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Norges Bondelag har til formål å samle alle som er 
eller kjenner seg knytte til bondeyrket, for å fremje 
felles saker, tryggje landbruket og arbeide for dei øko-
nomiske, sosiale og kulturelle interessene i bygdene, 
seier formålspapagrafen vår. Me har ein formålspara-
graf som femner vidt og er eit særs godt mål å strekk-
je seg mot for alle i Norges Bondelag. Året me har bak 
oss vart eit krevjande, men godt arbeidsår.

Året 2011 vart prega av at me førebudde oss på ei ny 
landbruks- og matmelding. Bodstikkestafetten gjen-
nom 400 kommunar og med 600 deltakarar på stor-
markeringa i Oslo i mars, synte at bondelaget er ein 
slagkraftig organisasjon med eit heilskapeleg bodskap 
om framtidslandbruket. Alle helsingane på bodstikke-
ne frå ulike alliansar som ynskjer eit sterkt landbruk i 
Noreg i framtida, syner at vi har støtte i mange ulike 
miljø.

Då landbruks- og matmeldinga Velkommen til bords 
endeleg kom i desember, bar ho tydelege preg av at 
bondelaget sitt hovudbodskap om behovet for auka 
matproduksjon basert på norske ressursar hadde vorte 
høyrd av politikarane. Neste steg er å få politikara-
ne til å følgje opp dei høge ambisjonane i meldinga i 
kommande års jordbruksforhandlingar. 

Jordbruksforhandlingane 2011 vart som vanleg krev-
jande. Staten sitt tilbod kom fyrst seks dagar på over-
tid og etter mange sonderingar og hard tautrekking 
fekk Norges Bondelag til vesentlege forbetringar av 
Statens tilbod. Den 16. mai signerte Norges Bonde-
lag ei jordbruksavtale med Staten åleine. Bondelaget 
gjekk inn i forhandlingane med eit tydeleg krav å re-
dusere inntektsforskjellane til andre grupper. Det en-
delege resultatet vart 25.000 kr pr årsverk og ein liten 
reduksjon i inntektsgapet.

I Sør-Noreg vart det ein våt haust, med mykje flaum 
og skadar på avlingane. Mange av medlemmane våre 
vart råka økonomisk og somme svært hardt. Bondela-
get prøvde å hjelpe dei av medlemmane våre som vart 
råka av det dårlege været. 

2011 var et aktivt år for Norges Bondelag. Store og små 
oppgåver sto i kø og kravde merksemd frå tillitsvalde 
og tilsette. Utan det store engasjementet frå dei til-
litsvalde lokalt, i fylka og sentralt, hadde ikkje bonde-
laget vore ein samfunnsaktør med ei tydeleg stemme 
og  stor respekt frå politikarar – som me er i dag.  Ein 
stor takk til alle tillitsvalde og tilsette som gjorde ein 
stor innsats til beste for landbruket og medlemmene 
våre i 2011!

Med kjærleik til norsk mat

Leder Nils T. Bjørke
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Medlemmer

Medlemstall i Norges Bondelag 2001-2011, per 31.12. hvert år

Kjønn og alder
Ved utgangen av 2011 var 28,0 % av medlemmene 
kvinner. Andelen kvinner er svakt økende. 13,5 % av 
medlemmene var 35 år eller yngre og 17,1 % var 67 år 
eller eldre.

Utvikling i antall bruk
Figuren på neste side viser utviklingen i antall med-
lemmer totalt i Norges Bondelag, samt antall bruk som 
søker produksjonstillegg sammenlignet med bruk som 
er medlemmer i Norges Bondelag. 

Antall søkere av produksjonstilskudd har gått ned med 
over 10.000 siden 2003. I samme periode har totalt 
antall medlemmer i Norges Bondelag økt med over 
4.000. Antall bruksmedlemmer er svakt avtagende.
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For første gang siden 2001 gikk medlemstallet tilbake 
i 2011. Ved utgangen av 2011 hadde Norges Bondelag 
61.859 medlemmer. I 2011 var det 2.686 nye med-
lemmer, 767 færre enn året før. 3.134 medlemmer 
meldte seg ut i 2011. Det var 200 flere enn året før.

Kulturlandskap  i Aksershus
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Antall søkere av produksjonstilskudd, antall medlemmer og antall bruksmedlemmer i Norges Bondelag 2002-2011

Medlemsutvikling i fylkesbondelaga 2004-2011. Antall og prosentvis utvikling per 31.12. hvert år

Medlemsutvikling i fylkesbondelaga
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Æresmedlemmer
Æresmedlemmer av Norges Bondelag blir ut- 
nevnt av årsmøtet i Norges Bondelag etter forslag fra 
styret. Norges Bondelag har nå fire æresmedlemmer.

Nils Valla ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet på 
1996. Valla var formann i Nordland Bondelag fra 1976 
til 1979, styremedlem i Norges Bondelag fra 1976, før-
ste nestformann fra 1979 og formann fra 1980 til 1987.

Christoffer Kjørven ble utnevnt til æresmedlem på 
årsmøtet i 1996. Kjørven ble ansatt som fylkessekre-
tær i Oppland Bondelag i 1954 og flyttet over til se-
kretariatet i Oslo i 1958. Kjørven var i ulike stillinger 
helt fram til han gikk av med pensjon i 1993, etter 
sammenhengende å ha vært ansatt i 39 år. Han var 
assisterende og stedfortredende generalsekretær fra 
1987 til 1991.

Kåre Syrstad ble utnevnt til æresmedlem på årsmø-
tet i 1999. Syrstad var styremedlem i Sør-Trøndelag 
Bondelag i perioden 1975-78, nestformann 1978-79 og 
formann i perioden 1979-84. I 1981-84 var Syrstad før-
ste varamedlem til styret i Norges Bondelag, og fast 
styremedlem i perioden 1985-87. Syrstad var formann 
i Norges Bondelag fra 1987 til 1991.

Harald Milli ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 
i 2009. Milli ble ansatt i Norges Bondelag i 1975. Han 
hadde en rekke stillinger i sekretariatet før han i 1995 
ble generalsekretær. Milli var generalsekretær i 14 år 
fram til han gikk av med pensjon høsten 2009.

Det utnevnes også æresmedlemmer i fylkeslag og lo- 
kallag. Ved årsskiftet var det 26 æresmedlemmer i fyl-
kesbondelag og 52 æresmedlemmer i lokallag.

Odd Mæland,   Vest-Agder, får Æresmedlemdiplomet av fylkesleder Birte Usland
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Tillitsvalgte organ
Årsmøtet
Årsmøtet i Norges Bondelag 2011 ble holdt på Lille-
hammer 8.-9. juni. Årsmøtet er sammensatt av 116 
representanter fra fylkeslaga, 4 representanter fra 
Norges Bygdekvinnelag, 4 representanter fra Norges 
Bygdeungdomslag samt representantskapets 46 med-
lemmer. Det var i alt 170 stemmeberettigede på års-
møtet, av disse var 55 kvinner (31 %). Representan-
tene hadde en gjennomsnittsalder på 45 år.

Etter leders tale ble det åpnet for generaldebatt, års-
møtedelegatenes hovedarena for landbrukspolitisk 
debatt. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk 
holdt tale til årsmøtet. Leder av Kristelig Folkeparti, 
Knut Arild Hareide, og nestleder i Sosialistisk Venstre-
parti, Bård Vegard Solhjell, innledet til temadebatt 
med utgangspunkt i den kommende Stortingsmelding 
om mat og landbruk. Årsmøtet behandlet også årsmel-
ding og regnskap, rammebudsjett og kontingent.

Resolusjon fra årsmøtet: 
Sats på norsk landbruk og matproduksjon!
Norsk landbruk vil også i framtida ha ei nøkkel-
rolle som produsent av rein mat og fornybar ener-
gi. Det føreset politisk vilje til å satsa på næringa. 
Jordbruksavtalen legg også i år opp til kronemessig 
lik inntektsutvikling for jordbruket samanlikna med 
andre grupper. Dette er ikkje tilstrekkeleg for nød-
vendige investeringar, framtidstru og rekruttering til 
næringa. Eit inntektsløft er naudsynt. Landbruket vil 
halda fram det systematiske arbeidet med å redusera 
kostnadene og betra botnlinja. Men dette må ikkje 
verta ei sovepute for politikarane. 

Regjering og Storting må gjera sin del av jobben! 

Kvart år vert om lag 15.000 dekar med dyrka og dyrk-
bar jord bygd ned. Nedbygging av matjord er eit ran 
frå framtidige generasjonar. Årsmøtet krev at mat-
jorda må få eit betre lovvern og at det vert etablert 
ein nullvisjon. I valet til hausten vil Norges Bondelag 
utfordra politikarane på eit sterkare vern av matjord.

Kompetanse og kompetansebygging er sentralt for 
utvikling av norske landbruk. Dette må skje i nært 
samarbeid med fylkeskommunen.

Årsmøtet er djupt skuffa over at Stortinget ikkje vart 
einige om nytt rovdyrforlik. No må Regjeringa ta an-

svar og følgja opp dei konkrete lovnadene i Soria Mo-
ria II om ny rovdyrpolitikk.
 
I den komande stortingsmeldinga om landbruk og mat 
må Regjeringa synleggjera ein tydelegare og meir of-
fensiv ambisjon for norsk landbruk. Eit sterkt samvir-
ke sikrar matproduksjon over heile landet. Årsmøtet 
i Norges Bondelag har tre klare krav til stortings-
meldinga: 
•	 Importvernet må styrkast, innanfor gjeldande 

WTO-avtale.
•	 Bonden må få høve til ei inntekt på linje med 

andre grupper i samfunnet. 
•	 Meldinga må innehalda tydelege målsettingar 

om auka norsk sjølvforsyning av jordbruksvarer 
basert på norske ressursar. 

Representantskapet
Representantskapet er sammensatt av direkte valgte 
medlemmer, styret, fylkesledene og representanter 
fra samarbeidende organisasjoner. 

Disse organisasjonene har sete i representantskapet: 
Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, 
TINE BA, GENO, Nortura, Norsvin, Gartnerhallen, Nor-
ges Skogeierforbund, Norges Pelsdyralslag, Norske 
Felleskjøp, HOFF Norske Potetindustrier, Landkreditt, 
Norsk Sau og Geit.

Direkte valgte medlemmer til represen-
tantskapet
Ordfører: Odd Christian Stenerud, Møre og Romsdal 
(v. 2005)
Varaordfører: Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal 
(v. 2011)
Varamedlemmer for ordførerne i nummerorden:
1. Birte Usland, Vest-Agder (v. 2011)
2. Per Hilleren, Sogn og Fjordane (v. 2011)

Representantskapet har hatt to møter i 2011.

Representantskapsmøte  
24.-25. mars
Representantskapet hadde møte i Oslo i forkant av jord-
bruksforhandlingene. På møtet var forhandlingene, ak-
sjonsberedskap og ny landbruksmelding på agendaen. 
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Uttalelse:
Lavinntektsgrupper må prioriteres!
Landbruket er en del av ”den norske modellen” der 
samarbeidet mellom stat og det organiserte arbeids- 
og næringsliv utvikler velferdsstaten. Som en del av 
dette er regulering av import, pris på arbeidskraft og 
jordbruksvarer viktig. En aktiv stat som bruker regu-
lering, marked og budsjettstøtte på en effektiv måte 
er avgjørende. Det jordbruksoppgjøret vi står foran 
vil påvirke mange bønders beslutninger om videre 
drift og investeringer. Trua på en framtid i næringa er 
viktig, ikke minst for ungdommen.

Inntekt
Landbruket er også en lavinntektsgruppe i samfun-
net. Årets jordbruksoppgjør må nyttes til å heve 
inntektsnivået i hele næringen slik at den inntekts-
messige avstanden til andre grupper reduseres ve-
sentlig. Representantskapet i Norges Bondelag krever 
at Regjeringen følger opp regjeringserklæringen om 
en videreutvikling av inntekts- og velferdspolitikken 
i landbruket, ved et betydelig løft i inntektene.  Spe-
sielt i en tid med moderasjon må det være slik at 
lavinntektsgrupper prioriteres.

Inntektsveksten må sikres ved:
•	 Importvernet er avgjørende for norsk landbruk. 

Prosenttoll for melk må innføres
•	 At det legges til rette for en økning i produktpri-

sene til produsent. Dette tilpasses til de mulig-
heter som ligger i markedet

•	 at budsjettmidlene økes vesentlig for å sikre de 
politiske målsettingene om et variert landbruk 
over hele landet

Omfordeling av penger gir ikke inntektsvekst. Dette 
avvises.

Grovforproduksjonene prioriteres
Hele næringen trenger et inntektsløft. I år priorite-
rer Representantskapet de grovforbaserte produksjo-
nene.

Utnytt de nasjonale ressursene
Landbrukspolitikken må legge til rette for å nytte de 
arealressursene vi har for å produsere mat. De økono-
miske virkemidlene må rettes inn slik at de stimulerer 
til aktiv bruk av alle arealer i hele landet.

Frakt
Frakttilskudd er et viktig virkemiddel for å sikre dis-
triktsjordbruket og er et målrettet kostnadsreduse-
rende tiltak for alle produksjoner. Fraktilskudd bidrar 
til å sikre like priser uavhengig av avstand til anlegg 
og er derfor et sentralt virkemiddel for å opprett-

holde produksjonsfordelingen. Det er behov for mer 
midler til frakttilskudd til kjøtt, kraftfôr og grønt-
produkter.

Representantskapet viser til gjennomgangen av inn-
fraktordningen for kjøtt og støtter innføring av en 
tilskuddsmodell i tråd med arbeidsgruppas forslag. 
Det er videre behov for en styrking av midler inn i 
ordningen.

Rekruttering
Nye brukere har en ekstra utfordring. Det må:
•	 innføres engangstilskudd til avløsning
•	 prioritere unge ved tildeling av investeringsstøtte
•	 styrke generasjonsskifteordningen

Investeringer
•	 Det er et stort investeringsbehov i næringa både 

grunnet nedslitte bygg og nye dyrevelferdskrav. 
Kostnadsveksten knyttet til investeringer er 
problematisk å håndtere for næringa.  Skal nød-
vendig fornying skje, er det nødvendig med en 
vesentlig økning av de fylkesvise BU-midlene til 
tradisjonelt landbruk.

•	 Norge forvalter en betydelig oljeformue. Repre-
sentantskapet mener at deler av denne bør bru-
kes til å sikre en framtidig matproduksjon. Dette 
gjennom at det settes av midler til et investe-
ringsfond	som	sørger	for	langsiktig	finansiering	
til gunstige lånevilkår. 

Aksjonsviljen er stor!

Representantskapsmøte 7. juni
Representantskapet hadde møte på Lillehammer før 
årsmøtet i Norges Bondelag. Representantskapet drøf-
tet resultatet av jordbruksforhandlingene og innstilling 
til årsmøtet om årsmelding, regnskap, rammebudsjett 
og medlemskontingent. Rapport fra kontrollkomiteen 
for aksjonsfondet ble godkjent og ny komité oppnevnt.

Styret i Norges Bondelag
Styret har 12 medlemmer: 10 valgte av årsmøtet i Nor-
ges Bondelag, en fra styret i Norges Bygdekvinnelag 
og en fra styret i Norges Bygdeungdomslag. Ordfører i 
representantskapet har møterett, men ikke stemme-
rett i styremøte.

Styret har i 2011 hatt 11 styremøte. Saker som er be-
handlet i arbeidsutvalget og styret er omtalt under de 
ulike kapitlene i årsmeldinga.
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Styret etter årsmøtet 2011
Nils T. Bjørke, Hordaland, leder (v. 2009, 2. nestleder 2008,  
styremedlem 2006)
Berit Hundåla, Nordland, 1. nestleder (v. 2009, styremedlem 
2007, 1. vara 2006)
Brita Skallerud, Akershus, 2. nestleder (v. 2009)
Einar Frogner, Hedmark (v. 2009)
Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag (v. 2011)
Jens Edvard Kase, Østfold (v. 2008, 2. vara 2006)
Synne Vahl Rogn, Telemark (v. 2010, 2. vara 2009, 3. vara 2008)
Even Mengshoel, Hedmark, Norges Skogeierforbund (v. 2008)
Ingunn Sognnes, Sogn og Fjordane, Tine (v. 2009)
Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, Nortura (v. 2008)
Kathrine Kleveland, Vestfold, NBK (v. 2008)
Inger Johanne Sveen, NBU (v. 2011)

Varamedlemmer, i nummerorden:
1. Bjarne Leonhardsen, Troms (v. 2010)
2. Arnstein Røyneberg, Rogaland (v. 2011)
3. Birte Usland (v. 2011)

Arbeidsutvalget har bestått av: Nils T. Bjørke, Berit Hundåla, 
Brita Skallerud og Einar Frogner.

Valgnemnda
Årsmøtet i Norges Bondelag velger leder og sju medlemmer til 
valgnemnda. Fylkeslaga er delt på seks regioner som hver nomi-
nerer et medlem med varamedlem til valgnemnda. 

Samvirkeorganisasjonene samlet nominerer et medlem med vara- 
medlem til valgnemnda. Valgnemnda legger fram innstilling til 
valg og godtgjøringer for årsmøtet.

Valgnemnda etter årsmøtet 2011
Leder: Fremund Sandvik, Sør-Trøndelag
Nestleder (valgt blant medlemmene i valgnemnda):  
Ragnhild Finden Barka, Hedmark

Medlemmer i valgnemnda, valgt for 2 år i 2011:
Nordland, Troms og Finnmark: Kåre Holand  
(vara: Jan Gunnar Eilertsen)
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder: Tone Edland  
(vara: Kjell A. Sølverød)
Østfold, Akershus og Vestfold: Ole Johannes Egeland  
(vara: Martha Irene Mjølnerød)
Samvirkeorganisasjonene: Einar Høstbjør, Nortura  
(vara: Jofrid Torland Mjåtveit, Nortura)

Medlemmer i valgnemnda, valgt for 2 år i 2010:
Hedmark, Buskerud og Oppland: Ragnhild Finden Barka  
(vara: Håkon Erik Vold)
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane: Arna Høyland (vara: 
Arnstein Gilje)
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:  
Inge Martin Karlsvik (vara: Birgit Kjerstad)

Synne Vahl Rogn Even Mengshoel

Ingunn Sognnes Lars Petter Bartnes

Odd Chr. Stenerud

Inger Johanne Sveen

Bjarne Leonhardsen

Kathrine Kleveland

Trine Hasvang Vaag Jens Edvard Kase

Brita Skallerud Einar Frogner

Nils T. Bjørke Berit Hundåla
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Styrene i fylkesbondelaga
Oversikt over medlemmer i fylkesstyrene: 

Østfold Bondelag
Bjørn Gimming, leder
Martha Irene Mjølnerød, nestleder
Ole Johannes Egeland, styremedlem
Rolf Øyvind Thune, styremedlem
Rune Sandklev, styremedlem
Liv Ragni Skinnes Kjos, NBK
Trond Martin Wiersholm, NBU
Berit Ullestad, 1. vara

Akershus Bondelag
Odd-Einar Hjortnes, leder
Jon Arild Huseby, nestleder
Stina Mehus, styremedlem
Einar Korvald, styremedlem
Jens-Kristian Waaler, styremedlem
Anne-Marie Endsjø, NBK
Kristin Stanger, NBU
Ann-Kristin Knudsen, 1. vara

Hedmark Bondelag
Einar Myki, leder
Eivind Mehl, nestleder
Inger Amb, styremedlem
Thomas C. French, styremedlem
Karstein Hove Bergset, styremedlem
Liv Kari Andreassen, NBK
Marte Larsen Tønseth, NBU
Anne Kristine Rossebø, 1. vara

Oppland Bondelag
Trond Ellingsbø, leder
Mari Sangnæs, nestleder
Tommy Bjørke, styremedlem
Thor Johannes Rogneby, styremedlem
Hanne Bergesen, styremedlem
Magnhild Grimsrud, NBK
Kjersti Diesen, NBU
Sissel Aandstad Lerud, 1. vara

Buskerud Bondelag
Torunn Hovde, leder
Per H. Liahagen, nestleder
Sigrid Hellum, styremedlem
Lars Halvard Wetterstad, styremedlem
Kjell Terje Løver, styremedlem
Hanne Strøm, NBK
Tonje Ouff, 1. vara

Vestfold Bondelag
Hans Edvard Torp, leder
Harald Lie, nestleder
Cathrine Stavnum, styremedlem
Elisabeth Irgens Hokstad, styremedlem
Hans Olav Moskvil, styremedlem
Else-Marie Farnes, NBK
Jørgen Hvitsten, NBU
Bjørge Madsen, 1. vara

Telemark Bondelag
Kjell Sølverød, leder
Tone Edland, nestleder
Olav S. Nordbø, styremedlem
Ann Kristin Teksle, styremedlem
Jon O. Midtbø, styremedlem
Anne Birgit Sollid, NBK
Lars Vassend, 1. vara

Aust-Agder Bondelag
Erik Fløystad, leder 
Ole Didrik Steensohn, nestleder
Katrine Hesnes Jarnes, styremedlem
Olav Lidtveit, styremedlem
Knut Erik Ulltveit, styremedlem
Liv B. Fossing, NBK
Erling Brekkemoen, 1. vara

Vest-Agder Bondelag
Birte Usland, leder
Audun Meland, nestleder
Ruth Veronica Bryggeså, styremedlem
Gunn Siri Ousdal, styremedlem
Birger Reve, styremedlem
Anne-Lill Roland, NBK
Inger Liv Røyter Thoresen, 1. vara

Rogaland Bondelag
Arnstein Gilje, leder
Per Inge Egeland, nestleder
Sonja Herikstad Skårland, styremedlem
Inger Margrethe Eidesen, styremedlem
Stein Pettersen, styremedlem
Liv Hatlevik Svendsen, NBK
Torstein Gjerdevik, NBU
Lisa Breiland, 1. vara

Arnstein Gilje tok over som fylkesleder etter at Ole 
Johan Vierdal ble valgt som ordfører i Vindafjord 
kommune.
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Hordaland Bondelag
Clara A. Hveem, leder
Turid B. Njåstad, nestleder
Arild Nydegger Øvre-Eide, styremedlem
Sjur Tarjej Fykse, styremedlem
Lillian Hovstad, styremedlem
Liv Spilde, NBK
Ingrid Tennebekk Bjørke, NBU
Terje Larsen, 1. vara

Sogn og Fjordane Bondelag
Per L. Hilleren, leder 
Marit Flatjord, nestleder
Nils Magne Gjengedal, styremedlem
Elin Haugen, styremedlem
Lidvin Olav Hage, styremedlem
Bjarte Myren, 1. vara

Møre og Romsdal Bondelag
Inge Martin Karlsvik, leder
Birgit Oline Kjerstad, nestleder
Anne Katrine Jensen, styremedlem
Hans Frafjord, styremedlem
Arne Rekkedal, styremedlem
Christine Strandmann, NBK
Arnhild H. Harstad, NBU
Erik Olufsen, 1. vara

Sør-Trøndelag Bondelag
Lars Morten Rosmo, leder
Karl Erik Sørensen, nestleder
Nina Vangen Ranøien, styremedlem
Magnar Skjerve, styremedlem
Laila Iren Veie, styremedlem
Marit Melhus Bogen, NBK
Steffen Haugen, NBU
Kolbjørn Frøseth, 1. vara

Nord-Trøndelag Bondelag
Kåre Peder Aakre, leder
Trond Hodne, nestleder
Anders Røflo, styremedlem
Inger Hovde, styremedlem
Johan Kristian Daling, styremedlem
Sigrid Elin Klefsaas, NBK
Bjørnar Nilsen, NBU
Borgny Kjølstad Grande, 1. vara
 
Kåre Peder Aakre tok over som fylkesleder etter at 
Trine Hasvang Vaag ble valgt til styret i Norges  
Bondelag.

Nordland Bondelag
Bernt Skarstad, leder
Kåre Holand, nestleder
Wanja Rakvaag, styremedlem
Jan Gunnar Eilertsen, styremedlem
Tove Helene Mosti Berg, styremedlem
Anniken Jensen Heen, NBK
John-Erik Skjelnes Johansen, 1. vara

Troms Bondelag
Asgeir Slåttnes, leder
Svein Olav Tomassen, nestleder
Bernhardt Halvorsen, styremedlem
Tove Hansen, styremedlem
Ranveig Kaino, styremedlem
Brita Kjelstrup Køhl, NBK
Daniel Arne Hansen, 1. vara

Finnmark Bondelag
Ola Tangen, leder
Lise Kaldahl Skreddernes, nestleder
Merete Sabbasen Helander, styremedlem
Einar Andersen, styremedlem
Robert Severin Pedersen, styremedlem
Jørn Suhr, 1. vara

Ola Tangen tok over som fylkesleder etter at Fred 
Johnsen ble valgt inn på fylkestinget i Finnmark.

Organisasjonssjef Vidar Andresen, æresmedlem Tor 
Bjørvik og leder Hans Edv. Torp i Vestfold Bondelag
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Sør-Trøndelag Bondelag på årsmøtet i Lillehammer 2011

Årsmøte 2011 i Østfold Bondelag
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Lederkonferansen
Lederkonferansen 2011 ble holdt 22.-23. september 
på Gardermoen. Styret, fylkeslederne og ledere fra 
samvirket deltok. Landbrukspolitiske utfordringer var 
hovedtema med bl.a. innlegg av nestleder i nærings-
komiteen Svein A. Flåtten fra Høyre.

Andre tema var ny kommunikasjonsstrategi for Norges 
Bondelag, med Åslaug Haga, tidligere leder i Senter-
partiet, som innleder. Fornyingsutvalgets rapport II: 
Hvordan sikre en god samhandling i landbruket? ble 
presentert av utvalgets leder Einar Frogner. Lederkon-
feransen vedtok to uttalelser.

Uttalelse 1: 
Været setter matvaresikkerheten på prøve
Bønder i Sør-Norge opplever de verste innhøstings-
forholdene i manns minne. Avlingene lar seg ikke 
høste på grunn av de store nedbørsmengdene. Kornet 
vi skulle bake brød av går til dyrefôr eller råtner på 
jordet. Middagspoteter, gulrøtter og løk drukner og 
såkornet som skal gi oss avlinger til neste år spirer 
og blir uegna som såkorn. Situasjonen er alvorlig ikke 
bare i Norge, men også i resten av Nord-Europa. Det 
blir lite matkorn å importere fra våre naboland og 
vi må ut på et allerede anstrengt verdensmarked for 
å handle. Dette vil gi forbrukeren mindre kortreist 
mat, bøndene taper inntekter og må utsette investe-
ringer og vedlikehold som kan gi store negative ring-
virkninger for det lokale næringslivet. 

Lederkonferansen i Norges Bondelag mener det er 
på høy tid å reise debatten om matvaresikkerhet når 
klimaendringene skaper nye utfordringer. Norge må 
ta større ansvar for å fø egen befolkning. Framtidig 
matsikkerhet handler om hvor mye samfunnet er vil-
lige til å satse på matproduksjon til egen befolkning. 

Matproduksjonsevnen må styrkes gjennom bl.a. in-
vesteringer i jord og dreneringssystemer, nye plante-
sorter, og maskiner tilpasset et vanskeligere klima. 
Dette må bli en viktig del av den nye stortingsmel-
dinga om landbruk og matproduksjon og oppfølgingen 
av denne. Klimaendringene vil gi større svingninger 
i	 matproduksjonen.	 I	 statsbudsjettet	 må	 det	 finan-
sieres et nasjonalt beredskapslager for korn.

Uttalelse 2:
Landbruks- og matmeldinga må gi ny giv 
for norsk matproduksjon!
Norges Bondelag har store forventninger til Regje-
ringens varslede melding om landbruks- og matpoli-
tikken. Vi forventer at Regjeringa nå legger fram ei 
melding som synliggjør en mer offensiv ambisjon for 
norsk landbruk. 

Landbruksnæringa er bærebjelken i distriktene, og til 
sammen er det 100.000 viktige årsverk i landbruk og 
landbrukstilknyttet industri. Et aktivt landbruk er av-
gjørende for levende bygder og for ei reiselivsnæring 
i vekst. 

Norges Bondelag krever at landbruksmeldinga har en 
klar målsetting om økt matproduksjon basert på nor-
ske ressurser. Verdens befolkning øker raskt, og inter-
nasjonale matvarepriser når stadig nye høyder. Stadig 
flere	av	verdens	regjeringer	setter	det	å	skaffe	mat	
til egen befolkning høyt på dagsordenen. Det er vik-
tig at også den norske Regjering legger forholdene til 
rette for å øke matproduksjonen i Norge i takt med 
befolkningsveksten.

For å kunne opprettholde sjølforsyningsgraden må 
landbruks- og matmeldinga inneholde:
•	 Rammevilkår for norsk landbruk og landbruks-

samvirke som kan sikre matproduksjonen over 
hele landet

•	 En nullvisjon for nedbygging av jord egnet til 
matproduksjon og virkemidler som bidrar til å nå 
denne visjonen

•	 Ei satsing på produksjon av energi fra landbruket 
som vil senke avhengigheten av fossilt brennstoff 

•	 Investeringsvirkemidler som gjør det mulig å 
investere i norsk landbruk, også sett i lys av 
kommende klimaendringer.

•	 Ei forpliktende inntektsmålsetting som tet-
ter inntektsgapet til andre grupper, og sikrer 
at ungdom ønsker å satse på ei framtid i norsk 
landbruk. 
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Bondelaget og Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal møttes på gardsbesøk hos fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) da Landbruksmeldinga 
vart lagt fra av Regjeringa. Besøkende: F. v. stortingsrepresentant og medlem av Næringskomiteen, Else May Botten, fylkessekretær i 
M&R Arbeiderparti, Egil T. Ekhaugen, organisasjonssjef Arnar Lyche og nestleder Birgit Oline Kjerstad
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Faste utvalg
Norges Bondelag har tre faste utvalg, oppnevnt av 
styret.

Grøntutvalget
Medlemmer fra høsten 2011: Johan Arnt Hernes (le-
der), Ståle Runestad, Geir Tore Berg, Jens Edvard 
Kase, Bente Stensland, Thor Johannes Rogneby, Terje 
Larsen, Kristin Bue Jahn (konsultativt medlem Norsk 
Gartnerforbund). 

Utvalget er et rådgivende organ for styret i saker som 
vedrører potet-, grønnsak-, frukt- og bærprodusentene 
sine interesser. Arbeidsområdet omfatter produksjon 
både på friland og i veksthus. Grøntutvalget har hatt 
fire møter i 2011. Det har vært fokus på inntekstsi-
tuasjonen i næringa. Viktige tema ellers som utvalget 
har tatt opp: importvernet og bruk av krone-/prosent-
toll, avlingsskadeordningen, plantevernmidler, plante-
sorter og nytt plantemateriale, pærebrann og andre 
sjukdommer, markedssituasjonen m.m. Grøntutvalget 
ga egen uttalelse til jordbruksforhandlingene. 

Kornutvalget
Medlemmer fra høsten 2011: Svein Stubberud (leder), 
Arnstein Gilje, Toril Kure, Einar Frogner, Kolbjørn Frø-
seth, Gustav Grøholt (konsultativ medlem Norske Fel-
leskjøp) og Kjetil Aandstad (konsultativt medlem Nor-
korn).

Kornutvalget har hatt 3 ordinære møter i 2011. I tillegg 
deltok kornutvalget på Norges Bondelag/Felleskjøpet 
sin kornkonferanse i januar 2011. Utvalget avga ut-
talelse til jordbruksforhandlingene 2011 og har brukt 

mye tid på å diskutere kvaliteten på norsk korn og pro-
blem med høyt mykotoksininnhold. Lederen av utval-
get deltok blant annet på møte med forskningsrådet 
for å diskutere aktuelle forskningsprosjekter om my-
kotoksiner. Utvalget har også diskutert en forespørsel 
fra Norsk Frøavlerlag om å bli konsultativt medlem av 
utvalget. Utvalget ønsket heller å invitere Frøavlerla-
get til eget møte med kornutvalget og ellers holde god 
kontakt. Utvalgsmedlemmer har kommet med innspill 
til arbeidsgruppa som går gjennom fraktordningene 
for korn og kraftfôr. I denne gruppa har Einar Frogner 
sittet som Norges Bondelags representant.

Miljø- og kvalitetsutvalget
Medlemmer fra høsten 2011: Bjørn Gimming (leder), 
Jan Stabbetorp, Helga Stavrum Opheim, Ola Andreas 
Byrkjedal, Wenche Irene Kristiansen, Elin Haugen, 
Trine Hasvang Vaag. 

Miljø- og kvalitetsutvalget har hatt tre møter og flere 
telefonmøter i 2011. Utvalget følger prosessen med 
revisjon av regelverket for organisk gjødsel og deltok 
blant annet på seminar om dette i regi av SLF høs-
ten 2011. Utvalget har også gitt innspill til Miljøvern-
departementets høring av NOU 2010:9 Et Norge uten 
miljøgifter. Miljø- og kvalitetsutvalget sitt innspill til 
jordbruksforhandlingene fokuserte på følgende hoved-
punkter: 
• Virkemidler og ordninger som sikrer at hele jord-

bruksarealet holdes i hevd
• Strenge miljøkrav må kompenseres slik at det er 

muligheter for lønnsom drift
• Tilskudd til grøfting gjeninnføres
• Styrke mulighetene for etter- og videreutdanning 

på ulike fagfelt i landbruket
• Styrking av velferdsordningene.
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I tråd med anbefalingene fra Fornyingsutvalget om å 
komme i gang tidligere i arbeidsåret, vedtok styret  
allerede i juni 2011 hvilke saksområder som skulle  
prioriteres i kommende arbeidsår. Følgende saksfelt 
ble prioritert:

Næringspolitikk
Økt matproduksjon og inntekt
I følge FAO må verdens matproduksjon økes med 
70 % fram mot 2050. Også i Norge vil befolknin-
gen øke anslagsvis med en million fram til 2030.
•	 Inntekt og investeringer: Arbeide for en inn-

tektsmålsetting som innebærer kronemessig lik 
inntektsutvikling for jordbruket og betydelig 
reduksjon i inntektsforskjellene, sammenlignet 
med andre samfunnsgrupper. 

•	 Landbruks- og matmeldinga: Norges Bondelags 
påvirkningsarbeid vil fortsette fram til meldinga 
er framlagt og endelig behandlet i Stortinget. 

•	 Maktforhold i matvarekjeden: I høringsprosess 
og politiske behandling av Matkjedeutvalget rap-
port vil Norges Bondelag bidra til at gode forslag 
omsettes i politiske vedtak. Tiltak som kan styrke 
samvirket bli prioritert.

•	 Energi- og klimaspørsmål: Arbeid med energiut-
vikling vil være en del av løsningen for framtidas 
miljøutfordringer. Det vil bli arbeidet videre med 
bioenergi, biogass og andre utslippsfrie alterna-
tiv som kan bidra til et fossilfritt landbruk innen 
2030. 

•	 Landbruksbasert næringsutvikling bidrar til økt 
verdiskaping både for enkeltbønder og i mange 
lokalsamfunn. ”Inn på tunet” er ei viktig og 
framtidsrettet næring som Bondelaget skal ta et 
særskilt ansvar for å utvikle.

Jordvern
Arbeidet med jordvern vil bli prioritert høyere i kom-
mende år. Det vil bli jobbet systematisk med sikte på 
mer restriktiv jordvernpolitikk. Jordvernspørsmålet 
må løftes inn i lokalvalget 2011. En jordvernstrategi 
legges fram for styret.

Rovdyr
I det kommende arbeidsåret vil Norges Bondelag sær-
lig prioritere arbeidet med rovviltforvaltning. Myn-
dighetene må følge opp politikken og tiltakene det er 

enighet om i regjeringsplattformen Soria Moria II og 
i rovdyrforliket mellom alle stortingspartiene i juni 
2011. 

Utdanning og kompetanse – rekruttering til 
utdanning
Grunnutdanning må være tilgjengelig for alle som skal 
inn i næringa, og det er behov for å bedre søkningen 
til landbruksutdanninga. Det er også behov for bedre 
rekruttering til landbruksfagene innen høyere utdan-
ning. 

Kommunikasjon
Landbruket har godt omdømme og det er sterk støtte 
til et landbruk av dagens omfang. Det må fortsatt job-
bes for at gode opinionstall og politikernes ambisjoner 
skal omsettes i konkrete vedtak og tiltak som bedrer 
rammebetingelsene betraktelig. Landbruk må på dags-
orden fram mot neste valg. Et eget toårig prosjekt skal 
ha dette som arbeidsmål. Den nye kommunikasjons-
strategien skal tas i bruk.

Organisasjon
Årlige kampanjer før jordbruksforhandlingene er en 
del av forhandlingsstrategien og nødvendig for å opp-
arbeide politisk press. Det kan også være et nødvendig 
bakteppe i tilfelle brudd og påfølgende aksjoner. Det 
er et mål å bedre den interne kunnskapen om jord-
bruksforhandlingene og de politiske prosessene.

Medlemsverving er en prioritert oppgave i alle organi-
sasjonsledd.

På bakgrunn av prioriteringene utarbeides fylkeslaga 
tiltaksplaner og strategier for de ulike saksområdene. 
Lokallaga blir informert om de prioriterte sakene og 
gjennomgående tiltak.

Planer for arbeidsåret 2011-2012
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Styret i Norges Bondelag behandlet i mars rapporten 
fra Fornyingsutvalget, som var ledet av Brita Skalle-
rud. Følgende vedtak ble fattet:
• Prinsipprogrammet endres til et kortere og mer 

politisk dokument
• Årsmøtet brukes i større grad til å avklare næ-

ringspolitiske og strategiske standpunkt
• Arbeidsutvalget eller styret gjør sine første vur-

deringer av prioriterte saker rett i etterkant av 
årsmøtet og før sommerferien

• Den sentrale lederkonferansen flyttes fram til 
månedsskiftet september/oktober fra høsten 
2011

• Lokallagas årsmøter søkes i hovedsak å avvikles 
før fylkenes ledermøter, slik at nyvalgte ledere 
kan møte

• Den formelle fristen for lokallagas årsmøter flyt-
tes fram til 1. november. Styret fremmer dette 
som lovendringssak på årsmøtet 2011

• Fylkeslagas ledermøter flyttes noe fram i tid
• Fylkenes ledermøter endres til i større grad å bli 

organisasjonskurs, med vekt på gjennomføring 
av prioriterte saker og organisasjonsskolering. 
Møtene som arena for politisk debatt må ivaretas

• Det utvikles en pris for ”Årets lokallag” som deles 
ut på årsmøtet i hhv fylkesbondelaga og Norges 
Bondelag.

Tiltak:
• Det utarbeides en ny kommunikasjonsstrategi for 

alle ledd i Norges Bondelag. Planen forankres og 
innarbeides gjennom kurs og annet organisasjons-
arbeid

• Langsiktig opinionsbygging videreføres gjennom 
fortsatt satsing på Åpen Gård, Den grønne skolen, 
og årlige informasjonskampanjer

• Det utarbeides en egen strategi for skolering av 
tillitsvalgte, med en tilhørende konkret 3-årig 
plan

• Lokallaga tilbys nye verktøy i lokallagsarbeidet 
som mulighet for elektronisk medlemskommuni-
kasjon med basis i medlemsregisteret, maler og 
rammeprogram for aktiviteter, etc.

• Det legges opp til videre vurdering av følgende: 
- Ny organisering av styret og representantskap  
 i Norges Bondelag utredes med utgangspunkt  
 i ut valgets vurderinger, innspill fra hørings 
 runden og styrets diskusjon

        - Utredningsarbeid med forslag til mandat og  

 tidsplan forberedes, med sikte på nødvendige  
 vedtak på årsmøtet 2012 
        - Utvikling av en ”Landbrukets års konferanse”  
 diskuteres med Norsk Landbrukssamvirke.

Fornying II
 
Styret vedtok i samme møte å nedsette et nytt utvalg, 
som fikk i oppdrag å se nærmere på forslagene rundt 
endringer i organisasjonsmessige forhold knyttet til 
tillitsvalgte. Einar Frogner ledet utvalget. Utvalgets 
fikk følgende mandat:
 ”Vurdere best mulig struktur og organisering av styre 
og representantskap etter dagens modell, samt en 
modell med sentralstyre og landsstyre i Norges Bon-
delag. Modellen skal sikre effektive beslutningssys-
temer, muligheter for god samhandling og organisa-
sjonsmessig gode prosesser og forankring”.

Det nye utvalget la fram sine konklusjoner i no-
vember. Utvalget hadde følgende anbefalinger:  

Dagens modell for styrende organer i Norges Bonde-
lag beholdes. Utvalget går ikke inn for en landsstyre-
modell.  
 
Utvalget foreslår følgende justeringer i dagens sty-
ringsmodell: 
1. Årsmøtet:  

a. Årsmøtet skal i større grad fatte vedtak.  
 Styret har ansvar for å fremme saker til  
 beslutning 
b. Lokal- og fylkesledd inviteres i større grad til 
 å ta opp saker 
c. Flere redaksjonskomiteer nedsettes for ulike 
 tema 
d. Årsmøtet forlenges med en halv dag gjennom 
 at tida brukt til representantskapsmøtet for 
 kortes.

2. Representantskapet:  
a. Sammensetningen videreføres, men tilsyns 
 funksjonen vektlegges mindre  
b. Representantskapet innstiller ikke til års- 
 møtet om årsmelding, regnskap og  kontin 
 gent. Dette krever lovendring  
c. Representantskapet holdes ordinært tre  
 ganger årlig, alternativt to ganger hvis repre- 
 sentantskapet før årsmøtet kuttes ut. 

Fornying av arbeidsmåter
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3.  Fylkesledersamlinger innarbeides som et fast opp 
     legg i forbindelse med representantskapene.  
4.  Styret: 
      a. Sammensetningen av styret i Norges Bondelag 
            bør være hoved sakelig som i dag. Samvirke 
            representantene bør være markedsregulato 
 rene Tine, Nortura og Norske Felleskjøp 
       b. Arbeidsdelingen mellom AU og styret bør  
    endres, slik at AU i større grad avlaster styret 
 for mindre saker. Dobbel saksbehandling er  

  lite hensiktsmessig 
       c. Styret skal prioritere overordne de, strate 
  giske og prinsipielle spørsmål 
       d. Distribusjon av sakspapirer og protokoller  
 effektiviseres.

Styret vedtok i styremøtet i november 2011 å sende 
utvalgets konklusjoner ut på høring, med høringsfrist 
i januar 2012.

Lardal Bondelag gjennomførte landbruksspillet på Lardal ungdomsskole for første gang i Vestfold
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Næringspolitikk
Styrkeforholdene i matvare-
kjeden
 
13. april 2011 la Matkjedeutvalget ledet av Einar Ste-
ensnæs fram en offentlig utredning (NOU 2011:4) om 
styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Utvalget var 
bredt sammensatt av representanter fra hele verdi-
kjeden, forbrukere og forskere. Landbrukets medlem-
mer var tidligere nestleder i Norges Bondelag, Eli Rei-
stad, Grete Sjurgard fra landbrukssamvirket og Aina 
Bartman fra Bondens Marked. Utvalget konkluderte 
med at det har vært en sterk konsentrasjon i det nor-
ske dagligvaremarkedet. Det har skjedd en maktfor-
skyving i retning de fire dagligvarekjedene som domi-
nerer markedet, og forhandlingene mellom aktørene 
preges av en lukket og uklar prosess. Utvalget mener 
dette er uheldig, og foreslår å innføre en lov om god 
handelsskikk og et ombud for dagligvaresektoren. Nor-
ges Bondelag støtter anbefalingene fra utvalget i sitt 
høringsinnspill. Norges Bondelag har, gjennom et tett 
samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke og landbru-
kets representanter i utvalget, deltatt på møter og 
pressekonferanser og jobbet politiske med saken.

Landbruks- og matmeldinga
Norges Bondelag har i hele 2011 fortsatt påvirknings-
arbeidet opp mot den varslede landbruks- og matmel-
dinga. På grunn av interne dragkamper i Regjeringa, 
ble tidspunktet for framlegging av meldinga utsatt i 
flere omganger. 

Gjennom året hadde vi tett kontakt med politikere, 
blant annet gjennom regionale stormøter i regi av fyl-
keslaga, og arrangementer knyttet til budstikkestafet-
ten. I disse møtene gjentok vi vårt hovedbudskap: I 
ei ny landbruks- og matmelding måtte det settes et 
hovedmål om økt mat- og energiproduksjon basert på 
norske ressurser. For å nå dette målet må en:
• Utnytte de norske ressursene bedre, blant annet 

gjennom økt utmarksbeite og økt fôrkornandel i 
kraftfôret

• Styrke jordvernet
• Satse på fossilfri energi, slik at landbruket i Norge 

innen 2030 kan være fossilfritt og netto energile-
verandør

• Ha gode økonomiske rammevilkår slik at en får 
mulighet til å tette inntektsgapet mellom jordbru-
ket og andre grupper i samfunnet

• Styrke investeringsmulighetene gjennom ei inves-
teringspakke finansiert utenfor jordbruksavtalens 
rammer

Den 2. desember la endelig Landbruks- og matminis-
teren fram landbruks- og matmeldinga for Stortinget. 
Meld. St. 9 (2011-2012) fikk tittelen ”Velkommen til 
bords”. Norges Bondelag utarbeidet et sammendrag av 
meldingas 300 sider, og et høringsopplegg i organisa-
sjonen. Det ble besluttet å avholde et ekstraordinært 
representantskapsmøte den 22. februar 2012.

Stortingets næringskomité ønsket å avholde hørings-
møte på meldinga allerede første uka i januar. Dette 
innebar at Norges Bondelag måtte legge fram syns-
punkter på meldinga før en var ferdig med den organi-
satoriske høringa. Landbruks- og matministeren holdt 
også flere møter rundt i landet, der vi ble invitert til å 
komme med forberedte innlegg. Et medlem fra styrets 
arbeidsutvalg deltok på disse møtene. 

På slutten av året ble det utformet en foreløpig utta-
lelse gjennom et 20-siders omfattende brev til komi-
teen. Brevet ble behandlet av styret i Norges Bondelag 
den 4. januar. I den foreløpige uttalelsen var Norges 
Bondelags hovedbudskap følgende:

”Norges Bondelag er godt fornøyd med at Regjeringa 
gjennom ”Velkommen til bords” uttrykker en offensiv 
ambisjon om økt matproduksjon i Norge, og har ellers 
mange gode målsettinger for landbruket. Vi gir vår 
tilslutning	til	de	fire	overordnede	målene:	Matsikker-
het, Landbruk over hele landet, Økt verdiskaping og 
Bærekraftig Landbruk. På den annen side savner vi 
at Regjeringas ambisjoner ikke følges opp med tyde-
lige strategier og tiltak for å øke matproduksjonen. 
Det må til et taktomslag i satsinga på norsk landbruk. 
Det haster med en offensiv satsing, som et nødvendig 
signal for å stimulere rekruttering til næringa. En vi-
dereføring av dagens politikk er ikke nok.”

Vi krevde i tillegg at meldinga måtte forbedres innen-
for følgende områder:
• Øk sjølforsyningen av mat
• Tett inntektsgapet
• Etabler investeringspakke utenom jordbruksavta-

lens rammer
• Styrk jordvernet
• Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskaps-

tilskuddet
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Norges Bondelag ba Stortingets næringskomité gi sin 
tilslutning til formuleringer i meldinga på disse om-
rådene: 
”Meldinga inneholder en rekke gode argumenter og 
ambisjoner knyttet til ”den norske modellen”. Bl.a. 
skal:
•	 det være et sterkt importvern der handlingsrom-

met skal utnyttes
•	 jordbruksforhandlingene videreføres
•	 samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker 

av norske råvarer fra hele landet sikres
•	 den	geografiske	produksjonsfordelingen	opprett-

holdes

•	 det gis rammevilkår som sikrer et landbruk over 
hele landet med en variert bruksstruktur med 
plass for både mindre bruk med ulike inntekts-
kombinasjoner og større bruk.”

Det endelige innspillet fra Norges Bondelag vil 
først være klart etter at høringsuttalelsene fra 
organisasjonen er gjennomgått og Represen-
tantskapet i Norges Bondelag avgir en uttalelse  
22. februar 2012.
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Gjennomføring av jord-
bruksforhandlingene
 

Jordbrukets krav
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la 
den 28. april fram et felles krav med forslag til ramme 
og fordeling. Jordbruket la vekt på å få til et inntekts-
løft etter at landsmøtene i alle de tre regjeringsparti-
ene hadde avgitt offensive uttalelser om å bedre øko-
nomien i næringa.

Faglaga krevde at bøndene skulle:
• Kompenseres for dårligere inntektsutvikling i 2009-

2011 enn forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør
• Kompenseres for økte kostnader framover
• Sikres kronemessig lik inntektsutvikling sammen-

lignet med andre grupper i samfunnet
• Gis et lavinntektstillegg slik at den inntektsmes-

sige avstanden til andre grupper blir betydelig re-
dusert

Dette ga et krav med ramme på totalt 2.600 mill. kro-
ner, som tilsvarte økte inntektsmuligheter i 2012 på 
om lag 37.000 kroner/årsverk sammenlignet med 2011 
før krav.

Jordbruket la vekt på at budsjettstøtte måtte være 
hovedpilaren i finansieringen av kravet, men at kost-
nadsveksten i hovedsak måtte tas ut i markedet. For 
å finansiere kravet var det lagt opp til en økning av 
målprisene på 580 mill. kroner. Budsjettmidlene skulle 
økes med 1.875 mill. kroner, samt 45 mill. kroner i 
overførte midler fra 2010. I tillegg ble kravet finansi-
ert med en økning i inntektsfradraget med 100 mill. 
kroner som følge av økte inntekter gjennom den øv-
rige finansieringen.

Innenfor kravet om inntektsvekst hadde jordbruket 
prioritert styrking av investeringsvirkemidlene, en 
særskilt styrking av økonomien i kornproduksjonen og 
grovfôrbaserte produksjoner, særlig melk.

Statens tilbud
Statens tilbud ble lagt fram den 11. mai, hele 
6 dager på overtid. Staten la opp til at bøndene skulle:
• Få dekket kostnadsveksten fra 2011 til 2012
• Få en prosentvis lik inntektsutvikling som andre 

grupper i 2012
• Gis en nivåheving i 2012 ut over prosentvis vekst, 

inkludert kompensasjon for dårligere inntekts-
vekst enn forutsatt i perioden 2006-2011.

Tilbudet hadde en samlet ramme på 1.000 mill. kro-
ner. Dette fordelte seg med 535 mill. kroner i økte 
målpriser fra 1. juli 2011, 315 mill. kroner i økte bud-
sjettoverføringer, 60 mill. kroner i overførte midler 
fra 2010 og 90 mill. kroner i økt utnytting av jord-
bruksfradraget. 

Tilbudet tilsvarte økte inntektsmuligheter på om lag 
17.000 kr/årsverk (7 %) inkludert økt utnytting av ek-
sisterende jordbruksfradrag i 2012, i forhold til 2011 
før oppgjør.

Samtidig med tilbudet kom finansministeren med et 
brev til partene der han varslet at han i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2012 ville ta sikte på å fore-
slå å heve trygdeavgiften fra 7,8 % til 11 % for næ-
ringsinntekt i jord- og skogbruk. Skatteøkningen skulle 
kompenseres ved at partene omdisponerte 130,8 mill. 
kroner innenfor jordbruksavtalen som er tilskudd til 
folketrygden for å dekke differansen mellom de to sat-
sene, og en økning i jordbruksfradraget.

Forhandlingene
Jordbruksforhandlingene 2011 skilte seg klart ut fra 
tidligere års forhandlinger. Staten hadde brukt svært 
lang tid på å avgi et tilbud, og tilbudet ble av Jord-
bruket vurdert som særdeles krevende å kunne for-
handle om. Det var inntektsramma som var den store 
utfordringen. Når det gjaldt innretning og prioritering, 
ble ikke avstanden mellom krav og tilbud vurdert som 
uoverkommelig. Den 13. mai la derfor Jordbruket fram 
et arbeidsdokument med følgende innhold:

”Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til jordbrukets 
krav av 28. april og statens tilbud av 11. mai 2011. Jord-
brukets forhandlingsutvalg konstaterer at avstanden 
mellom krav og tilbud er meget stor knyttet til den øko-
nomiske rammen. Dette er et svært krevende utgangs-
punkt for å kunne nå fram til en forhandlingsløsning.  
Hovedprioriteringen til Jordbrukets forhandlingsut-
valg i dette jordbruksoppgjøret er reduksjon av inn-
tektsforskjellene til andre grupper, jfr kapittel 5 i 
Jordbrukets krav av 28. april. Der framgår følgende: 

”Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at Jordbruket 
skal:
•	 ha dekket kostnadsveksten fra 2011 til 2012
•	 ha dekket manglende inntektsvekst i perioden 

2009-2011 for sviktende forutsetninger i tidligere 
jordbruksoppgjør

•	 ha en kronemessig lik inntektsutvikling som andre 
grupper i 2012
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•	 gis muligheter for en heving av inntektsnivået 
gjennom et lavinntektstillegg”

Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at det er 
stor avstand på disse punktene samlet sett mellom 
krav og tilbud. Spesielt ligger utfordringene til de to 
siste kulepunktene. 

Tilstrekkelige avklaringer knyttet til den økonomiske 
rammen	 og	 finansiering	 av	 den,	 er	 helt	 avgjørende	
før det er formålstjenelig å diskutere andre tema. 
Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker derfor å gå inn 
i en prosess med staten der det foretas avklaringer 
knyttet	til	den	økonomiske	ramme	og	finansiering	av	
denne. Utfallet av avklaringene vil avgjøre om det er 
grunnlag for å gå inn i ordinære forhandlinger.”

Partene gikk så inn i en prosess med Staten med sikte 
på å foreta avklaringer knyttet til mulige forhandlings-
gevinster omkring den økonomiske rammen og finan-
sieringen av denne. Jordbruket bekreftet morgenen 
den 16. mai at Staten hadde opptrådt i samsvar med 
Hovedavtalen og gjort det som var mulig for å finne 
grunnlag for felles opptreden på organisasjonenes 
side. Etter dette  valgte Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
å bryte forhandlingene om ny jordbruksavtale. Norges 
Bondelags valgte å gå inn i reelle forhandlinger. Staten 
la da fram et nytt brev fra finansministeren datert 16. 
mai med følgende innhold:

”Forslag om fjerning av avgiftene i matforvaltningen 
ifm. statsbudsjettet for 2012 Avgiftene i matforvalt-
ningen	som	bidrar	til	å	finansiere	Mattilsynet,	inngår	
i rammebetingelsene for matsektoren. Jeg tar sikte 
på å foreslå å fjerne avgiftene i matforvaltningen 
i skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet for 
2012. Inntekten fra avgiftene i matforvaltningen er 
budsjettert til 613,8 mill. kroner i 2011. Jeg legger 
til grunn at konsekvensene for jordbruket følges opp i 
jordbruksforhandlingene.”

Partene var enige om å legge brevet til grunn som en 
del av premissgrunnlaget for det videre arbeidet med 
sikte på å inngå ny jordbruksavtale.

Forhandlingene startet opp umiddelbart etter møtet, 
og var korte og intense. I plenumsmøte kl 12.30 gikk 
partene gjennom utkast til sluttprotokoll og fordeling, 
og kl 14.15 den 16. mai ble det inngått ny jordbruks-
avtale mellom Staten og Norges Bondelag.

Avtalen hadde en ramme på 1.420 mill. kroner. Ram-
men skulle gi grunnlag for en inntektsvekst på 10,25 %, 
eller om lag 25.000 kroner per årsverk i 2012, i forhold 
til 2011 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget 

med eksisterende regelverk, er inkludert. Dette var 
en noe sterkere inntektsvekst enn for andre grupper 
i samfunnet pga en nivåheving fordi jordbruket hadde 
hatt dårligere inntektsvekst enn forutsatt i perioden 
2006-2011. 

Ramma ble finansiert gjennom:
• Økte målpriser fra 1. juli 2011 580 mill. kr
• Økte priser fra 1. januar 2012 280 mill. kr
• Økte overføringer   365 mill. kr
• Overførte midler fra 2010      60 mill. kr
• Økt utnytting av jordbruksfra- 

draget pga økte inntekter  135 mill. kr

Oppgjøret prioriterte de grovfôrbaserte produksjo-
nene og korn. 

Andre viktige saker:
• Skadefondet for landbruksproduksjon gjøres om 

fra en fondsordning til en overslagsbevilgning som 
omfatter de samme delordningene som i dag.

• Det innføres et tilskudd for beredskapslagring 
av såkorn på 60 øre per kg for overlagret såkorn 
innenfor en bevilgning på 3,5 mill. kroner.

• Ved jordbruksoppgjøret i 2010 ble partene enige 
om å gjennomgå juridiske og forvaltningsmessige 
sider med sikte på delt utbetaling av avløsertil-
skuddet ferie og fritid. Statens Landbruksforvalt-
ning gikk ikke inn for å gjøre endringer i antall 
utbetalinger. Norges Bondelag fikk derfor i for-
handlingene ikke gjennomslag for å gjøre endrin-
ger i avløsertilskuddet for ferie og fritid med sikte 
på å bedre likviditeten. 

Jordbruksavtalen 2011/2012 ble fremmet i Prp. 126 
S (2010-2011) og behandlet av næringskomiteen 
gjennom Innst. 444 S (2010-2011) og Stortinget den  
14. juni. 
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Flom, nedbør og avlingssvikt 
i Sør-Norge
 
2011 ble et kriseår for mange bønder i Sør-Norge. På 
forsommeren flommet Gudbrandsdalslågen og Glom-
ma over, og ga store avlingsskader, særlig på gras og 
poteter. Norges Bondelag jobbet aktivt for at bøndene 
skulle få dekket tapene med fjerning av tilslammet 
fôr gjennom naturskadeordningen. Dette fikk vi gjen-
nomslag for.

Flom i Vestfold

Utover ettersommeren og høsten var himmelen stort 
sett grå, og ga nedbør nærmest daglig. Dette skapte 
store utfordringer for innhøstingen, særlig av korn og 
poteter. Det aller meste kom imidlertid i hus, dog med 
redusert avling og kvalitet. Avlingssvikten var imidler-
tid for mange bønder under 30 %, slik at de ikke var 
berettiget avlingsskadeerstatning. I 2011 sank falltal-
let for hvete, og under 15 % av hvete- og rugavlinga 
kunne brukes til matkorn. 
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Markedssituasjonen for melk
 
Mediene hadde seinhøsten 2011 store overskrifter om 
”smørkrise”. Grunnen til underdekningen av melkefett 
skyldtes både dårligere grovfôrkvalitet enn normalt på 
grunn av værforholdene i Sør-Norge, og økt etterspør-
selen av fettholdige meieriprodukter, spesielt smør. 
Denne ubalansen ble ikke bedre av at mediene laget 
mange oppslag, og at dette sammenfalt med lavkar-
bodiett og juleforberedelser. Medieoppslagene førte 
til en hamstring av smør blant forbrukerne, som igjen 
forsterket underdekningen.

For å imøtekomme markedets behov for smør, varslet 
Tine i november Statens landbruksforvaltning (SLF) om 
at norsk produksjon ikke kunne dekke etterspørselen 
etter norsk meierismør i butikkene, og ba om tollned-
settelse. Dette gjorde SLF med virkning fra 1. desem-
ber 2011. I tillegg ble avtalepartene 5. desember 2011 
enige om å sette overproduksjonsavgiften til kr 0,- ut 
kvoteåret 2011/2012.

Skattespørsmål
 
Evaluering av skattereformen
Skattereformen av 2006 medførte en skatteøkning for 
landbruket på 300 mill. kroner. I forbindelse med Fi-
nansdepartementet evaluering av reformen, spilte vi 
inn våre prioriterte skattesaker: 
• Rentefradraget i foretaksmodellen må gjøres 

frivillig (for å sikre sosiale rettigheter)
• Realisasjon/inflasjonsgevinster må skattelegges 

som kapitalinntekt
• Reinvesteringsreglene ved ekspropriasjon av 

grunn må bedres
• Risikotillegg i skjermingsrenten må gjeninnføres
• Fritak for formuesskatt på næringsformue
• Avskrivningssatsen på driftsbygninger må økes.

Resultatet av evaluering ble dessverre at ingen av 
våre forslag ble hørt. Finansdepartementet omtaler 
skattereglene for landbruket uten å relatere dette til 
inntektsdannelsen for næringa gjennom jordbruksav-
talen, og dette blir svært misvisende. Blant annet ble 
økningen i jordbruksfradraget fra 2006 til 2007 feilak-
tig framstilt som en del av skattereformen.

Merverdiavgift ved utleie av fritids-
eiendom
Fra 2008 ble det innført plikt til å beregne utgående 
merverdiavgift ved all næringsmessig utleie av fritids-
eiendom. Dette skjedde etter at det i 2006 ble innført 

tilsvarende regler for utleie tilknyttet hotellvirksom-
het, campingplasser mv. Norges Bondelag påpekte at 
dette skapte stor konkurransevridning i forhold til de 
som drev med næringsmessig utleie utenfor hotell og 
camping, og fikk i 2008 gjennomslag for at dette skulle 
gjelde alle næringsdrivende. 

For å oppfylle kravene til merverdiavgiftsregistrering 
stilles det krav til at omfanget av virksomheten er av 
en viss størrelse. Slike vurderinger bygger på skjønn, 
og en har opplevd noe ulik behandling i skatteetaten. 
I 2011 foreslo derfor Finansdepartementet i et hø-
ringsforslag å innføre sjablongregler. Argumentet var 
at dette ville gi mer likebehandling. Forslaget var at 
en må leie ut minst fire utleieenheter eller mer enn 
400 m2.

Norges Bondelag og Hanen gikk i et felles høringssvar i 
mot dette forslaget. Vi mener at innføring av de fore-
slåtte sjablongregler ville medføre skjeve og vilkår-
lige utfall, og ikke ta høyde for de variasjoner som er 
i hyttemarkedet. Utfallet av høringsforslaget er enda 
ikke klart.

Statsbudsjettet for 2012
I vår kommentar til statsbudsjettet støtter vi hoved-
trekkene i regjeringens innretning av budsjettet. Det 
er viktig å føre en økonomisk politikk som bidrar til 
at rentenivået holdes stabilt lavt. For landbruket til-
svarer en prosent økt rente 450 mill. kroner i økte 
kapitalkostnader. Samtidig er vi sterkt kritiske til at 
matmomsen igjen øker. Momsøkningen svekker vår 
konkurranseevne og bidrar til økt grensehandel. 

Økningen av avskrivningssatsen på husdyrbygg fra 4 til 
6 %, og forbedringer av skattereglene for investerings-
tilskudd fra Bygdeutviklingsmidlene (BU-midler) er 
endringer vi er svært fornøyd med. Dette øker inves-
teringsmulighetene for landbruket. Samtidig påpekte 
vi at verdien av disse endringene er beregnet til 170 
mill. kroner for budsjettåret 2012. Skattereformen av 
2006 økte skattekostnaden for næringa med 300 mill. 
kroner, så det fortsatt langt igjen. Vi minnet i denne 
sammenheng også om våre prioriterte skattesaker; 
rentefradrag i foretaksmodellen, lavere skatt på inn-
tekter som reinvesteres i næring og fritak for formues-
skatt på næringsformue.

Fradragsnekt ved kontantkjøp
Fra 1. januar 2011 ble det innført regler som legger 
sterke begrensninger i bruk av kontanter som beta-
lingsmiddel. Dette viser seg å skape store problemer 
ved lønnsutbetaling til utenlandske arbeidstakere, og 
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vi har tatt saken opp med Finansdepartementet. Fi-
nansdepartementet har sagt de skal se på regelverket, 
men det har fortsatt ikke skjedd noen endring. 

Juridiske spørsmål
 
Støtte til rettstvister
Styret i Norges Bondelag kan velge å gi økonomisk 
støtte til rettstvister der medlemmer er involvert. Når 
vi mener dette er en sak av prinsipiell interesse, kan 
Bondelaget også stille som partshjelper. Vi var enga-
sjert i følgende saker i 2011:

Rovviltskadeerstatning
Eli Dørum og Kåre Kleiva har lenge drevet med sau 
og hatt sau på beite i utmarka rundt Elverum. Bei-
teområdet ligger i en ulvesone og det er i de sene-
re åra også etablert ulverevir i området. I juni 2007 
slapp de 314 dyr på utmarksbeite. I løpet av beite-
sesongen ble totalt 98 dyr drept av ulv, Dørum og 
Kleiva søkte derfor Fylkesmannen i Hedmark om er-
statning. Fylkesmannen mente imidlertid at dyre-
eierne hadde opptrådt uaktsomt og avslo søknaden.  
 
Dørum/Kleiva fikk medhold i tingretten, men tapte 
i lagmannsretten. Saken er nå anket til Høyesterett.  

Forurensing av bortfestet næringstomt – 
krav mot grunneier
Amund Grindalen har i lengre tid festet bort nærings-
tomt til en bedrift som har gjort eiendommen sterkt 
forurenset. Da virksomheten ikke lengre eksisterer, 
krevde styresmaktene at grunneier skulle betale for 
opprydding av tomta som fester hadde forurensa.   
 
Staten tok i oktober ut stevning mot Grindalen. Hoved-
spørsmålet i saken er om myndighetene har adgang til 
å kreve at grunneier skal ta deler av kostnadene for å 
rydde tomt som fester har forurenset. Grindalen tapte 
saken i både Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lag-
mannsrett og må betale 2.300.000 kroner til Staten. 
Grindalen slapp å betale Statens kostnader for ting-
retten, men ble idømt sakskostnader for lagmanns-
retten. Grindalen har anket saken til Høyesterett.  

Gjerdeplikt for Staten langs Dovrebanen
Kommunene Dovre, Rennebu, Oppdal og Midtre Gaul-
dal gikk i 2009 til sak mot Staten ved Jernbaneverket, 
fordi en mener Staten har gjerdeplikt langs Dovre-
banen. Norges Bondelag vedtok i 2008 å tre inn som 
partshjelper i saken og garanterte samtidig for inntil 
50.000 kroner til dekning av saksomkostninger. Kom-
munene tapte i Sør-Trøndelag tingretten, men vant i 
Frostating lagmannsrett. Staten har anket til Høyeste-
rett, og behandling skjer i løpet av våren 2012.

Foto: Jostein Hunstad
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Endringer i friluftsloven
Regjeringen fremmet i 2011 forslag til endringer i fri-
luftsloven. Lovforslaget innebærer at allemannsretten 
utvides og styrkes. Utvidelsen innebærer blant annet 
rett til å ferdes til fots på vei eller sti på jorder og 
annen innmark som fører til utmark. Dette gjelder 
også ferdsel med hest, sykkel, kjelke eller lignende 
på opparbeidet sti eller vei. Eier eller bruker kan kun 
forby denne ferdselen, hvis den er egnet til å volde 
nevneverdig skade. 

I høringen i Stortingets Energi- og miljøkomité fram-
hevet Norges Bondelag at lovforslaget prioriterer en 
unødvendig utvidelse av allemannsretten på bekost-
ning av næringsinteressene. Ubalansen i forslaget 
framgår også tydelig ved at det er foreslått konkrete 
tvangsmidler for å få grunneieren til å innrette seg et-
ter reglene, mens det ikke finnes anvendbare tvangs-
midler for å få en misbruker av allemannsretten til å 
etterkomme aktsomhetsplikten. 

Norges Bondelag framhevet videre at i dag søkes fri-
luftslivets interesser løst ved frivillige avtaler med 
den enkelte grunneier. Ferdselen kan da kanaliseres 
til traseer og tider som både er forenlig med driften 
av eiendommen og med friluftslivets behov. Slike av-
taler reduserer dermed konfliktnivået til et minimum. 
Dette syn fikk imidlertid ikke støtte og lovforslaget ble 
vedtatt sommeren 2011.

Kvalitetsproduksjon og miljø
 
Prosjektgruppe matjord
I styrevedtak av 24. august 2011 ble det nedsatt ei 
prosjektgruppe som innen 1. februar 2012 skal legge 
fram en jordvernstrategi for behandling i Norges Bon-
delags styre. Jordvernstrategien skal være ”helhetlig 
strategi for hvordan organisasjonen skal arbeide med 
jordvern og spørsmål knyttet til dette. Strategien skal 
inneholde både interne og eksterne målsetninger, og 
planer for hvordan organisasjonen skal kommunisere 
internt og eksternt”. 

Prosjektgruppa som ledes av Brita Skallerud vil legge 
fram forslag til strategi for vern av matjord for Norges 
Bondelags styre i februar 2012.

 
Vannforvaltning
EUs vanndirektiv er gjennomført i norsk rett ved for-
skrift om rammer for vannforvaltning av 15. desem-
ber 2006 (vannforskriften), som trådte i kraft 1. ja-
nuar 2007. Vannforskriften bygger på prinsippet om 

at forvaltningen av vann skal være nedbørfeltbasert 
og helhetlig. Myndighetene skal vurdere alle sektorer 
som påvirker den økologiske og kjemiske tilstanden i 
vannforekomstene under ett, og vurdere tiltak ut fra 
samfunnsmessige forhold. 

Vannforvaltningen er organisert med 11 vannregioner 
i hele landet med fylkeskommunen som forvaltnings-
myndighet. Vannregionene er igjen delt inn i 105 van-
nområder. I de fleste vannområdene hvor landbruk er 
en vesentlig påvirker er fylkesbondelaga representert 
i vannområdeutvalget. Det er først og fremst vannom-
rådene på Østlandet og Sør-Vestlandet hvor landbru-
ket et utfordret. Dette gjelder:
• Avrenning av jordpartikler til vassdrag
• Avrenning av fosfor til vassdrag
• Håndtering av husdyrgjødsel

Vannområdene skal utarbeide forvaltningsplaner og 
tiltaksprogram som skal vedtas i 2015. Første milepæl 
i dette arbeidet er utarbeiding av ”vesentlige vann-
forvaltningsspørsmål” som skal sendes på høring innen 
1. juli 2012.

Utfasing av tradisjonelle bur i egg-
produksjon
I løpet av 2011 har norske eggprodusenter erstattet 
de gamle, nakne burene med frittgående systemer el-
ler miljøinnredning. Norges Bondelags målsetting for 
omstillingen har vært å få til en god overgang til de 
nye kravene der eggprodusentene sikres størst mulig 
grad av forutsigbarhet, samtidig som det tas hensyn til 
markedsbalansen. Økonomien for eggprodusentene er 
helt avhengig av en god markedsbalanse for egg, der 
målprisen kan tas ut.

For å sikre markedsbalanse både før og etter 2012, og 
en smidig overgang til det nye regelverket, har det 
vært gjennomført flere tiltak av avtalepartene og va-
remottakerne. For eksempel er det gjennomført en 
gradvis og betydelig heving av målprisen. Norges Bon-
delag har også sammen med resten av næringa bidratt 
til å korrigere inntrykket som REMA 1000 forsøkte å 
skape ved å merke alle egg som ikke stammet fra fritt-
gående systemer med ”buregg”. Næringa har sammen 
vært tydelige på at frittgående systemer og miljøinn-
redning er to likeverdige produksjonsformer.
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Deltakerne på Bondelagets seminar om vannforvaltning

Revisjon av administrativ norm for 
ammoniakk
Norges Bondelag har koordinert landbrukets innspill til 
Arbeidstilsynets forslag om revisjon av administrative 
normer for forurensinger i arbeidsatmosfæren.  Ar-
beidstilsynet har foreslått at dagens grenseverdi på 
25 ppm ammoniakk reduseres til 5 ppm. I forbindelse 
med høringen av forslaget ble landbruket bedt om å 
få legge fram data og utredninger for eksponering for 
ammoniakk. Sammen med husdyravlsorganisasjonene, 
fagmiljøene og Nortura ble det oversendt materiale 
som viser at forslaget vil få omfattende økonomiske 
konsekvenser for norsk landbruk. Beregninger viser at 
behovet for investeringer vil være minst 5,5 milliarder 
kroner. 

Norges Bondelag har understreket at det er en for-
utsetning at regelverket er oppnåelig i forhold til til-
gjengelig teknologi, og i størst mulig grad harmonerer 
med land det er naturlig å sammenligne seg med. De 
praktiske og økonomiske konsekvensene av å sette ad-
ministrativ norm for ammoniakk til 5 ppm er så store 
at det er overveiende sannsynlig at en svært stor del 
av husdyrprodusentene vil velge avvikling framfor til-
pasning. Norges Bondelag vil følge saken videre i 2012. 

Forslag til endring i forskrift om 
erstatning etter offentlig pålegg og 
restriksjoner i husdyrproduksjon
Norges Bondelag har ved flere anledninger etterlyst 
en oppdatering av erstatningssatser etter offentlig på-
legg i husdyrproduksjonen. Erstatningsordningen skal 
redusere den økonomiske belastningen for husdyrpro-
dusenter ved ulike bekjempelsestiltak fra samfunnets 
side. Ordningen bidrar til å gi produsentene økono-
misk forutsigbarhet, noe som er sentralt for at sam-
funnet får informasjon om og grunnlag for å bekjempe 
smittestoffer og tilstander som kan ha konsekvenser 
for fellesskapet. 

Høsten 2011 sendte Statens Landbruksforvaltning ut et 
forslag til oppdatering av erstatningssatsene. Norges 
Bondelags høringssvar understreket at dagens ordning, 
hvor kun direkte tap dekkes, innebærer en betydelig 
økonomisk belastningen for husdyreiere ved offentlige 
bekjempelsestiltak. En forutsetning for at ordningen 
skal fungere i samsvar med hensikten er at erstat-
ningssatsene gjenspeiler kostnadene som husdyreier 
har ved å erstatte de direkte tapene. Dette krever en 
hyppigere oppdatering av erstatningssatsene enn hva 
som har vært tilfellet til nå. Norges Bondelag foreslår 
at det legges opp til en oppdatering av satsene minst 
hvert 3. år, og at neste oppdatering skjer i 2014. 
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Helse, miljø og sikkerhet
Norges Bondelag arbeider for at gården skal være en 
sikker arbeidsplass, et trygt sted å bo og for at bonden 
skal bli pensjonist med helsa i behold. I 2011 døde 5 
gardbrukere i ulykker på jobb, det har vært en ned-
gang i antall arbeidsskadedødsfall hvert år etter ulyk-
kesåret 2008 da hele 13 gardbrukere omkom. Ulykker 
fører til store lidelser for den enkelte yrkesutøver, og 
fører med seg store kostnader for garden, samfunnet 
og næringa. 

Norges Bondelag samarbeider med Landbrukets HMS-
tjeneste (LHMS) i saker om HMS og landbruk. Kurset 
”Praktisk HMS-arbeid” gjennomføres i regi av LHMS, og 
er utarbeidet for å gi de som har arbeidsplassen sin i 
landbruket riktig og dokumentert kompetanse, skred-
dersydd til næringa og i forhold til krav i arbeidsmil-
jøloven. Ved utgangen av 2011 har ca 12.000 bønder 
gjennomgått kurset og tilegnet seg dokumentert HMS-
kompetanse.

Ved Jordbruksforhandlingene 2011 ble det bevilget 1 
mill. kroner til en kampanje om HMS og landbruk. Pro-
sjektleder er Hans Huseby, tidligere nestleder i Norges 
Bondelag. Prosjektet er 2-årig, og startet høsten 2011.

Brannvern i landbruket
Norges Bondelag kanaliserer hoveddelen av sin brann-
forebyggende innsats gjennom Landbrukets brann-
vernkomité (LBK), og har ansvaret for lede forumet. 
LBK har 18 medlemmer fra forsikring, statlige direk-
torat og tilsyn, brannforebyggende organisasjoner og 
næringsorganisasjoner. GENO meldte seg ut og Norsvin 
sluttet seg til samarbeidet i 2011.

Brannvernkomiteen har arbeidet for å få redaksjonell 
omtale, med fokus på viktige risikoområde, viktigste 
tiltak og gode, praktiske løsninger. Det er registret 130 
artikler med referanse til ”Landbrukets brannvernko-
mité” i 2011 og nettstedet lbk.no har hatt 3.200 besøk 
og 9.300 sidevisninger.

Gjennomførte tiltak:
• Smitte fra høyspentnett – dialog med DSB om økt 

kontroll av høyspentnett
• Samarbeid med Sør-Rogaland Brannvesen – fors-

kning på landbruksbranner
• El-installasjon og utstyr i driftsbygninger – pro-

duktsvakheter som starter brann
• Statistikkanalyse – kvalitetssikring av statistikk og 

gjennomgang av rutiner
• Evaluering av sikkerhetsdager for naturbrukssko- 

ler, med positive tilbakemeldinger
• Planlegging av HMS-kampanje 2012 og fokus på 

el. og brannforebyggende tiltak
• Oppdatering av anbefalinger på lbk.no, som følge 

av ny plan- og bygningslov
• Deltakelse i kursutvikling for byggrådgivere
• Arbeid med plan for brannvernopplæring av næ-

ringsutøvere
• Sikkerhetsdag: 24 klasser i videregående skole 

naturbruk (om lag 500 elever) har gjennomgått 
kurs i teori og praktisk brannvern og HMS.

Utviklinga i landbruksbranner har ikke vært tilfreds-
stillende, og spesielt er økningen i store branner i 
landbruket en utfordring. Svineproduksjon og veksthus 
ble hardt rammet i 2011.Øvelse i brannslukking



NBS. Prosjektleder sitter i styringsgruppa for Rett 
Landbruksutdanning. I samarbeid arrangerte de to 
prosjektene et landsdekkende seminar om rekrutte-
ring og kompetanse i landbruksutdanninga.

Forskning
Matprogrammet og Natur og næring har vært to sen-
trale forskningsprogrammer for landbruket i regi av 
Norges Forskningsråd. I 2011 begynte prosessen med å 
etablere et nytt bionæringsprogram som skal erstatte 
Matprogrammet og Natur og næring. Norges Bondelag 
har i sitt innspill til det nye programmet framhevet 
betydningen av å vektlegge og prioritere nasjonale 
faglige utfordringer for å oppnå mål for norsk landbruk 
knyttet til matsikkerhet, landbruk over hele landet, 
økt verdiskaping og bærekraftige landbruk. Forskning 
knyttet til agronomi, avl, naturgitte særnorske forut-
setninger (grovfôr, beite) og utfordringer (klima, geo-
grafi) er framhevet særlig. 
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Kompetanse, utdanning og 
forskning
 
Grunnutdanningen
Det har vært arbeidet med innhold og organisering 
av den grunnleggende yrkesutdanningen, både for 
ungdom i videregående skole og komprimerte tilbud 
for voksne. Norges Bondelag har deltatt i dialog med 
Landbrukets Arbeidsgiverforening og Faglig råd for na-
turbruk bl. a. om ønskelige justeringer av læreplaner.

Mulighet for grunnutdanning for voksne er viktig for 
Norges Bondelag. Et prosjekt i regi av Mo og Jølster 
videregående skole for å spre agronomutdanning for 
voksne ble avsluttet ved årsskiftet. Prosjektet har 
vært meget vellykket, og nett- og samlingsbasert 
agronomutdanning for voksne er nå tilgjengelig i man-
ge fylker. Norges Bondelag har deltatt i styringsgruppa 
for prosjektet. Tilskuddsmidlene til fylkeskommunene 
til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i 
landbruk er viktige for tilbud om grunnutdanning for 
voksne.

Fagskoleutdanning
Norges Bondelag arbeider for å få på plass flere fag-
skoletilbud innen landbruk. Fagskole (yrkesutdanning 
over videregående skole) kan gi muligheter for etter-
utdanning og spesialisering for yrkesutøverne. Vi har 
deltatt i møter om utvikling av fagskoletilbud og bl.a. 
arbeidet for fagskolesamarbeid over fylkesgrensene 
og for at fagskoleutdanning skal få samme økonomiske 
vilkår som annen høyere utdanning. 

Rekruttering til landbruks- 
utdanning
Ved jordbruksforhandlingene 2010 ble det avsatt 4,5 
mill. kroner til et treårig prosjekt som skal arbeide for 
økt rekruttering til landbruksutdanning på alle nivå, 
og øke kunnskapen om yrker og utdanninger innen 
landbruk. Representanter for avtalepartene er pro-
sjektets styringsgruppe. 

Norges Bondelag er prosjektansvarlig organisasjon for 
prosjektet som har fått navnet Velg Landbruk. Pro-
sjektleder, Mali Romestrand, startet i jobben 1.5.2011.

I løpet av meldingsåret har prosjektet hatt samarbeid 
med andre prosjekter med lignende/tilgrensende for-
mål, og deltatt med innlegg i samvirkeorganisasjoner, 
i skolesammenheng og ved møter arrangert av NB og 
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Verdiskaping og nærings- 
utvikling
 
Bedre Bonde – bedriftsledelse med 
bakkekontakt
Bedre Bonde er en videreutvikling av bedriftsut-
viklingskurset Bygdekompasset. Med Bedre Bonde 
rendyrkes fokus på bedriftsledelse, bonden som be-
driftsleder og forbedring av eksisterende virksomhet. 
Kurset er utviklet i løpet av 2011 og tilbys i full bredde 
fra våren 2012. 

Inn på tunet
Inn på tunet-produsenter skal oppleve at Norges Bon-
delag er en organisasjon som ivaretar deres faglige og 
næringspolitiske interesser. Norges Bondelag har brukt 
Inn på tunet-utvalget aktivt i gjennomføring av kon-
krete arbeidsoppgaver.

Norges Bondelag tok i 2011 initiativet til å lage en Inn 
på tunet-definisjon. Dette blir den nasjonale IPT-defi-
nisjonen. I tillegg fremmet Bondelaget et forslag om å 
etablere en godkjenningsordning for Inn på tunet-til-
bydere. Godkjenningsordningen etableres fra 2012. I 
2011 anbefalte Norges Bondelag samvirkeorganisering 
av Inn på tunet-tilbydere. 

Faglig møtearena reiseliv
Faglig møtearena reiseliv (FMR) er et viktig rådgiven-
de organ for Innovasjon Norge. Møtearenaen er ned-
satt på oppdrag fra Landbruks og matdepartementet. 
FMR representerer hele verdikjeden fra tilbyder til 
kjøpersiden, og har som sin fremste oppgave å følge 
opp utviklingsprogram for Grønt reiseliv og jobbe for 
økt samhandling med det tradisjonelle reiselivet. 

Næringsmessige muligheter i og ved 
vernede områder
Norges Bondelag og Norsk Turistutvikling startet i 
2011 prosjektet Næringsmessige muligheter i og ved 
vernede områder. Prosjektet har sin finansiering fra 
Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket (KIL). 
Prosjektet har til hensikt å stimulere til mer nærings-
virksomhet i tilknytning til verneområdene og det 
skal blant annet utvikles veileder, kurs og nettbaserte 
kursmoduler beregnet på bønder og grunneiere. 

Energi- og klimaarbeid
 
Energi- og klimastrategier
Norske bønder er netto energileverandør, men det er 
et stort potensial for nye leveranser. Eksempler på 
energikilder i landbruket er biogass, vind, solceller og 
solfangere, bioenergi fra skogen som flis, pellets og 
ved, og grunnvannsvarme. Det er utarbeidet en energi- 
strategi vedtatt av styret i november 2011 med et mål 
om 21,5 nye TWh innen 2020.

I 2011 ble det utarbeidet en klimastrategi som be-
handles på styremøtet i februar 2012. Strategien tar 
utgangspunkt i NOU 2010:10, Stortingsmelding 39, Kli-
makur 2020, og vår egen energistrategi. 

For begge disse strategiene er utvikling av biogass et 
svært viktig tiltak. En har fokusert på følgende:
• Kompetanseheving og nettverksbygging
• Markedsføring av kontrakter utviklet for bønder 

som leverer husdyrgjødsel og mottar biorest
• Markedsføring og deltakelse i flere forskningspro-

sjekter ved UMB om biogass
• Sammen med Bellona og Avfall Norge har vi gitt 

innspill til en nasjonal biogasstrategi 
• Markedsføring av biogass overfor politiske aktører 

og styringsverk
• To viktige ambisjoner er utviklet med basis i 

klima og energiarbeidet:
 - Vi skal utvikle nye 21,5 milliarder Kwh innen  
   2020 
 - Norsk landbruk skal være på en fossilfri  
   plattform innen 2030 

Klimaendringene kan by på store problemer for norske 
bønder. Utvikling av fornybar energi vil gi oss store 
muligheter. Gjennom våre vedtatte energi- og kli-
mastrategier har en lagt et godt grunnlag for å arbeide 
videre med disse problemstillingene. 

Landbrukets klima- og energiutvalg
Landbrukets klima- og energiutvalg er opprettet og 
ledes av Norges Bondelag. Utvalget består for øv-
rig av representanter fra Norsk Landbrukssamvirke, 
TINE, Norsk Gartnerforbund, Norske Felleskjøp, Nor-
tura, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Bonde- og Små- 
brukarlag og Norges Skogeierforbund. Utvalget har 
hatt 4 møter i 2011 og blant annet diskutert biogass, 
småkraft, bioenergi og jordbrukets rolle i ny klima-
melding. 
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Prosjekt småskala kraftverk
Norges Bondelags 3-årige Prosjekt småskala kraftverk 
ble avsluttet 30.09.2011. Prosjektet har drevet infor-
masjon og veiledning mot bønder og grunneiere. Pro-
sjektmålet var utvikling av småskala kraftverk med 
vekt på lokalt eierskap og lokal verdiskaping. 

Prosjektet har gitt informasjon om fallretter, grunn-
eierorganisering, utbyggingsformer, bygge-/planleg-
gingsprosessen og andre aktuelle spørsmål knyttet til 
småskala kraftverk. Gjennom prosjektperioden har 
minst 1.200 fallrettseiere dratt direkte nytte av råd-
giving fra prosjektet. En har i tillegg nådd ut til minst 
1.300 med informasjon i form av fagforedrag. Prosjek-
tet startet opp som en satsing i Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal, men utviklet seg etter 
hvert til å gi landsomfattende informasjon i småkraft-
spørsmål.

Prosjekt fornybar elproduksjon i 
landbruket
I prosjektarbeidet for småkraft ble det også registrert 
interesse blant medlemmene for vindkraftinforma-
sjon. I siste året av småkraftprosjektet så man at det 
stadig var behov for nøytral informasjon til falleiere. 
Behovet for både småkraft- og vindkraftinformasjon 
ville øke som følge av innføringa av elsertifikatord-
ninga fra 1. januar 2012. Disse forholdene resulterte 
i at Norges Bondelag med finansiering fra Innovasjon 
Norge fikk etablert et vind- og vannkraftprosjekt som 
etterfulgte småkraftprosjektet fra 1. oktober 2011: 
Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket. Prosjekt-
målet er å øke kompetansen hos bønder og grunneiere 
om fornybar elproduksjon basert på vann- og vindres-
surser.

Natur- og ressursforvaltning
 
Ny jakttidsramme
Direktoratet for naturforvaltning (DN) sendte 
31.5.2011 på høring forslag til ny forskrift om jakt- 
og fangsttider, samt sanking av egg og dun. Retten 
til jakt og fangst følger av grunneierretten. Omset-
ningen av småviltjakt og storviltjakt med tilleggstje-
nester i Norge anslås til å være over 1 milliard kroner 
årlig.

Norges Bondelag støtter forslaget om å utvide jakt-
tidsrammen for hjort til perioden 1. sept. – 23. des. 
og mener samme jaktidsramme også bør gjelde for 
elg.

Mange medlemmer melder om kraftig økning i be-
standene av gjess og økte problemer med beiteska-
der på innmark. Norges Bondelag har derfor bedt om 
at jakttidsrammen for grågås, kortnebbgås, kanada-
gås og stripegås utvides til perioden 1. august – 23. 
desember. I tillegg må det åpnes opp for vårjakt på 
kortnebbgås i Nord-Trøndelag og Nordland.

Norges Bondelag er kritisk til at Direktoratet for na-
turforvaltning foreslår samme jaktbestemmelser for 
villsvin som Sverige. Villsvin er oppført på Artsda-
tabankens svarteliste og er en uønsket art i Norge. 
Dette må gjenspeiles i jakttidsbestemmelsene. Jakt-
tidsrammen for villsvin må derfor beholdes uendret, 
slik at det er mulig å jakte på villsvin hele året.

Nytt rovdyrforlik
Rovdyrforliket ble vedtatt 17. juni 2011. Rovdyr- 
forliket viderefører det todelte målet om både å 
sikre rovdyr og grunnlaget for beitenæring i hele lan-
det. Forliket slår fast at rovviltforvaltningen skal skje 
på en slik måte at antallet rovdyrynglinger holdes så 
nær bestandsmålet som mulig, og at miljøforvaltnin-
gen skal iverksetter de tiltak som er nødvendig for å 
oppnå dette. 

Den arealdifferensierte forvaltningen strammes inn 
ved at uttak av rovdyr som gjør skade på beitedyr 
i prioriterte beiteområder skal gjøres raskt, og det 
ikke skal være rovdyr som representerer et skade-
potensial i prioriterte beiteområder for husdyr og 
kalvingsområde for tamrein. Beitenekt etter dyre- 
velferdsloven skal ikke brukes i prioriterte beiteom-
råder når det er rovdyr som er skadevolder. Samtidig 
sier forliket at saueproduksjon og andre produksjoner 
basert på utmarksbeite i prioriterte rovviltområder 
skal tilpasses gjennom forebyggende tiltak og om-
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stilling med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i 
beiteområdet.

For bjørn reduseres bestandsmålet fra 15 til 13 årlige 
ynglinger. Antall binner settes til 6,5 pr. yngling. Sam-
tidig settes et tak på antall hannbjørn slik at dette 
ikke skal overstige 1,5 ganger antallet binner. Stortin-
get utsatte behandlingen av nye bestandsmål for ulv 
og forvaltning av ulv i grenseområdene mot Sverige til 
2013. 

Norges Bondelag fulgte prosessen tett gjennom alli-
ansebygging med andre organisasjoner, leserinnlegg, 
debatter og møter med politikere på fylkesplan og på 
Stortinget. Målet har vært at resultatet skal bli best 
mulig for beitenæring, jaktinteresser og livskvaliteten 
for de som bor i områder med rovdyr. Selv om Norges 
Bondelag ikke er fornøyd med rovdyrpolitikken, er det 
nye rovdyrforlik positivt. Uten denne enigheten ville 
det forrige rovdyrforliket blitt videreført, og det ville 
samlet sett vært vanskelig for beitenæringen. 

Beitenekt
208 sauebønder som i snitt har hatt mer enn 20 % tap 
på utmarksbeite de siste tre årene fikk våren 2011 
brev fra Mattilsynet. Her kom det fram at tapstalle-
ne måtte reduseres vesentlig dersom dyreeier skulle 
unngå å bli pålagt beiterestriksjoner for 2012. Norges 
Bondelag har gjennom brev og møter med Landbruks- 
og Matdepartementet og Mattilsynet påpekt at det er 
feil å gjøre saueeierne ansvarlig for tap forårsaket av 
rovvilt.

Rendalsdommen klargjør at Mattilsynet ikke kan fatte 
vedtak om beitenekt og knytte varigheten av vedtaket 
til utviklingen i rovdyrbestanden i det aktuelle områ-
det. Norges Bondelag er fornøyd med at Mattilsynet i 
en pressemelding 1. desember uttalte at de ønsker å 
vurdere effekten av rovviltforliket før det fattes ved-
tak om beiterestriksjoner.

Erstatning ved rovdyrtap
Miljøverndepartementet satte 22.11.2010 ned et  
ekspertutvalg som skulle vurdere endringer i erstat-
ningsordningen for husdyr. Berit Hundåla representer-
te Norges Bondelag i ekspertutvalget. 

Mange sauebønder er frustrerte over de strenge kra-
vene om dokumentasjon som miljømyndighetene stil-
ler for utbetaling av rovvilterstatning. Resultatet er 
at det brukes mye ressurser både hos saueeierne og 
i Statens Naturoppsyn på å finne sauekadaver. I gjen-
nomsnitt for hele landet blir 40 % av omsøkt rovdyr-
drept sau ikke erstattet. Utvalget har sett på ordnin-

ger som kan forenkle kravene til dokumentasjon av 
rovdyrdrepte sauekadaver. Utvalget konkluderer med 
at det ikke finnes en ny, enhetlig og enkel modell for 
ny erstatningsordning som et samlet utvalg kan anbe-
fale med dagens kunnskapsnivå. Utvalget anbefaler 
en justering av dagens ordning som bør iverksettes til 
beitesesongen 2012. 

Internasjonale forhold
 
WTO
2011 var preget av stillstand i forhandlingene i Ver-
dens Handelsorganisasjon (WTO). I desember ble det 
avholdt ministermøte i Genève, men uten reelle for-
handlinger. Det viktigste som skjedde på ministermø-
tet var at Russland offisielt ble tatt opp som medlem 
i WTO. Norges Bondelag var representert ved Berit 
Hundåla og Hildegunn Gjengedal under ministermøtet.

Norge valgte i forbindelse med ministermøtet å  
undertegne et opprop mot proteksjonisme. Dette 
skapte reaksjoner fra flere norske aktører, og Be-
rit Hundåla reagerte i norske media både på innhold 
og manglende informasjon om oppropet i forkant. 
Fra norske myndigheter fikk Hundåla forsikringer om 
at oppropet ikke fikk konsekvenser for landbruket.  
Norges Bondelag reagerte også tidligere i 2011 på at 
Norge valgte å sende et felles brev med ønske om 
fortgang i WTO-forhandlingene. I møte med utenriks- 
minister Jonas Gahr Støre forsikret han om at de nor-
ske posisjonene står fast.

20. juni presenterte en gruppe med landbruksorgani-
sasjoner fra Europa, Asia, Afrika og Amerika et felles 
opprop, Call for Coherence, på en pressekonferanse 
i Brussel. Oppropet krever at man ser WTO-avtalen i 
sammenheng med andre internasjonale avtaler, og pe-
ker på at WTO ikke må undergrave alle lands rett til å 
produsere mat til eget folk. Oppropet ble senere over-
rakt statssekretær Erik Lahnstein i UD. 

Norges Bondelag deltok også på det årlige WTO-arran-
gementet Public Forum i Genève i september.

EU og EØS
Norges Bondelag viderefører sitt engasjement og øko-
nomiske støtte på 1.687.500 kr til Nei til EU. Et even-
tuelt norsk EU-medlemskap ville ha store negative 
konsekvenser for landbruket. Det er derfor svært vik-
tig å opprettholde engasjementet selv om meningsmå-
lingene for øyeblikket viser solid motstand mot norske 
EU-medlemskap. 
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I 2011 startet debatten rundt EØS-avtalen, etter at 
Europautredningen gikk inn i sluttføringen av sin rap-
port om Norges forhold til EU. Norges Bondelag kom 
med innspill til utredningen, der vi blant annet pekte 
på EØS-avtalens negative konsekvenser gjennom økte 
importkvoter fra EU. Norges Bondelag deltar også i 
prosjektet ”Alternativer til dagens EØS-avtale”, som 
utarbeider er rapport om hvilke alternativer som kan 
være aktuelle om dagens EØS-avtale ikke lenger skulle 
gjelde.

Internasjonale organi- 
sasjoner
 
WFO
I mars 2011 ble en ny verdensorganisasjon for bønder 
stiftet. World Farmers Organisation (WFO) har hoved-
sete i Roma og har mange av de samme medlemmene 
som verdensorganisasjonen IFAP, som gikk konkurs. 
Både Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er 
medlem. På første generalforsamling i organisasjonen 
i september, ble Berit Hundåla valgt til styremedlem 
fra Europa. Styret i WFO består av en representant fra 
hvert kontinent.

COPA-COGECA
Norges Bondelag har en partnerskapsavtale med EU-
bøndenes bonde- og samvirkeorganisasjon, COPA-CO-
GECA. Avtalen ble inngått etter at den all-europeiske 
organisasjonen CEA ble lagt ned. Gjennom partnerav-
talen kan Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvir-
ke delta i EØS-relevante arbeidsgrupper og styremøter 
(presidiemøter) etter nærmere avtale. Annethvert 
år blir det også arrangert en større konferanse der  
Norges Bondelag deltar. Neste konferanse er i 2012.

NBC
Nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC) er en 
nordisk fellesorganisasjon for bonde- og samvirkeor-
ganisasjoner. Organisasjonen har ikke et permanent 
sekretariat, ledervervet går på rundgang. I september 
2011 tok Danmark over ledervervet fra Sverige. Bon-
delags- og samvirketoppene møtes til presidiemøte 
hvert år, annet hvert år til utvidet presidiemøte. 31. 
august til 2. september var det utvidet presidiemøte 
i Sånga-Säby utenfor Stockholm. På dagsordenen sto 
blant annet matkjede, klima og energi. Det ble også 
laget et felles opprop om problemer knyttet til gås.

Berit Hundåla på konferanse i Paris



36 Årsmelding 2011

Året 2011 markerer et lite skille i Bondelagets kom-
munikasjonsarbeid: Informasjonsavdelingen ble Kom-
munikasjonsavdelingen, og store deler av året gikk 
blant annet med til å utarbeide Norges Bondelags 
kommunikasjonsstrategi ”Kjærlighet til norsk mat”. 
I tillegg til utarbeidelse og høring av planen, ble det 
arbeidet med forankring i organisasjonen bl.a. gjen-
nom orientering om planen på alle ledermøtene høs-
ten 2011.

Bondelagets kommunikasjonsplan definerer ”Kjær- 
lighet til norsk mat”, og bygger på disse strategiene:

• Bygge ut alliansen med folk flest
• Tale på vegne av flere
• Bruke potensialet i organisasjonen
• Landbruket en viktig del av næringslivet
• Bruke handlingsrommet i nye medier – øke beslut-

ningstempoet
• Videreutvikle dagens omdømmebyggere

Kommunikasjonsplanen inneholder også råd om hvor-
dan organisasjonen kan tilnærme seg strategien på en 
pratisk måte, og mulige tiltak på kort og lang sikt.

Foto: Frida Meyer

Kommunikasjon og informasjon



Budstikkestafetten
Med stort engasjement fra lokallaga, aktivitet i mer 
enn 350 kommuner, mer enn 330 medieoppslag, og 
mange nye allianser knyttet, kan vi slå fast at årets 
kampanje, Budstikkestafetten, var en suksess. Med 
budstikkestafetten var Bondelaget synlig på en posi-
tiv måte med et tydelig budskap. Omdømmeeffekten 
og annonseverdien av medieoppslagene oversteg flere 
ganger det kampanjen har kostet. 

Årets kampanje hadde til hensikt å påvirke prosessen 
med ny landbrukemelding og drive omdømmebygging 
for landbruket.  Hovedbudskapet for kampanjen var at 
med klimautfordringer og en kraftig befolkningsvekst i 
Norge og verden, må vi produsere mer mat. 

Det ble gjennomført sju regionmøter, der sentrale po-
litikere deltok og ble utfordret på holdninger til land-
bruksmeldinga. Fylkene rapporterer om godt oppmø-
te, med 110-250 deltakere på møtene, og jevnt over 
god mediedekning. 

Stafetten var lagt opp med mål om å dekke alle lan-
dets kommuner og lokallag. I budstikka var det vedlagt 
målsettinger for landbruket i framtida, nasjonalt og 
for fylket. Lokale målsettinger ble lagt til underveis, 
fra egne rekker og fra støttespillere. 40 budstikker 
ble sendt parallelt over hele landet og var innom mer 
enn 350 kommuner. Det ble gjennomført ulike opp-
legg rundt vekslingene, og antall støttespiller fra hver 
kommune har ligget mellom én og ti personer. Ei ”sen-
tral” budstikke samlet støtte fra en lang rekke alli-
ansepartnere på riksplan. Kreativiteten på reisemåter 
har vært stor og innebar blant annet bil, hest, ski, 
robåt, ferje, sykkel, hundespann, traktor med henger 
og trå-traktorer. 

Alle stafettene ble avsluttet med felles markering i 
Oslo 12. april. 600 lokale representanter for Bonde-
laget og støttespillere fra hele landet gikk i opptog 
fra Landbrukets hus til Stortinget, der Stortingspresi-
denten fikk overrakt målsettingene i budstikkene og 
en ”kjempe-budstikke”. Samlinga ble avsluttet med 
fagseminar med temaer rundt behovet for å øke mat-
produksjonen.

Budstikkestafetten fikk svært bred omtale i media. 
De aller fleste medieoppslagene var positive og bud-
skapet kom godt fram. Hoveddelen av medieoppsla-
gene er i lokalaviser. I alle ledd av Bondelaget ble våre 
nettsider brukt mer aktivt enn noen gang. Mer enn 
200 artikler er skrevet om stafettvekslinger og andre 
arrangement. Denne utstrakte bruken av nettsidene 

var med på å holde trykket oppe i en såpass lang- 
varig kampanje. Bondelagets side på Facebook ble 
også aktivt brukt til å dele bilder og informasjon om 
stafetten. 

Bondelaget på nett
Nettsidene til Norges Bondelag: bondelaget.no, er 
etablert som en viktig informasjonskanal for organi-
sasjonen. Gjennom året er det produsert om lag 800 
saker om hva Norges Bondelag gjør, hva Bondelaget 
sier og hva Bondelaget har oppnådd.

Statistikkene viser over 550.000 besøk på sidene, og 
en framgang siden 2010. Tallet for sidehenvisninger 
er drøye 1,5 millioner, og det er verd å merke seg at 
hver besøkende bruker under tre minutter på besøket. 
Ikke uventet er perioden for jordbruksforhandlingene 
tiden med mest besøk på nettsidene. Nettsidene blir 
mye brukt som kilde, slik at enkeltsaker finnes igjen 
i aviser og tidsskrifter gjennom året – med eller uten 
kildehenvisning.

Service på nett
Nettsidene gir viktig service til både interne og  
eksterne grupper. Både nettbutikken og siden ”For 
lokallag og tillitsvalgte” er blant de ti mest besøkte 
enkeltsidene på bondelaget.no. Nettbutikken mottok 
over 16.000 bestillinger fordelt på mange varegrupper. 
Blant profileringsartiklene har BONDE-artikler blitt 
bestselgere, i 2011 er det totalt brukt 2.564 t-skjorter 
med teksten BONDE og 1.742 caps.

Sidene om medlemskap og medlemsfordeler er også 
mye brukt. Opp mot halvparten av alle innmeldinger 
kommer via nettsiden.

Sosiale medier
Målgruppen til Bondelagets facebook-side, facebook.
com/bondelaget, er medlemmer og andre som er 
opptatt av Norges Bondelags arbeid. Bondelagets til-
nærming til de sosiale mediene er å skape relasjoner 
mellom de som har engasjement for og støtter Bon-
delagets arbeid, å være en mer åpen og kommunise-
rende organisasjon, og markedsføre bondelaget.no. 

Bondelaget poster ett til to innlegg per uke, og re-
sponsen har vært økende gjennom året. Norges Bon-
delags side på Facebook hadde i utgangen av året i 
underkant av 1.700 tilhengere.

Norges Bondelag har også profil på Twitter, men har 
ikke vært aktive der.

37Årsmelding 2011



38 Årsmelding 2011

Budstikkestafetten i lokal- og fylkeslag
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Avslutning av Budstikkestafetten i Oslo
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Åpen Gård
 
I 2011 var det 64 Åpen Gård-arrangement i 17 fylker. 
Vi regner med at om lag 50.000 personer besøkte en 
Åpen Gård. 37 av arrangementene var 21. august eller 
dagen før. 17 arrangement var i forbindelse med mar-
keder, bygdedager o.l., resten var på gårdsbruk. Åpen 
Gård har samarbeid med Tine, Nortura og Nyt Norge.

Den nasjonale minnemarkeringen etter 22. juli ble 
holdt samme dag som Åpen Gård. Fire arrangement 
som skulle vært 21. august ble avlyst eller flyttet pga. 
minnemarkeringa, og det kan ha ført til noe færre be-
søkende. 

Med mål om å treffe større andel av befolkningen i Os-
lo-området, ble lokallag i Akershus spesielt oppfordret 
til å arrangere Åpen Gård i år, med samlet pengestøtte 
på 30.000 kroner fra Norges Bondelag. I Akershus var 
det tre vellykkede arrangement, Eidsvoll, Gjerdrum 
og Vestby. 

Alle arrangementene ble presentert på bondelaget.
no. I uke 33 hadde oversikten over arrangement 7.000 
visninger på bondelaget.no. I uka før 21. august ble 
det annonsert for Åpen Gård på P4, i Bondebladet og 
Nationen, i tillegg til omtale på Bondelagets facebook-
side og annonser i lokalaviser. Vi har registrert over 
100 avisartikler om Åpen Gård, med utelukkende po-
sitive budskap.

Den grønne skolen
 
Den praktiske aktiviteten i Den grønne skolen skjer i 
regi av lokallag og fylkeslag. Skolekontaktene i mange 
lokallag koordinerer aktiviteter som gårdsbesøk, bøn-
der som besøker skoleklasser eller utdanningsdager 
samt informerer skoler og lærere om materiell fra den 
grønne skolen. Fylkeslaga deltar bl.a. i aktiviteter og 
prosjekt som rekrutterer til landbruksutdanning.

Det sentrale arbeidet med Den grønne skolen finan-
sieres som et spleiselag mellom Norges Bondelag og 
Norsk Landbrukssamvirke. En viktig del av dette er 
gratis materiell om planter, dyr og mat, laget for bar-
neskolen. Serien ”…-boka mi” omfatter nå 8 ulike hef-
ter med en gjennomsnittelig årlig forbruk på ca 10.000 
eks per hefte, ca 80.000 eks totalt.

Tre av dyreheftene ble revidert i 2011, spesielt viktig 
var oppdateringen av opplysninger om bur i Høneboka 
mi. Lærerveiledningene til de ulike dyreheftene har 
blitt slått sammen til en. Det er også laget tre nye 
sprelledyr som viser forskjellen på fordøyelsen mel-
lom drøvtyggere, enkeltmaga dyr og fjørfe.
I desember 2010 ble fem nettspill for barn lagt ut på 
bondelaget.no. Spillsiden er med blant de 25 mest be-
søkte enkeltsidene på nettet i 2011. Spillene kan bru-
kes sammen med barneheftene, gjerne før eller etter 
gårdsbesøk. 

Åpen gård på Evju Bygdetun i Sauherad, Telemark Jo Arne Kjøglum og Hilde Kyllo fikk Askeladdprisen 2011
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Askeladdprisen
 
Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bon-
delag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere 
på bygdene. Prisen er på 30.000 kroner og deles ut på 
Norges Bondelags årsmøte. Prisen kan gis til ungdom 
opptil 35 år som er i ferd med, eller har etablert ny 
næringsvirksomhet på bygdene. Det må utvises krea-
tivitet og pågangsmot og virksomheten må bidra til å 
skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.

Askeladdprisen for 2011 ble tildelt Hilde Kyllo og Jo 
Arne Kjøglum fra Høylandet. De startet Stallporten tre- 
ningssenter på gården i 2011. Senteret er et kompe-
tansesenter for helsefremmende arbeid, der fysisk ak-
tivitet er grunnlag for bedre helse og økt arbeidslyst.

Bondelagskokken
 
Konseptet Bondelagskokken ble i 2011 utvidet til å 
bli en toårig ordning, og stipendbeløpet ble løftet til 
100.000 kroner. Bondelagskokken for perioden 2011 og 
2012 er Kurt Sverre Øraas. Han driver til daglig verts-
huset Curtisen og Kommandantboligen på Fredriksten 
festning i Halden. Øraas ble utnevnt til Bondelagskokk 
på bakgrunn av sitt store engasjement for lokale rå-
varer og samarbeid med bønder. Kokkestipendet ble 
brukt til å skape en god opplæringsarena for skoleele-
ver på det nyåpnede Inspiria Science Center i Sarps-

borg. Bondelagskokken har i 2011 stått for årsmøte-
middagen på Lillehammer, profilering av norsk mat på 
Moods of Norway-visningene og middagen på sekre-
tariatskonferansen. I september drev Bondelagskok-
ken praktisk undervisning av skoleelever og lærere på 
Gvarv skole i Telemark i to dager. Temaet var matlag-
ning med norske epler under Norsk eplefest.

Bondevettprisen
 
Bondevettprisen går til personer som har profilert 
landbruket i Norge på en positiv og overraskende 
måte, og som samtidig er med på å bygge opp under 
betydningen av norsk mat, matkultur, historie og opp-
rinnelse.

I desember ble programleder Hans Olav Brenner tildelt 
Bondelagets Bondevettpris. I begrunnelsen sto det: 
For fortellinger fra landet vårt, som formidler mat-
historie, levende bygder og kulturlandskap på en ny, 
spennende og tilgjengelig måte. 

Dette formidlet han gjennom seks episoder av serien 
”Brenner - Historier fra vårt land” på NRK1. Bondela-
get fikk oppslag på intranettet til NRK, en dobbelside i 
Oppland Arbeiderblad, artikkel i Nationen, oppslag på 
facebooksiden til Brenner NRK, og på våre egne sider 
på nett og Facebook.

Kurt Sverre Øraas og ordfører Odd Chr. Stenereud Hans Olav Brenner og generalsekretær Per Skorge
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Samarbeid og deltakelse 
Dyrsku’n
Norges Bondelag hadde stand under Dyrsku’n i Seljord. 
Formålet var å profilere bondelaget og verve nye med-
lemmer. Innsatsen ga 25 nye medlemmer og 250 solgte 
BONDE-t-skjorter. Det ble også overrakt en t-skjorte 
til Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

navn. Satsingen har vært inndelt i fem regioner; 
Vestpå, Midti, Nordpå, Østpå og Sørpå, og finalen, 
Årets måltid, ble avholdt i Stavanger den 10. desem-
ber 2011. Norges Bondelag har vært en samarbeids-
partner og har vært representert i referansegruppen. 

Internationale Grüne Woche
Norges deltagelse på messen Internationale Grüne 
Woche (IGW) er en del av en utviklingsstrategi som 
skal bidra til at vi når politiske målsettinger innen-
for mat- og reiselivsområdet. Satsingen skal bidra til å 
styrke omdømmet for norsk landbruk og reiseliv. IGW 
skal også være en viktig arena for dialog og utforming 
av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat, rei-
seliv og relaterte områder. Norges Bondelag sitter i 
styringsgruppen.

TV-aksjonen
Årets TV-aksjon, ”Vi rydder for livet”, gikk til Norsk 
Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber 
i syv land. Leder Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag 
og Kathrine Kleveland i Norges Bygdekvinnelag utfor-
dret norske bønder til å gi 1 krone per dekar matjord.

Bønder og Bondelag over hele landet engasjerte seg  
og viste solidaritet med kolleger i andre deler av ver-
den. Norges Bondelag ga 10.000 kroner. Det ble totalt 
samlet inn 207.965.915 kroner til TV-aksjonen. Bonde-
lagets engasjement for TV-aksjonen resulterte i om-
trent 20 artikler og innslag i dagspressen. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og rådgiver Pål-Arne 

Oulie

Leder Nils T. Bjørke

Moods of Norway
Norges Bondelag har gjennom flere år samarbeidet 
med gründerne i Moods of Norway. Vi deltar årlig på 
visningene til Moods of Norway. Visningene i 2011 var 
på Universitetsplassen i Oslo (i forbindelse med Ski-
VM) og på Øvrevoll galoppbane. De samlet over 50 000 
mennesker. Telemark Bondelag og Buskerud Bondelag 
deltok på hver sin visning med Bondelagskokk 2010, 
Jørn Lie, og Bondelagskokk 2011 Kurt Sverre Øraas for 
å servere og profilere norsk mat.

Det norske måltid
Næringsforeningen i Stavanger-regionen tok i 2007 
initiativet til å starte jakten på Norges beste råvarer. 
Stiftelsen norsk matkultur har vært prosjektleder og 
primus motor i den regionale og nasjonale konkurran-
sen. I 2011 ble hele folket invitert med på Det norske 
måltid gjennom den TV2-sendte serien med samme
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Organisasjonen
 
Lokallaga
 
Lokallaga er ryggraden i Norges Bondelag. Uten den 
aktiviteten som foregår i lokallaga, hadde ikke Norges 
Bondelag vært en slagkraftig enhet slik vi er i dag. 
Skolering og motivering av lokale tillitsvalgte er derfor 
viktige satsingsområder for at det gode lokallagsarbei-
det skal kunne videreføres. 

Ved utgangen av 2011 hadde Norges Bondelag 551 lo-
kallag, 9 færre enn ved utgangen av 2010. Nedgangen i 
antall lokallag skyldes 12 sammenslåinger, hvorav fire i 
Hordaland, to i Sogn og Fjordane og to i Sør-Trøndelag.

I lokallaga finner vi om lag 2.800 tillitsvalgte, som 
nedlegger en imponerende innsats for å få til god lo-
kallagsaktivitet for sine medlemmer. Lokallaga skal 
bl.a. ivareta følgende oppgaver:
• Være en sosial og faglig møteplass for medlem-

mene
• Støtte enkeltmedlemmer i vanskelige situasjoner
• Være høringsinstans og pådriver overfor kommu-

nene i spørsmål som angår landbruk og grunneier-
rettigheter i egen kommune

• Viderebringe medlemmenes meninger til fylkes- 
og sentralnivå i Norges Bondelag

• Jobbe for landbrukets omdømme, for eksempel 
gjennom å arrangere Åpen gård, annen utadretta 
aktivitet eller aktivitet i skolen

I 2011 gjorde lokallaga en kjempeinnsats i gjennom-
føringen av budstikkestafetten. Hele 350 kommuner 
fikk besøk av budstikka. Svært mange medlemmer 
bidro til å bringe budstikka med budskapet fram til 
sentrale personer i egen kommune, og videre til nes-
te lokallag. Denne typen aksjon kan ikke gjennomfø-
res uten et velfungerende organisasjonsapparat. 

Generelt har lokallaga god økonomi, men med store 
variasjoner. Inntektene kommer fra medlemskontin-
gent, arrangement som Åpen gård eller bygdedager, 
eller dugnadsarbeid. Fylkeslaga får i tillegg midler 
øremerket lokallagsaktivitet, som direkte eller indi-
rekte kommer lokallaga til gode. 

Lokallagas aktivitet varierer mye. Alle lokallag skal 
avholde årsmøte, ha nødvendig aksjonsberedskap og 
avgi uttalelse foran jordbruksforhandlingene og i an-
dre politiske saker. Mange lokallag har i tillegg arran-
gementer som landbrukspolitiske debattmøter, sko-
lebesøk med landbruksspillet, markdager, fagmøter, 
kontakt med lokalpolitikere, bondepub og studieturer. 

Samling for unge bønder i Møre og Romsdal Bondelag
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Fornyingsutvalget vurderte lokallagas arbeidsoppgaver i sin rapport, og anbefalte denne prioriteringen av arbeidsoppgavene

Årets lokallag
På årsmøtet i 2011 fikk Eidsberg Bondelag i Østfold 
tildelt prisen Årets lokallag. Prisen på 30.000 kroner 
ble delt ut på grunnlag av høyt aktivitetsnivå, god 
oppfølging av egne medlemmer og et godt organisert 
vervearbeid.

Leder i Eidsberg Bondelag, Svend Arild Uvaag, tok mot prisen for Årets lokallag på årsmøte i Norges Bondelag

Prioritering i lokallaga
Må Bør Kan
Årsmøte og arbeidsplan
Innkalling til alle

Høring
jordbruksforhandlingene

HMS-null-visjon
Skadeforebygging

Aksjonsberedskap Medlemsverving Kompetanse - kurs

Medlemskontakt
- brev/sms/info
- følge opp nye medlemmer

Minst ett sosialt tiltak, 
gjerne med faglig innslag

Grunneiersprørsmål/saker

Delta på fylkets
årsmøte/ledermøte/
regionmøte

Arealsaker - kommunale saker Åpen gård - samarbeid
Bygdedager
Messer

Et utadrettet tiltak - media Den grønne skolen- 
skolekontakt

Sosiale tilbud Politikerkontakt

Faglige tilbud

I 2011 nominerte og markerte 15 fylkeslag ett eller 
flere lokallag som kandidat til Årets lokallag i Norges 
Bondelag. Årets lokallag i fylkelaga fikk en pris på 
5.000 kroner.
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Fylkeslaga
Bondelagets 18 fylkeslag er viktige serviceorgan for 
medlemmer og lokallag. Det er tett kontakt mellom 
sentralleddet og fylkesleddet, blant annet gjennom 
ukentlige telefonkonferanser. I telefonkonferansene 
utveksles viktig informasjon om organisatoriske og 
administrative forhold. Det avholdes også en årlig 
organisasjonssjefssamling, hvor de administrative le-
derne på fylkeskontoret samles for erfaringsutveksling 
og faglig påfyll. I januar 2011 var valgforsker Hanne 
Marthe Narud en av innlederne på samlingen.

Fylkeslaga organiserer hver høst ledermøter for til-
litsvalgte fra lokallaga. Noen fylkeslag velger å slå 
sammen sine ledermøter, mens noen velger å reise 
på studietur. I 2011 arrangerte Nord-Trøndelag tur til 
Sveits. Mange fylkeslag avholder også regionmøter. 
Sammen med årsmøtene på våren er dette viktige are-
naer for skolering og organisasjonsbygging. 

De 17 fylkeskontorene har tett kontakt med lokallaga, 
og er meget viktige for å få til lokal aktivitet. Mange 
medlemmer tar også kontakt med fylkeskontoret, som 
enten hjelper medlemmene direkte, eller henviser vi-
dere til hovedkontoret eller andre instanser som kan 
bistå. 

Fylkeskontorene har formelle og praktiske oppgaver 
på vegne av landbrukssamvirket. Ei sentral avtale leg-
ger føringene for arbeidet, og gir økonomisk tilskudd 
til arbeidet. Samarbeidsrådene er viktige møtearena-
er på regionnivå. 

Driftskostnadene for fylkeskontorene dekkes av Bon-
delagets Servicekontor, mens arbeidet i tillitsvalgte 
organer dekkes av rammetilskudd fra det sentrale 
budsjettet. I 2011 overtok sentralleddet arbeidet med 
regnskapsføring og avlønning fra fylkeslaga, noe som 
frigjorde arbeidstid til andre oppgaver på fylkesnivå-
et.

Vestfold Bondelag, Elin Røed og Elisabeth Larsen lager plakater
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Politikk og påvirkning
Å arbeide med politisk påvirkning er ei viktig oppgave 
for fylkeslaga. Mange fylkeslag har tett og god kontakt 
med politikere i alle partier. I 2011 var å få fram bud-
skapet vårt om behovet for økt matproduksjon høyt 
prioritert foran framlegging av landbruksmeldinga i 
desember. Å få fokus på landbrukspolitikk foran kom-
mune- og fylkestingsvalget var også ei viktig arbeids-
oppgave. Utfordringene med voksende rovdyrstammer 
har også vært en viktig politisk sak for fylkeslaga.

Økt delegering til regionalt nivå gir nye arbeidsoppga-
ver til fylkesleddet. I 2011 har det vært jobbet med 
vannforvaltning, gjennom at det har blitt etablert 
vannområdeutvalg hvor fylkesbondelaga er represen-
tert. Andre regionale oppgaver er arbeidet med regio-
nale næringsstrategier i det regionale partnerskapet 
og deltakelse i rovdyrnemndene. Fylkesbondelaga har 
plasser Innovasjon Norges regionale styrer. Oppfølging 
av landbruksutdanning både i videregående skole og 
for voksne er også viktig. Noen fylker har også egne 
prosjekter med egne prosjektledere. 

Fylkeslaga har god kontakt med mediene i eget fylke, 
og er flinke til å få fram egne saker. Mange av fylkesle-
derne er profilerte i eget fylke, og blir gjerne kontak-
tet av regionmediene når landbruk er på dagsordenen. 
Åpen Gård, budstikkestafetten og lokale landbruksda-
ger er viktige omdømmebyggere for oss. For å styrke 
det gjennomgående kommunikasjonsarbeidet ble det 
jobbet med den nye kommunikasjonsstrategien på alle 
ledermøtene høsten 2011.

Informasjon til medlemmer 
og tillitsvalgte
 
Bondebladet er medlemsblad for Norges Bondelag. Re-
daksjonen i Bondebladet presenterer mange saker fra 
styret i Norges Bondelag, sekretariatet og fra arbeid i 
fylkes- og lokallag. I Bondelagets egen organisasjons-
spalte i Bondebladet presenteres hver uke korte mel-
dinger fra både fylkeslaga og sekretariatet sentralt. 

Lokallaga mottok i 2011 15 sendinger fra Norges Bon-
delag. Det meste av brev og materiell til lokallaga ble 
lagt ut på nett, og mottakerne fikk e-post med varsel 
om at ny lokallagssending var lagt ut. Lokallagsledere 
som ønsket det, eller som ikke har e-post, fikk ma-
teriellet tilsendt i posten, men nær 85 % fikk mate-
riellet via e-post og nett. For noen viktige meldinger 
ble lokallagslederne også varslet via SMS. Årsmelding, 
Avtaleguide og studiehefter ble sendt i posten til alle 
lokallag. 

Før Budstikkestafetten ble det sendt en materiell-
pakke til alle lokallag. Pakken innholdt informasjon, 
t-skjorter og materiell til utdeling.

Kurs for medlemmer og  
tillitsvalgte
 
Studiearbeid
Samlet har lokallag, fylkeslag og sentralledd i 2011 
rapportert 147 kurs med 3.129 deltakere, 1.313 kvin-
ner og 1.816 menn til Bygdefolkets Studieforbund. 
Dette har gitt organisasjonen ca 100.000 kroner i støt-
te til voksenopplæring.

Studie- og høringsmateriellet Jordbruksoppgjøret 2011 
– si din mening! var det viktigste felles studieemnet i 
lokallaga. Det er sluttrapportert 98 studieringer med 
580 deltakere, 92 kvinner og 488 menn på dette em-
net. Det er også gjennomført lokale studieringer innen 
emner som dyrevelferd, HMS og sprøytesertifikat.

Tidlig i november ble det sendt 7 eks til hvert lokallag 
av det nye studie- og høringsmateriellet Jordbruks-
oppgjøret 2012 – Fokus på inntekt. 

Fylkesmann Aust-Agder, Øystein Djupedal og organisasjonssjef Finn 
Aasheim ved Agderkontoret
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Temakonferansen 2011 21

Ordførerkurs 4

Kurs i økonomiforståelse og styrearbeid 2

Kurs i presentasjonsteknikk og mediehåndte-
ring

8

Kurs i landbrukspolitikk 20

Bli med! 18

Ta grep 2011 – 2012 3

Internasjonal politikk og kulturell  
forståelse

2

Seminar: Styrerekruttering og valgkomitéar-
beid 

2

Kurs i valgkomitéarbeid 4

Konferanse om kvinner, makt og styrearbeid 4

SUM 88

Medlemskontingent
 
Samlet kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS i 2011 var 113,4 mill. kroner. Dette 
var om lag 2,3 mill. kroner under budsjett. 

Betalingsprosenten for 2011 var på 95, og gjennom-
snittskontingenten for de som betalte, var 1.833 kro-
ner, mot budsjettert 1.852 kroner.

I 2010 var kontingentinngangen 112,6 mill. kroner. 
Dette ga en gjennomsnittskontingent på 1.801 kroner. 
Betalingsprosenten var på 95.

Medlemsverving
 
Medlemsverving har vært høyt prioritert de siste åra. 
Som følge av færre innmeldte og flere utmeldte gikk 
medlemstallet imidlertid ned med om lag 1 % eller 
600 medlemmer i 2011. De nye medlemmene kommer 
gjennom flere kanaler, blant annet gjennom lokallaga 
og tillitsvalgte, telefonverving, direkte på internett og 
som følge av medlemsfordeler i Gjensidige, Landkre-
ditt og Agrol.

Antall nye medlemmer i Norges Bondelag 2001-2011
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Nye medlemmer per år i Norges Bondelag

Avdeling for kompetanseutvikling
Avdelingen for kompetanseutvikling i Norsk Landbruks-
samvirke er en viktig samarbeidspartner i arbeidet 
med opplæring for tillitsvalgte på fylkes- og sentralt 
nivå. Avdelinga er finansiert som et spleiselag mellom 
Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.
Deltagere fra Norges Bondelag på kurs i regi av Norsk 
Landbrukssamvirke:
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Telefonverving 2011
I 2011 fikk Norges Bondelag 49 nye bruksmedlemmer 
gjennom kjøp av tjenester fra Tun Telemarketing. De 
nye medlemmene var i hovedsak unge bønder som ble 
vervet siste halvdel av 2011.

Verveutvalg
Fire fylker søkte om støtte til verveutvalg i 2011.  
Verveutvalgene følger opp vervearbeidet i lokallaga. 
Fylkene får støtte på inntil kr 15.000 per år til drift av 
verveutvalget. 

Utmeldte medlemmer
I juni 2011 ble 789 medlemskap stoppa på grunn av 
ubetalt kontingent i mer enn ett år. Dette var 142 flere 
enn 2010. Brita Skallerud møter medlemmer på Dyrsku’n

Oppfølging av ubetalte medlemskap
Hvert år blir om lag 500 bruksmedlemmer med ubetalt 
kontingent kontaktet. Tiltaket er medlemspleie med 
sikte på å fange opp endringer i medlemskapene, samt 
få medlemmene til å betale kontingenten. 

Medlemsfordeler
 
Unge bønder-kurs
Deltakelse på Unge bønder-kurs er gratis for nye med-
lemmer under 35 år. I 2011 var det seks fylker som 
arrangerte Unge bønder-kurs, mot sju i 2010. 176 av 
deltakerne tilfredsstilte kravet til støtte (109 i 2010). 

Kursene får gode tilbakemeldinger og er et viktig til-
tak for å sikre flere unge medlemmer i organisasjonen. 
Tilskuddet per deltaker for medlemmer under 35 år er 
1.000 kroner, mens det faste tilskuddet per arrange-
ment er inntil 10.000 kroner.

Agrol
Agrol er eid av Norges Bondelag og Norske Felleskjøp 
og har som formål å framforhandle avtaler som gir 
medlemmene gode vilkår på kjøp av varer og tjenes-
ter. De viktigste fordelene i Agrol er Agricard, telefon 
og bredbåndsavtale med Telenor, strømavtaler, hotell-
avtaler, biler og fordeler hos ei rekke andre leveran-
dører. 

 
Oversikt over utmeldingsårsaker 2007-2011

Årsak 2007 2008 2009 2010 2011
Ukjent 41,7 % 43,2 % 48,4 % 49.0 % 47,6 %

Ubetalt 1 år 23,2 % 23,8 % 20,6 % 19,6 % 22,2 %

Alder/solgt 14,9 % 14,3 % 13,1 % 12,4 % 12,9 %

Død 13,6 % 12,2 % 11,4 % 12.6 % 10,1 %

For dyrt 2,6 % 1.5 % 3,4 % 2,7 % 2,9 %

Politikk 1,9 % 1,7 % 1,3 % 1,7 % 2,5 %

Annet yrke 1,2 % 2,2 % 1,1 % 0,8 % 1,0 %



Tall i volum og rabatter for de største 
avtalene per 31.12.2011: 
(Tall for 31.12.2010 i parentes)

AgriCard 40.061 medlemmer (38.760)

Strøm 96,9 Gwh (96,2)

Drivstoff, Statoil og  
Shell

41.657.991 liter (40.440.371)

Biler 1.154 biler (961)

Mobiltelefoni 21.227 medlemmer (22.322)

Fasttelefoni 7.733 medlemmer (6.244)

XDSL 1.384 medlemmer (1.373)

Mobilt bredbånd 5.376 medlemmer
 

Landkreditt
Avtalen mellom Norges Bondelag og Landkreditt gjør 
det enklere og mer lønnsomt for medlemmene å 
bruke Landkreditt Bank. Medlemsfordelene er gebyr-
frie medlemskort, gebyrfritak ved lån for nye kunder, 
fordeler på leasing og fondssparing, pensjonsavtale 
og vekstkonto. Vekstkontoen har bankens beste inn-
skuddsrente, som i 2011 var blant de beste i Norge.

Ved utgangen av 2011 hadde Landkreditt Bank om lag 
9.900 kunder som var medlemmer i Norges Bondelag. 
Av disse var om lag 320 helt nye kunder i 2011. I til-
legg var det 12 nye lokallag som oppretta vekstkonto. 
Utlån utgjorde 5.210 mill kroner pr. 31.12.11, mens 
innskudd utgjorde 2.530 mill. kroner. 

Gjensidige Forsikring
Ved utgangen av 2011 hadde 51.865 av Norges Bon-
delags medlemmer en eller flere forsikringer i Gjen-
sidige. Samlet premie innbetalt av Bondelagets med-
lemmer utgjorde 1.204.669.000 kroner. 

I Norges Bondelags gruppelivsforsikring var 23.523 for-
sikret og 15.487 medforsikret, og Bondelagets ulyk-
kesforsikringer hadde 29.899 voksne og 14.764 barn 
forsikret. Dette er forsikringer som gjelder våre med-
lemmer og prises ut fra vår skadesituasjon. På grunn 
av fallende tilslutning er det startet et arbeid med å 
utrede ordningene. Det er et mål å avdekke om det 
bør gjøres endringer for å sikre medlemmene best mu-
lige personforsikringsdekninger.
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Medlemstilbud og service 
innen jus og regnskap
 
Norges Bondelag tilbyr et omfattende servicetilbud 
rettet mot regnskapskontorene i landbruket. Om lag 
370 kontorer er tilsluttet serviceordningen, der infor-
masjonstjenester, kurs og andre former for opplæring 
er nyttige tjenester. 

Duett
I mer enn 20 år har Norges Bondelag og Daldata AS 
samarbeidet om utvikling av økonomisystemet Duett. 
Duett har utviklet seg til å bli et omfattende økonomi- 
og årsoppgjørssystem, med en stor og viktig posisjon i 
markedet. Hvert år produseres det 70.000 selvangivel-
ser i systemet, og Duett holder fremdeles posisjonen 
som fagsystemet med flest innsendte selvangivelser 
for personlig næringsdrivende og for ansvarlige sel-
skap til Altinn. 

Årlig utføres både nyutvikling og vedlikehold i Duett. 
Av nyutvikling i 2011 kan nevnes: 
• første versjon av driftsmiddelregister, verktøy for 

å oppfylle pliktig informasjon iht. justeringsregle-
ne for merverdiavgift

• Min side, der bonden kan lese sitt eget regnskap 
hos regnskapskontoret, er kraftig videreutviklet 

• elektronisk faktura gir Duett-brukeren mulighet til 
å sende faktura til stat og kommune på det forma-
tet som disse krever fra 1.7.2012. 

Rapportering av mva, lønn og regnskap til Altinn er i 
stadig endring og krever kontinuerlige oppdateringer.

Også i 2011 møtte vi Duett-brukerne i ulike bruker-
seminar. Opplæringsvirksomheten blir i stadig større 
grad gitt i form av lyd- og bildekommunikasjon over 
datanettet, noe som gir en svært målrettet opplæ-
ring. 

Dataflyt	og	beslutningsstøtte	i	 
landbruket
NILF m.fl. tok i 2007 initiativ til et prosjekt for å gjø-re 
regnskapet til et bedre grunnlag for å ta økonomi-ske av-
gjørelser.  Det såkalte dataflytprosjektet har utarbeidet 
kost-/nytteanalyse som viser at det ligger betydelige ge-
vinster i å effektivisere datatransport og datagrunnlag.  
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Prosjektet har hittil konkretisert følgende delprosjek-
ter:

Automatisk bokføring av elektroniske av-
regninger
Noen regnskapsførere og bønder har i et par år kjørt 
en pilotversjon av slik bokføring. Tine og Nortura la-
ger her elektroniske avregninger som er ferdig kon-
tert for bondens regnskap. Avregningene sendes til en 
server hos Daldata. Duett leser avregningene direkte 
inn i bilagsregistreringen. Løsningen er tatt svært 
godt i mot blant regnskapsførerne, og ved slutten av 
2011 skaleres pilotversjonen opp ved at flere kontor 
og flere regnskap tar løsningen i bruk. Høsten 2011 
har følgende utviklet avregningsløsninger som nes-
ten er ferdigtestet: Gartnerhallen, Strand Unikorn, 
Skogeierne (AT-Skog), Felleskjøpet, KLF/Fatland.  

Bankrapport
Finansinstitusjoner for landbruk har sammen utformet 
en regnskapsrapport som skal erstatte bankenes innhen-
ting av næringsoppgave og selvangivelse. Det er laget 
en elektronisk prototyp på rapporten, som Landkreditt 
skal teste når de har lagt forholdene til rette for det. 

Standard for driftsregnskap
I samarbeid med rådgivningsaktørene i Norge har da-
taflytprosjektet i 2011 utviklet et sett av standardrap-
porter som skal beskrive økonomien i landbruksbedrif-
ter.

Dataflyt-prosjektet planlegger tiltak for elektronisk 
fakturaflyt og effektivisering av annen databruk i 
landbruket. Prosjektet eies og drives av alle de store 
landbrukeorganisasjonene. Einar Frogner er leder av 
styringsgruppa, og NILF er prosjektleder.

Posteringsnøkler for landbruksregn-
skap med binæringer
Avdeling for Regnskap og juridisk service overtok for 
noen få år siden rettighetene til denne hevdvunne 
samlingen av tips for føring av regnskap med hoved-
vekt på landbruk. Mellom hovedutgivelsene blir boka 
oppdatert på posteringsnøkler.no der en også fin-
ner kjøpsinfo. Boka blir utgitt i ny og oppdatert ut-
gave i februar 2012. 

 

Informasjonstjenester, kurs og  
annen opplæring
Bondelaget sine skattekurs er et sentralt tilbud til 
regnskapsførerne vi samarbeider med. Hvert år ar-
rangeres det fylkesvise 2-dagers kurs, med til sammen 
1700 deltakere. Avdeling for regnskap- og juridisk ser-
vice står ansvarlig for produksjon av innhold og fore-
leser selv på kursene. Fylkeskontorene gjør en svært 
viktig jobb som kursverter. I forbindelse med skatte-
kursene arrangerer vi også et temakurs i samarbeid 
med Økonomiforbundet. Her deltar normalt 8-900 
regnskapsførere. I tillegg arrangerer vi årlig opp- 
dateringskurs for våre samarbeidende advokater. 
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Utvalg, samarbeid og representasjon
Norges Bondelag har et utstrakt samarbeid med organisasjoner og institusjoner både i og utenfor landbruket. 

Styrer og utvalg i Norges Bondelag Kontakt i sekretariatet
Faste styrer og utvalg

Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bondelag/
Bondelagets Servicekontor AS

Arbeidsgiversida: Berit Hundåla (leder), 
Harald Velsand, Catharina Andersen
Arbeidstakersida: Håkon Gaute Kvamme 
(hovedvernombud), Marianne Imerslund 
og Pål Arne Oulie

Catharina Andersen

Bondelagets Servicekontor AS Nils T. Bjørke (leder), Berit Hundåla, 
Brita Skallerud, Einar Frogner, Sissel 
Fykse og Finn Aasheim

Per Skorge

Informasjonsfondet – styret Styret i NB Kjetil Randem, 
Harald Velsand

Engangsutvalg

Utredning av ny modell for styre og repre-
sentantskap i Norges Bondelag

Einar Frogner (leder), Synne Vahl Rogn, 
Fredmund Sandvik, Birte Usland, Trond 
Ellingsbø og Marit Haugen

Harald Velsand

Inn på tunet, utvalg (2010-2012) Brita Skallerud (leder), Hege Ericson, 
Vetle Øverland, Ann-Merete Nilsen, 
Tina Hillkirk, Reidar Konglevoll, Ingunn 
Sigstad Moen, Bjørn S. Berg (fylkesman-
nen i Rogaland), Kirsti Buseth (Trondheim 
kommune) 

Mats Olsen

Medlemsverving 2011-2012 Arbeidsgruppe: Brita Skallerud (leder), 
Astrid Solberg, Geir J. Sandmo, Clara 
Hveem, Trygve Brandrud

Andreas Lunder

Prosjektgruppe jordvern
(til 1.2.2012)

Brita Skallerud (leder), Amund Kind, Roy 
Engelsvoll, Jørn Suhr, Sissel Fykse og 
Anders Eggen

Mina Mjærum Johansen

Styret i Norges Bondelag
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Representasjon fra Norges Bondelag Kontakt i sekretariatet
Bank og forsikring

Gjensidige Stiftelsen Berit Hunåla Astrid Solberg

Gjensidige  Kontaktutvalget: Nils T. Bjørke, Berit 
Hundåla, Per Skorge og Astrid Solberg
Forsikringsutvalget: Harald Velsand
Forretnings- og samarbeidsutvalget: 
Astrid Solberg, Arnstein Tveito, Pål-Arne 
Oulie, Jon Gisle Vikan, Andreas Lunder 
og Inger Johanne Sikkeland
Arbeidsgruppe personforsikringer: Einar 
Frogner (leder), Astrid Solberg, Pål-Arne 
Oulie

Pål-Arne Oulie

Landkreditt Representantskapet: Einar Frogner, vara: 
Knut Hoff
Samarbeidsutvalget: Knut Hoff, Arnstein 
Tveito, Astrid Solberg 

Knut Hoff

Landkreditt Forvaltning Styret: Knut Hoff Knut Hoff

Bioteknologi

Bioteknologinemnda Fellesrep. for NB og NBS: Toril 
Wikesland

Ingrid Melkild

Dataflyt   

Hovudprosjekt Dataflyt Einar Frogner (leder) og Arnstein Tveito Arnstein Tveito

Duett

Kontaktutvalg Duett  Nils T. Bjørke og Per Skorge Knut Hoff

Styringsgruppe Duett Even Mengshoel, Knut Hoff og Arnstein 
Tveito

Arnstein Tveito

Dyrehelse og dyretikk

Arbeidsgruppe immunologisk kastrering av 
gris    

Anders J. Huus Anders J. Huus

Fotråteprosjektet ”Friskere føtter” Styringsgruppa: Anders J. Huus og Ingrid 
Melkild

Ingrid Melkild

Landbrukets dyrehelsestrategi Arbeidsgruppe: Steinar Klev Ingrid Melkild

Råd for dyreetikk Brita Skallerud Ingrid Melkild

Energi og klima

Landbrukets energi- og klimautvalg Jostein Lindland/Arild Bustnes (leder) Per Harald Agerup

Prosjekt Fornybar el-produksjon i landbru-
ket (fra 1. okt 2011)

Styringsgruppe: Arild Bustnes (leder), 
Erlend Stabell Daling, Bergny Dahl

Terje Engvik

Prosjekt Småskala kraftproduksjon 
(til 1. okt 2011)  

Styringsgruppa: Astrid Solberg (leder) 
Jørgen Holte og Bjørn Harald Haugsvær

Terje Engvik

Utviklingsprogram for klimatiltak (2007-
2012)

Styringsgruppa: Brita Skallerud og Per 
Harald Agerup

Per Harald Agerup

Felles tiltak

A/S Schweigaardsgt. 34 Styret: Knut Hoff (leder), Alfred Schøyen 
(nestleder), Harald Milli og Marianne E. 
Imerslund

Knut Hoff

Landbrukets Utredningskontor Styret: Brita Skallerud, Per Harald Age-
rup, vara: Christian Anton Smedshaug

Per Harald Agerup
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Representasjon fra Norges Bondelag Kontakt i sekretariatet
Norsk Landbrukssamvirke Styret: Leder i Norges Bondelag, vara: 

1. nestleder, generalsekretær i Norges 
Bondelag, vara: ass. generalsekretær

Per Skorge

Tun Forlag Harald Velsand (styremedlem) Harald Velsand

Tun Media AS Harald Milli (styremedlem) Knut Hoff

Fiske/vilt

Direktoratet for naturforvalting: Samar-
beidsråd for innlandslaksefisk

Finn Erlend Ødegård Finn Erlend Ødegård

Norges Fiskarlag Kontaktutvalget: Nils T. Bjørke, Per 
Skorge og Per Harald Agerup

Christian Anton Smedshaug

Norske Lakseelver Styret: Synne Vahl Rogn, vara: Finn 
Erlend Ødegård

Finn Erlend Ødegård

Samarbeidsrådet for anadrome laksefisk Hågen Einang, vara: Finn Erlend Ødegård 
(felles representant for NB, NSF, NBS og 
Norskog)

Finn Erlend Ødegård

Forskning

Bioforsk Styret: Bjørn Iversen (leder) Ingrid Melkild

Fondet for forskingsavgift på landbruks-
produkt

Styret: Berit Hundåla, vara: Ingrid Mel-
kild

Ingrid Melkild

Forskingsmidler over jordbruksavtalen Styret: Berit Hundåla, vara: Ingrid Mel-
kild

Ingrid Melkild

FoU-prosjekt om HMS i landbruket Referansegruppe for Senter for Bygdefor-
sking sitt prosjekt, Inger Johanne Sikke-
land (leder). Referansegruppe for SINTEF 
Teknologi og Samfunn sitt prosjekt, 
Harald Velsand

Inger Johanne Sikkeland

Norges Forskingsråd Norsk miljøforskning mot 2015
Rådgivende utvalg forurensing: Bjørn 
Gimming (medlem). Rådgivende utvalg 
land: Astrid Solberg (observatør)

Ingrid Melkild

Norsk senter for bygdeforsking Styret: Steinar Klev Ingrid Melkild

Rådgivende utvalg for forsking og innova-
sjon (RUFI)

Ingrid Melkild Ingrid Melkild

Stiftelsen fondet for jord- og myrundersø-
kinger

Per Harald Agerup, vara: Harald  
Velsand 

Per Harald Agerup

Forsvar

Folk og Forsvar Åse Berit Valle Åse Berit Valle

Landsrådet for Heimvernet (2010-2013) Clara A. Hveem, vara: Pål-Arne Oulie Pål-Arne Oulie

Frukt, bær og grønnsaker

Kontraktdyrkernes Landslag Styret: Jens Edv. Kase Turid Stjernstrøm

Stiftelsen Opplysningskontoret for frukt og 
grønnsaker

Styret: Jens Edv. Kase, vara: Anders J. 
Huus

Erik Almhjell

Gartnerforbundets grøntutvalg Martha Meland Erik Almhjell

Helse, miljø og sikkerhet

Direktoratet for arbeidstilsynet Rådgiveande forum: Inger Johanne Sik-
keland, vara: Bjørg T. Augland

Inger Johanne Sikkeland

Landbrukets brannvernkomitè Pål-Arne Oulie (leder), Einar Frogner Pål-Arne Oulie

Landbrukets HMS-tjeneste Styret: Einar Frogner, Inger Johanne 
Sikkeland, vara: Harald Velsand og Ingrid 
Melkild

Inger Johanne Sikkeland
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Representasjon fra Norges Bondelag Kontakt i sekretariatet
Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i land-
bruket

Nils T. Bjørke og Inger Johanne 
Sikkeland

Inger Johanne Sikkeland

Sikringsradioutvalget Inger Johanne Sikkeland, vara: 
Harald Velsand

Inger Johanne Sikkeland

Innkjøpsordninger

Agrikjøp Styret: Harald Velsand, vara Per Skorge Andreas Lunder

Agrol A/S Birte Usland, vara: Brita Skallerud, 
Per Skorge, vara: Harald Velsand

Harald Velsand

Internasjonal representasjon

COPA – COCEGA Hildegunn Gjengedal og Ingrid 
Melkild

Hildegunn Gjengedal

Den norske FAO-komiteen Hildegunn Gjengedal Hildegunn Gjengedal

IFAP (avviklet i 2011) OECD-komiteen: Berit Hundåla

NASCO – North Atlantic Salmon Conserva-
tion Organisation

Finn Erlend Ødegård Finn Erlend Ødegård

NBC – Nordens Bondeorganisationers Cen-
tralråd

Den norske avdelingen: Leder, 1. og 2. 
nestleder
NBC-presidiet: Leder og generalsekretær
NBC-utskotet: Hildegunn Gjengedal

Hildegunn Gjengedal

World Farmers Organisation Styret: Berit Hundåla Hildegunn Gjengedal

Internasjonale spørsmål

Felleskampanjen Hildegunn Gjengedal Hildegunn Gjengedal

Nei til EU Styret: Jon Trøite
Kontrollkomiteen: Harald Milli

Hildegunn Gjengedal

Regjeringens EU-utvalg Nils T. Bjørke, vara: Per Skorge Per Skorge

UDs WTO-utvalg Berit Hundåla, vara: Anders J. Huus Anders J. Huus

Jordbruksforhandlingene

Jordbrukets forhandlingsutvalg Nils T. Bjørke, Berit Hundåla, Brita Skal-
lerud, vara: Einar Frogner, Jens Edvard 
Kase

Anders J. Huus

Budsjettnemnda for jordbruket Astrid Solberg, Anders J. Huus
Felles representant i Budsjettnemnda for 
NB og NBS: Per Aas

Anders J. Huus

Arbeidsgruppe fraktordning for korn Einar Frogner Anders J. Huus

Beiteprosjektet Finn Erlend Ødegård Finn Erlend Ødegård

Klagenemnda for kvoteordningen for melk 
2010-2011

Bjarne Leonhardsen, vara: Erik Alm-
hjell 

Erik Almhjell

Markedsregulators rolle med hovedvekt på 
mottaksplikten

Clara Hveem, Per Harald Agerup Per Harald Agerup

Referansegruppe: Delutbetaling av avløser-
tilskudd ferie/fritid

Erik Almhjell Erik Almhjell

Styringsgruppe: Handlingsplan for innlands-
fiske

Finn Erlend Ødegård Finn Erlend Ødegård

Styringsgruppe: Rekruttering til landbruks-
utdanning

Solveig Skogs og Einar Frogner Solveig Skogs

Korn/kraftfôr

Reklamasjonsnemnda for kraftfôr Anders J. Huus Anders J. Huus

Reklamasjonsnemnda for såvarer Anders J. Huus Anders J. Huus
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KSL Matmerk

Stiftelsen KSL Matmerk Styret: Nils T. Bjørke Per Harald Agerup

Faggruppe HMS Jon Trøite, vara: Inger Johanne 
Sikkeland

Inger Johanne Sikkeland

Faggruppe husdyr Trond Spanne, vara: Ingrid Melkild Ingrid Melkild

Faggruppe Inn på tunet Ingunn Sigstad Moen, vara: Mats Olsen Mats Olsen

Faggruppe KIL Bjarne Leonhardsen og Solveig Skogs, 
vara: Harald Velsand

Solveig Skogs

Faggruppe planter, miljø og ressursfor-
valtning

Kåre Holand, vara: Erik Almhjell Erik Almhjell

KSLs arbeidsutvalg Jens Edvard Kase Ingrid Melkild

KSLs koordineringsutvalg Einar Frogner, vara. Per Harald Agerup Per Harald Agerup

Klagenemnda for klager på KSL-revisjoner Hans Huseby, vara: Merete Støfring Anders J. Huus

Landbruks- og matdepartementet

Organisering av instituttstrukturen, UMB Utredningsgruppe: Eli Reistad Christian Anton Smedshaug

Matkjedeutvalget (-2011) Eli Reistad (medlem) Per Harald Agerup

Mattilsynet

Mattilsynets kontaktutvalg Einar Frogner Ingrid Melkild

Miljø

Genressursutvalget for kulturplanter Eli Reistad Anders J. Huus

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk 
av plantevernmiddel

Jens Edvard Kase, vara: Anders J. Huus Anders J. Huus

Norsk Landbrukssamvirkes rådgivende ut-
valg for miljø (RUMT)

Ingrid Melkild Ingrid Melkild

Næringsutvikling

Bondens Marked Jens Edvard Kase Mats Olsen

Det norske måltid Marit Strand Marit Strand

Internasjonale Grüne Woche Marit Strand Marit Strand

Klagenemnda for BU-saker Anders J. Huus Anders J. Huus

KULMAT-prosjektet Styringsgruppa: Synne Vahl Rogn Marit Strand

Mat langs nasjonale turistveger Marit Strand Marit Strand

Møtearena Reiseliv Styringsgruppa: Marit Strand Marit Strand

Norges Bondelags Askeladdpris Jury: Lederne i NB og NBU, en fylkes-
leder, samt styreleder i Landkreditt

Turid Stjernstrøm

Statsrådens kontaktorgan for næringsut-
vikling

Nils T. Bjørke Per Harald Agerup

Statsrådens kontaktorgan for reiseliv Nils T. Bjørke Marit Strand

Stiftelsen Norsk Kulturarv Rådet: Harald Velsand (2011-2013) Harald Velsand

Pris/Produksjon/Marked

Norsk Landbrukssamvirkes rådgivende ut-
valg for næringspolitikk (RUN)

Jostein Lindland/Arild Bustnes Arild Bustnes

Omsetningsrådet og arbeidsutvalget Nils T. Bjørke, vara: Per Skorge. Omset-
ningsorganisasjonenes felles represen-
tant i arbeidsutvalget: Fredmund Sandvik

Per Skorge

Produsentutvalg for markedsregulering i 
Norske Felleskjøp (2008-2011)

Bjørn Gimming Anders J. Huus
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Rådet for jordbruksavtalespørsmål Sammensett av forhandlingsutvalget i 

jordbruket, ledere og daglege ledere fra 
Tine, GH, Norske Felleskjøp, Nortura BA, 
Norsk Landbrukssamvirke.

Anders J. Huus

Rovdyr

Kontaktutvalg for rovviltforvalting Berit Hundåla og Finn Erlend 
Ødegård 

Finn Erlend Ødegård

Utvalg for erstatningsordningene ved  
husdyrtap

Berit Hundåla Finn Erlend Ødegård

Samarbeidsorganisasjoner

Bygdefolkets Studieforbund Styret: Steinar Klev (2011-2013)
Årsmøtet: Lisbeth Nordbye og Ole 
Andreas Lilloe-Olsen (2010 og 2011) 
Synne Vahl Rogn og Solveig Skogs (2011 
og 2012), vara i rekkefølge: Vidar 
Andresen, Marit Haugen og Harald 
Velsand. Valgnemnd: Harald Velsand

Solveig Skogs

Det Kgl. Selskap for Norges Vel Representantskapet: Leder i Norges 
Bondelag, vara: 1. nestleder

Harald Velsand

Landbrukets Arbeidsgiverforening Knut Hoff (årsmøteutsending) Knut Hoff

Norges Bygdekvinnelag Styret: Synne Vahl Rogn, vara: 
Solveig Skogs. Årsmøtet: Fylkesleder i 
det fylket der årsmøtet holdes, samt 
fylkesleder i et nabofylke

Solveig Skogs

Norges Bygdeungdomslag Styret: Brita Skallerud, vara: Pål-Arne 
Oulie. Repr. skapet: Fylkesleder i det 
fylket der årsmøtet holdes, samt fylke-
sleder i et nabofylke. Årsmøtet: Fire i 
samsvar med NBUs vedtekter

Pål-Arne Oulie

Norges Skogeierforbund Representantskapet: Nils T. Bjørke
Kontaktutvalget: Nils T. Bjørke og Per 
Skorge

Per Harald Agerup

Norsk Gartnerforbund Kontaktutvalget: Nils T. Bjørke, Per 
Skorge og Erik Almhjell

Erik Almhjell

Norsk Landbruksmuseum Styret: Hans Ellef Wettre Harald Velsand

Økologisk landbruk

DEBIO Åse Ingebjørg Homme Anders J. Huus

Gratis førsteråd for omlegging til økologisk 
drift (LFR)

Styringsgruppe: Anders J. Huus, vara: 
Ingrid Melkild

Anders J. Huus

Møtearena for økologisk landbruk (SLF) Anders J. Huus, vara: Ingrid Melkild Anders J. Huus

Regelverksutvikling økologisk landbruk 
(Mattilsynet)

Anders J. Huus, vara: Ingrid Melkild Anders J. Huus
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Personalet
Personalet fordeler seg på: 
• Norges Bondelag med totalt 8 ansatte  

(6,5 årsverk)
• Bondelagets Servicekontor AS med totalt 110 

ansatte (103 årsverk):
 - Sentralt sekretariat: 54 (52 årsverk)
 - Fylkeskontorene: 56 (51 årsverk)

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner skjer 
gjennom Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og Kontaktutvalg 
(KU). Norges Bondelag har avtale om forsikring og be-
driftshelsetjeneste for de ansatte sentralt. I 2011 er 
det utgitt 11 nummer av Personalnytt, avholdt tre all-
møter og tre møter i AMU.

Arbeidsmiljøundersøkelse
Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i mars 
med en svarprosent på 87 %. Resultatene fra arbeids-
miljøundersøkelsen var gode og det har vært en po-
sitiv framgang siden forrige undersøkelsen i oktober 
2008. Oppfølgingsprosessen av undersøkelsen ble lagt 
avdelings- og fylkesvis og det er utarbeidet tiltaks- og 
oppfølgingsplaner for de områder med et forbedrings-
potensial.

Leder- og medarbeideropplæring
Vi har gjennomført leder- og medarbeideropplæring 
for alle ansatte. I løpet av høsten ble det arrangert to 
samlinger med lederopplæring for organisasjonssjefer 
og fagsjefer med fokus på lederskap og kommunika-
sjon.

I medarbeideropplæringen rettet vi oppmerksomhe-
ten mot hvordan medarbeiderne på ulike nivåer både 
kan ta del i videreutviklingsprosesser og medvirke til 
hele organisasjonens kvalitetsutvikling på området le-
derskap – medarbeiderskap.

Introduksjonskurs
I april ble det avholdt introduksjonskurs for nyansatte 
på hovedkontoret og fylkeskontorene. 

Sekretariatskonferanse
Ansatte i Bondelaget sentralt og ved fylkeskontorene 
blir invitert til konferanse en gang i året.  Sekreta-
riatskonferansen 2011 samlet 104 medarbeidere på 
Klækken Hotell, Hønefoss.

Programmet ble lagt opp med felles samling første 
dag. Generalsekretær Per Skorge holdt foredrag om 
sine forventninger og ønsker til sekretariatet. Ellers 
besto programmet av: Arbeidsmiljøundersøkelsen med 
resultater, oppfølging og gruppearbeid, IT-utvikling og 
to omganger med tre parallelle temaer: 1: Regnskap 
for fylkeslaga, landbrukspolitiske tema og telefoni. 2: 
Public/saksbehandling, nytt pensjonssystem og nyhe-
ter fra landbruksjuss. Etter fagprogrammet var det 
”Ut på tur i nærområdet” i regi av næringspolitisk av-
deling.

Aktiv Bedrift
Organisasjonen har gjennomført tre trimkampanjer i 
samarbeid med Aktiv Bedrift for å sette fokus på mo-
sjon og helse for ansatte i hele organisasjonen.

Ansatte ved hovedkontoret
 
Generalsekretær: Per Skorge
Rådgiver: Eva I. Ambjørnrud

Administrasjonen
Ass. generalsekretær: Knut Hoff 
HR-rådgiver: Catharina B. Andersen

Økonomienhet
Økonomisjef: Leif Egil Slåtten
Rådgivere: Solfrid Bratteteig, Håkon G. Kvamme, 
Petter Hansen
Konsulent: Unni Wolden Staver 

IT-enhet
IT-sjef: Terje Lystad
Rådgiver: Tom Hannigan

Arkiv
Arkivleder: Kari Henriksson
Konsulent: Hilde Pedersen

Ekspedisjon
Ekspedisjonsleder: Cato Ørsal
Konsulent: Terje Benjamin

Sentralbord
Sekretærer: Mona Sandnes, Inger Sletmoen



Avdeling for regnskap og juridisk 
service
Avdelingssjef: Arild Bustnes (til 31.10), Arnstein 
Tveito (fra 1.11)
Rådgiver: Liv Ellen Fischer
Konsulent: Tone Lind

Fagavdeling for regnskap og  
driftsøkonomi
Fagsjef: Knut Andresen
Rådgivere: Sigurd Løland, Jon Sigurd Tuset, Arnstein 
Tveito (til 31.10)
Konsulent: Britt Johanne Østby 

Juridisk fagavdeling
Advokat/juridisk fagsjef: Ole Jacob Helmen 
Advokater: Alfred Schøyen, Erlend Stabell Daling, 
Sissel Fykse

Faggruppe skatt
Advokater: Jan H. Bangen, Rune Rylandsholm
Advokatfullmektig: Marianne Elisabeth Imerslund
Rådgiver: Elling Bjerke 

Informasjonsavdelingen
Informasjonssjef: Kjetil Randem
Seniorrådgiver: Per Ole Andersen-Ranberg
Rådgivere: Guro Bjørnstad, Marthe Haugdal (fra 16.8)

Næringspolitisk avdeling
Næringspolitisk sjef: Jostein Lindland (til 30.9, per-
misjon), Arild Bustnes (fra 1.11)
Ass. næringspolitisk sjef: Astrid Solberg (permisjon 
fra 1.11 til 31.12.2013)
Seniorrådgivere: Per Harald Agrup, Anders Huus, 
Hildegunn Gjengedal, Ingrid Melkild, Christian Anton 
Smedshaug (til 14.9)
Rådgivere: Mats Olsen, Marit Strand, Finn Erlend 
Ødegård, Ole Nikolai Skulberg (til 1.3), Erik Almhjell, 
Mina Mjærum Johansen (fra 1.6)
Konsulent: Turid Stjernstrøm
Prosjekt: Harald Velsand (fra 1.11 til 31.12.2013), 
Hans Ellef Wettre (til 28.2), Sigbjørn Gjeldsvik (til 
30.6.2012), Svein Guldal (til 31.12.12)
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Organisasjonsavdelingen
Organisasjonssjef: Harald Velsand (permisjon fra 
1.11 til 31.12.2013), Astrid Solberg (fra 1.11 til 
31.12.2013)
Styresekretær: Åse Berit Valle
Rådgivere: Andreas Lunder, Pål-Arne Oulie, Solveig 
Skogs, Inger-Johanne Sikkeland
Konsulenter: Anne-Gro Halvorsen, Gunn Mari Galle-
berg, Bjørn A. Hvaleby (fra 1.12)
Prosjektleder: Mali Romestrand (fra 1.5 til 1.4.2014)

Ledergruppen
Ledergruppen er satt sammen av generalsekretær, 
ass. generalsekretær, næringspolitisk sjef, organisa-
sjonssjef, informasjonssjef og avdelingssjef for avde-
ling for regnskap og juridisk service. Styresekretær 
møter i ledergruppen.

Ansatte på fylkeskontorene
 
Akershus
Organisasjonssjef: Toril Wiksland
Konsulent: Hanne Eriksen
Sekretær: Ellen Thingelstad

Østfold
Organisasjonssjef: Nina Glomsrud Saxrud
Rådgiver: Karoline Fjeldstad (permisjon til 31.8.2012)
Konsulenter: Anne Guro Syversen, Une L. Tysdal (vikar 
fra 1.4)

Hedmark
Organisasjonssjef: Ludvig Bjerke-Narud
Rådgiver: Lars Alhaug (til 30.9)
Konsulent: Anne Rustad

Oppland
Organisasjonssjef: Ola Råbøl
Rådgiver: Astrid Simengård
Konsulenter: Jorunn Løvdal, Tåle Willerud

Buskerud
Organisasjonssjef: Ole Andreas Lilloe-Olsen
Rådgiver: Ingrid B. Terum (vikar til 1.10)
Konsulenter: Olav Bjotveit (til 31.10), Eldor Bjerke, 
Sissel Røes Waaler, Åse Torill Torjul (vikar til 1.4)
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Vestfold
Organisasjonssjef: Vidar P. Andresen
Rådgiver: Amund Kind
Konsulent: Elisabeth Larsen

Telemark
Organisasjonssjef: Amund Johnsrud
Konsulent: Bergit Li

Agderkontoret
Organisasjonssjef: Finn Aasheim
Konsulenter: Turid Breistøl, Henny Erstad (til 30.6), 
Øystein Moi (fra 22.8)

Rogaland
Organisasjonssjef: Svein Helge Harbo (til 1.4), Olav 
Sande (fra 1.4)
Rådgiver: Marianne Osmundsen (fra 22.8)
Konsulenter: Olav Sande (til 1.4), Signe Henriksen, 
Målfrid Husebø

Hordaland
Organisasjonssjef: Lars Peter Taule
Rådgiver: Geir Totland
Konsulenter: Maria M. Skjold, Tore Henrik Øye (vikar 
til 31.8)

Sogn og Fjordane
Organisasjonssjef: Merete Støfring
Rådgiver: Anita Sæther (fra 1.2)
Konsulent: Oddvin Haugland

Prosjektleder: Terje Engvik (til 1.10.2013)
Sekretærer: Toril Øvrebø (til 1.2)

Møre og Romsdal
Organisasjonssjef: Gunnar K. Wentzel (til 31.7), Arnar 
Lyche (fra 1.9)
Rådgiver: Arild Erlien
Konsulenter: Atle Frantzen, Anne Turid Myrbostad

Sør-Trøndelag
Organisasjonssjef: Jon Gisle Vikan
Rådgiver: Norvald Berre (til 31.12)
Konsulenter: Perly Larsen (til 1.8), Gunn I. Stokke 
(permisjon fra 1.10), Anne K. Føll, Audun Hageskal 
(fra 1.12)

Nord-Trøndelag
Organisasjonssjef: Marit Haugen
Rådgivere: Pål-Krister V. Langlid, Ove Magne Ribsskog
Konsulent: Brita Buan (fra 14.3)

Nordland
Organisasjonssjef: Geir Jostein Sandmo (fra 1.2)
Konsulenter: Finn Erik Føde, Linda M. Berg Nordlie

Troms
Organisasjonssjef: Unni Hellebø Andreassen 
Konsulenter: Anita Skånhaug, Ajna Nystad

Finnmark
Organisasjonssjef: Veronica Andersen 

Bondelagskokk Kurt Ove Øraas og Buskerud Bondelag serverer mat på Moodsvisning. Her sammen med  
Simen Staalnacke og Peder Børresen fra Moods og Norway
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Konsernregnskap 2011
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Bondesangen
Tekst: Jonas Dahl

Melodi: Rett som ørnen stiger

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord.
Der er moderstyrken, Først bak plogen gror.
Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem.

Første bonden var Hele landets far.

Jord, du er vår moder - Overalt ennu.
Skifter livets goder, Trofast bliver du.
Ligger hvor du lå, Byder hvor vi gå,
Årvisst enn i dag – Åndens underlag.

Sterk som havets bølge, Norges Bondestand
Sine fedre følge. Tro mot Gud og land.

- Bølg til tegn derpå, Blad og aks og strå.
Bølg fra støl til strand, Om vårt fedreland.
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