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Norges Bondelag Protokoll  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 15.06.2022  21/00787-50 

Utarbeidet av    

Åse Berit Valle    

Til: Kopi: 
                  

Årsmøte i Norges Bondelag 

Protokoll fra Norges Bondelags årsmøte den 15. og 16. juni 2022 

Tid: 15. og 16. juni 2022 

Sted:  Scandic Lillehammer Hotel, Lillehammer 

Møteledere: Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug 

 

Årsmøtet ble satt kl 08.30. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad ønsket velkommen til æresmedlemmene Harald Milli, 

Bjarne Undheim og Bjørn Iversen og alle delegater og gjester.  

 

Ordføreren framførte minneord over Svein Kristen Kongsjord, (tidligere fylkesleder i 

Nordland Bondelag) og Jørgen Hodnebrog, (tidligere fylkesleder i Aust-Agder Bondelag). 

 

Fylkesleder Elisabeth Gjems ønsket velkommen til Innlandet. 

 

Kulturinnslag ved Gaute Ormåsen, Karoline Ormåsen på piano og Alf Magne Hillestad på 

trommer.  

 

 

SAK 1  NAVNEOPPROP 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård foretok navneoppropet. 

 

Vedtak: 

Deltagerne i årsmøte godkjennes. 

 

Oppropsliste vedlegges protokollen.  

 

 

SAK 2  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Ordfører orienterer fra vedtaket som ble gjort i representantskapet den 31. mars 2022, der 

beslutningen om representantskapets sammensetning utsettes ett år til etter at 

fylkeskommunenes struktur er fastsatt av Stortinget. Saken tas opp på Bondelagets årsmøte i 

2023 

 

Ordfører refererte til innkalling og saksliste som var utsendt i tråd med fristen den 29. april 

2022. 
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Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 

SAK 3 VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE 

PROTOKOLLEN 

Ordfører foreslo Annette Brede og Stein Are Tuft Lie til å underskrive protokollen sammen 

med ordfører Elisabeth Irgens Hokstad. 

 

Vedtak: 
Til å underskrive protokollen velges Annette Brede og Stein Are Tuft Lie i tillegg til ordfører 

Elisabeth Irgens Hokstad.  
 

 

SAK 4  ÅPENT ELLER LUKKET MØTE 

Ordføreren refererte representantskapets innstilling. 
 

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

 

SAK 5 LEDERS TALE  

Ordføreren orienterte om taletid og det praktiske i forbindelse med generaldebatten.  

 

Etter forslag fra ordføreren ble disse valgt som resolusjonskomité: 

• Audhild Slapgård, styret, leder 

• Trine Hasvang Vaag, Nortura SA 

• Henrik Nordtun Gjertsen, Norges Bygdeungdomslag 

• Trond Bjørkås, Nordland Bondelag 

• Knut Erik Ulltveit, Agder Bondelag 

• Anders Formo, Innlandet Bondelag 

• Kari Sigrun Lysne, Vestland Bondelag 

• Hans Jørgen Olsen Røren, Vestfold og Telemark Bondelag 

• Bente Gro M. Slettebø, Rogaland Bondelag 

 

Innledning til generaldebatt ved Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag 

- Mye som har skjedd siste året, med ny regjering, krigsutbrudd i Ukraina, økt fokus på 

matsikkerhet og en historisk jordbruksavtale 

- Stor honnør til organisasjonen for en samlet jobb og samholdet i organisasjonen 

- Uro for videre utviklingsmuligheter for jordbruket og betydning av å få med alle videre 

- Matsikkerhet og landbruk over hele landet er en viktig del av beredskapen 

- Inntektskampen, ekstrem kostnadsvekst, den samlede jobben i organisasjonen siden årsmøtet i 

2021 og valgresultatet høst 2021 

- Tilleggsforhandlinger, arbeid med kostnadskompensasjon, økningen i prisuttak i markedet 

- Jordbruksoppgjøret med ei ramme på 10,9 mrd kr, full kostnadsdekning og mulighet for tetting av 

inntektsgap med 40 000 kr i 2023. 

- Saker der det ikke ble gjennomslag i forhandlingene og behovet for å jobbe grundig med sakene 

framover 
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- Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret og mange markeringssaker fra partiene i 

behandlingen og ønske om å gripe inne i en framforhandlet avtale 

- Jordbruksoppgjøret som første steg i en snuoperasjon og ambisjonen for et inntektsløft og 

inntektsnivå på linje med andre. Han kommenterte Inntektsutvalgets arbeid og forventing til 

regjeringas opptrappingsplan 

- Betydningen av at vi ikke må bli færre i næringa og at det er viktig å få med alle videre og invitere 

til diskusjoner om retningsvalg 

- Internasjonale forhold. EU-saken har kommet høyere på dagsorden etter krigsutbruddet i Ukraina. 

Importvernets betydning og signal i revidert nasjonalbudsjett om endringer fra kronetolle til 

prosenttoll i løpet av høsten 

- Utvikling av norskandel i matvaremarked og maktforhold i verdikjeden for mat 

- Sjølforsyning, og betydning av forbrukernes valg som grunnlag for norsk produksjon. Hva får 

forbrukene igjen for å velge norsk? Forbrukernes krav til matproduksjonen må møtes, og vi må 

være i førersetet for utviklingen 

- Klimaavtalen med regjeringa og gjennomføring av klimaplanen med klimakalkulator og 

rådgiving, samt behov for midler til klimatiltak 

- Dyrevelferd og et koordinert arbeid i hele næringa med ny dyrevelferdsmelding 

- Rovdyr og at Bondelaget vi stille opp i saker som kommer opp. 

- Betydningen av politikk og mulighetene med nye regjering og regjeringserklæring. Fremme 

forslag, finne felles standpunkt og samlet arbeid for å nå måla som blir satt. 

- Bondelaget skal kjempe for framtidas landbruk, gode rammevilkår, velferdsordninger og ei 

skikkelig inntekt å leve av. 

Møtet ble hevet for pause kl. 09.40 og satt igjen kl. 09.55. 

 

Det ble åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet: 

Nr. 15, 145, 49 og 76 (replikker), 145 (svarreplikk), 101, 70, 15 og 18 (replikker), 70 

(svarreplikk), 147, 161 og 94 (replikker), 147 (svarreplikk), 171, 165 og 128 (replikker), 170, 

163, 37 (replikk), 4, 17 og 140 (replikker), 4 (svarreplikk), 114, 31 og 38 (svarreplikk), 

Gunnar Alstad (Miljø- og bærekraftutvalget), 121, 18 (replikk), 34, 146, 164 og 132 

(replikker), 109, Hege Merethe Lindstrøm (Inn på tunet), 36, 140 (replikk), 36 (svarreplikk), 

35, 95 og 17 (replikker), 35 (svarreplikk), 46, 135 (replikk), 173, 148, 7 (replikk), 148 

(svarreplikk), 131, 85 og 27 (replikker), 9, 95 og 140 (replikker), 9 (svarreplikk), 38, 169, 24 

og 37 (replikker).  

 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård og Bjørn Gimming oppsummerte innleggene. 

 

Møtet ble hevet for lunsj kl. 12.10 og satt igjen kl. 13.00. 

 

Varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug overtok møteledelsen. 

 

----------------- ooo ---------------------- 

 

Bodhild Fjelltveit holdt verveappell til årsmøtet. 

Reinert Idsø fra Idse og Ivar Thoresen, Leirfjord mottok diplom, blomst og matgave for årets 

ververe i 2020 og 2021. Reinert Idsø takket for invitasjon og overrekkelsen. 

Bodhild Fjelltveit oppfordret fylkesdelegasjonene, gjester og styret om å bidra til at det verves 

50 nye medlemmer før Bjørn Gimming fyller 50 år. 

 

----------------- ooo ---------------------- 
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Det ble igjen åpnet for generaldebatt og disse hadde ordet: 

Nr. 45, 17og 31 (replikker), 45 (svarreplikk), 48, 168 og 37 (replikker), 107, 11, 70 (replikk), 

11 (svarreplikk), 68, 15 (replikk), 10, 58 (replikk), 88, 128 (replikk), 88 (svarreplikk), Anders 

Klaseie (kornutvalget), 6, 19, 24 og 154 (replikker), 19 (svarreplikk), 126, 25 (replikk), 126 

(svarreplikk), 23, 82 (replikk), 139, 78, 139 (replikk), 78 (svarreplikk), 60, 38 (replikk), 60 

(svarreplikk), 167, 18 (replikk), 7, 144 og 9 (replikker), 7 (svarreplikk) og 49. 

 

Møtet ble hevet for pause kl. 14.40 og satt igjen kl. 15.05. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad overtok møteledelsen. 

 

Det ble igjen åpnet for generaldebatt med 2 minutters taletid og disse hadde ordet: 

Nr. 90, 6 (replikk), 37, 110, 164 (replikk), 110 (svarreplikk), 132, 159 og 39 (replikker), 132 

(svarreplikk), 27, 84, 169 og 154 (replikker), 84 (svarreplikk), 144, 95 (replikk), 160, 24, 25 

(replikk), 164, 39 (replikk), 164 (svarreplikk), 76, 134 og 149 (replikker), 76 (svarreplikk), 

98, 39, 132 og 15 (replikker), 39 (svarreplikk), 161, 104, 16, 168, 39 (replikk), 89, 145 

(replikk), 89 (svarreplikk), 124, 140 og 145 (replikker), 124 (svarreplikk), 120, 115, 71, 154 

og 124 (replikker), 71 (svarreplikk), 75, 15 og 139 (replikker), 75 (svarreplikk), 103, Tom 

Roterud (Stiftelsen Norsk Mat – KSL), 24 og 140 (replikker), 47, 132 (replikk), 159, 6 og 70 

(replikker), 159 (svarreplikk), 30, 94 og 126 (replikker) og 30 (svarreplikk). 

 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård og Bjørn Gimming oppsummerte innleggene. 

 

Møtet ble hevet for pause kl. 17.05 og satt igjen kl. 17.20. 

 

 

SAK 6  NORGES BONDELAGS ÅRSMELDING 2021 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård la fram årsmeldinga. Hjørnegård kom blant annet inn på: 

• Kommunikasjonsarbeid bygger på gode faglige argumenter, det bygger opp under 

godt politisk arbeid på alle nivå. 

• Klimameldinga ble lagt fram av regjeringen i begynnelsen av januar og skulle fastsette 

hvordan vi som land skulle kutte nok utslipp for å nå Norges forpliktelser i 2030. 

• Våren 2021 forhandlet Norge med Storbritannia om en ny bilateral handelsavtale etter 

at Storbritannia gikk ut av EU. 

• Rovdyrpolitikken står høyt på agendaen, men det har vært vanskelig å komme videre 

med effektive tiltak for å redusere skadene. Det var derfor en særdeles viktig dom 

Høyesterett avsa i mars 2021 i den såkalte Ulvejaktsaken. 

• Inntektskampen med brudd i jordbruksforhandlingene, traktoraksjoner, vedtak 

iårsmøtet, valgkamp med søkelys på bøndenes inntekter, regjeringsplattform og 

budsjettvedtaket i Storting 

• Norges Bondelag 125 år og utgitt historiebok. 

 

Ingen ønsket ordet. 

 

Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner Norges Bondelags årsmelding for 2021. 

Enstemmig vedtatt. 
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SAK 7  STYRETS BERETNING – KONSERNREGNSKAP FOR NORGES 

BONDELAG 2021. MELDING FRA REVISOR. 

Økonomisjef Leif Slåtten la fram regnskapet for 2021. Regnskapet er tatt inn i årsmeldinga.  

Revisor Amund Barmoen redegjorde for revisjonsberetningen. 

 

Følgende ønsker ordet. 

Nr. 94 

 

Vedtak: 

• Årsmøtet godkjenner styrets beretning for 2021 

• Årsmøtet godkjenner det framlagte selskapsregnskap og konsernregnskap for Norges 

Bondelag for 2021 

o Årsoverskuddet i Norges Bondelag kr 3 669 815 overføres til opptjent 

egenkapital 

o Konsernets årsoverskudd etter minoritetsandeler er kr 13 786 000 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

----------------- ooo ---------------------- 

 

Nestleder i Nei til EU, Einar Frogner hilste til årsmøtet. 

Anne Thorine Brotke fra Gjensidige orienterte om Bærekraftfondet. 

Per Vidar Kjølmoen, andre nestleder i næringskomiteen fra Arbeiderpartiet hilste til årsmøtet. 

 

----------------- ooo ---------------------- 

 

Ordfører gav noen praktiske opplysninger. 

 

 

Møtet hevet for dagen kl. 18.00. 
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Torsdag 16. juni  
 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad satt årsmøtet kl. 08.30. 
 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad ønsket Landbruks- og matminister Sandra Borch 

velkommen til årsmøte. Hennes innlegg omhandlet følgende temaer: 

• Norges viktigste næring – trenger å bli prioritert 

• Takk til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for at de samla gikk til 

en avtale. 

• Oppheta debatt, det er bra med engasjement, men en del utspill undergraver 

jordbruksavtalen 

• Alternativet til forhandlinger er å bli en del av budsjett 

• Vedtak i Stortinget i går: Veldig glad at det ikke ble gjort endringer på den inngåtte 

avtalen 

• Kostnadsøkninger, også etter tilleggsforhandlingene i høst. 

• Ukraina: Forferdelig, først og fremst for de som bor der, men alvorlige ringvirkninger 

• Mat til egen befolkning viktigere enn noen gang. 

• Ingen tvil om at dette er en betydelig politisk prioritering, ikke lett, for det går ut over 

andre  

• Hele regjeringa står bak dette, men ærlig på at SP har finansministeren har hatt 

betydning 

• Gjort inntrykk at så mange har tvilt på ei framtid i jordbruket. JF bidrar. 

• Økt selvforsyning: Enighet, men kritikk av de midlertidige ordningene. Forsvarer 

korn/kraftfôr-ordningen. Forutsigbarhet for kornbønder, husdyrbønder og forbrukere. 

Økt kraftfôrpris gir ikke økt selvforsyning i seg selv. Dette skal ikke stoppe jakten på 

norske fôrråvarer. 

• Kommenterer Høyres kritikk. Politisk spill. 

• Prisstigningen på mat blir mindre i Norge enn i landa rundt oss. 

• Tollvern, klima, Bionova, dyrevelferdsmeldinga, rovdyr, struktur og melkekvoter. 

• Grytten-utvalget utsatt: Ingen dramatikk i dette. Årets oppgjøre viser at vi kan 

redusere inntektsgapet selv om vi ikke har nytt grunnlagsmateriale. 

• Bondelaget utfordrer, til gangs. Men med stor faglig tyngde, det er nødvendig for å ha 

troverdighet og gjennomslag. 

• Hyllest til bøndene nå som andre går i ferie, «regjeringa heier på dere og anerkjenner 

dere» 

Det ble åpnet for forhåndsavtalte spørsmål fra: 

Nr. 12: Om rekruttering. Ønsker at flere ungdommer ønsker å bli bønder. 

Nr. 161: Tollvern og PU-ordninga.  

Nr. 32: Nord-Norge-satsinga. Vil ha mer konkret enn forskning. 

Nr. 18: Rovdyr, jerv, mer effektivt uttak 

Nr. 59: Matkorngarantien. Prisdifferanse hvete og havre 

Nr. 17: Opptrappingsplanen. 

 

Landbruks- og matminister Sandra Borch kommenterte innleggene.  

Aleksander Øren Heen (SP) statssekretær i Klima- og miljødepartementet kommenterte 

innlegget fra nr. 18. 
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Bjørn Gimming overrakte blomst, matgave og gavekort til bønder i Malawi til Landbruks- og 

matminister Sandra Borch. 
 

 

SAK 5  GENERALDEBATT – forts.  

Utkast til resolusjon var utsendt: 

 

Leder av resolusjonskomiteen Audhild Slapgård la fram: Startskuddet har gått – inntektsløftet 

skal gjennomføres la fram komiteens innstilling. 

 

Følgene fikk ordet: 

Nr. 129, 28, 76, 17, 16, 126, 164 og 95. 

 

Resolusjonskomiteen trådte sammen for å vurdere de foreslåtte endringene og kommentarene. 

 

Møtet ble hevet for pause kl. 09.40 og satt igjen kl. 10.15. 

 

 

SAK 9            TEMA: OPPTRAPPINGSPLAN FOR JORDBRUKET 

#inntektsløft v/Bjørn Gimming 

Stortingets opptrappingsvedtak og inntektsutvalgets arbeid 

- Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge fram en forpliktende og tidfestet plan i 

løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. 

- Vedtaket innebærer at inntektsmulighetene skal måles på nivå, og ikke utvikling. 

Dette er en utrolig viktig endring, som Bondelaget har jobbe for i mange år. 

- Inntektsutvalget skal foreslå forbedringer i kjente svakheter med beregning av dagens 

tallgrunnlag, Men det viktigste jobben er å utvikle en metode for å kunne beregne 

nivå. Lykkes man ikke med å utvikle en metode som blir akseptert av partene, har man 

feilet. 

- Inntektsutvalget har fått utsatt frist for avlevering av sin utredning til 1. oktober 2022, 

men dette stopper ikke arbeider med Bondelagets egen plan.  

 

Bondelagets arbeid med opptrappingsplan 

- Vår plan skal på høring i organisasjonen, og vedtas av styret i Norges Bondelag i 

desember 2022. Arbeidet vil være avhengig av framdriften i regjeringens arbeid med 

sin opptrappingsplan og anbefalinger fra inntektsutvalget. 

- Inntektsløft innebærer tetting av gap for en samlet landbrukssektor, for alle 

produksjoner, bruksstørrelser og distrikt. For næringa forutsetter dette 

markedsbalanse, produktivitet, og effektiv drift og utnyttelse av gårdens samlede 

ressurser. 

- Bondelagets opptrappingsplan skal danne det faglige grunnlaget for hvilke tiltak, 

virkemidler og rammebetingelser som må på plass for å løfte bondens 

inntektsmuligheter. 

- Prisuttak i markedet og budsjettoverføringer er sentrale i inntektsdannelsen. Men 

planen vil også sette søkelys på kostnadssiden, som omsetningsavgift, 

konkurransefremmende til tak i PU-ordningen, skatt og avgifter, investeringsstøtte, 

mm. 

- Bedre rammebetingelser blir sentrale, inkludert tollvern, internasjonale avtaler, 

verdikjeden og kjedemakt. Bondelaget må være vaktbikkje for å hindre at det kommer 

nye innrømmelser i framtidige forhandlinger. 
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Kampen om det norske markedet v/Gaute Lenvik, Norsk Landbrukssamvirke 

- Kunnskap om markedet og forbrukernes fremtidige preferanser er svært viktig. 

- Import av meieriprodukter er økende, samtidig som konsumet av drikkemelk går ned. 

Konkurransen er både fra import, og i økende grad fra plantebaserte substitutter. 

- Korninnhold i RÅK-import og mjøl er også økende, spesielt på brød og bakevarer. Det 

som selges som varmt, dagsferskt brød i butikken er svært ofte importert, halvstekt 

brød. 

- Norge produserer fantastiske produkter på norske råvarer, som står seg godt i 

konkurranse med utenlandske produkter, som f.eks. Selbu Bål versus Castello. Men 

det er utfordrende å konkurrere med aktører som har et marked 80 ganger større enn 

vårt. 

- Men det nytter hvis man satser: Yoghurt er ett eksempel, hvor importen har gått ned 

de siste årene. Partnerskapet for matkorn og proteinvekster er et godt eksempel, hvor 

hele verdikjeden har gått sammen med ambisjon om å løfte bruken av norsk matkorn. 

- Verdikjeden for mat i Norge må forstås, med vekt på produksjon og eierskap i 

verdikjeden, konkurranseforhold, regulatoriske forhold, trender og forbrukeradferd. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad overrakte Gaute Lenvik blomst og matgave. 

 

Møtet ble hevet for pause kl. 10.55 og satt igjen kl. 11.15. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad orienterte om at det vil være mulig å endre delegat til en 

annen i samme fylke eller organisasjon, hvis man må forlate årsmøte etter lunsj. 

 

 

SAK 10            INNKOMNE SAKER 

Det var innkomne saker fra: 

Rogaland Bondelag: Gjennomgang av soneinndelingen, fordelingsnøkkel for RMP og 

fordeling av IBU-midler  

Agder Bondelag: Revisjon av soneinndeling, arealsoner og soner for distriktstilskudd kjøtt og 

melk  

 

Erling Aas Eng la fram representantskapets innstilling til årsmøte. 

 

 

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. 

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 
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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. 

 

Marit Epletveit, fylkesleder i Rogaland Bondelag og Knut Erik Ulltveit, fylkesleder i Agder 

Bondelag la fram sakene og fremmet et nytt forslag til vedtak. 

 

Rogaland og Agder sitt 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. 

 

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. 

 

Det ble åpnet for debatt og disse hadde ordet: 

Nr. 31, 25, 83, 28, 18, (1 (replikk), 18 (svarreplikk), 172, 4, 19, 128, 30, Sigrid Hjørnegård 

(replikk), 30 (svarreplikk), 27, 17, 4 og 25 (replikker), 17 (svarreplikk), 1 og 30 (replikk). 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp representantskapets forslag til votering: 

Representantskapets innstilling til årsmøte. Forslaget fikk 123 stemmer 

Forslaget fra Rogaland og Agder fikk 39 stemmer 

Blank: 1 stemme 

Totalt: 163 stemmer 

Forslaget fra Rogaland Bondelag og Agder Bondelag falt. 

 

Tilleggsforslaget fra nr. 17, Elisabeth Gjems: 
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Det jobbes for å sette ned ei partssammensatt arbeidsgruppe for å se på soneinndeling i 

forbindelse med neste års jordbruksoppgjør. 

Som erstattes med: 

Nytt næringspolitisk program skal vedtas i 2024. Saken tas inn i arbeidet med nytt program, 

med oppstart sommeren 2023. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp til votering: 

Representantskapets innstilling til årsmøte. Forslaget fikk 137 stemmer 

Forslaget fra Elisabeth Gjems fikk 25 stemmer 

Blank: 1 stemme 

Totalt: 163 stemmer 

Forslaget fra Elisabeth Gjems falt. 

 

 

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, 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 

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. 

 

 

Møtet hevet for lunsj kl. 12.30 og satt igjen kl. 13.30. 

 

Ordfører ba om godkjenning av endring av oppropsliste på: 

Fra nr. 108 Birgitte Ringdal Brekke til nr. 213 Jan Thorsen. 

Fra nr. 42 Anne Jødahl Skuterud til nr. 175 Tor Johannes Rogneby 

Godkjent 

 

SAK 5  GENERALDEBATT – forts.  

Ordfører gav praktiske informasjon i forhold til behandlingen av resolusjonen. 

 

Resolusjonskomiteen hadde innarbeidet flere av de innkomne forslagene i ny tekst, og avvist 

andre. Ingen av forslagstillerne opprettholdt sine forslag. 
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Følgende fikk ordet: 137. 

 

Ordfører tok opp hele resolusjonen opp til avstemming: 

 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

 

Uttalelsen vedlegg protokollen. 

 

 

SAK 10            INNKOMNE SAKER 

Det var innkommet sak fra: 

Akershus Bondelag: Redusert kontingentsats for ungdom 
 

Kari Anne Aaby, Akershus Bondelag la fram saken. 

Arthur Salte la fram representantskapets innstilling til årsmøtet. 

 

Kari Anne Aaby ønsket å opprettholde forslaget 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. 

 

Det ble åpnet for kommentarer: 

Nr. 144, 115, 52, 73 (replikk), 52 (svarreplikk), 128, 15 og 34. 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad tok opp saken til votering: 

Representantskapets innstilling til årsmøte: 87 stemmer 

Akershus forslag: 68 stemmer 

Blank: 6 

Totalt. 161 stemmer 

Akershus forslag falt 

 

 

Vedtak: 
. 
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. 
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SAK 15 FASTSETTING AV GODTGJØRING FOR 2022/2023 

Leder i valgnemnda Lars Halvard Wetterstad orienterte om valgnemndas innstilling om 

godtgjøringer. 

 

Ordfører åpnet for generelle kommentarer til godtgjøringene. 

 

Ingen ønsket ordet.  

 

Vedtak: 

 

A. Møte-/Fraværsgodtgjørelse 

Fravær inntil 2 timer: kr 650,-  

Fravær 2 – 4 timer: kr 1300,-   

Fravær over fire timer: kr 2600,-   

 

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,- pr. år. I tillegg dekkes 

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

/fraværsgodtgjørelse. 

 

2/3: 1. og 2. nestleder 

Godtgjørelse……………………………………………260 000,-  

 

4:  Øvrige styremedlemmer  

Godtgjørelse 4. AU-medlem……………….….………   161 000,- 

Godtgjørelse øvrige styremedlemmer…………………   115 000,-  

Godtgjørelse 1. varamedlem…………………………….115.000,-  

 

5:  Ordfører 

Godtgjørelse………………………………………………83 000,-  

 

 

6: Varaordfører 

Godtgjørelse………………………………………………21 000,- 

 

7:  Fylkesledere 

Godtgjørelse………………………………………………161.000,-  

 

8: Ledere av faste utvalg     16.000,-   

 

 

Valgnemnda: 

10: Lederen av valgnemnda i Norges Bondelag    43.000,-   

11: Nestleder i valgnemnda i Norges Bondelag      9.000,-  

 

12: Godtgjørelse ved deltagelse på kurs 
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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 fort som mulig og senest 3 måneder etter at møtet er 

avholdt. Mottas reiseregningen etter fristen, vil det ikke bli utbetalt med møte-

/fraværsgodtgjørelse. Direkte utgifter knyttet til reisen blir refundert. 

 

 

15.  Kostnadsdekning (benyttes i stedet for møte-/fraværsgodtgjørelse over 4 timer) 2800.-.  

Gjelder for styret i Norges Bondelag og fylkesledere. 

Dekning mot dokumenterte lønnsutgifter til gårdsdrift. 

 

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.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 8  RAMMEBUDSJETT OG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG 

OG BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS FOR 2023 

Bodhild Fjelltveit la fram representantskapets innstilling til årsmøte. 

 

Det ble åpnet for spørsmål og følgende fikk ordet: 

Nr. 140 og 152.  

 

Vedtak: 
. 

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 
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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: 

 

Produksjonsavhengig 
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 
 

 

 

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 
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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. 

 

 

----------------- ooo ---------------------- 

 

Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad leste mottatt hilsen til årsmøte fra  

Terje Knag Fylkesnes fra SV og leder av Krf Olaug Bollestad.  

 

----------------- ooo ---------------------- 

 

Møtet ble hevet for pause kl. 14.40 og satt igjen kl. 15.00. 

 

 

SAK 11-14 VALG  

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. 
 

Enstemmig vedtatt. 

 

Leder i valgnemnda Lars Halvard Wetterstad orienterte om valgnemnda sitt arbeid og 

valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførere og revisor  

 

Ordfører åpnet for generelle kommentarer til valgnemndas innstilling. 

 

Følgende fikk ordet: 

Nr. 144, Lars Halvard Wetterstad (replikk), 139 og 94.  

 

SAK 12 VALG TIL STYRET 

a) Leder 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

 

For 1 år: 

Bjørn Gimming 154 stemmer  

Blank:      7 stemmer 

Totalt  161stemmer 
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Valgt: Bjørn Gimming 

 

For 1 år: 

b) 1. nestleder 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Egil Christopher Hoen 152 stemmer 

Blanke    10 stemmer 

Totalt  162 stemmer 

 

Valgt: Egil Christopher Hoen 

 

For 1 år: 

c) 2. nestleder 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Bodhild Fjelltveit 153 stemmer 

Blanke     9  stemmer 

Totalt  162 stemmer 

 

Valgt: Bodhild Fjelltveit 

 

d) 3 styremedlemmer  

Det forelå tre kandidater fra valgnemndas innstilling.  

 

Valg til styret  

For to år: 

Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Audhild Slapgård 153.stemmer 

Blanke      9  stemmer 

Totalt  162 stemmer 

 

Valgt: Audhild Slapgård 

 

Følgende fikk ordet: 

Nr. 17 foreslo Konrad Kongshaug som kandidat. 

Følgende fikk ordet til forretningsorden: 

Nr. 110 

 

Følgende fikk ordet: 

Nr. 24, 145, 19, 32, 25, 168, 28, 30, 8, 16 (replikk), 160, 9 (replikk), 152 og 17 (replikk). 

 

 

 

 

John-Erik Skjellnes Johansen 105 stemmer 

Konrad Kongshaug   54 stemmer 

Blanke      3 stemmer 

Totalt  162 stemmer 
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Valgt: John-Erik Skjellnes Johansen 

 

Andre kandidater ble ikke foreslått. 

Thor Johannes Rogneby (Felleskjøpet Agri)) 156 stemmer 

Blanke      5 stemmer 

Totalt  161 stemmer 

 

Valgt: Thor Johannes Rogneby 

 

e) 3 varamedlemmer i nummerorden til styret 

 

Følgende fikk ordet: 

Nr. 144 fremmet Svein Martin Haaland som kandidat 

Nr. 132, 95, 20, 159, 109, 39 og 87. 

 

1. varamedlem til styret: 

 
Torleif Müller          130 stemmer 
Svein Martin Haaland           31 stemmer 

Totalt           161 stemmer 

 

Valgt: Torleif Müller 
 

2. og 3 varamedlem til styret: 

 

2. Peder Nernæs  

3. Åse Sundvor 

 

Valgt ved akklamasjon 

 

SAK 14 VALG AV ORDFØRER I NORGES BONDELAG  

 

a) Ordfører 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Karl Fredrik Okkenhaug 158 stemmer 

Blanke      2  stemmer 

Totalt  160 stemmer 

 

Valgt: Karl Fredrik Okkenhaug 

 

b) Varaordfører 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Bente Gro M. Slettebø 153 stemmer 

Blanke      7 stemmer 

Totalt  160 stemmer 

 

Valgt: Bente Gro M. Slettebø 
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c) 2 varamedlemmer i nummerorden 

1. Marit Epletveit 

2. Knut Erik Ulltveit 

 

Valgt ved akklamasjon 

 

 

SAK 15 VALG AV VALGNEMND M/ VARAMEDLEMMER 2022/2023 

Det forelå en kandidat fra valgnemndas innstilling. Andre kandidater ble ikke foreslått. 

 

Leder av valgkomiteen (1 år) Kari Åker 

Valgt ved akklamasjon 

 

Nestleder (1 år): Sigurd Enger 

Valgt ved akklamasjon 

 

Medlemmer for 2 år etter forslag fra fylkene:   

Buskerud, Innlandet 
Medlem: Einar Myki, vara Kristina Hegge 

Rogaland, Vestland: 

Medlem: Arnstein Røyneberg, vara: Torleif Stople 

Møre og Romsdal, Trøndelag:   

Medlem: Oddvar Mikkelsen, vara Bente Bjerkeset Solenes 

 

Valgt ved akklamasjon 

 

----------------- ooo ---------------------- 

Ordfører takket ansatte i sekretariatet og teknisk ansvarlig for et godt arrangement.  

Bjørn Gimming takket Arne Elias Østerås og ordfører Elisabeth Irgens Hokstad som mottok 

blomst, matgave og bildet ”Kornet mognar”. Gimming overrakte blomst til generalsekretær 

Sigrid Hjørnegård. 

 

 

Møtet hevet kl. 16.30 

 

Lillehammer, 16. juni 2022.  

 

 

 

 

    
   

Elisabeth Irgens Hokstad    Åse Berit Valle 

Ordfører      Sekretær 

 

     
Annette Brede      Stein Are Tuft Lie 
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Vedlegg 1 

Resolusjon fra Norges Bondelags årsmøte 2022 

 

Startskuddet har gått – inntektsløftet skal gjennomføres 
Samtidig som Bondetinget var samlet, vedtok Stortinget årets jordbruksoppgjør. Oppgjøret 

var starten på opptrappingen av inntektene i landbruket, og har gitt et helt avgjørende 

pusterom for økonomisk pressede bønder. Det er nødvendig for å sikre matberedskapen 

gjennom en løpende matproduksjon og bønder med framtidstro. 

Inntektsløft er fortsatt den viktigste saken for Bondelaget. Inntekt er grunnlaget både for økt 

norsk matproduksjon, investeringer og rekruttering til landbruket. Et inntektsmål der 

inntektsnivået i jordbruket skal sammenliknes med lønnsmottaker og en forpliktende 

opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet i løpet av stortingsperioden må på plass. Jobben 

med å løfte bondens inntekt skal ikke stoppe opp selv om Grytten-utvalget har utsatt sin 

leveranse.  

Bondetinget mener det må legges til rette for økte inntektsmuligheter og et bærekraftig og 

framtidsretta norsk landbruk gjennom: 

- Bedre konkurransekraft for norske landbruksvarer og mer fleksibel bruk av tollvern og 

overgang til prosenttoll.  

- Tiltak som bidrar til at bonden får sin rettmessige andel av verdiskapinga i verdikjeden 

for mat. 

- Økt norskandel i både mat og fôr. 

- Tydeligere opprinnelsesmerking og økt tilbud av landbruksprodukter med opp mot 

100% norskandel. 

- Investeringsmidler for å møte nye krav i drifta, enten det gjelder klima, dyrevelferd 

eller andre behov. 

- Velferdsordninger på lik linje med andre grupper i samfunnet. Ordningene må 

forbedres, tilpasses og styrkes. 

- Miljøkrav og -hensyn som er kunnskapsbaserte, målretta og balanserte. 

Matproduksjon skal vektes høyt, og bondens ulempe må fullt ut kompenseres.  

Et levende landbruk gir levende bygder. En mangfoldig matproduksjon på små og store 

gårdsbruk over hele landet er den beste beredskapen Norge kan ha. Utgangspunktet må være 

en bærekraftig bruk av ressursene på gården; de menneskelige, økonomiske og miljømessige. 

Bondetinget mener at rammevilkårene for landbruket må legge til rette for dette. 

Lokallaga er Norges Bondelags gullbeholdning. Det er aktive lokallag over hele landet som 

samler bygda og tar vare på produksjonsmiljøene. De synliggjør behovet for å løfte inntektene 

i landbruket. Alle ledd i organisasjonen er viktige for å sikre støtte og politisk flertall i 

prosessen mot en opptrappingsplan med nytt inntektsmål.  

Siden årsmøtet i fjor har vi fått politisk gjennomslag for en retningsendring i landbruket og en 

opptrappingsplan, men nå må vi få gjennomført endringene! Med den politiske viljen 

Stortinget og regjeringa viser, skal landbruket selv presentere de gode løsningene og bidra til 

å få satt de ut i livet. Det handler om politikk, og ansvaret for landbrukspolitikken ligger i 

Stortinget. 
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Vedlegg  

Deltagere med stemmerett i årsmøte 2022 
 

Styret 

1 Gimming Bjørn 

2 Hoen Egil Chr 

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 

 

Ordførere 

13 Hokstad Elisabeth Irgens 

14 Okkenhaug Karl Fredrik 

 

Fylkesledere 

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 

 

Representanter for samarbeidende organisasjoner 

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 
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39 Gillund Nils Olve Gartnerhallen SA 

40 Due Eilif Norges Skogeierforbund   - Deltar 15. 

juni 

41 Skadsem Bertran Trane Norges Pelsdyralslag 

Deltar 15. juni 

42 Skuterud Anne Jødahl Felleskjøpet Agri  

Ut kl. 14.00 16/6 

175 Rogneby Thor Johannes Leder Grøntutvalget 

Inn fra kl. 14.00 16/6 

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 

Deltar 15. juni 

49 Karlsvik Inge Martin Norske Landbrukstjenester 

50 Holm Bjarne Norsk Landbruksrådgivning 

Deltar 15. juni 

 

Norges Bygdeungdomslag 

51 Jorde Torgeir 

52 Eriksen Ragnhild Marie Gjersøe 

53 Heringstad Sigrid 

54 Ramstad Ole Gunnar 

 

Norges Bygdekvinnelag 

55 Bråtejordet Lene 

56 Lund Marit Helene 

57 Sagevik Oddrun Merete Rosvoll 

58 Johansen Hilde Furuseth 

 

Østfold  

59 Tofteberg Per Erik 

60 Riiser Thomas 

61 Solberg Hans Norman Andrè 

62 Kristoffersen Finn-Erling 

63 Hesleskaug Aase Maren Øiestad 

64 Hegle Trude 

65 Huseby Kjell Einar 

66 Eng Gunn Elisabeth Amundsen 

67 Evenrød Ellen 

 

Akershus 

68 Kylland Torbjørg 

69 Berven Eli 

70 Romsaas Terje Gulbrand 

71 Aas Helge Olaf 
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72 Bogstad Marthe 

73 Aaby Kari Anne 

74 Randem Helge 

75 Lie Stein Are Tuft 

76 Hoel-Knai Frank 

 

Innlandet 

77 Fyksen Anders Hole 

78 Formo Anders 

79 Oldre Ole Kristian 

80 Ødegård Anita 

81 Tønderum Harald 

82 Omsted Kjersti Iren Rinde 

83 Opsal Lars Jr. 

84 Landet Ingvald Lyngar 

85 Odden Ane 

86 Espen Olaf 

87 Kihle Bjørnhild 

88 Sundvor Åse 

89 Lohn Geir 

90 Eriksmoen Erling Olav 

91 Sandvik Sven 

92 Finborud Jon 

93 Økseter Tone Maria 

94 Manger Arne 

95 Boye Hans Jørgen 

 

Buskerud 

96 Trintrud Eirin 

97 Thorrud Trond Harald 

98 Stangebye Roxana 

99 Hodnungseth Ole Anders 

100 Gran Bernt 

101 Skinnes Ola Kure 

102 Fretland Mona Hvaale 

 

Vestfold og Telemark 

103 Gonsholt Hege 

104 Røren Hans Jørgen Olsen 

105 Riis-Johansen Anne Birgitte 
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106 Hoppestad Helene M. 

107 Johnsen Inger Synøve 

108 Brekke Birgitte Ringdal 

Ut kl. 14.00 16/6 

213 Thorsen Jan (org.sjef) 

Fra kl. 14.00 16/6 

109 Berge Hans Kristian 

110 Bruserud Anne-Helene Sommerstad 

111 Pettersen Thomas 

 

 

Agder 

112 Svendsen Roy Vidar 

214 Aasheim Finn (org.sjef) 

114 Thoresen Inger Liv Røyter 

115 Sigvaldsen Frank 

116 Hobbesland Harald 

117 Helle Tor Espen 

 

Rogaland 

118 Øvrebø Erik 

237 Idsø Reinert 

120 Bekkeheien Silje Kristin 

121 Oma Tarald Magne 

122 Varhaug Håkon 

123 Aniksdal Paul 

124 Eskeland Jakob J. 

125 Gudmestad Guttorm 

126 Håland Sven Martin 

127 Refve Jon Tore 

128 Slettebø Bente Gro M. 

 

Vestland 

129 Osmundsen Gjertrud Svartveit 

130 Nøttveit Asgeir 

131 Hjelmeland Kjersti 

132 Lysne Kari Sigrun 

133 Myhr Olav 

134 Agjeld Gry Ingvild 

135 Hovland Ole Bjarne 

136 Hauso Knut Byrkjenes 

137 Mehl Kjetil 



 

24 

 

138 Myrdal Eivind 

139 Nernæs Peder 

140 Gjengedal Nils Magne 

141 Hogrenning Åse Katrin 

 

Møre og Romsdal 

142 Sæter Nina Kolltveit (organisasjonssjef) 

143 Stenerud Ørjan 

144 Ellingsgård Kjersti 

145 Berget Anna Håland 

146 Sandnes Kristin Gilje 

Deltar 15. juni 

 

 

Trøndelag 

147 Svarva Toril 

148 Røøyen Yngve 

149 Schei Bjørnar 

150 Oldervik Inger 

151 Brattset Kristine Ek 

152 Tufte Stian 

153 Røli Arnstein 

154 Mjøen Eivind Såstad 

155 Schult Tove 

156 Mosleth Hanne Grøtte 

157 Melvold Frøydis 

158 Haugen Julie 

159 Galtvik Olav 

160 Næss Torstein 

161 Singstad Eli Birgitte 

162 Ranøien Rune 

 

Nordland 

163 Trongmo Ketil 

164 Utvik Solveig Kolderup 

165 Jenssen Hanne Sofie 

219 Sandmo Feir Jostein  

167 Stormo Odd-Arne 

 

 

Troms 

168 Hokland Randi 
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169 Larsen Andreas 

170 Iselvmo Øystein 

 

Finnmark 

171 Anderssen Sven Reimer 

172 Sandberg Jørn 

173 Søfting Bjørn Tore 
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