
 

1 

 

Norges Bondelag Protokoll  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 14.06.2022  22/00311-7 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    
Til: Kopi: 
                  

 

 

 

 

Protokoll 

Representantskapsmøte 

i 

Norges Bondelag 
 

Tid:              Tirsdag 14. juni 2022 

Sted:   Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer 

Møteledere:  Elisabeth Irgens Hokstad og Karl Fredrik Okkenhaug 

 

Møtet begynte kl. 13.00 med Bondesangen. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad ønsket velkommen til æresmedlemmene Harald Milli, 

Bjørn Iversen og Bjarne Undheim, møtedeltakerne og gjester.  

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad orienterte om at representantskapet er et lukket møte. 

 

SAK 1  OPPROP 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård foretok navneopprop. 

 

Vedtak: 

Deltagerne i representantskapet godkjennes. 

 

Oppropsliste vedlegges protokollen.  

 

 

SAK 2  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ordfører refererte til innkalling og saksliste som var utsendt i tråd med fristen den 21.4.2022. 

 

Vedtak:  

Innkalling, saksliste godkjennes.  
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SAK 3  VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE  

  PROTOKOLLEN SAMMEN MED ORDFØREREN 

 

Etter forslag fra ordføreren ble Tone Rubach og Per Inge Egeland valgt.  

 

 

SAK 5  JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2022 OG LANDBRUKSPOLITISK 

ARBEID FRAMOVER 

Bjørn Gimming innledet overfor representantskapet om årets jordbruksforhandlinger og tok 

opp følgende temaer: 

• Det politiske landskapet som en del av vurderinga av ved utforming av kravet i 

jordbruksforhandlingene 

• Kompleksiteten i kravet, som i realiteten omfattet tre år. Vanskelig å sammenligne 

krav, tilbud og forhandlingsløsning 

• Krigen i Ukraina som satte sitt preg på årets oppgjør 

• Forholdet til Norsk Bonde- og Småbrukarlaget under forhandlingene 

• Kostnadsdekning og endringer i kostnadsbildet i løpet av forhandlingene 

• Kraftfôrløsningen. En midlertidig løsning som håndterer ekstraordinær 

verdensmarkedspris og sikrer norske husdyrprodusenter. 

• Oppgjøret som en start på en snuoperasjon på inntekt, men i mindre grad på retning 

• Priser – med godt gjennomslag på alt unntatt mathvete. Andelen av inntekter gjennom 

overføringer økt ved dette oppgjøret. Uforståelig at FrP og H nå ønsker å kutte i 

målprisøkningene 

• Prioritering av ulike produsentgrupper i tråd med representantskapets uttalelse, men 

med mindre ramme i forhandlingsløsning ble dette vanskeligere 

• Krav om endringer i struktur og innretning skal følges opp gjennom ei arbeidsgruppe. 

Staten var generelt skeptisk til nye ordninger, våre forslag må være bedre 

gjennomarbeidet 

• Endringer i kvoteordningen skal også håndteres i ei arbeidsgruppe, men må være 

realistisk mht til reelle alternativer 

• Dyrevelferd skal det også jobbes videre med. Næringskomiteens merknad 

urovekkende mht til strengere krav til næringa framover 

• Bra gjennomslag på velferdsordninger RMP og RÅK-ordningen  

• Næringskomiteens behandling gir grunn til ettertanke, det er ikke flertall for 

jordbruksavtalen. Merknadene går dels etter tradisjonelle politiske skillelinjer, men 

også på tvers høyre/venstreaksen. Eksempler er forslag om kutt i målpriser, 

kraftfôrordning og sjølforsyning, farten i klimaarbeidet, og kobling mellom, kosthold, 

dyrevelferd mv og forslag om ny landbruksmelding 

• Betenkelig at Stortinget åpner opp for endringer ved enighet om avtal med tre parter. 

Dette kan gi åpning for både kutt og økninger. 

• Videre arbeid med opptrappingsplan – må prioritere inntektsnivå og unngå bringe inn 

for breie tema som setter mange betingelser for inntektsopptrapping 

• Ambisjon om å komme lenger i neste forhandlingsrunde, vi skal tette inntektsgapet, og 

ikke slakke tempoet 

• Betydningen av å bygge videre på god politisk vilje i regjeringa som et grunnlag for 

neste oppgjør 
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Det ble åpnet for debatt og disse hadde ordet: 

Nr. 19, Gunnar Alstad (miljø- og kvalitetsutvalget), 28, 25, 20, 26, 22, 39, 35, Thor Johannes 

Rogneby (grøntutvalget), 17 (replikk), 37, 4 (replikk), 37 (svarreplikk), 15, 32, 36, 22 

(replikk), 36 (svarreplikk), 17, 35 (replikk), 17 (svarreplikk), 46, 37 (replikk), 38, 29 og 15 

(replikker), 38 (svarreplikk), 16, 34, 27, 31, 40, 21 og 30.   

 

Møtet hevet for pause kl 15.20 og satt igjen kl 15.40. 

 

Sigrid Hjørnegård og Bjørn Gimming kommenterte innleggene og oppsummerte debatten. 

 

Vedtak:  

Debatten om jordbruksforhandlingene 2022 tas til etterretning. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 6  INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING I ÅRSMØTET 

Det var innkommen sak f ra Akershus Bondelag: Redusert kontingentsats for ungdom 

 

Jens Thori Kogstad, fylkesleder i Akershus la fram saken. 

 
Arthur Salte la fram styrets innstilling til representantskapet.  

 

Det ble åpnet for kommentarer: 

Nr. 34 

 

Vedtak: 
 Representantskapets innstilling til 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.   

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 4  RAMMEBUDSJETT OG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG OG  

  BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS FOR 2023 

 

Bodhild Fjelltveit la fram styrets innstilling til representantskapet. 

 

Det ble åpnet for spørsmål og følgende fikk ordet: 

Nr. 15.  



 

4 

 

 

Bodhild Fjelltveit kommenterte innlegget. 

 

Nr. 15 Ole-Kristian Bergerud fremmet følgende tillegg: 

Årsmøtet i Norges Bondelag ber styret starte en helthetlig gjennomgang av dagens 

kontingentsystem. En utredning må inneholde en vurdering av både dagens 

medlemskategorier og prinsippene for beregning av kontingent. Målet må være at en på en 

bedre måte enn i dagens modell hensyntar de endringene som skjer i landbruket. 

Balansegangen mellom målet om flest mulig medlemmer og de økonomiske konsekvensene 

av eventuelle endringer vil måtte være et bærende prinsipp for en slik utredning. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok saken til votering: 

Først ble styrets innstilling tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt 

Deretter ble tillegget fra nr 15 tatt opp til votering: Enstemmig vedtatt 

Forslaget tas inn 

 

 

Vedtak: 

Representantskapets innstilling til 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 
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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 

 
 

 

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 

 

 

C. 

Årsmøtet i Norges Bondelag ber styret starte en helthetlig gjennomgang av dagens 

kontingentsystem. En utredning må inneholde en vurdering av både dagens 

medlemskategorier og prinsippene for beregning av kontingent. Målet må være at en på en 

bedre måte enn i dagens modell hensyntar de endringene som skjer i landbruket. 

Balansegangen mellom målet om flest mulig medlemmer og de økonomiske konsekvensene 

av eventuelle endringer vil måtte være et bærende prinsipp for en slik utredning. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

SAK 6  INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING I ÅRSMØTET 

   

Det var innkommen saker 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  
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Marit Epletveit, fylkesleder Rogaland Bondelag og Knut Erik Ulltveit, 

fylkesleder i Agder la fram saken og fremmet nytt forslag til vedtak: 

 

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, viktig for 

politikkens legitimitet, og støtten til norsk landbruk. Sonegrenser for tilskuddsordningene er 

et viktig verktøy i den distriktsvise utjevningen, og av rent distriktspolitiske hensyn.  

   

 

Årsmøte i Norges Bondelag ser at tida er overmoden for en grundig gjennomgang av 

soneinndeling (AK, kjøtt, melk). For å sikre en god forankring i hele organisasjonen settes det 

ned ei arbeidsgruppe innen oktober 2022. Denne skal være bredt sammensatt på ulike nivå i 

hele organisasjonen, også når det gjelder geografi og produksjon.  

 

o Det må innhentes et oppdatert kunnskapsgrunnlag om geografiske ulikheter i 

tilskuddsordningene, og for tilgangen nasjonalt på digitale kart og data på gårdsnivå. 

Dette vil gi grunnlag for å finne en riktigere soneinndeling, gjøre endringer i 

prinsippene for soneinndelinger og hvor finmasket et nytt system bør være. Som følge 

av endringer er det viktig at ingen kommer dårligere ut.   

o Arbeidsgruppa legger fram sine foreløpige vurderinger til repskapet-23, før det det 

legges fram i sin helhet til årsmøtet-23. Saken tas inn i arbeidet med nytt 

næringspolitisk program, med oppstart sommeren 2023, som skal vedtas 2024. 

 

 

Erling Aas-Eng la fram styrets innstilling til representantskapet.  

 

Det ble åpnet for kommentarer: 

Nr. 18, 28 (replikk), 25, 18 (replikk), 25 (svarreplikk), Sigrid Hjørnegård (generalsekretær), 

19, 4 (replikk), 19 (svarreplikk), 15, 30, 17 og 15 (replikker), 30 (svarreplikk), 7, 31, 4. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp styrets forslag til votering: 

Styrets innstilling til representantskapet. Forslaget fikk 36 

Forsalget fra Rogaland og Agder fikk 12 stemmer 

Forsalget fra Rogaland Bondelag og Agder Bondelag falt. 

 

Tilleggsforslaget fra Buskerud ble tatt opp til votering: 

«Dette arbeidet må startes opp før arbeidet med næringspolitisk program. Forarbeidet» 

Det  ble votert over tillegget fra Buskerud ved bruk av nummerlapper. Tillegget ble vedtatt 

 

 

Vedtak: 
 Representantskapets innstilling til 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. 
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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 

arbeidet må startes opp før arbeidet med næringspolitisk program. Forarbeidet 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. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 7  INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING I REPRESENTANTSKAPET 

 

Det var ingen innkomne saker 

 

 

SAK 8  ÅPENT ELLER LUKKET ÅRSMØTE 

 

Vedtak:  

Representantskapets innstilling til årsmøtet:  

Årsmøtet holdes som åpent møte med anledning til å lukke møtet for enkelte saker. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører orienterte om kveldens program og morgendagens møtestart.  

 

Møtet hevet kl 17.10. 

 

 

    

 

 

Elisabeth Irgens Hokstad    Åse Berit Valle 

Ordfører      Sekretær 

 

 

     
Tone Rubach       Per Inge Egeland 
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Vedlegg 1 

Møtende medlemmer av representantskapet 

 

1 Gimming Bjørn 

2 Hoen Egil Chr - Forfall 

174 Müller Thorleif, 1. vara. 
Møter for Hoen 

3 Fjelltveit Bodhild 

4 Aas-Eng Erling 

5 Slapgård Audhild S 

6 Salte Arthur 

7 Johansen John-Erik Skjellnes 

8 Sund Merethe 

9 Rønning Solveig Bratteng 

10 Østerås Arne Elias 

11 Henriksen Jorun 

12 Brandsrud Inger Johanne 

13 Hokstad Elisabeth Irgens 

14 Okkenhaug Karl Fredrik 

15 Bergerud Ole-Kristian Østfold 

16 Kogstad Jens Thori Akershus 

17 Gjems Elisabeth Innlandet 

18 Hegge Kristina Innlandet, nestleder 

19 Laa Håkon Haug Buskerud 

20 Snarteland Aslak Vestfold og Telemark 

21 Eckdahl Silje K Vestfold og Telemark, nestleder 

22 Ulltveit Knut Erik Agder 

23 Hansen Jørund Kvaale Agder, møter for Åge Gyland 

24 Epletveit Marit Rogaland 

25 Felde Anders Vestland 

26 Nordhus Marianne Vestland, nestleder 

27 Kongshaug Konrad Møre og Romsdal 

28 Kimo Petter Harald Trøndelag 

29 Brede Annette Trøndelag, nestleder 

30 Bjørkås Trond Nordland 

31 Rubach Tone Troms 

32 Skreddernes Lise Kaldahl Finnmark 
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33 Vågan Monika Frisvold Norges Bygdekvinnelag                    

34 Gjertsen Henrik Nordtun Norges Bygdeungdomslag 

35 Haugen Marit Tine SA 

36 Smenes Vegard Nils Geno SA 

37 Vaag Trine Hasvang Nortura SA 

38 Egeland Per Inge Norsvin SA 

39 Gillund Nils Olve Gartnerhallen SA 

40 Due Eilif Norges Skogeierforbund    

41 Skadsem Bertran Trane Norges Pelsdyralslag 

42 Skuterud Anne Jødahl Felleskjøpet Agri 

43 Wøien Mikael Hoff SA                   

44 Torp Hans Edvard Landkreditt 

45 Slemmen Ronald Cato Norsk Sau og Geit 

46 Gresseth Erling Tyr 

47 Føreland Thor Håkon Norges Birøkterlag 

48 Øderud Ingunn Dalaker Norsk Fjørfelag 

49 Karlsvik Inge Martin Norske Landbrukstenester 

50 Holm Bjarne Norsk Landbruksrådgivning 

 

 


