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Referat fra ledermøte i Trøndelag Bondelag 30. november 2020 

 

Tilstede fysisk på Scandic Hell var fylkesstyret og ansatte. 

 

Tilstede digitalt på MS Teams var lokallagsledere, deler av fylkesstyret og deltagere fra 

Norges Bondelag. 

 

Det er en egen deltagerliste for arrangementet. 

 

Møtet ble streamet/teknisk gjennomført av Trondheim Lyd 

 

Møteleder: Karl Fredrik Okkenhaug 

 

«No er vi snart på luften, så fyll på kaffekoppene!» 

Møteleder Karl Fredrik Okkenhaug ønsket velkommen både til de i salen og de som har 

koblet seg på der ute. Ønsker at dere er aktive uansett om dere sitter hjemme i arbeidsklær 

eller finstasen – meld i chatten om du vil ha ordet. 

 

 

Innledning ved fylkesleder Kari Åker: 

 

Oppfordret til å være engasjerte, også i det digitale møtet. 

Vi har vært Trøndelag Bondelag i ett år. 65 lokallag, blir 63 i morra. 9050 medlemmer, 

potensiale for flere! Det forplikter å slå seg i lag – og vi må få med flere på laget! 

 

Utfordringer og muligheter med et år med digitalisering. 

Situasjonen der møteplasser forsvinner lokalt pga pandemi, viktig å passe på naboen! Prøv og 

få til møteplasser likevel – det er viktig. 

 

«Fjøset» Trøndelag Bondelag bygget på ledermøtet i fjor – «Klimasmarte trønderbønder viser 

vei». Vi har prioritert fire fokusområder for neste år: Synlig – Sterk i enkeltsaker – Slagkraftig 

og ryddig organisasjon - tilpasset maktstrukturen. 

 

Jordbruksforhandlingene 2020 – forenkla forhandlinger pga korona, tallene for budsjettnemda 

kunne ikke fremstilles som normalt. Vi gjorde prosessene, representantskapet ble gjennomført 

digitalt, forhandlingsutvalget gjennomførte forenklede forhandlinger. Budsjettramma ble en 

økning på 650 mill kroner.  

 

Det er store forventninger til jordbruksforhandlingene 2021 – spente på hvordan vi skal klare 

å ta igjen for å tette inntektsgapet. Oppfordrer lokallagene til å delta i arbeidet med «Foran 

jordbruksforhandlingene» og sende innspill til fylkeslaget.  
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Nytt næringspolitisk program 2020 – 2024 for Norges Bondelag. Trøndelag Bondelag sin 

strategi- og arbeidsplan henger sammen med dette. Vi fikk inn mange av våre innspill både 

før og under årsmøtet i Norges Bondelag. Det handler nå om å utnytte arealet vi har best 

mulig – ta i bruk hver en krik og krok.  Marked, verdiskaping og økonomiske vilkår, Areal – 

landbruket skal bruke hele landet, Norsk matproduksjon i et klima i endring og Landbrukets 

samfunnsoppdrag er de fire hovedpunktene i Norges Bondelag sitt Næringspolitiske program. 

Gå inn på hjemmesida til Norges Bondelag og les dokumentet! Det er dette dere kan ta oss på 

hvis vi ikke følger vedtatte planer. 

 

Ny Stortingsmelding om konkurranse i dagligvarekjedene kan få stor betydning for oss og 

følges opp av organisasjonen.  

 

Kornsesongen 2020 – mye arbeid gjennom sommeren og høsten med utfordringer med både 

tørke tidlig på sommeren og nedbør på høsten. Alle aktører i det trønderske landbruket jobbet 

i lag- Det er beklagelig i arbeidet med glyfosat-søknaden at NBS ikke orienterte om at de 

allerede hadde sendt søknad da vi hadde møter for å avklare om og når vi skulle gjøre det.  

 

Landbrukets klimaplan – helt utrolig at vi har klart dette! Viktig verktøy for landbruket, godt 

tatt imot i politiske miljøer, viktig å trekke fram og bruke.  

 

Lokale årsmøter - vi fikk med oss en del fysiske årsmøter før ny smittebølge, men noen måtte 

gjennomføre digitalt, noe Selbu BL klarte veldig bra. Åsneset Gård i Namdalen – klage på 

konsesjon til AS. Stort engasjement fra grasrota. Klimamelding, jordbruksklynge, ikke dobbel 

mottaksplikt på kjøtt, pelsdyrbøndene – må fortsette arbeidet med en verdig og god erstatning 

til pelsdyrbøndene. Mye har vi gjort og fortsatt er det mer å ta tak i. 

 

 

Brita Buan gikk igjennom bruk av Teams og funksjoner der som vi bruker i dag. 

 

 

Tidenes jordbruksforhandlinger 2021 – er det mulig? 

Klimasmarte Trønderbønder viser vei – hvordan? 

Ved Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag 

 

Det har skjedd veldig mye i matforsyningssituasjonene pga pandemien med koronaen. 

Jordbruket er en del av den samfunnskritiske funksjonen. Arbeidskraft og økt norsk 

plantebasert produksjon/selvforsyning har vært stort tema.  

 

Stort, felles arbeid som gir gjennomslag, det siste var den doble mottaksplikten som det ikke 

ble noe av i forrige uke.  

 

Målsetting i Næringspolitisk program: Økt andel norsk mat og fôr 

Vi må ha forbrukeren med oss skal vi ha et marked i framtida. Vi skal være åpne/transparente 

og tåle å bli sett i korta. Vi må skal styrke båndet mellom bonde og forbruker.  

Hvis vi ikke leverer på dyrevelferd så har vi nok ikke et norsk marked i framtida. 
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Budsjettnemda klarte ikke levere et vanlig grunnlagsmateriale i 2020 pga korona-situasjonen. 

Det var vanskelig å se fram i tid i vår. Mange hadde mistet jobben. Hvordan ville 

matmarkedet utvikle seg? Energi og realrente falt kraftig. Lønnsoppgjøra ble utsatt til høsten 

som medførte at vi ikke hadde noe lønnsoppgjør å se til. Må ha tall på plass, som målpriser og 

ordning på budsjettmidlene – tilskuddsmidler skal fordeles, og Landbruksdirektoratet må vite 

hvordan det skal gjøres. Glad vi gjorde det – hadde vært vanskeligere å få til såpass bra 

ramme (650 mill) nå i høst når vi ser at vi har hatt positive tall som bønder der renter en del av 

det. Dårlige år må synes i regnskapene (tørke 2018 med konsekvenser for 2019).  

 

Overproduksjon kan vi ikke få kompensert, den regninga må vi ta sjøl. Nedskalering melk, 

jobbet hardt for å få staten med på å ta del av regninga for det. Vil gi effekt i 2021. 

«Full rulle» 2021 – alle vanlige tema. Folk har fått et annet syn på norsk mat?! Økt forståelse 

for landbrukets samfunnsbidrag. Bedre balanse i markeder. Bygge opp press nå – ikke vente 

til april! Viktig at dere møtes og jobber fram et godt grunnlag for jordbruksforhandlingene.  

Stortingsvalg 2021 – løfte fram landbrukets betydning for distriktspolitikk, beredskap og 

sysselsetting i landet.  

 

Lokallaget – bønder trenger møteplass nå:125-årsjubileum i 2021, Foran 

jordbruksforhandlingene, aksjonsberedskap, Åpen Gård og Stortingsvalg. 

Klimasmarte trønderbønder – de åtte satsingsområdene i landbrukets klimaplan: 

1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgivning 

2. Mer klimavennlig og bærekraftig fôring, avl og friskere dyr 

3. Fossilfri maskinpark 

4. Fossilfri oppvarming 

5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi 

6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg 

7. Jorda som karbonlager 

8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket 

 

 

Spørsmål fra deltagerne: 

 

Øystein Haga Kalldal, Overhalla Bondelag:  

Kjenner meg ikke igjen i den kostnadsreduksjonen som nevnes. Kraftfor og reparasjoner/deler 

har blitt dyrere. Innovasjonsmidler – gikk tomt tidlig, stor vilje til å investere. Burde vært lagt 

vekt på å få i gang mere pga arbeidsledighet i resten av samfunnet. 

 

Bjørn svarte:  

Kraftig effekt av valutaendringer i to måneder. Men det har også vært motsatte effekter, 

særlig realrenta, vil vi nok møte som et stort tall i regnestykket. Ser effekten du nevner. IBU-

midler, var inn til Stortinget for å øke potten inneværende år som kunne vært et godt tiltak for 

å gire opp næringslivet forøvrig. 

 

Bjørnar Schei, fylkesstyret:  

Kanaliseringspolitikken, noe av det viktigste virkemidlet for hele landet, oppleves er satt noe i 

spill i årsmøtet i Norges Bondelag. Prisutjevning på melk, tida er moden for å gjøre noe med 

tilskuddsordningene som ikke er rettferdige. Hvor stort trykk vil NB ha på det i 2021. 
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Jordbruksforhandlingene, du dempet forventningene med forklaring på kostnadsreduksjoner, 

men det er store forventninger til å tette gapet.  

 

Bjørn svarte:  

Kanaliseringspolitikken en del av det som ble diskutert i NPP. Er fundamental for norsk 

landbruk og for å opprettholde en optimal norsk matproduksjon. Storfekjøtt og korn – viktig å 

ha høyt fokus på at gras skal produseres i distriktene samtidig med et arbeid for god 

kornøkonomi i kornområdene. Krevende å få til det i de marginale kornområdene. Årsmøtet 

samlet seg om sterk kjøttproduksjon (redusere kostnader i husdyrproduksjonen) i 

grasområdene, og en sterk kornproduksjon i kornområdene.  

PU – vil utfordre næringspolitisk sjef på det etterpå. Jobber mye med det sammen med TINE.  

Peker på forhold som får betydning i jordbruksoppgjøret 2021. Valg – politisk landskap. Vil 

peke tilbake til dere og innspill dere kommer med og politisk arbeid lokalt.  

 

Sigrun Pettersborg, næringspolitisk sjef Norges Bondelag, svarte via Teams om PU-ordninga:  

Godt kjent med det, og jobber med det. Før korona pekte vi på det og konkurransesituasjonen 

som var. Rapport fra Landbruksdir på forsommeren – distribusjonskostnader og 

tilskuddsordninger: Ikke store ulikheter i distribusjonskostnader lenger. Jobbe fort, få avviklet 

tilskuddet, men det har ikke skjedd enda.  

 

Kari Toftaker, fylkesstyret:  

Vil høre om verktøykassa vi har i forhandlingene og innspill til verktøykassa. Viktigste 

verktøy er brudd – vi er forutsigbare i våre forhandlinger. Ref til høstens legestreik – media 

har stor betydning. Hva om vi hadde utvikla en streikekasse og et samarbeid med avløserlaga, 

ta ut bønder i streik. Vil gi et stort forhandlingsvindu. 

 

Bjørn svarte:  

Jordbruksforhandlinger skiller seg fra lønnsforhandlinger og det foreligger ikke mekling. 

Statens tilbud går til stortinget ved brudd. Slaget står da om virkelighetsoppfatningen der ute, 

og vi er på en måte i «krig med regjeringen». Begrensa effekt ved streik. Effekten av et brudd 

kommer året etter. Kom med forslag til aksjonsformer som rammer staten og ikke 

forbrukeren, som vi bygger allianser med. Alltid en avveining hvis vi rammer forbrukeren. 

 

Inger Lise Ingdal, Agdenes Bondelag:  

Er opptatte av at det er travelt lenger utover høsten pga lengre høstesesong, ønsker større 

fleksibel ordning for spredning av husdyrgjødsel om høsten. Er det stuerent å få endret 

forskriften og ønske seg større fleksibilitet i spredning av husdyrgjødsel i disse klimatider.?  

Lengre beitesesong, flere slåtter og nye grasarter bidrar til et ønska om å kan spre gjødsel etter 

10.sep. 

 

 

Svar kommer i lokallagets time. 
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Grunnleggende prinsipper for samvirket, utfordringsbildet og viktighet av et sterkt 

samvirke ved Nils Asle Dolmset 

 

Det å være en del av samvirket er en del av det å gjøre et risikoreduserende tiltak for gården – 

selge mine produkter. Er til nytte for brukerne og eies av brukerne. Hva er riktig i det korte og 

det lange perspektivet, det er viktig for en bonde å vurdere. Samvirke = melkepris til bonde, 

aksjeselskap = kapitalutbytte. SA betaler det de kan, AS det de må. Sammenligne med 70-

tallet.  

 

Stordriftsfordeler, kompetanse og markedsmakt er noe av det vi sikrer ved å samarbeide med 

flere bønder.  

 

Utfordringer for landbruket i vår tid – konkurransekraft: gamle konkurrenter, import, egne 

merkevarer, nye konkurrenter og nye konkurranseflater (eks veganske produkter). Tenk over 

hvis vi bevilger oss ekstremt høye prisforventninger, og resten av Europa må produsere til 

gammel pris – hva skjer da?   

Kommunisere virkelighetsforståelsen i et styrerom ut så langt det lar seg gjøre mtp lover og 

regler. Dele kunnskap, tørre å diskutere, bryne seg på hverandre og finn en løsning. 

Bonden har fokus på råvarepris –  

Et sterkt samvirke, trengs det?  

«Markedet er mektigere en politikken» (Jeff McDermot) 

Landbrukssamvirke er et verktøy for å ivareta og styrke bondens økonomi og bygge 

markedsstyrke – må bygges videre. 

 

 

Spørsmål til innlegget: 

Erlend Fiskum, fylkesstyret: 

Fantastisk at vi har en samvirkefundamentalist i våre rekker. Kraftforfabrikk Fiskå på Røra – 

er det ikke det som har skjedd i kjøttbransjen? Er det noe tilsvarende Q driver med? Hvor 

bekymra bør vi pr nå være for framtida for samvirket? Hvordan kan vi kommunisere ut det du 

sier om samvirket? Hva skjer hvis f.eks Nortura forsvinner? 

 

Nils Asle svarte:  

På slakt har vi hatt et fragmentert konkurransebilde over lang tid. En ytterligere svekkelse er 

jeg redd for direkte påvirker min økonomi. Vi må evne å se på kort å lang sikt hvor vi står og 

hvor vi skal hen. Som forbruker ser jeg etter ønsket produkt, eks Gilde. Blir ingen handel hvis 

jeg ikke finner produktet. 75% av norske forbrukere går aldri i butikk nr to. De velger et 

alternativt produkt i den butikken de har gått inn i. Bønder må være bevisste hvilke signaler vi 

sender ut når vi handler i butikk. Holdninger og adferd må en tenke over. Må tørre å snakke 

og fortelle hva det betyr at en aktør har en «viss pondus» i markedet. Må ta aktive grep som 

eiere slik at samvirket eksisterer i framtida. Må tørre å endre, må skjønne forbrukeren fram i 

tid, produktutvikling. 

 

Lunsjpause 
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Informasjon fra rekruttering til grønn næring, ved Erica Hogstad Fjæran 

 

Lokallagets time 

Andreas Ledsaak, spørsmål fra chat:  

Hallo! Mikrofonen min fungerte ikke. jeg hadde ikke noe direkte spørsmål til Dolmseth, mer 

en betraktning til forsamlingen om den prosentvise effektiviseringen som ligger til grunn for 

jordbruksavtalene som hvert år blir skrevet under. Dolmseth snakket om hvor langsiktig 

næringen vår er. Fjøs som bygges har en avskrivningstid på 25 år. hvis det ligger inne en 

effektivisering på 5% som en forutsetning for jordbruksavtalene innebærer det en dobling av 

produsert volum hvert 14. år rent matematisk! Tenk på det! Et nybygd kufjøs med kapasitet på 

400 tonn melkproduksjon som kan gi inntekt å leve av til en bonde vil dermed være håpløst 

smått om 14 år, lenge før det er avskrevet og betalt. Da må bonden produsere 800 tonn for å 

sitte igjen med samme inntekt! Dette er en halsbrekkende tariff som Bondelaget må sette ned 

foten for! 

 

Bjørn svarte:  

Forutsetter ikke en produktivitetsfremgang i jordbruksforhandlingene. Bruker tall fra fortid, 

og gjør en prognose for året som kommer. Budsjettnemnda gjør disse beregningene for oss. 

Lenge siden arbeidsproduktiviteten har vært 5%. De siste 10 år har snittet vært 1,6%. Det 

skjedde et skifte etter 2013, da gikk tallet ned. Tallene kommer fra tall vi selv oppgir i 

landbrukstellinga til SSB, som foretas annenhvert år.  

 

Bjørns svar til Inger Lise Ingdal:  

Husdyrgjødselforskriften har vært under revisjon i lang tid (ti år) og vi kan tro den vil påvirke 

det lokale handlingsrommet. Klimaendringene og trykk på at vi skal bli mer ressurseffektive 

(vannmiljø, miljøarbeid). Avventende og se hva regelverket blir og ser hva det vil få for 

konsekvenser – hvor mye avling kan vi få etter 10. september? Fokus på å få møkka ut tidlig i 

sesongen. Prosessen er ikke i mål.  

 

Aud Klokkervoll, Tydal, spørsmål fra chat: 

Er det rimelig at reindriftsnæringa kan komme med innsigelser når f.eks. en bonde vil 

utvide/bygge på fjøset sitt/anlegge en skogsvei inn til hogstplassen? Hvordan kan reindrifta 

øke antall rein med 700 dyr uten at kommunen og grunneiere får være med i en 

høringsprosess? Hvordan kan en leder fra et reinbeitedistrikt sitte å digitalisere nye 

reinbeitekart som dekker over store deler av Trøndelag uten at storsamfunnet får være med i 

prosessen? Har det først kommet på et kart er det gjort med et lite pennestrøk at dette blir 

gjeldende. dette har blitt gjort før. Grunneierene er blitt oppfordra til å bruke utmarka si for å 

ha flere inntektsbein å stå på. Da kommer reindriftsnæringa og nektet fordi det går utover 

deres beiteland. Er eiendomsretten på vikende front til fordel for en annen primærnæring? 

Ellers er vi i Tydal helt enig å få forlenget frist når det gjelder spredning av husdyrgjødsel. 

 

Bjørn svarte: 

Vi får mange henvendelser på rein, og har fått en krevende konfliktsituasjon mellom to 

næringer som er uheldig. Jobber mye med konflikten knyttet til rein. Landbruksdep opphevet 

vedtak fra reindriftsstyret(?) (fredag 27.11) Vi trenger åpenbart konfliktdempende tiltak. 

Reindrift under press (rovdyr bl.a). Tar med innspillet videre til de som jobber med det til 

daglig. 
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Leif Hjulstad svarte om arbeidet til bondelaget med rein på innmark: 

Vedtak Landbruksdep før helga. Utvikling i konflikten er økende. Tre områder tatt opp med 

Norges Bondelag. Vanskeligere og vanskeligere å få reindriftsnæringa til å flytte rein. Grei 

dialog med FM reindrift og FM landbruksavd. Rein har beiterett i områder helt inn til 

innmarka. Sakene følges opp og jobbes med sammen med Norges Bondelag. NIBIO Kilden – 

reindrifta har selv ansvar for å tegne inn, er ikke juridisk bindende, men over tid – hevdrett. 

Rettighetene til de to næringene – viktig at en kjenner til. Viktig med samarbeid med 

reindrifta mtp rovviltproblematikken.  

 

Åsa Sakshaug Okkenhaug, Inderøy Bondelag: 

Gåsebeiting i korn på høsten. Større og større problem, og synes områdene gåsa beiter 

utvides årlig. Det er oppretta gode jaktlag andre steder i Inderøy, men flere av gårdbrukerne 

melder om at dette ikke hjelper. Hvordan jobber fylkeslaget med gåseproblematikken? Da 

spesielt høstbeiting i korn. 

 

Bjørn svarte: 

Det brukes en del konfliktmidler på våren for å kjøpe ut beiteareal til gås. Det blir mer og mer 

gås, hele kyststripa langt ned i Skagerak. Utfordring som ikke kan løses alene i Norge, må 

løses internasjonalt. Gåseprosjektet, må komme tilbake til det.  

 

Kari Åker svarte ang høstbeiting. Skulle være et møte på Inderøy ang gåseproblematikk som 

tas opp så snart som mulig. Rigges sammen med Ove Martin Gundersen som er prosjektleder. 

Lars Arne Børø Hitra/Frøya – beiteskadeprosjektet hjort i området. Målebur er satt ut av 

NLR. Ofte 50% tap. Var oppe i 90% tap på en gjenleggsåker i fjor. Kapitalen styrer uttak av 

hjort. Forprosjekt i gang, som forhåpentligvis utvides neste år. Erstatningsordninger? (Kan det 

sammenlignes med rovdyr?) 

 

Inga Frøset Rossing, adm. Svarte: 

Vi har rapporter med dokumentasjon for årets sesong, samt ringerunde til alle registrert med 

innmark i Hitra, Frøya og Heim. Muligheter for erstatningsordninger? Andre grassorter? 

Grunnlag for et større prosjekt.  

 

Stian Tufte, Rennebu Bondelag:  

Fra Kløfta til Nerskogen, melkebonde i 2,5 år, 4500 arbeidstimer hvert år, arbeidskrevende så 

det blir ikke nytt fjøs. Løsdriftskravet. Annet yrke i forrige liv – landbruket er som å komme 

til en annen planet: To hele fridager hver uke, ferie/fritid. En livsstil vi må godta? Må prate et 

språk andre skjønner. Hva vil det si å jobbe 100 timer i uka, 7 dager i uka. Støtter 

streikekasse. Defensivt ikke å la det gå ut over tredjepart. Må tåle irritasjonen det gir, og 

kommunisere våre budskap utad.  

 

 

Oppsummering ved Bjørn Gimming: 

Stian beskriver situasjonen som bonde godt. Store forskjeller mellom ulike gårder og 

produksjoner. Fornying av driftsapparatet innebærer en stor arbeidsinnsats. Konfliktskapende 

eller konfliktdempende linje? Forbruker ønsker duvende åkre, dyr på beite, levende bygder, 

men reiser til Sverige for å handle var bildet før nedstenginga av landet. Hvordan få enda flere 

til å se verdien av norsk landbruk, norsk matproduksjon? Hva vil markedet si om måten vi 
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driver f.eks melkeproduksjon? Viktig at vi bygger allianser. Usikker hvor langt vi kommer 

ved å velge strategien å gå i konflikt med forbruker ofte. 

Takker for mange og gode innlegg fra lokallaga. Inviterer til å gjøre et stykke arbeid foran 

disse jordbruksforhandlingene også. 

 

Gunnar Alstad, fylkesstyret og Skatval Bondelag:  

Bærekraft og landbruket vi skal ha i 2030. Overgi gården i bedre stand en forrige generasjon 

er et langsiktig bærekraftmål. Men hvis vi har gått ut over gårdens ressurser, leier jord og 

kvote, driftsenheter større og større, færre og færre bønder. Er det bærekraftig? Må løfte 

blikket og justere kursen inn mot 2030. 

 

Oppsummering ved Kari Åker: 

Gode innlegg både fra Bjørn Gimming og Nils Asle Dolmset. Viktig å reflektere over 

landbrukssamvirket og hvor viktig det er for oss.  

Takker lokallaga som tålmodig har fulgt med over nett, engasjementet har vært godt. Vi skal 

bygge fjøset vårt videre, selv om dagen i dag har vært mest informasjon.  

 

 

 

Takk til møteleder.  
 
 


