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Hovedutvalg for næring 2019-2023 har behandlet saken i møte 25.11.2020 sak 

112/20 

 

Hovedutvalg for næring 2019-2023 sitt vedtak  

Med bakgrunn i nasjonale føringer, og med utgangspunkt i diskusjon med 

landbrukspartnerskapet, vedtas følgende prioriteringer for IBU- midler for Trøndelag 

2021: 

 

Tradisjonelt landbruk i prioritert rekkefølge: 

 
1. Melkeproduksjon med fokus på små og mellomstore bruk, og spesielt 

overgang fra bås til løsdriftsfjøs 

2. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønt. 

3. Storfekjøtt- og saueproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er 

egnet for kornproduksjon. 

4. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon. 

Generelt prioriteres klimaeffektive, miljøvennlig og dyrevelferdsmessige løsninger, og 

økologisk produksjon gitt at det er markedsmessig rom for produksjonsøkning. 

 

Behandling 

Odd Arne Bratland orienterte om saken 

 

Forslag 
Tilleggsforslag fremmet av Torgeir Strøm (Sv): 

Tillegg til punkt 1: Melkeproduksjon med fokus på̊ små̊ og mellomstore bruk, OG 
SPESIELT OVERGANG FRA BÅS- TIL LØSDRIFTSFJØS. 

 
Siste avsnitt: Generelt prioriteres KLIMAEFFEKTIVE, MILJØVENNLIGE OG 
DYREVELFERDSMESSIGE LØSNINGER; og økologisk produksjon gitt at det er 
markedsmessig rom for produksjonsøkning. 
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Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Endringsforslag fremmet av Tommy Reinås (Mdg): 

2. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønt. (løftes til 

pkt. 1) 
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Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Votering 

Fylkesrådmannens innstilling pkt.1 Enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag pkt. 1 fremmet av 

Torgeir Strøm (SV)  

Tilleggsforslag fremmet av SV ble 

vedtatt med 9 mot 2 stemmer (Sp) 

Fylkesrådmannens innstilling pkt. 2 Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling pkt. 3 Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling pkt. 4 Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling siste 
avsnitt vs. Tilleggsforslag siste 

avsnitt fremmet av Torgeir Strøm 

(SV) 

Tilleggsforslag fremmet av SV ble 
vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Sp, 

H, Frp) 

Forslag fremmet av Tommy Reinås 

(Mdg) 

Forslaget falt med 10 mot 1 

stemme (Mdg) 
 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Med bakgrunn i nasjonale føringer, og med utgangspunkt i diskusjon med 

landbrukspartnerskapet, vedtas følgende prioriteringer for IBU- midler for Trøndelag 

2021: 

 

Tradisjonelt landbruk i prioritert rekkefølge: 

 

1. Melkeproduksjon med fokus på små og mellomstore bruk. 

2. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønt. 

3. Storfekjøtt- og saueproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke 

er egnet for kornproduksjon. 

4. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon. 

Generelt prioriteres energi- og klimaeffektive løsninger, og økologisk produksjon gitt at 

det er markedsmessig rom for produksjonsøkning. 
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