
Koronaviruset herjar og vi må forhalde oss til restriksjonar og strenge 
smittevernreglar. 2021 vart endå eit år utan Dyrsku i Seljord, men ljoset er 
der framme i tunellen så det gjeld bare å halde ut.
 Vi har hatt medlemsvekst og ved årskifte tel fylkeslaget i overkant av 
4800 medlemmer. Vi gjer oss godt synlege og har eit stort nettverk i fylket. 
Fyrstehandsverdien av landbruket i fylket vårt er 2,3 mrd. kr (husdyr og 
planteproduksjon), vi er nesten 2500 aktive jordbruksføretak. Vi er store på 
grønt, korn og frukt, og vi har alle produksjonar frå geitemjølk til jordbær. 
Landbruket i fylket vårt er svært viktig for landets matproduksjon.  
 2021 starta med ei opptrapping til jordbruksoppgjeret prega av lite inn
tjening for bonden, andre grupper dreg i frå oss økonomisk. Vi var tydelege 
på dette i vekene før tingingane starta, godt støtta av #bondeopprøret. 
 Brotet i jordbruksforhandlingane med staten vart oppstarten på valkamp
arbeidet til Stortingsvalet. Nesten 40 lag, organisasjonar og bedrifter stilte 
seg bak #Landbruksløftet med forpliktande formuleringar om framtidas 
landbrukspolitikk. Tetting av innteksgap mot samanliknbare grupper var 
sentralt og ein forpliktande opptrappingsplan for dette vart presentert. 
Regjeringskifte vart resultatet av Stortingsvalet og Hurdalsplattforma vart 
presentert med dei viktigaste elementa frå #landbruksløftet, samt plan om 
å auke sjølvforsyninga opp til 50%.
 Vår nye landbruksminister fekk ikkje lange kvila, då ho fekk sluttføringa 
av tilleggsforhandlingane i arv frå forrige regjering. Landbruket fekk full 
tilslutning  for vårt krav, med ein protokolltilførsel om at auka utgifter til 
straum skulle takas med til våren 2022 i ordinære forhandlingar.
 Vi veit alle kva som skjedde, kostnadene forset å auke  og innsats
faktorane blir så dyre at dei fleste av oss har problem med å halde  hovudet 
over vatnet. På slutten av året var dette så krevjande at vi måtte på nytt 
kontakte landbruksminister Sandra Borch. Landbruket fekk lovnad om full 
kostnadskompensasjon for 2021 og 2022 med ekstra utbetaling i 2022, 
straumpakke for landbruk og veksthus kom på plass i skrivande stund. 

 La det ikkje være nokon tvil om at vi skal arbeide knallhardt for at 
 regjeringa skal innfri dei løfter dei har gjeve om tetting av inntektsgap. Vi 
må ikkje øydelegge for oss sjølve ved å skape splid. Det er alltid nokon som 
ynskjer ein motsetjing mellom faglaga. Det langsiktige arbeidet i NB og 
NBS basert på medlemsdemokrati vil alltid lønne seg, og vi arbeider mot eit 
felles mål. No må vi nytta energien vår ut mot politikarar og opinionen. 

VI GÅR FOR EIN FJERDEDELS TETTING AV GAPET TIL VÅREN.
Takk alle som har stått på i kampåret 2021, ditt bidrag er viktig i den store 
samanhengen (einskildmedlem, tillitsvalde og administrasjon), vi skal 
 forsette arbeidet til vi er i mål.

Aslak Snarteland, leiar Vestfold og Telemark Bondelag

Vestfold og Telemark Bondelag kan snart sjå tilbake 
på eit år som eige fylkeslag. I 2021 har kampane 
vore mange og til dels harde. 

KAMPÅRET! LEDEREN  HAR ORDET

Et tøft år med mange kamper. 
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ET GODT SAMMENSATT STYRE

Etter årsmøtet 2021 bestod styret av: Leder Aslak Snarteland, nest leder 
Thorleif Müller, styremedlemmer: Hege Gonsholt, Silje Eckdahl, Anne  Birgitte 
RiisJohansen, Hans Jørgen Olsen Røren, Inger Synøve Johnsen, Magnus Rød 
(VTBU), Mette Bøe (repr. TBK og VBK), Trude Flatland (1. vara), Hans Kristian 
Berge (2. vara), AnneHelene Sommerstad Bruserud (3. vara).

F.v: Magnus Rød, Hege Gonsholt, Anne Birgitte Riis-Johansen, Mette Bøe, Trude Flatland, Aslak 
Snarteland, Hans Kristian Berge, Silje Eckdahl og Hans Jørgen Olsen Røren. Inger Synøve Johnsen 
var ikke til stede da bildet ble tatt.

I juni ble det endringer i styret, da Thorleif Müller ble valgt som 1. vara 
i Norges Bondelags styre. Ny nestleder i VTB ble da Silje Eckdahl, Trude 
Flatland ble fast styremedlem og Hans Kristian Berge ble 1. varamedlem.

De tre første styremøtene som sammenslått fylkeslag ble holdt på Teams. 
Selv om erfaringen med digitale møter har gjort det enklere, var gleden stor 
da første fysiske møte ble holdt på Gvarv i august. Etter årsmøtet er det 
avholdt 8 styremøter, behandlet 52 protokollførte saker, samt faste saker 
og en rekke orienterings og referatsaker. Styret har vært representert på 
alle årsmøtene til lokallaga, samt vært godt representert på drøyt 60 møter 
med organisasjoner, politikere og ved andre landbruksarenaer. 

Viktige saker og aktivitet for styret i 2021 har vært:
• Jordbruksforhandlingene 
• Arbeidskraftsituasjonen i grøntnæringa
• Frostskader frukttrær
• Stortingsvalg og #landbruksløftet
• Tilleggsforhandlinger som følge av stor kostnadsvekst
• Økte strømkostnader
• Medlemsverving og medlemspleie



Det ble en heidundrende aksjon.  Engasjementet 
stoppet ikke med det, kampviljen har vært til 
stede gjennom hele året, og fortsetter. Faglaga har 
fått god hjelp av grasrota. Politikere og forbrukere 
har fått høre gjentatte ganger at bondens inntekt 
må økes, mye. Aldri har trykket vært så stort mot 
neste års jordbruksforhandlinger. 
 Året startet med regionmøter på Teams, 18.01 
for lokallaga i Vestfold og 19.01 for lokallaga 
i Telemark. De fleste lokallag behandlet inn
spill til jordbruksoppgjøret og sendte dette inn 
til  Norges Bondelag og fylkeslaget. Innspillene 
legger  grunnlaget for fylkeslagets innspill til 
 jordbruksforhandlingene.
 Et populært arrangement som trekker mye folk, 
Åpen Gård, kunne nok et år ikke gjennomføres. 
Men flere av lokallaga deltok i vårkampanjen, Vi 
dyrker landet, og sommerkampanjen med gjenbruk 
av rammer fra året før. 

 Flere lokallag har tatt initiativ til digitale kurs 
og fagmøter for medlemmer i tillegg til fysiske 
arrangement som lot seg gjennomføre.

 Lokallaga fikk utbetalt til sammen 53.000 kr i 
aktive lokallagsmidler. Pengene ble fordelt ut fra 
søknad og aktivitetsnivå. 

TIDENES AKSJONSVILJE
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For lokallaga ble 2021 nok et 
stille år med tanke på  aktiviteter. 
 Koronaen satte en stopper for 
mye, men den stoppet ikke 
 medlemmene fra å  aksjonere 
etter bruddet i jordbruks
forhandlingene!  

Bø Bondelag innkalte raskt aksjonsgruppa til et møte da bruddet ble kjent.

TO BLIR TIL ETT 

Begge fylkeslag hadde først hvert sitt årsmøte der 
årsmelding, regnskap og etablering av  Vestfold 
og Telemark Bondelag var på agendaen.  Ordfører 
Elisabeth Irgens Hokstad kunne så ønske velkom
men til konstituerende årsmøte i Vestfold og 
Telemark Bondelag. Hun oppfordret til aktiv 
deltakelse og det fikk hun!
 83 utsendinger, i tillegg til gjester og 
 administrasjon, var på plass rundt om i de mange 
hjem og på fylkeskontorene ved  Gjennestad 
og Brenna. Fylkesordfører Terje Riis Johansen 
 gratulerte Vestfold og Telemark Bondelag med 
konstituering og pekte på den viktige rollen 
 Bondelaget har i fylket. Han trakk særlig fram 
arealpolitikk og naturbruksskolene våre som 
 områder hvor fylkeskommunen og Bondelaget 
fortsatt må samarbeide godt.
 Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag 
var innom erfaringene fra et spesielt koronaår i 
sitt innlegg. Han forventet normale jordbruks
forhandlinger dette året og snakket om forvent
ningene til et godt oppgjør. Videre tok han for seg 
arbeidskraftsituasjonen, nytt næringspolitiske 

program og klimaarbeidet. 
 Etterpå ble talerstolen flittig brukt av  delegatene 
i generaldebatten, som viste at det er stort 
 engasjement for landbruket i Vestfold og Tele
mark. God debatt ble det også rundt  arbeidsplan, 
innkommende saker og 3 resolusjoner som ble 
behandlet i årsmøtet. Det ble stilt flere endrings
forslag, hvor noen ble vedtatt og noen falt. Sånt 
skaper dynamikk i et årsmøte!
 Den formelle konstitueringen gikk greit for seg. 
Vestfold og Telemark Bondelag ble enstemmig 
konstituert. Valgkomitéen hadde gjort en  grundig 
og god jobb og valget gikk i henhold til deres 
 enstemmige innstilling.
 Årets lokallag (2020) ble Fon Bondelag 
i  Vestfold Bondelag og Bamble Bondelag i 
 Telemark Bondelag. 

Årsmøtet vedtok tre resolusjoner: Store  forventinger 
til jordbruksforhandlingene 2021, Vestfold og  Telemark 
Bondelag – et nytt offensivt fylkeslag!, Vestfold og 
Telemark Bondelag støtter handlingsplan for å berge 
norsk geitehold.

På konstituerende årsmøte den 20. mars 2021 ble Vestfold og  Telemark 
Bondelag ett fylkeslag og Aslak Snarteland ble historiens første 
 fylkesleder i VTB. At vi måtte holde et så viktig og høytidelig møte på 
Teams, var så klart en nedtur, men teknikken stod oss bi og det ble et 
bra møte likevel. 

KOSTNADSGALOPPEN

Det ble raskt klart at kostnadsveksten er 
mye større enn forutsatt i jordbruksopp
gjøret. 29. juli krevde jordbruket tilleggs
forhandlinger på kostander til gjødsel, 
kraftfôr, bygningsmaterialer og strøm. 
Staten aksepterte kravet på gjødsel og 
materialer, men regjeringen evnet ikke å 
komme med en løsning før valget. 

Forhandlingene ble tatt opp med ny 
 regjering, og 28.10 fikk jordbruket 754 
mill. kr ekstra i produksjonstilskudd i 
februar. Tilleggene kommer på arealtil
skudd, husdyrtilskudd og pristilskudd 
(tomat og agurk). Dette er nødvendig og 
effektivt, men blir ikke spesielt treff
sikkert. Fylkeslaget har mottatt mange 
henvendelser om urettferdighet. 

Beregningene til tilleggsforhandlingene 
ble også raskt utdatert. Prisene, spesielt 
gjødsel og strøm, fortsetter å stige. Før jul 
fikk husholdningene og veksthus en kom
pensasjonsordning på strøm, og Bonde
laget var raskt ute med å kreve at denne 
også må omfatte resten av landbruket. Når 
årsmeldingen skrives, vet vi at strøm pakka 
for jordbruket kom på plass i  januar, og at 
kostnadsgaloppen for bøndene fortsetter 
mot forhandlingen i 2022. 



 
 
 

  
 

 

Når alt skal spire og gro vokser også arbeids-
mengden. Vi hjelper deg i den travleste tida med rask 
service, et bredt produktutvalg og digitale løsninger 
som gir god lønnsomhet.

Ring 72 50 50 50 for reservedeler og 
teknisk support på landbruksmaskiner. 

Det finnes ei tid når tida 
ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.

 

Nyheter fra landbruket i Vestfold og Telemark  
– gå til www.grontfagsenter.no 

Samtidig var mange kritiske til grunnlags
materialet, spesielt fordi kostnader til jord og 
kvoteleie ikke inngår i totalkalkylen og at egen
kapitalen ikke gis godtgjøring. Dette sammen 
med en dårlig inntekts utvikling over tid, var 
grunnlaget for et bondeopp rør på Facebook. 
#bondeopprør la ytterligere press på begge 
parter for å få til et godt oppgjør.
 I kravet ble det lagt vekt på Stortings
ved taket (jordbruksmeldinga) som sier at 
inntekts gapet mellom jordbruket og andre 
grupper skal  reduseres. Jordbrukets krav var på 
2,1mrd. Dette ville dekke kostnadsveksten, gi 
 kronemessig lik utvikling som andre grupper 
(18 700 pr årsverk) og redusere inntektsgapet 
med kr 30 000 pr årsverk. 

Statens tilbud var på 962 millioner. Dette ga 
knapt inntektsutvikling som andre målt i  kroner. 
Gapet ville øke! Forhandlingsprosessen ble av 
det korte slaget. Etter flere møter for å  sjekke 
 forhandlingsvilje og mulighetsrom, meldte et 
samlet jordbruk at det ikke var grunnlag for 
forhandlinger.  Statens tilbud ble derfor stående, 
og vi har det som kalles en teknisk jordbruks
avtale for 202122.
 Aksjonsviljen var stor! Allerede en time  etter 
at bruddet ble kjent, fikk vi de første bildene 
fra lokallag som hadde satt opp bannere. 
 Kombinasjonen av fysiske aksjoner (rundballer, 
bannere og traktortog) og deling på sosiale 
 medier gjorde Bondelaget synlig i mange dager. 
Vi fikk støtte i media og befolkning, og beholdt 
denne «talerstolen» fram til stortingsvalget.

JORDBRUKSOPPGJØR 
OG JORDBRUKSOPPRØR
Opptakten til årets forhandlinger var spesiell. Det var skyhøye 
forventninger, misnøye etter forenklede forhandlinger året 
før, det var valgår og mange mente KrF måtte levere et godt 
 jordbruksoppgjør. 

Landbruket ble sett og hørt i mange kanaler etter bruddet. 
Budskapet kom frem!

Det tydelige budskapet fra bøndene etter bruddet 
i jordbruksforhandlingene fortsatte i valgkampen. 
På initiativ fra Bondelaget samlet organisasjoner 
og virksomheter i landbruket seg om #landbruks
løftet. Alle stortingskandidater og politiske  partier 
ble utfordret på om de ville, og hvordan de ville tette 
inntektsgapet mellom landbruket og  andre  grupper 
i samfunnet. Vestfold og Telemark  Bondelag 

 inviterte stortingskandidatene i fylket til debatt. 
Spørsmålet alle måtte svare på var: støtter ditt parti 
et inntektsløft for landbruket?
 #landbruksløftet og bondeopprøret har hatt 
 effekt, de fleste partiene var krystallklare på at de 
ønsket å jobbe for å øke inntekten til den norske 
bonden på nivå med andre.  Andre tema i debatten 
var selvforsyningsgrad, importvern og kjedemakt. 

LANDBRUK INN 
I VALGKAMPEN
I april fikk stortingsrepresentantene i vårt fylke besøk fra 
 tillitsvalgte med en hilsen før jordbruksforhandlingene. 
 Informasjon og god dialog med politikerne er viktig.  

Dialog er viktig. Kårstein Eidem Løvaas (H), lytter til Åsmund 
Helland Bjertnæs, lokallagsleder i Nøtterøy og Tjøme Land-
brukslag.

Før debatten fikk politikerne stikke fingeren i jorda. Jørn 
Langeland (SV), Benedikte Nes (MDG) og Bård Hoksrud (FrP) 
høster potet.
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Sammen har vi tatt vare 
på det norske landbruket 
i over 60 år

Som medlem av Norges Bondelag får du:

• minst 20 % på alle private skadeforsikringer
• 20–40 % rabatt på landbruksforsikringer
• god pris på pensjonsordninger
• tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring

Ring Gjensidige på 915 03100 eller  
les mer på gjensidige.no/bondelaget

Sjekk dine
medlemsfordeler

Best pålandbruk!
Som bondelagsmedlem har du gode 
medlemsfordeler på bank og forsikring  
i Landkreditt.

Du får blant annet markedets aller beste priser på våre 
personforsikringer, gebyrfritt bankkort, lånet Bondelagets 
boligstart og spareprodukter med gode priser.

Sjekk mer på:  
Landkreditt.no/bondelaget

MEDLEMMER
Ved årets slutt var det 1.662 medlemmer i Telemark Bondelag. 
Det er en endring på 19 medlemmer fra året før.  
Tillitsvalgte, medlemmer og kontoret gjorde en god innsats under 
vervemåneden i november og vervet 35 nye medlemmer. 

FYLKESKONTORET
Fylkeskontoret har i 2020 vært bemannet med organisasjonssjef 
Jan Thorsen og rådgiver Turid Stalsberg. Begge i 100 % stilling. 

Årsmeldingen skal endelig godkjennes 
på Telemark Bondelags årsmøte 20. mars 2021.
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FRAMTIDA ER GRØNN  
OG FULL AV MULIGHETER –  
I Vestfold og Telemark er vi så heldige å 
ha 3 skoler som tilbyr videregående  
utdanning innen naturbruk/landbruk/
gartner/hest/dyrefag/skogbruk/
voksenagronom; 

• Melsom vgs  
• Nome vgs, avdeling Søve  
• Gjennestad vgs  

Det gir våre ungdommer ekstra gode  
muligheter for å velge utdanning som 
gir grønn kompetanse. 

VI TRENGER  
GRØNNE FRAMTIDSHELTER ! 

Ledermøtet startet med en interessant, men også skremmende analyse 
av Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse. Han reflekterte rundt 
 temaet; spennet mellom høye råvarepriser og lav lønnsomhet i landbruket.   
 Landbruket må gjøres i stand til å håndtere en uforutsigbar framtid, sa han. 
 To styremedlemmer i Norges Bondelag gjestet årsmøtet, JohnErik 
Skjellnes Johansen fra Nordland og Arthur Salte fra Rogaland. To karer med 
friske fraspark! JohnErik snakket om den landbrukspolitiske situasjonen 
med ny regjering.  Vi har aldri hatt et stortingsvalg som har vært så tydelig 
på at de skal prioritere distrikt, landbruk og matproduksjon, sa han. Arthur 
snakket om marked og var opptatt av at vi må komme i dialog med de tre 
store: Norges Gruppen, Rema100 og Coop Norge.
 En fast post på programmet på ledermøte er Nytt fra stats forvalteren. 
Jon Randby snakket om RMP og Ingunn Sømme snakket om et nytt 
formidlings prosjekt. Norges Bondelag hadde sendt sin superadvokat Erling 
Stabel  Daling, som holdt et engasjerende minikurs om konsesjonsloven.
 Verveutvalget v/ Inger Synøve Johnsen motiverte salen til verving og 
kjørte i gang to konkurranser for beste individuelle verver og beste lokallag. 
Da ledermøtet var slutt på lørdag var vi 18 flere medlemmer!
 Underveis i programmet var det satt av tid til spørsmål og diskusjon. Salen 
viste et stort engasjement og mange tok ordet. Her er noe av  tematikken: 
Inntekt!, beiteskadesaken, kvoter, kunnskapsbygging blant lærere, løft på 
matkornprisen, medlemsverving, lokallagsaktivitet, kommunikasjon fra 
bondelaget, turstier, soneinndeling, tilskuddstak, økt støtte til lokallaga, 
forhandlinger vs brudd, fôrkorn vs matkorn, RMP.

 Gruppearbeidet på årets ledermøte handlet om lokallagsarbeid etter 
 korona. Det ble en god økt med mulighet for å dele kunnskap og erfaringer 
på tvers av lokallaga.

FØRSTE FELLES LEDERMØTE
82 tillitsvalgte fra lokallaga, fylkesstyret, sentral
styret og valgnemnda, samt ansatte og gjester 
var samlet på Høyer hotell i Skien på ledermøte i 
 Vestfold og Telemark Bondelag 12. – 13. november.

Bondelagspin til nye lokallagsledere. fv. Kjell Erik Strand, Maria Lien Kårjord, Vegard Tangvald, 
Alf Solberg, Astrid Staurheim og fylkesleder Aslak Snarteland.

ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 

Årsmøtet i NB 9. og 10. juni ble holdt digitalt, og delegatene fra  Vestfold 
og Telemark samlet seg i Tønsberg. VTB hadde to innlegg i general
debatten. Silje Eckdahl uttrykte sterk bekymring for rekrutteringa i 
landbruket og for hvordan norsk matproduksjon og husdyrhold blir 
omtalt i grunnskolen. Anne Birgitte RiisJohansen manet til samarbeid 
og respekt for demokratiske prosesser i sitt innlegg.

Under valg av nytt styre i Norges Bondelag, ble Thorleif Müller valgt som 
1. vara til styret. Hege Gonsholt, ble valgt som medlem av valgnemnda i 
Norges Bondelag.

MEDLEMSVEKST!

Vestfold og Telemark Bondelag hadde et mål om 4801 medlemmer 
ved årets slutt, og det klarte vi! Det innebærer en ekstra utsending på 
årsmøtet i Norges Bondelag. På årets siste dag telte vi 4806 medlemmer. 
Takk til alle som har gjort en innsats med verving! 

ET STYRKET FYLKESKONTOR

Fylkeskontoret har fra mars 2021 vært bemannet med organisasjonssjef 
Elin Røed, seniorrådgiver Jan Thorsen, rådgiver Amund Kind, rådgiver 
Turid Stalsberg og førstekonsulent Elisabeth Larsen. 

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på Vestfold og Telemark Bondelags 
årsmøte 18. mars 2022

Vestfold og Telemark Bondelag • Telefon: 33 36 32 00 • Epost: vestfold.telemark@bondelaget.no 
www.bondelaget.no/telemark • www.facebook.com/VestfoldTelemarkBondelag 
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