
 
 

 

 

ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG 2018 
 

SAK 13/18   Strategi- og arbeidsplan 2018 

 

Fylkesstyret i Nord-Trøndelag Bondelag legger med dette fram Strategi- og arbeidsplan 2018. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet vedtar forslag til Strategi- og arbeidsplan 2018 for Nord-Trøndelag Bondelag. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innledning  
Nord-Trøndelag er ett av 18 fylkeslag i Norges Bondelag, som totalt har over 60.000 medlemmer. 

Nord-Trøndelag har ved utgangen av 2017 5058 medlemmer og dermed en svak oppgang fra året før. 

Totalt er det 38 lokallag tilhørende NTBL.  

Nord-Trøndelag Bondelag fylkesstyre består av leder Borgny Kjølstad Grande (Grong), nestleder 

Audhild Slapgård (Vuku) og styremedlemmer Tore Rennan (Beitstad), Kristoffer Moan (Leksvik), Lorns 

Olav Aunsmo (Skogn), Line Klausen (NTBK) og 1. vara er Svenn Ove Fosseng (Fosnes). 

Fylkeslaget har en egen administrasjon med kontorsted Steinkjer. 

Strategi og arbeidsplan 2018-2019 skal legge føringer for jobben fylkesstyret legger opp til for året 

som kommer.  

Fokusområder for styret er: 
Økt matproduksjon i Nord-Trøndelag: Sikre avsetning, slakteristruktur, økt produksjon, investeringer; 

Jobbe for og med næringsmiddelindustrien for å sikre slakteristruktur, øke produksjonen – sikre vår 

andel av produksjonen i forhold til andre deler av landet. Vi skal utvikle hele verdikjeden.  

Fremtidsbonden: Selveiende bonde, beredskap, rammevilkår, agronomi, kunnskap, klima, teknologi; 

Handler om å sikre at vi også kan være selveiende bønder i fremtiden, det handler om å sikre et 

regelverk som gir oss muligheter til å eie egen jord og produser mat på denne. Det handler om 

kompetanse og matproduksjon – synliggjøre dette eksternt, samtidig som vi skal heie på 

kunnskapsbygging internt i næringen. Klima og teknologi.  

Jordvern: Matjord; 

E6- ta vare på jorda. Aktiv deltaker i jordvernsaker som påvirker landbruket i Trøndelag. 

Utnytting av utmarksressursene: Utnyttelse av alle ressurser, rovdyr, utmark/ innmark; 

I det globale perspektivet har vi et ansvar for å ivareta naturressursene våre for å kunne brødfø egen 

befolkning. I dette ligger en balansert håndtering av rovvilt <-> beitedyr, sikre utmarksressursen som 

utmarksbeite,  

Trygg mat: Kvalitet, trygghet, dyrevelferd, omdømmebygging; 

Sikre at det norske landbruket produsere trygg mat basert på god dyrevelferd, kunnskapsrike 

produksjonsmiljøer og norske naturressurser. Spre kunnskap om kvalitetene ved norsk landbruk, 

hvilke samfunnsgoder det skaper og åpne opp om hvordan produksjonene foregår. 

 

Føringer for strategi og arbeidsplan 2018-2019: 
- Målet for de 5 fokusområdene er at de skal danne grunnlag for økt engasjement og aktivitet 

lokalt. 

- Prosjektplan for samhandling eventuelt sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

Bondelag. I dette ligger mandatet om tett samarbeid mellom de to bondelagene. Skal være 

gjennomgående i alt arbeid som gjøres. 

- 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. Består at leder, nestleder i fylkesstyrene i NTBL og 

STBL og organisasjonssjefer 

- Regionreformen og organisasjonsprosessen i Norges Bondelag. 
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Strategi og arbeidsplan 2018-2019 

Fokusområder Oppgave Beskrivelse Tiltak 
Økt 

matproduksjon 

på norske 

ressurser 

Påvirke 

landbrukspolitikken 

 

Påvirke nasjonale og lokale politikerne i 

og fra Trøndelag.  

Fylkeslaget skal ha tett kontakt med; representanter i regjering, 

støttepartiene, stortingspolitikerne, fylkespolitikerne, lokalpolitikere.  

Bedrive aktiv lobbyvirksomhet i saker som ikke faller heldig ut for 

landbruket. 

Oppfordre og bidra til at lokallagene har 

politisk kontakt i sine kommuner. 

Opprettes en opplæringsplan for tillitsvalgte der det tilbys 

organisasjonskurs, politikeropplæring, nettverksbygging, 

fadderordninger, kurs i håndtering av media/kommunikasjon/sosiale 

medier. 

Bidra til at landbrukets stemme blir hørt i 

samfunnsdebatten i Trøndelag. 

Bruk media/sosiale medier, bruke filmen og delta i debatter for for å 

synliggjøre konsekvenser av regeringas politkk og ønsket politikk. 

Bidra til at flere snakker landbrukets- og 

matproduksjonens sak. 

Tett samarbeid med aktuelle organisasjoner som f.eks. NNN, LO, NHO 

og landbrukssamvirkene. 

Påvirke Norges Bondelag 

 

Gjennom dialog påvirke styret i Norges Bondelag. Komme med 

høringsuttalelser. 

Utvikle politikken Delta i og lage politiske arenaer 

(tenketank og nettverk). 

Fylkesstyret som politisk verksted 

Midtnorsk Samarbeidsråd; følge opp og bidra til samhandling.  

Være hovedarrangør/medarrangør på politiske møter, delta i debatter og 

bygge politikernettverk. 

Bidra til kunnskap om 

norsk matproduksjon 

 

 

Bygge et mentalt importvern, slik at den 

norske befolkning etterspør og velger 

norske varer. 

 

Synliggjøre god matproduksjon på trønderske ressurser gjennom media 

og sosiale medier. 

Delta i politiske diskusjoner. 

Utvikle landbruksspillet; NTBL går inn 

som prosjektleder for Landbruksspillet 

 

Prosjektplan og midler skal på plass første halvdel av 2018. Videre skal 

det etableres et nettverk og avtaler. Landbruksspillet er tenkt som en 

plattform mot lokale politikere, kunnskapsbygging i barnehage, skole, 

videregående, ect. 

Bidra til god drift i 

lokallaga 

Være en inspirasjonskilde og bygge 

kunnskap i de lokale valgkomiteene. 

Arrangere kurs eller samlinger for de lokale valgkomiteene. 

 

Være en inspirasjonskilde og et 

kunnskapsnav for lokallaga.   

Opprettes en opplæringsplan for tillitsvalgte der det tilbys 

organisasjonskurs, politikeropplæring, nettverksbygging, 

fadderordninger, kurs i håndtering av media/kommunikasjon/sosiale 

medier, bruk av min side. 



Strategi og arbeidsplan 2018-2019 

Fokusområder Oppgave Beskrivelse Tiltak 
Være tilgjengelig og et trygt kontaktpunkt for lokallaga. 

Gode program og dialog med lokallaga rundt årsmøtet, ledersamling og 

regionmøter. God dialog med lokallaga via fadderlag, deltakelse på 

årsmøte/meldemsmøter. 

 

Framtidsbonden Unge Bønderkurs  Videreutvikle og gjennomføre 

ungebønderkurs sammen med Samvirket. 

Tidligere vedtatt å gjennomføre annenhvert år, følge opp vedtaket.  

Arrangere samvirkedag for elever og studenter. 

Ha tett kontakt med 

landbruksskolene og 

Nord Universitet. 

 

Være aktive for å rekrutere til 

naturbruksskoler og høyere 

landbruksutdanning. 

Delta på utdanningsmesser og synliggjøre utdanningsmuligheter og 

næringas behov kunnskap og arbeidsplasser. 

Jobbe aktivt mot politikere, LO, NNN, NHO, landbrukssamvirkene for 

å synliggjøre behovet for kunnskap og utvikling i næringene 

Rekrutteringsprosjekt 

 

 

 

 

Ta initiativ til å samhandle for å få et 

oppfølgingsprosjekt til Kompetanseløft 

trøndersk landbruk 

Delta i arbeidsgruppe opprettet etter initiativ fra FM for rekruttering til 

grønne næringer. 

Være en pådriver for at man utnytter rommet og mulighetene mellom 

gul, grønn og blå næring. 

Jordvern Aktiv og synlig deltaker 

jordvernsaker  

Bidra til at det opprettes 

grunneierorganiseringer ved 

vegprosjekter 

 

Sikre at grunneiere i de aktuelle utbyggingsområdene blir hørt; E6 

Mære-Åsen, Fv 17 utbyggingen gjennom møter og at det utarbeides 

retningslinjer for grunneier ved grunnavståelse. 

Bidra til at lokallag som står i store 

planprosesser får tilstrekkelig med hjelp 

og kunnskap. 

Ha tilgang til kunnskap, delta på politikerdager/debatter lokalt, skrive 

kronikker i samarbeid med lokallag. 

Holdningsskapende 

arbeid  

Synliggjøre matjordas verdi, ikke bare i 

dagens perspektiv, men i et 

framtidsperspektiv. Jobbe aktivt mot 

politikere, arealplanleggere, utbyggere og 

samfunnet for øvrig. 

Sende inn høringsuttalelser, fronte saker i media, komme tidlig inn i 

høringsprosesser, skryte av de politikerne som viser vilje for å ta vare 

på matjorda, bygge allianser på tvers av interesser 

Etablere 

jordvernalliansen 

NTBL skal engasjere seg sterkere i 

jordvernalliansen for å sikre et bredt 

nettverk av alliansepartnere. 

NTBL skal sammen med STBL sikre at Jordvernalliansen etableres i 

Trøndelag.  



Strategi og arbeidsplan 2018-2019 

Fokusområder Oppgave Beskrivelse Tiltak 
Bygge kunnskap om 

behovet for økt mat. 

Tilby media stoff om dette.  

Aktiv bruk av sosiale medier 

Skrive kronikker, leserinnlegg. Sikre innpass i media. 

Utnytting av 

beiteressurser 

Øke effektiviteten ved 

lisens/kvotejakt 

 

Arbeide for økt effektivitet i lisens/ 

kvotejakt og ekstraordinære uttaket av 

rovdyr før beitesesong.  

Ha et tett samarbeid i rovviltutvalget og med andre organisasjoner. 

Lage en prioritetsliste over hvem har ansvar, hvordan skal det jobbes 

fremover. 

 

Forvaltning av 

kongeørn og havørn 

Beitenæringa opplever at kongeørna først 

og fremt, utgjør en skadevolder mot 

beitedyra. Problemet har økt betraktelig 

de siste 10 åra. 

Bidra til at det jobbes på tvers av beitenæringene for å synliggjøre 

kongeørn og havørns betydning i skadebildet. På bakgrunn av dette 

utarbeide forvaltningsplaner. 

Beredskapsplan ved 

rovdyrangrep 

I perioder opplever man alvorlige tap til 

de store rovdyra, bør ha en plan for 

håndtering av dette. 

Utarbeide beredskapsplan ved rovdyrangrep. 

Arbeide for et redusert 

bestandsmål for rovvilt 

Arbeide for et redusert bestandsmål for 

rovvilt og en revidering av rovviltforliket 

i Stortinget. 

 

Synliggjøre konsekvensene av rovdyrforliket i Nord-Trøndelag og løfte 

konsekvenseen av forliket politisk. 

 Synliggjøre 

beiteressursen 

Utnytte og synliggjøre trønderske 

fôrressurser i utmarka i et globalt 

perspektiv. 

Stimulere etablering av beitebruksplaner og organisering av beitebruk i 

hele fylket.  

Bidra til at kommunene kartlegger fôrverdiene i utmark for å 

synliggjøre potensialet for matproduksjon. 

Jobbe for å styrke vilkår for utnytting av utmarksressursen. 

Beitenæringa kommer ofte i konflikter 

med fritidsinteresser/hytteiere som ikke 

ser betydningen av beiteressursen. 

Vise verdier av åpent kulturlandskap, utsikt, hvilken betydning 

beitenæringa har bragt det norske landskap over tid.  

Trygg mat Bidra til at det bygges 

tillit til norsk mat 

 

Synliggjøre primærproduksjonens krav 

til trygg matproduksjon. 

Lage saker til media, skrive kronikker, leserinnlegg, bruke facebook og 

oppfordre våre medlemmer til å bruke Instagram og 

#norgetrengerbonden for å synliggjøre trygg norsk matproduksjon. 

Oppfordre lokallagene til aktiviteter rettet 

mot skolene 

Bidra til utvikling av Landbruksspillet, servere mat på 

skoler/barnehager for å lære barna om hvor maten kommer fra 



Strategi og arbeidsplan 2018-2019 

Fokusområder Oppgave Beskrivelse Tiltak 
Bidra til forskning og 

utvikling i næringa 

Være en aktiv medspiller i Landbruk 21 

Trøndelag med tanke på å skape 

innovasjon og utviklingskraft i trøndersk 

landbruk. 

Bidra med innspill og ressurser i utviklingen og arbeidet i Landbruk 21 

Trøndelag. 

Klimavennlig landbruk 

 

Sikre at det føres god vannforvaltning, 

med hensyn på landbruket og at det settes 

av mer midler til miljøtiltak. 

Delta på møter i vannregionen og være med å påvirke tiltak som 

utarbeides.  

Jobbe aktivt for at det settes av mer midler til SMIL og RMP. 

Utvikling av 

bioøkonomi 

Innarbeidet samspillet mellom næring, 

kunnskapsmiljø og offentlig støttesystem 

Bidra til videre forskning og utvikling innenfor bioøkonomi og 

klimasmarte løsninger for landbruket i samhandling med aktuelle 

forsknings- og utviklingsmiljø. 

 Landbrukets klima- og 

energisenter 

Støtte opp om Landbrukets klima- og 

energisenter på Mære Landbruksskole. 

Bidra til å synliggjøre møteaktivitet, forskning og utvikling. Sørge for at 

kunnskapen når gårdbrukerne. 

 

Styret= S, Administrasjonen= ADM Ailin Wigelius= AW, Leif Hjulstad= LH, Brita Buan= BB, Borgny K. Grande= BKG, Audhild 

Slapgård=AS, Tore Rennan= TR, Kristoffer Moan= KM, Lorns Olav Aunsmo= LOA 
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4. kvartal 2018 (okt, nov, des.) 

• Styremøter: XX 

• Tryggere sammen – lokale 

samlinger 

• Årsmøter i lokallagene før 01.11 

• Regionmøter 

• Skattekurs 

• Ledermøte.  
 

 

1. kvartal 2018 (jan, febr, mars) 

• Styremøte 22.01, 26.2 

• Felles arbeidsutvalg 03.01, 18.01, 06.03 

• Årsmøte 15.03 

• Forberede jordbruksforhandlinger 

• Konf. Mat og landbruk 

• Rep.skapsmøte 21.-22. mars Thon 

hotell Opera 

 

 

 

2. kvartal 2018(april, mai, juni) 

• Styresamling 9.- 10. april  

• Styremøte/årsmøteutsendingsmøte: 

28.05  

• Forberede jordbruksforhandlingene 

med innspill, markeringer og event. 

aksjoner   

• Frist Åpen gård 30.april. 

• Fremme kandidater til Askeladd-

prisen, frist 22. april 

• Rep.skapsmøte 5. juni, 

Lillehammer 

• Årsmøte NB 6. og 7. juni, 

Lillehammer 

 

3. kvartal 2018 (juli, august, sept.) 

• Styremøter: XX 

• Åpen gård, 26. august 2018 

• Organisasjonskurs 

• Tryggere sammen – regionale samlinger 

• Sekretariats konferanse 5. -6.09 

• 19.-20. september Lederkonferanse, 

fylkesleder og org.sjef 

 

 

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

Mål: Best mulig rammevilkår for landbruket 

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 og 

framtidsbonden 

 

 


