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Vi får Nord-Trøndelag til å gro!

AnnonsebilAg    

Årsmelding 2010
Nord-Trøndelag Bondelag

Ett år går veldig 
fort…
2010 ble et år med en bratt lære-
kurve for en nyvalgt fylkesleder. 
Det ble mange mennesker å bli 
kjent med og mange problemstil-
linger å sette seg inn i. I et fylke 
hvor landbruket utgjør 18 pro-
sent av sysselsettinga, er dette et 
verv som har påvirkning på mange 
mennesker sin hverdag.

 Hovedfokuset i 2010 har vært 
den økonomiske situasjonen I 
næringa - og spesielt i melkepro-
duksjonen. Kostnadsveksten vi 
har hatt i Norge de siste årene, har 
landbruket fått kjenne til fulle. 
Innsatsfaktorene og leid arbeids-
kraft har blitt mye dyrere, og man-
ge, spesielt de som har investert og 
har store kapitalkostnader, har en 
tung hverdag. 

I slutten av 2009 kom resultatet 
fra undersøkelsen “Lykkelig som 
stor?”. Den ga oss et bilde av øko-
nomien i melk og kostnadsnivået 
næringa må leve med. En av kon-
klusjonene var at selv de flinkeste, 
hvis de hadde investert i 2010, 
ikke hadde tjent penger. Inntek-
tene til næringa har ikke holdt tritt 
med kostnadene. Jeg har ment at 
det har vært riktig å belyse dette 
overfor våre politikere i forbin-
delse med jordbruksoppgjør og 
landbruksmelding. Tiden er over-
moden for et økonomisk løft for 
landbruket, og matproduksjonen 
må verdsettes som den viktige 
jobben det er. Håpet er at den nye 
landbruksmeldinga vil gi oss et 
svar på hvor politikerne ønsker at 
landbruket skal gå i fremtiden.

Det er gledelig at vi i inngangen 
til 2011 stadig oftere har matpro-
duksjon på agendaen. En sterkt 
voksende befolkning, naturkata-
strofer og klimautfordringer gjør 
at vi som produserer mat  vil få en 
enda viktigere rolle i fremtiden. Vi 
tar et stort samfunnsansvar hver 
eneste dag , både med matproduk-
sjon, tjenesteyting til samfunnet 
og ved å holde kulturlandskapet 
åpent. 

I året vi så vidt har startet på, vil 
det være enda viktigere å belyse 
hvordan Norge vil se ut og hvilken 
matvaresikkerhet vi vil få uten at 
vi har dyktige bønder rundt i hele 
landet vårt - og at den viktige job-
ben ikke kan baseres på dugnads-
innsats fra idealister!

Mediaas Søndre 
1. februar 2011
Trine Hasvang Vaag

Fylkesstyrets arbeid
Styret i Nord-Trøndelag Bondelag har i 
2010 bestått av:
Leder: Trine Hasvang Vaag, Snåsa (2010)
Nestleder: Johan Arnt Hernes, Frosta (2009)
Styremedlemmer:
Anders Røflo, Røra (2010)
Inger Hovde, Stod (2010)   
Kåre Peder Aakre, Nærøy (2010)
Sigrid Klefsås, Skjelstadmark, NTBK
Tor Odin Ekle, Åsen, NTBU
Varamedlemmer:
1. Johan Kristian Daling, Beitstad (2010)
2. Borgny Grande, Grong (2010)
3. Trond Hodne, Hegra (2010)

Styret har hatt 9 ordinære styremøter, og 2 te-
lefonmøter. Det er til sammen behandlet 54 
protokollførte saker. I tillegg er det behandlet 
en rekke orienterings- og referatsaker. De vik-
tigste sakene har vært: 
• Høring: Tidspunkt for årsmøte i Norges 

Bondelag
• Innspill til ny stortingsmelding om mat 

og landbruk
• Uttalelse til jordbruksforhandlingene 

2010
• Høring: Strategier for små vannkraftverk 

i Nord-Trøndelag 
• Høring: Prioriterte naturtyper og priori-

terte arter
• Økonomiske problem og dyretragedier
• Fornying av arbeidsmåter i Norges Bon-

delag
• Nye bestandsmål ulv og bjørn og revide-

ring av forvaltningsplan i Region 6
• Internasjonal forvaltning av kortnebbgås
• Aktive lokallagsmidler
• Ny bransjestandard PCN

Styret og administrasjonen har deltatt på lo-
kallagsårsmøter og flere temamøter i lokal-
lagene. Det nye styret hadde styreseminar på 
Brandheia Villmarksleir våren 2010 med inn-
ledning av Erik A. Engebretsen. Styret evalu-
erte jordbruksoppgjøret og på dette styremøtet 

møtte generalsekretær Per Gunnar Skorge.
Nord-Trøndelag Bondelag hadde pr. 31.12.10 
et medlemstall på 5.258. Dette er en nedgang 
fra 2009 på 44 medlemmer. Vi har fått 248 
utmeldinger og 202 innmeldinger. Fylkeslaget 
bestod av 41 lokallag pr 31.12.10.
 

Organisasjonsarbeid
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag
Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bondelag ble 
holdt på Snåsa Hotell 9. – 10. mars 2010. Det 
møtte 70 utsendinger. Med gjester deltok i alt 
95 personer på årsmøtet. Møteleder var Ka-
rin Søraunet. Fra Norges Bondelag deltok 1. 
nestleder Berit Hundåla.
Leder Jon Trøite holdt hovedinnlegget. Han 
tok ordet krise i bruk for å beskrive situasjo-
nen i nordtrøndersk landbruk. Han la vekt på 
at kostnadsøkninger har spist opp det løftet 
næringa trodde ville komme etter matvarekri-
sen i 2008. Han skisserte tre hovedpriorite-
ringer i jordbruksforhandlingene: 
• generelt inntektsløft for å tette inntekts-

gapet, 
• innføring av prosenttoll, økte målpris og 

husdyrtilskudd til melk, 
• et distriktsløft gjennom økte frakttil-

skudd og utflating av arealtilskudd for 
grovfôr. 

Han viste også til at det sjelden har vært så 
høyt politisk trykk før jordbruksforhandlin-
gene i Nord-Trøndelag som i år. Han rettet 
en takk til de politiske partiene på fylkesnivå 
for engasjementet. Av andre viktige tema tok 
Trøite opp rovviltsaken, HMS-arbeidet og 
den kommende Landbruksmeldinga.

De fleste innleggene i debatten handlet om 
behovet for et inntektsløft og et distriktsløft i 
landbruket.

Elisabeth Atangana fra Kamerun var spe-
sielt invitert til årsmøtet. Hun er president 
i Sub-Regional Platform of Farmers orga-
nisations in Central Africa, som omfatter ti 
land i Sentral-Afrika. Hun innledet om ut-
fordringene i det afrikanske landbruket, og 

satte landbruket i et internasjonalt perspektiv. 
Hun la vekt på at afrikansk landbruk selv må 
få bygge opp markeder og organisering, fri-
handel er ikke løsningen.

Christian Anton Smedshaug fra Norges 
Bondelag holdt innlegg med tittel ”Land-
bruket i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
Matmangel og klimautfordringer – kan land-
bruket løse utfordringene?” 

Årsmelding og regnskap for 2009 ble en-
stemmig godkjent. Det samme ble arbeids-
plan og budsjett for 2010.

Valget foregikk i rolige former, og Trine 
Hasvang Vaag ble valgt til ny leder. Valgene 
for øvrig framgår av oversikten over. Jon 
Trøite ble behørig takket av for sin mangeå-
rige innsats som tillitsvalgt i Nord-Trøndelag 
Bondelag, de siste årene som leder. Han ble 
berømmet for å ha vært en fornuftig leder, og 
å ha utvist stor klokskap i ledervervet. Han 
fikk overrakt et spyd med spydspiss i glass, 
som et symbol på at han har vært vår hærfører, 
og at han må kjempe for landbruket også i sitt 
videre virke.

Det ble gitt korte meldinger fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Nord-Trøndelag Bonde- 
og Småbrukarlag, Nord-Trøndelag Bygde-
kvinnelag og Nord-Trøndelag 4H.

Etter at det ordinære årsmøtet var avsluttet 
ble det holdt et åpent møte med innlednin-
ger av politisk rådgiver Hildegunn Gjengedal 
i Landbruks- og matdepartementet og kon-
sernsjef Torbjørn Skjerve i NTE. Gjengedal 
tok for seg matutredninga og den nye stor-
tingsmeldinga, mens Skjerve i et engasjerende 
innlegg snakket om hvor viktig samvirket er 
for å møte morgendagens utfordringer.

Årsmøte i Norges Bondelag
Årsmøtet i Norges Bondelag ble holdt på Lille-
hammer 23.-24. juni. Statsminister Jens Stol-
tenberg innledet for årsmøtet. Han viste bl.a. 
til sine besøk til Nord-Trøndelag i forbindelse 
med valgkampen, og at han her alltid hadde 
blitt møtt av bønder. Det gledet nordtrønder-
ne på første benk.

ROVDYRAKSJON: Bønder og samer gikk side om side i demonstrsjonen for en ny rovdyrpolitikk i Oslo 17. desember. Ak-
sjonen ”La bygdene leve, Jens” samlet mellom 1.500 og 2.000 demonstranter foran Stortinget – det høyeste antall siden 
EU-kampen i 1994.


