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BONDENS ORGANISASJON
I 125 ÅR
«Takk for at dere bidrar til matsikkerheten vår, og gjør oss mindre sårbare. Takk for staheten og utholden
heten deres som er helt nødvendig for å drive landbruk under krevende forhold.» Dette sa Kronprins
Haakon i en hilsen til Norges Bondelag 6. februar 2021, da organisasjonen vår rundet 125 år.
Dette året har vi fått bruk for både stahet og utholdenhet, men vi har også kjent på sårbarheten. Dårlig økonomi og lav inntjening hos mange, gjorde oss sårbare da prisene på gjødsel,
byggevarer, strøm og diesel steg og steg gjennom andre halvår.
2021 ble året da vi aldri kom skikkelig i gang med jordbruksforhandlinger, men samtidig forhandlet hele høsten. Jordbruket leverte et krav som ville gi bøndene et reelt inntektsløft og tro på
drifta. Tilbudet fra staten anerkjente ikke alvoret i den økonomiske situasjonen. Derfor ble det
raskt brudd i årets jordbruksforhandlinger. Forutsetningene for kostnadsøkning som ble satt i
jordbruksoppgjøret, sprakk allerede i juli, og landbruket krevde tilleggsforhandlinger. Vi måtte
gjennom stadige prisøkninger og et regjeringsskifte før en avtale om foreløpig kompensasjon
kom på plass i slutten av oktober. Dette krevde både stahet og utholdenhet.
Samtidig var 2021 året hvor ny regjering stadfestet et mål om inntekt for bonden på nivå med
andre grupper, og flertallet på Stortinget ba om en opptrappingsplan i løpet av 2022.
I sin tale sa også kronprins Haakon «Jeg vil sende en varm takk til alle medlemmer i Norges
Bondelag, for at dere gjennom 125 år har arbeidet for å ivareta det norske landbruket og gode
arbeidsforhold for bøndene.» Det har en verdi at bøndene har stått samlet i Bondelaget i 125
år, samtidig har dette samholdet blitt utfordret gjennom 2021. Det skal laget vårt tåle. Jeg
har tro på at vår utholdenhet i arbeidet for gode vilkår for landets bønder og matproduksjon,
binder oss sammen.

Bjørn Gimming
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INNTEKTSKAMPEN
Bedre inntekt til bonden har alltid vært en prioritert sak for bondelaget.
2021 var året der dette målet kom til å overskygge det meste annet.
Kort oppsummert: etterslep over lang tid, stadig økende kostnader og stort
investeringsbehov gjør forskjellene enda større.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag presenterte kravet i jordbruksforhandlingene.
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Traktorkolonne gjennom gatene i Kristiansand på vei til Oslo. Foto: Øystein Moi.

I Bondelaget har vi lenge snakket om verdien av norsk
mat, at vi produserer trygg mat som har god planteog dyrehelse, og lavt forbruk av antibiotika og plantevernmidler. Vi tar vare på dyra, steller jorda, og sørger
for at det bor folk og produseres mat på gårder i hele
landet. Bøndene er starten på en lang verdikjede, og
mange arbeidsplasser spinner ut fra landbruket.
Gjennom å vise hva vi bidrar med, har vi også fått
aksept og forståelse for å kreve høyere inntekt. I 2021
var det nødvendig å vri dette, til å først snakke om at
inntektene må opp. Mange kjente på lave inntekter og
trykket blant bønder var stort.
ÅRET – OG JOBBEN – KULMINERTE I AT
STORTINGET VEDTOK NYTT INNTEKTSMÅL
Jobben med å bedre bondens inntekt ga også resultater.
På tampen av året vedtok Stortinget et nytt inntektsmål
for jordbruket, som vi nå venter på at skal bli satt ut
i livet. Stortingsflertallet med SV, Ap og Sp vedtok
følgende i behandlingen av statsbudsjettet for 2022:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en forpliktende
og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet
mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Inntekts
gapet skal tettes uavhengig av bruksstørrelse, produksjon og
landsdel.»
– Når stortingsflertallet går for et nytt inntektsmål,
er det en anerkjennelse av situasjonen som bonden står

i nå, og ikke minst en klar beskjed om en satsing på
norsk matproduksjon, sier Bjørn Gimming.
Dette vedtaket kom ikke av seg selv, men er resultat
av gode innspill fra Bondelaget og andre, og av synlig
gjøring av situasjonen i landbruket. Rett og slett det
organisasjonen jobba med i hele 2021!
INGEN MYK START FOR NY BONDELAGSLEDER
Mens Lars Petter Bartnes ledet organisasjonen
gjennom jordbruksforhandlinger, brudd og aksjoner, var det Bjørn Gimming som håndterte tilleggs
forhandlinger og kostnadskompensasjon i andre
halvår. Var det slik du så for deg ditt første år som
Bondelagsleder?
– Nei, et slikt år kunne ingen forutse. Ved inngang
en til året var det utfordringer knyttet til korona og
arbeidskraft som preget oss, sammen med en opplevelse av at folk virkelig satte pris på jobben bøndene
gjør med å produsere mat som vanlig gjennom hele
pandemien, sier Gimming.
Gjennom året ble den allerede dårlige økonomien i
landbruket satt ytterligere på prøve med stadige kostnadsøkninger på alle innsatsfaktorer, inkludert strøm.
– Summen av alt dette ble tøff for mange. Jeg har
kjent på et stort ansvar. Samtidig ser jeg at vi fikk til
mye, vi utgjorde virkelig en forskjell for økonomien til
landets bønder. Det kjennes utrolig meningsfullt, sier
Gimming.
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INNTEKTSKAMPEN
GJENNOM ÅRET
VINTEREN OG VÅREN
Utover vinteren og våren 2021 ble det tydelig at mange

Regjeringa Solberg satte ned et eget inntekts
utvalg for jordbruket, som ledes av Ola Grytten.

bønder opplevde en veldig presset økonomisk situasjon.
Virkelighetsbeskrivelser fra aksjonsgruppa #Bondeopprør21
og andre preget oppkjøringen til jordbruksforhandlingene.

Bruddet ble fulgt av aksjoner, og over
hele landet var bønder godt synlig, selv om
koronasituasjonen ikke tillot store markeringer.
Kolonner med traktorer var på veiene fra nord
til sør, og kjørte deler av ruta

MARS
Uttalelsen fra representantskapsmøtet i mars ga

sammen med de ti traktorene
som kjørte hele veien til
Oslo og Stortinget.

forhandlingsutvalget tydelig marsjordre om å kjempe for
bedret inntekt i oppgjøret: «Årets jordbruksoppgjør må bidra
til å gi bøndene et kraftig inntektsløft målt i kroner. Det må

Det ble brudd fordi regjeringas tilbud:

legges til rette for større inntektsmuligheter for alle bønder og

• Ikke tar den økonomiske situasjonen i 		

alle produksjoner» stod det blant annet.

landbruket på alvor
• Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget 		
har bedt om

JORDBRUKSFORHANDLINGENE:
– Mange år med stillstand har gjort at frustrasjonen er stor.
Derfor har bøndenes organisasjoner i dag levert et krav som
skal monne, som vil gi bøndene et reelt inntektsløft og tro på
drifta framover, sa Bartnes da kravet ble levert. For at bønder
skal ha samme inntektsutvikling som andre grupper, målt

• Ikke sørger for investeringer til jordbruket 		
for å kunne gjennomføre Stortingets krav om
løsdrift
• Fortsetter dagens retning mot større og færre
bruk

for å nærme seg andre grupper slik Stortinget har bestemt.

Brudd

Inntektsramma for kravet i jordbruksoppgjøret 2021 var på

Allerede 6. mai, to dager etter tilbudet ble

2 114 millioner kroner.

lagt fram, brøt landbruket forhandlingene

i kroner, krevde jordbruket et tillegg på 18 700 kroner per
årsverk. I tillegg krevde jordbruket 30 000 kroner per årsverk

2 114 millioner

med staten. – Vi trenger å ruste landbruket
for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på
plass for at inntektsgapet til andre grupper
skal reduseres, og en investeringspakke er
helt nødvendig for at melke- og storfebønder

Staten møtte landbruket med et tilbud på 962 millioner

skal kunne gjennomføre Stortingets krav om

kroner. Lars Petter Bartnes karakteriserte tilbudet som

løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med

urovekkende lavt: – Tilbudet fra regjeringa anerkjenner ikke

regjeringas tilbud, sa Lars Petter Bartnes da han

alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket, sa han.

annonserte bruddet.
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ÅRSMØTET
Årsmøtet vedtok en tydelig resolusjon:
Økt inntekt er jobb nummer 1. I resolusjonen heter
det blant annet: «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.»
Årsmøtet vedtok også en resolusjon med fem krav
fra Bondelaget inn i valgkampen

TEKNISK JORDBRUKSAVTALE
2021
•

Ramme på 962 mill.kr.

•

Målprisøkninger på 400 mill.kr.
– målpris for svin fjernet

•

Økte bevilgninger 490 mill.kr.

•

Stortinget vedtok et eget utvalg for å gå 		
gjennom grunnlagsmaterialet
– senere utnevnt med
Ola Grytten som leder

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

LANDBRUKSLØFTET
OG STORTINGSVALGKAMPEN:
På sommeren tok Bondelaget initiativ til #landbruks
løftet, med klare forventninger om økt inntekt og
lønnsomhet i matproduksjonen. Initiativet samlet
40 virksomheter i og rundt landbruket, en slik bred
oppslutning har vi ikke opplevd tidligere. Så å si alle
stortingskandidater var i prat med noen fra Bondelaget
før Stortingsvalget, og fikk #landbruksløftet i hånda.

NYTT INNTEKTSMÅL
Stortinget vedtok nytt inntektsmål i desember om
at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper
skal tettes. Det nye inntektsmålet er en anerkjennelse av situasjonen som bonden står i, og ikke
minst en klar beskjed om en satsing på norsk matproduksjon.

Kostnadene fortsatte å øke. Høye strømpriser
gjorde at noen veksthusprodusenter reduserte sin
produksjon, og Bondelaget og NBS ba regjeringa
om en ordning for å sikre tilgangen til norske
grønnsaker. Bondelaget ba også matkjedene om
å øke prisen til bonden. Regjeringa opprettet en
ordning for veksthusnæringa med kompensasjon av
ekstraordinære strømkostnader. Ved avslutningen

Krevde tilleggsforhandlinger i juli: Voldsom

av året var det ingen løsning for de andre

prisøkning, særlig på handelsgjødsel og byggevarer,

produksjonene, utover at de kom inn under samme

gjorde at landbruket krevde tilleggsforhandlinger.

kompensasjonsordning som husholdningene.

Innspill til regjeringsplattformen. Etter Stortings
valget i september satt Arbeiderpartiet og Senterpartiet seg til forhandlingsbordet. Mens partiene
forhandlet i Hurdal, ba vi om en landbrukspakke med

Tilleggsforhandlinger

opptrappingsplan, kostnadskompensasjon og inves-

Støre-regjeringa arvet tilleggsforhandlingene

teringsmidler. Blant postene Støre-regjeringa endret

fra den avgåtte regjeringa, og Bondelaget holdt

på i statsbudsjettet for 2022, var å bruke 200 mill. kr.

presset høyt gjennom hele høsten. Imens fortsatte

til investeringsmidler i landbruket utenfor jordbruks

kostnadsøkningene, regnestykkene var utdaterte, og

avtalen. Investeringsbehovet er stort i landbruket, og

ble oppdatert. Det ble inngått avtale på 754 million-

dette var en viktig start for å få med små og mellom

er kroner i kostnadskompensasjon for økte kost-

store bruk i alle deler av landet i en nødvendig omstill-

nader til handelsgjødsel og byggevarer. Bondelaget

ing, særlig fram mot løsdriftkravet for storfe i 2034.

ville også ha kompensert for strøm og kraftfôr.
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Startet først: styremedlem John-Erik Skjellnes Johansen kjørte fra Løkta på Helgelandskysten og til Stortinget.

96 MIL I TRAKTOR
Da det ble brudd i jordbruksforhandlingene, satte styremedlem John-Erik
Skjellnes Johansen seg på traktoren på Dønna på Helgelandskysten, for å kjøre
de 96 milene til Stortinget for å fortelle om realitetene i norsk landbruk, med
dårlig økonomi.
– Langs ruta møtte vi politikere og folk som ga tommel
opp. Det er tydelig at folk vil ha norsk mat og bønder
i hele landet. Denne turen handlet om hva som skal til
for at vi fortsatt skal dyrke i hele landet, sa John-Erik.
John-Erik var ikke alene på veien til Oslo, men fikk
god respons fra folk langs veien. Han møtte også
yrkeskolleger som fortalte om lange dager, økte
kostnader og dårlig økonomi.
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– Det var ikke intensjonen, men turen ble en folkefest med alvorlig bakgrunn. Alle som kjørte traktor i
kolonne sammen med oss, alle som stilte opp langs
ruta til alle døgnets tider og i all slags vær. Alt dette
var med og løftet budskapet ut i alle medier. Til sammen ble det veldig kraftfullt, sier John-Erik i ettertid.
John-Erik Skjellnes Johansen var ikke alene om å
ta turen på traktor til Oslo. Her følger de 9 andre
traktorførerne som også kjørte til Oslo:

Jørund Kvaale Hansen, ammeku- og slaktegrisbonde
fra Bygland i Agder, kjørte 216 km fra Gjerstad.
– Det som bekymrer meg mest er at de unge som vil inn i
næringa, ikke får en sjans fordi kostnadene er for høye. Min
gård har vært i slekta i 600 år. Det er ganske vondt å tenke
på at jeg kan bli den siste.
Lokallag: Bygland Bondelag. Fylke: Agder Bondelag

Marianne Nordhus, melkebonde
fra Voss, kjørte 400 km
Derfor kjører jeg: – For å gi signal fra Vestlandet til
Stortinget om hva vi mener om tilbudet. Vi har et håp om at
de ser alvoret i dette, det er ikke for sent at Stortinget griper
inn. Jeg håper også vi engasjerer folk underveis – ikke bare
bønder – vi er jo på veien for norsk mat.
Lokallag: Halsnøy Bondelag. Fylke: Vestland Bondelag

Jon Lerhol, melkebonde
Fra Vang i Valdres, kjørte 260 km
Derfor kjører jeg: -Jeg er på ingen måten en rabulist, men
jeg blir med for å synliggjøre hva dette dreier seg om. Vi ble
veldig skuffa over tilbudet fra staten fordi det skaper ikke
fremtidstro. På min gard er det høyaktuelt, for hvem skal
overta garden? I den grenda vi bor var det ti aktive bruk, i
dag er det to igjen. Vi forvalter også utmarksressurser som
har stor betydning for allmennheten, sånn drifting hører
med en fjellgard som vår.
Lokallag: Vang Bondelag. Fylke: Innlandet Bondelag

Geir Lohn, melkebonde
Fra Alvdal, kjørte 310 km
Derfor kjører jeg: - Hvis dette gjør at andre engasjerer seg,
så må jeg kjøre. Jeg vil delta og prøve å påvirke, dette er for
viktig til å la være. Jeg har kjørt to ganger tidligere, i 2014 og
2017. Hos meg er den store forskjellen at tidligere var jeg en
liten melkeprodusent. Siden da har jeg gjort som regjeringa
har sagt – jeg har investert og blitt større uten at det synes
på bunnlinja. At kona jobber utenfor gården gjør at dette går
rundt økonomisk.
Lokallag: Alvdal Bondelag. Fylke: Innlandet Bondelag
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Håkon Haug Laa, sauebonde
Fra Ål i Hallingdal, kjørte 250 km
Derfor kjører jeg: – Jeg kjører for bøndene. Jeg er tillitsvalgt,
og vi er veldig misfornøyde med tilbudet fra regjeringa. Det
er viktig å si klart i fra at det kan ikke fortsette med denne
inntektsutviklingen. Da vil det bli vanskelig å rekruttere,
gjennomsnittsalderen går opp, og ikke blir det investert. Vi
vil få et annerledes Norge fordi vi ikke vil ha noen til å pleie
naturlandskapet eller produsere mat over hele landet.
Lokallag: Ål Bondelag. Fylke: Buskerud Bondelag

Andreas Næss, kornbonde
Fra Sarpsborg, kjørte 100 km
Derfor kjører jeg: – Det er på tide å slå et slag for l andbruket.
Jeg er ung, fyller 27 år, men jeg vil ha fremtida foran meg
som bonde. Det er moro å få lov til å produsere mat og jeg
ønsker at barna mine skal kunne velg om de vil jobbe i
næringa. Framtidstro er viktig. Det er ikke vits i å jobbe på
dugnad 50 år til.
Lokallag: Sarpsborg Bondelag. Fylke: Østfold Bondelag
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Arthur og Marit Salte
Gris-, melk- og storfebønder. Snart Inn på tunet-godkjent
Fra Salte, Orre, kjørte: 550
Derfor kjører vi: – Vi kjører for den norske bonde og ikke
minst de unge som skal inn i næringen. Jeg har levd sammen
med en bonde i 27 år med fem barn. Jeg ser at det er et annet
liv enn de fleste andre. Det går en stund, men jeg tror ikke
det vil holde i fremtiden. Selv om vi er veldig glade i livet på
gården og livsstilen vår, kan man ikke bare drive ut fra ren
idealisme, det må være en inntekt å leve av. Jeg er spent på
framtida hvis vi ikke får gjort noe med velferdsordninger
og inntekt. Jeg jobber 50 prosent som lærer og ser hvor mye
mannen min jobber. Vi sier til ungene våre at de må tenke
seg nøye om, fordi det er et stort ansvar.
Lokallag: Orre Bondelag. Fylke: Rogaland Bondelag

Stian Tufte, melkebonde fram til 2021
Fra Oppdal, kjørte 400 km
Derfor kjører jeg: – Jeg kjører fordi jeg har fått erfare på
kroppen hvilken virkelighetsfjern oppfatning regjeringa
har til norsk landbruk. Vi er det eneste leddet i matkjeden
som ikke kan påvirke prisene på maten selv og sånn må det
være skal vi drive over hele landet, men det må tas på alvor.
I dag er vi avhengig av «andre» inntekter på gården fordi
vi j obber på dugnad for å produsere maten. Noen har spurt
meg hvorfor vi ikke har sagt i fra før? Jo, det er fordi man
prøver og prøver, men til slutt må man sette foten ned. Vi gir
oss ikke før bedre betingelser er på plass – det er viktig for
neste generasjon.
Lokallag: Rennebu Bondelag. Fylke: Trøndelag Bondelag

Tor Olav Hanset Kjølstad og Ingeborg Rindalsholt
Melkebønder (kjørte sammen)
Fra Vistdal, kjørte minst 500 km
Derfor kjører vi: – Nok er nok. Skal vi være bønder i framtida
også så må vi ha noe å leve av. Det går kanskje noen år til,
men ikke ti år. Så langt på turen ser jeg et utrolig engasje
mentet blant folk – jeg er litt overrasket. Det er mye mer enn
jeg forventet.
Lokallag: Nesset Bondelag.
Fylke: Møre og Romsdal Bondelag

Det er viktig å si klart i fra at det kan ikke fortsette med denne
inntektsutviklingen. Da vil det bli vanskelig å rekruttere, gjennom
snittsalderen går opp, og ikke blir det investert. Vi vil få et annerledes
Norge fordi vi ikke vil ha noen til å pleie naturlandskapet.
Håkon Haug Laa, sauebonde
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KOMPENSASJON FOR STADIG
ØKENDE KOSTNADER
Før vi kan snakke om inntektsvekst som andre grupper og tetting av gap,
må kostnadene dekkes. Bondens kostnader på så å si alle innsatsfaktorer økte
voldsomt gjennom 2021, grunnet prisøkninger på internasjonale råvarer.

28. oktober, tre måneder etter jordbruket fremmet krav om tilleggsforhandlinger, ble det avtale med regjeringen. Kjersti Hoff,
Bjørn Gimming og statsråd Sandra Borch.
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Dyrebar gjødsel: Prisen på
handelsgjødsel økte med mer
enn 30 prosent.

Det var en veldig spesiell situasjon med sterkt økende
kostnader kort tid etter jordbruksforhandlingene.
Kostnadene fortsatte å stige mens vi jobbet med en avtale.

Allerede måneden etter at Stortinget vedtok jordbruks
avtalen, hadde prisene på flere viktige innsatsfaktorer
økt vesentlig mer enn forutsatt. Tydeligst var det på
handelsgjødsel med 30 prosent økning, samt andre
varer påvirket av internasjonale forhold. Dette var
bakgrunnen for at Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag krevde tilleggsforhandlinger med
staten. Dette er en mulighet partene har når viktige
forutsetninger i en løpende avtale er blitt forandret
vesentlig.
Svaret fra Solberg-regjeringa lot vente på seg, og
Støre-regjeringa arvet forhandlingene. Med nye
beregninger, ble det inngått avtale på 754 millioner

kroner i kostnadskompensasjon for økte kostnader til
handelsgjødsel og byggevarer, samt en avtale om å se
på strøm og andre kostnader i jordbruksoppgjøret til
våren. Når vi fikk til en avtale med foreløpig og delvis
kompensasjon, var det fordi Bondelaget jobbet hardt
gjennom hele høsten.
– Det var en veldig spesiell situasjon med sterkt
økende kostnader kort tid etter jordbruksforhand
lingene. Kostnadene fortsatte å stige mens vi jobbet
med en avtale. Det gjorde at vi gikk ut av 2021 med både
ubesvarte spørsmål og ubetalte regninger, sier Bjørn
Gimming. Det var klart at det ikke kunne vente til jordbruksoppgjøret 2022, med utbetaling i februar 2023.
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FRA STORTINGSVEDTAK
TIL BONDENS BUNNLINJE
2021 bar bud om endringer med stortingsvedtak om tetting av inntektsgap og et
eget inntektsutvalg. Det ble en jobb for Bondelaget i 2021, som har fortsatt inn i
2022, å presse på for at stortingsvedtaket blir en realitet, og at det vises
på bunnlinja til bøndene.

Elisabeth Gjems la fram forslag fra Innlandet og tre andre fylker om at Bondelaget skal jobbe for endringer i grunnlagsmaterialet.
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KJENNER SEG IKKE IGJEN I TALLENE
Noe av kimen til frustrasjonen og sprikende oppfatning
av den faktiske økonomiske situasjonen som kom fram
i 2021, er at mange bønder ikke kjenner igjen sin egen
drift i tallmaterialet som er grunnlag for jordbruks
forhandlingene. Jordbrukets forhandlingsutvalg ba i
kravet for 2021 om tilpasninger i grunnlagsmaterialet
som bedre fanger opp de økonomiske forholdene knyttet
til næringsutøverne i jordbruket.
Til årsmøtet i juni fremmet fire fylker sak om at Bonde
laget skulle jobbe for endringer i grunnlagsmaterialet
som utarbeides av Budsjettnemnda for jordbruket. Det
var bondelagene i Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland som stod bak forslaget, som ble vedtatt med noen
endringer.
Sentralt i årsmøtevedtaket er at Bondelaget skal jobbe
aktivt for endringer i grunnlagsmaterialet slik at det
synliggjør de økonomiske realitetene de aktive bøndene
står overfor. Det skal også jobbes for å få et nytt resultatmål for «vederlag til arbeid», der det er gitt egen
avkastning for egenkapitalen.
INNTEKTSUTVALG
Stortinget vedtok å sette ned et utvalg som skal gå
gjennom grunnlagsmaterialet da de behandlet jord
bruksoppgjøret. Solberg-regjeringa satte ned inntektsutvalget for jordbruket, ledet av Ola Grytten i august.
Ekspertutvalget har som mandat å vurdere grunnlag og
forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter
i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Oppgaven er
å komme fram til en metode å måle inntektsnivået i
jordbruket på.
BONDELAGETS PROSJEKT INNTEKTSLØFT
Bondelaget samlet arbeidet med å øke inntekt
ene i et eget prosjekt, ledet av Simen Solbakken
i Næringspolitisk avdeling. Prosjekt Inntektsløft

Simen Solbakken er til vanlig ansatt på Akershus-kontoret til
Bondelaget, men er nå leder for prosjekt Inntektsløft.

skal utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å få
inntektsmuligheter og sosiale vilkår på nivå med øvrige
samfunn.
– Det er mange tiltak og virkemidler som må spille
sammen i en slik opptrappingsplan. Vi har et lengre
perspektiv på jobben, inntektsløftet skal også stå seg
over tid med skiftende regjeringer, sa Simen Solbakken
da Inntektsløftet ble etablert.

Noe av kimen til frustrasjonen ... er at mange bønder
ikke kjenner igjen sin egen drift i tallmaterialet som er
grunnlag for jordbruksforhandlingene.
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BONDELAGET
FOR BONDEN

Forventningsfulle deltakere på plass i salen på Thon Hotel Oslofjord. Forrest: Stian Tufte, vara til fylkesstyret i Trøndelag Bondelag.
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Under konferansen ble det brukt interne krefter til underholdninga. Fra venstre: bygdepolitisk nestleder i
Norges Bygdeungdomslag Henrik Nordtun Gjertsen, 2.nestleder Bodhild Fjelltveit, seniorrådgiver Harald
Velsand og fylkesleder Aslak Snarteland.

NORGES BONDELAG 125 ÅR
Norsk Landmandsforbund ble stiftet 6. februar i 1896.
I 1922 ble navnet endret til Norges Bondelag. Til
125-årsjubileet i 2021 var det lagt opp til flere markeringer og feiringer, som måtte reduseres på grunn av
koronapandemien. Jubileumsdagen lørdag 6.februar ble
markert med digital jubileumsfeiring i sosiale medier:
bønder hilste Bondelaget med flagg landet rundt med
#bondelaget125år, og Kronprins Haakon takket for
innsatsen i en egen videohilsen. I anledning dagen ble
det også publisert podkaster om lagets historie, særlig
de siste 25 årene.
Årets lokallagskampanje var inspirert av jubileet og
het «Vi dyrker landet». Mange lokallag bidro med
kunnskap, jord og frø til barnehager og skoler, som
dyrket fram egne grønnsaker.
Under det digitale årsmøtet 9.-10.juni var det
Jubileumssending med tilbakeblikk fra tidligere gene
ralsekretærer, innblikk i dagens familielandbruk og
samtaler om framtidsmuligheter med to unge bønder.

Aasmund Nordstoga var programleder og bidro også
med sang sammen med gitarist Åsmund Reistad.
Til jubileet ble det også gitt ut en beretning om
Bondelagets siste 25 år. Boka ble sendt tillitsvalgte
i hele organisasjonen og internt i landbruket. Den
gir tilbakeblikk på medlemsutviklingen og organisa
sjonsarbeidet, landbrukspolitikken under ulike
regjeringer, jordbruksavtaler, saksområder som klima
og energi, internasjonale spørsmål, rovviltforvaltning,
dyrevelferd, HMS i landbruket og utdanningstilbud i
næringa. Boka er skrevet av Harald Velsand, mangeårig
organisasjonssjef og politisk rådgiver.
DIGITALE MØTEPLASSER OGSÅ I 2021
I likhet med 2020 ble starten på 2021 preget av at alle
møter ble digitale, noe de stort sett forble gjennom
året. Mangel på sosiale møteplasser og kontaktpunkter
merkes godt på organisasjonsaktiviteten. Dette preget
også årsmøtet 2021 hvor styret, sekretariatet og fylkesdelegasjonene var samlet ulike steder i landet.
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«… Fra atten-seks-og-nitti og til nå
Vi har styrken og krafta i laget
Gjør så landbruket vil bestå …»
(Jubileumsmarsj, 2021)

En digital hverdag førte til beslutningen om å gjennomføre en egen fysisk «Bondelagskonferanse»
seinere på året, rett før restriksjoner igjen gjorde dette
umulig. Deltakerne kom fra alle fylkene (samme som
ved årsmøtet), og fag- og lagbygging og sosial kontakt stod sentralt. I tillegg til ytterligere markering
av 125-åringen. – Etter å ha vært nesten to år bak
dataskjermen, synes jeg det er så utrolig fint å kunne
møtes, diskutere landbrukspolitikk og bare prate sammen om hverdagen igjen, smilte leder Bjørn Gimming,
til en fullsatt sal. Bondelagskonferansen ble gjennom
ført 28.-29.oktober med 200 tillitsvalgte fra hele landet på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika i Bærum.

ENDRINGER I NORGES BONDELAGS
FYLKESSTRUKTUR
Årsmøtet i 2019 vedtok at Norges Bondelags fylkeslag
fortsatt skal følge fylkesinndelingen i Norge. Siden
strukturen i flere fylkeskommuner fortsatt var i spill,
ble det bestemt en overgangsfase fram til 1. april 2022,
da en regnet med at Stortinget ville ha gjort endelig
vedtak om ny struktur. Siden har Norges Bondelag
gått fra 18 til 13 fylkeslag. Trøndelag og Agder Bonde
lag ble etablert først, og fra 2021 er også Vestland,
Innlandet og Vestfold og Telemark Bondelag etablert.
Etableringen av Troms og Finnmark Bondelag og Viken
Bondelag ble satt på vent.

TRE NYE ÆRESMEDLEMMER
Under årsmøtet ble Bjørn Iversen, Kirsten Ingjerd
Værdal og Bjarne Undheim utnevnt som æresmedlemmer. Bjørn Iversen satt som leder fra 1991 til 1997, og
ledet organisasjonen gjennom EU-kampen. Kirsten
Værdal var Norges Bondelags første kvinnelige leder,
og ble valgt på årsmøtet i Trondheim 1997. Hennes
ledertid var preget av et annet internasjonalt spørsmål
– WTO-forhandlingene. Dette arbeidet fortsatte under
Bjarne A. Undheim. Han var leder fra 2002 til 2008.
– Om det er noe som skal stå igjen etter meg i
Bondelaget, så må det være at organisasjonen må
mestre balansen mellom kamp og forhandling. Det
er organisasjonens strategi – og utfordring, sa Bjørn
Iversen i sin takketale.

Regjeringsplattformen for Støre-regjeringa i oktober
fastslo at tvangssammenslåtte fylker og kommuner
kan søke om å løses opp etter søknad fremmet til
Stortinget innen 1. juli 2022. Det ser i starten av 2022
ut til at det er flertall for oppløsning av de to nordligste fylkene, Vestfold og Telemark og Viken. Dette
får konsekvenser for Bondelagets fylkesstruktur, der
det ligger an til at Vestfold/Telemark igjen vil bli egne
fylkeslag.
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Det legges opp til at spørsmålet om representant
skapets sammensetning, som blir påvirket av fylkes
strukturen, blir utsatt ett år og tas opp til beslutning
på årsmøtet 2023.

To av de tre æresmedlemmene Bjarne Undheim (t.v.) og Bjørn Iversen (t.h.) fikk utdelt æresmedaljen og diplom under
jubileumsmiddagen. De holdt takk for maten-tale med historiske og humoristiske tilbakeblikk.
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MEDLEMSUTVIKLING
For fjerde år på rad var det en nedgang i antall medlemmer i 2021.
Ved utgangen av 2021 hadde Norges Bondelag 61.117 medlemmer, en nedgang
på 410 medlemmer (-0,7 %) siden utgangen av 2020. Dette er en mindre
nedgang enn de foregående årene.

2. nestleder Bodhild Fjelltveit er svært imponert over innsatsen under vervemåneden 2021 som ga rekordresultater.
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– Ved å være medlem har du i kraft av deg selv påvirkningskraft.
Ett medlem er én stemme, og vi trenger flest mulig stemmer for
å være en best mulig organisasjon for våre medlemmer
2. nestleder Bodhild Fjelltveit.

Medlemstallet i organisasjonen svinger fra år til år,
men i et 20-års perspektiv har medlemstallet i Norges
Bondelag holdt seg ganske stabilt rundt 60.000 medlemmer.
Ved utgangen av 2021 hadde Bondelaget 375 færre
bruksmedlemmer. Nedgangen i antall bruksmedlemmer
skyldes i hovedsak overgang til personlig medlemskap i
forbindelse med gårdsoverdragelser, og ikke utmeldinger. Antallet innmeldte bruksmedlemmer var omtrent
likt med antallet utmeldte bruksmedlemmer i 2021.
Landbruksdirektoratet oppga at det i 2021 var om lag
300 færre jordbruksforetak i Norge sammenlignet med
2020. Dette resulterte i en organisasjonsgrad i Norges
Bondelag på 55%.
- Den negative utviklingen i antall bønder er alvorlig,
og vår legitimitet som organisasjon avhenger av hvert
enkelt medlem. Tross dette er det veldig bra at vi allikevel klarer å holde organisasjonsgraden stabil, uttrykker
Bodhild Fjelltveit, verveansvarlig i styret i Bondelaget.
NYE MEDLEMMER
Buskerud Bondelag, Vestfold og Telemark Bondelag og
Agder Bondelag var de tre fylkene som kunne vise til
medlemsvekst i 2021.Til sammenligning var det kun ett
fylkeslag som hadde medlemsvekst i 2020.
Det ble totalt vervet 2600 nye medlemmer i 2021, om
lag 100 flere enn i 2020. Bondelaget fikk i underkant av
900 nye bruksmedlemmer i 2021, som er noe færre enn
i 2020.

Nasjonal vervemåned i Bondelaget
November er fast vervemåned i Bondelaget, og hele
organisasjonen har ekstra fokus på vervearbeidet i
denne perioden. Som vanlig var det vervekonkurranser
for enkeltververe og fylkes- og lokallag. Medlemsvekst
ble vurdert i både antall og prosent.
I løpet av vervemåneden ble det vervet 777 nye medlemmer, som gjorde vervemåneden 2021 til den beste
siden oppstarten i 2015. Det ble satt ververekord på
Agroteknikk med over 200 nye medlemmer!

Rogaland Bondelag ble beste fylkeslag i vervemåneden,
medlemstallet økte med hele 127 medlemmer i perioden (2,06%). Fylkeslaget får et besøk fra Bondelags
kokken som premie. Vestland Bondelag gjorde det nest
best blant fylkeslaga, med en vekst på 107 medlemmer
(1,50%), Innlandet Bondelag med en vekst på 114 medlemmer (1,05%) og Vestfold og Telemark Bondelag med
en vekst på 69 medlemmer (1,46%) delte tredjeplassen.
Beste lokallag i vervemåneden ble Strand Bondelag
i Rogaland med en medlemsvekst på 31 medlemmer
(22,79%) i perioden. Strand Bondelag fikk en tur til Oslo
med besøk på Landbrukets hus.
Nest beste lokallag i vervemåneden ble Austrheim og
Lindås Bondelag i Vestland med en vekst på 12 medlemmer (13,48%). Andebu Bondelag i Vestfold og Telemark
(+23 medlemmer, 8,33%) og Rennesøy Bondelag i
Rogaland (+19 medlemmer, 8,05%) delte tredjeplassen.
Lokallagsleder i Strand Bondelag i Rogaland, Reinert
Idsø ble årets toppverver og invitert til Norges
Bondelags årsmøte 2022.

MEDLEMSFAKTA
1. Norges Bondelag hadde 61.117 medlemmer i
utgangen av 2021. Det er 410 færre medlemmer enn i 2020.
2. Totalt ble det vervet 2600 nye medlemmer i
2021
3. I løpet av vervemåneden i november ble det
vervet 777 medlemmer!
DISSE TRE HAR VERVET FLEST
MEDLEMMER I 2021:
1.

Reinert Idsø, 21 medlemmer

2.

Kristen Grov, 15 medlemmer

3.

Per Ole Haartveit 13 medlemmer
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BEDRE RAMMEVILKÅR
FOR BONDEN OG
DISTRIKTENE
En av Norges Bondelags viktige oppgaver er å delta på høringer fra
departementer og direktorater som berører den norske bonden, enten
direkte eller indirekte.

Norges Bondelag har deltatt på en rekke høringer i løpet av 2021. Blant disse er høring om nytt jordvernmål.
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Høringene har som regel betydning for landbrukets
produkter, rammevilkår, handlingsrom og rettssikkerhet, for bonden selv og andre som støtter landbruket
med varer og tjenester.
I 2021 avga Norges Bondelag svar i mange høringer.

Disse høringene dekket et bredt spekter av spørsmål,
slik det fremgår av oversikten under.
– Det er viktig at vi som faglag bruker vår mulighet
til å påvirke i alle saker som har betydning for bonden,
sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård.

Her er et utvalg av høringene Bondelaget har bidratt til:
DATO

HVA

13. januar

Styrket dyrevelferd for produksjonsdyr (Dok.8-forslag, Stortinget)

29. januar

Høringssvar forbud mot hold av pelsdyr (LMD)

28. januar

Endringer i byggevareforskriften

29. januar

NOU 2020:12: Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn (KMD)

4. februar

Høringssvar klimameldinga (Energi- og miljøkomiteen)

23. februar

Høringssvar om jakt, felling fangst og fiske i statsallmenningsloven

25. februar

Høringssvar om brannalarmanlegg

11. mars

Endringer i sameloven

15. mars

Høringssvar om endringer i arveloven (dødsbo)

18. mars

Høringsinnspill nytt jordvernmål (Dok.8-forslag Stortinget)

14. april

Høringssvar fra Norges Bondelag til KMD - Det handler om Norge

29. april

Muntlig høring i Næringskomiteen: Pelsdyrerstatningsloven

3. mai

Høringsinnspill til Justiskomiteen om endringer i tomtefesteloven

11. mai

Høringssvar om endringer i grunnrenteskatten

14. mai

Høringssvar om tilskudd til opplæring i grøntsektoren

1. juni

Forslag til ny standard for god regnskapsføringsskikk (Regnskap Norge)

2. juni

Skatteregler ved erstatning ifbm forbud mot pelsdyrhold

7. juni

Høringssvar om hastighetsforskjeller på motorveg (Statens Vegvesen)

7. juni

Høringssvar periodisk kontroll for traktor (Statens Vegvesen)

17. juni

Høringssvar om gjennomføring av møter i foretakslovgivningen

17. juni

Høringsinnspill til Finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett

13. august

Høringssvar knyttet til nye regler om stiftelser

13. august

Høringssvar om ansvaret for arvelaters forpliktelser

30. august

Høringssvar om parselloppdeling av campingplasser

1. september

Høringssvar om eiendomsmeglingsutvalgets innstilling

21. september

Høringssvar om overtredelsesgebyr etter forurensningsloven m.v.

1. oktober

Rapport om finansering av private barnehager (Kunnskapsdepartementet)

25. oktober

Ber om prioritet av inntekt, investeringer, klima og dyrevelferd (Næringskomiteen)

25. oktober

Behov for økt satsing på et klimavennlig jordbruk (Energi- og miljøkomiteen)

25. oktober

Ber om ei satsing på naturbruksskolene (Utdannings- og forskningskomiteen)

25. oktober

Muntlig høring i Finanskomiteen og næringskomiteen om statsbudsjettet

25. oktober

Innspill til Gryttenutvalget

1. november

Høringssvar til utredning om fremtidens arbeidsliv

26. november

Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner (Skatteetaten)
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BONDELAGET
FOR BONDEN!
Gjennom året har advokatene og økonomene i Avdeling for Regnskap og 
Juridisk Service, besvart mer enn 10 000 skriftlige og muntlige henvendelser fra
medlemmer og regnskapsførere i landbruket. I tillegg ytes det bistand i form av
klientoppdrag og oppfølging av rettslig prinsipielle spørsmål. Avdelingen yter
også service og etterutdanningstilbud for landbrukets støttefunksjoner, særlig
regnskapsførerne i landbruket.
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Blant sakene som avdelingen har fulgt opp nevnes:
RINGORM OG DEKNING AV KOSTNADER
I forbindelse med et ringormutbrudd i Rogaland ble
Bondelaget kontaktet av et ektepar – som er medlemmer, da de forstod at forsikringen ikke fullt ut dekket
sanering på deres gård.
Bondelagets fagsjef på medlemsforsikringer, Aina
Bratlie bistod dem i møte med forsikringsselskapet.
Ved å gjennomgå vilkårene i detalj, viste det seg at
vilkårene var uklare. I det konkrete tilfellet resulterte
den ekstrarunden Bondelaget tok for dem i at de fikk
dekket sanering fullt ut, andre avsluttede skadesaker
ble gjenåpnet av forsikringsselskapet og revurdert,
samt at forsikringsdekningen for sanering ble forbedret
for nye smittetilfeller i fremtiden.
TAMREIN PÅ INNMARK
Det er et økende problem at tamrein beiter på innmark
både i og utenfor reinbeitedistriktene, fra Finnmark i
Nord, til Innlandet i sør.
Norges Bondelag har arbeidet svært mye med denne
problemstillingen gjennom hele 2021, både rettslig og
politisk. Selv om endringer tar tid, ser vi allerede nå at
arbeidet har gitt økt forståelse for problemene knyttet
til rein på innmark, både i forvaltningsapparatet og hos
politikerne. Vi har også fått en rekke medieoppslag om
enkeltsaker.
Dette arbeidet fortsetter til det er gjort nødvendige
endringer i forvaltningspraksis og regelverk.
DYREVERNAKTIVISTERS INNTRENGNING
PÅ GÅRDSBRUK MED SMÅGRISPRODUKSJON
I 2021 jobbet Norges Bondelag, i samarbeid med andre
berørte organisasjoner, med NRKs medieoppslag om
dyrevernaktivister som hadde tatt seg ulovlig inn på
gårdsbruk. Målet var å filme det de mente er brudd på
dyrevelferdsregelverket. Arbeidet omfattet også juridisk
bistand i forbindelse med at aktivister ble anmeldt.
GJERDER LANGS JERNBANELINJER I BEITEOMRÅDER
Avdelingen har mange spørsmål knyttet til jernbanens
gjerdeplikt i husdyrområder, både fra enkeltpersoner,
grunneierlag og fylkes- og lokallag i Norges Bondelag.
Avdelingens innsats på området knytter seg i det vesentlige til å gi faglig støtte og veiledning i slike saker.

STANDARDAVTALER
Avdelingen har utgitt en rekke standardavtaler som
medlemmene fritt kan benytte, og oppdaterer løpende
eksisterende avtaler. Enkelte av avtalene er utarbeidet
av samarbeidsadvokater med spesialkompetanse på et
rettsområde. I 2021 har vi gitt ut en ny standardavtale
for etablering og drift av luftspennskabel, jordkabel
og frittstående nettstasjon, i samarbeid med Norges
Skogeierforbund, NORSKOG, Opplysningsvesenets fond,
Statskog og Finnmarkseiendommen. Avtalene er fremforhandlet med Energi Norge, som er en interesseorganisasjon for nettselskapene i Norge, samt deres
standardiseringsselskap REN AS.
EIENDOMSREGELVERKET
Avdeling for regnskap og juridisk service gir videre
støtte til fylkes- og lokallag i Norges Bondelag som
har behov for støtte når det er fattet vedtak etter
jordloven og konsesjonsloven, som er i strid med
formålet i lovene. Særlig arbeides det med spørsmål
som gjelder konsesjon på aksjeselskapers erverv av
landbrukseiendommer.
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NORGES BONDELAG
OPPNÅR RESULTATER
Bondelaget har et bredt arbeidsfelt, hvor organisasjonens kompetanse og arbeid
kommer medlemmene til gode. Her er et sveip gjennom noen av sakene som
preget 2021, og hvor Bondelagets innsats utgjorde en forskjell.
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BREXIT: – VI HAR IKKE ET KILO ELLER EN LITER Å GI
Regjeringen forhandlet i 2021 med britiske myndig
heter om handelsavtale etter at Storbritannia gikk ut av
EU. Bondelaget mente at en handelsavtale med britene
ikke måtte gi større kvoter på landbruksvarer med
tollfri adgang til det norske markedet, enn det som
totalt hadde vært da Storbritannia var en del av EU. I
mars advarte Lars Petter Bartnes regjeringa om store
konsekvenser dersom de skulle velge å gi på landbruk
til Storbritannia.
Ethvert kilo eller enhver liter som blir gitt er tap av
norske arbeidsplasser og verdiskaping fra bonde og
industri, sa Bartnes.
Et svært godt arbeid i hele organisasjonen og påtrykk
i alle kanaler førte til at det kun ble gitt mindre innrømmelser.
– Uten Bondelagets arbeid kunne sluttresultatet ført
til nedlegging av gårdsbruk og tap av arbeidsplasser i
Norge, sa leder i Trøndelag Bondelag Kari Åker.
BONDELAGET TOK GREP MED GRØNTSEKTORENS
BEREDSKAPSGRUPPE
Gjennom året har det vært ukentlige møter i grønt
sektorens beredskapsgruppe. Gruppa ble etablert i
starten av koronapandemien for å arbeide for å sikre
sesongarbeidskraft til grøntnæringa. Da grensene
stengte ble det vanskelig å få tak i den vanlige utenlandske arbeidskraften. Det ble arbeidet etter to spor:
å forsøke å rekruttere norsk arbeidskraft, og legge
til rette for at så mye som mulig av den trente utenlandske sesongarbeidskraften kom til Norge.
– Arbeidet og koordineringa i denne gruppa bidro til
at vi akkurat kom oss gjennom starten av pandemien,
hva arbeidskraft angår. Tett kontakt gjorde at alle
jobba i samme retning, sier Thor Johannes Rogneby,
som er leder av Norges Bondelags grøntutvalg.
Gruppa som var ledet av Bondelaget fikk en svært
viktig rolle i dialogen med regjeringen, UDI, NAV og
Landbruksdirektoratet.
ARBEIDSGIVERKURS FOR GRØNTSEKTOREN
Bonden må beherske mange roller, og en av dem er å
være arbeidsgiver. For å sette bøndene bedre inn i hvilke
lover og regler som gjelder, har Bondelaget arrangert
digitale arbeidsgiverkurs i samarbeid med Gartner
hallen, Gartnerforbundet og Norsk Landbruksrådgiving.
– Vi får veldig gode tilbakemeldinger på disse

kursene, og jeg er glad for at de hever kompetansen
om det å ha andre i arbeid, sier Amund Johnsrud, som
har vært ansvarlig for kursene i Bondelaget.
VANT ULVESAK I HØYESTERETT
En flere år lang sak fikk sin endelige avgjørelse i 2021.
Høyesterett slo fast at rovdyr kan forvaltes i tråd med
de fastsatte bestandsmålene, og at forvaltningen ikke
er i strid med internasjonale konvensjoner. Det var i
2017 at Verdens Naturfond (WWF) gikk til søksmål mot
staten med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider mot Grunnloven § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Norges Bondelag var
blant organisasjonene som var partshjelper for staten
i saken, som startet etter felling av flokkene Osdal og
Julussa utenfor ulvesona.
– Denne dommen gir bøndene i området en trygghet
for at de kan satse på å bruke utmarka også i framtida.
Disse beiteressursene er jo grunnlaget for gårdsdrifta
for mange bønder i områdene utenfor ulvesona, sier
Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.
GJENNOMSLAG FOR PELSDYRKOMPENSASJON
Etter at pelsdyrnæringa ble vedtatt lagt ned i 2019,
har spørsmålet om hvilken erstatning bøndene skal få,
vært uavklart. Norges Bondelag har jobbet for skattefri erstatning som utarbeides etter anerkjent taksering og verdsetting. I mai overkjørte opposisjonen på
Stortinget regjeringa da stortingsflertallet vedtok en
erstatningsordning med utmålingsregler som skal gi
høyere erstatning, omfatter flere, og er skattefri.
- Det har vært godt å oppleve støtte fra Bondelaget
og være en del av landbruksfamilien i en dramatisk tid
for familier som opplever Norges første næringsforbud,
sier kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, Guri
Wormdahl.
FØRSTE FUGLEINFLUENSA
I KOMMERSIELL BESETNING
Da det ble påvist fugleinfluensa i en besetning med
verpehøns i Rogaland i november, gikk alarmen i
landbruket. Myndigheter, varemottakere og organisa
sjoner gjorde alt for å unngå at den dødelige og svært
smittsomme sykdommen skulle spre seg. Bondelagets
rolle var å koordinere og informere delene. Felles innsats gjorde at vi klarte å hindre at smitten spredde seg
til mer enn to besetninger.
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STYRET I
NORGES BONDELAG
Tillitsvalgte i styret 2021/2022 (fra 10. juni 2021)
LEDER
Gimming

Bjørn

Leder

Hoen

Egil Chr.

1.nestleder

Fjelltveit

Bodhild

2.nestleder

Slapgård

Audhild

Medlem

Aas-Eng

Erling

Medlem

Skjellnes Johansen

John Erik

Medlem

Salte

Arthur

Medlem

Østerås

Arne Elias

Medlem

Rønning

Solveig Bratteng

Medlem

Henriksen

Jorun

Medlem

Sund

Merethe

Medlem

Brandsrud

Inger Johanne

Medlem

Müller

Thorleif

1.varamedlem

Nernæs

Peder

2.varamedlem

Duserud

Ragnhild

3.varamedlem

Hokstad

Elisabeth Irgens

Ordfører

Okkenhaug

Karl Fredrik

Varaordfører

MEDLEMMER

VARAMEDLEM

ORDFØRER
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STYRETS FAGOMRÅDER
OG STYREVERV
NAVN

FAGOMRÅDE

STYREVERV

Bjørn Gimming

Jordbruksforhandlingene
Maktforholdene i verdikjeden for mat
Markedsordningene
Bank og forsikringer
Overordna politiske prosesser og mediearbeid
Revisjon av gjødselforskriften

Omsetningsrådet
Norsk Landbrukssamvirke
KSL Matmerk

Egil Chr. Hoen

Internasjonalt arbeid
Klima
Energi
Bioøkonomi
Skog
Gris
Kraftfôr
Fjørfe

Landbrukets Klimaselskap SA
(styreleder)
Norges Bygdeungdomslag
Agrol

Bodhild Fjelltveit

Medlemsverving og rekruttering
Vi bygger Bondelaget
Sau/geit og beitenæring
Utdanning
Dyrevelferd
Dyrehelse og trygg mat
Økologisk landbruk
Lokalmat og urbant landbruk
GMO
Bistand / Utviklingsfondet
Likestilling

AMU (arbeidsmiljøutvalget)
Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS)
NUGF/NRFG (fagskuleutvalget)
Nasjonalt Fagkompetansesenter
for Landbrukshelse

Erling Aas-Eng

Rovdyr
Grunneierrettigheter
Forskningsmidler over jordbruksavtalen
Arealbruk og vilt
Tamreinkonflikter

AU
Fondet for forskingsmidler over
jordbruksavtalen
Naturbruksalliansen, styreleder
Norske Lakseelver

fortsetter neste side
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NAVN

FAGOMRÅDE

STYREVERV

John-Erik
Skjellnes Johansen

Rovdyr
Mjølk
Grovfôr
Dyrevelferd
Inn på tunet-utvalget
Aksjonsutvalget

Agri Analyse

Audhild Slapgård

Jordvern
Kornutvalget
Avlingsskadeerstatning
Eierskap til data / digitalisering
Eiendomsregelverk

Norges Bygdekvinnelag

Arthur Salte

Norsk Landbruksrådgivning HMS
og Tryggere sammen
Landbrukets brannvernkomite
Velferd
Maktforholdene i verdikjeden for mat
Miljø- og bærekraftsutvalget
Bærekraftfondet
Bærekraft

Thorleif Müller

Grøntutvalget
Kontraktdyrkerne
Arbeidskraft i grøntsektoren

Norges Bygdeungdomslag

Arne Elias Østerås

Agrol
Kornutvalget
Felleskjøpet Agri

*

Solveig Bratteng Rønning

Tine

*

Merethe Sund

Nortura
Opplæring av styremedlemmer

*

Jorun Henriksen

Norges Bygdekvinnelag

*

Inger Johanne Brandsrud

Norges Bygdeungdomslag

*

Elisabeth Irgens Hokstad

Ordfører

* Deltar ikke i faste representasjonsoppdrag fordi de har styreverv i egne organisasjoner.
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OVERSIKT OVER UTVALG
I NORGES BONDELAG
MILJØ - OG BÆREKRAFTSUTVALGET 2021-2022
Gunnar Alstad

Leder, Trøndelag 2021-2022

Per Olav Krekling

Medlem, Buskerud 2020-2022

Mette Pedersen Anfeltmo

Medlem, Troms 2020-2022

Marianne Nordhus

Medlem, Vestland 2021-2023

Kåre Gunnar Fløystad

Medlem, Agder 2021-2023

Arthur Salte

Styrets representant, Rogaland 2021-2022

Svein Skøien

Konsultativt medlem, Norsk Landbruksrådgiving

GRØNTUTVALGET 2021-2022
Thor Johannes Rogneby

Leder, Innlandet 2021-2022

Berit Ullestad

Medlem, Østfold 2021-2023

Kari Sigrun Lysne

Medlem, Vestland 2020-2022

Randi Hokland

Medlem, Troms 2021-2023

Katrine Hesnes Jarnes

Medlem, Agder 2020-2022

Ola Sunde

Medlem, Rogaland 2020-2022

Thorleif Muller,

Styrets representant, Vestfold og Telemark 2021-2022

Stig Arild Oldervik

Konsultativt medlem (Norsk Gartnerforbund)

Harald Buttedahl

Konsultativt medlem (Gartnerhallen)

KORNUTVALGET 2021-2022
Anders Klaseie

Leder, Akershus 2021-2022

Jon Midtbø

Medlem, Vestfold og Telemark 2021-2023

Anna Neergaard Rathe

Medlem, Trøndelag 2020-2022

Ole Hans Unelsrød

Medlem, Buskerud 2020-2022

Audhild Slapgård

Styrets representant, Trøndelag 2021-2022

Arne Elias Østerås

Konsultativt medlem, Felleskjøpet Agri

Kjetil Aandstad

Konsultativt medlem, Norkorn
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FYLKESLEDERE
I NORGES BONDELAG 2021
AGDER BONDELAG
Knut Erik Ulltveit

ROGALAND BONDELAG
Marit Epletveit

AKERSHUS BONDELAG
Jens Thori Kogstad

TROMS BONDELAG
Tone Rubach

BUSKERUD BONDELAG
Håkon Haug Laa

TRØNDELAG BONDELAG
Kari Åker

FINNMARK BONDELAG
Lise Kaldahl Skreddernes

VESTLAND BONDELAG
Anders Felde

INNLANDET BONDELAG
Elisabeth Gjems

VESTFOLD OG TELEMARK BONDELAG
Aslak Snarteland

MØRE OG ROMSDAL BONDELAG
Konrad Kongshaug

ØSTFOLD BONDELAG
Ole-Kristian Bergerud

NORDLAND BONDELAG
Trond Bjørkås
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ANSATTE
I NORGES BONDELAG
pr. 31.12.2021

Norges Bondelag
Ansatte totalt: 18
Herav fast ansatt i sentralt sekretariat: 13
Prosjektansatte ved fylkeskontorene: 5
BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS
Ansatte totalt: 102
Ansatte i sentralt sekretariat: 49
Herav fast ansatt: 46
Ansatte ved fylkeskontorene: 53
Herav fast ansatt: 49

Ansatte ved hovedkontoret
LEDELSEN
Generalsekretær: Sigrid Hjørnegård

Anne Snarteland
Elise Larsen
Gunn Mari Galleberg
Heidi Novák
Maren Kjølberg
Marte Gustad Iversen
Pernille Christine Frimann Bügel
Pål-Arne Oulie

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef: Lise Boeck Jakobsen
Anne Cathrine Wangberg
Guro Bjørnstad Heimly
Siv Iren Åmodt Moe
Kevin Karlsen Nordnes
Sondre Aasen

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN
Administrasjonssjef: Arnstein Tveito

Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS)

SEKSJON FOR PERSONAL OG SERVICETEAM
Personal- og driftssjef: Catharina B. Andersen
Anita Berg
Bjørg Fjeld
Carl-Fredrik Berthelsen
Cato Ørsal,
Mona Sandnes
Unni Wolden Staver

ADVOKAT
Elise Midling-Hansen
Karoline A. Hustad
Marta Melby

Avdelingssjef: Erlend Stabell Daling
Advokat/fagsjef forsikring: Aina Bratlie
Advokat/fagsjef skatt: Mari Cecilie Gjølstad
Advokat/fagsjef kurs: Jan Bangen

ØKONOMISEKSJONEN
Økonomisjef: Leif Slåtten
Solveig Weser Kvidal
Tove Munch Wahl

ADVOKATFULLMEKTIG
Eli Marie Smedsrud
Sem Varhaug Søberg
Sophie Wiese

SEKSJON FOR IKT OG ARKIV
IT-sjef: Terje Lystad
Berit Johnsen
Tom Hannigang

Jon Sigurd Tuset
Line Tronstad
Liv Ellen Fischer
Martin Johnsbråten
Sigurd Løland

Organisasjonsavdelingen
Organisasjonssjef: Astrid Solberg
Styresekretær: Åse Berit Valle
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Næringspolitisk avdeling
Næringspolitisk sjef: Jarle Bergsjø
Ass. næringspolitisk sjef: Sigrun Pettersborg
Amund Johnsrud
Anders Huus
Anja Fyksen Lillehaug
Elin Marie Stabbetorp
Elisabeth Sæther
Finn Erlend Ødegård
Harald Velsand
Hildegunn Gjengedal
Ida Riis-Johansen
Johanne Sæther Houge
Kari Marte Sjøvik
Per Harald Agerup
Svein Guldal
Toril Wikesland
Prosjektleder: Ove Martin Gundersen

Ansatte på fylkeskontorene
AKERSHUS
Organisasjonssjef: Vidar Kapelrud
Eline Stokstad Oserud
Mona Askerød.
Simen Solbakken
ØSTFOLD
Organisasjonssjef: Mina Mjærum Johansen
Heidi Kirkeby
Anne-Grethe Jarlset
INNLANDET
Organisasjonssjef: Inger Johanne Sveen
Anne Rustad
Astrid Simengård
Guro Breck
Jorunn Løvdal
Ola Råbøl
BUSKERUD
Organisasjonssjef: Wenche Redzepi
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Sissel Røed Waaler

AGDER
Organisasjonssjef: Finn Aasheim
Turid Breistøl
Øystein Moi
ROGALAND
Organisasjonssjef: Irene Tjøstheim Finnesta
Are H. Braaten
Marianne Osmundsen Bø
Ruth Soma
VESTLAND
Organisasjonssjef: Lars Peter Taule
Birgitte Sunde Bjaanes
Hanne Lisbeth Nybø
Geir Totland
Maria Makloufi Skjold
Marita Skeie
Merete Støfring
Bybonden: Ida Kleppe
Prosjektleder: Frøydis Haugen
MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonssjef: Nina Kolltveit Sæter
Anne Marit Riste
Arild Erlien
Atle Frantzen
TRØNDELAG
Organisasjonssjef: Ailin Wigelius
Anne K. Føll
Berit Sølberg
Brita Buan
Kari Sunnset
Norvald Berre
Pål-Krister Vesterdal Langlid
Prosjektleder: Erica Hogstad Fjæran
NORDLAND
Organisasjonssjef: Geir Jostein Sandmo
Linda M. B. Nordlie
Tove Berre
Tove Mosti Berg
Prosjektleder Geir-Johnny Monsen

VESTFOLD OG TELEMARK
Organisasjonssjef: Elin Røed
Amund Kind
Elisabeth Larsen
Jan Thorsen
Turid Stalsberg
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TROMS / FINNMARK
Organisasjonssjef (kst.): Klemet Erland Hætta
Ajna Nystad
Nina Manning

Årsregnskap
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Til årsmøtet i Norges Bondelag
Til årsmøtet i Norges Bondelag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og
Vi har revidert
Norges Bondelag sitt
som
består per
av: denne datoen og noter til
kontantstrømoppstilling
for årsregnskap
regnskapsåret
avsluttet
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
• selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og
• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
• konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
Etter vårkontantstrømoppstilling
mening
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
Etter• vårgir
mening
selskapsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
• gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember
• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i
2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
• gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember
og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
Grunnlag2021
for konklusjonen
i
samsvar
regnskapslovens
oginternasjonale
god regnskapsskikk
i Norge.
Vi har gjennomførtmed
revisjonen
i samsvar regler
med de
revisjonsstandardene
International
Standards
on konklusjonen
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
Grunnlag for
nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
foreningen og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics
nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
foreningen og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar
med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
Øvrig informasjon
hensiktsmessig
som grunnlag
for vår konklusjon.
Styret og generalsekretær
(ledelsen)
er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon
om
årsregnskapet
ovenfor
dekker
ikke
informasjonen i årsberetningen.
Øvrig informasjon

og generalsekretær
(ledelsen)
er ansvarlige
forvår
informasjonen
i årsberetningen.
VårFormålet
konklusjon
IStyret
forbindelse
med revisjonen
av årsregnskapet
er det
oppgave å lese
årsberetningen.
er å
om
årsregnskapet
ovenfor
dekker
ikke
informasjonen
i
årsberetningen.
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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Konklusjon
UAVHENGIG
REVISORS BERETNING
Vi har revidert Norges Bondelag sitt årsregnskap som består av:

Uavhengig revisors beretning 2021
Norges Bondelag

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•
•

er konsistent med årsregnskapet og
inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningen og konsernets evne til
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Sandberg Revisjon AS
Amund Barmoen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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