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Leders side 
 
Kjære bondelagsmedlemmer i Troms, jeg ønsker dere et godt nyttår! Det er på 
tide med et tilbakeblikk på året som er gått, så takk til styret, administrasjon og alle 
medlemmer for god innsats gjennom 2022. 
 
Sjøl kom jeg inn som leder i oktober, noe som var fjernt før det. Jeg hadde aldri 
planlagt å sitte i denne stolen, men der og da når henvendelsen kom, følte jeg på 
ansvaret at noen fra sittende styre kunne overta fram til årsmøtet i 2023. Jeg 
håper framover å kunne bidra til å samle dere tillitsvalgte i lokallagene i Troms, slik 
at vi blir en slagkraftig gruppe som kan legge fram problemstillingene i fylket på en 
best mulig måte, bl.a. til jordbruksforhandlingene de kommende år.  
 
En liten oppsummering. Året 2022 har bydd på ymse opp- og nedturer. I januar 
hadde styret Teams-møte med Ola Grytten ledet av inntektsutvalget, for å 
orientere om arbeidet med endring av inntektsgrunnlaget og grunnlaget for en ny 
inntektsmodell. Sak nummer 1 for Bondelaget er som kjent inntektsløft i næringa. 
Inntektsløftet har fått enda mer betydning gjennom året på grunn av den enorme 
kostnadsøkning utover våren, spesielt på innsatsfaktorer. Dette førte til et 
rekordstort jordbruksoppgjør, hvor avtalen endte opp med lande på 10,9 mrd. kr, 
den største summen noensinne. 
Sjøl om mesteparten av beløpet gikk til kostnad kompensasjon, ble det et 
inntektsløft inklusiv tetning av inntektsgap, riktignok bare 40% av kravet som var 
kroner 100 tusen i JBF. Forhandlingene endte også med et løft for produksjonene 
korn, ammeku og sau, som var de som hadde sakket mest akterut. Inntektsøkning 
for 2023 er dermed i snitt beregnet til kr.64000 per årsverk for alle produksjoner. 
 
I løpet av kommende år blir den nye inntektsmodellen for landbruket fastsatt. 
Inntektsutvalgets resultat som NOU ble sendt på høring sist høst, hvor Norges 
Bondelag har sendt sin innstilling i årets første måned. Denne skal ligge til grunn 
ved framtidige jordbruksoppgjør og gjøre at landbruket bedre kan sammenligne 
inntektsnivået med andre grupper i samfunnet, f.eks. gjennomsnittlig 
lønnsmottaker.. 
 
Bærekraft og klima 
Som tillitsvalgt har vi et ansvar å passe på at næringa møter de krav som 
kommer, f.eks. reduksjon av klimautslipp, samtidig må vi også følge med på at 
dette skjer i takt med inntektsutvikling og de sosiale rammene vi behøver, på linje 
med andre grupper i samfunnet. 
I landbrukets klimaplan er ikke rødt kjøtt lenger med som et klimautslipp som skal 
reduseres. Takket være bl.a. Bondelaget ble dette utelatt når avtalen med staten 
om utslippsreduksjon ble utført. Dette må bety at utslipp fra biologiske produksjon 
ikke skal sammenlignes direkte med fossile utslipp. 
Landbrukets avtale med staten om utslippsreduksjon på 5 mill. CO2 ekvivalenter 
innen 2030 er ei utfordring for næringa. Sjøl om ikke hele ansvaret ligger hos 
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bonden, må vi gjøre vår del av jobben. Sjøl med den korte vekstsesongen vi har i 
nord, må vi tenke reduksjon av klimautslipp her også. 
 
Det er lett å tenke at bærekraft bare handler om klimautslipp i landbruket. Men 
begrepet er viktigere enn det.  
Når inntektsnivået til bonden har nådd gjennomsnittlig lønnsmottaker vil vi ha 
økonomisk bærekraft. Videre tenker vi at når velferdsordninger og ferie/fritid er 
på nivå med resten av samfunnet, vil vi bedre den sosiale bærekraften. Dette vil 
igjen føre til motivasjon til klimaarbeidet, som er en del av miljømessig bærekraft.  
Og det er viktig og nødvendig å jobbe parallelt med alle tre, og målet må være at 
landbruket innen 2030 har innfridd på økonomi og velferd i tillegg til klimaavtalen. 
 
Oppfordring til alle bønder er å ta i bruk Klimakalkulatoren i 2023. Ved å logge 
inn for å gi samtykke til aktørene i Landbrukets Dataflyt, vil beregning med 
Klimakalkulator gi ny kunnskap om egen gård. Dette gir også muligheten til å få 
klimarådgiving og lage en klimaplan for gården. Som i neste omgang kan hjelpe 
deg til å ta riktige beslutninger! 
 
Øystein Iselvmo 
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Juridisk bistand 
 
Medlemmer kan få råd og veiledning om juridiske spørsmål gjennom Bondelaget. Kontakt 
fylkeskontoret, så henviser vi dere til advokater i Norges Bondelag etter behov. 

 

 
 
Samarbeidsadvokat 
Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA. 
Advokatfirmaet ble etablert 1. januar 1988. I dag beskjeftiger advokatfirmaet 
Rekve Pleym 14 medarbeidere, hvorav 9 advokater og 2 
advokatfullmektiger. Deres kontor er sentralt plassert i Tromsø. 
 
Kontaktinformasjon til Bondelagets samarbeidsadvokat i Troms  
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 24  
Postadresse: Postboks 520, N-9255 Tromsø  
Telefon: 77 75 12 00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionmøter Troms Bondelag 2022 
 
Regionmøtene i januar 2022 ble noe begrenset, på grunn av restriksjoner til 
smittesituasjonen og covid 19.  Det ble avholdt fysisk møte i Balsfjord, med 
betraktelig lavere oppmøte enn normalt, kun 8 medlemmer. I tillegg ble det avholdt 
et møte i Harstad med flere medlemmer til stede. I tillegg ble det et digitalt møte 
med 16 deltakere. Styremedlemmer og fylkesleder var egenhendig på runden med 
møter, da administrasjonen fortsatt var pålagt hjemmekontor.  Tematikken for 
møtene var innspill til jordbruksforhandlingene, samt en del diskusjon angående 
kostnadsdekning og tilleggsforhandlinger. 
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Styremøter 
Troms Bondelag har gjennomført følgende styremøter: 
 
31.01.2022 - Møte med Nortura v/ Trine Vaag ang Nord-Norgetrekket 
02.02.2022 - Styremøte 
01.03.2022 -Teams 
15.03.2022 - Thon Hotel Harstad /Årsmøte 
23.03.2022- Teams 
19.05.2022 - Teams 
02.06.2022 - Gibostad, Senja vgs. 
07.07.2022 - Teams 
24.08.2022 - Skogbrukets hus 
26.09.2022 - Teams 
12.10.2022 - Teams 
17.10.2022 - Teams 
26.10.2022 - Teams 
15.11.2022 – Grand Hotell, Tromsø  
23.11.2022 - Teams 
06.12.2022 – Teams 
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Bondelagene i nord samlet til felles styremøte. 
I løpet av to dager var styrene i Nordland, Troms og Finnmark Bondelag samlet i 
Tromsø.  
 

 
 
Svært innholdsrike dager med mye god faglig debatt om bærekraftig 
matproduksjon, pantegrunnlag, samhold, inntektsløft og mye mer. Diskusjonene 
var mangfoldige, verdifulle og deltakerne var klare for å fortsette å jobbe for den 
nordnorske bonden. 
 
Til møte var Trine Vaag, leder i Nortura var invitert og utfordret til å fortelle om 
markedssituasjonen, NN-trekket, produksjonsregulering og hvordan vi kan øke 
volumtilgangen på anleggene i nord.  
Fylkeslagene hadde også forberedt egne innlegg til møte: 
Finnmark Bondelag – «Melkeproduksjonens betydning og utvikling i Nord-Norge», 
ved fylkesleder Lise Skreddernes, Finnmark Bondelag 
 
Troms Bondelag- «Landbrukets rolle i et beredskapsperspektiv i nord», ved 
fylkesleder Øystein Iselvmo, Troms Bondelag 
Nordland Bondelag- «Nedleggelser av gårder, salg og pantegrunnlag», ved 
Solveig Utvik, fylkesstyrerepresentant i Nordland Bondelag. «Samhold i Nord-
Norge», ved fylkesleder Trond Bjørkås, Nordland Bondelag. «Kampen om 
utmarka», ved Ketil Trongmo, nestleder Nordland Bondelag. 
 
Andre tema som var diskutert: 
- «Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i landbruket i nord» 
- «Bærekraftig geitehold i fremtiden», ved Merethe Sund, Nortura og Solveig 
B.Rønning, Tine. 
- «Forsyningsberedskap i nord», ved Elisabeth Holand, styremedlem FK Agri.  
Det er godt å møte yrkessøstre og brødre i nord, denne felles møtearenaen er 
viktig for samhold og felles arbeid fremover. 
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Årsmøte Troms Bondelag 
 
Årsmøte til Troms Bondelag ble i 2022 arrangert i Harstad for første gang på 
mange år. Den røde tråden gjennom årsmøte var bekymringen for hvordan man 
skal løse de utfordringer med kostnadsøkning og bruksnedleggelse i Troms. I 
tillegg var det fokus på norsk matberedskap med krigen i Europa som et mørkt 
bakteppe.  

 

Følgende ble valgt til styret i Troms bondelag, bak fra venstre, Jan Harald Tørfoss, 
Øystein Iselvmo, Andreas Larsen. Åse Kulseng-Hansen, Tone Rubach, Elise 
Blixgård - og Randi Hokland, (var ikke til stede på bildet)  

 

Det har i forkant av årsmøte vært jobbet godt ute i lokallagene med innspill til 
jordbruksforhandlingene. Årsmøte fikk presentert fylkeslaget sitt innspill. Fra 
Norges Bondelag var Bodil Fjelltveit, 2. nestleder, og Ida Riis Johansen, rådgiver 
med arbeidsområde klima til stede 
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Randi Hokland- kveldens visevert 

 

Tradisjon tro blir prisen for årets lokallag utdelt under årsmøtemiddagen, denne 
utdeles etterskuddsvis. Så for 2021 ble Bardu Bondelag kåret som årets lokallag. I 
Bardu har det vært store utfordringer med tap av sau og lam til rovdyr, og 
lokallaget har gjort en stor jobb opp mot medlemmer for å bistå dem så godt som 
mulig. I tillegg har de gjort en stor jobb i lag med fylkeslaget opp mot kommunen, 
Statsforvalteren og politikere. Blomster, diplom og prisen på 5000kr ble overrekt til 
lokallagsleder Rune Håkstad. 
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Resolusjoner fra årsmøte:  
 
1. Tall til Tiltak-rapporten tallfester den negative utvikling av Tromslandbruket 

over flere år. 

Lønnsomheten i melkeproduksjonen har falt i Norge, og spesielt i Troms. Rapport 
3 -2022 Agri Analyse peker på flere tiltak som kan bidra til å snu den negative 
utviklingen. Årsmøtet i Troms Bondelag ber styret bruke rapporten som et verktøy 
overfor regionale og sentrale politikere for å synliggjøre utfordringene i 
Tromslandbruket og det tydelige behovet for en markant satsning på distrikts-
jordbruket. 

Status for melkeproduksjonen i Troms fylke, er at den henger kraftig etter 
sammenliknet med resten av landet. For å snu denne utviklingen, trengs det 
virkemiddelbruk som øker lønnsomheten i melkeproduksjonen for Troms. Troms 
Bondelag fremmer krav om en ekstraordinær heving av distriktstilskudd melk i 
sone G, H og I for å snu denne utviklinga. Tilskuddene i Troms må minst være på 
samme nivå som i dagens sone J for å sikre videreføring og utvikling av 
melkeproduksjonen. 

2. Matberedskap, er å ha en spredt matproduksjon i hele landet. 

Verden står overfor store utfordringer fremover. Krig i Europa, klimaendringer og 
pandemi er stikkord som kan beskrive de siste par årene. Dette skaper en hverdag 
med usikkerhet rundt matvareproduksjonen på verdensbasis, og nasjonalt. Norge 
har et etisk ansvar for å etterstrebe å produsere mat til egen befolkning. En 
produksjon som baserer seg på norsk fôr og norske innsatsfaktorer gir rene 
kvalitetsprodukter som forbrukeren kan finne igjen i lokale butikkhyller, og skaper 
en trygghet for det norske folk. 

Store og små gårder som produserer mat på det ressursgrunnlaget som er 
tilgjengelig ved den enkelte gård, er essensen i norsk matberedskap. Dette må 
ivaretas gjennom en styrking av landbruket i vårt fylke, og den beste beredskapen 
vi kan ha, er en løpende matproduksjon i hele landet. I krisetider ser man spesielt, 
hvor viktig det er med selvforsyning. Skal vi øke selvforsyningen, så er det ikke 
noe mer naturlig og bærekraftig enn å ta i bruk utmarksressursene. 

Som en del av beredskapen i Nord-Norge bør vi sikre kraftfôrsiloene på Bergneset 
som nå igjen er truet nedlagt. Dette sikrer tilgangen til matkorn og fôrkorn i nord. 

3. Troms Bondelag krever tiltak for å sikre en akseptabel økonomi for å 
ivareta produksjon av rødt kjøtt i distriktene 

Økonomien i næringen er på et historisk lavt nivå sammenlignet med andre 
sammenlignbare grupper, og de produksjonene som har dårligst økonomi er sau 
og ammeku. 

Landbruket må få på plass noen produksjonsregulerende verktøy som sikrer en 
regional fordeling av produksjonen. Økonomien i kjøttproduksjonen må styrkes, og 
vi krever en betydelig økning i tilskuddene i sone 4 og 5. Vi har hatt kvote i 
melkeproduksjonen siden starten på 80-tallet og det burde være mulig å lage en 
ordning som fungerer med de erfaringene vi har derfra. Skal vi løfte økonomien i 
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disse produksjonene tilstrekkelig, må vi sikre at vi ikke produserer mer kjøtt enn 
markedet har behov for. Vi mener det er avgjørende at en regulering og tetting av 
inntektsgapet gjøres parallelt, og at produksjonsrettigheter ikke kan være 
omsettbare. Troms Bondelag ønsker en tydelig kanaliseringspolitikk for å ivareta 
og styrke distriktslandbruket. 

Produksjonen av rødt kjøtt i Troms er bærekraftig, og dyrene utnytter matfatet i 
utmarka. Dette er ressurser som ikke lar seg utnytte på annet vis enn via 
beitebruk, og dette må stimuleres. 

   
 

Representantskapet i Norges Bondelag 

 
Representantskapet i Norges Bondelag ble avholdt i mars og daværende 
fylkesleder Tone Rubach satte fokus på tetting av inntektsgap og økt lønnsomhet i 
alle produksjoner. Sterk kostnadsøkning og det i lag med at landbruket i distriktene 
opplever nedgang i antall gårdsbruk og nedgang i volum for alle produksjoner, er 
skremmende. Fylkesleder pekte på at jordbruksoppgjøret må få til det helt 
avgjørende løftet om tetting av inntektsgap for alle produksjoner. Hun var samtidig 
klar på at man må tørre og løfte noen produksjoner mer enn andre. De med lavest 
inntekt er grovfôrbaserte produksjoner som sau og ammeku. 

For å hindre at distrikts jordbruket blir ytterligere redusert, og for å klare å 
opprettholde en desentralisert produksjon av mat i hele landet, må lønnsomheten 
og volumet i distriktslandbruket i styrkes. Økt lønnsomhet virker stimulerende på 
produksjon. Det er derfor noen klare forutsetninger som må på plass for å øke 
lønnsomhet og unngå overproduksjon framover; vi må tenke struktur, innretninger, 
tollvern og bedre muligheter for produksjonsregulering før maten er produsert 

 
Innspill jordbruksforhandlinger 2022 sendt til Norges Bondelag 
 
Sammendrag 
Noen av målene i landbrukspolitikken er at det skal være landbruk over hele 
landet, at arealet skal holdes i hevd og selvforsyningsgraden av jordbruksvarer 
basert på norske ressurser skal økes til minimum 50%. Slik utviklingen har gått fra 
2000 til 2020, er det kun 875 gårdsbruk igjen i Troms. 

 
I årets innspill til jordbruksforhandlingene har Troms Bondelag lagt vekt på 
svarene vi har fått via Questback, i tillegg til innsendte innspill fra følgende: 
Trondenes, Grytøy, Kvaløya, Tromsøysund, Skånland, Gratangen, Kvæfjord, 
Lavangen, Dyrøy, Salangen, Ibestad, Bardu, Midt Troms, Balsfjord, Kåfjord, 
Nordreisa. Fjørfelaget, Norsvin, OTTAR, NLT, Allskog, Nortura og Landkreditt 

 
Færre bønder som leverer mindre til slakt fører til at det er utfordrende å 
opprettholde lønnsom slakteridrift i området. Styrking av griseholdet særlig aktuelt 
fordi denne produksjonen gir en jevn tilgang på slaktedyr til slakteriet i Målselv. 
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Jevn tilgang på et tilstrekkelig stort antall slakt er avgjørende for å kunne ha 
helårsdrift på anlegget, og kunne videreforedle råvarene til matvarer i vår region. 

 
Oppfordrer Norges Bondelag til å lese rapporten «Fra tall til tiltak» utarbeidet av 
Agri Analyse med økonomisk støtte fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, om 
utviklingen i landbruket i Troms og Finnmark. 

 
   

Årets prioriteringer fra Troms Bondelag:   

Økt lønnsomhet for alle produksjoner 

Sau og ammeku: Vi ønsker å prioritere sau og ammueku i årets oppgjør med 

hensyn til inntekt.  

Ku/investeringer: Vi må øke og styrke potten for investeringsmidler for å sikre 

muligheten til å ombygg og nybygg fra båsfjøs til løsdrift i ku-melk produksjonen.   

Svin: Vi krever mulighet til å få investeringstilskudd på svin i Troms.   

  
Verdiskaping i Arktisk landbruk 

Vi ser på utviklingen i landbruket med stor bekymring. Infrastrukturen i nord 
bygges ned. Produksjon av melk og kjøtt fra storfe og småfe er bærebjelken i 
Tromslandbruket. En spørreundersøkelse gjennomført av Nortura, viser at 
halvparten av sauebøndene i Troms vil legge ned driften i løpet av 4 år. Samtidig 
ser vi en nedgang i levert melk fra både ku/geit og en nedgang på kjøttproduksjon 
på 9%. 
Enda mindre volum og færre gårdsbruk er ensbetydende med mindre tilgang på 
råvarer med medfølgende konsekvenser for sysselsetting og verdiskapning i 
regionen. Vi er også bekymret for ytterligere svekkelse av produsentmiljøet og de 
konsekvenser det medfører.  

 
Troms er et av de fylkene har størst avgang av jordbruksareal i Norge, parallelt 
som at vi drifter flest skifter per bruk. Troms Bondelag ønsker å styrke bruken av 
norske arealressurser og ber derfor om at det innføres et driftsvansketilskudd som 
et målrettet virkemiddel for å opprettholde produksjonen på marginale arealer. 
Ordningen kan naturlig innlemmes i RMP på like vilkår som bratt areal. 

 
Vi har en unik landbruksproduksjon i Troms både nasjonalt og globalt sett. De 
klimatiske forholdene i nord gir Arktiske planteprodukter en særegen smak pga 
mye lys, lave temperatur og en kort intensiv sesong. Troms har et stort potensial til 
å øke sin produksjon av grønt og bær, Nord-Norge har stor underdekning på potet, 
grønt og bær. Dekningsgraden for potet er på 26 prosent. For gulrot, som er en av 
de store grøntproduksjonene, er dekningsgraden helt nede i under 7 prosent. 

 
For å styrke det arktiske landbruket er det viktig at de nordnorske råvarene 
bearbeides og omsettes i nord i størst mulig grad. Det bør oppmuntres til, og 
legges til rette slik at aktørene i samvirket og private næringsmiddelprodusenter i 
størst mulig grad bruker nordnorske råvarer i sin produksjon i Nord-Norge. Dette 
vil også redusere den negative miljøeffekten knyttet til transport av råvarer og 
ferdigvarer mellom landsdelene. Troms Bondelag mener vi ikke kommer til å nå 
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målene om matproduksjon i hele landet på en bærekraftig og god måte, som gir 
lokale arbeidsplasser og verdiskaping, kun gjennom lover og forskrifter. 
Økonomiske virkemidler og reell sterk politisk vilje må på plass.   
 
Økonomisk utvikling 
Gjennomsnittlig inntekt for bonden i Nord-Norge var 339 300 kr pr årsverk i 
2020(Nibio). En økning på 7 % fra året før. 
Nettoinntekten til gårdbrukerfamilien i Nord-Norge er derimot 202 900 kr lavere 
enn landsgjennomsnittet. Dette synliggjør behovet for ekstra bevilgninger til 
landbruket i Troms med ordninger som treffer distriktslandbruket, og styrke 
økonomien til bøndene i vår region. Se videre under investeringskostnader 
 
Klima og bærekraft 
Troms Bondelag mener at det er viktig med klimavennlige og bærekraftige 
løsninger for formidling av våre produkter. Lokalt produserte råvarer som foredles i 
lokale bedrifter bør distribueres lokalt. Det er en del av vårt klimabidrag. Dette vil 
være bærekraftig utnytting av naturressursene som også gir positive virkninger for 
lokalsamfunnene. 

 
Beitebruk  
Troms er definert som Norges beste utmarksbeiteområde. 
Beitetilskuddet er for svakt i forhold til formålet og stimulerer ikke nok til økt bruk 
av utmarksressursene. Økt beitetilskudd vil føre til bedre utnyttelse av arealbruken 
og være gunstig for nordnorsk landbruk. Vi registrerer at det blir stadig minkende 
antall bønder som er aktive brukere av utmarka og at det blir vanligere å benytte 
kostbar teknologi på sporing og overvåking av beitedyr.  
Troms Bondelag ønsker en mer målrettet tilskuddsordning. Det må opprettes 
tilskuddsordninger til vedlikehold av utmarksgjerder, NoFence pilotprosjekt for økt 
bruk av utmark, spesielt i konfliktområdene med rein og rovdyr.  

 
 

Investeringer og muligheter  
I perioden 2000-2020 har over halvparten av bøndene i Troms lagt ned driften. 
Jordbruket i Troms består hovedsakelig av små og middels store enheter. 
Gjennomsnittsstørrelsen på melkebruk er på 28 kyr pr bruk. Undersøkelse viser at 
produsentene som ikke har bygd om til løsdrift har i gjennomsnitt 19 dyr. Det 
avdekkes videre at de som har bygd om til løsdrift, hadde tilgjengelig 
ressursgrunnlag for å doble produksjon. De som gjenstår, er de med begrenset 
arealgrunnlag. Det er svært viktig at produsentene blir med oss videre i forhold til 
infrastruktur, fagmiljø og verdiskapning. Det må komme en betydelig økning i 
midler til som Innovasjon Norge skal forvalte, for å sikre at alle som ønsker å være 
med videre kan imøtekomme kravene fra staten. Det er anslagsvis 40 % dyrere å 
foreta en ombygging eller sette opp et nybygg i Troms sammenliknet med prisene 
i Trøndelag, og dette må gjenspeiles i prosentsatsene til Innovasjon Norge. 
Pantegrunnlaget er svakere i områder der man ikke har alternativ verdi i et 
gårdsbruk, slik som distriktene i Troms.  
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Troms Bondelag mener også det må åpnes opp for investeringstilskudd på 
svineproduksjon i Troms for å sikre en sårbar næringsmiddelindustri og 
produsentmiljø.  
 

Inntektsramme og fordeling på pris og tilskudd 

Troms Bondelag mener at kravet i år må være så stort at gapet mellom landbruket 
og gjennomsnittlig lønnsinntekt tettes i løpet av 4 år. Kravet må være av en slik 
innretning med full kostnadskompensasjon, og at det sikrer bonden økt inntekt og 
tetting av gap. 
Alle produksjoner må løftes. Noen produksjoner trenger et større løft, spesielt de 
produksjonene med lavest inntekt.  
Det må innføres tak på tilskudd, Innføring av tak på arealtilskudd må ses på i 

forhold til arealbehovet. Innføring av tak må ikke gå på bekostning av de som har 

tilpasset seg. 

RMP  

Satsene i RMP bør følge kostnadsutviklingen slik at de fortsetter å være relevante, 
slik at de faktisk dekker opp kostnadene ved gjennomføring av tiltak, og styrkes for 
å være et godt virkemiddel. RMP ordningen er en god ordning for distriktene, men 
bør få mer handlingsrom til å tilpasses lokalt i fylkene. Alle klimatiltak bør inn under 
RMP ordningen og bør da styrkes med friske midler for å oppnå målet. 
Troms er et av de fylkene har størst avgang av jordbruksareal i Norge, parallelt 
som at vi drifter flest skifter per bruk.  
Troms Bondelag ønsker å styrke bruken av norske arealressurser og ber derfor 
om at det innføres et driftsvansketilskudd som et målrettet virkemiddel for å 
opprettholde produksjonen på marginale arealer. Ordningen kan naturlig 
innlemmes i RMP på like vilkår som bratt areal. 

 

 
Økologisk 

Troms har en liten og viktig produksjon av økologisk melk i Harstad- regionen. Vi 

ber om at økomelkprodusentene får en økning i distriktstilskuddet sammenliknet 

med konvensjonelle melkebruk på grunn av driftsutfordringer. Målet er å øke den 

økologiske produksjonen. I Hurdals-plattformen er det en ambisjon om å 

«stimulere til auka produksjon og omsetnad av lokalmat og -drikke og økologisk 

mat». Det betyr at det er viktig å synliggjøre utviklingen i den nordligste 

landsdelen, og peke på at hvis de politiske målsettingene skal realiseres, så må 

det også rettes en innsats mot grøntproduksjonen i denne landsdelen. 

Troms Bondelag vil øke den økologiske produksjonen ved å øke 

distriktstilskuddet til økomelkprodusentene. 
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Klimavirkemidler over jordbruksavtalen 

Klimavirkemidler må finansieres utenfor jordbruksavtalen med friske midler. 

Landbruket har som andre sektorer et ansvar for å redusere klimagassutslipp og 

øke opptaket av karbon. Samtidig skal vi produsere mat over hele landet. 

Jordbrukssektoren er klar til å ta ansvar, men det er viktig at pålagte klimatiltak 

finansieres utenfor jordbruksavtalen. 

 
Investeringsvirkemidler  

For at målene i landbrukspolitikken skal nås, er man avhengig av investeringer i 
landbruket. Troms Bondelag ønsker å peke på at mange prosjekter med god 
lønnsomhet, men med lave panteverdier ofte ikke blir realisert. Vi mener at alle 
bønder må få like god tilgang på kapital, og at dette er et viktig tiltak som kan 
gjøres for å opprettholde en variert bruksstruktur. Det er ingen grunn til at en 
bonde med lav verdi på eiendommen skal ha dårligere forutsetninger for å betjene 
gjeld enn en bonde med høy verdi på eiendommen, så lenge betjeningsevnen for 
gjelden er identisk.  
Tromsbøndene har over lengre tid slitt med for-elding av driftsapparatet på grunn 
av liten tilgang på investeringsvirkemidler og generell lav inntjening på brukene. 
For å opprettholde en variert bruksstruktur i hele fylket er det viktig med tiltak som 
styrker økonomi og investeringsvilje. Dette vil også fremme generasjonsskifter og 
skape optimisme i næringa. Det må komme en betydelig økning i midler til som 
Innovasjon Norge skal forvalte, for å sikre at alle som ønsker å være med videre 
kan imøtekomme kravene fra staten. Det er anslagsvis dobbelt så dyrt å foreta en 
ombygging eller sette opp et nybygg i Troms sammenliknet med prisene i 
Trøndelag, og dette må gjenspeiles i prosentsatsene til Innovasjon Norge.  

 

Båsfjøs; Frem mot 2024 må det øremerkes tilskudd til ombygging av båsfjøs, inkl 
fødebinge. Tilskuddet bør stå i forhold til totalkostnaden ved ombygging, samt tapt 
inntekt som følge av at 2 båser blir borte. Men man bør sette et tak da varigheten 
på investeringen er kun 10 år (eks 50 % av total kostnad-maks 800 000 i tilskudd). 

 
Løsdrift; Frem mot 2034 må betingelser for nybygg/påbygg til løsdrift være 
gunstigere enn for midlertidig ombygging av båsfjøs. Det er viktig at denne 
«gulroten» maksimeres, sånn at flest mulig fornyer nå. Prosentsatsen på tilskudd 
bør også her heves til 50%.  
Det er viktig at Innovasjon Norge hensyntar størrelse på ombygging/nybygg står i 

forhold til tilgang på jord i nærområdet, at prosjektet er bærekraftig. Det bør 

prioriteres ombygging av fjøs for 15-30 årskyr, da vi mener det er viktig at flest 

mulig blir med videre som melkeprodusenter for å kunne opprettholde fagmiljø, 

ressursgrunnlag for faghandel knyttet til landbruk, servicepersonell til I-mek, 

veterinærer og andre tjenester. I distriktene er det begrenset til gang på kvalifisert 

arbeidskraft som elektrikere, rørleggere, snekkere, betongarbeidere, osv. Og når 

mange byggeprosjekter skal gjennomføres i et begrenset tidsrom er det med på å 
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drive prisen opp. Derfor er det viktig at øremerkede investeringsvirkemidler 

kommer på plass i år. 

Troms Bondelag ønsker en investeringspakke for grisehold slik at det kan bygges 

flere konsesjonsbesetninger for både slaktegris og smågrisproduksjon. Det siste 

kan utgjøre grunnlag for en frilandsgrisproduksjon som er etterspurt av 

forbrukerne. Tidligere anslag på slike investeringer i Sør-Norge har ligget på 10-12 

millioner, og dette anslaget må nok heves til 15 millioner i Nord.  

Et investeringstilskuddsnivå på 50 prosent uten toppavgrensning, f.eks. for å øke 

slaktingen til 20 000 dyr på linje med 2010 vil kreve 6 konsesjonsbesetninger for 

gris på 2 100 dyr og samme antallet besetninger med smågrisproduksjon (maks 

105 purker i hver besetning). Dersom dette skal fordeles på 12 enheter til 15 

millioner kroner per enhet, blir det investeringer på 180 millioner kroner og 

eventuelt 90 millioner kroner i tilskudd for å utløse dette.  

Innovasjon Norge prioriterer ikke svinenæringen i Arktis, det vil si i Troms og 

Finnmark, ved årets tildelinger.  

Troms Bondelag ønsker at retningslinjene for bruk av investeringsmidler for 

svineproduksjon endres i Troms og Finnmark. 

Grønt næringen i nord har store investeringsbehov til for eksempel; lager, 

kjøleanlegg, mekanisering av produksjonen og videreforedling.  

Troms Bondelag ønsker et ekstraordinært tilskudd for å få til en satsing på grønt i 

nord. Nord-Norge har hatt en negativ utvikling i grøntsektoren og en medvirkende 

årsak til dette er rasjonaliseringen av pakkeri - og grossiststrukturen. I dag er det 

bare 2 pakkerier for potet og grønnsaker, og fraktkostnadene utgjør dermed en 

vesentlig flaskehals for gårdbrukere som vil satse på å produsere for 

dagligvarekjedene. Vi må derfor innrette produksjonen direkte mot konsument og 

har derfor behov for nevnt infrastruktur. 

 
Velferdsordninger 

En frisk og uthvilt røkter gjør en bedre jobb og velferdsordningene er derfor viktige 

for dyrevelferden. Avløser ordningen skal sikre at husdyr får riktig stell dersom 

bonden blir syk, eller av andre grunner ikke kan ta seg av dyrene.  

Gode velferdsordninger i landbruket er viktig for å bidra til rekruttering til 

landbruket over hele landet. Avløsning ved sykdom og svangerskap må prioriteres 

høyere enn avløsning til ferie og fritid, men disse er likevel viktig sett i lys av 

tidligere argumentasjon.  

Ferie/fritid må verdsettes høyere i landbruket. Sammenlignet med andre yrker får 

bonden maksimalt kr. 88000 pr år, noe som tilsvarer 33 fridager, mens en 

gjennomsnittlig lønnsmottaker får betalt for 130 dager pr år.  

 

Troms Bondelag vil at maksbeløpet skal økes til minimum kr.130000 fra neste år. 
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Avlingsskade/ Tilskudd til produksjonssvikt 

I Nord-Norge, som har en lang vinter, forekommer vinterskader på eng oftere enn 

de som har kortere vintersesong. Varig isdekke kan føre til total utgang av 

plantene, mens mer ustabilt isdekke fører til svekking av plantemateriale, med 

f.eks redusert frosttoleranse.  

 

Endring av beregningsforskriften for avlingssvikt inneholder en beregningsmåte for 

erstatning ved avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyrhold. 

Endringsforslagene tok sikte på å forenkle behandlingen for forvaltninga. NIBIO 

foreslo normavlinger på kommunenivå av grovfôr høstet fra flerårig eng i et 

normalår. Spørsmålet er om forenklingen tar tilstrekkelig hensyn til geografiske 

forskjeller innad i kommunen og variasjoner på avlingsnivå mellom produsentene. 

Forenklingen gjør at dyktige agronomer som normalt får gode avlinger på enga, og 

produserer mange fôrenheter på arealet, på tross av sin geografiske plassering, 

må tåle et høyere avlingstap.  

 

Forenklingen av sonene har gått på bekostning av treffsikkerheten, og vi ønsker 

derfor at soneinndelinga kan sammenfalle med soneinndeling for arealtilskudd 

grovfôr. 

 

Avlingsskadeordningen må også dekke beiteskader som skyldes rein og gås, i 

tillegg til overvintringsskader. Det må ses på hvordan dokumentasjon og 

beregning av avlingsskader kan gjøres enklere, og gi raskere utbetaling. 

 

Troms Bondelag ønsker at de som ønsker det skal få individuell behandling av 

avlingsskadesøknaden. Det er ønskelig med en mer differensiert løsning, med 

individuell vurdering på avlingsnivå. Overvintringsskader kompenseres ikke lengre 

annet enn på arealtilskuddet, og den ønskes gjeninnført. Ordningen treffer få 

bønder, men de rammes hardt når avlingsskader oppstår, og har dermed store 

kostnader.  

 

Dyrevelferd 

For å styrke dyrevelferden er det viktigste å gi bonden en forsvarlig inntekt. Bedre 

økonomi gir bonden mer tid sammen med dyrene.  

Øke bevilgningene til Mattilsynet, veterinærordningen og KSL. Samarbeidet 

mellom bonden og de ulike tilsynsetater må styrkes uten at det medfører økte 

utgifter for bonden. 

Tilskudd for veterinærreiser bør vurderes å økes. Dette er spesielt viktig i nord på 

grunn av lange avstander.  
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Grønnsaker, frukt, bær og potet 

Innføring av distriktstilskudd for grønnsaker på samme måte som for matpotet, for 

levert vare klasse 1. Grønnsaksproduksjon i marginale strøk er minst like 

utfordrende som potetproduksjon i de samme områdene, samtidig som det er et 

stort underskudd av nordnorsk produserte grønnsaker.  

Det er viktig å ha tilgang på rådgivere som er tett på bonden, som ser helheten i 

drifta, som er faglig oppdaterte og som evner å bygge opp et tillitsforhold er 

uvurderlig i moderne landbruksproduksjon. Troms Bondelag ber om en styrking av 

rådgivertjenesten i nord, og at den finansieres på en slik måte at tjenesten brukes 

av mange flere enn i dag – til en overkommelig pris.  

Troms Bondelag ber om at det innføres en støtteordning/eget arealtilskudd for 

jordbær dyrket i tunnel. Å benytte table-top i tunnel gjør arktisk jordbærproduksjon 

mer sikker, fordi man kan komme i gang tidligere med sesongen og man slipper å 

måtte overvintre plantene, i tillegg til at arealbehovet pr tonn er vesentlig lavere 

enn på friland.  

I tillegg til nevnte tiltak er det ønskelig at det tas noen grep for å styrke økonomien 

og gi en variert bruksstruktur, og derfor innføre tak på arealtilskudd grønnsaker på 

400 dekar og et tak på arealtilskudd potet på 500 dekar. 

Innføring av distriktstilskudd for frilands grønnsaker i Nord-Norge, på samme måte 

som matpotet. 

Ku- og geitemelk 

Troms Bondelag fremmer et krav om ekstraordinær heving av tilskuddssatsene i 

sone G, H og I for å snu den uønskede og negative utviklingen i melkeproduksjon i 

Troms. Tilskuddssatsene må minst være på samme nivå som dagens sats i sone 

J. Distriktstilskuddsatsene må også justeres for den reduksjon i verdi de har hatt 

som virkemiddel gjennom den generelle prisvekst over tid.  

Det må være rom for økning av melkeprisen, som vil ha stor betydning for 

økonomien på den enkelte gård.  

Melkepris bonde: ved en prisøkning i markedet må det sikres at bonden’s andel er 

konstant. I 1985 fikk bonden ca halvparten av butikkpris, mens i dag er tilsvarende 

om lag ¼ del. Troms Bondelag mener at staten skal godkjenne følgende utsagn: 

«Bonden skal til enhver tid ha en minimumsandel av markedspris» (eks.30%) 

Distriktstilskuddet for melk er ment å skulle kompensere for ulemper i naturgitte 

faktorer som vekstvilkår og topografi, samt for å styrke de grovfôrbaserte 

næringene i distriktene. 

Distriktstilskuddet melk i sone G, H, I og J sakker akterut i forhold til de andre 

sonene, og spesielt i forhold til utviklingen i tilskudds sone D hvor satsene har økt 

med 46 prosent fra 2010 til 2022.  
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Geita er en viktig del av norsk landbruk, men få og spredte produsenter gir 

utfordringer for både fagmiljøet og foredlingen. Geita er godt egnet til å nyttiggjøre 

seg utmarksbeite, og har en spesiell rolle i landskapsforvaltningen.  

Geitnæringen må styrkes, spesielt i Troms, hvor forutsetningen for å drive med 

geit er spesielt god.  

Geitas utnyttelse av utmarka er spesielt gunstig i vårt område, og den bidrar til å 

opprettholde biologisk mangfold. Potensialet til geita er ikke utnyttet til det fulle. 

Dette bør vi legge til rette for slik at både melk og kjøtt fra geita blir ivaretatt som 

den ressursen den er.  

Mange geitbruk er forsvunnet de siste årene, og det er i underkant av 300 bruk 

igjen på landsbasis.  

Skal geita være en del av det norske landbruket i fremtiden, så trenger den å bli 

løftet frem og prioritert på lik linje med med de andre næringene.  

Næringa har bidratt med stor arbeidsinnsats knyttet til sanering av sykdommer, og 

har nå nådd toppen av effektivitetsspiralen, de klarer ikke å produsere mer på de 

samme ressursene.  Grunntilskuddet per liter kan økes, som et målrettet tiltak for 

å sikre økonomien i geiteholdet. I tillegg bør man løse utfordringene mellom å 

produsere melk med lønnsomhet og den problematikken det er rundt 

"overskuddskje".  Her er det nødvending at tilskudd til kje levert til slakteri økes, 

slik at det kan skapes lønnsomhet i å fore dem opp til en slaktevekt på minimum 

7,5 kg.  

Grunntilskuddet per liter (geit) 3,46 kr økes til 4,00 kr 

Distriktstilskudd melk styrkes:  

Alt 1 2022 kr 2023 ny sats Økning 

Sone G 1,01 2,20 +1,19 

Sone H 1,22 2,30 +1,08 

Sone I 1,80 2,45 +0,65 

Sone J 1,89 2,50 +0,61 

 

Geit driftstilskudd: 189310 kr styrkes med 5 % i henhold til lønnsøkning 

Driftstilskudd sone 6-7: 203 550 kr styrkes med 5 % i henhold til lønnsøkning 

Tilskudd til små og mellomstore melkebruk:  

1-23 kyr:1650 styrkes 5 % i henhold til lønnsøkning 24-50 kyr: 1355 styrkes med 5 
% i henhold til lønnsøkning 

Maksimalt antall dyr støtteberettiget. Maks 340 000 
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Årskyr Sats pr dyr Ny sats Økning Før Etter 

<15 5328 7460 +40% 74592 104429 

15-30 3722 4839 +30% 134144 181846 

31-50 2260 2712 +20% 179344 236086 

51- 1490 1639 +10% 198714 257393 

 
Kvotetak og kvoteordningen 

 

Det bør arbeides for stadig større samsvar mellom det å eie kvote og å produsere 

melk. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at for 2019 var 19,8 prosent av 

grunnkvotene utleid, mens tilsvarende tall for 2009 var 2,5%. Det bør 

gjennomføres tiltak som bidrar til å sikre kvoteordningen over tid. En utvikling i 

retning av at en stadig større andel av kvotene eies av personer som ikke lenger 

driver aktivmelkeproduksjon er med på å svekke næringa og å redusere 

effektiviteten i landbrukspolitikken. Videre bør det settes en grense for hvor lenge 

en kvote kan leies ut. Man bør holde tilbake kvote fra bruk som avvikler sin 

produksjon, slik at reduksjon for gjenværende produsenter blir minst mulig. 

Regelverksendringer på kvoteområdet må i første rekke innrettes mot å gi aktive 

produsenter forutsigbarhet. 

Troms Bondelag ønsker et kvotetak på 250 000 liter for geit, og et kvotetak på 

500 000 liter på ku. Innføring av tak må ikke gå på bekostning av de som har 

tilpasset seg tidligere regelverk, og investert for en større kvote. Statens andel på 

salg av kvote bør være 80%. Ved utbygging/ombygging må staten forfordele 

kvotesalg. Maks 10 års leietid (kvote). 

 

Produksjonsregulering rødt kjøtt. 

Økonomien i kjøttproduksjonen må styrkes, men det må også gjøres grep slik at 

det ikke blir overproduksjon. Vi mener at det bør gjøres en utredning på bruk av 

kvote på rødt kjøtt. Vi har hatt kvote i melkeproduksjonen siden starten på 80-tallet 

og det burde være mulig å lage en ordning som fungerer med de erfaringene som 

vi har derfra. 

Det er helt avgjørende at en regulering og tetting av inntektsgapet gjøres parallelt. 

En produksjonsrettighet kan ikke være omsettbar. Tildeling av kvoter/ rettigheter 

må gjøres etter historisk data og det må gis rom for å styrk produksjonen i 

distriktene. fordeles på regioner (kanalisering). 

Troms Bondelag vil utrede bruk av kvote på rødt kjøtt.  
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Storfekjøtt/ ammeku 

Ammeku med kalv på beite bidrar til en bærekraftig storfekjøttproduksjon, ivaretar 

kulturlandskapet og er en bidragsyter til å øke kjøttproduksjonen i distriktene. I 

tillegg er den en viktig bidragsyter til å fremme norsk kulturlandskap. Ammeku er 

sammen med småfe, den produksjonen som best kan utnytte våre unike 

beiteressurser 

Det må stimuleres til økt kjøttproduksjon via betydelig økning i beitetilskudd i sone 

4 og 5. Man ser svakere utvikling i vår region enn i andre regioner. De naturgitte 

gode beiter og store utmarksarealer har et stort potensial for økt produksjon. 

Distriktstilskuddsatsen har økt mindre i sone 4-5 enn i resten av landet i perioden 

2010-2020. Hvis satsen skal øke tilsvarene som de andre sonene, utgjør dette 

0,94 kr for sone 4 og 1,12 kr for sone 5 (rapport nr. 3-2022 Agri Analyse). 

Driftstilskuddet på ammekyr har en sats i overkant av 4400 per dyr til ku nr. 40. I 

melkeproduksjonen er det driftstilskudd på nesten 190 000 kr i bunnen, der 

foretaket har 5 melkekyr eller mer. For å stimulere til økt storfeproduksjon mener vi 

det også må også være et kronemessig driftstilskudd i bunnen per foretak med 10 

eller flere ammekyr på kroner være like tilskuddsordninger i begge typer 

produksjoner.  

 

Troms Bondelag krever derfor husdyrtilskudd ammeku etter følgende satser –  

Årskyr Ny sats Økning Før Etter 

<15 8106 
  

113487 

15-30 5663 +32% 
 

84942 

31-50 3438 
  

68769 

51- 924 +5% 
 

0 

Sum  +25% 214500 267198 

 
Distriktstilskuddet må justeres prosentmessig på lik linje med de andre sonene de 
siste årene (rapport 3-2022 Agri Analyse).  

Distriktstilskudd: Sone 4: 11,80 - ny sats sone 4: 12,74    

                Sone 5: 12,40 - ny sats sone 5: 13,52 
                                                            

Utmarksbeite for ku med kalv på beite: kr 3000. 

Innmarksbeite for ku med kalv på beite: kr 1500 

Styrke beitetilskudd utmark fra 822 til kr 1151 
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Styrke beitetilskudd innmark fra 445 til kr 623 

For å styrke kanaliseringspolitikken mener vi at det er behov for å differensiere 

beitetilskuddet i tråd med soneinndeling for kjøtt. 

 

Sau/lam  

Troms Bondelag vil styrke økonomien i sauenæringa. Det må stimuleres til økt 

kjøttproduksjon via betydelig økning i beitetilskudd i sone 4 og 5. Man ser svakere 

utvikling i vår region enn i andre regioner. De naturgitte gode beiter og store 

utmarksarealer har et stort potensial for økt produksjon. Distriktstilskuddsatsene 

må også justeres for den reduksjon i verdi de har hatt som virkemiddel gjennom 

den generelle prisvekst over tid. Inntekt per årsverk er betydelig lavere i 

sauenæringa sammenliknet med andre dyreslag, og det er derfor ønskelig at 

Norges Bondelag går inn for å løfte denne produksjonen betydelig.  

Produksjon av lammekjøtt er bærekraftig, de utnytter matfatet i utmarka, som ikke 

lar seg utnytte på annet vis enn via beitebruk. Bærekraft må defineres lokalt og i 

krisetider ser man spesielt godt viktigheten av selvforsyning, både når det gjelder 

mat og ressursene som vi trenger for å produsere denne maten. Å produsere mest 

mulig mat på en bærekraftig måte i forhold til det ressursgrunnlaget man har lokalt 

blir stadig viktigere. Troms har landets beste utmarksbeiter, og vi må derfor 

stimulere til en bedre utnyttelse av denne ressursen. 

Troms Bondelag vil: 

Innføre driftstilskudd til besetninger fra 50 -150 dyr med 1000 kr pr. vinterfóra sau. 

Utmarksbeitetilskuddet økes med 40% kr, slik at ny sats blir 354 kr pr dyr.  

Generelt beitetilskudd holdes uendret for å stimulere til sauehold der 

utmarksressurser er tilgjengelig. 

Tilskudd til norsk ull økes med 20 kr. Ny sats blir 60 kr per kg. 

 
Svin 

I Troms er det behov for å øke antallet svineprodusenter og dermed også 

investeringer i næringen i området. Økt målpris og økt distriktstilskudd for gris gjør 

at lønnsomheten bedres, men for å rekruttere nye produsenter er det behov for 

økte investeringsmidler.  

I jordbruksoppgjøret for 2021 står det at målpris for svin øker fra 33,89 kroner per 

kilo til 34,76 kroner per kilo. Det er 20 år siden det ble investert i totalløsdrift i 

norsk svineproduksjon, og det er anslått at det er behov for større vedlikehold og 

investeringer i ca. 70 prosent av norske grisehus.  
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Økte krav til dyrevelferdstiltak, som areal og bruk av strø og rotemateriale, gjør 

også at mange svineprodusenter nå ser behov for investeringer for å sikre 

framtidsrettede løsninger. 

Troms Bondelag ønsker en investeringspakke for grisehold slik at det kan bygges 

flere konsesjonsbesetninger for både slaktegris og smågrisproduksjon. Det siste 

kan utgjøre grunnlag for en frilandsgrisproduksjon som er etterspurt av 

forbrukerne. Tidligere anslag på slike investeringer i Sør-Norge har ligget på 10-12 

millioner, og dette anslaget må nok heves til 15 millioner i Nord.  

Et investeringstilskuddsnivå på 50 prosent uten toppavgrensning, f.eks. for å øke 

slaktingen til 20 000 dyr på linje med 2010 vil kreve 6 konsesjonsbesetninger for 

gris på 2 100 dyr og samme antallet besetninger med smågrisproduksjon (maks 

105 purker i hver besetning). Dersom dette skal fordeles på 12 enheter til 15 

millioner kroner per enhet, blir det investeringer på 180 millioner kroner og 

eventuelt 90 millioner kroner i tilskudd for å utløse dette.  

Troms Bondelag ber om at fraktordningene på kraftfôr og slakt styrkes. 

Innovasjon Norge prioriterer ikke svinenæringen i Arktis, ved årets tildelinger. 

Troms Bondelag ønsker at retningslinjene for bruk av investeringsmidler for 

svineproduksjon endres for Troms og Finnmark. 

Fjørfe 

I 2021 ble satsen for de som har fra 5000-7500 dyr ble redusert fra 11 kr til 7 kr. 

Dette tapet utgjør 2.000-16.000 kr avhengig av antall høns produsenten har. 

Innretningen av satsen i 2021 gjør at man i praksis tar tilskudd fra de bøndene 

med mindre besetninger og gir mer til de med større besetninger. Dersom bønder 

med under 7500 dyr utvider sin produksjon opp til konsesjon vil fordelingen virke 

produksjonsdrivende, og forverre den allerede eksisterende overproduksjonen i 

eggmarkedet.    

Husdyrtilskuddet som tildeles bønder med høns er ikke tilstrekkelig for å dekke 

økte kostnader bøndene har for å tilfredsstille stadig strengere krav og 

forventninger til dyrevelferd og bærekraft. Økonomien til eggbøndene har vært 

synkende siden 2012 grunnet konstant overproduksjon. Overproduksjonen 

begrenser muligheten markedsregulator har til å ta ut økte kostnader i markedet, 

da etableringsviljen er større enn etterspørselen etter egg. 

Troms Bondelag ber derfor om en økning på prisnedskrivingstilskudd, 

frakttilskudd og en gjeninnføring av opprinnelig nivå på distriktstilskudd egg. 

Distriktstilskudd økes fra dagens kr. 0,75 til ny sats 1,05 kr.  

 
Korn/kraftfôr 

Det er viktig at vi styrker produksjonen av norsk korn til mat og kraftfôr. Inntektene 

må økes, men økte inntekter på korn må ikke resultere i økte kraftfórpriser. Det er 
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viktig å styrke kornøkonomien på små- og mellomstore bruk for å øke andelen av 

korn og kraftfôr produsert i Norge. I vårt fylke er vi nå bekymret med tanke på 

beredskap og tilgang på kraftfôr i nord både for husdyr og reindrifta som stadig er i 

en situasjon med beitekrise. 

Felleskjøpet Agri sin kraftfòrfabrikk på Bergneset i Balsfjord forsyner nordnorske 

bønder og er i tillegg eneste produsent som leverer kraftfôr tilpasset reinsdyr. 

Denne fabrikken lever farlig nær nedleggelse pga. «mangel» på råvaresiloer. 

Dette synes vi er bekymringsfullt med tanke på beredskap for næringsproduksjon i 

nord. Vi kan ha kombinert lagring av både matkorn og fôrkorn i nord. Dette kan 

fraktes fortløpende etter innhøsting nordover.  

Troms Bondelag vil at det bygges nye siloer på Bergneset – med tanke på 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

Annet: 

For å forhindre at jordbruket i Finnmark og Troms blir ytterligere redusert, og sikre 

at samvirket skal kunne opprettholde mottaksplikten, må lønnsomheten i 

jordbruket styrkes, samtidig som myndighetene må dekke deler av driftsulempene 

og overkapasiteten knyttet til slakteristruktur i Troms og Finnmark. 

Troms Bondelag vil at det skal etableres ny tilskuddsordning over 

jordbruksavtalen for Troms og Finnmark. Tilskuddsordningen bør hete Nord-

Norgetillegg og utbetales som et tillegg i kr/kg for leverte slakt. Satsen må være 

minimum 1,5 kr/kg for gris og 1 kr/kg for småfe og storfe for å sikre lik pris for 

levering av slakt med resten av landet. 

 

Kostnadskompensasjon: 

Det er en utfordrende tid for næringen. Kostnadene stiger urovekkende, og det er 

særlig prisene på kunstgjødsel, diesel og andre importerte varer som stiger mest. 

Skal vi sikre fôrproduksjonen i Nord-Norge, må vi ha tiltak som reduserer 

næringens kostnader, som en prioritet i årets forhandlinger. 

 

Kjekjøtt: Oppforing av kje, er en effektiv måte å kombinere landskapspleie med 
kjøttproduksjon og utnyttelse av en lite brukt ressurs. vil kunne bidra til at flere kje 
blir utnyttet som matvare. Det er litt over 7900 melkegeit i Troms, og dersom det er 
50 prosent sannsynlighet for bukkekje, vil det gi ca. 4000 bukkekillinger årlig som 
kan fôres opp til slakt. Dersom 1/3 fôres opp til slakt vil det gi en økning i 
slaktetilskuddet på i underkant av 0,1 millioner kroner. Investeringskostnadene er 
generelt høye og har økt under pandemien (2020–2022). 

 
Troms Bondelag vil at slaktetilskuddet per kje må økes fra 300 kroner per kje til 
500 kr. 
 
Aksjoner: Medlemmene i Troms Bondelag ønsker ikke å ha aksjoner som kan få 

direkte konsekvenser for forbrukerne og/eller den enkelte bonde. Aksjoner har 
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støtte i befolkningen. Være synlig i sosiale plattformer, media. Aksjonene må få 

frem alvoret i situasjonen for landbruket. 

 
Fraktutjevning: Er ett av de viktigste virkemidlene for å sikre ett landbruk over 
hele landet. Denne ordningen har over mange år vært underfinansiert. En styrking 
av denne ordningen både på kraftfor og kjøtt vil være ett viktig virkemiddel for å 
opprettholde ett landbruk over hele landet.  
 

Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord 

Under jordbruksforhandlingene 2022 ble det avsatt 17millioner til bærekraftig 
matproduksjon og verdiskaping i nord.  

Formålet for satsingen er å styrke sårbare produsentmiljøer, motvirke 
bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og 
verdikjeden til mat i Nordland, Troms og Finnmark. 

Fylkeskommunen i Troms og Finnmark har fått ansvaret for å koordinere arbeidet 
med satsingen. Avtalepartene er enige om at det avsettes 17 mill. kroner til 
satsingen. I tillegg bidrar fylkeskommunene i Nordland og Troms og Finnmark med 
til sammen 4 millioner hver det første året. Totalt 25 millioner. 

Minimum 5 mill. kroner av satsingen skal settes av til forskning og øvrig 
kunnskapsutvikling i regi av NIBIO. De regionale partnerskapene er involvert i 
utformingen og gjennomføring av prosjektet. Samarbeid med landbrukets 
organisasjoner i nord, Sametinget, Statsforvalteren, nordnorske næringsaktører, 
øvrige forsknings- og kunnskapsmiljøer og regionale myndigheter er en 
forutsetning. Satsingen skal treffe regionale behov og bidra til å nå både 
næringspolitiske mål og distrikts- og regionalpolitiske mål. Satsingen skal 
evalueres etter tre år. 

Bondelagene i nord har en felles representant inn i arbeidsgruppen, det er Trond 
Bjørkås, fylkesleder i Nordland Bondelag.  

Eksempler på tiltak som kan gjennomføres i satsingsperioden: 

- Forsknings-, utrednings- og utviklingstiltak innen agronomi, beite, høsting og 
klimatilpassing. 

- Utvikling og økt utnytting av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for 
landbruket i nord. 

- Satsing på nye bønder med vekt på utvikling av kompetansemiljø og faglige 
nettverk. 

- Bedre kunnskapen om beitenæringene i nord sine utfordringer bl.a. med rovvilt. 

 - Bedre kunnskapen om nordnorsk matproduksjons betydning som forutsetning 
for regional matsikkerhet, forsyningssikkerhet i nordområdene i lys av de lange og 
sårbare forsyningslinjene både fra utlandet og til Sør-Norge 
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Årsmøte Norges Bondelag 15. og 16. juni, Lillehammer 
Troms Bondelag var til stede på Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer 
med utsendingene Randi Hokland- Kvæfjord Bondelag, Øystein Iselvmo-Målselv 
Bondelag og Andreas Larsen- Trondarnes Bondelag, i tillegg er fylkesleder Tone 
Rubach og organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen. Tema som utsendingene 
løftet opp var beredskap, dyrevelferd, grøntproduksjon og distriktsgrisen. 

Beredskap: 

Førstereisutsending Øystein Iselvmo var først ute på talerstolen fra Troms og 
uttalte; «matproduksjon handler om mer enn mat, god beredskap forutsetter fast 
bosetting, da legitimiteten til Norges grenser øker- både til lands og til havs». 
Videre pekte Iselvmo på at det er viktig at landbruket inkluderes i nordområde 
satsingen. Øystein tok også opp behovet for nok investeringsmidler og at det må 
være 15% høyere sats på disse midlene i Nord-Norge enn ellers i landet, dette 
fordi det er anslått å være cirka 25% dyrere å bygge i Troms. 

Fylkesleder Tone Rubach løftet frem distriktsgrisen. Hun uttalte «det er 
avgjørende av vi får bruke IBU-midler til utbygging i nord. Dette har stor betydning 
og er avgjørende for at slakteristrukturen skal opprettholdes. Dette er en viktig 
faktor for at vi skal kunne levere på et landbruk i hele landet.», 

 

Utsendinger fra Troms til årsmøte i Norges Bondelag 2022. 
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Dyrevelferd: 
 
Daværende nestleder i Troms Bondelag, Andreas Larsen holdt innlegg om 
dyrevelferd, der han tok opp utbredelsen av dyrevelferdsaker, spesielt i Troms.  

«Dyretragedier er i tillegg til å være svært belastende for bonden, meget skadelig 
for norsk landbruks renomme og omdømme. Vi i Bondelaget må fortsette med å 
jobbe aktivt for å redusere og unngå slike saker i fremtiden.» 

Han stilte spørsmål om årsaken kunne ligge i stadig økende størrelse på 
besetninger, høyt arbeidspress, dårlig økonomi og manglende tilgang på avløsere 
i enkelte områder. Videre trakk han fram jobben som er gjort med 
dyrevelferdsprogram og viktigheten av å ha en felles forståelse av hva som er god 
dyrevelferd og hvordan dette kan oppnås gjennom å stille tydelige krav, og å 
styrke kompetansen hos den enkelte bonde. 

Han avsluttet med en oppfordring til årsmøtet – «vi som faglag må tørre å løfte 
problemstillingen og sette den enda høyere på dagsorden!» 

 

 

Potet, grønt og bær i Nord-Norge.  
 
«Den såkalte Nord-Norge krona på matpotet har vært svært positiv for økninga i 
den nordnorske potetproduksjonen og for å opprette gode fagmiljø. Denne 
ordninga bør innføres også for frilandsgrønnsaker, det vil øke produksjonen i vår 
landsdel.» 

Randi Hokland holdt innlegg om produksjon av potet, grønt og bær i Nord-Norge.   
Viktigheten av å legge til rette for å produsere mer av de grønne i en landsdel med 
lavt smittepress og liten bruk av plantevernmidler, samt bidra til et større 
produsentmiljø gjennom økt kompetanse og rekrutering via grønnsaksskolen som 
etableres i 2023 i regi av NLR Nord-Norge.  
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Balsfjordmessa 2022 
Balsfjordmessa 2022 ble en suksess. Vi hadde en fin stand sammen med 
Bygdekvinnelaget og Landkreditt. I år sto vi ute sammen med de andre 
samvirkeorganisasjonene Nortura, Tine, Norsvin og Felleskjøpet. Dette gjorde oss 
nok mye mer synlig blant de besøkende. 
Været var strålende, og melkespann konkurransen ble en suksess. Det var om å 
gjøre å slå fylkesleder, Tone Rubach. Fylkesstyret delte dagene mellom seg, slik 
at alle som ville fikk bidra.  
 
Leder og nestleder deltok aktivt i debattene som var på messa. 
Vi var aktive i vervearbeidet og det ble vervet flere medlemmer. 
Det var to flotte dager med lek og moro og litt alvor.  Administrasjonen med Anja i 
spissen skal roses for den flotte standen. Så skal Felleskjøpet takkes for nok en 
gang stille med utstyr og rekvisitter for å gjøre standen vår fin.  
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Fylkesleder Tone Rubach      Styremedlem Elise Blixgård 
 

 
 
 
 

 Ledermøte  
I år ble ledermøte kombinert med studietur. Fylkesstyret og representanter fra 
lokallagene besøkte Landbrukets hus i hovedstaden for å gjennomføre sitt 
ledermøte der. 
 
Etter flyreiser fra Sørkjosen, Tromsø, Bardufoss og Evenes ble fylkesstyret og 
lokallagene samlet på Landbrukets hus i Hollendergata 5 for årets ledermøte. 
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Arnstein Tveito, assisterende generalsekretær, ønsket Tromsbøndene velkommen 
og orienterte om organisasjonen. Næringspolitisk sjef Sigrun Pettersborg 
presenterte arbeidet i ulike utvalg i regi av Norges Bondelag, samt interne 
prosesser som er i gang i Bondelaget. 

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård dro gjennom prosessen rundt 
jordbruksforhandlingene. Det var interessant å få innblikk i hvor omfattende og 
komplisert, samtidig hvor avhengige Norges Bondelag er av at alle parter 
gjennomfører sin del. Her ble lokallagene løftet frem. Sigrid presiserte lokallagene 
sin betydning for sentralleddet. Gjennomgangen var nyttig og forklarende, og viktig 
før man setter i gang med neste runde med innspill til forhandlingene. 

Mer om ledermøte og studietur ligger i vedlagt rapport. 

 

Prosjektet «Fra tall til tiltak» 
På bakgrunn av bekymring over nedgangen i antall bruk i Troms og Finnmark, 
samt sviktende økonomi i næringen, fikk Agri Analyse et oppdrag fra Troms 
Bondelag og Finnmark Bondelag. Troms og Finnmark fylkeskommune gikk inn i 
prosjektet med økonomisk støtte og var derfor naturlig på plass når resultatet ble 
fremlagt, fylkeskommunen var representert med fylkesråd for næring, Karin 
Eriksen.  
 
Presentasjonen ble fremlagt av prosjektleder Margrethe Eide Hillestad fra Agri 
Analyse.  
Rapportens innledning har fokus på at målene i landbrukspolitikken er at det skal 
være landbruk over hele landet, at arealet skal holdes i hevd og at 
selvforsyningsgraden av jordbruksvarer basert på norske ressurser skal økes til 
minimum 50 prosent. I Troms og Finnmark har det blitt færre bønder, areal har 
gått ut av produksjon og det er underdekning av kjøtt i markedet. 
 
For å snu den negative trenden, har forfatterne av rapporten kommet med forslag 
til en egen Nord-Norgesatsning i form av økte midler til investeringer, til beitebruk 
og til økning i distriktstilskuddet for kjøtt og melk i Troms og Finnmark. 
 
Rapporten kan man lese i sin helhet på: www.agrianalyse.no/publikasjoner/fra-tall-
til-tiltak-styrket-matproduksjon-i-troms-og-finnmark-article1352-856.html 

http://www.agrianalyse.no/publikasjoner/fra-tall-til-tiltak-styrket-matproduksjon-i-troms-og-finnmark-article1352-856.html
http://www.agrianalyse.no/publikasjoner/fra-tall-til-tiltak-styrket-matproduksjon-i-troms-og-finnmark-article1352-856.html


Troms Bondelag årsmelding 2022 
                                                                 32 

 

 
 



Troms Bondelag årsmelding 2022 
                                                                 33 

 

Prosjekt «Gris i Troms» 
 
I 2022 fikk prosjekt «gris i Troms» midler til gjennomføring gjennom Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Troms Holding selskap, samt noe midler fra 
prosjekteiere og medeiere. Prosjektet er treårig og eies av Norsvin Troms, med FK 
Agri, Nortura og Troms Bondelag som medeiere. 

Troms har få svinebesetninger igjen, og man ønsker nå å få opp denne 
produksjonen som er svært viktig for slakteribransjen med kontinuerlige leveringer. 
Det er åpnet for å bevilge investeringsmidler til oppgraderinger eller nybygg til svin 
gjennom Innovasjon Norge, noe som er helt nødvendig dersom man skal komme i 
havn prosjektets målsetninger. Prosjektleder er Rolf Ingar Eggum, som tidligere 
også har vært rådgiver på svin i Nortura, og kjenner næringa med både 
nåværende og mulige produsenter.  

Målet med prosjektet er å: Sikre framtidig svineproduksjon i Troms, oppnå ny giv i 
svinemiljøet, skape interesse og motivasjon med tilrettelegging for SPF produksjon 
og oppnå en produksjonsøkning fra 7 500 til 20 000.  

  

 

Inntektsmåling i jordbruket- innspill er sendt fra Troms Bondelag. 

Troms Bondelag har full tillit til at Norges Bondelag lander denne høringen til det 
beste for alle våre medlemmer. 
Fylkesstyret har i høst kjørt prosess med teams-møte for lokallagene sine styrer, 
hvor NOU-en ble presentert. Videre har lokallagene hatt mulighet til å komme med 
innspill til fylkesstyret. Troms Bondelag har mottatt innspill fra to lokallag og har i 
styremøter behandlet og jobbet frem et endelig forslag som ble sendt til Norges 
Bondelag. 
 
Et av inntektsmålene innebærer er at man skal sammenligne inntektsnivået for 
bønder med lønnsmottakere, og hvorvidt det er mulig å gjøre en sammenligning 
uten å stille krav til effektivitet i form av en normering. Troms Bondelag mener at 
det må ligge et krav til effektivitet i form av normering, men det er viktig at kravet er 
gjenkjennelig for bonden. 

Videre mener Troms Bondelaget man skal jobbe videre med hybridmodellen, og 
ikke forkaste arbeidet som allerede er gjort. Men vi presiserer at det kreves 
etterarbeid for å kvalitetssikre modellen, og at dette er en jobb for 
budsjettnemnda.  

Troms Bondelag mener det er særs viktig at inntektsmålet for jordbruket utformes 
slik at det har bred politisk forankring. Landbruket er en langsiktig næring som 
trenger forutsigbarhet, uansett hvem som sitter i regjering. 

På punktet om avkasting på egenkapital så mener Troms Bondelag at 
lønnsomheten i dag er for dårlig til at både arbeidsinnsats og kapital får en 
tilfredsstillende avkasting. Dette er en stor utfordring. Vi mener at totalinntekten er 
det viktigste for bonden. Bonden er selvstendig næringsdrivende og tar 
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selvstendige valg. Det er riktig at egenkapitalen skal ha en avkastning, men ikke 
som et spesifikt krav som skal inn i regnestykket. Totalinntekten til bonden må 
være på et slikt nivå at en kan ta et eget valg om egenkapitalen til avkastning. I 
tillegg må ikke-avskrivbar egenkapital inn i totalkalkylen, som f.eks. jord, veier og 
kvoter. 

 

Klimasmarte spydspissbønder 
Høsten 2021 startet Bondelaget arbeidet med å rekruttere Klimasmarte 
Spydspissbønder, fra hele landet og ulike produksjoner. Dette ble viktig da 
landbruket i 2019 inngikk en forpliktende avtale med staten om reduksjon av 
klimautslipp i perioden frem til 2030. Det er i dag 18 personer i landet.  
 
Noe av hensikten er å få den enkelte bonde å se på egen gård i lys av økende 
klimautslipp. Det er nødvendig at vi bønder også tenker igjennom hva slags utslipp 
vi har på gården, og om det er mulig å begrense noe av den. At vi ved alle 
investeringer har fokus på om det er mulig redusere utslippet på egen gård. 
Tanken er at hvis bønder blir mer bevisst på klimautslipp, vil dette bidra i forhold til 
klimaavtalen landbruket har med staten. Med andre ord, de ulike valg som gjøres 
på gården kan bli ansett som klimatiltak. Dette kan også vise seg å gi bedre 
bedriftsøkonomi. 
 
Dette betyr at de fleste klimatiltak vil være økonomisk motivert. F.eks. dersom 
jorda blir drevet enda bedre med riktig kalking og gjødsling, vil dette gi bedre 
avling. Dermed flere kg kjøtt, økt melkeproduksjon. Man får også økende 
bevissthet på mindre sløsing. 
 
Bondelaget har derfor vært med på å utvikle et dataverktøy, Klimakalkulatoren. 
Denne er tilgjengelig for alle bønder og er det beste vi har så langt. Ingen andre 
næringer har per dato et lignende verktøy for å kunne beregne klimautslipp. 
Det er derfor viktig å gi samtykke til å ta i bruk klimakalkulatoren, og dermed se 
«bilde» av sin egen gård.  
Dette gir også mulighetene til å få klimarådgivning. 
Klimarådgivning på egen går utføres i dag av TINE og NLR, som i fellesskap 
besøker gården. Dette besøket resulterer i en klimaplan for gården.  
Tjenesten dekkes inn under RMP-ordningen eller av NB’s bærekraftfond. 
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Troms Utmarkslag 2022 
 
Styret i troms Utmarkslag 2022 har bestått av: 
Leder     Øystein Iselvmo  
øvrige styremedlemmer:  Hans Anton Salen,  

Odd Johan Mowinkel 
    Anna Marie Bakken 
Sekretær:   Unni Hellebø Andreassen 
 
I regi av advokatfirmaet Rekve Pleym & Co ble det arrangert et webinar  

den 27. april, med temaene: 

Grensedragningen mellom innmark og utmark / Friluftsloven § 1a. 

Kommersiell bruk av privat utmark med problemstillinger som turisme, 

hundekjøring og kommersiell bruk.  

Allemannsretten i friluftsloven med begrensninger - Grunneiers samtykke, 

Ferdselsrett, bruk av hundespann/fremkomstmidler og kommunale restriksjoner. 

Organisert ferdsel, God ferdselskultur og Eierens bortvisningsrett. 

Felles beiterett: Ulike rettslige grunnlag for beiteretten, begrensninger/rettigheter 

for beiterettshaver etter servituttloven, begrensninger/rettigheter for beiterettshaver 

etter sameieloven 

Rein på innmark: Utgangspunktene i reindriftsloven, reindriftslovens 

sanksjonsbestemmelser, søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak, 

gjerdeskjønn og privatrettslige forhold/erstatning for voldt skade. 

 
Styremøter Troms Utmarkslag 2022: 
10.februar på Teams 
10.mars på Evenskjer 
23.september på Teams  
Årsmøte i Troms Utmarkslag 2022 ble på grunn av covid utsatt og skal 
gjennomføres i 2023. 
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Besøk fra Storbritannia 
 
 

 
 
Sist vinter fikk fylkeslaget en henvendelse om å være med som guide/oversetter 
for ei gruppe bønder fra England. Dette viste seg å være unge bønder fra et 
bygdeungdomslag i fra fylket Shropshire, vest i landet. Bondelaget møtte de i 
Tromsø og ble med på bussen for å besøke et geitebruk og et melkebruk. Første 
stopp var hos Magna Nordgård, som driver med geit på innfarten til byen. Deretter 
gikk turen til Kvaløya for å besøke Steinar Andreassen som driver en løsdriftsfjøs 
med melkekyr.  
 
De 22 unge britiske bøndene er medlem i Shropshire YFC, og virket veldig stolte 
og opptatt av yrket. Noen av dem jobbet på familiegården, mens andre var ansatt 
på en større gård. Her var alle produksjoner representert. På de britiske øyer har 
de et litt annet system enn hjemme. F.eks. må alle melkebruk inngå en kontrakt 
med et meieri om levert volum og fastsatt pris. God kvalitet er godt betalt! 
 
Det som var litt overraskende, var den optimismen de ga uttrykk for eksisterer i 
hjemlandet. Spesielt blant unge bønder var det en stor interesse for å arbeide i 
landbruket, «alle» på bygda vil bli bønder. Noe av årsaken er trolig at Storbritannia 
er utmeldt av EU, så derfor ekstra viktig å produsere mat for eget land. 

 
Øystein Iselvmo 
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Fylke/lag Navn E-post Telefon Mobil 

Andersdal og 
Ramfjord Bondelag 

Ranveig Kaino ranveigkaino@gmail.com  

 90730788 

Balsfjord Bondelag Arild Heim gardheim@online.no 77724513 91374044 

Bardu Bondelag Rune Håkstad rune@dolafjos.no 

 91688522 

Dyrøy Og Salangen 
Bondelag 

Erling Bratsberg erlingbratsberg@hotmail.com  

 91866465 

Grytøy Bondelag Jan-Olav Angell janolavangell@hotmail.com  

 91322315 

Ibestad Bondelag Einar Johan Dons e.j.dons@online.no 97640360 97640360 

Kvaløya Bondelag Asgeir Slåttnes slattnesgard@gmail.com  77696077 90593465 

Kvæfjord Bondelag Anne Guro Dahle aggie.dahle@gmail.com  

 47383556 

Kvænangen Bondelag 
Jørgen Juul 
Thomassen 

j.thomassen@buktenesgard.no  

 95528946 

Kåfjord Bondelag 
Lisa M. P. 
Solbakken 

lisa.solbakken@hotmail.com  

 95751229 

Lavangen Bondelag 
Bernhardt 
Halvorsen 

bernbygg@lavangen.net  91660741 

 Lokallagsledere Troms Bondelag 

mailto:ranveigkaino@gmail.com
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mailto:slattnesgard@gmail.com
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Fylke/lag Navn E-post Telefon Mobil 

Lyngen Bondelag 
Bjarne Johan E. 
Leonhardsen 

bjarne@russelv.no 77713108 97659203 

Målselv -Midt-Troms 
Bondelag 

Ann-Kristin L. 
Mortensen 

amortensen1@outlook.com  77835809 90696695 

Nordreisa Bondelag Laila Agersborg lailaagersborg@live.no 

 92636267 

Selnes Bondelag 
Inge Skensved 
Thorwarth 

thorwart@online.no 

 90916575 

Skånland Og 
Gratangen Bondelag 

Øystein Rafaelsen rafaelsen85@hotmail.com  

 90782443 

Storfjord Bondelag Atle Aronsen atle.aronsen@storfjord.net  77714794 91646687 

Tromsøysund 
Bondelag 

Ellinor Sanden 
Jensen 

ellinor.s.jensen@gmail.com  

 41500057 

Trondenes Bondelag 
Birger Johan 
Theodorsen 

birger.t@online.no 

 97412705 

Østre Ullsfjord 
Bondelag 

Peter F Lakselvnes lakselvnes@gmail.com  

 95220143 

 Lokallagsledere Troms Bondelag 

mailto:bjarne@russelv.no
mailto:amortensen1@outlook.com
mailto:lailaagersborg@live.no
mailto:thorwart@online.no
mailto:rafaelsen85@hotmail.com
mailto:atle.aronsen@storfjord.net
mailto:ellinor.s.jensen@gmail.com
mailto:birger.t@online.no
mailto:lakselvnes@gmail.com
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Regnskap: 
 
 
 

     
 
 

    

 Norges Bondelag       

 Resultat Troms       

            

         

 Periode: 202212       

 Dato: 13.01.2023       

         

      Hittil i år Årets Avvik Hittil i fjor Fjorårets   

      Regnskap Budsjett   Regnskap Regnskap   

 Salgsinntekter -48 000 -215 500 167 500 -16 407 -16 407  

                  

 Andre inntekter -1 606 521 -939 000 -667 521 -1 221 182 -1 221 182  

                                    

 Sum inntekter -1 654 521 -1 154 500 -500 021 -1 237 588 -1 237 588  

                           

 Godtgjørelser 685 329 608 000 77 329 614 258 614 258  

                  

 Reisekostnader 238 777 507 000 -268 223 121 051 121 051  

                  

 Møtekostnader 296 864 246 000 50 864 201 985 201 985  
         
                  

 Andre kostnader 743 863 115 000 628 863 265 497 265 497  

                           

 Sum kostnader 1 964 833 1 476 000 488 833 1 202 791 1 202 791  

                           

 Driftsresultat 310 312 321 500 -11 188 -34 797 -34 797  

         

 Finansresultat -42 075 -25 500 -16 575 -25 413 -25 413  

         

 Resultat 268 237 296 000 -27 763 -60 210 -60 210  
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Balanse 

   

   

EIENDELER 31.12.2022 31.12.2021 

   

Norden fondet- Sparebanken Nord Norge          192 667           192 160  
Bankinnskudd Landkreditt Bank          736 992           871 110  
Fordring Hollendergata 5 AS          736 991           871 110  

Sum Eiendeler      1 666 650       1 934 380  

   

   

GJELD OG EGENKAPITAL   

   

Egenkapital 01.01.      1 742 220       1 682 010  
Årets resultat        -268 237             60 210  

Sum Egenkapital pr 31.12.      1 473 983       1 742 220  

   

Norden fondet          192 667           192 160  

Sum avsetninger          192 667           192 160  

   

   

Sum Gjeld og Egenkapital      1 666 650       1 934 380  
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Ledermøte og studietur 
 

Troms Bondelag 5.-7.september 2022. 
 

I tilknytning til årets ledermøte, som i år ble gjennomført på Landbrukets hus,  
ble det også arrangert studietur med en besøksrunde til bønder i både Akershus, Østfold og 
Vestfold.  
Studieturen hadde som mål å bygge kunnskap om drift i andre deler av landet. Med god hjelp 
av fylkeskontorene i Akershus, Østfold og Vestfold fikk vi en flott tur gjennom tre frodige 
fylker. Vi vil takke de tre fylkeskontorene for flotte program og gode besøk, vi håper på besøk 

fra dem alle igjen. 
 

Ledermøte 
Ledermøte ble avholdt på Landbrukets Hus, det var en fin anledning til å la våre 
lokallagsledere og lokallagsstyremedlemmer få besøke moderhuset og få en omvisning der. I 
tillegg fikk vi anledning til å ha masse gode innledere fra ansatte og tillitsvalgte i Oslo. 
 
Kort om innleggene:  
Arnstein Tveito, fortalte om landbrukets hus, som ligger på en tidligere meieritomt.  
Det er nå satt i gang et prosjekt, der det skal utvikles kontorer, leiligheter og utearealer 
samtidig som gammel bebyggelse ivaretas. Sigrun Pettersborg holdt et innlegg om 
arbeidsområder for høst/vinter-22/23, med særlig fokus på Grytten høring. Sigrid Hjørnegård 
holdt innlegg om prosessen og arbeidet i jordbruksoppgjøret. Bjørn Gimming om 
forandringene jordbruket, hva som er oppnådd og hva de forskjellige utvalgene arbeider med.  
På slutten av dagen ble det lagt opp til et panel bestående av Bjørn, Sigrid og Tone Blant annet 

ble problematikken rundt båsfjøsene tatt opp, noe som førte til en god diskusjon. 

 

Under middagen på loftet i landbrukets hus, kom Landbruksminister Sandra Borch. 
Etter besøk på Landbrukets hus, gikk turen til Akershus og Lilys Countryclub, der leder i 
kornutvalget, Anders Klas Eide, snakket om kornproduksjon. Akershus Bondelag hadde 
samlet lokale produsenter og medlemmer til Bondepub. En trivelig kveld med mye 
erfaringsutveksling. 

 

                    

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=5533394056719694&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJPkiEb2DDQMkmm0kY&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=1440146499841493&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJPxWHiWDDdAqZxqEI&thread_id=4190332051091320
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Gårdsbesøk Marthe Bogstad, Randby gård. 

Dag to startet med gårdsbesøk til Marthe Bogstad på Randby gård. Gården ligger på Kløfta i 
Ullensaker kommune, i et område med gårder og kulturlandskap. På gården drives det med 
melkeproduksjon i et moderne løsdriftsfjøs, 55 melkekyr og kvote 500 tonn, og andre dyr som 
høner, kaniner, marsvin, ender, sau og gris.  

 

   

   
Gården eies og drives av Marthe Bogstad og Lasse Johansen Richardsen.  
I tillegg bor Brita Skallerud og Jorunn Bogstad på gården, og ungene til Marthe og Lasse. 
Det er Jorunn som er ansvarlig for Inn på tunet tilbudet. Jorunn er utdannet agronom og 
vernepleier. Marthe er heltidsbonde, Lasse er børsemaker og Brita er politiker og bestemor.  
Brita hjelper ofte til med barnepass når Marthe er i fjøset og arbeider.  
 

   
Marthe fortalte om utfordringer og tiltak som var gjort på gården i forhold til dødelighet på 
kalv. Et av tiltakene er en hall ute med mye godt høy i.  

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=5815578275127738&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJQvlbqmDEbPas6pDM&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=388886303426506&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJQvmLVWDEbQTn7sHR&thread_id=4190332051091320
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Gårdsbesøk hos Terje Romsaas, Sulerud gård i Sørum. 
Etter besøk hos Marthe gikk ferden til Terje Romsaas. Terje er en «petter smart» og liker å 
forske og utvikle gården og redskaper til den. Terje og sønnen har utviklet en 
direktesåingsmaskin "Carbon Tiger" (patentsøkt i 2022). Denne ble utviklet for å begrense 
avrenning. Han viste også frem sine løsninger på hvordan møte dagens strømpriser, og hadde 
et flisfyringsanlegg med grei dimensjon samt ny montert solcellepanel der han har investert 2.2 
mill. Solcellepanelet produserer 165 kWh. Et veldig interessant besøk hvor det var mye god tid 
til diskusjon, inspirasjon og spørsmål. 

 

 

   
 
Romsaas produserer belgvekster, oljevekster og korn. Belgvekstene produseres for 
proteinproduksjon. Han produserer i tillegg 1500 daa korn til kraftfôr og oljevekster 
(åkerbønner og erter) Åkerbønner krever i snitt 120 vekstdøgn og avling per plante er cirjka 20 
belger a 3 frø.  

 

   
 
I sitt biofyringsanlegg flis går hoveddelen til oppvarming av alle bygg og korntørke. Biomassen 
henter han fra overskuddspaller som selges og leveres fra Oslo. De flises ved 20% fukt. 
Biorest blir tilført gården flytende i bulk og brukes som gjødsel, 6,5 m³/daa. 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=401428078611144&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJQ3hbu2DEjLy2wBxc&thread_id=4190332051091320
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Lunsj Eiketoppen 
Eiketoppen ligger på åsen over sommerbyen Drøbak. Lokalklimaet og jordsmonnet rundt 
Oslofjorden er egnet for et rikt utvalg av vekster. De tilbyr bær, lammekjøtt, kalvekjøtt, korn, 
egg og honning. Alt er sertifisert økologisk. De er opptatt av at kretsløpet de har lagt opp til 
ivaretar jord, planter, dyr, natur og mennesker slik at en kan spise mat med god samvittighet.  

 

   
 
 Stina er bonde og vert for gårdens besøkende. Hun er utdannet agronom med tilleggsfag i 
økologisk landbruk. Stina har hatt diverse styreverv bla i Akershus Bondelag, Norsk 
Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge (regionstyre) og Oikos- Økologisk Norge. Før hun ble 
gårdbruker arbeidet hun flere år i restaurantbransjen. 
 
Eiketoppen tar imot besøk av grupper og skoleklasser som vil lære mer om kretsløpsjordbruk, 
økologi og dyrevelferd. De tilbyr foredrag, omvisning på gården og praktiske oppgaver knyttet 
til gårdsdriften.  
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=1549431635536483&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJQ69MoWDEmnvfMWgT&thread_id=4190332051091320
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Holstad kornmottak, Felleskjøpet.  
Presentasjon og omvisning av mottaket.  
På Holstad startet det med såkorn - og frøproduksjon i 1938. 
Det er 50-60 ansatte i verksted for traktor og maskiner, butikk. bioenergi anlegg og korntørke. 
I dag produseres det 30000 tonn såkorn, 2500 tonn plenfrø (produsert og importert),  
pakkes og renses. 
Holstad har 300 kontrakter med produsenter på såkorn og såfrø, på Østlandet og Trøndelag.                            
De importerer også fra Sverige, New Zealand, England, Finland.  
Holstad har såvare på lager som tilsvarer et års forbruk i Nord Norge. 
 

   
På anlegget foretar de dampbehandling av såkorn, dette for å drepesoppsykdommer som 

ligger på overflaten. Effekten av dette har ført til en besparelse av 200 000 L beisevæske i året. 

Dette er bedre for de ansatte i fabrikken, for bonden og for mikrolivet i jorda. Metoden er 

utviklet fra gamle manuelle praksiser i Sverige. 

 

 

 

 

Marit Skuterud, Kråkstad gård.  
Marit produserer såkorn, har korntørke og eggproduksjon. Totalt har de 450 daa 
såkornproduksjon. 6800 økologiske høner, og 5 haner. Hun jobber til dagen som både bonde 
og forsker på Ås. Mannen jobber også ute som politi i tillegg til å være bonde. I sommer var 
prosjektet å bygge ny korntørke med siloer på freda grunn. 
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Besøk hos fylkesleder Ole-Kristian Bergerud,  
Østfold Bondelag inviterte oss hjem til selveste fylkeslederen på middag og selskap. Ved 
ankomst og før middag gav Ole-Kristian oss en flott omvisning og beskrivelse av utnyttelse av 
gårdens ressurser. Ole-Kristian har amme ku i ravinelandskap, økologisk kornproduksjon. 
Østfold Bondelag jobber mye med vannforvaltning. Oslofjord-planen vil kunne gi 
utfordringer for enkelte medlemmer i Østfold. 
 

  
 

Østfold Bondelag hadde i likhet med Akershus BL oppfordret sine medlemmer til å så 

solsikker langs vegen. Ole-Kristian har gode erfaringer med at folk plukket og vippset penger 

til Røde-kors og Ukrainas barn.  
Det har vært flisfyring på gården siden 80tallet.  I løpet av det siste året har det blitt satt inn 
nytt fyringsanlegg. 
 

  
 

Veden til fyringa blir tatt ut i randsonen mellom skogen og åkrene for å forbedre  

beitet til ammekyrne. Man prøver å utnytte beiting på de jordlappene som ikke egnet seg til 

korndyrking. Det vil si i randsonen, samt det nærmeste av skogen.  

Han har ca.55 kalvinger i året og en målsetting om at fjøsen skulle være tom 4 mnd. i året. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=451686193568480&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJR7W-rWDFnBZeyw-0&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=645272983488002&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJR7hY22DFnLvAvCxI&thread_id=4190332051091320
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Middag på lemmen i den gamle fjøsen. 

 

  
 
Alle materialer var fra gården, gamle og nye. Ideen til å bygge festlokale kom på grunn av 

konfirmasjonen til eldste barnet. Ole-Kristian understreket at det ikke var hans idé.  

Det var flott arbeid og pyntet med gamle ting som var på gården. Det var ingen planer om å 

satse på lokalet som ei vesentlig ekstrainntekt, til det var de for opptatt begge to.  

Hun med full jobb utenom, og han med drifta. Tromsbøndene ble hjertevarmt mottatt med 

pent pyntet lokale, god mat og masse lokale bønder. Det ble en skikkelig trivelig kveld. Bjørn 

Gimming kom også og var i lag med oss under middagen. 

 

 

Besøk hos Kristin Stenersen og Bjørge Madsen,  
Skjærgaarden gartneri. 
 
På studieturens siste dag startet vi tidlig om morgenen fra Østfolk. Turen gikk med ferge over 
til Vestfold og vi startet dagen hos Kristin Stenersen og Bjørge Madsen. På veien hadde vi 
plukket opp rådgiver i Vestfold Bondelag, Amund Kind, som guidet oss godt gjennom hele 
dagen. Kristin og Bjørge driver gartneri og dyrker grønnsaker på friland. De har 6 faste ansatte 
og ca. 47 sesongarbeidere,  
i all hovedsak fra Asia. De har spesialisert seg på vårløk og urter, og leverer til gartnerhallen 
(Bama) og samarbeider også med Meny. Skjærgården gartneri er Norges første produsent av 
vårløk, og da de startet opp i 1998, hadde de allerede opparbeidet seg plass i markedet.  
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Her startet de opp konvensjonelt, men driver ut fra økologiske prinsipper med kompostering 
som base. Jordhelse og plantehelse er viktige faktorer for dem, og mener dette må sees i 
sammenheng. De er klare på at landbruk og matjord er en del av løsningen i det grønne 
skiftet, og ikke en del av problemet. Findus fabrikken er også en del av deres samarbeid, og alt 
av skrell fra grønnsaker ved fabrikken, føres tilbake til gartneriet hvor de komposterer og dette 
går tilbake som gjødsling for grønnsaksproduksjon.  
De kjørte vårløkavfall o.a. ut på rankene hver dag. En av rankene ble snudd hver dag for å   

unngå for høy temperatur, slik at mest mulig mikroliv ble ivaretatt. Det tok 8 uker å omdanne 

kompost til jord. De fikk hestemøkk med flis og grønt-avfall fra to andre gårder.  

Det ble kjørt ut 1,5 m3 pr daa. til jordforbedring pluss bioavfall.  

   

  
  
Kristin og Bjørge har en egenkonstruert fangvekst-frøblanding,   

Denne frøblandinga såes også på hele arealet når det er ferdighøstet, pløyes ned når neste 

kultur skal inn. Dette hindrer utvasking av næring når det blir mye regn og tilfører organiske 

materiale som er viktig i dette området. Flere slike grep har høynet avlingsmengden og 

kvaliteten. 

 
 

 
«Driften bærer preg av bevissthet rundt sirkulærøkonomi og 
regenerativt landbruk. Fokuset på næringseffektiviteten i jorda har 
resultert med en reduksjon på 50 % bruk av kunstgjødsel.  
For å hindre avrenning, noe som er et viktig fokus i dette området, 
sår de med 25 forskjellig sorter dekkvekst etter høsting. I tillegg til at 
dette hindrer avrenning, opprettholder de også fotosyntesen.»  

- Ref. Elise Blixgård, styremedlem Troms Bondelag 
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https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=802464834514398&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJSOoJQmDF6SZI5Nye&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=799297714715572&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJSOoUvmDF6SvZ_Kir&thread_id=4190332051091320


Troms Bondelag årsmelding 2022 
                                                                 49 

 

Findus Fabrikker, Tønsberg. 
 
Etter besøk på Skjærgården gartneri gikk turne til Findus i Tønsberg. Der fikk vi møte 
fabrikkledelse samt leverandører knyttet til fabrikken. Findus er oppkjøpt av Nomad Foods, et 
utenlandsk eid firma med hovedkontor i England. Findus er en av de største aktørene i 
Europa på dypfryst grønnsaker og potet. De er store på chips og de eneste i Norge på erter, 
det er litt over 45 produsenter som leverer erter til dem, totalt cirka 3500t, i tillegg produseres 
det aspargesbønner.  
Findus henter råstoff på Østlandet, helt opp til Elverum, ca. 120 produsenter, 15645 t 
grønsaker 
Og 34250 t potet.  
Anlegget i Tønsberg eies av BAMA/Gartnerhallen mens Findus er leietaker. 
Kontraktsforhandlinger skjer annet hvert år. Da er det 5 produsenter som forhandler på vegne 
av alle. De importer løk og brokkoli - mest på grunn av dårlig tollvern. Svakt tollvern kan føre 
til at produksjonene blir flyttet ut av Norge.  
 

Besøk hos salat og småpotetprodusentene Bjertnæs & Hoel 
 v/Henrik Hoel  
Vår nest siste stopp gikk til Bjretnæs og Hoel. Der er det totalt 4 eiere av familiebedriften. De 
startet i 2009 med salat og i 2014 med potetproduksjon. Så fant de ut at de ville skikkelig satse 
og i 2020 sto et nytt flott pakkeri ferdig.  
 
Potet 
Potetsortene som de i hovedsak har, er Cerisa, Folva og Colomba. Folva er hovedsorten. 
De størrelsessorterer hvor 32-38 mm har størst verdi. Andre størrelser går til Adams matkasse, 
restauranter, butikker ol. 
 
Det ble investert ca 70 mill. kr i nytt pakkeri, pr nå pakkes det ca. 2500 tonn i året.  
Noe er import og innkjøp fra andre norske produsenter. 
 

      
 
Hjertesalat 
50-60 % av bedriftens produkt er hjertesalat som denne familien «fant opp» 
De høster 3-400.000 salat i uka i sesongen. Salaten dyrkes i drivhus februar-august 
Det høstes til ca. 15. oktober, alt høstes manuelt. 
Arbeiderne er stort sett fra Polen og Vietnam. Max 80 arbeidere i sesongen.  
Om vinteren er det 20 stk. 

https://bogh.no/
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Prioriteringer i bedriften:     
 

1. arbeiderne 
2. agronomi 
3. innovasjon og utvikling 
4. effektivisering   

 
 
  De hadde 110 mill.kr i omsetning i 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Besøk hos nestleder i Vestfold Bondelag, Silje Eckdahl, i Horten 
 
Sist på programmet var et besøk til Silje Eckdahl og mannen Sindre Borch, Horten. De driver 
et hestesenter og har ammekyr. Itillegg driver hun diverse planteproduksjon, fra grovfôr til 
bringebær. De drifter et bynært landbruk. Det ble også her diskusjoner rundt utfordringene 
vestfoldlandbruket møter i forhold til avrenning til innsjøer, vassdrag og Oslofjorden. Samt 
behovet for at det er noe grovfôrproduksjon her også. 
 
 
 

   
 
 
 
 
De er opptatt av at arealer som ikke kan benyttes til korn, må benyttes til grovfôr, og at det må 

være muligheter for kjøttproduksjon også i kornområdene.   

 

https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=641390504069497&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJSdt3F2DGJYLpW7O5&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=819418832393726&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJSdv0VWDGJaPu0y93&thread_id=4190332051091320
https://www.facebook.com/messenger_media/?attachment_id=5249600948427498&message_id=mid.%24gAA7jFbVlb3iJSdPiKmDGI5476mCQ&thread_id=4190332051091320


Troms Bondelag årsmelding 2022 
                                                                 51 

 

   
 
 
 

   
 
 
 
Med en stor porsjon varme bringebær og is i magen var vi klare for å reise hjem. 
Mette av inntrykk og veldig fornøyde med å ha møtt så mange interessante kollegaer. 
Vi kan nesten ikke vente til vi kan få vist dem vårt paradis i nord.  
 
Takk til alle som deltok og bidro til at vi fikk en tur med gode minner, gode 
diskusjoner og godt kollegialt samarbeid på tvers av fylkesgrenser. 
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