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1 Takk til 

TAKK TIL 

Administrasjonen i Trøndelag Bondelag vil gjerne få rette en stor takk til alle medlemmer og 
tillitsvalgte som har bidratt med tekst og bilder gjennom året. 

På vegne av Trøndelag Bondelag vil vi også takke alle våre samarbeidspartnere, 
samvirkeorganisasjoner, og ikke minst Norges Bondelag for råd, veiledning og samtaler, samt 
økonomisk støtte til prosjekter, i året som har vært. 

Takk for all tillit våre medlemmer utviser, hver eneste dag, gjennom den jobben vi gjør. 

 

ADMINISTRASJONEN I  2020  

Organisasjonssjef: Ailin Wigelius 

Seniorrådgiver: Berit Sølberg 

Rådgiver: Leif Hjulstad 

Rådgiver: Brita Buan 

Seniorkonsulent: Anne K. Føll 

Rådgiver: Per-Anders Robertsen 

Kommunikasjonsrådgiver: Inga Frøseth Rossing 

Prosjektleder: Over Martin Gundersen 

Prosjektleder Rekrutteringsprosjektet: Erica Hogstad Fjæran 
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ÅRSMELDING 2020 

21.januar 2020 vedtok styret i Trøndelag Bondelag at: 

Årsmelding for Trøndelag Bondelag 2020 utformes på en måte som synliggjør alle produksjoner, 
aktiviteter og meninger på en god måte.  

Enkel årsmelding, med fokus på bilder og grafikk som beskrivende element.  

1.1 STYRET I  TRØNDELAG BONDELAG HAR I 2020 BESTÅTT AV:  

VERV NAVN Medlem i AU 

Leder  Kari Åker, Indre Fosen  x 

Nestleder  Erlend Fiskum, Grong  x 

Styremedlem 
 Bjørnar Schei, Namsos   

Styremedlem 
 Annette Brede, Snåsa   x 

Styremedlem 
 Petter Harald Kimo, Indre Fosen   

Styremedlem 
 Gunnar Alstad, Stjørdal   

Styremedlem 
 Tove Schult, Melhus   

Styremedlem 
 Kari Toftaker, Oppdal   

Styremedlem 
 Eivind Såstad Mjøen, Oppdal  x (vara) 

1. vara   Inger Oldervik, Frosta  

2. vara 
 Yngve Røøyen, Rindal   

3. vara 
 Marit Kviseth, Trondheim   

   

Representant for 
Bygdeungdomslaget 

 

Grete Beate Sunnset   

Representant for 
Bygdekvinnelaget  

Anne Drugli   

1.2 ARBEIDSUTVALGETS OPPGAVER  

Arbeidsutvalget har i 2020 bestått av: 

Kari Åker (leder), Erlend Fiskum (nestleder), Annette Brede (styremedlem), Eivind Såstad Mjøen 
(varamedlem). Ailin Wigelius (organisasjonssjef) har møtt fast i AU, med tale og forslagsrett.  

AU har i 2020 gjennomført 19 møter, godt fordelt utover året. 

1.2.1 FRA INSTRUKSEN 

AU skal, i spesielle tunge og prinsipielle saker, sammen med administrasjonen forberede saker før 

styrebehandling. I de sakene hvor styret er involvert i slike forberedelser legger AU fram forslag til 

vedtak for styret. I saker hvor forberedelser involverer oppnevning av medlemmer til videre arbeid, 

foreslår AU personer til disse oppgaver.  
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AU kan fatte vedtak i saker hvor styret tidligere har fattet prinsipielle vedtak. Likeså kan styret 

delegere fullmakt til at AU fatter vedtak i saker hvor styret ikke har tilgjengelig saksopplysninger ved 

ordinær saksbehandling AU skal, hvis mulig, innhente elektronisk aksept fra styret i saker hvor det 

kan være usikkerhet om vedtaket har tilslutning i hele styret.  AU kan fatte vedtak i mindre saker 

vedrørende deltakelse i møter, tidsbegrenset utvalg etc.  AU kan fatte vedtak i hastesaker hvor 

tidsfrister ikke gir rom for tilfredsstillende styrebehandling.  
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2 STYREMØTER 2020 

 

MØTETYPE/INNHOLD ANTALL 

Styremøter  5 fysiske møter og 6 telefonmøter. 

Protokollførte saker  86 

 

2.1 HOVEDTEMA  

 
Overordna: etablering av Trøndelag Bondelag; både ved å få på plass nytt styre, ny kultur og nye 
styringsdokumenter (strategi og arbeidsplaner)  

 

2.1.1 VIKTIGE SAKER/STYREBEHANDLEDE SAKER (TEMA):  

- Kvoteordning melk  
- Jordbruksforhandlingene 2020  
- Konsesjonssaken, Åsnes  
- Utfordrende kornsituasjon og bruk av glyfosat  
- Utfordring med søknad produksjonstilskudd  
- Nytt næringspolitisk program – høring  
- Styre- og innspillsmøte (før jordbruksforhandlingene)  
- Avlingssituasjon: tørke  
- Hjort  
- Pelsdyr  
- Rovdyr  
- Rekruttering(prosjektet)  
- Landbrukets klimaplan  
- Klimakur 2030  
- Klimakalkulator  
- Politisk lobbyering- partiprogrammene 
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3 LEDERN 

2020 skulle bli året hvor Trøndelag Bondelag skulle effektuere det gode arbeidet som ble gjort på 
ledersamlinga høsten 2019. Vi hadde nettopp blitt Trøndelag Bondelag og nå skulle vi sy sammen 
bondeLAGET for Trøndelag. 

Helt sånn kan vi ikke si at det ble. Vi startet friskt med todagers styremøte på Frosta, Trøndelags 
grønne oase for grøntproduksjon. 

Men så gjorde Covid-19 sin inntreden i Norge og 12. mars ble alt stengt ned. Det ble mange 
hastemøter, en aktiv og utadrettet organisasjon som bondelaget måtte finne andre plattformer og 
nye måte og kjøre møtevirksomhet på. Og nye og annerledes utfordringer som måtte løses ble fort 
en realitet. 

Men ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lengre tid. Så vi rigget fort opp digitale 
møteflater. Å det må jeg si, for en gjeng vi har i både medlemsmasse, fylkesstyre og administrasjon. 
Å ta i bruk nye plattformer har gått så det suser. Selv om det ikke er det samme som å møtes er 
dette definitivt en god nummer 2, og absolutt arena vi skal bruke mye mere framover.  

 

Når landet stengte ned, sto vi midt i oppstarten til jordbruksforhandlingen. Skulle vi fortsette denne 
jobben, eller skulle vi utsette forhandlingene til høsten? Etter en grundig avveining i Norges 
Bondelag ble det enighet om at vi kjører forenkla forhandlinger. Målpris var et viktig punkt å få på 
plass til riktig tid. Og høste trengte ikke by på bedre tider og noen enklere måte og komme seg 
igjennom på. Så da ble både representasjonskap og forhandlinger kjørt digitalt. Med full støtte fra 
fylkeslagene.  

Det har vert krevende og kommunisere ut jobben som ble gjort i vår. Men la det ikke være noen 
tvil. Når vi sto der i mars og måtte ta avgjørelsen, og vi ikke visste noe om framtida mener vi det ble 
helt riktig og kjøre løpet som det ble gjort. 

I lys av covid-19 kom også utfordringen med å få tilgang til sesongarbeidskraft. Landbruket og i 
særdeleshet grøntsektoren er veldig avhengig sesongarbeidere utenfra. Her ble det lagt ned en 
betydelig jobb for å få dette i boks. Nå er vi spente på 2021. 
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Klima har stått høyt på agendaen dette året. Landbruket har landet sin egen klimaplan og vi jobber 
hardt for at klimameldinga skal ivareta landbruket og støtte opp om våres tiltak for å nå 
utslippsmålene.  

Det har også blitt lagt ned en stor jobb med næringspolitisk program, som ble vedtatt på digitalt 
årsmøte i NB i fjor høst. 

Brexit, daglivaremeldinga, klimakalkulator, rovdyr, kornsesongen 2020 og avlingsskadesvikt, 
kvoteordning melk, landbruksplast er bare noen saker det er blitt jobbet mye med inneværende 
bondelagsår.  

Så vil jeg til slutt takke alle for god og flott innsats i året som har gått. Spesielt vil jeg berømme 
lokallaga, hvor de fleste fikk til å kjøre fysiske årsmøter i fjor høst, når smittetrykket var lavt. For 
deres omstillingsdyktighet når det trengtes og for jobben dere gjør når vi trenger innspill på 
høringer, besvarelser på jordbruksforhandlingene og den ellers så nødvendige jobben dere gjør i 
lokalsamfunnet både når det gjelder og være et medmenneske eller om det er en nabo som 
trenger hjelp.  

Tusen takk!  

 

 

Kari Åker, fylkesleder i Trøndelag Bondelag 
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4 ANNERLEDESÅRET 2020  

4.1 ARBEIDSÅRET 2020  

2020 har både vært et spennende og krevende år for det nye Trøndelag Bondelag. Ikke bare har vi 
hatt et helt nytt styre som skulle finne sin nye fasong, men også administrasjonen lokalisert på to 
kontorer i Trondheim og Steinkjer skulle jobbe seg sammen. Ingen hadde vel trodd at vi skulle ende 
opp med å gjøre det under en rådende pandemisituasjon. Fra å planlegge et fysisk årsmøte 
16.mars, ble alt kastet rundt 13.mars og vi måtte lære oss å tenke nytt. I begynnelsen av april 
arrangerte vi et digitalt årsmøte og etter det har den digitale verden blitt vår gode følgesvenn.  

Administrasjonen har hatt flere runder med nedstenging der vi alle har sittet på hjemmekontor, alt 
etter smittesituasjonen i de enkelte områdene der de ansatte befinner seg.  Norges Bondelag har 
fulgt retningslinjene fra regjeringen, mens det har vært opp til organisasjonssjef å iverksette 
smitteverntiltak og hjemmekontor alt etter de rådende forholdene for sin region. Den nye måten å 
jobbe på ha krevd mye av hver enkelt ansatt, både i forhold endringer i arbeidsoppgaver, men også 
i forhold til å ta nye oppgaver og utfordringer som igjen resulterte blant annet i en webinarserie i 
mai for lokallaga våre. 

4.2 KORONASITUASJONEN FOR DET NYE TRØNDELAG BONDELAG  

Det nye styret i Trøndelag Bondelag startet ut sterkt med todagers møte på Frosta i januar 2020. På 
sakslisten sto blant annet mange av våre styrende dokumenter som når var blitt knadd ut fra to lag 
inn i en ny Trøndelag Bondelags drakt. I februar fortsatte jobben, hvor målet også var å bygge ny 
kultur for laget. Vi skulle treffes, bli kjent, diskutere politikk, aktiviteter, viktige saker for landbruket 
og finne veien i fellesskap. Når det smalt i mars og hele landet gikk i lockdown fikk det nye styret en 
bråstopp i det gode grunnlaget som ble lagt under de to første møtene. Dermed måtte det nye 
styret endre strategi og tenke nytt. Alle fysiske møte ble for en periode lagt over på digital plattform 
og diskusjonene måtte nå tas over kamera og skjerm. En av de største utfordringene ved å være et 
nyetablert fylkeslag i en pandemisituasjon er å miste småpraten i pausene. Det er her man blir 
kjent. Alle har imidlertid vært bevisst at dette er en utfordring og etter hvert har styret blitt god på 
å diskutere i digitale møter. Vi har klart å etablere en møtekultur og forståelse for hverandre midt 
oppi den spesielle situasjonen. En etablering av tillit og forståelse tar tid, også vi i Trøndelag 



 

Februar 2021 Årsmelding 2020 10 
 

10 4 Annerledesåret 2020 

Bondelag er blitt svekket av pandemien. Vi har løst store utfordringer og fattet tunge vedtak på 
digitale plattformer og det kunne man ikke gjort uten et solid og løsningsorientert styre. 
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5 ÅRSMØTER OG AKTIVITET 
 
5.1 ÅRSMØTET I  TRØNDELAG BONDELAG   
Årsmøtet i Trøndelag Bondelag ble gjennomført elektronisk, 2.april. 
 
På grunn av koronautbruddet, vedtok vi å gjennomføre årsmøtesakene elektronisk over Questback. 
Vi mistet årsmøtet som et organisatorisk høydepunkt og møteplass, men fikk likevel gjennomført 
beslutninger og vedtak som var viktig for medlemsdemokratiet og videre drift av fylkeslaget. 
Questback for årsmøtesakene ble gjennomført torsdag 2.april mellom kl. 09.00 til kl. 12.00, med et 
prøvevalg onsdag 1.april. 
 
Årsmøtepapirene ble publisert og gjort tilgjengelig på våre hjemmesider. 
 

5.2 LEDERMØTET   
Ledermøtet 2020 ble gjennomført 30.november i kombinasjon av fysisk og digitalt oppmøte. 
 
49 lokallag var påmeldt og deltok gjennom digital plattform i hele fylket. 
Styret i Trøndelag Bondelag, valgkomiteen og ansatte møttes fysisk på Scandic Hell Hotell i Stjørdal. 
 
Lokallagene hadde stort engasjement og diskusjonen var god. 
Noen av de temaene som opptak lokallagene var: 
- Beiteproblematikk fra vilt, både gås og hjort 
- Effektivisering 
- Hvor stort melkevolum? 
- Utfordringer med rein på innmark 
- I hvilken grad man skal ta sikte på konfliktdempende eller konfliktskapende krav mot staten for å 
forbedre de økonomiske rammebetingelsene i neste års jordbruksoppgjør. 
- Markedet styrer politikken: vi må påvirke hvermannsen, for å synliggjøre hvor urettferdig bondens 
lønnsforhold egentlig er. 
 
Egen sak og video på hjemmesiden i etterkant av møtet. 
 

5.3 ÅRSMØTET I  NORGES BONDELAG   
Årsmøtet i Norges Bondelag ble gjennomført digitalt 30.september 2020.  
 

Alle delegatene fra Trøndelag, gjester og ansatte var samlet på Scandic Hell Hotell i Stjørdal. Via 
storskjerm ble årsmøtet direktesendt fra de ulike samlingene på fylkesnivå. 
 

Valgavstemming ble gjennomført digitalt, gjennom trygge kanaler.  
Av hovedsaker ble Nytt Næringspolitisk Program vedtatt og alle innspillene Trøndelag Bondelag 
hadde kommet med, fikk gjennomslag – til stor begeistring i salen. 
 
Valgnemndas innstilling på styret i Norges Bondelag ble vedtatt, og Lars Petter Bartnes fortsatte som 
leder for Norges Bondelag. 
Audhild Slapgård, tidligere leder for Nord-Trøndelag Bondelag ble valgt som styremedlem for 2 år. 
Karl Fredrik Okkenhaug ble valgt som varaordfører for Norges Bondelag. 
 
Egen sak og video på hjemmesiden i etterkant av møtet. 
  

https://www.bondelaget.no/trondelag/nyheter/elektronisk-arsmote-trondelag-bondelag-2020
https://www.bondelaget.no/trondelag/nyheter/ledermote-2020
https://www.bondelaget.no/trondelag/nyheter/historisk-gjennomforing-av-arsmotet-i-norges-bondelag
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5.4 ORGANISASJONSPROSESS   
Av hovedmomenter kan nevnes: 
- Styre- og strategisamling på Frosta: 20.-21. januar 2020 
- Arbeid med strategi- og arbeidsplan  
- Ansattesamling i september: vi bygger BondeLAGET 

  

5.5 AKTIVITET I 
LOKALLAGENE   
 

5.5.1 MEDLEMSUTVIKLING 

Medlemmer pr 31.12.19: 9231 
Medlemmer pr 31.12.20: 9109 
Vi har hatt en liten nedgang i det 
totale antallet i løpet av året, 
samtidig som vi i løpet av året har 
fått 316 nye medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lokallag med over 10 nye medlemmer i 2020: 
 

  

Navn Antall nye medlemmer  

Ørland Bondelag 17 

Verdal Bondelag 15 

Inderøy Bondelag 13 

Oppdal Bondelag 13 

Strinda Landbrukslag 13 

Rissa Bondelag 12 

Beitstad Bondelag 12 

Orkdal Bondelag 11 

Skaun Bondelag 11 
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5.5.2 ÅRSMØTER I LOKALLAGENE 

60 lokallag gjennomførte årsmøtet i løpet av 2020, 4 gjenstår. 
To + to lokallag har slått seg sammen: 
Bjugn + Ørland = Ørland 
Høylandet + Øvre Høylandet og Kongsmoen = Høylandet 
 

5.5.3 ÅRETS LOKALLAG 2019: HEMNE (HEIM) OG NÆRØYSUND. 
De Trønderske fylkeslagene har i 2019 hatt jevn og god deltakelse i bondelagsregi, tydelige stemme 
i media og generelt positiv holdning til landbrukets betydning for lokalbefolkning og samfunn. 
 
Hemne Bondelag 
Hemne har i likhet med Nærøysund Bondelag hatt en jevn og fin aktivitet hele året gjennom. De 
organiserte stand på yrkesmessa i Hemnehallen, hvor veterinær var til stede, Landbrukstjenester, 
Skjetlein videregående skole og kalven Eli, noe de har gjort i flere år. De sosiale aktivitetene har 
blant annet bestått i julebord i samarbeid med Produsentlaget til TINE og Nortura. 
Vårkampanjen ble gjennomført med en politikerlunsj. De har hatt flere møter for å forberede 
kommunesammenslåinga og mulige felles arrangement sammen med Halsa Bondelag. 
Hemne har engasjert seg i kommunalpolitiske saker som angår lokalsamfunnet. 
De har vært representert på alle fylkesmøter og de har deltatt på møter i fellesnemda for nye Heim 
kommune. 
 
Nærøysund Bondelag 
Arrangerer Åpen Gård i samarbeid med Val videregående skole hvert år. Alle 1. klassinger i 
kommunen har vært på gårdsbesøk på fire gårder rundt omkring i kommunen. Avtale med 
Nærøysundet skole, der lokallaget kjøper inn frø, såjord og settepoteter til skolehagen. Lokallaget 
besøker skolen en gang i sesongen og elevene blir med på Sopin festivalen for å vise hva de har 
lært. Lokallaget har vervet nye bønder, veterinærer og familiemedlemmer til medlemmer i laget, i 
tillegg til elever i landbruksfagene ved Val videregående skole. Politikerfrokost med foredrag, ble en 
suksess like før påske, hvor lokallaget møtte utvalget for drift og utvikling, samt ordfører. 
Det grønne innslaget i det nye kommunevåpenet, er mye takket være lokallagsleder og lokallaget 
selv. Leder har vært aktiv i media i forbindelse med kommunesammenslåing. Lokallaget ønsket 
grønt innslag i kommunevåpenet og de fikk gjennomslag. 

 

5.5.2 AKTIVE LOKALLAGSMIDLER 

I et år hvor reising og besøk har vært begrenset, har den lokale aktiviteten, vært helt avgjørende for 
våre medlemmer. Søknader om aktive lokallagsmidler viser at lokallagene har vært flinke til å 
tilpasse seg, inkludere, vise omsorg og bruke kreativiteten sin for å legge til rette for smittevernsikre 
arrangement, med faglig og sosialt utbytte. 

Vi har valgt å liste opp en rekke tiltak og arrangement som vi mener bør vises frem og ikke minst 
være til inspirasjon for videre godt lokallagsarbeid. 

• Åpen Gård: 3 lokallag har i 2020 gjennomført dette, med koronatilpassede aktiviteter 

• Nyhetssaker i lokalavisa, samt oppslag i landsdekkende aviser 

• Førerkortkurs for tilhenger 

• Aktiv bruk av kommunens utmarksråd, og arbeid med å forhindre beiteskader 

• Gårdsbesøk hos melkeprodusent, for barnehagebarn 

• Dreneringsmøte 

• Jordvern som tema for reguleringsplaner 

• Markvandring 
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• Kurs i innstilling av plog 

• Sårbarhetsanalyse knyttet til sykdom og avløsere, i forbindelse med Covid-19 

• #komhitkampanjen 

• Ring en kollega 

• Presentasjon av alle styremedlemmer i sosiale medier 

• «grisering»  

• Åpen grønnsakshage 

• Studiearbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene (dette har omtrent alle lokallag 
gjennomført) 

• Gårdsbesøk for alle 1.klassinger i kommunen 

• Rekeaften for alle medlemmer 

• Nedsett og opptak av potet 

• Fjøsbesøk og slakting 

• Innsamling av landbruksplast 

• Pizzakveld 

• Grisslakt for alle 9.klassinger 

• Innspill på reguleringsplaner og kommunale avgjørelser 

• Pådriver for å berge en utfordrende tørkesituasjon 

• Fagmøter og pubkveld 

• Julebord med samvirkeorganisasjonene 

• Juletraktorkaravane 

• Julemarked 
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5.5.3 SERVERING AV LUNSJ TIL FYLKESTINGET 

I år skulle vi stille for første gang som Trøndelag Bondelag og servere en god, trøndersk lunsj for 
Fylkestinget. Men i år satt fylkestingspolitikerne rundt om på sine hjemmekontor i hele fylket. Ved 
hjelp fra Lunsjkollektivet, velvillige og engasjerte lokallagsledere og fylkesstyremedlemmer så klarte 
vi det i år også. Det var viktig å vise våre fylkespolitikere at vi finnes og at vi bryr oss, og gjerne vil 
holde kontakten. 
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6 HVA HAR VI JOBBET MED I 2020? 

6.1 BEITENÆRING OG ROVVILT  

Etter en meget hektisk rovdyrsesong 2019 med store tap over hele fylket ble det allerede ved 
overgangen til 2020 iverksatt planlegging av tiltak for dette året. Dette omfattet politisk 
påvirkningsarbeid, dialog med forvaltningsmyndigheter, kontakt med lokallag og enkeltbrukere, og 
planlegging av markeringer.  

Rovviltmarkering i regi av Bondelaget/Naturbruksalliansen på Bjørkelangen 22.01.2020. 
Noen dager i før markeringen på Bjørkelangen ble det gjennomført et dialogmøte mellom 
beitenæringa, kommunene i Indre Namdal, faglaga, Fylkesmannen og Miljøverndepartementet i 
Grong. Trøndelag Bondelag laget da et intervju med to beitebrukere og ordførerne i Grong og 
Namsskogan. Dette opptaket ble så sendt på storskjerm under markering på Bjørkelangen.   

Møte med Trøndersk stortingspolitikere og Landbruks- og Matdepartementet den 06.02.2020 
Trøndelag Bondelag hadde i lengre tid forsøkt å få til et møte med de trønderske representantene 
på Stortinget for å diskutere rovviltsituasjonen i fylket. Det ble samtidig gjort avtale med 
Landbruks- og Matdepartementet om et møte samme dag. Fra Trøndelag Bondelag reiste Kari Åker, 
Erlend Fiskum og Leif Hjulstad nedover og hadde 2 meget nyttige møter hvor bondelaget fikk 
orientert to lydhøre og interesserte forsamlinger om en krevende situasjon for beitenæringa i 
fylket. 

Gjennom vinteren og våren hadde fylkesbondelaget flere møter med Fylkesmannen om planlegging 
av beitesesongen 2020, spesielt på forebygging av konflikter som vi fryktet ville oppstå med 
erfaring fra forrige år. Likeså hadde vi en pågående sak om erstatning for tap til fredet rovvilt fra 
2018 hvor vi fikk medhold hos Miljødirektoratet om saksbehandlingsfeil hos Fylkesmannen, men 
hvor det ikke fikk konsekvenser om høyere erstatning. 

Beitesesongen i Namdalen startet som vi fryktet. Tidlig ble det registrert sau tatt av bjørn i 
beiteprioritert område, men fellingstillatelse ble ikke gitt med begrunnelse om fare for at binne 
skulle bli skutt. Det ble satt inn et massivt press fra kommunene, fra politisk hold og ikke minst fra 
bondelaget lokalt, på fylket og sentralt. Det endte med at det ble gitt fellingstillatelse på to dyr i 
Grong/Namsskogan og i løpet av 8 dager ble det felt 2 bjørner. Fortsatt ble det registrert sau tatt av 
bjørn i området, dog ikke i samme omfang som forrige år. I Namsos/Overhalla ble det i tillegg tatt 
relativt mange sau uten at det ble gitt fellingstillatelse.  

I resten av fylket ble det registrert mindre tap av sau til rovvilt denne sesongen. Noe tatt av jerv og 
noe tatt av kongeørn.  

Vi registrer med stor bekymring en økende bestand av jerv, og har derfor tatt initiativ overfor 
fylkesmannen om å iverksette tiltak for å øke uttaket av jerv gjennom lisensfelling. 

6.2 MIDT-NORSK KORNUTVALG  

Midt-Norsk Kornutvalg består av representanter fra Trøndelag Bondelag, Møre & Romsdal 
Bondelag, NLR, Felleskjøpet og Fylkesmannen med oppdrag å skape rammer for et mer 
konkurransedyktig landbruk i Trøndelag, ved at kornproduksjonen ble mer målrettet, fikk økt 
kvalitet og bedre kornøkonomi. Dette gjøres gjennom kunnskapsformidling til produsentene ved 
kornmøter og andre faglige opplegg, samt å avgi innspill til Jordbruksforhandlingene.  

2020 ble et skikkelig vanskelig år for kornproduksjon i Trøndelag. Kald og sein vår, forsommertørke, 
og en våt og vanskelig høst. Dette medførte at Bondelaget gjennom Kornutvalget jobbet tett opp 
mot fylkesmannen, NLR og kornkjøperne for å sikre en så optimal kapasitetsutnyttelse som mulig 
på kornmottaka.  
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Det aller meste av kornet i 
Trøndelag kom i hus i løpet 
av høsten, men med 
redusert avling og kvalitet. 
Det ble derfor innsendt et 
rekordstort antall 
avlingsskadesøknader for 
2020. Som en konsekvens av 
de vanskelige værforholdene 
gjennom vekstsesongen ble 
bare 30 % av høstet såkorn i 
Trøndelag godkjent for 
omsetning til sesongen 
2021.  

Korona-epidemien satte en 
stopper for gjennomføring av de tradisjonelle kornmøtene, og møtet ble derfor gjennomført 
digitalt. Rundt 90 kornprodusenter deltok på Teams hvor Jon Olav Forbord fra NRL gjennomgikk 
resultater fra sesongens verdiprøvinger, og Anders Mona fra Fylkesmannen orienterte om nye 
regler innenfor RMP-ordningen.  

6.3 GRØNTUTVALGET  

Grøntutvalget består av representanter fra Trøndelag Bondelag, Gartnerhallen, Nord Grønt og en 
representant fra Hoff. Målet er å bidra til at produksjon av potet, bær og grønnsaker i Trøndelag blir 
ivaretatt og gis rammevilkår og utviklingsmuligheter.  

Grøntutvalget utarbeider innspill til jordbruksforhandlingene med konkretisering av forventninger 
til økonomisk utvikling i grøntsektoren, samt langsiktige retningsvalg for å sikre den regionale 
produksjonsandelen til fylket. Uttalelsen sendes både til fylkesstyret i Trøndelag Bondelag og til 
Grøntutvalget i Norges Bondelag. 

Våren 2020 ble næringa rammet av store utfordringer gjennom koronaepidemien. Gjennom de siste 
10-åra har bær og grøntproduksjonen måtte bruke mye utenlandsk arbeidskraft, og 
koronaepidemien satte store begrensninger for personforflytting over landegrensene. Dette 
medførte stor usikkerhet og utfordringer for potet, bør og grønnsaksdyrkerne i regionen. Dette 
krevde betydelig oppfølging omkring omfang, tiltaksbehov og hvordan skaffe alternativ 
arbeidskraft. Vi opprettet tett kontakt med NAV både på fylket og i enkelte kommuner, og vi hadde 
løpende dialog med hovedorganisasjonens team som jobbet med dette på landsplan. I tillegg fikk vi 
BIO-midler (bedriftsintern opplæringsmidler) fra Fylkeskommunen til å lage et introkurs innen 
Hygiene og HMS.  

Landbruket ble svært tidlig definert som yrker innenfor samfunnskritiske funksjoner, med de 
særordninger dette medførte. Blant annet ble matforsyning til egen befolkning et viktig teama i en 
beredskapssammenheng. Fylkesbondelaget ble også tidlig en del av Fylkesmannens utvidet 
beredskapsråd og gav sammen med Landbruksdirektøren løpende statusoppdateringer om 
situasjonen for landbruket. 

Grøntutvalget hadde før jul et møte med Mære Landbruksskole for å diskutere et nytt 
gartnerutdanningsløp hvor elevene kan ta gartnerfaget gjennom et lærlingeløp. Grønutvalget stiller 
seg positiv til ideen og vil bidra til å avklare mulighet til å skaffe nødvendig lærlingeplasser i 
samarbeid med mottaksapparatet og foredlingsindustrien.  
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6.4 REIN PÅ INNMARK  

I møte mellom næringsaktører kan det oppstå interessekonflikter når motstridende lovtolkning og 
forståelse for grunnleggende rettigheter ikke kan løses umiddelbart. Så er tilfelle når det gjelder 
konflikter som oppstår når rein kommer inn på innmark. I enkelte områder, og mellom enkelte 
næringsutøvere løses dette rask, i andre situasjoner eskaleres dette til betydelig konflikter.  

I Trøndelag har vi områder med et relativt høyt konfliktnivå, og fylkesbondelaget har brukt 
betydelig tid og ressurser på å prøve å finne løsninger som kan senke konfliktnivået. Til tross for 
denne innsatsen har vi fortsatt betydelig konflikter som må løses, enten gjennom lokale 
forhandlinger og praktiske tiltak, eller gjennom rettssystemet.  

I august 2020 bestilte Generalsekretæren en statusbeskrivelse, og forslag til tiltak, fra de fylkene 
hvor det er registrert store utfordringer med rein på innmark. Sammen med Troms Bondelag, 
Nordland Bondelag og Hedemark Bondelaget utarbeidet sekretariatene en rapport som ble 
oversendt Generalsekretæren i slutten av august. Denne rapporten dannet, sammen med en 
juridisk vurdering fra våre egne advokater, grunnlaget for et saksforelegg for styret i Norges 
Bondelag. Styret i Norges Bondelag vedtok en tiltaksplan for handling i situasjoner hvor det oppstår 
interessekonflikter mellom reindrift og landbruk, og vedtok å initiere til at fylkesbondelag og 
lokallag opprettet et fond som kan dekke omkostninger ved eventuelle rettsaker mellom landbruk 
og reindrift.  

I november tok Norges Bondelag et initiativ til et møte med Landbruksdirektoratet for å avklare 
hvilken rolle Fylkesmannen, både Landbruksdirektøren og Reindriftsagronomen, for å bidra til å løse 
konflikter mellom de to næringene. I dette møtet ble administrasjonen i Trøndelag Bondelag 
invitert til å delta for å presentere våre erfaringer fra aktuelle saker. I tillegg deltok Norges Bondelag 
med Generalsekretæren, avdelingsleder for Regnskap og Juridiske tjenester og en av våre 
advokater. I møtet var vårt budskap at vi forventet et langt større engasjement som konfliktløser fra 
Fylkesmannen enn hva tilfellet er i dag.   

6.5 JORDVERN  

Jordvern Trøndelag er en partipolitisk uavhengig forening, basert på frivillighet og demokratiske 
prinsipper som er tilsluttet den nasjonale jordvernalliansen, Jordvern Norge. Jordvern Trøndelag 
har en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark. 

6.5.1 ARBEIDSUTVALGET 

Leder: Eli Birgitte Singstad  

Medlem: Magne Vågsland, (naturvernforbundet) hvor Mads Løkeland-Stai har vært vara 

Medlem: Malin Solberg, (Bygdeungdomslaget) 

Medlem: Rigmor Bjerche (LO Trondheim) 

Medlem: Lorns Olav Aunsmo / Gunnar Alstad, (Bondelaget) 

Arbeidsutvalget har spesielt engasjert seg for ny lokalisering av Midtnorsk travpark i Orkland 
kommune. Jordvernet vant ikke gjennom i denne saken. I tillegg har Jordvern Trøndelag engasjert 
seg for kommuneplanmeldinga for Grønn Strek i Trondheim kommune. Leder og medlemmer i 
arbeidsutvalget har deltatt på strategiske møter for ny E6 for strekningen Åsen – Mære for å få 
informasjon og fremme jordvernalliansens syn på saken. Jordvern Trøndelag har fulgt opp matjord 
prosjektet som ble startet ved flytting av matjorda fra tomta til det nye kylling slakteriet i Orkland. 
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6.6 EIENDOMSRETT  

Hovedtematikk: 
- Gjerdeplikt og beiterett  

→ tiltak for å forhindre spredt hyttebebyggelse i beiteområder 
- Kabel i grunn  
- Vann og avløp   
- Fiber 

6.6.1 KONSESJONSSAK NAMSOS 

For å kunne ha et levedyktig landbruk i Norge, er det vesentlig at landbrukseiendommer blir bukt til 
produksjon av mat. Konsesjonsloven gir føringer for kjøp og salg av landbrukseiendommer, og 
bondens mulighet til å selv eie de ressursene han eller hun lever av. 

Trøndelag Bondelag påklagde vedtak av 27.august 2020, der Namdalen Træsliberi AS gis konsesjon 
på erverv av gnr.152 bnr.1 "Åsnes" i Namsos 

Vi mener det er viktig å vise hvorfor konsesjonsloven finnes. Vi er opptatt av at bonden selv eier og 
bor i nær tilknytting til jorda han eller hun driver. Kjøp av jorda skal kunne finansieres med 
inntektene fra gården. 

6.7 KLIMA  

6.7.1 LANDBRUKETS 
KLIMAPLAN   

I april la et samlet landbruk 
fram Landbrukets klimaplan, 
med tiltak for å redusere 
klimagassutslipp og øke 
karbonopptaket i jorda med 5 
mill. tonn CO2-ekvivalenter 
innen 2030. Planen er en 
oppfølging av klimaavtalen 
mellom Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, og regjeringa 
fra 2019. 

Her har vi i tillegg jobbet med 
oppfølging av Trøndelag Bondelags egen klimaplan. 

6.7.2 KLIMAKALKULATOR  

Klimakalkulatoren er ett av flere tiltak i Landbrukets klimaplan. 

Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert klimaavtrykk 
fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som driver med melkeku, korn 
og gris. 

Vår fylkesleder Kari Åker har sammen med nestleder Erlend Fiskum laget to videoer som forklarer 
hvorfor og hvordan klimakalkulatoren er et godt verktøy.  

https://www.digiblad.no/norges_bondelag/klimaplan_2021-2030/
https://www.bondelaget.no/trondelag/nyheter/klimakalkulatoren-har-starta-tellinga
https://www.bondelaget.no/trondelag/nyheter/klimakalkulatoren-har-starta-tellinga
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6.7.3 BÆREKRAFT  

Prinsippene om bærekraft er fundamentet for det tradisjonelle landbruket vi kjenner i Trøndelag og 
Norge, noe som sikrer fremtidig matproduksjon på naturens forutsetninger. Dersom vi skal lykkes 
med vår klimasatsing må tiltakene også være bærekraftige for bonden. I løpet av året har samvirket 
i Trøndelag sertifisert flere av sine rådgivere på klimakalkulatoren for produksjonene melk, svin, 
korn og grovfôr. Dette er et av flere viktig tiltak som er gjennomført som skal bidra til å sikre og 
utvikle Trøndersk matproduksjon. 

6.8 VILT  

Hovedsakelig knyttet til vilt og skader på avling, forårsaket av vilt. 

6.8.1 FORPROSJEKT BEITESKADER FRA HJORT  

Henvendelser fra lokallagene Heim, Hitra og Frøya satte i gang forprosjektet formelt i oktober 2020. 
Dokumentasjon og tallfesting av tapt avling, har vært essensiell for å tydeliggjøre problematikken. 
For enkeltbrukere har det vært/er det snakk om et beregnet tap på 50% avling eller mer, både på 1. 
og 2.slått.  

Trøndelag Bondelag har utfra forprosjektet identifisert tre målsettinger som skal bidra til å redusere 
skadebildet i landbruket, og forhåpentligvis gjøre interessekonflikten mindre: 

1. Redusere bestanden 

2. Prøve ut beitetålende frøblandinger 

3. Kommunikasjon 

En befaring på de mest utsatte områdene på Hitra i juni 2020, initierte søknad og ressurser til 
gjennomføring av et mer omfattende forprosjekt, hvor målet var å utarbeide et kunnskapsgrunnlag, 
med bakgrunn i eksisterende litteratur, forskning og dokumentasjon på beiteskader fra hjort. 

Forprosjektet mottok tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommunes Viltfond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2 GÅS 

Trøndelag Bondelag har et stort fokus på forvaltning av gås. I tillegg til kortnebbgås har vi også en 

økende bestand av grågås som hekker langs kysten. Trøndelag er det stedet i Norge hvor det er flest 

gjess vår og høst. Bønder som opplever store avlingstap fra gås må få kompensasjon. Dette har vi nå 

en ordning for med kortnebbgås. Fordi jordbrukets oppgave er å produsere mat kan ikke 

gåsebestandene få fortsette å vokse slik de gjør nå. Vi må sørge for at det jaktes tilstrekkelig slik at 
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bestandene stabiliseres på et nivå som er akseptabelt. Grunneierne har en avgjørende rolle ved å 

organisere gåsejakta slik at jakta blir effektiv. Sammen med kunnskapsrike jegere ønsker vi å oppnå 

en bærekraftig forvaltning av gåsebestandene i Trøndelag. 

Forskning som NINA har gjort i Trøndelag, viser at tilrettelegging og planlagt jaktorganisering gir 

vesentlig flere fellinger. Jakta lykkes best når den planlegges i tid og rom. Dette krever at grunneiere 

samarbeider om et felles jaktopplegg og at noen påtar seg oppgaven å administrere jakta. 

6.9 MIDTNORSK LANDBRUKSRÅD  

Midtnorsk Landbruksråd er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner i Møre og Romsdal 
og Trøndelag. De skal femme læring og nettverksbygging, samt bidra til koordinering for tillitsvalgte 
og ansatte på regionalt nivå. 
 

6.9.1 ARBEIDSUTVALGET 
 
Leder: Jørn Magne Vaag (TINE) 
Nestleder: Hilde Kjersem Kolberg (Bondelaget) 
Styremedlem: Olaf Aglen (Felleskjøpet) 
Styremedlem: Ragnar Valstad (Nortura) 
Styremedlem: Arnt Inge Engum (Bonderepresentant) 
 
Antall møter i 2020: 10 

6.9.2 VIKTIGE TEMA I 2020 

- Landbruksklynge - bevilget midler til forprosjekt  
- Grønn Forskning: Bondens egen mulighet til å løfte sine problemstillinger til forskning 
- Formidling av aktivitet i regi av MNL - tatt i bruk hjemmesiden i større grad 
- Redusert fysisk møtevirksomhet, har kunne gitt støtte til mer forskning og rekruttering i 

grønn næring 

 

Grønn 
forskning 
konferanse: 
Paneldebatt på 
den første 
Grønn 
Forskning 
konferansen, 
februar 2020. 
F.v. Tore 
Bjørkli, Øyvind 
Skogvold, Siri 
Kristiansen, 
Jørn Magne 
Vaag, Ottar 
Longva. 
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6.10 MÆDI  

Sommeren 2019 ble det påvist mædismitte i to sauehold i tidligere Nord-Trøndelag.  Smitten 
stammet fra utbruddet i 2005.  

Det ble i ettertid påvist mædi i ytterligere sju sauehold, totalt hadde dermed ni sauehold i gamle 
Nord-Trøndelag fått påvist mædi. Av disse har seks slaktet ut besetningen og har ikke lenger 
diagnosen mædi og restriksjoner fra Mattilsynet. Tre av besetningen hadde enkeltdyr med mædi og 
har slaktet ut kun disse sauene.  

Høsten 2019 ble det satt i gang en kartleggingsrunde av alle sauehold i den nyetablerte mædi-
sonen (gamle Nord-Trøndelag + Fosen). Ved utgangen av 2020 var det igjen kun noen få 
besetninger med villsau langs kysten, som ikke var prøve tatt. Fire av saueholdene med mædi ble 
funnet via kartleggingen i mædisonen. Disse var ikke kjente smittekontakter til saueholdene med 
påvist mædi. 

Høsten 2020 kom en revidert soneforskrift som forlenget gyldigheten av blodprøveresultatene fra 
prøveuttaket til 15 måneder. Tidligere sto det 6 måneder, og en endring måtte til å kunne omsette 
livdyr før paringa startet. Det kunne omsettes dyr mellom ikke båndlagte sauehold, og det var 
veldig viktig å få på plass. 

Det ble også tatt nye prøver fra båndlagte besetninger høsten 2020, og mange besetninger fikk 
opphevet båndleggingen. Det ble ikke avdekt positive mædiprøver høsten 2020. Mattilsynet må 
prøveta et mindre antall båndlagte sauehold også i 2021 før de kan vurdere å oppheve 
båndleggingen. Det ble ikke gjennomført en ny kartlegging av de ikke båndlagte saueholdene i 
mædisonen høsten 2020, men det er søkt om midler til 2021. Det er svært viktig at man overvåker 
mædisonen i flere år framover, for å være sikre på at sykdommen er borte. 

Hver 14. daga i 2020, har det vært gjennomført statusmøter, ledet av Mattilsynet. På møtene deltok 
Norges Bondelag, Trøndelag Bondelag, Veterinærinstituttet, Fylkesmannen i Trøndelag, Norsk sau 
og geit (både sentralt og lokalt), TINE (geit), Nortura og Animalia 

6.11 MELK  

Årsmøtet i Norges 
Bondelag 2019 vedtok 
en gjennomgang av hele 
kvoteordninga for melk. 
Det er særlig to 
utfordringer årsmøtet 
løftet frem: 1. øke 
andelen eid kvote blant 
aktive 
melkeprodusenter og 2. 
få ned kvoteprisene. Det 
ble derfor sendt ut ei 
høring på kvoteordninga 
til fylkeslagene vinteren 
2020. 

Høring om kvoteordninga ble sendt ut til alle lokallaga i Trøndelag, og det ble stort engasjement og 
mange gode innspill. Fylkesstyret jobbet fram et høringssvar på bakgrunn av innspillene fra 
lokallaga og sendte inn til Norges Bondelag. I tillegg ettersendte fylkesstyret et innspill på høsten, 
før oppstart av behandling i styret i Norges Bondelag Planen var å bruke høringsrunden som et 
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grunnlag inn mot jordbruksforhandlingene 2020, men så ble det ikke vanlige 
jordbruksforhandlinger det siste året, og endelig behandling av saken ble utsatt til januar 2021.  

Dette har Trøndelag Bondelag spilt inn: 

• Kvotetak på 550 000 liter (ikke med tilbakevirkende effekt) 

• Sidestille kvotesalg og kvoteleie skattemessig, så det blir gunstigere å selge 

• Innføre avstandsbegrensning mellom samdriftsdeltagere på 17 km 

• Sette begrensning på kvoteleie, maks 10 år, så gjenopptagelse av produksjon eller salg 

• Fjerne muligheten for framleie av melkekvote 

Distribusjonstilskuddet har fått mye oppmerksomhet i 2020. Nå har Landbruksdirektoratet, på 
initiativ fra Bondelaget og Småbrukarlaget, vurdert effekten av distribusjonstilskuddet. 
Landbruksdirektoratet kom med utredning om særskilt distribusjonstilskudd i 
prisutjevningsordningen for melk. Norges Bondelag skrev høringssvar etter innspill fra blant annet 
Trøndelag Bondelag. 

Utkjøpsordninga på melk, som ble vedtatt i 2019, ble i iverksatt i 2020, med mulighet for å tegne 
seg innen utgangen av mars. Norges Bondelag ble enige med staten om å kjøpe ut melkekvoter 
tilvarende 40 mill. liter. Til sammen ble det solgt i overkant av 35 millioner liter kvote gjennom 
ordningen. 435 bønder inngikk avtale om å selge kvote. Trøndelag fylte ikke tildelt utkjøpskvote, og 
får en økning fra 21,72 til 21,77 prosent av totalproduksjonen her i landet. 

Vi gikk inn i 2020 med nedskalering på melk, og så kom korona og etterspørselen økte. 
Forholdstallet startet lavt, på 0,96, men økte til 1,05. De økonomiske resultatene på melk i 2020, vil 
nok bli gode. Hvor lenge vi vil ha koronaeffekt, vet vi jo ikke. 

6.12 VERVEUTVALG  

Verveutvalget skal motivere lokallagene til å verve nye medlemmer. Lokallagene verver ved å være 
aktive og synlige. Verveutvalget ønsker å få fram de gode sakene. Verving har vært utfordrende i 
2020, men utvalget har oppfordret lokallagene til å tenke kreativt og ha fokus på sosiale media. Det 
ble utarbeidet arbeidsplan, som ble sendt til Norges Bondelag. 

Leder: Annette Brede  

Medlemmer: Torstein Næss og Arne Ivar Ness.  

Møter: Utvalget er etablert, et møte gjennomført. 
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6.13 FAGRÅD JORDBRUK,  KULTURLANDSKAP OG MILJØ  

 

Trøndelag Bondelag, ved administrasjonen, er representert i fagråd jordbruk, kulturlandskap og 
miljø. Fagrådet er et av fire fagråd opprettet av Fylkesmannen, og har som fokus miljø, klima og 
kulturlandskap. Mandatet er: Fagrådet er Fylkesmannen sin arena for å få faglige råd, diskutere 
utfordringer, problemstillinger, strategier og virkemiddelbruk relatert til miljøretta virkemidler innen 
jordbruket. Fagrådet tas med i diskusjoner om gås, drenering, hydroteknikk, utvalgte 
kulturlandskap, biologisk mangfold, spredning av husdyrgjødsel osv.  Trenden er en større og større 
nasjonal styring, men det er mulig å påvirke hva som skal prioriteres. Fagrådet velger ut hvem som 
skal få Kulturlandskapsprisen hvert år. 

I rådet sitter Fylkesmannens landbruksavdeling og Fylkesmannens klima- og miljøavdeling, 
Nærøysund kommune, Malvik kommune, Fylkeskommunen, Bonde- og småbrukarlaget, 
Bondelaget, Sau og geit, NIBIO, Norsk landbruksrådgiving og Slåttelauget.  
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6.14 DYREVELFERD  

Det foregår mye i sentralleddet når det gjelder dyrevelferd og arbeidet med 
dyrevelferdsprogrammer.  

Norges Bondelags veterinær, Anja Fyksen Lillehaug, hadde en todagers runde i Trøndelag for å få et 
innblikk i dyrevelferd i slaktekyllingproduksjonen i oktober. Vi har dette arbeidsåret valgt å avvente 
det som skjer sentralt på området før vi setter i gang et eventuelt arbeid med å få i gang et eget 
holdningsskapende prosjekt på dyrevelferd i Trøndelag. Vi er holdt orientert om tilsynskampanjen i 
svineproduksjonen som kommer i 2021.  

Det er gjennomført ett møte i samhandlingsgruppa «Sammen for dyra». Møtet var tidlig på året og 
det er Mattilsynet som kaller inn bondelaget, småbrukarlaget, TINE, Nortura, andre 
kjøttforedlingsbedrifter, Felleskjøpet, Norgesfôr, Fiskå møller, Norsk Landbruksrådgivning, Norske 
Landbrukstjenester i Trøndelag og Fylkesmannen til samordning av tidlig innsats for å unngå 
dyretragedier. Også kommunene har egne møter med Mattilsynet hvor temaet er på dagsorden. 
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6.15 BEREDSKAP  

 
Trøndelag Bondelag har en beredskapsplan som årlig gjennomgås og revideres. Den omfatter roller, 

hva som skal gjøres og punkter for forebygging for følgende hendelser: 

• Brann 

• Ulykker 

• Dyretragedier, psykisk helse 

• Smittsomme dyresykdommer inkludert LA-MRSA 

• Naturkatastrofer (flom, tørke, uvær og ras) 

• Rovdyrangrep 

• Miljøkatastrofer i landbruket (gjødselutslipp, oljesøl, drivstoff, plantevernmidler, 
               vask/desinfeksjon) 

• Åpen Gård, arrangement og turer 

• Atomulykker og andre nasjonale/internasjonale kriser/hendelser 

Mye har i 2020 dreid seg om korona-pandemien og organisering av arbeidskraft, bortfall av marked 

og annen håndtering rundt dette. Det har vært et tungt år for mange og vi har hatt noe fokus på 

psykisk helse. Vi har hatt noen henvendelser der vi har brukt apparatet vi kjenner i «Sammen for 

dyra» for å sikre et nettverk rundt bønder. Vi har også fulgt en gjødselgassulykke som havnet i 

rettsapparatet. Situasjonen med dyresykdommen Mædi er godt fulgt opp og det har vært jevnlige 

møter med Mattilsynet. På slutten av året ble det konstatert fugleinfluensa på villfugl i landet.  
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6.16 LANDBRUKSPLAST  

Lokallag i flere områder har meldt om opphoping av landbruksplast på gårdene og vansker med å få 
levert landbruksplast både fra gården, men også fra innsamlers lager. Vi har hatt flere møter med 
mannskapene hos Norges Bondelag og også direkte kontakt med prosjektleder i Grønt Punkt. Det 
er slik at landbruksplast ikke omfattes av emballasjeforskriften som kommer fra en «forordning» i 
EU. Landbruksplast defineres ikke som emballasje, og landbruket har fått til en egen ordning i Grønt 
Punkt basert på frivillighet: De som selger landbruksplast krever inn en miljøavgift som går inn i 
systemet til Grønt Punkt og betales ut til innsamlere som er medlemmer i Grønt Punkt. Gårdbruker 
kan da levere brukt landbruksplast hos innsamler. Hvordan innsamlinga fra gården og til innsamlers 
lager skal gjøres er gårdbrukers ansvar. Noen leier containere som hentes, noen betaler et beløp til 
innsamler for å komme innom gården for å hente plast, noen bondelag organiserer felles 
hentepunkt i et tidsrom hvor innsamler henter plasten, noen organiserer pressing av plasten. 
Innsamler som er medlem i Grønt Punkt har plikt til å ta imot plasten og sende den videre til 
gjenvinning, også den plasten som er skitten og skal til forbrenning som restavfall. Vi har ytret 
ønske om flere innsamlere da det er store geografiske områder enkelte opererer i. En del har også 
ytret ønske om at med betalt miljøavgift skal plasten hentes gratis på gården. Slik det er nå ser vi at 
det blir vanskelig å få til.  

Plastmarkedet har vært vanskelig siden 2018 da verdensmarkedet stoppet opp og det har gitt 
innsamlerne opphopingsproblemer.  

Likevel er plasten et omdømmespørsmål for landbruket – det er ikke ønskelig at plast fra landbruket 
havner i naturen og havet, og det er forbudt å brenne plast på gården. Vi jobber for å få til 
ryddekampanjer i 2021, og har startet et samarbeid med Naturvernforbundet i Trøndelag om et 
seminar om plast i landbruket og et samarbeid med Børstad Transport når det gjelder innsamling av 
farlig avfall. Vi håper å få til et opplegg på ryddekampanje i «systemet» til Hold Norge Rent. 
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6.17 PELSDYR  

På tampen av året kom det en ny høring som gjaldt kompensasjonsordninga etter at forbudet om 
hold av pelsdyr ble innført i juni 2019. Det ble den gang påpekt fra bl.a. bondelagets side at 
kompensasjon skulle baseres på regler ekspropriasjonserstatningslova. Det var lenge snakk om 
bokført verdi og en kompensasjonsordning ble innført. Rett før jul kom det forslag om lovendring 
slik at kompensasjon skal baseres på ekspropriasjonsregler. Dette har vært en langtekkelig prosess, 
og bare tidsbruken har påført mange ekstra tap fordi de ikke har kunnet komme i gang med annen 
næring. 

Trøndelag Bondelag har påpekt at det er viktig at alle pelsdyrbønder inkluderes i ordningen, at 
tidspunktet for hvem det skal gjelde må minst tilbake til 1. januar 2015 og at det må være 
skatteordninger som ikke «sluker» erstatninga. 

Norsk Landbruksrådgivning i Trøndelag har på vegne av de to pelsdyrlagene i våre områder satt i 
gang et forprosjekt som hjelper pelsdyrbøndene med det byggtekniske og planmessige rundt 
rivingsprosessen, kompensasjon, skatt og veien videre. 

6.18 KARTLEGGINGSPROSJEKTET  

Prosjektet er et samarbeid mellom Trøndelag Bondelag og nå Innlandet Bondelag. Det ble søkt om 
midler til finansiering hos begge fylkeskommuner til en NIBIO-rapport som omhandler geografisk 
fordeling av egnethet for korn og gras i Innlandet og Trøndelag basert på jordsmonnkart, klimadata 
og AR5. Utkast til rapport kom før jul 2020, og endelig rapport offentliggjøres i mars 2021. 

Formålet med prosjektet er målrettet fokus på og kunnskap om hvor det kan dyrkes korn av ulike 
kvaliteter og gras for å bidra til økt matproduksjon. Rapporten gir oss modeller som viser hvor stor 
andel av områdene våre som er godt egnet for korn, egnet for begge deler eller best egnet for gras. 
Områdene ses også i sammenheng med dagens soner for areal- og kulturlandskapstilskudd («AK-
soner»). Prosjektet går inn i 2021 og det ses på veien videre i kartleggingen; vi ser det er nødvendig 
med mer kartlegging bl.a for å få med avlingsnivå slik at en kan si noe om hva som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også når det gjelder matproduksjonen, og vi ser at det er nødvendig 
med mer jordmonnskartlegging. Arbeidet er også innom kanaliseringspolitikken og vi ser at 
kartleggingsarbeidet kan gi mer kunnskap for å si noe om den bør innrettes annerledes når det 
gjelder virkemidlene for å gi ønsket effekt om økt matproduksjon (f.eks mer kornproduksjon på 
områder som er best egnet for det).   

Vi gjør jobben fordi vi har tro på en god diskusjon basert på kunnskap og fakta. 
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7 REKRUTTERING 

Rekruttering til grønn næring er Trøndelag Bondelags treårige prosjekt (2019-2022) om økt 
rekruttering til grønn utdanning og næring. Målene er: 

- Økt bevissthet hos trøndersk ungdom om mulighetene de grønne næringene representerer i 
Trøndelag. 

- Styrket samarbeid om rekruttering til det grønne næringslivet. 

Prosjektets målgrupper er utdanningsinstitusjoner og grønt næringsliv, med ungdommer som 
indirekte målgruppe.  

Rekrutteringsprosjektet jobber med ulike tiltak innen rekrutteringsvirksomhet, 
samhandlingsarenaer, kommunikasjon og informasjonsmateriale. 

7.1 ROT –  LÆRING OM GRØNN NÆRING   

 

ROT: Gjennom workshop, samarbeid med Ungt Entreprenørskap og inspirerende innlegg av Klaus Sonstad, 
ble grønn næring, forskning og utdanning invitert til å gi sine innspill til utviklingen av ROT. 

ROT er et grønt kunnskaps- og karrierearrangement for ungdomsskolen. Målet er å skape en 
pedagogisk læringsarena for ungdomsskolen, skoleansatte og andre besøkende. Representanter fra 
grønn næring, forskning og utdanning deltar som utstillere under seks fagområder: 
Husdyrproduksjon og dyrevelferd, Planteproduksjon og fotosyntese, Skog og trevirke, Teknologi og 
maskiner, Matforedling og tilleggsnæring, og Grønne støttespillere. 

Pilotarrangementet har blitt flyttet fra 2020 til oktober 2021, og vil finne sted i Steinkjerhallen for 
ungdomsskolene i Steinkjer, Snåsa og Inderøy kommuner. Det vil bli mulig for andre regioner å 
kopiere arrangementet. ROT er et samarbeid med utviklingsavdelingen på Mære landbruksskole og 
prosjekt Økt Verdiskaping for Landbruket i Inntrøndelagsregionen (ØVLI). 



 

Februar 2021 Årsmelding 2020 31 
 

31 7 Rekruttering 

I kommunikasjonsprosjektet Visste du at? samarbeider Trøndelag Bondelag og 
rekrutteringsprosjektet med Oi! Trøndersk mat og drikke, Sjømat Norge, Skogselskapet i Trøndelag, 

WoodWorks og ØVLI-prosjektet. 
Jord-, skog-, hav- og matnæringene 
har viktige roller i forvaltningen av 
trønderske naturressurser, og vi har 
et stort rekrutteringsbehov til 
blågrønne utdanninger og yrker.  

Visste du at? er utformet for å nå 
ungdommer med hjerte for dyr, 
natur, mat, skog og bærekraftig 
produksjon, slik at interesser og 
muligheter kobles sammen.  

Bennett AS har laget 
informasjonsmaterialet som nå 
befinner seg på hjemmesiden 
www.vissteduat.no , samt 
Facebooksiden og YouTube-kanalen 
med samme navn. Del gjerne 
innholdet! I tillegg sirkulerer en 
kampanje på sosiale media og 
nyhetssider med samme innhold. 

 

Med hjelp fra Smart Media er arbeidet 
med ny veileder om Grønn Utdanning 
på oppløpssiden. Veilederen gir 
informasjon om grønne fag, 
studieretninger og jobbmuligheter, 

samtidig som den trekker viktige paralleller mellom ungdommers interesser og de viktige 
samfunnsrollene som grønn næring har. På videregående er det lagt vekt på 
naturbruksutdanningens mangfoldige retninger, som gartner, skogbruk, dyrefag og agronom. Grønn 
Utdanning beskriver også høyere yrkesfaglig utdanning for de med fagbrev, i tillegg til studier på 
universitet og høgskole kategorisert under fagområdene dyr, planter, mat, skog og teknologi. 

Digitalisering av Landbruksspillet er en etterlengtet prosess som nå er godt i gang. Smart Media er 
også ansvarlig utvikler og produsent her. En styringsgruppe bestående av Trøndelag og Norges 
Bondelag jobber med innholdsproduksjon slik at spillet skal få sin korrekte form tilpasset et 
landbruk i 2021. Første versjon er ventet i juni 2021. Mer informasjon kommer ila våren. 

Utover tiltakene nevnt over har rekrutteringsprosjektet samarbeidet med det nasjonale 
rekrutteringsprosjektet til Norges Bondelag om økt rekruttering til naturbruksutdanningen på 
videregående skole. Samarbeidet har resultert i en rekke informative produksjoner som film, 
julekalender og brosjyre om norsk matproduksjon og grønne utdanninger. Sammen med en 
veileder for gjennomføring av rekrutteringsvirksomhet i regi av Bondelaget vil alt produsert 
materiale tilgjengeliggjøres for lokal- og fylkeslag. På den måten kan vi bedre synkronisere vår 
kommunikasjon i møter med ungdommer, foreldre og andre med interesse for norsk 
matproduksjon. 

  

Dyrevelferd 1-4: Visste du at? skal skape 
engasjement blant ungdommer ved å synliggjøre 
koblinger mellom interesser, utdanninger og 
yrkesmuligheter i blågrønne næringer i Trøndelag. 

 

http://www.vissteduat.no/
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Som ledd i strategien for rekrutteringsprosjektet står samarbeid med utdanning og næring sentralt. 
Å løfte rekrutteringstematikken er eneste måte å sørge for bevisstgjøring knyttet til utdannings- og 
yrkesmuligheter i egen sektor. Statsforvalteren legger blant annet til rette for årlige 
rekrutteringssamlinger for utdanning, forskning og næring. Skolene og de fylkeskommunale 
utdanningsavdelingene ønsker bedre dialog med næringa for å lære om vårt kompetansebehov i 
framtida. Og tilbakemeldingene om grønn utdanning og karrierer er generelt overveldende 
positive. 

Vi både kan og må bli flinkere til å kommunisere behovet vårt overfor en oppvoksende generasjon 
med et enormt engasjement for klima, dyrevelferd og bærekraft. Dersom de mener alvor med 
kampsakene sine er det ingenting som er mer nærliggende enn å velge utdanninger der de kan 
utgjøre en forskjell. Det må vi oppfordre til på det sterkeste, og gjerne som inspirasjon til å bli 
framtidas grønne helter! 
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8 JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2020 

Alt gikk etter planen for prosessen som danner grunnlaget for innspill til Jordbruksforhandlingene 
2020. Lokallaga kom med sine svar på questback, samvirkeorganisasjonene var i møte med 
fylkesstyret for å komme med sine innspill, og sekretariatet skrev innstilling til styret som ble pusset 
på og ferdigbehandlet klar til årsmøtebehandling. Så sa det STOPP!! Trøndelag Bondelag fikk ikke 
gjennomført vårt årsmøte som planlagt og innspillet til årets jordbruksforhandlinger ble sendt inn 
uten årsmøtebehandling.  

Så skjedde det at det heller ikke var mulig å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger. Norges 
Bondelag valgte imidlertid å delta og gjennomføre forenklet forhandlingsløsning for å sikre 
muligheter til å justere opp målpriser og å sikre en kompensasjon for utgiftsøkning. Det ble helt 
klart vanskelig å beregne eventuell inntektsvekst, men organisasjonen hadde en klar forventning på 
at kostnadskompenserende tiltak ville bli iverksatt hvis inntektsbildet ville bli negativt utover 
sommeren/høsten. 

8.1 GANGEN I  FORHANDLINGENE  

Fredag 3. april 2020 - Representantskapet ønsker forenklede forhandlinger 

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt at det er ønskelig med forenklede forhandlinger 
om jordbruksoppgjøret 2020. Målet er å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass 
rammer for matproduksjonen framover. 

Fredag 17. april 2020 - Tall fra Budsjettnemda 

Årets tall fra budsjettnemda viser at det ikke har vært inntektsvekst i jordbruket i perioden 2015-
2019. 

Torsdag 23. april 2020 - Jordbruket har startet konsultasjoner med staten 

Jordbruket startet i dag konsultasjoner med staten med sikte på å komme fram til løsning i årets 
forenklede jordbruksforhandlinger.  

Søndag 26. april 2020 - Jordbruket går til forhandlinger 

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i dag om at de vil starte forenklede jordbruksforhandlinger 
med staten om en avtale for 2021. 

Onsdag 29. april 2020 -forhandlingene fortsetter 

Det er stadig forhandlingsmøter, og det nærmer seg fristen partene selv har satt seg 30. april. 

Torsdag 30. april 2020 - Forenkla jordbruksavtale inngått 

Budsjettoverføringene øker med 350 mill. kroner. Målprisene øker med 300-310 mill. kroner og 
forbruker får økte utgifter på ca. 50 kr per år. 

 


