
ÅRSMELDING 2019                                                           

Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 2019 bestått av: 

 
Leder:   Audhild Slapgård, Vuku 
Nestleder:  Erlend Fiskum, Grong 
Styremedlemmer: Bjørnar Schei, Fosnes  

Lorns Olav Aunsmo, Skogn 
Inger Oldervik, Frosta 
Elin Bjørnstad, NTBK 

   Anette Sølvberg, NTBU 
Varamedlemmer: 1. Odd Erik Rødde, Hegra  

2. Annette Brede, Snåsa 
   3. Anne Marken, Meråker 
 
 
 



 

Styret har hatt 10 styremøter i løpet av 2019, og i tillegg et styreseminar sammen med Sør-
Trøndelag Bondelag på Ørlandet 11. og 12. april. Under styreseminaret ble det gitt en 
innføring i kampflybasens påvirkning på landbruket på Ørlandet, gjennom informasjon fra 
Forsvaret og flere gårdsbesøk. 
 
Det ble gjennomført tre felles styremøter med Sør-Trøndelag Bondelag i 2019. Under 
styreseminaret på Ørlandet, et felles styremøte før årsmøte i Norges Bondelag og et i august 
på Stjørdal. Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag hadde også felles innspillsmøte foran 
jordbruksforhandlingene. 
 
Det er til sammen behandlet 86 protokollførte saker. De viktigste sakene har vært:  

• Uttalelsene til jordbruksforhandlingene 2019 
• Strategi og arbeidsplan 2019  
• Intern innspillsrunde/høring om generisk arbeid med dyrevelferd 
• Høring endring i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon 
• Organisasjonsutvalgets endelige rapport – styrets innstilling til årsmøte i Nord-

Trøndelag Bondelag 
• Nye vedtekter for felles valgnemnd for Trøndelag Bondelag 
• Beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser 
• Landbruksspillet - framdriftsplan 
• Ekstraordinært årsmøte og ledermøte 3. og 4. desember 2019 
• Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i 

Trøndelag 
• Politisk aktivitet fylkesting og kommunevalg 2019 
• Høring – planprogram og hovedutfordringer for Trøndelag vannregion 
• Høring - Nedskalering av melkeproduksjon 
• Øremerkede midler til veterinærvakt 
• Høringssak om endring i Naturmangfoldloven og rovviltforskriften 
• Evaluering etter Brennpunktfilmen 
• Høring – forslag til forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr 
• Etablering av Trøndelag Bondelag 
• Rovvilt og beitebruk, evaluering og tiltak med tanke på neste beitesesong 
• Høring – det videregående opplæringstilbudet og innfasing av ny yrkesfaglig struktur  

 
Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og temamøter i lokallagene.  
Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 31.12.19 et medlemstall på 4936, som er en nedgang fra 
2018 på 1,8 %. Fylkeslaget besto av 35 lokallag pr 31.12.19. Nærøy og Vikna slo seg sammen 
i 2019 til nye Nærøysund Bondelag. Lierne Bondelag og Namsskogan og Røyrvik Bondelag 
slo seg sammen til nye Indre Namdal Bondelag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ledern 
Noen måneder som fylkesleder går utrolig fort! Dette har vært et år fylt med masse 
utfordringer og et stort engasjement på så utrolig mange områder. Det har vært et veldig 
innholdsrikt år med så utrolig mye som har skjedd. Administrasjonen fortjener en stor takk for 
tilretteleggingen som har vært gjort gjennom året slik at vi tillitsvalget har fått gjort jobben 
vår. Og ikke minst Tusen takk til styret mitt, dere er fantastiske! Så har vi i år også vært to 
fylkeslag, men likevel så avhengige av hverandre. Jeg kunne ikke tenkt meg noen bedre å 
samarbeide med enn akkurat Kari og dere i sør.  
 
Utfordringene har stått i kø den siste tida, med både svinefilm, pelsdyrforbud, klima, 
nedskalering på melk, rovdyr, liberalisering av regelverket vårt for å nevne noe. Og 
løsningene har akkurat vært åpenbare.. Jeg tror det er viktig at vi som bønder i slike stunder 
husker på det er vi som bønder som utgjør den norske matproduksjonen - vi som bønder er et 
bærende fundament i samfunnet og befolkningen blir garantert sulte fremover også. 
Jeg tenker at Bondelaget skal fortsette å jobbe for å være for alle typer bønder, samme hvor vi 
bor, liten eller stor, uansett hvilken produksjon hver av oss har. I den korte tiden jeg har fått 
være leder har vi vært gjennom flere prosesser som har bydd på utfordringer på akkurat dette 
området, og både konsesjonsendringene på gris og nedskaleringa på melk er eksempler på 
saker som var vanskelig å balansere.  
 
Framover vil det bli mer og mer viktig at vi griper de mulighetene vi får. Og selv om jeg er en 
realistisk optimist så må vi vel innse at også Bondelaget kommer til å bomme iblant. Da vil 
det være ekstra viktig at når vi da ligger der på rygg, faktisk bruker den stunda til å få nytt 
perspektiv på saken. For akkurat da kan det komme et stjerneskudd vi ikke ville sett om vi 
bare sto og skua på egne føtter.  
 
For meg er kornbandet et symbol på landbrukets samhold og styrke. Vi er mange og vi blir 
stadig mer spesialisert på hver vår produksjon, men samtidig trenger vi hverandre og vi har 
mange felles behov. Vi trenger jorda, vi trenger forutsigbarhet, og vi trenger regler og 
rammeverk som gir oss muligheten til et spredt landbruk over hele landet. Vi trenger alle en 
grunnmur med den selveiende bonden – skulder ved skulder og på samme lag.  
Sprikende havreaks vitner om vår selvstendighet og våre særegenheter. Det skal blåse litt på 
toppene, og når vinden røsker tak i oss så viser vi evne til å stå i stormen, vi står godt plantet, 
samtidig som vi har endringsvilje og evne.  
 
 
 



 

Denne BH’en er plassert omtrent 
midt på, akkurat som oss. Trøndelag 
Bondelag skal støtte de store og løfte 
de små. Bønder kommer i alle 
former og fasonger. Vi skal stå for 
kvalitetssikring og ha passform for 
alle. Hverken Bondelag eller BH’er 
er synlige til enhver tid, men de gjør 
like fullt en viktig jobb hver dag. Så 
er det ikke sikkert at vi tenker over 
hverken BH eller kornband i det 
daglige, men jeg er ganske sikker på 
at den dagen plagget hadde blitt 
borte eller Bondelaget forsvant, ville 
vi alle kjent savnet på kroppen!  
 
Avslutningsvis tenker jeg at vi må 
husk å unne hverandre at det går 
godt, benytte oss av de mulighetene 
vi får og fortsette å jobbe for å 
kunne produsere verdens beste mat!  
Tusen takk for tilliten jeg fikk, og 
tusen takk for den jobben dere som 
bønder og medlemmer gjør hver 
dag.   

 
Tusen takk for alt Nord-Trøndelag Bondelag har stått for og jobbet for over så utrolig mange 
år. Nå er det Trøndelag som skal skape en framtid, og jeg skal heie på dere hele veien!  
 
Audhild Slapgård  
Den siste Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag 
 
 
Organisasjonsarbeid 
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag 
Årsmøte i Nord-Trøndelag Bondelag 2019 ble avholdt på Scandic Hell Hotell på Stjørdal 20. 
- 21. mars, sammen med Sør-Trøndelag Bondelag. 
På dag en av årsmøte var begge fylkeslag samlet, med mange spennende innledere. Fra 
Norges Bondelag kom Frøydis Haugen og Generalsekretær Sigrid Hjørnegård. Eksterne 
innledere var adm.dir. i REMA 1000 Ole Robert Reitan og Lars Kolsrud fra Olympiatoppen. 
Landbrukspolitikk og organisering av egen organisasjon var hovedutfordringene rundt 120 
årsmøtedelegater og gjester drøftet de to dagene. Gjennom gode innledninger og engasjerte 
årsmøteutsendinger viste forsamlingen at det var tru på landbruket i framtida, og at 
tillitsvalgte ønsket å bygge et sterkt faglag for alle bønder i Trøndelag. 
 
Dag to startet også felles, med felles leders tale og generaldebatt.  
Det var et historisk øyeblikk, da fylkeslederne Borgny Kjølstad Grande og Kari Åker holdt 
felles tale.  



 

 
Etter lunsj på dag to gjennomfører fylkeslagene 
årsmøtesaker hver for seg i separate årsmøter. 
I det formelle årsmøtet for Nord-Trøndelag Bondelag ble 
Audhild Slapgård fra Vuku valgt som ny leder, med 
Erlend Fiskum fra Grong som ny nestleder. Nye 
styremedlemmer ble Bjørnar Schei, Fosnes for to år og 
Inger Oldervik, Frosta for et år. 1. vara ble Odd Erik 
Rødde, 2. vara Annette Brede og 3. vara Anne Marken. 
Borgny Grande, som gikk av som styreleder etter 2 år ble 
behørig takket for den store jobben hun hadde gjort både 
som leder, men også i de øvrige roller hun hadde hatt i 
styret siden 2009. 
 
Verdal Bondelag fikk tildelt prisen Årets lokallag. 
 
 

 
Ekstraordinært årsmøte og ledersamling 
 
På ekstraordinært og konstituerende årsmøte 3. desember 2019, ble det vedtatt å slå sammen 
de to fylkeslagene Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag.  

 
Sammenslåingen ble feiret med fest og god 
mat på Hell, sammen med de tillitsvalgte, 
tidligere ansatte, og ledere i de respektive 
fylkeslagene.  
 
Sammen med Steinkjer Næringsselskap 
jobbet deltakerne på ledermøtet den 4. 
desember 2019, om felles visjon for det 
kommende Trøndelag Bondelag.  
 
Tanker og ideer rundt hva det innebærer å bli Trøndelag Bondelag ble utarbeidet gjennom en 
real "arbeidsøkt". 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

Årsmøtet i Norges Bondelag 
 
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt på Lillehammer 5.-6. juni 2019. Utsending fra Nord-
Trøndelag Bondelag var: Odd Magne Storflor, Odd Erik Rødde, Ingunn Winge, Lorns Olav 
Aunsmo, Erlend Fiskum, Audhild Slapgård, Annette Brede, Bjørnar Schei, Inger Oldervik og 
Tore Kaldal. 
 
Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som som leder, Bjørn Gimming gjenvalgt som 1. nestleder 
og Frøydis Haugen, gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen. Årsmøte valgte Erling Aas 
Eng fra Hedmark og Bodhild Fjelltveit fra Hordaland som nye styremedlemmer i Bondelaget. 
Nils Asle Dolmseth fra Trøndelag ble gjenvalgt som fast styrerepresentant for TINE og 
Merethe Sund fra Nordland ble gjenvalgt som fast representant for Nortura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organisasjonsprosessen 
og samhandling med Sør-
Trøndelag Bondelag 
 
Når det ble avklart at 
fylkesstyrene gikk mot et 
fylkesstyre ble det satt 
milepælplan med tidslinje 
fram til årsmøtet 2020.  
 
Under vises tidslinje 
vedtatt i prosjektplan og 
styremøter høsten 2018.  
 
 

 
Denne har vi stort sett forholdt oss til, foruten at det var et behov for flere felles styremøter i 
siste halvdel av 2019. Administrasjonen har jobbet med å utarbeide rutiner og retningslinjer 
for samarbeid. 
 
 

 
 
 



 

 

 
 



 

Nye lokaler InnoCamp 
August 2019 flyttet Nord-Trøndelag 
Bondelag inn i nye lokaler ved InnoCamp 
Steinkjer. InnoCamp består av bedrifter og 
virksomheter som jobber rundt konseptet: 
innovasjon i lag.  
Fylkeslaget har blitt en etablert del av 
«Landbruksklynga» som blant annet består 
av ALLSKOG, Kystnæringa Skog, NLRT, 
Inn på Tunet. 

 
 
 



 

Aktivitet i lokallagene 
 
Åpen gård 

 
Åpen Gård arrangeres i stort omfang over hele landet også i Nord-Trøndelag Bondelag. 
Lokallagene bruker dette som en arena for å vise fram det gode arbeidet som gjøres i løpet av 
året og fungerer som en fin møteplass. I 2019 har Åpen Gård-konseptet blitt brukt i vid 
forstand og omfattet (i tillegg til Åpen Gård) arrangement som ku-slipp og Landbruksdaga.  

 

I 2019 deltok disse lokallagene: Verdal, Høylandet, Stod, Nærøy, Snåsa, Lierne, Frosta 
landbrukslag, Meråker landbrukslag, Hegra, Nesset landbrukslag, Namsskogan og Røyrvik 
Bondelag – Gjennom Åpen Gård arrangement, kuslipp og Landbrukssdaga 2019 (Høylandet) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

SOPIN matfestival, 
Nærøy,

September 2019



 

 
Grå pelssau på gården til Hilde Bjøru ved Seglloftet, Jøa. Lokallagsleder Trine Skjærvik i bakgrunnen. 
 

 
Økologisk landbruk på Jøa. fv.Lokallagsleder Trine Skjærvik, Sissel Thorsen (foran), Ola Kai Foksdal, Katrin 
Wråli, Christian Wrål og Roar Moltu. 
 
 
 
 
 



 

Rovdyr/beitedyr 
Innenfor rovviltregion 6, Trøndelag og Møre & Romsdal har fylkesbondelaga opprettet et 
rovviltteam bestående av en tillitsvalgt og en ansatt fra hver av organisasjonene. Dette teamet 
har som oppgave å følge rovviltsituasjonen innenfor regionen, både rovviltnemda sine vedtak 
og forvaltningens håndtering av stortingets rovviltforlik i 2011. 
 
2019 startet med en stor rovviltdemonstrasjon i Oslo den 8. januar med hovedbudskap: 
«Stortinget bestemmer».  Rundt 5000 beitebrukere fra hele landet deltok.  Nord-Trøndelag 
Bondelag organisert reise og deltakelse for rundt 20 personer fra Bondelaget, Bonde- og 
Småbrukerlaget, Sau og Geit og fra Jeger- og Fiskerforbundet i Nord-Trøndelag. 
 

 
I januar fikk fylkesbondelaget en henvendelse fra beitebrukere i Verdal og Steinkjer om 
betydelig avkortning i antall beitedyr som det ble gitt erstatning for i 2018. Denne saken 
jobbet vi med i tett dialog med juridisk avdeling i Norges Bondelag og det ble oversendt en 
formell klage på saksbehandlingen fra Trøndelag Bondelag. Vi fikk medhold i vår klage i 
Miljødepartementet uten at det medførte endringer i erstatningsutbetalingene. Denne saken 
ble ikke avsluttet i 2019 og blir forfulgt videre av oss. 
 
Sommeren 2019 ble en av de verste rovviltsesongene noensinne. Innherred fikk besøk av ulv 
relativt tidlig på sommeren og det ble en hektisk sommer for beitebrukerne i område. I tillegg 
til tilsyn av beitedyra ble det avholdt 4 dialogmøter mellom forvaltning, beitebrukerne og 
organisasjonene. Utfordringene var å få forutsigbare og gode nok avtaler om dekking av 
merutgifter, og hvordan skadefelling skulle gjennomføres.  
 
I slutten av juni fikk vi et massivt angrep av bjørn i Grong og Namsskogan. 2 binner, den ene 
med 3 unger. Det ble i starten gitt fellingstillatelse, men denne ble inndratt etter få dager da 
det ble påvist en binne i området. Dette ble oppfattet som et klart brudd på avtalen om en 
balansert forvaltning da dyrene gikk i beiteprioritert område. Dessverre ble det ikke gjort 
innrømmelser fra forvaltningen som kunne løse situasjonen og rundt 500 sau gikk tapt til 
bjørn i dette området gjennom sommeren. 
 
Fylkesbondelaget har deltatt på 4 møter med forvaltningen i Innherred om rovviltsituasjonen, 
3 møter i Grong om situasjonen i Namdalen, 1 møte med beitelaga i Innherred. Fylkeslaget 



 

har likeså deltatt på flere møter med Fylkesmannen om forebyggende konfliktdempende 
tiltak. På bakgrunn av møte med SP ble det i november fremmet forslag i Energi og 
Miljøkomiteen på Stortinget med krav om sikrere bestandsfastsetting av bjørn.  
 
Svineproduksjon 
 
Det ble vedtatt en endring i konsesjonsregelverk for svin, som innebar et tak på maksimalt 
150 utrangerte purker per år. Det er egne regler for purkeringer, og for avlsbesetninger som er 
tilknyttet offentlig anerkjente avlsorganisasjoner. Forskriften har virkning fra 2020, med en 
overgangsperiode på fem år, som er en avtale Norges Bondelag har framhandlet.  
 
Prisnedskriving på kraftfôr var også i 2019 en viktig del av jordbruksoppgjøret. Dette førte til 
en begrenset økning i råvarekostnadene for husdyrbønder på 2 øre/kg.  
  
Brennpunktfilm 
 
I juni 2019 ble «Griseindustriens hemmeligheter» sendt på NRK Brennpunkt. Filmen viste 
grove brudd på dyrevelferdsloven på et utvalg norsk svinegårder.  
I tiden før og etter filmen jobbet vi tett med Norges Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, og 
lokallagsledere for å holde alle informert, og for å være en mulig samtalepartner ved behov. 
 
I den etterfølgende perioden var også Norges Bondelag i dialog med alle organisasjonene i 
svinenæringa. Filmen skapte reaksjoner både i svinenæringa og norsk dyrehold generelt. Det 
ble et påfallende ønske om mer åpenhet. Tiltak som «Bli med i bingen», livestreaming på 
facebook, har blitt mottatt med god respons.  
 
Dyrevelferd 
Arbeidet med dyrevelferd er kontinuerlig, og skal ligge til grunn for alt dyrehold. Vi legger 
stor vekt på å skape dialog mellom aktører i næringa. I 2019 har nettverket Sammen for dyra 
blitt videreført. 

 
"Sammen for dyra" 
ble opprettet i 2018, 
som en respons på et 
behov for større 
nettverk rundt 
arbeidet med å unngå 
dyretragedier.  
Nettverket bygget på 
en modell etter Nord-
Trøndelag Bondelag 
sitt prosjekt 
"Dyretragedier i 
Nord-Trøndelag: 
Forebygging og 
oppfølging, 
metodeutvikling og 
samhandling". 

 
Maren Arnø i Nærøy, sammen med en av sine kviger, som nyter beite store deler av året. 
 



 

Dyrevelferdsprogram for svin 
 
Dyrevelferdsprogrammet for svin bygger på 
Helsegris. Helsegrissystemet er et digitalt 
dokumentasjons- og rådgivingsverktøy for bonde 
og veterinær. Her skal grisens helse, velferd, 
hygiene og oppstalling dokumenteres. 
Helsegrissystemet er opprettet for å forbedre og 
dokumentere praksis, tiltak og handlinger i alle 
typer grisebesetninger. 
 
Utvidede krav fra juni 2019: 

• Minimum to veterinærbesøk hos 
smågrisprodusenter pr år. 

• Formell oppfølging av veterinærene som 
gjennomfører besøkene. 

• Obligatorisk kompetansekrav for alle 
bønder som skal drive med gris. Dette må 
være gjennomført innen utgangen av 2019. 

Audhild Slapgård i eget grisefjøs. 

 

Mædi 
I juli fikk vi beskjed om at 
sauesykdommen mædi 
hadde blitt påvist i ei 
besetning i Trøndelag. Det 
kom tidlig fram, at dette 
utbruddet hadde slektskap 
med et tidligere utbrudd fra 
2002-2005.  
 
En omfattende prøvetaking- 
og kartleggingsjobb ble 
kjørt i gang, og denne pågår 
fortsatt. Bondelaget sentralt 
og på fylkesnivå deltar på 

mædistatusmøter med jevne mellomrom for oppdatering av situasjonen.  
 
Mange aktører har bidratt i jobben med å få på plass en ny soneforskrift mædi i gamle Nord-
Trøndelag inklusivt Fosen. Den nye soneforskriften gir restriksjoner, og produsentene får ikke 
selge eller flytte dyr ut av besetningen. Så langt har en håndfull produsenter fått påvist 
sykdommen, og dette har ført til utslakting av enkeltdyr eller hele besetninger. Bondelaget har 
bidratt med fagkunnskap inn mot Mattilsynet, i jobben med å få full kompensasjon på innkjøp 
av nye dyr. Dette er ikke landet enda, da saken ligger hos Landbruksdirektoratet.  
 
Over 80 besetninger er kontaktbesetninger med ekstra strenge restriksjoner, og dette fører til 
økonomiske tap for værringer. Selv om det er en del utfordringer i sanerings- og 
kartleggingsjobben, er alle enige om målet – og det er å få bort mædiviruset en gang for alle. 



 

Nedskalering melk 
Endringer i WTO-avtalen 
fører til at det fra 2021 
ikke lenger vil være 
mulig å eksportere 
Jarlsbergost med 
eksportstøtte. Denne 
eksportstøtten finansieres 
over 
prisutjevningsordningen 
på melk, altså betalt av 
melkeprodusentene selv. 
Det er behov for å 
nedskalere 100 millioner 
melk, og hvordan dette 
skal foregå, var et 

diskusjonstema under jordbruksforhandlingene i 2019. Under jordbruksforhandlingene ble det 
satt frist til 1. oktober, for å ha ei ordning på plass, for å handtere nedskalering av melk innen 
2021.  
 
I juni mottok fylkeslaget høring på temaet, som ble videresendt lokallagene for innspill. Dette 
utløste et stort engasjement og det kom inn mange gode innspill fra lokallagene. Flere 
lokallag gjennomførte egne medlemsmøter med høringa som tema. I august landet 
fylkesstyrene i nord og sør ei felles høringsuttalelse, som ble sendt Norges Bondelag. Norges 
Bondelag gikk i dialog med staten og landet på avtale om ei utkjøpsordning med mål om 
utkjøp av 40 mill. liter, resterende skal tas via forholdstall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matias 
Johansen, 
ung bonde 
på Leka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kornutvalget 
 
Kornutvalget i Midtnorge har bestått av 2 representanter fra bondelaga i Trøndelag, en fra 
Bondelaget i Møre & Romsdal, en fra henholdsvis NLR, Felleskjøpet og Fylkesmannen. I 
tillegg deltar Midt-Norge sin representant i det sentrale kornutvalget. Kornutvalget har hatt 2 
møter i 2019 og levert uttalelse til fylkeslaga før jordbruksforhandlingene.  
Før jul ble det gjennomført tre kornmøter; Mære Landbruksskole, Kvithammer Forsøksgård 
og på Skjetlein vgs. Til sammen rundt 120 deltakere fikk informasjon om årets sortsforsøk, 
klimakalkulator og alternativ våronn ved vanskelige værforhold.  
Kornutvalgets leder og sekretær deltok på Kornkonferansen i januar 2019.  
 
 
Grøntutvalg 
Grøntutvalget har bestått av en representant fra hvert av fylkesbondelaga i Trøndelag, samt en 
representant fra henholdsvis Nordgrønt, Gartnerhallen og Hoff.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Utvalget 
har hatt ett møte 
i 2019 hvor markedsmuligheter, 
produktutvikling og grøntsektorens generelle utfordringer ble diskutert. 
Grøntutvalgets leder har deltatt på Bondelagets grøntkonferanse som avholdes hver høst. 
Grøntutvalget har avgitt uttalelse før jordbruksforhandlingene til fylkesbondelaga.   
 
 
 
 
 
 
 



 

Gås 
 
Norges Bondelags gåseprosjekt sin aktivitet i Nord -Trøndelag har i 2019 vært: 
Det ble organisert et grunneierlag rundt Børgin (Børgin gåsjakt område). Verdal hadde 
potensial for økt uttak av gjess gjennom organisering. Det ble arrangert gåsejaktkurs i 
Trøndelag (Levanger, Inderøy, Steinkjer). 
Prosjektleder Ove Martin Gundersen har deltatt på det årlige gåsemøtet i European Goose 
Management Plan i Perth i Skottland.   
 
Det er jobbet med bruk av studenter i følgende prosjekter:  

• arealbruk og jakt i Børgin gåsejaktområde 
• Gjerder og antall grågås i Namsos 
• Skadeskyting og blyverdier i kortnebbgås 

 
Forvaltningsplan for gås i Levanger kommune ble utarbeidet og ferdigstilt.  
 
Utfordringer med beiteskader i Namsos. 

 
14. – 15. mai arrangerte utmarksavdelingen i Akershus og Østfold, sammen med Norges 
Bondelag, Fylkesmannen i Trøndelag, Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk Institutt for 
Naturforskning den aller første nasjonale gåsekonferansen ved Skogn Folkehøgskole i 
Levanger kommune, Trøndelag. Over 70 deltakere var til stede disse to dagene, deriblant 
offentlig forvaltningsorgan, representanter fra forskningen, interesseorganisasjoner, 
grunneiere, studenter og andre interessenter.  
 
 
 

Beiteskader fra gås Ekskrementer blir liggende 
igjen på vei og i jordene

Vidar Stamnes, grasprodusent i 
Namsos kommune



 

 
 

 
 
 
 



 

 
Jordvern 
Nord-Trøndelag Bondelag har i 2019 hatt fokus på forslag om ny E6 i strekningen mellom 
Verdal og Levanger. Det har vært et tett samarbeid med Sør-Trøndelag Bondelag. 
Vi registrerer at det jobbes godt i grunneierlagene i strekningen Åsen - Mære. 
 
Kommune og Fylkestingsvalget 2019 
Bondelaget er påpasselig på ikke å bli oppfattet som partipolitisk aktiv, men prøver å påvirke 
politikkere fra alle parti til å ivareta landbruksinteresser i sin politikk. Vi hadde derfor møter 
med flere av fylkespartiene for å formidle vårt syn på hva som er viktige forutsetninger for et 
aktivt og verdiskapende landbruk i fylket. Likeså sendte vi ut en «veileder» til lokallaga om 
hvordan de kunne formidle landbrukets interesser til lokalpolitikere i sin kommune.  
 
Rekrutteringsprosjektet 
 
Prosjekt "rekruttering til grønn næring" er et regionalt rekrutteringsprosjekt i Trøndelag. 
Prosjektet eies av Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag og ledes av prosjektleder Erica Hogstad 
Fjæran. Prosjektet har en tredelt strategi om synliggjøring og omdømmebygging for de 
grønne næringene og bioøkonomiens muligheter i Trøndelag, kobling mellom eksisterende 
næringsliv og utdanningsinstitusjonene, og økt kunnskap i utdanningsinstitusjonene om de 
grønne næringene og bioøkonomi.  

 
 
Gjennom nettverksarbeid, kommunikasjon og omdømmebygging skal prosjektet jobbe for 
iverksettelse av tiltak som bidrar til økt kunnskap om grønn utdanning og næring blant 
ungdom, foreldre og rådgivere, samt motivere til sterkere samarbeid innad i og synliggjøring 
av grønn næring i rekrutteringsøyemed. 
 
Prosjektet tredde i kraft 1.april 2019 og skal som utgangspunkt vare i tre år. 
 
 
 



 

Jordbruksforhandlingene 
 
Det ble arrangert felles innspillsmøte med Sør-Trøndelag Bondelag og 
samvirkeorganisasjonene 27.februar 2019 på Stjørdal.   
 
I etterkant av dette ble det utarbeidet en felles uttalelse fra begge fylkeslaga i Trøndelag til 
Jordbruksforhandlingene. Endelig behandling ble gjort på felles fylkesårsmøte 15. mars 2019. 



 

 

29. april - kl. 11.00:  Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD) 

Jordbrukets krav ble overlevert 29.april og hadde et rammekrav på 1920 millioner kroner. 890 
millioner kroner var kostnadsdekning. Økte målpriser utgjorde 249 millioner kroner og 
budsjettoverføringer 1360 millioner kroner. Jordbruksfradraget utgjorde til sammen 262 
millioner kroner. Kravet ville gi en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk, og en 
reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner. 
 
Hovedmålsetningen med kravet 2019 var å legge til rette for å styrke økonomien i jordbruket 
slik at mest mulig matproduksjon kunne skje med utgangspunkt i norske jord- og 
beiteressurser, men uten å bidra til overproduksjon.  
Hovedpunktene i kravet var: 
 
• Stimulere til en produksjonsfordeling med husdyrproduksjon i distriktene og større 
kornproduksjon 
• Bedre økonomien på små og mellomstore bruk  
• Innføre et innovasjon- og vekstprogram for grøntnæringa; Grønn Innovasjon og Vekst  
• Styrke investeringsmuligheter for å innfri nye krav og standarder, og at dette tillegges større 
vekt enn lønnsomhetsvurderinger  
• Styrke velferdsordningene  
• Styrke miljø- og klimavirkemidlene 



 

 
7.mai: LMD legger fram statens tilbud 
Tilbudet hadde en ramme på 1mrd kroner, hvor 
staten også la opp til en heving av 
inntektsnivået. Tilbudet fulgte i stor grad de 
overordnede forutsetningene, men ga ikke mye 
rom til utvikling av næringa når omtrent 890 
millioner kroner måtte gå til økte kostnader.  

I forhandlingsfasen etter statens tilbud ble det 
gjennomført flere telefonmøter med både 
fylkesledere og lokallagsleder i Nord- og Sør-
Trøndelag Bondelag. 

16. mai: Staten, Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og småbrukarlag ble enige om en 
avtale for 2020, etter lang periode med 
forhandlinger. 

Forhandlingene førte til et resultat med en 
ramme på 1240 millioner kroner, som ga 
20 600 kr per årsverk i 2020. Andre grupper 
fikk 20 000 kr. Avtalene la vekt på en videre 
og større satsning frukt og grønt, gjennom en 
innovasjon- og vekstpakke. 

 I tillegg skulle korn sammen med styrking av små- og mellomstore bruk prioriteres. Viktige 
gjennomslag for næringa var: 

• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper 
• Lanserer innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt 
• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 
• Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk   
• Stimulerer til mer beiting i utmarka 
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