Norges Bondelag

Protokoll
Vår dato

09.06.2021

Re visjon

Vår re fe ranse

21/00064-20

Utarbe ide t av

Åse Berit Valle
Til:

Kopi:

Protokoll fra årsmøte den 9. og 10. juni 2021
Tid:

9. og 10. juni 2021

Sted:

Thon Hotel Vettre, Asker

Møteledere: Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug
Årsmøtet ble satt kl 10.00.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad ønsket velkommen til alle delegater og gjester som deltok
fysisk og digitalt.
Ordføreren framførte minneord over Per Aas – (tidligere styremedlem i Norges Bondelag)
Kulturinnslag og markering av 125-års jubileet ved Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad.
Aasmund Nordstoga fremførte prolog, skrevet av tidligere leder Bjørn Iversen.
SAK 1
NAVNEOPPROP
Det ble foretatt digitalt opprop. Ordfører ba om godkjenning av representant fra Norges
Skogeierforbund. Godkjent.
Oppropsliste vedlegges protokollen.
SAK 2
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Ordfører refererte til innkalling og saksliste som var utsendt i tråd med fristen den 22. april
2021.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.
SAK 3

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN

Ordfører foreslo May Britt Lode og Ole-Kristian Bergerud til å underskrive protokollen
sammen med ordfører Elisabeth Irgens Hokstad.
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Vedtak:

Til å underskrive protokollen velges May Britt Lode og Ole-Kristian Bergerud i tillegg til
ordfører Elisabeth Irgens Hokstad.
SAK 4
ÅPENT ELLER LUKKET MØTE
Ordføreren refererte representantskapets innstilling.

Vedtak:

Årsmøtet holdes som åpent møte med anledning til å lukke møtet for enkelte saker.
SAK 5
LEDERS TALE
Ordføreren orienterte om taletid og det praktiske i forbindelse med generaldebatten.
Etter forslag fra ordføreren ble disse valgt som resolusjonskomité:
• John-Erik Skjellnes Johansen, styret, leder
• Tone Rubach, Troms
• Erlend Fiskum, Trøndelag
• Marianne Nordhus, Vestland
• Frank Sigvaldsen, Agder
• Silje K. Eckdahl, Vestfold og Telemark
• Bernt Kr. Snapa, Innlandet
• Henrik Nordtun Gjertsen, NBU
• Marit Haugen, TINE SA
Innledning til generaldebatt ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges
BondelagBondelagets 125-årsjubilum og inntektspolitisk arbeid som gjennomgående
oppgave
• Innsats for å motvirke mye av regjeringas politikk de siste åtte åra
• I år var avstanden til regjeringas tilbud i forhandlingene for stor for å kunne inngå
jordbruksavtale
• Nå er tida inne for å stake ut en ny veg. Mange bønder føler at de er på et vippepunkt –
mange spør; er det plass for meg i framtida?
• Landbruket som samfunnskritisk næring under koronapandemien og forståelse for
landbruket
• Jordbruksforhandlingene – med plattformen fra representantskapet, forventingene i
organisasjonen og #Bondeopprør, som forsterket trøkket. Fravær av vanlige møter har
vært et savn
• Det er jobbet bredt også i Bondelaget med tallgrunnlaget for forhandlingene.
• Hovedpunktene i kravet og bruddgrunnlaget. Vi må tilpasse politikken til det landet vi
produserer mat i.
• Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret
• Forhandlingsretten og betydningen av forhandlingsinstituttet i et bredere perspektiv
• Handelsavtalen med Storbritannia og advarsel om svekking av importvernet.
Betydning av markedsmuligheter for primærproduksjonen og næringsmiddelindustrien
• Grøntnæringa og problemene med sesongarbeidskraft og behov for raske endringer i
innreisemuligheter
• Økende makt til dagligvarekjedene, med eksempel fra planlagt sentralt potetpakkeri i
regi av Coop som vil undergrave distriktsproduksjonen, og økt bruk av EMV i
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kjedene. Vi har økt forventning om rask og effektiv oppfølging av
Dagligvaremeldinga i Stortinget.
Dyrevelferd og arbeidet med dyrevelferdsprogram . Det er krevende for mange
svineprodusenter etter oppslag på NRK og nettsider med bilder fra aktivister fra
svineprodusenter
Klimameldinga i Stortinget og vedtak som forhindret påtvungent kjøttkutt og avgift på
kjøtt. Bondelagets bærekraftstrategi.
Høyesterettens dom om at ulven fortsatt kan forvaltes etter det Stortingets vedtatte
bestandsmål
Arbeidet med erstatningsordninger for pelsdyrbønder som har måttet avvikle sin
produksjon etter Stortingets vedtak om næringsforbud
Inntektspolitisk arbeid med fem krav til neste regjering.
Behov for markedsbalansering og kostnadsutvikling i næringa, og omdømme i lys av
trygg mat og dyrevelferd
Stortingsvalg 2021 og Bondelagets arbeid
Erfaringene som leder av Norges Bondelag og tanker om videre arbeid i
organisasjonen for en samlet bondestand
Lars Petter Bartnes takket for seg som leder av Norges Bondelag

Leder av resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen orienterte om at komiteen ønsket
å legge frem en resolusjon om dyrevelferdig i løpet av dagen.
Det ble åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:
Nr. 34, 26, 116, 159, 17 (replikk), 124, 27 (replikk), 171, 98, 132 (replikk), 15, 31 136
(replikker) og 15 (svarreplikk).
Møtet ble hevet for pause kl. 11.40 og satt igjen kl. 11.50.
Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:
Nr. 10, 119, 5, 125 (replikk), 5 (svarreplikk), 78, 121 (replikk), 46, 39, 67 og 132 (replikker),
39 (svarreplikk), 4, 136 og 119 (replikker), 4 (svarreplikk), Hege Merethe Lindstrøm (Inn på
tunet), 7 (replikk), 11, 164, 32 (replikk), 143, 127 og 17 (replikker), 169, 49, 135(replikk),
150, 36 (replikk), 150 (svarreplikk), 76 (replikk til 49), 60, 17 (replikk), 60 (svarreplikk), 130,
18 og 4 (replikker),130 (svarreplikk), 162, 168 og 127 (replikker), 6 og 29 (replikk).
Møtet ble hevet for lunsj kl. 13.10 og satt igjen kl. 14.00.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad ønsket Landbruks- og matminister Olaug Bollestad
velkommen til årsmøte. Hennes innlegg omhandlet følgende temaer:
• Bærekraft – og landbrukets betydning for et bærekraftig samfunn.
• Forhandlingene med Storbritannia om handelsavtale og resultatet med godt resultat for
landbruk, tross sterkt press om økte importkvoter
• Jordvernstrategi og regjeringas nye strategi med mål om nytt og senket måltall på
maksimal nedbygging på 3000 da pr år.
• Dyrevelferd som en stor utfordring. Har sett dårlig dyrevelferd gjennom oppslag i
media i det siste. Mener arbeidet som er startet opp gir resultater. Omdømme tar tid å
bygge opp, går raskt å rive ned.
• Åtte år med både samarbeid og konflikter mellom Bondelaget og denne regjeringa.
Klimaavtalen svært viktig fundament for landbruket framover, og Stortinget bygger på
den
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Jordbruksforhandlingene 2021 og skuffelsen over bruddet. Hadde skaffet seg
forhandlingsrom og var forhandlingsdyktig på alle punkt, og ønsker å vise
mulighetene i en forhandling
Koronapandemien har vært krevende for landet. Landbruket har stilt opp og levert.
Takk for samarbeidet med Lars Petter Bartens. Hun framhevet evne til å være
konstruktiv, løsningsorientert, tydelig, og å se etter løsninger til det beste for både
næring og enkeltbonde.

Det ble åpnet for spørsmål og synspunkt og følgende hadde ordet:
Nr. 121, 128, 143 og 12.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kommenterte innleggene.
Lars Petter Bartnes overrakte blomst og gavekort til bønder i Malawi til Landbruks- og
matminister Olaug Bollestad.
----------------- ooo ---------------------Bodhild Fjelltveit holdt verveappell til årsmøtet.
----------------- ooo ---------------------Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:
Nr. 32, 31 (replikk), 167, 170 g 15 (replikker), 167 (svarreplikk), 9, 18, 45, 103, 3 og 18
(replikker) og 103 (svarreplikk).
----------------- ooo ---------------------Leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff hilste til årsmøtet og takket Lars Petter
Bartnes for samarbeidet.
----------------- ooo ---------------------Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet:
Nr. 70, 42, 100 (replikk), 42 (svarreplikk), 74, 72 (replikk), 7, 106, 141, 167 og 25 (replikker),
Egil Chr. Hoen (1 vara til styret), 27 og 24 (replikker), Egil Chr. Hoen (1 vara til styret)
(svarreplikk), 35, 36 (svarreplikk), 19, 2 og 132 (replikker), 113, 69, 119 og 29 (replikker) og
69 (svarreplikk).
Møtet ble hevet for pause kl. 16.10 og satt igjen kl. 16.25.
Generalsekretær Sigrid Hjørnegård og Lars Petter Bartnes oppsummerte innleggene.
Leder i resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen la fram forslag til resolusjon:
Dyrevelferd
Følgene fikk ordet:
Nr. 24 (replikk), 25 og 7.
Forslaget til resolusjon ble trukket og vil bli behandlet sammen med den ordinære
resolusjonen.

4

----------------- ooo ---------------------Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad overrakte på vegne av juryen prisen for Årets lokallag til
Aremark Bondelag v/leder Per Ola Haartveit. Aremark Bondelag mottok prisen for godt
organisasjonsarbeid i koronatida og godt faglig arbeid. Stor medlemsvekst i 2020 og har vist
ekstraordinær innsats og engasjement i aktuelle politiske saker. Aremark Bondelag takket for
prisen.
----------------- ooo ---------------------Ordfører gav noen praktiske opplysninger og opplyste om markeringen av Norges Bondelags
125-årsjubileum.
Den digitale sendingen fra årsmøtet ble avslått og møtet fortsatte for delegater og gjester.
Lars Petter Bartnes ble takket for sin innsats som leder av Norges Bondelag gjennom sju år av
fylkeslederne v/Kari Åker, Trøndelag og Elisabeth Gjems, Innlandet, Aslak Snarteland,
Vestfold og Telemark og Anders Felde, Vestland. Fra samvirke takket Anne Jødahl Skuterud,
Felleskjøpet Agri, Trine Hasvang Vaag, Nortura SA og Marit Haugen, Tine SA for godt
samarbeid. Bjørn Gimming takket fra årsmøtet og overrakte gavekort og sykkel.
Lars Petter Bartnes takket for samarbeidet.
Møtet hevet for dagen kl. 17.50.
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Torsdag 10. juni
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad satt årsmøtet kl. 08.15.
SAK 4
LUKKET MØTE
Saken om utnevnelse av æresmedlemskap var utsendt.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad la fram styrets innstilling.
Ingen ønsket ordet.

Vedtak:

Følgende utnevnes til æresmedlemmer i Norges Bondelag:
Bjørn Iversen
Kirsten Indgjerd Værdal
Bjarne A. Undheim

Enstemmig vedtatt.
Ordfører gav noen partiske opplysninger og orienterte om rekkefølge for behandling av
sakene.
Møtet ble hevet for pause kl. 08.20 og satt igjen 08.40.
SAK 5
GENERALDEBATT – forts.
Utkast til to resolusjoner var utsendt.
• Dyrevelferd
• Økt inntekt er jobb nummer 1
Leder av resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen la fram komiteens innstillinger.
Følgene fikk ordet til resolusjonen: Dyrevelferd
Nr. 121, 25, 28 (replikk), 25 (svarreplikk), 60, 27, 37, 17, 117, 30 og 15 (replikker) og 177
(svarreplikk).
Følgende fikk ordet til resolusjonen: Økt inntekt er jobb nummer 1
Nr. 19, 138, 17 og 167.
Leder i resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen orienterte kort og
resolusjonskomiteen trådte sammen for å vurdere de foreslåtte endringene og kommentarene.
SAK 6
NORGES BONDELAGS ÅRSMELDING 2020
Generalsekretær Sigrid Hjørnegård la fram årsmeldinga. Hjørnegård kom blant annet inn på:
• Bondelagets sommerkampanje 2020: #komhit
• 255 rammer plottet inn på digitalt kart
• Koronaåret 2020
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• Hele verdikjeden leverte på imponerende vis
• Landbruket som samfunnskritisk sektor
• Tett kontakt med myndighetene
• Store problemer for grøntnæringa
• Alle aktiviteter utsatt eller avlyst
• Vi bygger Bondelaget – Hvordan utvikle organisasjonen framover?
Saker og (del-) seire
• Kjedemakt:
o Lov om god handelsskikk endelig vedtatt
o Dagligvaretilsyn
• Ny ordning for MRSA-sanering
• Ikke dobbel mottaksplikt for kjøtt
• Plan fram til 2030 for å innfri klimaavtalen
• Pelsdyrerstatning
• Rovdyr – stansa endring i rovviltnemndene
• Reinsdyrbeiting på innmark
• Kommunikasjon i koronaåret
• Dengronneskolen.no
• Hverdagsbondelaget
Ingen ønsket ordet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner Norges Bondelags årsmelding for 2020.
Enstemmig vedtatt.
SAK 7

STYRETS BERETNING – KONSERNREGNSKAP FOR NORGES
BONDELAG 2020. MELDING FRA REVISOR.

Økonomisjef Leif Slåtten la fram regnskapet og revisjonsberetning for 2020. Regnskapet er
tatt inn i årsmeldinga.
Ingen ønsket ordet.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning for 2020
Årsmøtet godkjenner det framlagte selskapsregnskap og konsernregnskap for Norges
Bondelag for 2020.
Årsoverskuddet i Norges Bondelag kr 9 058 673 overføres til opptjent egenkapital.
Konsernets årsoverskudd etter minoritetsandeler er kr 29 294 000
Enstemmig vedtatt.
----------------- ooo ---------------------Leder av næringskomiteen Geir Pollestad hilste digitalt til årsmøtet.
----------------- ooo ----------------------
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SAK 15
FASTSETTING AV GODTGJØRING FOR 2021/2022
Leder i valgnemnda Anne Kristine Rossebø orienterte om valgnemndas innstilling om
godtgjøringer.
Ordfører åpnet for generelle kommentarer til godtgjøringene.
Ingen ønsket ordet.

Vedtak:

A. Møte-/Fraværsgodtgjørelse
Fravær inntil 2 timer:
Fravær 2 – 4 timer:
Fravær over fire timer:

kr 600,kr 1250,kr 2500,-

Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling
og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til møtet. Satsene for møte-/fraværsgodtgjørelse
gjelder også for fylkeslagene.
1:

Leder i Norges Bondelag

2/3:

1. og 2. nestleder
Godtgjørelse……………………………………………250 000,-

4:

Øvrige styremedlemmer
Godtgjørelse 4. AU-medlem……………….….……… 155 000,Godtgjørelse øvrige styremedlemmer………………… 110 000,Godtgjørelse 1. varamedlem……………………………110.000,-

5:

Ordfører
Godtgjørelse………………………………………… …80 000,-

6:

Varaordfører
Godtgjørelse………………………………………………20 000,-

7:

Fylkesledere
Godtgjørelse………………………………………… … 155.000,-

8:

Ledere av faste utvalg

Styreleder i Norges Bondelag godtgjøres med honorar på kr 670.000,- pr. år. I tillegg dekkes
dokumenterte lønnsutgifter, med kr 455.000,- ubenyttede utgifter til avløser utbetales som
honorar. Leder mottar ikke møte-/fraværsgodtgjørelse.

Valgnemnda:
10:
Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag
11:
Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag
12:

15.000,41.200,8.500,-

Godtgjørelse ved deltagelse på kurs
Norges Bondelag dekker møte-/fraværsgodtgjørelse for kurs og skolering som er
avtalt.
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13:

Barnepass
Det dekkes dokumenterte utgifter til barnepass for tillitsvalgte som har ansvaret for
barn under 10 år. Det gis inntil sats for møte-/fraværsgodtgjørelse.

14:

Utbetaling av reiseregninger
Reiseregning skal sendes inn så fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er
avholdt. Mottas reiseregningen etter fristen, vil det ikke bli utbetalt med møte/fraværsgodtgjørelse. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert.

15.

Kostnadsdekning (benyttes i stedet for møte-/fraværsgodtgjørelse over 4 timer) 2800,-.
Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere.
Dekning med dokumentasjon for utgifter til avløser.

B. Reise- og kostgodtgjørelse for 2021/2022
Ved reiser for Norges Bondelag forutsettes det benyttet den reisemåte som er rimeligst for
organisasjonen, reisetid tatt i betraktning.
• Det dekkes kosttillegg etter regning innenfor rammen av statens regulativ.
• Reisegodtgjørelse for bruk av egen bil etter statens satser.
Enstemmig vedtatt.
SAK 8

RAMMEBUDSJETT OG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG
OG BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS FOR 2022

Audhild Slapgård la fram representantskapets innstilling til årsmøte.
Det ble åpnet for spørsmål og følgende fikk ordet:
Nr. 136 (replikk).

Vedtak:
.

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets

Servicekontor AS 2022

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG:
Ordinær sats for medlemmer fra og med 31 år til og med 69 år
Redusert sats for husstandsmedlemmer
Redusert sats for medlemmer til og med 30 år og fra og med 70 år
Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år

kr
kr
kr
kr

995,650,650,305,-

Fast servicekontingent
Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom
Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon

kr
kr

585,1280,-

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da
Areal som disponeres i driften av bruket

kr

3,412

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da
Øvre grense pr medlem kr 700,-

kr

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS:

0,825
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Produksjonsavhengig kontingent
Sats for produksjonskontingent økes med 2,5 %. De ulike intervallene blir etter dette:
Sats
Produksjonsavhe
2022
Produksjonsavhengig
ngig kontingent
(kr)
kontingent
Faktor 0,00 - 0,09

0

Faktor 2,51 - 3,00

Sats
202
2
(kr)
3962

Faktor 0,10 - 0,30
Faktor 0,31 - 0,50

0
554

Faktor 3,01 - 3,50
Faktor 3,51 - 4,00

4013
4250

Faktor 0,51 - 0,70

1095

Faktor 4,01 - 4,50

4476

Faktor 0,71 - 0,90

1611

Faktor 4,51 - 5,00

4701

Faktor 0,91 - 1,10

2159

Faktor 5,01 - 5,50

5022

Faktor 1,11 - 1,30

2676

Faktor 5,51 - 6,00

5251

Faktor 1,31 - 1,50
Faktor 1,51 - 2,00

3263
3461

Faktor 6,01 - 6,50
Faktor 6,51 - 7,00

5350
5406

Faktor 2,01 - 2,50

3787

Faktor 7,01 - 9999

5479

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets
ServicekontorAS økes til kr 9.200,-. Maksimumskontingenten gjelder også for
selskap med jordbruksproduksjon.
B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag
for 2022 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2021.
Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser:
1. Tilbakeføring til lokallagene
Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag
Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i NordTromsog Finnmark
5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2021
kr 26,- pr betalende medlem
Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene
Opplæring/tilrettelegging lokallag
Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene
Sum tilbakeføring til lokallagene

494
12
6 700
1 524
8730
375
4 856
13 961

2. Tilbakeføring til fylkeslagene
Rammebevilgning til fylkeslagene
Støtte til unge bønder kurs

19 310
206

Sum tilbakeføring til fylkeslagene

19 516

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag

33 477

Enstemmig vedtatt.
Møtet ble hevet for pause kl. 09.50 og satt igjen kl. 10.10.
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SAK 9

STORTINGSVALG 2021 – FEM KRAV TIL BEDRE INNTEKTER I
NORSK LANDBRUK
Bodhild Fjelltveit la fram styrets innstilling til årsmøte.
Det ble åpnet for kommentarer og følgende fikk ordet:
Nr. 29, 59, 140 (replikk), 22, 20, 25, 4 (replikk), 25 (svarreplikk), 24, 136, 18, 88, 119 og 44
(replikker).
Bodhild Fjelltveit tok med seg innspillene og styret trådte sammen for å vurdere de foreslåtte
endringene og kommentarene.
SAK 5
GENERALDEBATT – forts.
Leder av resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen la fram komiteens endringer etter
forrige behandling.
Det ble åpnet for om noen ønsket å opprettholde sine endringsforslag til resolusjonen.
Følgende fikk ordet til forretningsorden:
Nr. 24 og 17.
Følgende endringsforslag ble tatt opp til votering:
Linje
nummer
Overskrift

Forslag fra

Endringsforslag

Møre og
Romsdal

Norges Bondelag godtar ikke
dårlig dyrevelferd og har
nullvisjon for
dyrevelferdssaker.

Avvist/Tas
Avstemming
inn/ivaretatt
Avvist
For: 124
Mot: 42
Blank:1
Forslaget falt

Endres til: Norges Bondelag
godtar ikke dårlig dyrevelferd
og har nullvisjon for brudd på
regelverket.
Linje 6-7: ny tekst: Vi bønder Avvist
ynskjer openheit om korleis
norske produksjonsdyr har det.

6 og 7

Vestland

10-12

Rogaland

Stryk linje 10-12: Gjennom
oppfølging (…) andre som
steller dyra.

Avvist

14 – 15

Rogaland

Stryk linje 14 - 15: Vi vil få
frem (…) tilsyn fra
Mattilsynet.

Avvist,

17

Elisabeth
Gjems

Linje 17 Tilføyelse: "Vi slår
ring rundt det norske
husdyrholdet."

Avvist, ikke
relevant

For: 95
Mot: 71
Forslaget falt
For: 149
Mot: 16
Blank 1
Forslaget falt
For: 122
Mot: 45
Blank 3
Forslaget falt
For: 134
Mot: 32
Blank: 1
Forslaget falt
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Følgende fikk ordet til forretningsorden:
Nr 15 og 25.
Ordfører tok opp hele resolusjonen opp til avstemming:

Vedtak:

Uttalelsen fikk 155 stemmer, 5 stemte mot og 5 blanke.
Uttalelsen vedlegg protokollen.
SAK 10

INNKOMNE SAKER

Det var innkomne saker fra Vestland Bondelag, Østfold Bondelag, Innlandet Bondelag og
Rogaland Bondelag: Endring av Budsjettnemndas tallmateriale.
Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag, Elisabeth Gjems, fylkesleder i
Innlandet Bondelag, Marit Epletveit, fylkeslederne i Rogaland Bondelag la fram sakene og
fremmet et forslag til vedtak.
Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag la fram nytt forslag til vedtak til
representantskapet og årsmøtet fra: Rogaland Bondelag, Innlandet Bondelag, Østfold
Bondelag og Vestland Bondelag:

Endringer i de tre siste avsnittene (markert i kursiv og understrek):

Årsmøtet i Norges Bondelag vil at styret skal arbeide aktivt inn mot utvalget slik at det blir
utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene
dei aktive bøndene i jordbruket står overfor, og gir et korrekt bilde av jordbrukets kostnader
og inntektsutvikling. Leie av melkekvote og jordleie må inn som en del av kostnaden i
totalkalkyla.
Årsmøtet vil at styret arbeider for et nytt tenelig resultatmål «Vederlag til arbeid», der det
er gitt egen avkastning for egenkapitalen, i tillegg til resultatmålet vederlag til arbeid og
egenkapital
Årsmøtet i Norges Bondelag vil at det jobbes for at dette grunnlaget skal innarbeides i
grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene i 2022.

Erling Aas-Eng la fram representantskapets innstilling til årsmøtet og oppfordret årsmøtet til å
støtte det alternative forslaget fra de fire fylkene.
Det ble åpnet for debatt.
Nr. 2, 15 (til forretningsorden), 113, 199 (replikk), 25, 119 (replikk) og 25 (svarreplikk).
Nr. 113 Frank Sigvaldsen fremmet følgende forslag:
Tilleggsforslag etter nest siste avsnitt på forslaget fra de fire fylkene:
Videre må det arbeides for at stortinget vedtar inntektsmåling på nivå.
Møtet hevet for lunsj kl. 11.40 og satt igjen kl. 12.30.
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----------------- ooo ---------------------Ordfører Elisabeth Irens Hokstad overrakte medalje og diplom digitalt til æresmedlemmene:
Bjørn Iversen, og Bjarne A. Undheim, Kirsten Indgjerd Værdal
Æresmedlemmene takket for utnevnelsen.
----------------- ooo ---------------------Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad orienterte om videre behandling av sakene.
Følgende fikk ordet til forretningsorden:
Nr. 17.
Nr. 4 Erling Aas-Eng fremmet et alternativt forslag:
Videre må det arbeides for at stortinget vedtar et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket
skal sammenliknes med lønnsmottaker.
Nr. 113 trakk sitt forslag.
Følgende fikk ordet:
Nr. 28, 17 og 24 (replikker), 28 (svarreplikk), 119, 30 og 19.
Erling Aas-Eng kommenterte innleggene.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp forslaget fra nr. 4 opp til votering:
Representantskapets innstilling: 24 stemmer
Alternative forslaget: 142 stemmer
Forslaget tas inn
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp de to alternativene til avstemming:
Representantskapets innstilling: 13 stemmer
Alternative forslaget: 152 stemmer
Blank: 1 stemme

Vedtak:

Årsmøtet i Norges Bondelag understreker at arbeidet for å løfte inntektene i jordbruket må
prioriteres høyest. Jordbruksforhandlingene er avgjørende for å nå inntektsmålet. Et system
med årlige jordbruksforhandlinger er en fordel både for jordbruket, forbrukerne og
myndighetene. Det gir oss som næring medinnflytelse, men også et medansvar for
utformingen av landbrukspolitiske virkemidler. De overordna måla fastsettes av Stortinget,
gjennom stortingsmeldinger og politisk behandling.
Årsmøtet i Norges Bondelag peker på betydningen av at partene har et omforent tallgrunnlag
til jordbruksforhandlingene. Grunnlagsmateriale må gi et mest mulig korrekt bilde av
jordbrukets kostnader og inntektsutvikling. Tilliten til grunnlagsmaterialet er viktig også for
forhandlingsinstituttet, der størrelse og innretning på næringsavtalen fastsettes. Politikk og
virkemidler må utformes på et mest mulig korrekt grunnlag.
Jordbrukets forhandlingsutvalg ba i årets krav om at det må gjøres tilpasninger i
grunnlagsmaterialet som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til
næringsutøverne i jordbruket. På bakgrunn av dette foreslås det i Prop. 200 S (2020-2021) å
sette ned et utvalg som skal gjennomgå grunnlagsmaterialet. Norges Bondelag vil arbeide for
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at Stortinget gjennom sin behandling av Prop 200 S sikrer at jordbruksforhandlingene bygger
på et grunnlagsmateriale som i større grad fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til
næringsutøvere i jordbruket.
Årsmøtet i Norges Bondelag vil at styret skal arbeide aktivt inn mot utvalget slik at det blir
utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene
dei aktive bøndene i jordbruket står overfor, og gir et korrekt bilde av jordbrukets kostnader
og inntektsutvikling. Leie av melkekvote og jordleie må inn som en del av kostnaden i
totalkalkyla.
Årsmøtet vil at styret arbeider for et nytt tenelig resultatmål «Vederlag til arbeid», der det er
gitt egen avkastning for egenkapitalen, i tillegg til resultatmålet vederlag til arbeid og
egenkapital. Videre må det arbeides for at stortinget vedtar et inntektsmål der inntektsnivået i
jordbruket skal sammenliknes med lønnsmottaker.
Årsmøtet i Norges Bondelag vil at det jobbes for at dette grunnlaget skal innarbeides i
grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene i 2022.
SAK 9

STORTINGSVALG 2021 – FEM KRAV TIL BEDRE INNTEKTER I
NORSK LANDBRUK
Bodhild Fjelltveit orienterte om styrets justeringer etter forrige debatt.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad gjennomgikk endringene i dokumentet og tok opp om noen
ønsket å opprettholde endringsforslagene:
Følgende fikk ordet:
Nr. 31 og 44.
Nr. 44 Hans Edvard Torp ønsket å opprettholde forslaget:
Det trengs en betydelig økt tilgang på offentlig risikokapital og finansieringsordninger som
kompenserer for manglende pantegrunnlag, for å sikre investeringer i produksjoner over hele
landet.
Forslaget fikk 84, 77 stemte mot og 2 blanke.
Ordfører tok deretter hele saken opp til votering:

Vedtak:
1. Inntekt på nivå med andre
Inntektsmuligheter og sosiale vilkår for bonden må komme opp på nivå med det øvrige
samfunn. Rekruttering til bondeyrket må sikres gjennom bedrede rammebetingelser.
Gjennom jordbruksoppgjørene må det legges til rette for at jordbruket skal sikres en årlig
kronemessig utvikling som ligger betydelig høyere enn lønnsutviklingen ellers i
samfunnet for å komme opp på samme inntektsnivå.
Etterslepet må fylles gjennom en forpliktende opptrappingsplan for tetting av
inntektsgapet i løpet av stortingsperioden.
Inntektsmuligheter både på små og store gårdsbruk må bedres betydelig, slik at vi sikrer
lønnsom produksjon over hele landet.
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For å løfte inntektene i flere produksjoner er det avgjørende å videreutvikle verktøykassa
for markeds- og produksjonsregulering
Bonden må kunne hente ut sin andel av produktivitetsveksten i bedre økonomi.
Det felles tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret må fange opp de økonomiske forholdene
knyttet til den aktive bonde.
2. Økte investeringsmidler
Det er stort behov for fornying av driftsapparatet både innen husdyrhold og
planteproduksjon. Dette kan bidra til økt dyrevelferd, økt kvalitet på planteprodukter og
bedre bondens arbeidsmiljø. Spesielt overgangen fra båsfjøs til løsdrift krever
ekstraordinære investeringsmidler. Investeringene må ta utgangspunkt i gårdens samlede
ressurser, og ikke betinge kapasitetsøkning. Norsk landbruk trenger en flerårig
investeringspakke for å møte behovet.
Det trengs en betydelig økt tilgang på offentlig risikokapital og finansieringsordninger
som kompenserer for manglende pantegrunnlag, for å sikre investeringer i produksjoner
over hele landet.
3. Et bedret importvern
Et velfungerende importvern er en bærebjelke for norsk landbruk. Det er avgjørende for å
sikre matproduksjon i alle deler av landet, og for å ivareta sjølforsyning og nasjonal
matvareberedskap.
Handlingsrommet for importvernet må utnyttes fullt ut, blant annet gjennom mer
fleksibel bruk av krone- eller prosenttoll.
Det må ikke gis økte konsesjoner i eksisterende og nye frihandelsavtaler eller innenfor
WTO.
4. Matprodusenten må sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat
Stadig sterkere kjedemakt med færre aktører, vertikal integrasjon og egne merkevarer
(emv) er en stor utfordring for inntektsmulighetene til norske bønder. Vi krever sterkere
reguleringer som sikrer langt bedre maktbalanse i verdikjeden for mat- og drikke.
5. Støtte til klimatiltak
Klimagassutslippene fra landbruket skal reduseres, men klimatiltak må ikke hindre
matproduksjon som utnytter våre naturgitte forutsetninger. Utslippskutt gjennom
forbedret matproduksjon og reduserte klimagassutslipp per enhet er en hovedstrategi for
klimaarbeidet i jordbruket. Klimaavtalen mellom jordbruket og regjeringa må legges til
grunn for videre arbeid.
Som andre næringsutøvere trenger bøndene betydelig økonomisk støtte til å gjennomføre
klimatiltak, både gjennom egne støtteordninger og jordbruksoppgjøret. Det må etableres
en egen tiltakspakke for grønn landbruksteknologi, som inkluderer en klimafondsordning
for bonden.

Vedtaket fikk 162 stemmer og 1 blank
SAK 5
GENERALDEBATT – forts.
Leder i resolusjonskomiteen John-Erik Skjellnes Johansen orienterte om
resolusjonskomiteens justeringer etter forrige debatt på: Økt inntekt er jobb nummer 1
Det ble åpnet for om noen ønsket å opprettholde sine endringsforslag og følgende fikk ordet:
Nr. 18 Kristina Hegge ønsket å opprettholde følgende forslag: (makert i kursiv g understreket)
I 125 år har Bondelaget kjempet for bondens kår. Inntekt har vært Bondelagets fremste
kampsak. Lang tid med hardt press mot næringa tærer på.
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Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp forslaget fra nr. 18 opp til votering:
Resolusjonskomiteens forslag: 115 stemmer
Alternative forslaget: 50 stemmer
Forslaget falt
Ordføreren tok deretter opp resolusjonen, med de foreslåtte endringene, opp til votering.

Vedtak:

Uttalelsen fikk 160 stemmer og 1 blank.
Uttalelsen vedlegges protokollen.
Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad takket komiteen for arbeidet.
SAK 11-14 VALG
Leder i valgnemnda Anne Kristine Rossebø orienterte om valgnemnda sitt arbeid, sittende
styremedlemmers valgperioder og valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførere og revisor
Ordfører åpnet for generelle kommentarer til valgnemndas innstilling.
Følgende fikk ordet:
Nr. 30, 31 og 17.
Sak 11:

VALG AV REVISOR FOR 2021 OG FASTSETTING AV REVISORS
GODTGJØRING

Revisors honorar for 2020 fastsettes etter regning.
Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag.
Enstemmig vedtatt.
SAK 12
VALG TIL STYRET
a) Leder
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
For 1 år:
Bjørn Gimming
Blank:
Totalt

159 stemmer
6 stemmer
165 stemmer

Valgt: Bjørn Gimming
For 1 år:
b) 1. nestleder
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Egil Christopher Hoen
Blanke

159 stemmer
6 stemmer
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Totalt

165 stemmer

Valgt: Egil Christopher Hoen
For 1 år:
c) 2. nestleder
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Bodhild Fjelltveit
Blanke
Totalt

163 stemmer
2 stemme
165 stemmer

Valgt: Bodhild Fjelltveit
d) 4 styremedlemmer
Det forelå fire kandidater fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Valg til styret
For to år:
Erling Aas-Eng
Blanke
Totalt

165 stemmer
1 stemme
166 stemmer

Valgt: Erling Aas-Eng
Arthur Salte
Blanke
Totalt

162 stemmer
3 stemmer
165 stemmer

Valgt: Arthur Salte
Merethe Sund (Nortura)
Blanke
Totalt

159stemmer
6 stemmer
165 stemmer

Valgt: Merethe Sund
Solveig Bratteng Rønning (Tine)
Blanke
Totalt

158stemmer
6 stemmer
164 stemmer

Valgt: Solveig Bratteng Rønning
e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret
1. Torleif Müller
2. Peder Nernæs
3. Ragnhild Duserud
Valgt ved akklamasjon
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SAK 14

VALG AV ORDFØRER I NORGES BONDELAG

a) Ordfører
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Elisabeth Irgens Hokstad
Blanke
Totalt

160 stemmer
5 stemmer
165 stemmer

Valgt: Elisabeth Irgens Hokstad
b) Varaordfører
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Karl Fredrik Okkenhaug
Blanke
Totalt

160 stemmer
2 stemmer
162 stemmer

Valgt: Karl Fredrik Okkenhaug
c) 2 varamedlemmer i nummerorden
1. Marit Epletveit
2. Knut Erik Ulltveit
Valgt ved akklamasjon
SAK 15
VALG AV VALGNEMND M/ VARAMEDLEMMER 2021/2022
Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått.
Leder av valgkomiteen (1 år) Lars Halvard Wetterstad
Valgt ved akklamasjon
Nestleder (1 år): Knut Byrkjenes Hauso
Valgt ved akklamasjon
Medlemmer for 2 år etter forslag fra fylkene og samvirke:
Nordland, Troms og Finnmark:
Medlem: Mette Pedersen Anfeltmo, vara: Bernhardt Halvorsen
Telemark og Agder:
Medlem: Hege Gonsholt
vara: Åge Gyland
Østfold, Akershus, Vestfold:
Medlem: Sigurd Enger
vara: Eli Berven
Tine/Felleskjøpet/Nortura:
Medlem: Sveinung Halbjørhus
vara: Elisabeth Holand
Valgt ved akklamasjon
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----------------- ooo ---------------------Digital hilsen til Lars Petter Bartnes fra tid ligere d epartementsråd Leif Forsell, partileder i
Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum og tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale
----------------- ooo ---------------------Ordfører takket ansatte i sekretariatet og teknisk ansvarlig for et godt arrangement. Ordfører
overrakte blomst til generalsekretær Sigrid Hjørnegård.
Bjørn Gimming takket avtroppende leder Lars Petter Bartnes som mottok blomst, gavekort
for Malawi og bildet ”Kornet mognar”.
Lars Petter Bartnes takket organisasjonen for samarbeidet og overrakte klubba til nyvalgt
leder Bjørn Gimming.
Ordføreren takket årsmøtet for samarbeidet og ønsket velkommen til årsmøte i Innlandet neste
år.
Møtet hevet kl. 14.50.

Vettre/digitalt, 10. juni 2021.

Elisabeth Irgens Hokstad
Ordfører

Åse Berit Valle
Sekretær

May Britt Lode

Ole-Kristian Bergerud
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Vedlegg 1
Resolusjoner fra Norges Bondelags årsmøte 2021
Dyrevelferd
Norges Bondelag godtar ikke dårlig dyrevelferd og har nullvisjon for dyrevelferdssaker.
Alle dyr i norsk landbruk skal behandles godt. Det er bondens ansvar. Årsmøtet i Norges
Bondelag slår fast at dårlig behandling av dyr er uakseptabelt.
Landbruket er ei åpen næring. Det er bra at folk bryr seg om hvordan dyra har det og
hvordan maten blir til. Vi bønder inviterer gjerne folk til å bli med oss i fjøset, for å vise at
norske husdyr har et godt liv. Gjennom kunnskap og forståelse ønsker vi å bygge tillit hos
forbruker.
Landbruket jobber kontinuerlig med å bedre dyrevelferden. Vi utvikler
dyrevelferdsprogram for alle dyreslag, som et viktig verktøy for forbedringer i husdyrholdet.
Dyrevelferdsprogrammene skal bidra til å løfte velferden for alle dyreslag, på tvers av
regioner, gårder og produksjonsformer. Gjennom oppfølging av disse jobber ei samla næring
med dokumentasjon, holdninger og kompetanseheving for bønder og andre som steller dyra.
Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at dyreeierne følger regelverket. Vi trenger et
sterkt og kompetent Mattilsyn. Det er Mattilsynet som skal utføre tilsyn med dyrevelferden.
Vi vil få fram et reelt bilde av dyrevelferden i norske fjøs, og er åpne for flere uvarslede tilsyn
fra Mattilsynet. Vi ønsker en Stortingsmelding om dyrevelferd velkommen.
Vi vil fortsette dette viktige arbeidet, vi slutter aldri jobben med å forbedre dyrevelferden.
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Økt inntekt er jobb nummer 1
I 125 år har inntekt vært Bondelagets fremste kampsak. Denne våren har vist at
bondens tålmodighet er slutt. Vi må tette inntektsgapet for å ruste landbruket for
framtida.
Engasjementet i årets jordbruksoppgjør viser at det er alvor. Landbruket står ved et veiskille.
Mange bønder har en uholdbar økonomisk situasjon. Inntektsgapet mot andre grupper har økt.
Statens tilbud viste at regjeringen ikke forstår alvoret. Inntektene må opp for landbruket over
hele landet. En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et bærekraftig landbruk.
Politikerne må vise at de mener alvor med sine løfter og legge til rette for et kraftig
inntekstløft.
Norges Bondelag har fem krav til den neste regjeringa for å øke inntektene til norsk landbruk.
1. Inntekt på nivå med andre
2. Økte investeringsmidler
3. Et bedret importvern
4. Matprodusenter må sikres sin rettmessige andel av verdikjeden for mat
5. Støtte til klimatiltak
Bøndene har levert og produsert mer enn noensinne under pandemien til tross for økte
kostnader og større usikkerhet rundt produksjonen. Særlig har vanskelighetene vært store for
grøntnæringa, som står i fare for å bli varig svekka. Nå må politikerne levere på bedre
rammevilkår og faktisk prioritere norsk matproduksjon, bondens levekår og matberedskap.
70% av landbrukets inntekter kommer fra markedet. For å øke inntektene til bonden i
markedet kreves et solid tollvern og at bonden får sin del av verdiskapingen i verdikjeden.
Norges Bondelag aksepterer ikke at det norske tollvernet blir gradvis nedbygd gjennom stadig
nye handelsavtaler. Importvernet må sikres og konkurransekraften styrkes for å øke
norskandelen og skape et større marked for norsk jordbruk. Vi kan ikke godta at
dagligvarekjedene tar en uforholdsmessig stor bit av kaka. Utemma kjedemakt undergraver
landbruks- og distriktspolitikken.
Bonden må ha trygghet for dyra sine på beite. Da må vi ha en bedre forvaltning av rovdyr og
effektivt uttak av skadedyr, også før dyr slippes på beite. En aktiv bestandsregulering og
registrering må inn under statens ansvar og ikke baseres på frivillighet.
Velferdsordningene må styrkes for at gården skal være en attraktiv arbeidsplass. Dagens
velferdsordninger er dårlig tilpasset et moderne familieliv. Bondeyrket må ikke være et hinder
for å få barn. Bondens fysiske og psykiske helse må ivaretas bedre gjennom styrka
velferdsordninger.
Bedre inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer er nødvendig for økt
matproduksjon og rekruttering. Investeringer med utgangspunkt i gårdens ressursgrunnlag er
nødvendige for å sikre framtidig drift i næringa og bedre velferd for både bonde og dyr.
Løsdriftskravet for storfe krever ekstraordinære investeringsmidler. Landbruket er motoren i
næringslivet i distriktene. En investeringspakke til landbruket vil gi store langsiktige
ringvirkninger i hele Norge.
Økte inntekter, investeringsmidler og bedre velferdsordninger i landbruket er en forutsetning
for å sikre rekruttering. Det beste rekrutteringstiltaket er en inntekt til å leve av.
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Norges Bondelag skal med aktive lokal- og fylkeslag være vårt felles verktøy, stille opp for
den aktive bonden og løfte norsk matproduksjon. Ryggraden i morgendagens landbruk er
sterke organisasjoner. Bondelaget skal være bygd på solid organisasjonsdemokrati med stor
takhøyde og rom for tydelige stemmer. Det er grunnlaget for 125 nye år i kamp for bonden.
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Vedlegg
Deltagere med stemmerett i årsmøte 2021
Styret
1 Bartnes
2 Gimming
3 Fjelltveit
4 Aas-Eng
5 Slapgård
6 Salte
7 Johansen
8 Sund
9 Rønning
10 Østerås
11 Henriksen
12 Brandsrud
Ordførere
13 Hokstad

14 Okkenhaug
Fylkesledere
15 Bergerud

Lars Petter
Bjørn
Bodhild
Erling
Audhild S
Arthur
John-Erik Skjellnes
Merethe
Solveig Bratteng
Arne Elias
Jorun
Inger Johanne
Elisabeth Irgens
Karl Fredrik
Ole-Kristian

Østfold

16 Kogstad
17 Gjems

Jens Thori
Elisabeth

Akershus
Innlandet

18 Hegge

Kristina

Innlandet - nestleder

19 Laa
20 Snarteland

Håkon Haug
Aslak

Buskerud
Vestfold og Telemark

21 Müller

Thorleif

Vestfold og Telemark- nestleder

22 Ulltveit
23 Gyland

Knut Erik
Åge

Agder
Agder - nestleder

24 Epletveit

Marit

Rogaland

25 Felde
26 Nordhus

Anders
Marianne

Vestland
Vestland - nestleder

27 Kongshaug

Konrad

Møre og Romsdal

28 Åker
29 Fiskum

Kari
Erlend

Trøndelag
Trøndelag - nestleder

30 Bjørkås

Trond

Nordland

31 Rubach
Tone
Troms
32 Skreddernes
Lise Kaldahl
Finnmark
Representanter for samarbeidende organisasjoner
33 Røhr
Sanna
NBK
34 Gjertsen
35 Haugen

Henrik Nordtun
Marit

NBU
Tine SA
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36 Smenes

Vegard Nils

Geno SA

37 Vaag

Trine Hasvang

Nortura SA

38 Didriksen
39 Skutle

Beate Menes
Per Olav

Norsvin SA
Gartnerhallen SA

40 Skorge

Per

Norges Skogeierforbund

41 Skadsem
42 Skuterud

Bertran Trane
Anne Jødahl

Norges Pelsdyralslag
Felleskjøpet Agri

43 Refsholt

Hanne

HOFF SA (kun 9. juni)

44 Torp
45 Slemmen

Hans Edvard
Ronald Cato

Landkreditt
Norsk Sau og Geit

46 Gresseth

Erling

Tyr

48 Øderud
49 Karlsvik

Ingunn Dalaker
Inge Martin

Norsk Fjørfelag
Norske Landbrukstjenester

Lars Fredrik

Norsk Landbruksrådgiving

50 Stuve
NBU
51 Jorde
52 Strøm

Torgeir
Sissel

53 Rød

Magnus

54 Stakvik
NBK
55 Myhr
56 Tymczuk

Torhild
Anne Irene
Marit Green

57 Hildre

Liv Borghild

58 Helander
Østfold
59 Hesleskaug

Merete Sabbasen
Aase Maren Øiestad

60 Hegle

Trude

61 Huseby
62 Haartveit

Kjell Einar
Per Ola

63 Evenrød

Ellen

64 Røed
65 Tofteberg

Henning Lyche
Per Erik

66 Riiser

Thomas

67 Kristoffersen
Akershus
68 Aas

Finn-Erling
Helge Olaf

69 Berven

Eli

70 Klaseie
71 Bogstad

Anders
Marthe
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72 Lie

Stein Are Tuft

73 Romsaas
74 Kylland

Terje Gulbrand
Torbjørg

75 Aanerud

Kari-Anne Svennebye

76 Hoel-Knai
Innlandet
77 Fyksen

Frank
Anders Hole

78 Formo

Anders

79 Oldre
80 Ødegård

Ole Kristian
Anita

81 Tønderum

Harald

82 Omsted
83 Opsal

Kjersti Iren Rinde
Lars Jr.

84 Landet

Ingvald Lyngar

85 Bækken
86 Aurland

Vegard
Sigbjørn

87 Gillebo

Ida Schübeler-Mogstad

88 Kihle
89 Tordhol

Bjørnhild
Bjørn Magnus

90 Lerhol

Jon

91 Gjeilo
92 Lohn

Ellen Marie
Geir

93 Økseter

Tone Maria

94 Snapa
95 Sundvor
Buskerud
96 Hodnungseth

Bernt Kr.
Åse
Ole Anders

97 Gran

Bernt

98 Skinnes
99 Höglund

Ola Kure
Per Johan Arvid

100 Unelsrød
101 Jensen
102 Fretland
Vestfold og Telemark
103 Eckdahl

Ole Hans
Hans Kristian
Mona Hvaale
Silje K

104 Gonsholt
105 Røren

Hege
Hans Jørgen Olsen

106 Riis-Johansen

Anne Birgitte

107 Johnsen

Inger Synøve
25

108 Flatland
109 Dahl
110 Bruserud
Agder
111 Arnevik

Trude
Erik
Anne-Helene Sommerstad
Bernhard

112 Thoresen
113 Sigvaldsen

Inger Liv Røyter
Frank

114 Hobbesland

Harald

115 Tveit
116 Lindland
Rogaland
117 Eskeland

Marit Gunn
Elisabeth Moi
Jakob J.

118 Helgøy

Geirmund

119 Håland
120 Refve

Sven Martin
Jon Tore

121 Slettebø

Bente Gro M.

122 Øvrebø
123 Haukelid

Erik
Gunleif

124 Lode

May Britt

125 Høyland
126 Oma

Åsbjørn
Tarald Magne

127 Hamre
Vestland
128 Agjeld
129 Hauso

Nils Ørjan
Gry Ingvild
Knut Byrkjenes

130 Hovland

Ole Bjarne

131 Bø
132 Lysne

Lars
Kari Sigrun

133 Nøttveit

Asgeir

134 Myhr
135 Hjelmeland

Olav
Kjersti

136 Gjengedal

Nils Magne

137 Hoel
138 Nernæs

Daniel
Peder

139 Koløen

Tone

140 Mehl
Møre og Romsdal
141 Berget
142 Moen

Kjetil
Anna Håland
Jan Henrik
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143 Kolberg

Hilde Kjersem

144 Stenerud

Ørjan

145 Skjervøy
Trøndelag
146 Husdal

Audun
Jon

147 Mjøen

Eivind Såstad

148 Schult
149 Kviseth

Tove
Marit

150 Alstad

Gunnar

151 Bergum
152 Røli

Tormod
Arnstein

153 Skjærvik

Trine

154 Kimo
155 Toftaker

Petter Harald
Kari

156 Røøyen

Yngve

157 Schei
158 Fosli

Bjørnar
Siv Kristin

159 Brede

Annette

160 Brattset
161 Braa
Nordland
162 Trongmo

Kristine Ek
Anders
Ketil

163 Utvik

Solveig Kolderup

164 Jenssen
165 Solrud

Hanne Sofie
Gunnar

166 Hokland
Troms
167 Larsen
168 Østring
169 Hokland
Finnmark
170 Søfting
171 Anderssen
172 Sandberg

Finn
Andreas
Jan Ottar
Randi
Bjørn Tore
Sven Reimer
Jørn
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