Agrisjå. Under Agrisjå stilte Norges Bondelag med stor fin stand der 

tillitsvalgte og ansatte møtte medlemmer og verve nye, samt solgte t-skjorter. Begge 

arrangementene var svært vellykkede.  

 

Dyrevelferd og mattrygghet 

I 2017 ble prosjektet vårt (Dyretragedier i Nord-Trøndelag; Forebygging og oppfølging, 

metodeutvikling og samhandling) på dyrevelferd ferdigstilt og en kort rapport ble presentert 

på en konferanse på Nord Universitet under Forskningsdagene. Rapporten har endt opp med 

et samhandlingssystem med faste lokale og regionale møter mellom alle aktørene som har 

vært med. Samhandlingssystemet er planlagt innført nasjonalt, men først i Midt-Norge. Det er 

Mattilsynet som har ansvaret, men Bondelaget skal være med å motivere til deltagelse. Fokus 

på dyrevelferd er voksende, og forbrukerne blir mer bevisste og stiller krav til god 

dyrevelferd.  

 

Ny jordbruksmelding 

Dagen før årets jordbruksforhandlinger startet vedtok Stortinget ny landbrukspolitikk med 

hovedmål om å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser. Stortinget vedtok også et 

mål om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre yrkesgrupper. 
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Fylkeslaget hadde i perioden før den nye jordbruksmeldinga ble vedtatt av Stortinget gjort 

flere tiltak for å påvirke stortingspolitikerne. Det ble arranger møter med Arbeiderpartiet, 

Høyre og Senterpartiet i fylket, og det var direkte dialog med stortingspolitikerne. Det ble 

arrangert folkemøte på Inderøy hvor Bondelagsleder Lars Petter Bartnes, Landbruksminister 

Jon Georg Dale og stortingsrepresentanter fra fylket deltok. Ca 300 tilhørere i salen.  

 

31. januar ble det gjennomført bålaksjonen «Vi tenner bål for landbruket» over hele fylket. 

Aksjonen hadde som mål å sette søkelyset på den feil retning for landbruket som regjeringens 

forslag til landbruksmelding betydde. Gjennom aktiv påvirkning av politikere fra alle ledd av 

organisasjonen, tydelig budskap i media og aktiviteter var bondelaget med på å påvirke 

partiene slik at jordbruksmeldingen fikk et innhold som landbruket kan være tilfreds med.  

 

Jordbruksforhandlingene 

Jordbruket overrakte et krav på 1450 millioner kroner i jordbruksoppgjøret i 2017 og la til 

grunn ei økt satsing på små og mellomstore bruk. Staten svarte med tilbud om et 

jordbruksoppgjør på 410 millioner kroner. Tilbudet stod i sterk kontrast til Stortinget og 

landbrukets ønsker om et mangfoldig landbruk over hele landet. Tilbudet ga 8100 kr per 

årsverk 

 

Det ble inngått forhandlinger 5. mai. 16. mai ble det klart at Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag brøt årets jordbruksforhandlinger. Regjeringen prøvde seg 

tilsynelatende på omkamp for egen politikk, og la ikke føringer for en landbrukspolitikk i tråd 

med den nylig vedtatte stortingsmeldingen om jordbruket.  

 

Avstanden mellom forhandlingspartene ble uforholdsmessig store i år, og 

bondeorganisasjonene kan ikke stå for en jordbrukspolitikk som så til de grader svekker 

grunnlaget for norsk matproduksjon.  

 

Det ble gjennomført både lokale og nasjonale aksjoner i forbindelse med bruddet. Bannere og 

traktorer med plakater preget kulturlandskapet, og klistremerkeaksjoner i dagligvarebutikkene 

viste med all tydelighet at bonden ønsker å fortsette med matproduksjon - også i framtida. 

 

Omtrent 4000 bønder tok turen inn til Oslo for å aksjonere etter bruddet i 

jordbruksforhandlingene. Opptoget fikk bred dekning i media, hvor bøndene marsjerte fra 

Landbrukets Hus til Eidsvolls plass foran Stortinget. 

 

Den 16. juni vedtok ett stortingsflertall av Høgre, FrP og Venstre en jordbruksavtale med ei 

ramme på 625 millioner kroner. De vedtok også målpriser og at partene i jordbruksoppgjøret 

skulle fordele midlene innenfor rammene som ble vedtatt. Jordbruksoppgjøret ble tildelt 

Næringskomiteen og det startet opp fordelingsforhandlinger 21. juni. 

 

26. juni ble Bondeorganisasjonene og staten enige om fordelingene innenfor rammene 

Stortinget hadde vedtatt.  
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Stortingsvalget 2018. 

Styret bestemte før sommerferien at vårt engasjement omkring Stortingsvalget skulle være å 

informere velgerne om de 5 fokusområder styret hadde definert tidligere på våren.  Det ble 

derfor skrevet 4 kronikker i våre fylkesaviser, samt gjennomført 2 politiske møter hvor 

Stortingsrepresentantene ble invitert til å sitte i panel. Det en møtet var på Stiklestad med 

fokus på Utmarksressurser, beitedyr og rovdyr, og det andre møtet var på Scandic Hell med 

overskriften «Framtidsbonden» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


