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Jordbruksforhandlinger og aksjonsberedskap 
 
I morgen tirsdag 5. mai er Statens tilbud i jordbruksforhandlingene ventet, og 
forhandlingene skal være avsluttet 15. mai. Det vil si at i denne perioden er 
det nødvendig med beredskap for at det kan bli brudd med påfølgende 
aksjoner.  
 
Fylkeslaget koordinerer aksjonsberedskapen, men det ønskelig at lokallaga har 
egne planer for aksjoner i tillegg.  
 
Underveis i jordbruksforhandlingene vil lokallagslederne bli holdt orientert via 
SMS om utviklingen i forhandlingene. 

   

  
 

  

  

  

   

 

   

Bli med på klimaarbeidet! 
 
Norges Bondelag trapper opp arbeidet med klimapolitikk og klimaløsninger. Og 
vi vil gjerne ha med flere lokallag og fylkeslag! Sammen med Norsk 
Landbruksrådgivning setter vi nå i gang et prosjekt for å vurdere gratis 
førsteråd for klimatiltak på gårdsbruk. Men mange klimatiltak blir allerede 
gjort. Vi utlyser derfor en konkurranse for å få fram gode tiltak og vise at det 
allerede er gjort en innsats i næringa.  
 
Det er heldigvis mange som jobber for å stoppe farlige klimaendringer. Denne 
sommeren har kirkens organisasjoner en stor kampanje som kalles 
Klimapilegrim med budskap om en rettferdig klimaavtale i Paris til høsten. 
Denne kampanjen har lokallag og fylkeslag i Bondelaget muligheten til å delta 
i. Du kan se hvordan lengre ned. Håper mange finner sin måte å bidra på.  
 
Finn fram klimaheltene! 
I denne ukens Bondeblad utlyser Norges Bondelag og Bondebladet en 
konkurranse om beste klimatiltak som er gjennomført på et gårdsbruk. Målet 
er å få fram gode ideer til klimatiltak mange gårdbrukere kan gjennomføre og 
vise at klimaarbeidet er i gang i næringa. Fristen for å sende inn forslag er 1. 
juni. Vinneren skal kåres på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 10. – 
11. juni.  
 
Vi utfordrer lokal- og fylkeslag til å nominere 2-3 kandidater, så tidlig som 
mulig i konkurransen. Dersom det kommer inn gode tips tidlig, kan det være 
grunnlag for oppslag i Bondebladet mens konkurransen pågår. Vi ønsker både 
små og store klimatiltak med i konkurransen. Små tiltak kan gjennomføres av 
mange og dermed få stor virkning.  
 
Vinneren får bli med på studietur til Sverige til høsten. Se oppslag i 
Bondebladet når det kommer, og send inn kandidater, kort beskrivelse av 
klimatiltaket og helst et bilde til klima@bondelaget.no. 
 
Klimapilegrim 2015 
Kirkerådet, Den norske kirke og Norges Kristne Råd har sammen med en rekke 
organisasjoner satt i gang arbeidet med Klimapilegrim 2015 . De ønsker å sette 
klimaendringene og klimarettferdighet på dagsordenen. Vi i Bondelaget kan 
være med på å løfte fram klimasaken og viser hvor viktig matproduksjonen er i 
klimaarbeidet.  
 
Klimapilegrim 2015  er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for 
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klimarettferdighet. Gjennom pilegrimsvandringer over hele landet inviterer vi 
til refleksjon over menneskets avhengighet av Skaperen, skaperverket og 
hverandre, samtidig som vi mobiliserer til å ta vare på skaperverket. 
Pilegrimsreisen starter på Svalbard/Nordkapp på Skaperverkets dag den 7. juni 
og beveger seg gjennom Nord-Norge, via Trondheim på Olavsfestdagene og til 
Oslo 15. eller 16. august. I tillegg vil det være en rute som går langs kysten fra 
Stavanger mot Trondheim. Underveis legges det opp til stopp med 
dialogmøter, seminarer og forskjellige aktiviteter. Her kan ditt lokalsamfunn 
være med på vandringen og lage arrangement. 
 
Klimapilegrim 2015 er en del av en internasjonal, tverrkirkelig mobilisering for 
en rettferdig klimaavtale i Paris. Under Klimapilegrim 2015 vil vi derfor samle 
inn underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp og 
mer penger til klimatiltak i utsatte land. Det arrangeres lignende 
pilegrimsvandringer og markeringer i Sverige, Danmark og Tyskland. Fra 
Tyskland vandres det helt fram til Paris (fra 13. sept til 27. nov). 
 
Det kommer til å bli arrangert en rekke vandringer og arrangementer fra den 
7. juni til medio august. De fleste er ennå under planlegging og blir annonsert 
på nettsidene til klimapilegrim etter hvert. Det finnes en Klimapilegrim-
kontakt i hvert bispedømme. Disse kan kontaktes for å få vite mer om planer i 
ditt nærområde.  
 
Mulige bidrag fra Bondelaget til vandringene kan være:  
• Delta på deler av vandringene 
• Gi lokalprodusert mat til de som deltar på vandringene 
• Tilby overnatting til pilegrimer 
• Bidra med for eksempel hesteskyss deler av strekningen 
• Invitere vandrerne til steder som er interessante i en 
mat/klimasammenheng: drivhusene på Mære landbruksskole, til bønder som 
har mista jorda i flom osv.  
 
Alt dette bør være egnet for oppslag i sommer-lokalaviser.  
 
Det vil også arrangeres enkeltstående samlinger, debatter, konserter osv. På 
disse kan det være aktuelt for lokallag og fylkeslag å ha stand og evt bidra med 
deler av matserveringen.  
 
Norges Bondelag har hatt møter med Kirkerådet, Den norske kirke og Norges 
Kristne Råd. Der har vi blitt enige om at neste gang det sendes ut informasjon 
til Klimapilegrim-kontaktene, så blir det foreslått at de som organiserer 
aktiviteter i de ulike bispedømmene kan kontakte våre lokallag og fylkeslag og 
invitere til samarbeid der hvor de ønsker det. Dersom lokallag og fylkeslag i 
Bondelaget ønsker, er alle veldig velkommen til å kontakte kontaktpersonene i 
sitt bispedømme for å foreslå samarbeid eller melde sin interesse.  
 
Dersom noen har spørsmål om klimakonkurranse, klimapilegrim eller andre 
klimaaktiviteter, ta gjerne kontakt med ane.hansdatter.kismul@bondelaget.no 
eller på tlf 91006060. 

  
 

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
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