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Program Norges Bondelags årsmøte 2022 
15. – 16. juni 

Sted: Scandic Lillehammer Hotel 

Onsdag 15. juni 

Klokka Sak  Programpost  

Fra 07.45   Registrering av årsmøteutsendingene 
 

08.30  Åpning med kulturinnslag 
 

 Sak 1 Navneopprop 
 

 Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen 
sammen med ordføreren 

 Sak 4 Åpent eller lukket møte 
 

09.10                 Sak 5                Leders tale v/Bjørn Gimming 
 

09.45                                          Pause 
 

10.00  Generaldebatt 
 

12.00  Lunsj 
 

13.00  Generaldebatten fortsetter 
 

14.30  Pause 
 

15.00  Generaldebatten fortsetter 
 

17.15 Sak 6 
Sak 7 

Norges Bondelags årsmelding for 2021 
Norges Bondelags konsernregnskap for 2021 

18.00  Møteslutt  
 

19.00  Årsmøtemiddag  
 



 

 

 

Torsdag 16. juni 
Klokka Sak  Programpost  

  Frokost og utsjekk 
 

08.30  Innlegg v/Sandra Borch, Landbruks- og matminister 
Spørsmål og kommentarer 

09.20  Generaldebatt, oppsummering og forslag til resolusjon 
 

10.00   Pause og utsjekk  
 

10.30 Sak 9 Tema: Innlegg om opptrappingsplan for jordbruket  
#inntektsløft v/Bjørn Gimming 
Framtidas marked v/Gaute Lenvik, Norsk 
Landbrukssamvirke 

  Generaldebatt – vedtak 
 

11.30  Sak 10 
 

Innkomne saker til årsmøtet: 
Fra Rogaland Bondelag: Gjennomgang av 
soneinndelingen, fordelingsnøkkel for RMP og fordeling 
av IBU-midler 
Fra Agder Bondelag: Revisjon av soneinndeling, 
arealsoner og soner for distriktstilskudd kjøtt og melk 

12.30              Lunsj 
 

13.30 
 

Sak 10 Innkommen sak til årsmøtet:  
Fra Akershus Bondelag: Redusert kontingentsats for 
ungdom 

14.00 Sak 15 
Sak 8 

Fastsetting av godtgjøring for 2022/2023 
Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og 
Bondelagets servicekontor 2023 

14.45  Pause 
 

15.15 Sak 11-
14 
 

Valg v/Lars Halvar Wetterstad, leder av Norges 
Bondelags valgnemnd  
Valg 

16.15  Avslutning 
 

16.30  Hjemreise 
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Norges Bondelag Forretningsorden  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 05.05.2022  21/00787-19 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

Årsmøtet 2022 

Forslag til forretningsorden 

 
 

1. Møtets forhandlinger er offentlige i den utstrekning årsmøtet ikke vedtar noe annet. 

2. Generaldebatten 

Fylkene får to innlegg hver à 3 minutter. Utsendinger fra samarbeidende organisasjoner og 

styret kan holde ett innlegg hver à 3 minutter. Navn på hvem som skal holde innlegget og 

tema sendes ordfører seinest to dager før årsmøtet. Deretter vil det være en åpen debatt 

med taletid på 2 minutter. 

 

Taletid for resten av årsmøtet er begrenset til 3 minutter (med unntak av 

innledningsforedrag). Det gis adgang til replikk, 2 à 1 minutt og én svarreplikk à 1 minutt, 

for hvert hovedinnlegg. 

 

Ordføreren har rett til å foreslå temainndelinger i debatten og begrensning på antall innlegg 

fra hvert fylke på hvert tema.  

 

Ordføreren har rett til å foreslå andre begrensninger i taletid og replikkadgang, og sette 

strek for inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn én gang og høyst 1 

minutt til hver sak.  

 

3. Alle endringsforslag til vedtak på sakene 6, 7 og 8 må sendes til 

sekretariat@bondelaget.no, undertegnet med forslagstillerens navn.  

Frist for å komme med endringsforslag er satt til torsdag 9. juni 2022. 

Etter at det er satt strek med de inntegnede talere i møtet, kan ikke noe nytt forslag tas opp. 

 

4. I protokollen innføres forslag, talere, avstemninger og vedtak. 

5. Henstillinger/oppfordringer m.m. fra enkeltutsendinger / grupper / fylkeslag til styret, må 

sendes til sekretariat@bondelaget.no, undertegnet med navn. Fristen er satt til torsdag 9. 

juni 2022. 

 

6. Ingen utsending kan forlate årsmøtet uten ordførerens godkjennelse. 

 
 

mailto:sekretariat@bondelaget.no
mailto:sekretariat@bondelaget.no


 

 
Retur: Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS      Norges Bondelag 
 

Postadresse: Postboks 9354 Grønland, 0135 OSLO, Tlf:  22 05 45 00 Bankkonto: 8101.05.12891  
Besøksadresse: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 OSLO Org.nr: 939678670 
Bankkonto: 8101.05. 91392, Org.nr.: 985063001 MVA        
bondelaget@bondelaget.no, www.bondelaget.no  
 

  

Til medlemmer av årsmøte i Norges Bondelag 
 
   
   
 
 

 

  
Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Åse Berit Valle 21.04.2022 21/00787-14 
+47 97 14 50 84 Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

 

Innkalling til årsmøte i Norges Bondelag 2022 

 

Du innkalles til Norges Bondelags årsmøte. 

 

Dato:   Onsdag 15. juni og torsdag 16. juni 2022 

Møtested: Scandic Lillehammer hotell, Lillehammer 

Møtestart: Onsdag 15. juni kl. 08.30 

 

Avslutningen av årsmøtet er beregnet til kl. 16.30 den 16. juni. 

 

Saksdokumenter vil bli gjort elektronisk tilgjengelig på bondelaget.no i uke 22. 

 

Siste frist for påmelding til møtet er 25. mai 2022. 

 

 

Med vennlig hilsen              
 

 
Elisabeth Irgens Hokstad      

Ordfører 
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Norges Bondelag Saksliste 
Vår dato Revisjon Vår referanse 

21.04.2022 21/00787-15 

Utarbeidet av 
Åse Berit Valle 
Til: Kopi: 

Årsmøtet 2022 

Forslag til saksliste for årsmøte i Norges Bondelag 2022 

Sak 1 Navneopprop 

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3  Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med 
ordføreren  

Sak 4 Åpent eller lukket møte 

Sak 5 Leders tale 
Generaldebatt 

Sak 6 Norges Bondelags Årsmelding 2021 

Sak 7  Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2021. 
Melding fra revisor. 

Sak 8  Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS for 2023 

Sak 9 Temadebatt 

Sak 10 Innkomne saker 

Sak 11 Valg av revisor for 2022 og fastsetting av revisors godtgjørelse 

Sak 12 Valg av styret i Norges Bondelag: 
a) Leder
b) 1. nestleder
c) 2. nestleder
d) 3 styremedlemmer
e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13 Valg av ordfører i Norges Bondelag: 
a) Ordfører
b) Varaordfører
c) 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 14 Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2023 
(Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene) 
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Sak 15  Fastsetting av godtgjøring for 2022/2023 
A. GODTGJØRING 

1) Leder 
2) 1. nestleder 
3) 2. nestleder 
4) Øvrige styremedlemmer 
5) Ordfører 
6) Fylkesledere  
7) Godtgjørelse for teletjenester 

 
B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2022/2023 
1) Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2022. 
2) Fylkesledere 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 22/00332-1 
Saksbehandler: Elise Larsen Organisasjon og Leif Slåtten Administrasjon 

 
Rammebudsjett og kontingent 2023 for Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS 
 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets 
Servicekontor AS 2023 
 

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG: 

Ordinær sats for medlemmer fra og med 31 år til og med 69 år kr 1 020,- 
Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 665,- 
Redusert sats for medlemmer til og med 30 år og fra og med 70 år kr 665,- 
Redusert sats for medlemmer i NBU eller 4H til og med 25 år kr 310,- 

 

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS: 

Fast servicekontingent 
Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom 

 
kr 

 
600,- 

Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon kr 1 320,- 

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

 
kr 

 
3,51 

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

 
kr 

 
0,845 

 
Produksjonsavhengig kontingent 
Sats for produksjonskontingent økes med 2,8 %. De ulike intervallene blir etter dette: 
 
Produksjonsavhen
gig kontingent 

Sats 
2023 
(kr) 

 
Produksjonsavhengig 
kontingent 

Sats 
2023 
(kr) 

Faktor 0,00 - 0,09 0 Faktor 2,51 - 3,00 4073 

Faktor 0,10 - 0,30 0 Faktor 3,01 - 3,50 4126 

Faktor 0,31 - 0,50 570 Faktor 3,51 - 4,00 4369 

Faktor 0,51 - 0,70 1125 Faktor 4,01 - 4,50 4601 

Faktor 0,71 - 0,90 1656 Faktor 4,51 - 5,00 4832 

Faktor 0,91 - 1,10 2219 Faktor 5,01 - 5,50 5162 

Faktor 1,11 - 1,30 2751 Faktor 5,51 - 6,00 5398 

Faktor 1,31 - 1,50 3355 Faktor 6,01 - 6,50 5500 

Faktor 1,51 - 2,00 3558 Faktor 6,51 - 7,00 5557 

Faktor 2,01 - 2,50 3893 Faktor 7,01 - 9999 5632 
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B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 
2023 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2022 

 
Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser: 
 

1. Tilbakeføring til lokallagene  

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 483 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms 
og Finnmark 

12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2021 6 802 

kr 26,- pr betalende medlem 1 523 

Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene 8820 

Opplæring/tilrettelegging lokallag 375 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 992 

Sum tilbakeføring til lokallagene 14 187 

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  

Rammebevilgning til fylkeslagene 19 310 

Støtte til unge bønder kurs 206 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 19 516 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 33 703 

 
 
Saksutredning 
 
Medlemskontingent 2023 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 
 
Medlemsutvikling 
Ved utgangen av 2021 hadde Norges Bondelag 61.117 medlemmer, en nedgang på 410 
medlemmer (-0,7%) siden utgangen av 2020. Dette er fjerde år på rad med nedgang i antall 
medlemmer, men nedgangen synes å ha bremset opp noe. 
 
Buskerud Bondelag, Vestfold og Telemark Bondelag og Agder Bondelag hadde medlemsvekst i 
2021. 
 
Graf: Medlemsutvikling i Norges Bondelag 2012-2021 
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Medlemsverving 
Å opprettholde og helst øke medlemstallet er en prioritert oppgave for alle i Norges Bondelag. Å 
verve nye medlemmer er avgjørende for å opprettholde en velfungerende organisasjon med            
gjennomslagskraft. Det skal være en kultur i Bondelaget hvor det å verve nye medlemmer er en 
naturlig del av organisasjonsarbeidet.  
 
Forutsetningen for at eksisterende medlemmer vil drive vervearbeid, er at Norges Bondelag er en 
attraktiv medlemsorganisasjon med aktive lokallag. Det faglige og sosiale felleskapet i lokallaget 
er en viktig medlemsfordel, og en styrking av lokallagsarbeidet generelt og god medlemspleie er 
viktig for å verve nye medlemmer. 
 
Strukturendringene i landbruket fører til færre aktive bønder og en økende andel grunneiere 
som  leier ut jorda. Det er en kontinuerlig nedgang i antall bruksmedlemmer og medlemmer 
som betaler produksjonskontingent. Organisasjonsgraden i Norges Bondelag har vært stabil de 
siste 10 åra, om lag 55 % av aktive bønder er medlemmer i Bondelaget. Det er et betydelig 
medlemspotensiale blant uorganiserte bønder og Norges Bondelag har som mål å øke 
organisasjonsgraden. 
 
Kontingentutviklingen 
Samlet kontingentinngang til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2021 var 
134,5 millioner, en økning på om lag 1,2 millioner kroner fra 2020. Betalingsprosenten for 2021 
var på 97%, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte var 2 201 kr, mot budsjettert 2 178 
kr. 
 
Strukturendringene i landbruket som er beskrevet i avsnittet over påvirker fortsatt 
kontingentinngangen i organisasjonen og fører til endringer i kontingentgrunnlaget. 
Produksjonskontingenten utgjør en stadig mindre andel av den totale 
kontingentinngangen, mens personlig kontingent og fast servicekontingent utgjør en 
tilsvarende større andel. 
 
Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet. Frafall av 
medlemmer som betaler produksjonskontingent kombinert med endringer i driftsstrukturen 
i                landbruket som fører til at antallet som betaler makskontingent øker, har gjort at de totale 
kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende. 
 
Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2023 
I budsjettgrunnlaget for 2023 er prinsippene for medlemskontingent videreført, det er ingen 
andre endringer enn prisjustering. I forslag til kontingent 2023 og rammebudsjett 2023 er det 
tatt utgangspunkt i prognose for pris- og lønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå i mars 2022, der det 
forventes en kostnadsvekst på 1,8 % og en lønnsvekst på 3,8 %. 
 
Medlemmer i Norges Bondelag som ønsker det, kan betale medlemskontingent i halvårs- eller 
kvartalsterminer.  
 
Personlig kontingent 
Personlig kontingent for ordinære medlemmer fra og med 31 år t.o.m 69 år foreslås økt fra kr 
995,- til kr 1 020,-. Personlig kontingent for medlemmer til og med 30 år og fra og med 70 år, 
samt  husstandsmedlemmer, foreslås økt fra kr 650,- til kr 665,-. 
 
Det foreslås at ungdom t.o.m 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag eller 4H, 
betaler  redusert sats kr 310,- i personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen som ble innført i 
2015, er  et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom Tørre å spørre og skal bidra til økt 
rekruttering av unge medlemmer til både Norges Bondelag, 4H og Norges Bygdeungdomslag. 
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Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2023 
 
Fast servicekontingent 
Fast servicekontingent betales av alle som eier og/eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 
585,- foreslås økt til kr 600,-. Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast 
servicekontingent, sats        kr 1 280,- foreslås økt til kr 1 320,-. Selskap med jordbruksproduksjon 
betaler ikke fast servicekontingent.  
 
Arealavhengig kontingent innmark 
Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 3,412,- 
per     dekar foreslås økt til kr 3,51,- per dekar. 
 
Arealavhengig kontingent utmark 
Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,825,- per dekar til kr 0,845,- per 
dekar.                        Øvre grense per medlem på kr 700,- foreslås videreført. 
 
Produksjonsavhengig kontingent 
I prognose fra Statistisk sentralbyrå i mars 2023 er det en forventet kostnadsvekst på 1,8 % og en 
forventet lønnsvekst på 3,8% i 2023. Kostnadene i rammebudsjettet fordeler seg på omtrent 50% 
lønnskostnader og 50% andre kostnader, det foreslås derfor at den produksjonsavhengige 
kontingenten økes med 2,8 % på alle      trinn for kontingentfaktor. 
 
Maksimumskontingent 
Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 250,-, fra kr 9 200,- til kr 9 450,-. 
Forslaget            innebærer at om lag 1 600 medlemmer betaler maksimumskontingent. 
Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og 
Bondelagets                             Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform.  
 
Unge Bønder 
Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv 
personlig  kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås 
videreført. 
 
Gjennomsnittskontingent 
Gjennomsnittskontingenten har økt de siste årene, budsjettert kontingent har økt fra kr 1 941,- i 
2014 til kr 2 261 i budsjett 2023.  
 
Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2023 på bakgrunn av 
innbetalt kontingent i 2022 
 
Kontingentrefusjon lokallag 
Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer: 

• Grunnbeløp per lag 
• Refusjon per betalende medlem  
• Refusjon av innbetalt kontingent 
• Aktivitetsavhengig tilbakeføring 

 
Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark 
foreslås videreført.  
 
Refusjon pr. betalende medlem foreslås videreført med kr 26,- pr. betalende medlem. 
Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 5 % av innbetalt kontingent fra 
medlemmer i 2022. 
 
Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes til 4,992 millioner kroner for aktivitet i 2023. Det er 
fylkene som fordeler disse midlene, og hensikten er å stimulere til økt aktivitet i lokallagene. Det 
er stor variasjon i lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å 
målrette mer av midlene som tilbakeføres.  
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Tilbakeføring til fylkeslagene 
I tråd med tidligere vedtak i styret i Norges Bondelag er det ikke gjort endringer i 
rammebevilgning til fylkeslagene og støtte til unge bønder kurs fra budsjett 2022.  
 
Fylkeslag som har slått  seg sammen, har beholdt  den samlede tilbakeføringen . 
 
Midler til opplæring/tilrettelegging lokallag foreslås videreført med 0,375 millioner.  
 
Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som 
følger (alle tall i hele tusen): 
 

1. Tilbakeføring til lokallagene  

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag 483 

Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms 
og Finnmark 

12 

5,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2022 6 802 

kr 26,- pr betalende medlem 1 523 

Sum tilbakeføring av kontingent til lokallagene 8820 

Opplæring/tilrettelegging lokallag 375 

Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 4 992 

Sum tilbakeføring til lokallagene 14 187 

2. Tilbakeføring til fylkeslagene  

Rammebevilgning til fylkeslagene 19 310 

Støtte til unge bønder kurs 206 

Sum tilbakeføring til fylkeslagene 19 516 

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag 33 703 

 
 
 
Rammebudsjett 2023 
 
Generelle forutsetninger for rammebudsjett 2023 
Rammebudsjettet for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, legger grunnlaget for 
fastsettelse av medlemskontingenten, og tilbakeføringen til fylkes- og lokallag. Endelig budsjett 
for 2023 legges frem for styrene i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i desember 
2022 for godkjennelse. Rammebudsjettet er basert på budsjettet for 2022, og korrigert for 
vedtatte endringer i aktivitet. Organisasjonen innførte fra og med 2019 et rullerende 
langtidsbudsjett, og vedlagte rammebudsjett er resultatmessig i tråd med dette. 
 
Rammebudsjettet presenteres i to former: 

• Finansbudsjett 
o Viser brutto inntekter og kostnader pr. kostnadsart 

• Driftsbudsjett 
o Viser netto kostnader for de respektive avdelinger/kostnadssteder 

 
Kommentarer til finansbudsjettet 
 
Inntekter 
 
Totale inntekter for 2023 er budsjettert med 187,6 millioner kroner, en økning på 2,9 millioner 
kroner i forhold til budsjett 2022.  
 
Kontingentinntektene er budsjettert med 137,9 millioner kroner, en økning på 1,3 % fra 2022.  
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Andre inntekter, som hovedsakelig består av kursinntekter, prosjektinntekter, samarbeidsavtaler 
og diverse tjenester utgjør 49,7 millioner kroner, en økning på 2,3 % i forhold til budsjett 2022.  
 
Kostnader 
 
Generelt 
 
Totale driftskostnader er beregnet til 204,4 millioner kroner, en økning på 2,1 millioner kroner i 
forhold til budsjett 2022. Det har siden 2019 vært stort fokus på å redusere organisasjonene 
kostnader, og samtidig styrke organisasjonene øvrige inntekter slik at aktiviteten kan 
opprettholdes. I perioden 2016 til 2021 har den generelle kostnadsveksten i samfunnet vært på 
over 13 %, mens kontingentinntektene har økt med ca 6 % i samme periode. Til tross for dette er 
den negative trenden snudd, og vi kan presentere et rammebudsjett i balanse for første gang på 
mange år.   
 
Lønnskostnadene har en økning på 1 % i forhold til budsjett 2022. Det forventes en lønnsvekst i 
følge SSB sine prognoser på på 3,8 % i 2023. Prosjektstilllingen knyttet til inntektsløft avvikles i 
løpet av 2022, samtidig som det budsjetteres med ytterligere reduksjon av 1 årsverk i 
organisasjonen.  
 
Honorar og daggodtgjørelse til tillitsvalgte er beregnet ut fra aktivitet i budsjettet for 2022. Vi ser 
at flere digitale møter medfører mindre reisebelastning og noe kortere fraværsgodtgjørelser pr. 
møte, men møtefrekvensen er stigende. Honorarsatsene er justert i tråd med valgnemndas 
innstilling, som medfører en økning av satsene på gjennomsnittlig 4 %.  
 
Reise og møtekostnader er redusert de seneste årene, og skyldes at flere fysiske møter erstattes 
med digitale møter. Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021 og 2022 besluttet at 
1 av 4 møter i organisasjonen og styret i Norges Bondelag skal avholdes digitalt, mens 1 av 5 
møter i fylkeslagene skal avholdes digitalt etter pandemien.  
 
Tilbakeføring til lokallagene er opprettholdt med samme prinsipper som tidligere år. 
Kontingentrefusjonen er basert på innbetalt kontingent, og den søkbare potten knyttet til aktive 
lokallagsmidler er justert med samme sats som kontingentsatsene. Det har vært noe færre 
søknader knyttet til aktive lokalagsmidler de siste årene. Vi håper og tror at dette er relatert til 
pandemien, og at aktiviteten vil komme tilbake til normalen i løpet av 2022.  
 
Bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettert på lik linje som tidligere år. Hovedpostene er 
støtte knyttet til Bondebladet med 4,8 millioner kroner, Nei til EU med 1,1 millioner kroner, Agri 
Analyse AS med 0,8 milliioner kroner, Norges Bygdeungdomslag med 0,7 milioner kroner og 
Norges Bygdekvinnelag med 0,2 millioner kroner.  
 
Finansposter 
Det er budsjettert med finansinntekter på 16,85 millioner kroner, i tråd med med tidligere års 
budsjett.  
Organisasjonens overskuddslikviditet er plassert i aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, 
bankinnskudd og lån til datterselskapet Hollendergata 5 AS. 
Andre finansinntekter er hovedsakelig avkastning knyttet til utbytte fra egne eiendomsselskaper 
og øvrige aksjeposter som organisasjonen eier. 
 
Ordinært resultat 
Det er budsjettert med et resutlat i balanse for 2023, i tråd med styrets vedtatte langtidsbudsjett. 
Organisasjonen har de 10 siste årene budsjettert med underskudd, men vi har gjennom langsiktig 
planlegging og økonomistyring de siste årene snudd denne trenden.   
 
Driftsbudsjett 
Vi viser til driftsbudsjettet for en deltaljert oversikt over hvor de respektive midler benyttes i 
organisasjonen. 
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Vedlegg: 
 

• Grunnlagsdata for kontingent 
• Finansbudsjett 
• Driftsbudsjett 

 



 
Budsjett Regnskap

NB BS Totalt 2022 2021

Inntekter
Kontingentinntekter 49 695 88 228 137 923 136 132 134 539

Andre inntekter 18 100 31 561 49 661 48 548 46 847

Sum inntekter 67 795 119 789 187 584 184 680 181 386

 
Driftskostnader
Varekostnad 100 5 733 5 833 6 149 5 683

Lønnskostnad 16 516 84 208 100 724 99 790 94 796
   

Honorar og daggodtgjøring tillitsvalgte 20 870 0 20 870 20 068 20 651

Reise og møtekostnader 14 054 3 087 17 141 17 349 14 628

Andre kontor- og administrasjonskostnader 10 727 25 288 36 015 35 099 35 513

Tilbakeføring til lokallag 14 187 0 14 187 14 007 12 705

Avskrivninger 150 950 1 100 1 219 1 562
  

Bevilgninger, bidrag og støttetiltak 7 705 842 8 547 8 609 8 463

Sum driftskostnader 84 309 120 108 204 417 202 290 194 001

DRIFTSRESULTAT -16 514 -319 -16 833 -17 610 -12 615

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekter 2 750 550 3 300 3 230 4 081
Andre finansinntekter 13 300 250 13 550 13 530 17 632
Resultat av finansposter 16 050 800 16 850 16 760 21 713

ORDINÆRT RESULTAT -464 481 17 -850 9 098

Finansbudsjett

(alle tall i hele tusen)

               Rammebudsjett 2023

Rammebudsjett 2023

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS)



 
Budsjett Regnskap 

NB BS Totalt 2022 2021

Inntekter
Ordinær kontingent 49 695 88 228 137 923 136 132 134 539
Sum inntekter 49 695 88 228 137 923 136 132 134 539

Netto kostnader styret, årsmøtet mv. 12 564 121 12 685 12 303 14 137

Bevilgninger 6 855 842 7 697 7 674 7 595

Netto kostnader sekretariat
Ledelse og administrasjon 3 060 15 885 18 944 18 575 18 732
Kommunikasjonsavdelingen 2 879 5 201 8 080 7 920 7 349
Organisasjonsavdelingen  4 639 6 943 11 582 11 688 11 600
Næringspolitisk avdeling 3 733 14 725 18 458 18 604 17 235
Forsikring, regnskap og juridisk service -4 630 1 239 -3 390 -2 408 -5 334
Felleskostnader 1 955 122 2 077 2 038 2 123
Netto kostnader sekretariat sentralt 11 636 44 115 55 751 56 417 51 705

Netto kostnader fylke og lokallag
Netto kostnader fylkeskontorene 0 43 469 43 469 42 471 40 387
Rammebevilgning fylkeslag 19 310 0 19 310 19 310 17 869
Støtte til unge bønder kurs 206 0 206 206 0
Tilbakeføring av kontingent til lokallag 8 820 0 8 820 8 730 8 545
Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallag 4 992 0 4 992 4 856 3 922
Opplæring/tilrettelegging lokalag 375 0 375 375 90
Netto kostnader fylke og lokallag 33 703 43 469 77 172 75 948 70 813

Kampanjer/jubileum 1 000 0 1 000 1 000 2 369

Totale kostnader 65 759 88 547 154 306 153 342 146 619

DRIFTSRESULTAT -16 064 -319 -16 383 -17 210 -12 080

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter 2 300 550 2 850 2 530 3 632
Andre finansinntekter 13 300 250 13 550 13 830 17 546
Resultat av finansposter 15 600 800 16 400 16 360 21 178

ORDINÆRT RESULTAT -464 481 17 -850 9 098

Rammebudsjett 2023

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS)
Driftsbudsjett

(alle tall i hele tusen)

       Rammebudsjett 2023



Grunnlagsdata for kontingent 2023

Kontingent Norges Bondelag

Sats Antall mai 2021 Beløp Sats %endring Antall mai 2022 Beløp

Personlig kontingent

 Ordinær 995 34 158 33 987 210 1020 2,5 % 33 437 34 105 740

 Pensjonist 650 12 355 8 030 750 665 2,3 % 12 621 8 392 965

 Ungdom 650 3 337 2 169 050 665 2,3 % 3 415 2 270 975

Rabatt ungdom NBU/4H 305 593 180 865 310 1,6 % 622 192 820

Husstandsmedlem 650 9 291 6 039 150 665 2,3 % 9 252 6 152 580

Sum personlig kontingent 59 734 50 407 025 59 347 51 115 080

Kontingent Bondelagets Servicekontor AS

Arealavhengig kontingent Sats Antall/areal Beløp Sats %endring Antall/areal Beløp

 Driftsareal 3,412 6 298 181 21 489 393 3,51 2,9 % 6 298 700 22 108 438

 Utleid areal 1 147 343 0 1 144 184 0

Sum innmark 21 489 393 22 108 438

Areal utmark 0,825 18 941 581 15 626 804 0,845 2,4 % 18 810 917 15 895 224

- maksimal kontingent 700 -9 624 842 700 -9 932 182

Sum utmark 6 001 962 5 963 042

Sum arealavhengig kontingent 27 491 355 28 071 481

Fast servicekontingent bruksmedlemmer 585 26 286 15 377 310 600 2,6 % 25 762                   15 457 200

Fast servicekontingent foretak 1 280 335 428 800 1320 3,1 % 322 425 040

Sum fast servicekontingent 26 621 15 806 110 26 084 15 882 240

Produksjonsavhengig kontingent Sats Antall Beløp Sats %endring Antall Beløp

Faktor 0,00 - 0,09 0 958 0 0    964 0

Faktor 0,10 - 0,30 0 3 885 0 0   3 846 0

Faktor 0,31 - 0,50 554 2 439 1 352 277 570 2,80 %   2 349 1 338 844

Faktor 0,51 - 0,70 1 095 1 669 1 827 037 1 125 2,80 %   1 675 1 884 946

Faktor 0,71 - 0,90 1 611 1 150 1 852 569 1 656 2,80 %   1 173 1 942 529

Faktor 0,91 - 1,10 2 159 889 1 919 191 2 219 2,80 %    860 1 908 569

Faktor 1,11 - 1,30 2 676 663 1 774 288 2 751 2,80 %    724 1 991 784

Faktor 1,31 - 1,50 3 263 616 2 010 213 3 355 2,80 %    573 1 922 246

Budsjettert kontingent 2022 Forslag til kontingent for 2023



Faktor 1,51 - 2,00 3 461 1 293 4 474 916 3 558 2,80 %  1 240 4 411 651

Faktor 2,01 - 2,50 3 787 1 029 3 897 041 3 893 2,80 %  1 003 3 904 934

Faktor 2,51 - 3,00 3 962 1 001 3 965 800 4 073 2,80 %  880 3 584 037

Faktor 3,01 - 3,50 4 013 810 3 250 639 4 126 2,80 %  790 3 259 147

Faktor 3,51 - 4,00 4 250 688 2 923 981 4 369 2,80 %  654 2 857 307

Faktor 4,01 - 4,50 4 476 530 2 372 224 4 601 2,80 %  521 2 397 236

Faktor 4,51 - 5,00 4 701 379 1 781 575 4 832 2,80 %  381 1 841 124

Faktor 5,01 - 5,50 5 022 350 1 757 561 5 162 2,80 %  319 1 646 744

Faktor 5,51 - 6,00 5 251 295 1 548 986 5 398 2,80 %  278 1 500 595

Faktor 6,01 - 6,50 5 350 248 1 326 829 5 500 2,80 %  266 1 462 979

Faktor 6,51 - 7,00 5 406 206 1 113 591 5 557 2,80 %  251 1 394 843

Faktor 7,01 - 5 479 1 642 8 996 363 5 632 2,80 %  1 707 9 614 362

20 740 48 145 082 20 454 48 863 879

Sammendrag Budsjett 2022 Budsjett 2023 Betprosent 96

Personlig kontingent til Norges Bondelag 50 407 025 51 115 080 49 070 477

Kontingentinngang nye medlemmer 2023 650 000 650 000 624 000

Sum personlig kontingent Norges Bondelag 51 057 025 51 765 080 49 694 477

Brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS

Arealkontingent 27 491 355 28 071 481 26 948 622

Produksjonskontingent 48 149 897 48 863 879 46 909 324

Fast servicekontingent 15 806 110 15 882 240 15 246 950

Korreksjon maksimal kontingent (kr 9450) (Økning kr 250, 2,7 %) -1 995 554 -2 213 418 -2 124 881

Kontingentinngang nye medlemmer 2023 1 300 000 1 300 000 1 248 000

Sum brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS 90 751 807 91 904 182 88 228 015

Sum kontingent til NB og BS 141 808 832 143 669 262 137 922 492

141 808 832 143 669 262

Herav kontingentinngang nye medlemmer 2023 1 950 000 1 950 000

Gjennomsnittskontingent 2 178 2 261

Betalingsprosent 96 % 96 %

Nettokontingent korrigert for betalingsprosent 136 136 479 137 922 492

Sum produksjonsavhengig kontingent

Sum kontingent til Norges Bondelag og BS etter korreksjon
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Sak 6 - Saksfremlegg til årsmøtet: 

 

Norges Bondelags årsmelding 2021 

 

 

Saksframlegg 
Arkivsaksnr: 21/00080-7 

Saksbehandler: Lise Boeck Jakobsen  

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til årsmøtet) 

Årsmøtet godkjenner Norges Bondelags årsmelding for 2021. 

 

Saksutredning 
Norges Bondelags årsmelding for 2021 legges med dette fram for godkjenning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norges Bondelag 

Årsmøtet 2022 

 

Agder 10. april 2022 

 

Fylkesstyret behandlet denne saken i møte 6. april og er enige om følgende: 

Agder Bondelag viser til Norges Bondelag lover, § 9 b) og legger fram følgende sak til behandling i 

Bondelagets årsmøte 2022: 

Revisjon av soneinndeling, arealsoner og soner for distriktstilskudd kjøtt og melk 

Vi fremmer følgende forslag til vedtak i årsmøtet: 

Norges Bondelags årsmøte ber om at Styret tar initiativ til å starte opp et arbeid for å revidere 

soneinndelingen i norsk landbruk. Et slikt arbeid bør omfatte soner for arealtilskudd og soner for 

distriktstilskudd melk og kjøtt. Det må være et mål at arbeidet skal være avsluttet i tide slik at 

dette resultatet blir en del av grunnlaget for jordbruksforhandlingene i inneværende 

regjeringsperiode. 

 

Bakgrunn og begrunnelse: 

Åseral Bondelag fremmet sak om revisjon av tilskuddssonene som årsmøtesak i Agder Bondelags 

årsmøte 2022. 

Agder Bondelags årsmøte gjorde følgende enstemmige vedtak: 

Agder Bondelag spiller soneinndeling inn som ei sak til årsmøtet i Norges Bondelag i juni, og ber om 

at det startes opp et arbeid for å se på dette. Dette arbeidet skal være avsluttet i tide slik at dette 

resultatet blir en del av grunnlaget for jordbruksforhandlingene i inneværende regjeringsperiode. 

Vi er også kjent med årsmøtevedtak om samme problemstilling i Rogaland Bondelag: 

Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever full gjennomgang av soneinndelingen. Soneinndelingen må 

bygge på ny kunnskap, og faktiske driftsulemper og driftsfordeler. Gjennomgangen må tas i 

forbindelse med nytt tallgrunnlag og opptrappingsplanen for inntektene i landbruket.  

Soneinndelingen er av historisk art og er etablert for å utjevne forskjeller i driftsforhold med 

bakgrunn flere forhold som, klima, jordsmonn osv.   

Saken ble også sendt som et innspill til årets jordbruksforhandlinger.  

Agder Bondelag fulgte opp innspillet fra Åseral Bondelag på denne måten i vårt innspill til 

jordbruksforhandlingene 2022, med følgende formulering: 

Soner: 

15 av våre lokallag stiller seg bak innspill fra Åseral Bondelag: 

Åseral Bondelag meiner at Agder Bondelag i sin uttale føre årets jordbruksforhandlingar, 

må ta til orde for ei revidering av dagens soneinndelinger for tilskot til landbruket også 

internt i Agder. Det gjeld både soner for arealtilskot, distrikttilskot for kjøt og 

distriktstilskot for mjølk. 



 

Variasjonen i produksjonsforhold mellom indre, høyereliggende strøk 

og ytre, lavereliggende strøk, er større enn det dagens arealsoner og 

soner for distriktstilskudd kjøtt og distriktstilskudd melk fanger opp. 

Vi mener det er på høy tid med en grundig gjennomgang og revisjon 

av soneinndelingen i Norge. Evt. finne nye kriterier for å utjevne 

produksjonsforhold. 

Dette er en stor og potensielt vanskelig sak.  

Vi ber derfor Norges Bondelag varsle tydelig i årets krav at vi ber om at et slikt arbeid 

startes opp, med mål om et resultat i inneværende regjeringsperiode. 

Vi ser at et slikt arbeid vil være omfattende. Det må nok utformes nye, mer presise, kriterier, som i 

større grad enn i dag dokumenterer naturgitte forskjeller i driftsforhold. Eksisterende data om 

jordsmonn (jordsmonnskart, klima osv. bør kunne brukes i en slik sammenheng.   

Vi er gjort kjent med at årsmøtet 2020 avviste et lignende forslag under behandlingen av 

Næringspolitisk program. 

Vi tror allikevel at saken er «modnet» ytterligere siden den gang, og at dagens regjering vil være mer 

positive til en slik gjennomgang enn den forrige.    

Dersom dette innspillet er fulgt opp i jordbrukets krav, og er med i en inngått jordbruksavtale, 

frafaller vi denne saken til NB’s årsmøte. 

Med hilsen 

Agder Bondelag 

Knut Erik Ulltveit 

 

 



 

Retur: Rogaland Bondelag, Boks 278, Sentrum, 4002 STAVANGER 
 

 
 
Bondelagets Servicekontor AS         Norges Bondelag 
 

Postadresse: Boks 278, Sentrum, 4002 STAVANGER, Tlf:  51887270 Bankkonto: 8101.05.12891   
Besøksadresse: Sandvikveien 21, 4016 STAVANGER Org.nr: 939678670  
Bankkonto: 8101.05. 91392, Org.nr.: 985063001 MVA         
rogaland@bondelaget.no, http://www.bondelaget.no/rogaland/   
 

  

Styret i Norges Bondelag 
   
   
 

 

  
Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Irene Tjøstheim Finnestad 22.03.2022 21/00913-4 
   Deres dato Deres referanse  
 
 
 

      

Sak fra Rogaland Bondelag til styret i Norges Bondelag for behandling på 
årsmøtet i Norges Bondelag i 2022 

Rogaland Bondelag fattet følgende vedtak på sitt årsmøte 11. mars, og vi ber om at saken 
behandles på årsmøtet i Norges Bondelag i 2022: 
 
Vedtak 
Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever full gjennomgang av soneinndelingen. Soneinndelingen må 
bygge på ny kunnskap, og faktiske driftsulemper og driftsfordeler. Gjennomgangen må tas i 
forbindelse med nytt tallgrunnlag og opptrappingsplanen for inntektene i landbruket.   
 
 Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever at RMP-bevilgningen til Rogaland gjenspeiler 
totalproduksjonen i fylket. Ny fordelingsnøkkel må ta hensyn til samfunnsoppgaven som ligger i 
bevilgningen, og rettes mot regioner der man får stor effekt av tiltakene i nasjonalt- og regionalt 
miljøprogram, på mest kostnadseffektive måte.   
 
 Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever at IBU-midlene dekker både omstilling til løsdriftsfjøs og 
andre prioriterte tiltak, som bevilgninger til generasjonsskifte, SPF-gris, tiltak i grøntsektoren 
mm. Rogaland har hatt en strengere prioritering enn andre fylker, på grunn av lav prosentandel av 
potten, sett i sammenheng med landbruksproduksjonene i fylket.    
 
Saken oversendes til årsmøtet i Norges Bondelag. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Marit Epletveit Irene Tjøstheim Finnestad 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 22/00310-2 
Saksbehandler: Harald Velsand, Simen Solbakken Ledelse, Næringspolitisk 

 
Innkomne saker til årsmøtet Agder Bondelag og Rogaland Bondelag 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 
 
Like inntektsmuligheter uavhengig av produksjoner, størrelse eller hvor gården ligger er sentrale 
mål i norsk landbrukspolitikk og viktig for å sikre et landbruk i hele landet. Utjevning gjennom 
mange ulike ordninger er et sentralt prinsipp i norsk landbruk, og viktig for politikkens legitimitet 
og støtten til norsk landbruk. Sonegrenser for tilskuddsordningene er et viktig grunnlag i den 
distriktsvise utjevningen, og av rent distriktspolitiske hensyn. 
 
Å innføre nye prinsipp for soneinndeling vil være en krevende prosess, fordi det kan føre til 
omfordeling av økonomiske ressurser, samt økte krav til drift, dokumentasjon og sterkere styring. 
Dette vil kreve grundig utredning, god organisasjonsmessig forankring og politisk vilje. 
 
Nytt næringspolitisk program skal vedtas i 2024. Saken tas inn i arbeidet med nytt program, med 
oppstart sommeren 2023. 
 
Det bør innhentes et oppdatert kunnskapsgrunnlag om geografisk utjevning i 
tilskuddsordningene og for tilgangen nasjonalt på digitale kart og data på gårdsnivå. Dette vil gi 
grunnlag for en vurdering av om det er hensiktsmessig å starte en prosess for å finne en riktigere 
soneinndeling, gjøre endringer i prinsippene for soneinndelinger og hvor finmasket et eventuelt 
nytt system bør være. Det må også tas med en vurdering av konsekvensene for de som får lavere 
tilskudd med en endret ordning. 
 
For de øvrige sakene reist av Rogaland Bondelag knyttet til RMP-bevilgningen og IBU-midlene, 
vises det til krav i jordbruksforhandlingene 2022, og jordbruksavtalen for 2022-2023. 
 
Saksutredning 
Bakgrunn 
Agder Bondelag har fremmet følgende sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2022: 
«Norges Bondelags årsmøte ber om at Styret tar initiativ til å starte opp et arbeid for å 
revidere soneinndelingen i norsk landbruk. Et slikt arbeid bør omfatte soner for 
arealtilskudd og soner for distriktstilskudd melk og kjøtt. Det må være et mål at arbeidet 
skal være avsluttet i tide slik at dette resultatet blir en del av grunnlaget for 
jordbruksforhandlingene i inneværende regjeringsperiode.» 
 
Fra årsmøtet i Rogaland Bondelag har reist samme problemstilling: 
«Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever full gjennomgang av soneinndelingen. 
Soneinndelingen må bygge på ny kunnskap, og faktiske driftsulemper og driftsfordeler. 
Gjennomgangen må tas i forbindelse med nytt tallgrunnlag og opptrappingsplanen for 
inntektene i landbruket.» 
 
Hovedbegrunnelsen fra begge fylkeslag er at ordningene knyttet til arealsonene ikke i 
tilstrekkelig grad jevner ut de reelle ulempene eller fordelene som gårdenes ulike beliggenhet 
gir. 

I tillegg har Rogaland Bondelag reist disse sakene: 
«Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever at RMP-bevilgningen til Rogaland gjenspeiler 
totalproduksjonen i fylket. Ny fordelingsnøkkel må ta hensyn til samfunnsoppgaven som 
ligger i bevilgningen, og rettes mot regioner der man får stor effekt av tiltakene i nasjonalt- 
og regionalt miljøprogram, på mest kostnadseffektive måte.» 
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«Årsmøtet i Rogaland Bondelag krever at IBU-midlene dekker både omstilling til 
løsdriftsfjøs og andre prioriterte tiltak, som bevilgninger til generasjonsskifte, SPF-gris, 
tiltak i grøntsektoren mm. Rogaland har hatt en strengere prioritering enn andre fylker, på 
grunn av lav prosentandel av potten, sett i sammenheng med landbruksproduksjonene i 
fylket.» 

For disse sakene vises det til jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene 2022 og 
jordbruksavtalen for 2022-2023: 

Avtalepartene er enige om ny fordelingsnøkkel for RMP-midler. Ordningen er generelt 
styrket med kr. 115 millioner for 2023, i tillegg til en øremerket pott til vannmiljø i Oslofjord-
området 

For IBU fikk ikke jordbruket gjennomslag for en ekstraordinær investeringspakke utenfor 
jordbruksavtalen. Men de 200 millioner som ble bevilget utenfor avtalen i 2021, er med 
videre. Utover dette er IBU ordningen styrket med kr. 271 millioner. 

Avtalepartene er enige om økning i maksimal tilskuddsprosent (til 40%), og heving av øvre 
grense for tilskudd (til kr. 3,5 millioner). Fornying av fjøs med inntil 30 kyr, dyrevelferd for 
alle produksjoner og produksjonsformer, og støtte til frukt- grønt- og veksthusnæringer er 
blant prioriteringene. 

Hensikten med distriktselementet i landbrukspolitikken 
Landbruk over hele landet er et sentralt mål for norsk landbrukspolitikk. Et helt 
grunnleggende element i den norske landbruksmodellen er kanaliseringspolitikken, eller 
arbeidsdelinga mellom korn- og grasområdene. Det er etablert mange ordninger for å oppnå 
dette og som har til hensikt å sikre noenlunde samme inntektsmuligheter uavhengig av 
produksjoner, størrelse eller hvor gården ligger. Hovedprinsippet for de distriktspolitiske 
virkemidlene i landbrukspolitikken – for å nå målet om landbruk over hele landet – har vært 
å bidra til inntektsutjevning gjennom å kompensere for geografiske betingede driftsulemper. 

Kort historikk 
Tilskudd for å stimulere mjølkeproduksjonen går tilbake til 1940, da det ble etablert en 
ordning med ekstra statstilskudd for Nord-Norge. Etter dette er både områder, ordninger og 
nivå på tilskuddene utvidet og justert i flere omganger. Under jordbruksoppgjørene på 70-
tallet (opptrappingsvedtaket) ble satsene hevet betydelig og nye ordninger kom til. Med mer 
penger i systemet, fikk grensene for ordningene større betydning. Fram til 1998 ble det gjort 
flere endringer i sonegrensene, i mange tilfelle etter større utvalgsarbeid. De viktigste 
kriteriene i soneinndelingene har vært vekstvilkår og topografi, men andre forhold som 
transportavstander har også vært trukket inn. Vurderingene har neppe vært helt entydige og 
objektive, men grenser er satt på grunnlag av detaljerte vurderinger av flere forhold som 
påvirker vekstvilkår.   
 
Ved jordbruksoppgjøret i 2006 vedtok partene at sonegrensene for distriktstilskudd mjølk 
ikke lenger skulle endres. En tung begrunnelse var at når en justerte ei sone, eller et bruk i ei 
sone, kom det straks forespørsler om å justere andre bruk fordi nye «urettferdigheter» 
oppsto. 
 
I kravet i jordbruksforhandlingene i 2021 ble det bedt om at Landbruksdirektoratet skulle 
kartlegge enkeltbruk og områder som har kommet åpenbart negativt ut i soneplasseringen. 
Dette ble avvist i statens opplegg. 

Eksisterende soneinndelinger 
Det er i dag tre type soner som differensierer de ulike tilskuddene: 

- AK-tilskudd (1-7) påvirker arealtilskuddene, pristilskudd grønt, frukt og bær, og 
driftstilskudd melk og ammeku.  
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- Distriktstilskudd melk (A-J) differensierer merpris pr. liter melk 
- Distriktstilskudd kjøtt (1-5) differensierer merpris pr. kilo kjøtt 

 
I tillegg er det fire andre differensierte tilskudd, basert på regioner og landsdeler: 

- Distriktstilskudd egg (Vestlandet/Nord-Norge) differensierer merpris pr. kilo egg 
- Husdyrtilskudd avlsgris (Sør-Norge, Jæren, Nord-Norge) 
- Husdyrtilskudd slaktegris (Jæren, landet unntatt Jæren) 
- Husdyrtilskudd verpehøns og rugeegg (Sør-Norge, Nord-Norge) 

 
Videre angir kommunegrensene normtall for tilskudd ved produksjonssvikt. Fylkesgrenser, 
kommunegrenser og vannområde regulerer miljøkrav og RMP-tilskudd. 
 
Det benyttes også temakart som regulerer restriksjoner for driften, bl.a. erosjonsrisikokart, 
drågkart og marin grense. Tilskudd for bratt areal benytter topografiske kart. 
 
Illustrasjon: Effekt av «feil» sone 
For referansebruk 1 (31 årskyr) utgjør forskjellen i distriktstilskudd melk mellom sone C og D 
ca. 45 000 kroner (3,3%). For det samme bruket utgjør forskjellen i distriktstilskudd kjøtt 
mellom sone 2 og 3 ca. 23 000 kroner (4,9%). 
 
For AK-tilskudd er konsekvensene av sonetilhørighet større. For referansebruk 1 er 
forskjellen mellom 3 og 5A ca. 86 000 kroner (81%), mellom 5A og 5B ca. 41 000 kroner 
(41%). For referanse bruk 2 (513 daa korn) er forskjellen mellom 1 og 3 ca. 37 000 kroner 
(25%). 
 
For planteprodusentene er det kun AK-sonene som er relevant. Det er en alminnelig 
forståelse at AK-sonene skal gjenspeile avlingspotensialet. Men for husdyr brukes AK-sonene 
også for å differensiere driftstilskuddene for kjøtt og melk. AK-tilskuddet har dermed en 
distriktspolitisk dimensjon, som kanskje utilsiktet har fått større betydning enn man 
opprinnelig forutsatte. 
 
I forskriften heter det at: Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og 
bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp. 
 
Eksemplet illustrerer hvordan effekt av de ulike sonene til en viss grad har blitt utydelig. 
Dette er bl.a. resultat av ulike prioriteringer fra skiftende politisk ledelse, og det siste 
eksemplet er fjerning av grovfôr-tilskudd i sone 1, og opprettelse av sone 5B. 
Det er ikke uten videre gitt hvem som er på feil side av sonegrensene. Det er derfor like 
sannsynlig at noen havner i en lavere sone enn tidligere, enn som at andre havner i en høyere 
sone. Siden hensikten er nettopp utjevning/differensiering kan man i en prosess med ny 
soneinndeling ikke legge som premiss at ingen skal tape på nye grenser – med mindre 
systemet tilføres svært mye penger. 
 
Ett grunnleggende spørsmål blir om dagens AK-soner er egnet til å differensiere 
arealtilskudd etter avlingspotensiale, og samtidig ivareta kanaliseringseffekten, ref. formålet 
og de landbrukspolitiske måla. 
 
AK-tilskuddet er en stor tilskuddsordning som også har utjevning etter distrikt som del av 
formålet. Ordningen har over tid fått en sterkere differensiering. Den forrige regjeringa bruke 
sonegrensene svært aktivt for å styrke noen områder i landet med den konsekvens at 
forskjellene ble større og grensene vanskeligere å forstå/akseptere. Norges Bondelag har de 
seinere åra derfor gått inn for å i større grad innrette tilskuddsordningene på struktur, ikke 
soner. 
 
Andre sentrale landbrukspolitiske virkemidler som markedsordningene med mottaksplikt, 
konsesjonsregelverket for kraftfôrkrevende produksjoner, kvoteordningen for mjølk og 
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fylkesvise BU-midler kan også sies å ha stor betydning for distriktselementet i 
landbrukspolitikken. 
 
Ny vurdering av sonene? 
Gjennomgang av sonesystemet ble drøftet på Bondelagets årsmøte i 2020 under 
behandlingen av Næringspolitisk program. Hedmark Bondelag foreslo å gjennomgå 
sonesystemet og vurdere andre virkemidler for å oppnå målsettingene med 
kanaliseringspolitikken. Årsmøtet vedtok å ikke føre saken videre, men med en delt 
avstemming (91 mot 77 stemmer). 
 
Samtidig ble følgende vedtatt: «Norges Bondelag vil ha en bærekraftig bruk av landets 
jordbruksressurser, og vil derfor arbeide for å styrke arbeidsdelinga i norsk jordbruk og 
legge til rette for optimal utnyttelse av de enkelte arealene. Kanaliseringspolitikken for 
landbruket innebærer målretta bruk av de økonomiske virkemidlene og tiltak som gir 
levende produksjonsmiljø i alle deler av landet.»….  
 
Flere forhold knyttet til utjevning er oppe til debatt. I regjeringsplattformen for Støre-
regjeringa er innføring av tak for all produksjon et punkt som sammenfaller med Bondelagets 
Næringspolitiske program. 
 
 
Justering av sonegrensene for distriktstilskuddene A- J gjennom å flytte en kommune, et 
grendelag, eller enkeltbruk kan synes som en lite hensiktsmessig prosess. Det finnes åpenbart 
eksempler på urettferdig eller feil grenser. Men gjennom flytting av grensene vil ny 
grenseproblematikk oppstå, og press om endringer vil vedvare.  
 
For den enkelte bonde er ønsket om endring naturligvis økonomisk motivert. Men det må 
anses som vanskelig at man vil få et presisjonsnivå som gjør at alle opplever systemet som 
rettferdig. Det vil alltid være rom for skjønn og subjektive vurderinger, og det er ikke gitt at 
en gjennomgang vil gi mer rettferdighet enn det vi har, totalt sett. 
 
AK-soner kan være et mulig unntak hvis disse kan endres basert på bedre og nyere data, og 
forbedret metode. Det vil allikevel bli en diskusjon om differensiering av tilskuddene. 
Arealtilskudd korn for de dårligste arealene i sone 3 vil aldri kunne kompensere for de beste 
arealene i sone 1.  
 
Et finmasket system, på gårds- eller teignivå, gir åpning for at tilskuddssystemet kan brukes 
til andre formål. Til jordbruksoppgjøret 2015 ble det levert en rapport, «Helhetlig 
gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbruket». I denne rapporten skisserer man et 
poengsystem, for å indikere måloppnåelse knyttet til miljø. I modellen ble det foreslått at hvis 
man ikke scoret nødvendig antall poeng, ville man bli trukket en tilsvarende prosentsats fra 
AK-tilskuddet. Det ble videre foreslått at regionale miljøvirkemidler skulle sentraliseres, og 
inngå i et nasjonalt poengsystem. 
 
En full gjennomgang av soneinndelingene kan dermed få konsekvenser næringa ikke uten 
videre ønsker. Et finmasket system kan gi større rom for politisk styring. Vekslende politisk 
flertall, med ulike prioriteringer, kan gi uforutsigbarhet. En full kartlegging av jordas 
egnethet for korn, potet og grønnsakproduksjon kan komme til å styre tilskuddsutmålingen, 
uavhengig av geografi, arbeidsdelinga i norsk landbruk, og tilgang til marked og 
infrastruktur. Utover det vil en omlegging nødvendigvis gi både positive og negative 
endringer for enkeltbrukere, og gitt hensikten med sonedifferensiering kan ikke disse 
endringene kompenseres/ «nulles». 
 
 
Grunnlag for videre arbeid 
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Dersom nye soneinndelinger skal utarbeides på tilgjengelig datagrunnlag, bør disse baseres 
på allment aksepterte variabler og kriterier. 
 
Rogaland Bondelag argumenterer for behov for endringer med grunnlag i driftsfordeler- og 
ulemper. Det er vanskelig å se hvordan dette kan kvantifiseres, og det vil bli diskusjoner om 
hvem som er «over og under streken». Avstander, offentlig infrastruktur, og andre forhold 
kan også vurderes, men vil ha samme element av skjønn og vurdering. 
 
Eksempler på eksisterende datagrunnlag er topografi, høyde over havet, nordvendt/sørvendt, 
marin grense, jordsmonn, klima, m.fl. NIBIO (NIBIO RAPPORT | VOL. 8 | NR. 51 | 2022) 
har gjennomført en analyse av geografisk egnethet for korn og gras i Innlandet og Trøndelag, 
basert på jordsmonnkart, klimadata og AR5. 
 
Fra sammendraget: 

«En overordnet vurdering av AK-sonene er at de i all hovedsak er godt tilpasset 
forskjellene i egnethet for korn- og grasdyrking. Lokale avvik skyldes at forholdene 
for korndyrking bestemmes av klimatiske, geologiske og topografiske forhold, og det 
kan være variasjon innenfor ganske korte avstander. Potensialet for 
grasproduksjon er jevnere fordelt over hele regionen.» 
 

Sonene beskriver altså overordnet egnethet på en god måte, men det er de lokale avvikene 
som driver ønsket om endring blant bønder. 
 
Videre: 

«I tillegg er det også områder innenfor sone 5 som er best egnet til korndyrking. 
Tilskuddssatsene for korn og gras i sone 5 er relativt like, men det kan tenkes at et 
mer gradert tilskuddssystem kunne stimulere til økt kornproduksjon på disse 
arealene.» 

 
Soneendringer basert på jordsmonnkart, klimadata og AR5 kan med andre ord få 
konsekvenser for kanaliseringspolitikken. Man kan argumentere for at det skal dyrkes korn 
eller andre matvekster på alt areal som er egnet til det, uavhengig av hvor i landet det ligger. 
 
Til slutt: 

«Rapporten beskriver noen alternativer som kan vurderes. Det hefter utfordringer 
ved alle alternativene, … » 

 
Med andre ord gir heller ikke objektive, faktabaserte analyser noen entydig metodikk for 
inndeling i soner. 
 
Digital kunnskap er tilgjengelig for stadig flere arealer, jordsmonnskarlegging blir gjort i nye 
områder, ny klimakunnskap kommer, værdata blir bedre, nye sorter og dyrkingsmåter tas i 
bruk. Særlig forhold rundt digital kunnskap utvikler seg raskt.  Fram i tid vil dette kunne gi 
grunnlag for eventuell soneinndeling på gårdsnivå, eller på skiftenivå. Men det er ikke uten 
videre gitt at dette er noe næringa ønsker.  
 
Alle sider ved en slik endring må tas med i vurderingen, inklusive WTO-regelverk og andre 
rammebetingelser. Det kan være mange sider av å målrette tilskuddssystemene ned til svært 
liten målestokk (gårds- eller skiftenivå) som ikke er ønskelige sett fra bondens side. 
Utilsiktede konsekvenser som økte krav til drift og dokumentasjon samt sterkere styring kan 
også bli resultatet av å utvikle tilskuddssystemet i en slik retning.  
 
Det er mulig å se for seg en prosess i flere trinn 

- en nærmere utredning og avklaring av om ny kunnskap, kombinert med mulighetene 
og begrensingene i digital kunnskap, kan være en plattform for endringer i 
prinsippene for soneinndeling når teknologien foreligger 
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- dersom det er mulig å skaffe et slikt grunnlag for en riktigere tilskuddsfordeling, kan 
det være utgangspunkt for en prosess for å finne en mer objektiv soneinndeling 

 
Dette bør være et viktig grunnlag for om det bør gjøres endringer i prinsippene for 
soneinndelinger og for hvor finmasket system et eventuelt nytt system bør være.  
 
Nytt prinsipp for soneinndeling vil være en krevende prosess, også fordi det kan føre til 
omfordeling av økonomiske ressurser. Dette vil kreve grundig utredning, god 
organisasjonsmessig forankring og politisk vilje.  
 
Nytt næringspolitisk program skal vedtas i 2024. Saken kan tas inn i arbeidet med nytt 
program. 
 
 



Vedlegg 3 

Soner for AK-tilskudd 
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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 

Følgende sak sendes fra styret i Akershus Bondelag og ønskes behandlet ved årsmøtet i Norges 
Bondelag i juni.  
 
 
 

Forslag til sak til Norges Bondelags årsmøte fra Akershus 
Bondelag 
 
Forslag til vedtak: Norges Bondelag innfører redusert kontingentsats for ungdom til og med 25 
år fra og med 2023. Kontingenten settes til 400 kroner for 2023. 
 
Begrunnelse: Norges Bondelag har redusert kontingentsats for ungdom til og med 25 år som er 
medlem i BU eller 4H. Akershus Bondelag foreslår en ny, redusert sats også for ungdom utenom 
disse organisasjonene til og med 25 år.  
Hensikten med redusert kontingent for denne gruppa er at det skal bli lettere å verve flere unge 
medlemmer. Unge medlemmer er ekstra viktige på lang sikt. Dette er fremtidens tillitsvalgte som 
skal dekke organisasjonens verv og praktiske oppgaver – og økonomi. Vi trenger unge 
medlemmer, som tilfører annen kompetanse og kommunikasjonsform, og har innpass i andre fora 
enn de tradisjonelle. Og hvis vi kan skape et stort og godt miljø for unge bønder, vil det i seg selv 
virke rekrutterende og organisasjonsutvidende.  
Ungdom får ikke benytta seg av alle godene vi tilbyr, som Agrol-avtale. Vi har fått signaler om at 
prisen oppleves som høy, og for denne gruppa høyere enn fordelen ved medlemskapet. Dette er en 
stor gruppe unge bønder eller unge med annen tilknytning til næringa, som også trenger et 
nettverk og en tilhørighet. 
 
 
Økonomiske konsekvenser  
Hvis kontingenten blir satt ned til 400 kroner i 2023 uten at vi verver flere, gir det et inntektstap 
samme år. Men målet er å verve flere unge medlemmer, og vinne, også økonomisk, på sikt. De som 
melder seg inn i Bondelaget, er i gjennomsnitt medlemmer i 21 år (tall fra 
medlemsavdelinga, 2021). De forblir altså medlemmer en god stund når vi først får dem inn.  
 
 
Hvordan kan dette se ut i regelverket? 
Det konkrete forslaget er en liten endring i regelverket for personlig kontingent. Vi tar 
utgangspunkt i reglene og satsene for 2022, og du finner det nye forslaget som endring i punkt b 
og c: 
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Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 
a) Ordinær sats for medlemmer fra og med 31 
år til og med 69 år kr 995,- 

a) (uendret) 

b) Redusert sats for medlemmer til og med 30 
år og fra og med 70 år kr 650,- 

b) Redusert sats for husstandsmedlemmer, 
medlemmer til og med 30 år og medlemmer 
fra og med 70 år: 650 

c) Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 
650,- 

c) Redusert sats for ungdom til og med 25 år: 
400 

d) Redusert sats for medlemmer i NBU/4H til 
og med 25 år kr 305,- 

d) (uendret) 

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, på vegne av fylkesstyret i Akershus 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
         Jens Thori Kogstad, fylkesleder 
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Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 21/00257-4 
Saksbehandler: Elise Larsen Organisasjon 

 
Sak til årsmøtet fra Akershus Bondelag: Redusert kontingent for unge 
medlemmer 
 
 
Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 
Unge medlemmer er viktige for framtida til Norges Bondelag, og Bondelaget ønsker å prioritere 
verving av unge medlemmer. Gode medlemsfordeler er viktig for å verve flere medlemmer i 
aldersgruppen 18-25 år og Bondelaget vil forhandle fram flere gode fordeler for medlemmer i 
denne aldersgruppen. 
 
Norges Bondelag ønsker ikke å innføre en ytterligere redusert kontingentsats for medlemmer 
under 25 år, da dette vil svekke verdien av rabattene som årsmøtet tidligere har gitt medlemmer 
av Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge.  
 
En faktisk og betydelig redusert sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag vurderes som 
viktig for rekruttering til Bygdeungdomslaget og Norges Bondelag ønsker derfor å videreføre 
dagens ordning.   
 
Saksutredning 
Akershus Bondelag foreslår i innkommet sak til årsmøtet å innføre en ytterligere redusert sats på 
personlig kontingent for ungdom til og med 25 år på kr 400,- for 2023. Dette er begrunnet med at 
det skal bli lettere å verve flere unge medlemmer, noe som er viktig for Bondelagets framtid. 
 
Dagens kontingentsystem, historikk og konsekvenser av forslaget 
Både personlige medlemmer og bruksmedlemmer betaler personlig kontingent til Norges 
Bondelag, og bruksmedlemmer betaler i tillegg servicekontingent til Bondelagets Servicekontor 
AS. Det er redusert sats på personlig kontingent for medlemmer til og med 30 år, fra og med 70 
år, og en ytterligere redusert sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge til og 
med 25 år. Alle disse reduserte satsene gjelder også for bruksmedlemmer. En redusert sats for 
ungdom til og med 25 år vil føre til 4 forskjellige aldersbestemte kontingenttrinn for personlig 
kontingent, samt en egen sats for medlemmer i NBU/4H under 25 år.  
 
Norges Bondelag har gjennom flere prosjekter ønsket en økt satsing på verving av unge 
medlemmer. Dette har ført til flere endringer av kontingentsatser og medlemsfordeler: 
 

− I 2015 ble det innført en redusert sats på personlig kontingent for medlemmer av 
Bondelaget som også var medlem i Norges Bygdeungdomslag. Fra og med 2019 har det 
vært samme reduserte sats for medlemmer i 4H Norge.  
 

− På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å heve aldersgrensen for ungdomsmedlemskap fra 
t.o.m. 25 år til t.o.m. 30 år, for å redusere satsen på personlig kontingent for ungdom i 
alderen 26-30 år. Disse medlemmene er ofte fremdeles i en etableringsfase. Det er for 
tidlig å si noe om effekten av denne endringen.  
 

− Medlemmer under 26 år har tilgang til de samme medlemsfordelene som andre 
medlemmer, men mange av fordelene er mindre aktuelle for medlemmer under 18 år. Av 
de om lag 2 500 medlemmene under 26 år er om lag 200 under 18 år. Gratis bankkort i 
Landkreditt Bank og rabattavtaler hos Agrol som ikke er knyttet til Agricard er eksempler 
på medlemsfordeler medlemmer under 18 år vil ha nytte av.   
 

− For medlemmer mellom 18 og 26 år vil antageligvis medlemsfordelene være viktige, og 
Bondelaget har forhandlet fram ekstra gode fordeler på bilforsikring hos Gjensidige for 
unge medlemmer. Rabattavtalene i Agrol vil også antas å være viktige for medlemmer fra 
18 til 26 år.  
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Samarbeidet mellom Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag har lange og sterke 
tradisjoner, Bygdeungdomslaget er en rekrutteringsorganisasjon for Bondelaget og 
organisasjonene deler et felles politisk mål om levende bygder og landbruk i hele landet. 
Rekruttering av medlemmer til Norges Bygdeungdomslag er derfor også viktig for Bondelaget. 
 
Differansen mellom redusert personlig kontingent for ungdom til og med 30 år og redusert sats 
for medlemmer i NBU/4H er i 2022 på kr 345,-. Ordinær kontingent til Norges Bygdeungdomslag 
for 2022 er kr 300,-. Det vil altså lønne seg for våre medlemmer å melde seg inn i NBU og den 
reduserte satsen bidrar dermed også til rekruttering til Bygdeungdomslaget. Forslaget fra 
Akershus Bondelag innebærer at rabatten for å være medlem i NBU/4H Norge blir mindre enn kr 
100,- og vil neppe ha samme effekt.  
 
Bondelaget har om lag 2 500 medlemmer under 26 år. Om lag 600 av disse er medlem i NBU 
og/eller 4H. En redusert sats på personlig kontingent på kr 400,- for alle medlemmer til og med 
25 år vil føre til om lag kr 600 000,- i reduserte kontingentinntekter i 2023. 
 
Vurderinger 
Det er svært viktig for Bondelaget å verve unge medlemmer og beholde dem som medlemmer.  
 
Median alder for nye medlemmer i 2021 var 36 år. For personlige medlemmer (inkludert 
husstandsmedlemmer) var median alder 32 år. 23% av nye personlige medlemmer var 20 år eller 
yngre, 28% var i aldersgruppen 18 år til 25 år. Medlemmer som fylte 18 år i innmeldingsåret er 
noe overrepresentert blant nye personlige medlemmer mellom 18 år og 25 år. Mange unge 
medlemmer melder seg inn når de kjøper bilforsikring fra Gjensidige på grunn av den høye 
rabatten.  
 
De siste årene har Bondelaget forhandlet fram flere svært gode rabattavtaler for unge 
medlemmer, blant annet 36% rabatt på bilforsikring hos Gjensidige og rabatt på boliglån for neste 
generasjons unge bonde hos Landkreditt Bank.   
 
Det er viktig for rekruttering av unge medlemmer at det forhandles fram flere gode 
medlemsfordeler. I samarbeidsavtalen mellom Norges Bondelag og Landkreditt Forsikring er det 
avsatt midler til å utvikle nye produkter for unge medlemmer.  
 
Verving av unge medlemmer gjøres også i et samarbeid med Norges Bygdeungdomslag og 4H 
Norge. Å gjennomføre forslaget fra Akershus Bondelag uten å gjøre andre endringer, vil 
komplisere kontingentsystemet ytterligere og det vil svekke fordelene som er gitt til NBU og 4H 
Norge betydelig. Dersom det skal innføres en ny sats for personlig kontingent for medlemmer 
under 25 år, vil rabatten NBU og 4H Norge får være så liten at den bør opphøre. Dersom forslaget 
fra Akershus Bondelag vedtas, bør det sterkt vurderes å samtidig avvikle ordningen med rabatter 
til medlemmer av NBU og 4H Norge. I forslag til vedtak anbefales det derfor å beholde dagens 
reduserte satser for medlemmer til og med 30 år og ytterligere rabatt for medlemmer til og med 
25 år som er medlemmer i NBU og 4H Norge.  
 
I enkelte fylker og områder er det lite eller ingen aktivitet i Norges Bygdeungdomslag og 4H. 
Verdien av dette samarbeidet er oppfattes nok derfor ulikt i ulike deler av landet. Uansett vedtak i 
denne saken, vil Norges Bondelag fortsette med et tett samarbeid med NBU og 4H Norge. Det kan 
gjøres på andre måter enn gjennom redusert kontingentsats. Likevel er verving og medlemstall 
viktig for både Norges Bondelag og ungdomsorganisasjonene, og kostnadene ved å være medlem i 
to organisasjoner har nok betydning for dette.  
 
Dagens reduserte sats for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og 4H Norge er så viktige at det 
ikke er ønskelig å innføre en redusert sats for alle medlemmer under 26 år. Gode 
medlemsfordeler vurderes som viktigere for rekruttering av unge medlemmer og Bondelaget må 
prioritere økt fokus på ungdom når det forhandles fram nye medlemsfordeler. Hevet aldersgrense 
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for ungdomsmedlemskap som ble innført i 2022 bør også få anledning til å virke før det gjøres 
ytterligere endringer i kontingentsatsene for ungdom.  
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Norges Bondelag Innstilling  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 18.05.2022  21/00525-29 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

Årsmøte i Norges Bondelag 2022 

Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2022 

 

Nåværende tillitsvalgte 

Styret  

Leder for 1 år   Bjørn Gimming, Østfold  

1. nestleder for 1 år  Egil Chr Hoen, Buskerud  

2. nestleder for 1 år  Bodhild Fjelltveit, Vestland 

 
 

Styremedlemmer  

Audhild Slapgård, Trøndelag  

John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland  

Arne Elias Østerås, Innlandet, (Felleskjøpet Agri)  

 

Arne Elias Østerås har meddelt valgnemnda at han ikke ønsker gjenvalg. 

 

Følgende ble valgt i 2021 og er ikke på valg i 2022 

Erling Aas-Eng, Innlandet 

Arthur Salte, Rogaland  

Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine) 

Merethe Sund, Nordland (Nortura)  

 

Varamedlemmer i nummerorden: 

1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark 

2. Peder Nernæs, Vestland 

3. Ragnhild Duserud, Østfold  
 

Ragnhild Duserud har meddelt valgnemnda at hun ikke ønsker gjenvalg. 

 

 

Ordfører og varaordfører: 

a) Ordfører: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark   

b) Varaordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag  

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Marit Epletveit, Rogaland  

     2. Knut Erik Ulltveit, Agder  

 

Elisabeth Irgens Hokstad har meddelt valgnemnda at hun ikke ønsker gjenvalg. 
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Valgnemnda: 

Leder for 1 år: Lars Halvard Wetterstad, Buskerud 

Nestleder for 1 år:  Knut Byrkjenes Hauso, Vestland 

 

Medlemmer på valg i 2022, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene): 

Buskerud, Hedmark, Oppland: 

Medlem: Anders Hole Fyksen,  vara: Bjørnhild Kihle 

Rogaland, Vestland: 

Medlem: Knut Byrkjenes Hauso,  vara: Kari Heggenes Kvammen 

Møre og Romsdal, Trøndelag:   

Medlem: Kari Åker 

 

Valgnemnda består for øvrig av (på valg i 2023) 

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 

 

 

 

Presentasjon av nye kandidater 

I tillegg vil det bli lagt ut kortfattede presentasjoner i sakspapirene uka før årsmøtet. 
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Sak 11: Valg av revisor for 2022 og fastsetting av revisors 

godtgjøring 

 

Revisors honorar for 2021 fastsettes etter regning.  

Sandberg Revisjon AS velges som revisor for Norges Bondelag. 

  

Sak 12: Valg av styret i Norges Bondelag  

Valg for ett år: 

a) Leder:   Bjørn Gimming, Østfold (gjenvalg) 

b) 1. nestleder:  Egil Chr. Hoen, Buskerud (gjenvalg) 

c) 2. nestleder:  Bodhild Fjelltveit, Vestland (gjenvalg) 

 

d) Styremedlemmer velges for 2 år: 

Audhild Slapgård, Trøndelag (gjenvalg) 

John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland (gjenvalg) 

Thor Johannes Rogneby, Innlandet, (Felleskjøpet Agri) (ny) 

 

e) Varamedlemmer i nummerorden (for 1 år): 
1. Torleif Müller, Vestfold og Telemark (gjenvalg) 

2. Peder Nernæs, Vestland (gjenvalg) 

3. Åse Sundvor, Innlandet (ny)  

 

Sak 13: Valg av ordfører og varaordfører for 1 år 

a) Ordfører: Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag (ny)  

b) Varaordfører: Bente Gro M. Slettebø, Rogaland (ny) 

         

c) 2 varamedlemmer i nummerorden:1. Marit Epletveit, Rogaland (gjenvalg) 

     2. Knut Erik Ulltveit, Agder (gjenvalg) 

 

Sak 14: Valg av valgnemnd m/varamedlemmer 

Leder for 1 år: Kari Åker, Trøndelag, (ny)  

Nestleder for 1 år: Sigurd Enger, Akershus, (ny)  

 

Medlemmer på valg i 2022, for 2 år (etter forslag fra fylkeslagene): 
 

Buskerud, Innlandet 
Medlem: Einar Myki, vara Kristina Hegge 

Rogaland, Vestland: 

Medlem: Arnstein Røyneberg, vara: Jofrid Torland Mjåtveit  

Møre og Romsdal, Trøndelag:   

Medlem: Oddvar Mikkelsen, vara Bente Bjerkeset Solenes 
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Sak 15: Fastsetting av godtgjøring for 2022/2023  

 

A. Møte-/Fraværsgodtgjørelse 

Fravær inntil 2 timer: kr 650,- (600,-) 

Fravær 2 – 4 timer: kr 1300,- (1250,-)  

Fravær over fire timer: kr 2600,- (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. Forberedelser og etterarbeid utløser ikke 

godtgjørelse. Satsene for møte-/fraværsgodtgjørelse gjelder også for fylkeslagene. 

 

 
1: Leder i Norges Bondelag    

Styreleder i Norges Bondelag godtgjøres med honorar på kr 695.000,- (670.000) pr. år. I tillegg dekkes 

dokumenterte lønnsutgifter til gårdsdrift, med inntil kr 475.000,- (455.000). Leder mottar ikke møte-

/fraværsgodtgjørelse. 

 

 

2/3: 1. og 2. nestleder 

Godtgjørelse……………………………………………260 000,- (250.000,-)  

 

4:  Øvrige styremedlemmer  

Godtgjørelse 4. AU-medlem……………….….………   161 000,- (155.000,-) 

Godtgjørelse øvrige styremedlemmer…………………   115 000,- (110.000,-)  

Godtgjørelse 1. varamedlem…………………………….115.000,- (110.000,-)  

 

5:  Ordfører 

Godtgjørelse………………………………………………83 000,- (80.000,-)  

 

 

6: Varaordfører 

Godtgjørelse………………………………………………21 000,- (20.000,-)  

 

7:  Fylkesledere 

Godtgjørelse………………………………………………161.000,- (155.000,-)  

 

8: Ledere av faste utvalg     16.000,-  (15.000,-)  

 

 

Valgnemnda: 

10: Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag    43.000,-       (41.200,-) 

11: Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag      9.000,-         (8.500,-) 

 

12: Godtgjørelse ved deltagelse på kurs 

Norges Bondelag dekker møte-/fraværsgodtgjørelse for kurs og skolering som er 

avtalt.  

 

 

 

 

 



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 fo1t 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 refunde1i. 

15. Kostnadsdekning (benyttes i stedet for møte-/fraværsgodtgjørelse over 4 timer) 2800,
(2600,-).
Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere.
Dekning med dokumentasjon for utgifter til avløser.

B. Reise- og kostgodtgjørelse for 2022/2023
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,
alkohol dekkes ikke.

• Reisegodtgjørelse for bruk av egen bil etter statens satser.

Oslo, 18.05.2022 

Lars Halvard Wetterstad Knut Byrkjenes Hauso 

� q O'V\�to
Hege Gonlholt 

CZG\� A6, 
Kari Åker Mette Pedersen Anfeltmo 
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