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PROTOKOLL ÅRSMØTE 2019 

 

Årsmøte i Midtnorsk Landbruksråd ble avholdt 

Torsdag 17. oktober 2019 Kl. 10:15, Fantasigården, Stjørdal 

Før årsmøte var det orienteringer fra Grønn Forskning og TINE samt kort statusorientering fra 

øvrige medlemsorganisasjoner. 

Av Årsmøtesaker var det satt opp følgende saker: 

 Regnskap 

 Årsmelding 

 Arbeidsplan 

 Budsjettforslag 

 Valg 

Det deltok 22 representanter i Årsmøtet.  

Orientering Grønn Forskning (GF)v/ Åslaug Hennissen (prosjektleder) 

Hva er Grønn Forskning? Eller, hva er oppgaven til Grønn Forskning? 

 Bondens problemer skal forskes på (nedenfra og opp effekt) 

 Forskningen må være bredt forankret i næringen 

 Koordinere forskning og kunnskap 

Næringsgruppene er bærebjelkene til GF: 

 Det er hentet inn 5 millioner fra næringsgruppen Grønnsaker/bær/potet/frukt de siste 

årene, mye grunnet en engasjert gruppeleder som nå går av som leder. Viktig å erstatte 

dyktige gruppeledere som trer av. 

 Husdyrgruppen ble opprettet/sammenslått 2018. 

 Klimasmart landbruk har sin base på Mære. 

 Korngruppen har ny leder. 

 Fylkesmannen ved Jon Olav Veie har tatt på seg ansvaret for teknologigruppen. 

 Torill Mevik fra Innovasjon Norge er ny leder for gruppen «Økonomi og ledelse». 

 

 

Næringsgruppene vedtar ledere og utvalg hver høst 

 Workshopp med gruppene 26. november 2019 

 Alle gruppene har besøksrunde, hensikten er å utvide gruppene og bygge nettverk. 
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Det gjennomføres prosjektverksted med forskere i mars måned. En viktig frist fra 

forskningsrådet er satt til april, dette er litt utfordrende for å få med aktuelle forskere til 

verkstedet. Men det kommer nye frister.  

 Utfordrende å få til gode verksteder da det ikke er noen utpreget tradisjon for å dele 

informasjon om aktuelle forskningsprosjekter før søknad er sendt inn og eventuelt at 

forskningen er ferdigstilt.  

 Hovedhensikten til verkstedet er at bondens problemstillinger blir løftet inn i 

verkstedet og kan være grunnlag for fremtidig forskning. 

Innspillseminarene er rettet mot de som gir tilskudd, det vil si offentlige myndigheter i all 

hovedsak. Neste møte er rettet mot søknadsprosesser for 2022. Fra og med 2020 vil det bli 

hentet inn aktører også utenfor regionen.  

Det ble i 2018 gjennomført en evaluering av Grønn Forskning, konklusjonen er at det er 

behov for Grønn Forskning. Som følge av denne evalueringen ble neon av næringsgruppene 

endret. Behovet vises ved at etter GF ble etablert har 60% av omsøkte prosjekter blitt 

innvilget. Hensikten med GF er å få forskningen til å treffe på aktuelle problemstillinger for 

landbruksnæringen, og spesielt bonden. At såpass stor andel av prosjektene får finansiering 

må ansees som at GF har bidratt positivt både for næringen og for forskningsmiljøet.  

Diskusjon: 

Kari Åker: Vi trenger eierskap i GF. Landbruk 21 (L21) kom som en årsak av at GF var én 

person og skulle støtte GF. L21 gikk ikke som tenkt, og næringen la L21 fra seg tidligere i år. 

Fylkeskommunen ønsket derimot en videreføring av L21.  

GF ønskes videreført av næringen, men Fylkeskommunen er ikke like positiv. 

Arbeidsmetoden er ønsket hos andre. GF er finansiert ut året av Fylkeskommunen. Årsmøtet i 

MNL kan gi et tydelig signal om å videreføre GF.  

Harald Lein: Landbruksrådgivningen (NLR) skal være et slikt bindeledd som GF er. Kontakt 

mellom gårdbrukere og forskning er allerede etablert. Eks. nå skjer det noe med 

forskningsmiljøet i Trondheim mtp. Helse- Miljø og Forskning i Landbruket. 

Arnar Lyche: Forskning på «gardsnivå» er viktig, vi ser at «modellene» som presenteres av 

forskningsmiljøet blir mer og mer urealistiske.  

Oddvar Mikkelsen: Initiativet for forskning må i større grad komme fra næringen i felleskap. 

Kari Åker: GF og NLR må samarbeide tettere fremover: Del mer! 

Oddvar Mikkelsen: Det oppleves som at Fylkeskommunen ønsker å etablere Mære som et 

«nav» i landbruksforskningen. I Tillegg er det etablert et «blågrønt kompetansesenter»  som 

prosjekt i Nordland/Trøndelag.  

Harald Lein: NLR kan ta denne rollen, dersom det ikke blir videre finansiering av GF. Dette 

er en løsning styret i NLR ønsker.  

Nils Asle Dolmset: (også styremedlem Oi! Trøndersk Mat og Drikke i tillegg til å være TINE 

tillitsvalgt) Hva gagner næringen på kort og lang sikt? Bra med NLR i «bakhanda», men det 

er viktig og utvikle det vi (næringa) har, som allerede fungerer. 
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Oddvar Mikkelsen: Foreslår å initiere ett møte med Fylkeskommunen, primært Trøndelag, 

hvor representanter fra MNL (ny leder, avtroppende leder samt leder Sør-Trøndelag 

Bondelag) møter.  

Det har vært diskutert å løfte GF opp til et nasjonalt nivå, hvor metoden kan implementeres i 

andre regioner.  

Arnar Lyche: Løftes GF opp risikerer vi å miste nærhet og eierskap. 

Birgit Oline Kjerstad: Er det noe risiko for at den «nye» Fylkeskommunen har lagt ut 

«snubletråder» som kommer på bekostning av Møre Romsdal?  

Åslaug Hennissen: Det er MNL som er fora for GF, ikke Fylkeskommunene. 

Fylkeskommunen sier at det er utfordrende at GF er organisert som et prosjekt. Det er ønske 

om at GF etableres som en «varig organisasjon».  

Kari Åker: Ønske om å løfte prosjektet opp og frem! 

Harald Lein: Dette bør være en felles anbefaling fra næringen. 

Åslaug De «hullene» som er i GF bør vi klare å tette. 

Oddvar: Stor forskjell mellom Fylkeskommunene, f.eks. veldig lite «grønt» i Møre Romsdal. 

Dette må vi jobbe mer med.  

 

Orientering TINE v/ Nils Asle Dolmseth (sentralstyremedlem) 

Selv om årsresultatet viser et underskudd på nærmere 14 millioner har Tine hatt et godt 

driftsår. Det er kommet inn en ny direktør i konsernet som har bidratt til bedre forståelse blant 

ansatte for hvem de jobber for.  

«Helintegrert verdikjede» 

Flere produkter som tar over for norsk matproduksjon, men det er en trend hvor produkter 

skal være basert på norsk produksjon. Ett godt eksempel her er Orkla som skal produsere flere 

helnorske produkter. Det er nylig inngått avtale mellom Tine og Orkla om å levere 300 tonn 

norsk Cheddarost.  

Det er for øvrig store endringer i TINE med kutt i antall ansatte og effektivisering av 

produksjonen. Produksjonsfokuset vil spisse seg mer mot «Big-7» som består av 80% av 

inntjeningen til TINE. | 

Fjøsgulvet henger sammen med gulvet i butikken, med andre ord, det som skjer i fjøset får 

konsekvens i butikken. At bonden yter god dyrevelferd og iverksetter klimatiltak m.m. har 

stor betydning hos forbrukerne. Vi må påse at bonden gjør det han skal gjøre og vi må også 

synligjøre dette for forbrukerne. 

Industrikapasiteten i Tine er høy! Sommerstid er produksjonen relativt lav grunnet dyr på 

beite. Potensielt kan det produseres mye mer på meieriene dersom melkebøndene tilpasser 

drifta. Denne «industritankegangen» vil medføre uheldige endringer for bonden. Det er heller 

ikke alle som har mulighet til dette (ikke bare fint med sommerferie..).  
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Etter 1. juli blir det ikke ystet mer Jarlsberg i Norge for eksport. Fremt til da vil det være høy 

produksjon på meieriene for å opparbeide høy lagringskapasitet. Dette for å ha tilgjengelig 

kapasitet i overgangsfasen.  

I dag er kvoteverdien for mange en viktig premiss for investeringsgrunnlaget i gården, dette i 

form av at kvoten blir satt i pant av banken for å frigjøre kapital til nyinvesteringer. Dette kan 

medføre ekstra uheldige konsekvenser for enkelte når kvoten skal nedskaleres. Med dette som 

bakgrunn skulle det ikke vært mulig for bankene å benytte kvoteverdien som pantgrunnlag i 

gården.  

For 2020 er det estimert forhåndstall på 1440 millioner liter, dette tallet kan bli justert iløpet 

av november når endelig forhåndstall fastsettes. Det ligger 200.000.000, - inne i rammene fra 

staten for oppgjøret i 2020. I utgangspunktet er ikke dette penger som inngår i 

landbruksoppgjøret for 2020, men vi risikerer at hele næringen må betale for nedskaleringen, 

dersom staten lar disse midlene inngå i neste års oppgjør.  

Ragnar Valstad: Er det aktuelt for konkurrenter til å kjøpe melk? 

Nils Asle Dolmseth: Det gjennomføres en totalgjennomgang for industrikapasiteten til TINE 

nå. Det registreres at det er et tettere samarbeid mellom kjedene og de andre konkurrentene nå 

sammenlignet med tidligere.  

Andre momenter: 

 Overproduksjonsavgiften økes i 2020. 

 Trøndelag: 80millioner liter skal kjøpes opp 

 Prisen fra staten vil gå ned 

 2024: mer utfordrende i produksjonen (les: båsfjøs, sykebinge m.m.) 

 Utfordrende med lav pris på ost utenfor landet 

Oddvar Mikkelsen: Hvordan tilpasser vi oss? 

- Likviditeten hos hver enkelt bonde reduseres. 

- Hvordan holde kostnadene nede? 

Nils Asle Dolmseth: Dette er vår oljekrise. 

- Som produsenter trengte vi et spark? 

-Potensiale for å produsere bedre og smartere! 

- Rådgiverne har vært klare og er klare. 

Audhild Slapgård: Fare for at vi «stanger i taket» i hele produksjonen nå. Omsetningsavgiften 

er høy, ettersom alle kompenserer med kjøtt. Vi må ha gode rådgivere nå. 

Arnt Inge Engum: Synøve Finden ønsker å ta over produksjonen som nedskaleres nå, har 

TINE gjort noen vurderinger opp mot dette tilbudet? 

Nils Asle Dolmseth: Synøve Finden har ikke kapasitet til å ta imot dette, så det oppleves som 

urealistisk.  

Harald Lein: Melk er en kjerneproduksjon i norsk landbruk. Felleskjøpet tenker mye på det 

som skjer med melk. Vi må se fremover, ny forskning, økt vekst innlands. Vi må finne 

løsninger. 
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Nils Alse Dolmseth: TINE kan forsvinne, det er viktig å ikke ta konsernet forgitt. Vi 

overlever med smarte løsninger. Det er en stor utfordring at importen er såpass økende. 

Verdens fremste kvalitetsproduksjon skjer her.  

 

LUNSJ 

 

Orientering fra Felleskjøpet v/ Harald Lein (Styremedlem) 

Stor kostnadsreduksjon de siste 8 årene.  

 Færre fabrikker 

 Intern varestrøm 

 Logistikk – Strategi om å kjøpe transport eksternt. 

Utfordring: Hva vil bonden? Handle på nett eller butikk? 

 Halve fortjenesten kommer fra kommersielt salg i butikken. 

 «Rødt kjøtt gjør ikke noe galt»  

Konsernet jobber mye med korn og matproduksjon. Felleskjøpet eier 67% av «Cernova» som 

har 50% eierskap til «Møllerens». Det er sikret videre drift ved kornmottaket i Overhalla og 

det satses mer for å utnytte bygg som mat. Det satses også sterkt på «frokostmarkedet».  

Birgit Oline Kjerstad: «Grønt maskin» - skal Felleskjøpet satse mer på solcelle og 

biogassanlegg for bonden?  

Harald Lein: Dette vil være ett viktig marked også i fremtiden.  

Orientering Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag SA v/ Harald Lein (daglig 

leder) 

For tiden jobbes det med et HMS prosjekt relatert til KSL for gjødselgasser. Det er flere 

bønder i regionen vår som har vært utsatt for gjødselgasser. Det jobbes mye med 

fôrrådgivning, spesielt på sau, ammeku og hest.  

 NLR Trøndelag er i vekst med 5 nye rådgivere. 

 Sterkere og bedre samarbeid med Nord-Vest 

Topp motivert gjeng!! 

Orientering Nortura v/Ragnar Valstad (styremedlem) 

Mye av det samme utfordringsbildet som Tine og Felleskjøpet beskriver, Nortura har ikke 

samme økonomisk handlingsrom. Det er behov for mer forskning på myr, også i Trøndelag, 

ikke bare i Møre Romsdal. Kunnskapsdrypp må ut til folket, ikke bare de største avisene. Vi 

må bli bedre på informasjonsflyt. 

Det har vært en del forandringer og noen ganger kommer det noe godt ut av endringene. Et 

godt eksempel på dette er Frosta. Vi er spent på hvordan effekten av nedskaleringen av melk 

påvirker kjøttbalansen i markedet. Det er jo et stort potensial for å øke produksjonen med 

tanke på at det i dag er stor import.  
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Det er en utfordring at «alle» definerer hva dyrevelferd er. Næringen har mindre makt over 

definisjonen i dag sammenlignet med før.  

Vi må nyansere «problemet» med rødt kjøtt i klimadebatten. Her trengs det at næringen tar 

eierskap. Kjøttforbruket er uendret, men vi ser at det er flyttet litt produksjon fra rødt til hvitt 

kjøtt.  

Etter at det ble påvist Mædi i fylket har det blitt strenge restriksjoner for flytting av dyr. Kun 

én besetning har fått vedtak om nedslakting, men sykdommen er påvist i 3 besetninger og 70 

besetninger er båndlagt i Trøndelag. Det er brukt lang tid på kommunikasjon i prosessen, 

erfaringen viser at vi har redskapene, men vi må bli bedre på å bruke dem. 

Arnar Lyche: Norsk Landbruk har akseptert at rødt kjøtt er «farlig» og det er satt i gang flere 

prosesser her. Næringen har ikke tatt nok eierskap og ikke deltatt i debatten som har resultert i 

disse «fakta».  

Orientering Tine v/ Jørn Magne Vaag (styremedlem)  

Dyrevelferdsprogrammet har en oppmøteprosent på 86% av produsentene i fylket. Vi tar 

Dyrevelferd på alvor! 

Konsernløsningene kan være utfordrende for regionen når vi skal utvikle regionene innenfor 

landbrukssektoren.  

Birgit Oline Kjerstad: Dyrevelferdsindikatoren. Vi har 30-40 indikatorer i husdyrkontrollen, 

det kan utvikles systemer for en dyrevelferdskalkulator. Dette er et sårbart system nå, men på 

sikt har dette et stort potensiale. 

Ragnar Valstad: Dette bør vurderes å utvides til å gjelde alle produksjoner, ikke bare 

melkeprodusenter.  

Harald Lein: Omsetningsrådet: Markedsreguleringssystemet er viktig for oss. Vi ser nå at 

krefter utenfor næringen ønsker makt i markedsreguleringen på bekostning av bonden. 

Tørkesommeren viser at vi samarbeider bredt og godt, her må landbruksrådet være rustet. Vi 

må se på investeringsgrunnlaget totalt i næringen. Med dette menes det at vi er mange 

konsernstyrte selskaper. MNL er derfor et viktig forum. 

 

Orientering fra Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag v/Audhild Slapgård og Kari 

Åker (Styreledere)   

Det «stanges i taket» og næringen er preget av en «endringsvillig» regjering. 

Landbruksnæringen i Trøndelag skaper verdier for 4 milliarder og skaper dobbelt så mange 

ansatte pr. bonde.  

Fra og med 2020 flyttes forvaltningsansvaret for RMP midlene seg fra Fylkesmannen til 

Fylkeskommunen. Det tenkes annerledes i Fylkeskommunen og vi risikerer ny politisk 

behandling av midlene til landbruket. Det er en målsetning at disse midlene skal behandles 

delegert på saksbehandler nivå.  

Andre aktuelle saker: 

 Det er mye jordvern, spesielt Nye Veier sine prosesser med ny E6.  
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 Det er flere bønder i Trøndelag som rammes av næringsforbud for pelsdyr. 

 Bekymringer vedrørende Mattilsynet; ingen ekstra bevilgninger (selv med påvisning 

av Mædi i fylket.  

 Det er mer rovvilt nå, se forslag til statsbudsjett: foreslås å frede binder (med unger) i 

beiteprioriterte områder. Hva vil skje med ulv? 

 Det er lurt å ha en «åpen» fjøsdør.  

 Det går fint å dele det som er positivt. 

Orientering fra Møre og Romsdal Bondelag v/ Konrad Kongshaug (styreleder) 

Mye fokus på myr!  

Ny leder har begynt på grunnplanet og jobber med å etablere landbruksråd i hver kommune 

og snakker mye med rådmenn/ordførere om jordvern. Mye på grasrota som er viktig for tida, 

men også viktig å se på de store tingene, men det er de små tingene som laster bonden ofte.  

Vår tilhørighet i konsernene er litt utfordrende, men vi må ha trua for at konsernenes 

løsninger er til et felles beste for alle i næringen. Informasjonsflyten er viktig! Vi er litt spent 

på hva vi skal gjøre videre og det oppleves at vi ikke er ferdige enda (nedskalering melk). Vi 

må gjøre noen verdivalg for framtida. 

Orientering fra Bonde og Småbrukarlaget, Nord-Trøndelag v/ Arnt Inge Engum 

(styreleder) 

Mye er allerede sagt. Vi er også sterkt berørt av Mædi. 3 besetninger er bekreftet rammet av 

sykdommen. Nå starter rushet med prøver og analyser. Vi er opptatt av HMS-midler for å 

ivareta utfordringene både med folket og dyrevelferden. Det er relativt unge bønder som er 

berørt her.  

Orientering fra Bonde og Småbrukarlaget, Sør-Trøndelag v/ Steinar Vatne 

(styremedlem) 

Det er en organisasjon i vekst, i alle fall i styret! Det som opptar oss mest for tiden er 

gjerdeplikt og beiterett, her er det store utfordringer. Vi trenger mer samarbeid om dette.  

Det er mye jord som går ut av bruk nå, Det er ikke oppløftende med at 10% av 

landbruksarealene i Trøndelag er i ferd med å gå ut av drift. Hva skal VI gjøre med dette? 

Billigere kraftfor? Ikke løsningen, men et viktig virkemiddel for å regulere produksjonene, 

spesielt kjøtt og melk. 

Utmarksbeiter og opprettholdelse av seterdriftene i Trøndelag. Vi mener dette bør videreføres, 

det er mulig å ha dyr på setræ selv om en har melkerobåt.  

Orientering fra Bonde og Småbrukarlaget, Møre og Romsdal v/ Kristian Ormset 

(styremedlem) 

Jordvernet er viktig, spesielt bra for klimaet! Vil også vise til «nordic diet» som i 

utgangspunktet var et veganprosjekt som resulterte i det motsatte.  

Det er etablert 3 nye «reco-ringer» i Møre og Romsdal.  
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Det er gitt midler for å sponse ungdom til å delta på nasjonale og internasjonale møter relatert 

til næringen.  

Aktiviteten i styret er økende og spesielt for lederen. Det brukes en del skype som forenkler 

møteaktiviteten, spesielt i forbindelse med politikermøtene.  

Årsmøtesaker. 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling, datert 09.10.2019 

Foreløpig varsel om årsmøte ble sendt på e-post 27.08.2019 til organisasjonene 

i arbeidsutvalget.  

 Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes 

 Vedtak: 

 Innkallingen godkjennes 

Sak 2.  Godkjenning av saksliste, datert 16.10.2019 

 Saksliste synligjort i program til innkalling datert 09.10.2019 

 Forslag til vedtak: 

Saksliste godkjennes 

 Vedtak: 

 Saksliste godkjennes 

Sak 3.  Valg av møteleder, referent og 2 møtedeltakere til å underskrive protokoll 

Forslag: Oddvar Mikkelsen 

 Vedtak: 

 Møteleder: Oddvar Mikkelsen 

Referent: Per-Anders Robertsen 

Underskrift protokoll: Harald Lein og Kari Åker 

Sak 4.  Regnskap Midnorsk Landbruksråd 2018 

 (Vedlegg: Årsmelding med regnskap) 

 Fra og med regnskapsåret 2018 overtok Norsk Landbrukssamvirke 

økonomihåndteringen for de regionale landbruksrådene. Landbruksrådets 

regnskap er en avdeling i NL’s regnskap. Det betyr at det er NL som er 

ansvarlig for revisjon, og NL’s årsmøte som formelt godkjenner regnskapet. 

MNL’s årssamling får regnskapet kun til orientering. 

Forslag til vedtak: 
Regnskap Midtnorsk Landbruksråd 2018 tas til orientering 

 Vedtak: 

 Regnskap Midtnorsk Landbruksråd 2018 tas til orientering 
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Sak 5. Årsmelding Midtnorsk Landbruksråd 2019 

(Vedlegg: Årsmelding med regnskap) 

 Forslag til vedtak: 
Den framlagte årsmeldingen for Midtnorsk Landbruksråd fra april 2018 til 

oktober 2019 godkjennes 

 Vedtak: 

 Den framlagte årsmeldingen for Midtnorsk Landbruksråd fra april 2018 til 

oktober 2019 godkjennes 

Sak 6.  Arbeidsplan 2020 

(Vedlegg: Forslag Arbeidsplan Midtnorsk Landbruksråd 2020) 

 Forslag til vedtak: 

 Det fremlagte forslaget godkjennes som Midtnorsk Landbruksråd sin 

arbeidsplan for 2020.  

Diskusjon:  

Vi skal ha en plass ved bordet men vår rolle er som koordinatorer.  

Til Punkt 1.  Balansegang mellom Landbruksrådet og faglagene! Det må på plass bedre 

kommunikasjon, vil være et positivt tiltak å ha mer åpne kalendere. 

 Møte mellom de ansatte i organisasjonene blir viktig i tiden fremover. Vi må 

prate MER sammen. 

Harald Lein:  Flere aktuelle ansatte – samle dem 1. gang i året? 

Arnar Lyche: Tenk aktivitet og tenk sak. 

Kari Åker: Grønn Forskning er en konkret sak. Det samme gjelder kapasiteten til sekretær 

MNL, det stilles kun 20% stilling til disposisjon, men med så mye aktivitet vi 

ønsker er dette en utfordring. 

Arnar Lyche: Bokføring strategien bør sees på mtp. sekretærfunksjon, økt aktivitet må også 

budsjetteres med økt behov for sekretærfunksjon.  

Harald Lein:  Vi er ¼ av Norsk Landbruk, mange ser på oss, vi må få til mer. Mer samarbeid 

internt og eksternt? 

Arnar Lyche:  Kan vi bruke MNL for å fremme saker til neste års landbruksforhandlinger 

gjennom årsmøtesak? F.eks. Sak til om svangerskapsordningen. 

Lisbeth Norbye:Saker til landbruksforhandlingene kan være tema for årsmøte, dette forslaget 

støttes. 

Oddvar Mikkelsen Dette kan være utfordrende med rollene til faglagene som er del av 

dette forumet. 

Harald Lein: Hva er viktigst for vekst i Midtnorsk Landbruk? 
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Kari Åker: Hva er plattformen til MNL? 

-Diskuterer så mye og bruker det ikke igjen før neste møte 

-Vi må ha mer forum møter fremmover! 

Oddvar Mikkelsen: Ønsker ett møte til i forkant av landbruksforhandlingene. 

Konrad Kongshaug: Mange gode ideer her! Her er enormt mye makt i dette forumet. Vi kan 

si «Slik skal det være, og Slik blir det!». 

Harald Lein:  Trøndelag har prøvd å etablere samarbeid mellom de 3 fagorganisasjonene. 

Landbruksrådet har mulighet til å ta denne rollen. 

 Vedtak: 

 Det fremlagte forslaget godkjennes som Midtnorsk Landbruksråd sin 

arbeidsplan for 2020. Det vises for øvrig til diskusjonen til saken med tanke på 

forventninger for neste års arbeid i MNL. 

Sak 7.  Budsjett 2020 

Vedlegg: Forslag Budsjett Midtnorsk Landbruksråd 2020) 

 Forslag til Vedtak: 

Det fremlagte forslaget godkjennes som Midtnorsk Landbruksråd sitt budsjett 

for 2020.  

Diskusjon: 

Angående linje for kurs, det bør utarbeides et lavterskeltilbud regionalt, f.eks. gjennom 

«Landbruk arena». Det er mye av de samme temaene som går igjen på flere av kursene. Her 

bør det sees på å utarbeide en «kurstrapp» for tillitsvalgte. Større behov på grunnplanet. 

Det er ulike studieforbund mellom Bonde og Småbrukarlaget og Bondelaget.  

Vedtak: 

Det fremlagte forslaget godkjennes som Midtnorsk Landbruksråd sitt budsjett 

for 2020.  

  

Sak 8.  Valg til evt. Utvidet arbeidsutvalg 

Ifølge «Retningslinjer for regionale Landbruksråd» skal Landbruksrådet ha et 

arbeidsutvalg som minimum består av representanter fra: 

TINE SA, Nortura SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Norges Bondelag og 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Årssamlingen kan beslutte å utvide arbeidsutvalget med representanter for flere 

organisasjoner. 

Forslag til vedtak: 

Årssamlingen i Midtnorsk Landbruksråd ønsker ikke å utvide arbeidsutvalget 

Vedtak: 
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Årssamlingen i Midtnorsk Landbruksråd ønsker ikke å utvide arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å kalle inn/hente inn kandidater ved behov.  

 

Sak 9.  Valg av leder og nestleder i Midtnorsk Landbruksråd, for ett år 

 I følge «Retningslinjene…» skal leder og nestleder velges blant representanter i 

arbeidsutvalget. 

 Det er organisasjonene selv som oppnevner sine representanter til 

Landbruksrådet. Basert på gjeldene oppnevninger pr. 16.10.2019 betyr dette at 

følgende personer utgjør arbeidsutvalget: 

For TINE: Jørn Magne Vaag (Nord Trøndelag) 

For Nortura: Ragnar Valstad (Nord Trøndelag 

For Felleskjøpet: Olaf Aglen (Nord Trøndelag) 

For Norges Bondelag: Hilde Kjersem Kolberg (Møre Romsdal) 

For NBS: Arnt Inge Engum (Nord-Trøndelag) 

 

Vara for TINE:  

Vara for Nortura: Borgny Kjølstad Grande (Nord-Trøndelag) 

Vara for Felleskjøpet: Bente Bjerneset Solenes (Møre Romsdal) 

Vara for Bondelaget: Kari Åker (Sør-Trøndelag) 

Vara for NBS: Stein Brubek (Møre Romsdal) 

 

Leder, for ett år: Jørn Magne Vaag 

Nestleder, for ett år: Hilde Kjersem Kolberg 

Sak 10.  Eventuelt 

Årsmøte stiller seg bak forslag, fremmet av Kari Åker sammen med Oddvar 

Mikkelsen, om å sende brev til Fylkesmanneni Trøndelag og Trøndelag 

Fylkeskommune angående Grønn Forskning. Næringen skal ha en hånd på 

rattet i den videre satsingen med Grønn Forskning.  

 

Trondheim 08.11.2019 

 

 

 

 

Harald Lein        Kari Åker 
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