
Velkommen til
årsmøte i Telemark Bondelag 2023

Bø Hotell, Bø

17.-18. mars 2023



Årsmøte Telemark Bondelag 

17.- 18. mars 2023, Bø Hotell 

Program og saksliste 

Fredag 17. mars 

17.30  Kaffe og rundstykker | innsjekk 

18.00  Velkommen til årsmøtedelegater og gjester v/ fylkesleder Aslak Snarteland 

18.15  Årsmøteforedrag v/Nils Vagstad, adm. direktør i NIBIO 

  «Matsikkerhet og kostholdsråd, med utgangspunkt i bærekraftig bruk av  

  norske ressurser» 

  Spørsmål og kommentarer etter foredraget 

19.45  Slutt for dagen - på med penskoa! 

20.00  Årsmøtemiddag med utdeling av pris med mer 

 

Lørdag 18. mars 

09.00  Møtestart  

Sak 1   Navneopprop 

Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 3  Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 4  Åpent eller lukket møte 

Sak 5  Leders tale v/fylkesleder Aslak Snarteland 

Sak 6  Jordbruksforhandlingene 2023  - hva er viktig å prioritere? 

  Innledning v/styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård 

Sak 7  Årsmøtedebatt 

  I debatten er det anledning til å ta opp alle saker som handler om landbruk og  

  Bondelaget. Ingen sak er for stor, ingen sak er for liten! Fylkesstyret ønsker en  

  aktiv debatt, og oppfordrer spesielt lokallag til å ta opp det deres medlemmer er  

  opptatt av.  

12.30 - Lunsj 

13.30   

Sak 8   Årsmelding for Vestfold og Telemark Bondelag 2022 

Sak 9  Regnskap for Vestfold og Telemark Bondelag 2022 

Sak 10 Budsjett for Telemark Bondelag 2023 

Sak 11 Arbeidsplan for Telemark Bondelag 2023 

Sak 12 Resolusjoner 

Sak 13 Valg og fastsetting av godtgjørelser  

sak 14  Informasjon om aksjonsberedskap 

 

Årsmøtet avsluttes innen kl 16.00 | Det tas forbehold om endringer. 



Deltakerliste | årsmøte 18.03.2023 

Utsendinger 

Gjester: 

Nr. 
 

Navn 
 

Organisasjon 
 

1 Vegard Tangvald Bamble Bondelag 

2 Erik Dahl Bamble Bondelag 

3 Niri Hegnastykket Bø Bondelag 

4 Øystein Thoen Sisjord Bø Bondelag 

5 Simen Rønning Drangedal og Tørdal Bondelag 

6 Lars Vassend Eidanger Bondelag 

7  Fyresdal Bondelag 

8 Jon Magnus Hauen Gjerpen og Solum 

9 Kjetil Jensen Gjerpen og Solum 

10 Mathias Halland Gjerpen og Solum 

11 Paul Grandås Rokstad Gransherad Bondelag 

12 Arnfinn Nørstrud Heddal Bondelag 

13 Olav Våle  Hjartdal Bondelag 

14 Knut Johan Hvistendahl Holla Bondelag 

15 Erik Hesby Håtveit Kviteseid Bondelag 

16  Lunde og Flåbygd Bondelag 

17 Arnt Erik Evja Nissedal Bondelag 

18  Sannidal og Skåtøy Bondelag 

19 Kjetil Nyhus Saude og Nes Bondelag 

20 Audun Grane Saude og Nes Bondelag 

21 Svein Kjetil Lønnestad Seljord Bondelag 

22 Vegard Meen Siljan Bondelag 

23 Jørgen Thorper Kårvand Tinn Bondelag 

24 Bernt Olav Kringlegarden  Vinje og Tokke Bondelag 

25 Gunnhild Helene Breiland Vinje og Tokke Bondelag 

26 Aslak Snarteland Leder i Telemark Bondelag 

27 Trude Flatland Nestleder i Telemark Bondelag 

28 Hege Gonsholt Styremedlem i Telemark Bondelag 

29 Anne Birgitte Riis-Johansen  Styremedlem i Telemark Bondelag 

30 Henrik Kjeldsen Styremedlem i Telemark Bondelag 

31 Mette Bøe Styremedlem i Telemark Bondelag (TBK) 

32 Magnus Rød Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag 

33 Daniel Larsen Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag 

34 Laila Glittenberg Moen Telemark Bygdekvinnelag 

35  Telemark Bygdekvinnelag 

36 Helene Hoppestad Utsending årsmøte NB 2022 

37 Synne Vahl Rogn Ordfører  
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Deltakerliste | årsmøte 18.03.2023 

Uten stemmerett | Gjester 

Navn 
 

Organisasjon 
 

Mikkel Aanderaa 1. vara i Telemark Bondelag 

Simen Rønning 2. vara i Telemark Bondelag 

Turid Opsund 3. vara i Telemark Bondelag 

Ivar Gulseth Leder i valgnemnda 

Synne Vahl Rogn Valgnemnda 

Ann Kristin Teksle Valgnemnda 

Hilda Vaa Valgnemnda 

  

  

Audhild Slapgård Norges Bondelag 

Anne Skaug Nisi Vestfold og Telemark Fylkeskommune 

Olav Sandlund Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 

Olav Arne Sønderland  Telemark Birøkterlag 

Kristoffer Tollehaugen Telemark Fjørefelag 

Sveinung Kjellemo TYR 

Terje Gautefall Telemark Sau og Geit 

Knut Olav Skrindo NLR Østafjells 

Borgar Kaasa Midt-Telemark Kommune 

Nils Vagstad Nibio 

Ole Roger Dyrkorn Telemark Nei til EU 

Line Markussen Vestfold og Telemark Venstre 

Erik Falkenstein  Vestfold og Telemark Venstre 

Sven Tore Løkslid Fylkesordførerkandidat Telemark, AP 

Bjørn Nordbø Vestfold og Telemark MDG 

Bergit Li Æresmedlem Telemark Bondelag 

Lise Hagen Heddal Bondelag  

Hans Jørgen Bjerva Holla Bondelag 

  

  

Jan Thorsen Fylkeskontoret 

Turid Stalsberg Fylkeskontoret 

Amund Kind Fylkeskontoret 
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 Vår dato Revisjon Vår referanse 
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Utarbeidet av    

Jan Thorsen    
Til: Kopi: 
                  

 
Årsmøtesak 8: Årsmelding for 2022 - Vestfold og Telemark Bondelag. 
 
Fylkesstyrets innstilling: 
Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2022 for Vestfold og Telemark Bondelag. 
 
Vestfold og Telemark Bondelag var felles fylkeslag fram til den 19. november 2022. På 
konstituerende årsmøter den datoen ble Telemark Bondelag reetablert. Det samme var 
tilfellet med Vestfold Bondelag.  
 
Siden Vestfold og Telemark Bondelag var aktivt fylkeslag det aller meste av fjoråret, er det 
mest hensiktsmessig med ei felles årsmelding for 2022.  
 
Årsmelding for Vestfold og Telemark Bondelag er behandlet og godkjent av styret i Telemark 
Bondelag og styret i Vestfold Bondelag. Begge styrer har enstemmig godkjent årsmeldingen, 
og legger det fram som sin innstilling til de to respektive fylkesårsmøter.  
 
Årsmelding for 2022 for Vestfold og Telemark Bondelag er sendt ut som innstikk i 
Bondebladet i uke 9 d.å.. Årsmeldingen er også tilgjengelig digitalt på denne koblingen: 
 
 
 
Papirutgave av årsmeldingen for 2022 vil være tilgjengelig i årsmøtelokalet. 



Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark ved-
tok 15. februar at fylket igjen skulle søke om å 
bli delt, en søknad Stortinget innvilget 14. juni. 
På årsmøtet til VTB 18. mars ble det vedtatt at 
fylkes bondelaga skulle deles. Formelt skjedde 
det på ekstraordinært årsmøte 19. november. 

ASLAK SNARTELAND innledet årsmøtet i mars 
med betraktninger om en krevende tid for 
verden med konsekvenser som mangel på rå
varer og mat. – For Norge er egen matproduks
jon og høyest mulig selvforsyning nøkkelen, sa 
han.  Slaget står i vår. Norsk matproduksjon er 
 Staten sitt ansvar, og vi skal komme med forslag 
til hvordan vi mener det kan gjøres best mulig. 
Vi vet vi produserer god, ren og trygg kvalitets
mat i verdensklasse. SkaI vi fortsette med det, 
er inntekt som andre grupper i samfunnet av
gjørende, både for den som er liten og den som 
er stor, den som bor i Haukeli eller den som 
bor i Sande, sa Snarteland og kom med en klar 
 bestilling: Jonas og Trygve – nå må dere levere!

Fylkeslederen avsluttet med en oppfordring:  
– Kjære møtelyd, vi må holde motet oppe og nok 
en gang vil jeg mane til samhold, da er vi sterke 
og blir hørt, sett og lagt merke til. Vi godtar ikke 
annet enn en betydelig brøk av inntektsgapet i 
kommende jordbruksoppgjør!

I 2022 ble Vestfold og Telemark 
Bondelag (VTB) historie. 
Med oss i bagasjen har vi mange 
gode erfaringer som vi tar med 
oss på veien videre som to lag. 

ETT LAG BLIR TIL TO LAG

ÅRSMELDING 
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Tillitsvalgte med godt humør, optimisme og stort engasjement på ledermøtet den 18. november 2022.

Gull til han som har styrt skuta trygt fram i både storm 
og stille! Flere gullmedaljer ble delt ut under middagen 
på siste felles ledermøte. Aslak Snarteland, fikk pris og 
mange gode ord for sitt lederskap gjennom halvannet 
år i Vestfold og Telemark Bondelag. Prisutdelere: Anne 
 Birgitte Riis-Johansen og Inger Synøve Johnsen.

EN FIN AVSLUTNING PÅ ET GODT SAMARBEID ble det da 96 tillits-
valgte fra lokallaga, fylkesstyret, sentralstyret og valgnemnda, samt 
ansatte og gjester var samlet på Park Hotell Sandefjord til det aller siste 
ledermøte i Vestfold og Telemark Bondelag 18. november. 

Fylkesleder i VTB, Aslak Snarteland innledet møtet, han var blant  annet 
innom den ekstremt våte høsten, kommende jordbruksoppgjør og 
kommunikasjon på sosiale medier, før han avsluttet med å mane til litt 
optimisme. – Vi har verdens viktigste jobb, vi har en regjering som vil 
oss vel og som setter matproduksjon høyt, men alt tas ikke over natta. 
Han oppfordret de tillitsvalgte til å benytte muligheten disse to dagene 
til å bringe til torgs tanker, forslag og spørsmål.

På slutten av ledermøtet takket Snarteland alle styremedlemmene i 
VTB for tida som ett lag.  - Vi har hatt stor nytte av samarbeidet, det borger 
også for et videre samarbeid. Dette er en lykkelig avslutning, og vi kommer til 
å ha god nytte av hverandre framover. Vi har lært mye av å være et sammen-
slått lag, og fått større forståelse for hverandre. Det skal vi ta med oss videre.

Ledermøtet inneholdt ellers innlegg fra 1. nestleder i Norges Bondelag, 
Egil Hoen. Han viet en stor del av sitt innlegg til å ta forsamlingen gjen-
nom tiden før, under og etter jordbruksoppgjøret. Den soleklare  beskjeden 
som har blitt gjentatt mang en gang er: Økt inntekt er jobb nr 1. 

Forsamlingen fikk også siste nytt fra Statsforvalteren om RMP og 
 revidering av forskriften som sendes på høring i disse dager.

Psykisk helse var også på agendaen. Trude Flatland, HMS-rådgiver i 
NLR Østafjells og styremedlem i VTB, holdt et viktig innlegg om et 
tema som er svært aktuelt for mange bønder. – Ta sjansen, fortell til 
noen hvordan du har det, eller vær den som spør personen du tror sliter 
sa hun.

Dagen etter, 19. november, ble ekstraordinært årsmøte og konstituer-
ende årsmøter holdt. Et samlet årsmøte stadfestet årsmøtevedtaket fra 
mars og fylkeslaget ble fra 19.11 delt til Vestfold Bondelag og Telemark 
Bondelag. Se hvem som ble valgt inn i de nye styrene på side 4. 

ETTER ÅRSMØTET I MARS 2022 bestod  styret 
av: Leder Aslak Snarteland, nestleder Silje 
 Eckdahl, styremedlemmer: Hege Gonsholt, Inger 
Synøve Johnsen, Anne Birgitte Riis-Johansen, 
Hans Kristian Berge, Hans Jørgen Olsen Røren, 
Magnus Rød (VTBU), Mette Bøe (repr. TBK og 
VBK), Trude Flatland (1. vara), Anne-Helene S. 
Bruserud (2. vara) og Thomas Pettersen (3. vara).

Mellom årsmøtet og ekstraordinært årsmøte ble 
det holdt 12 styremøter, behandlet 69 protokoll-
førte saker, samt orienterings- og referatsaker. 
Styret har vært representert på alle årsmøtene 
til lokallaga, og vært godt representert på drøyt 
115 møter med organisasjoner, politikere og ved 
andre landbruksarenaer. 



Vestfold og Telemark Bondelag hadde til sammen 
37 lokallag. Variasjonen i aktivitet blant lokal-
laga er stor, både i mengde og type. De aller fleste 
deltar på årsmøtet i fylkeslaget, på årsmøtet i 
mars i fjor var 32 lokallag representert. 
 Lokallagene får tilbakeført en del av medlems-
kontingenten for å drifte eget lag. Noe av dette 
kommer automatisk ut fra medlemstall og inn-
betalt kontingent. Men en stor pott skal også for-
deles ut fra aktivitet.  
 Styrene i Vestfold Bondelag og Telemark 
 Bondelag fordelte 394.000 kroner til lokal lagene 
ut fra den aktiviteten de har hatt i året som har 
gått. Det er utadrettet aktivitet som Åpen gård, 
 aktiviteter for barn og unge, filmproduksjon, 
 kuslipp, politikerkontakt, synlighet i  media og 
møter og arbeid opp mot kommunen med høringer 
etc. I tillegg belønnes det herlige  mylderet av 

ENDELIG KAN VI MØTES IGJEN!
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Etter nesten to år med pandemi 
og lite aktivitet for lokallaga, 
kunne de endelig samle 
medlemmene til fysiske møter. 
Og invitere til Åpen gård igjen!  

Åpen gård på Møyland gård i Andebu trakk folk i hopetall. 

KRISEÅR MED KRISEPAKKER
Inngangen til 2022 var preget av stor uro over 
økte kostnader på innsatsfaktorer i landbruket. 
Dette fikk stor oppmerksomhet både i sosiale og 
 tradisjonelle medier. Flere bønder ville at Bonde-
laget skulle kreve nye tilleggsfor handlinger. 
Samtidig foregikk det et intenst arbeid for å 
bedre strømstøtta som ble innført rett før jul. 
 Grensa på 5000 kWh per måned måtte økes og 
vi krevde egen ordning for veksthus. Bonde-
laget valgte å prioritere strømstøtteordningen, og 
 videre legge all energi i et godt begrunna krav til 
jordbruks oppgjøret med krav om tidlig utbetal-
ing av kostnadskompensa sjonen. Gjennomslag 
i slike saker krever både god politikerkontakt og 
forståelse hos folk flest.

POLITIKERKONTAKT 
Vestfold og Telemark Bondelag møtte stortings-
benkene om kostnadsveksten. Ekte historier 
rett fra bønder i eget fylke gjør inntrykk. Videre 

 ar rangerte fylkeslaget en bondefrokost for fylkes-
politikere der også NRK var til stede.

MEDIA 
Fylkesstyret vedtok flere uttalelser som ble spredt 
i lokalaviser over hele fylket. Mange lokallag  bidro 
også med historier om kostnadssituasjonen på 
egen gård. Samordna budskap i alle ledd i organ-
isasjonen ga resultater. Utpå våren snakket alle 
om «kostnadskompensasjon», også i sentrale 
medier som Aftenposten og NRK.

MATSIKKERHET
Med Russlands invasjon av Ukraina, ble kost-
nadskrise og strømkrise forsterket av fare for 
forsyningskrise og energikrise. Å produsere mat-
korn til egen befolkning fikk ny oppmerksomhet. 
22-25% av Norges matkorn produseres i Vestfold 
og Telemark, og garantier for lønnsomhet i mat-
kornproduksjonen opptok mange medlemmer.

Regjeringen viste vilje til å prioritere matproduks-
jonen, - forsvar og landbruk ble budsjettvinnere. 
Usikkerhet og likviditetsproblemer preget like-
vel mange bønder. Strekket i laget er også større,  
- krisepakker og kompensasjon treffer ikke alle. 
Fylkesstyret var høsten 2022 opptatt av å aner-
kjenne jobben politikerne har gjort, og framheve 
noe av det Bondelaget har oppnådd:

 •  Målretta strømstøtte (med forbedringer i 
  flere runder)
 • Heving av priser på kjøtt og egg midt i året
 • Løfter i forkant av jordbruksoppgjøret om full 
  kostnadskompenasjon, lønnsomhet i korn-
  produksjonen og ekstra utbetaling i 2022
 • Historisk nivå på jordbruksoppgjøret, med 
  kr 40 000 til tetting av inntektsgap (utover  
  full kostnadsdekning og inntektsutvikling  
  som andre) – se egen sak

EKSTRAORDINÆR KOMPENSASJONSORDNING  
FOR FROSTSKADDE FRUKTTRÆR

Vinteren 2021 fikk en del fruktprodusenter store frostskader på sine 
frukttrær. En arbeidsgruppe bestående av Bondelaget, Gartnerhallen, 
 Telefrukt m.fl. begynte umiddelbart å se på mulige erstatningsordninger. 
 Landbruksdirektoratet konkluderte i januar 2022 med at ingen av 
 dagens ordninger gir god erstatning eller kompensasjon for skadene når 
frukttrærne dør. Arbeidsgruppa laget da et forslag til erstatningsordning. 
 Arbeidsgruppa hadde håpet på en rask løsning. Forslaget ble presentert 
for LMD i februar, men det ble gitt klar beskjed om at dette måtte jord-
bruket og staten se på i jordbruksoppgjøret.

Mange fruktbønder fulgte spent med, både da jordbrukets krav og statens 
tilbud ble lagt fram tidligere i mai, og gledelig nok kunne vi slå fast;
Vi fikk fullt gjennomslag for vårt forslag til kompensasjonsordning i årets 
jordbruksavtale!
 Noen praktiske forhold knyttet til utbetaling gjenstår dessverre å løse, 
noe som Bondelaget jobber med. Saken viser dog at det nytter å komme 
med innspill til jordbruksoppgjøret.

 aktiviteter og arrangement for medlemmer som 
spenner seg fra bondepub og bondetrim til fag-
møter om klimaplaner, solceller og psykisk helse.

Honnør til våre lokallag i hver krik og krok.
Bonde laget er overalt og trengs overalt. 



 
 
 

  
 

 

Når alt skal spire og gro vokser også arbeids-
mengden. Vi hjelper deg i den travleste tida med rask 
service, et bredt produktutvalg og digitale løsninger 
som gir god lønnsomhet.

Ring 72 50 50 50 for reservedeler og 
teknisk support på landbruksmaskiner. 

Det finnes ei tid når tida 
ikke alltid strekker til.
Vi er klare til innsats.

Med 90.000 besøkende er Dyrsku’n landets 
største møteplass for mat og landbruk, da må 
Bonde laget være godt synlig. Nær sagt alle land-
brukets organisasjoner er til stede under samme 
paraply; Møt Landbruket. Dette året slo Norges 
Bondelag til med en stor stand rett ved hoved-
gata. Ansatte og tillitsvalgte fra sentralt hold og 
fra fylket var til stede alle dagene. 
 Det ble gode samtaler med bønder om hva de er 
opptatt av, samt fine anledninger til å prate med 

folk i alle aldre for å formidle kunnskap om norsk 
landbruk og matproduksjon. I tillegg ble det gitt 
bort epler fra Telemark i bøtter og spann, solgt 
haugevis med gensere og t-skjorter og vervet nye 
medlemmer! 
 En viktig del av Møt landbruket er foredrags- 
og debatt teltet som er plassert tett på bondelaget 
sin stand og Husdyrhallen. Bondelaget deltok i 
flere debatter om norsk landbruk.
Vi ses 8.-10. september 2023!

BONDELAGET SYNLIG 
PÅ DYRSKU’N
Dyrsku’n har blitt arrangert i over 150 år og aldri blitt avlyst. 
Et virus fra Kina klarte imidlertid det to verdenskriger ikke har 
klart! Så etter to år uten folkefest i Seljord var gleden stor, 
09. -11. september kunne folk og fe møte hverandre igjen!

Nesten midt i hovedgata stod Generalsekretær i Norges Bon-
delag, Sigrid Hjørnegård og delte ut epler og inviterte til en 
landbruksprat.

Over lang tid hadde det i lokallag, fylkeslag og 
sentralt, blitt lagt ned en stor arbeidsinnsats for å 
dokumentere og argumentere for nødvendigheten 
av et godt jordbruksoppgjør. 33 av våre 37 lokallag 
engasjerte seg og ga innspill til jordbruksopp-
gjøret, og fylkesstyret vedtok en offensiv uttalelse 
som ble sendt Norges Bondelag. Jordbrukets krav 
endte på 11.6 milliarder kroner.
 Denne samla arbeidsinnsatsen ga resultater! 
Den største forhandslingsgevinsten fikk vi da 
Staten la fram sitt tilbud med full kostnadskom-
pensasjon, mulighet for inntektsutvikling som 
andre i kroner og reduksjon av inntektsgap med 
30 000 kr. pr. årsverk. 
 Det ble likevel tøffe forhandlinger, og part-
ene nyttet tidsrommet som var til forhandling 

fullt ut. Den 16. mai kalte partene inn til presse-
konferanse for å orientere om den fram forhand-
lete avtalen.
 Avtalen landet på 10,9 milliarder kroner, noe 
som er på 778 millioner mer enn statens tilbud. 
Avtalen innebærer mulighet for inntektsløft i 
2023 på 64 000 kroner/årsverk, hvorav 40 000 
kroner/årsverk går til reduksjon av inntekts gapet. 
De varige budsjettoverføringene økte med 5,5 
milliarder kroner. 
 Jordbruksavtalen 2022 ble en god start på en 
opptrapping. Staten skal ha anerkjennelse for å ha 
kommet jordbruket i møte på en rekke  punkter. 
Samtidig er det svært viktig å understreke at 
 næringa har behov for flere gode jordbruks-
avtaler. Inntektsgapet skal tettes!

Jordbruksoppgjøret 2022 
– SOLID FORARBEID 
BIDRO TIL GODT RESULTAT
Våre medlemmer hadde svært høye forventninger til jordbruks-
forhandlingene i 2022. Bakgrunnen var enorm kostnadsvekst, 
stort behov for tetting av inntektsgap mot andre grupper, og en 
regjering som gjennom Hurdalserklæringen løftet forventingene 
kraftig. 
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Verving av nye medlemmer er en viktig del av standen til bon-
delaget. Her har Elisabeth Larsen fra kontoret vervet Emma F. 
Pedersen.

BONDETINGET PÅ LILLEHAMMER

Vestfold og Telemark Bondelag sendte, i tillegg til fylkesleder Aslak Snarteland og nestleder 
Silje Eckdahl, 9 utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 15.-16. juni. VTB hadde to innlegg 
i generaldebatten. Hans Kristian Berge ga en klar melding til Norges Bondelag om å lytte til 
norske industriprodusenter av grønnsaker og potet. Inger Synøve Johnsen advarte mot at dyrka 
jord blir brukt til å produsere råstoff til biogassanlegg. Under fri debatt tok Hans Jørgen Olsen 
Røren ordet om situasjonen for kornprodusentene, Hege Gonsholt snakket om kvoteordningen 
for melk, og Anne Helene S. Bruserud tok opp dyrevelferd og tilskudd. 



Økonomi i  landbruket, 
 finansiering, forsikring, 
sparing eller gårds
overdragelser som tema  
på neste medlemsmøte?

Våre distriktssjefer har lang erfaring fra landbruket, og er 
 spesialister på finansiering, forsikring og eiendomsmegling  
for landbruk. De deler gjerne av sin kompetanse til ditt lokallag  
– om det er medlemskveld, gårdsbesøk eller årsmøte. 
 
Finn din distriktssjef på landkreditt.no/distriktssjefer

Sjekk mer på landkreditt.no
eller ring oss på 23 00 08 00

Husk! Vi tilbyr konto til lokallaget med gode betingelser. Det er 
enkelt å opprette og å bytte  disponenter når kassereren byttes.

Les mer på: Landkreditt.no/lokallagskonto

LOKALLAGSKONTO

Booke en  
distriktssjef 

til medlems
møtet?

Lokalt tilstede for lokallaget
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FRAMTIDA ER GRØNN  
OG FULL AV MULIGHETER –  
I Vestfold og Telemark er vi så heldige å 
ha 3 skoler som tilbyr videregående  
utdanning innen naturbruk/landbruk/
gartner/hest/dyrefag/skogbruk/
voksenagronom; 

• Melsom vgs  
• Nome vgs, avdeling Søve  
• Gjennestad vgs  

Det gir våre ungdommer ekstra gode  
muligheter for å velge utdanning som 
gir grønn kompetanse. 

VI TRENGER  
GRØNNE FRAMTIDSHELTER ! 

Etter konstituerende årsmøte i Telemark Bondelag bestod styret av Leder 
Aslak Snarteland, nestleder Trude Flatland, styremedlemmer: Anne Birgitte 
Riis-Johansen, Hege Gonsholt, Henrik Kjeldsen, Mette Bøe (TBK),  Magnus 
Rød (VTBU), Mikkel Aanderaa (1. vara), Simen Rønning (2. vara), Turid 
 Opsund (3. vara).

STYRET I TELEMARK 
BONDELAG 
fra 19. november 2022

f.v.: Anne Birgitte Riis-Johansen, Hege Gonsholt, Aslak Snarteland, Trude Flatland, Mette Bøe 
og Henrik Kjeldsen. Mikkel Aanderaa og Magnus Rød var ikke til stede da bildet ble tatt.

MEDLEMMER ved årets slutt. Vestfold Bondelag 3099 medlemmer. 
Telemark Bondelag 1658 medlemmer.  
 
FYLKESKONTORENE har felles administrasjon fram til 01.01.2024. 
Ansatte i Vestfold Bondelag har kontorsted på Gjennestadtunet i  Stokke. 
Ansatte i Telemark Bondelag har kontorsted på Brenna, Gvarv.  
Fylkes kontoret har fra mars 2021 til november 2022 vært bemannet 
med  organisasjonssjef Elin Røed, seniorrådgiver Jan Thorsen,  rådgiver 
Amund Kind, rådgiver Turid Stalsberg og førstekonsulent Elisabeth 
Larsen.  
 
Sentralbord: 33 36 32 00.  
E-post: vestfold@bondelaget.no og telemark@bondelaget.no

 
Årsmeldingen skal endelig godkjennes på Vestfold Bondelag sitt årsmøte 
14. mars 2023 og Telemark Bondelag sitt årsmøte 18. mars 2023.

Årsmelding 2022

Sammen 
har vi tatt vare 
på det norske 
landbruket i 
over 60 år
{Forsikring} {Pensjon}

Som medlem av Norges Bondelag får du
• minst 20 % på private skadeforsikringer
• 20-40 % rabatt på landbruksforsikringer
• god pris på pensjonsordninger
• tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring
 

Les mer på gjensidige.no/bondelaget.

Etter konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag bestod styret av: Leder 
Hans Jørgen Olsen Røren, nestleder Inger Synøve Johnsen, styremed lemmer: 
 Karin Langaas, Thomas Pettersen, Hans Kristian Berge, Lene Bråtejorde 
(VBK), Magnus Rød (VTBU), Kjell Erik Strand (1. vara), Hans Wilhelm Wedel 
Jarlsberg (2. vara), Ole Andreassen (3. vara).

STYRET I VESTFOLD 
BONDELAG 
fra 19. november 2022

f.v.: Kjell Erik Strand, Hans Jørgen Olsen Røren, Inger Synøve Johnsen, Hans Kristian Berge, 
Karin Langaas og Thomas Pettersen. Lene Bråtejorde og Magnus Rød var ikke til stede da bildet 
ble tatt.
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Årsmøtesak 9: Regnskap for 2022 Vestfold og Telemark Bondelag. 

 
Fylkesstyrets innstilling: 
 
Årsmøtet i Telemark Bondelag godkjenner regnskapet for Vestfold og Telemark Bondelag for 
2022. Underskuddet på kr 256 944 trekkes fra egenkapitalen.  
 
Saksutredning 
 
Vestfold og Telemark Bondelag var en avdeling i Norges Bondelag og regnskapet skal derfor ikke 
revideres her i fylket. Fylkeslagene har en avsatt egenkapital som regnskapets 
overskudd/underskudd kan tillegges/fratrekkes. Derfor skal fylkesårsmøtet fortsatt godkjenne 
regnskapet og budsjettet. 
 
Både ved sammenslåing av fylkeslaget i mars 2021 og ved deling i november 2022 ble det vedtatt 
at regnskapet skulle slås sammen eller deles ved hele regnskapsår. Dette var både praktisk og 
økonomisk. Vestfold og Telemark hadde derfor felles regnskap fram til 31.01.2022. Dette 
regnskapet skal nå godkjennes av årsmøtene i begge fylkeslag.  
 
I protokollen fra ekstraordinært årsmøte i VTB 19.11.2022 står det: 
«Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag fortsetter med felles økonomi ut 2022. Ved årsskifte 
deles den avsatte egenkapitalen etter samme forhold som de to fylkeslagene bidro med 
egenkapital inn ved sammenslåingen i 2021». Vestfold Bondelag hadde ekstra kostnader på 
omtrent kr 30 000 etter deling (todagers styremøte og flybilletter for 2023 belastet 2022). Dette 
ble det tatt hensyn til ved deling av egenkapitalen ved årsskiftet. 
 
Driften av kontoret med lønnskostnader for ansatte, husleie osv. belastes regnskapet i 
Bondelagets Servicekontor AS. Disse kostnadene er derfor ikke med i regnskapet til Vestfold og 
Telemark Bondelag som hovedsakelig omfatter fylkeslagets aktiviteter. 
 
Vedlagte regnskap består av fire kolonner: 

• Regnskap 2022 
• Budsjett 2022 

• Avvik 

• Regnskap 2021 
Budsjett for 2023 er et eget dokument siden dette er første året med delt fylkeslag. 
 
Prosjekter som Vestfold og Telemark Bondelag eier, inngår i regnskapet. Prosjekter som ikke er 
avsluttet justeres med en overføring (positiv eller negativ) til neste år. På denne måten påvirker 
ikke prosjektene resultatet i regnskapet. Det året et prosjekt er avsluttet, vil et eventuelt 
overskudd eller underskudd påvirke regnskapet.  
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Det var i 2022 ett pågående prosjekt og et som ble avsluttet: 
 

• Kornprosjektet i Telemark:  
2022 er det andre hele driftsåret. I dette prosjektet er Jan Thorsen prosjektleder, slik at det ikke 
er innleid eksterne til denne rollen. Mye av utgiftene (som blir egeninnsats i prosjektet) belastes 
da Bondelagets Servicekontor AS. I 2022 har det vært mindre aktivitet enn planlagt siden 
prosjektleder måtte fungere som organisasjonssjef våren 2022. Det er utbetalt tilskudd (konto 
3950). Overskuddet i prosjektet for 2022, kr 21 472, er trukket fra regnskapet og overført til 
Telemark Bondelag for 2023 (konto 3951). 
 

 

• Mobile fossilfrie varmekilder til korntørker: 
Dette prosjektet hadde som mål å teste ut om det er mulig å utnytte mobile fossilfrie 
varmekilder fra byggebransjen til korntørking, og formidle denne kunnskapen til 
landbruksnæringa på østlandet ved hjelp av demonstrasjonsanlegg. Prosjektet har ikke gått som 
planlagt. Dette skyldes en kombinasjon av korona, sesonger med lite tørkebehov og tekniske 
utfordringer som gjør løsningen dyrere enn antatt. Prosjektet ble ferdigstilt i mars 2022, og 
regnskapet viser et lite overskudd på kr 13 768. Overskuddet skyldes at Norges Bondelag som har 
gjort tjenester i prosjektet som de ikke har fakturert fylkeslaget. 
 
Resultatregnskap for 2022. 
 
Regnskapet viser et underskudd på kr 256 944. Det var budsjettert med et underskudd pr kr 
100 000. De største avvikene i forhold til budsjett er på følgende poster:  

• 3930 Andre inntekter: Tilskudd fra Landbruksrådet Øst (samvirke). Dette er midler vi 
søker på hvert år og tar det ikke med i budsjettet. 

• 3950 Andre inntekter/ offentlig tilskudd: Tilskudd til prosjekter var ikke med i budsjettet. 
• 5090 Refusjon/avsatt lønn: Her er det både møtegodtgjørelse fra 2021 som ble utbetalt i 

2022, og godtgjørelser som hører til 2022 som ble utbetalt i 2023. Vi måtte avsette dette 
på regnskapet for å være ajour ved nyttår når egenkapitalen skulle deles.  

• 5320 Daggodtgjørelse: Kr 80 000 mer enn budsjettert, dvs høyere møteaktivitet enn 
beregnet 

• 6300 Husleie. Dette var ikke budsjettert. Er relatert til leie av stand på Dyrsku’n. Her 
delte vi på kostnader med Norges Bondelag. 

• 7100 Bilkostnader og 7142 Reisekostnader: Mindre enn budsjettert. Det var stor 
usikkerhet knyttet til hvor mye reising det ble i sammenslått fylke. Etter at det ble kjent at 
fylket deles, har styremedlemmer ofte prioritert møter tilknyttet den delen av fylket de 
selv bor i (som lokallagsårsmøtene). 

• 7220 Møtekostnader: Ca kr 80 000 mer enn budsjettert. Prisene på møterom, servering 
og overnatting har økt. På ledermøtet og årsmøtene i november hadde vi opppgradert 
festmiddag i eget lokala for å markere avslutningen av VTB 

• 7330 Deltagerkostnad kurs: Kr 45 000 mer enn budsjettert. Flere kurs (Ta Grep, 
Internasjonal landbrukspolitikk) startete opp igjen etter koronaen. 

• 7706 Aktivitetsmidler til lokallaga: Vi har bevilget noe i godtgjøring til lokallag pr deltager 
på årsmøtet. Dette utgjør ca kr 100 000. I 2022 var det både ordinært årsmøte i mars og 
ekstraordinært i november, slik at dette ble dobbelt. 

 
Det foreslås at underskuddet på kr 256 944 trekkes fra egenkapitalen. Etter at underskuddet er 
fratrukket, er den på kr 3 121 223. Kr 30 000 forfordeles Telemark Bondelag som forklart ovenfor. 
Det resterende deles etter forholdet 61% til VB og 39% til TB. 
 
Egenkapitalen de nye fylkeslaga starter med blir da: 
Vestfold Bondelag kr 1 889 583 
Telemark Bondelag kr 1 231 640 



Norges Bondelag

Resultat Vestfold og Telemark

Periode:  202212

Regnskap for VTB 2022

2022 2022 Avvik 2021

Regnskap Budsjett Regnskap

3080 Porto avgiftspliktig 0 0

3082 Annonser 24 500 30 000 -5 500 48 213

3090 Andre avg.pliktige inntekter 31 638 30 000 1 638 28 508

3190 Andre avgiftsfrie inntekter 0 0

3210 Kurs- og deltakerinntekter 0 18 000

Salgsinntekter 56 138 60 000 -3 862 94 721

3930 Andre Inntekter 44 000 44 000

3940 Andre inntekter 0 144 500

3950 Off.tilskudd - stat/fylke/kommune 50 000 50 000 445 500

3951 Ovf. til/fra neste/forrige år -21 472 -21 472 36 375

Andre inntekter 72 528 0 72 528 626 375

3990 Rammetilskudd 1 797 000 1 797 000 0 1 834 000

3993 Støtte Aktive lokallag 378 146 379 000 -854 377 709

Sentrale bevilgninger 2 175 146 2 176 000 -854 2 211 709

Sum inntekter 2 303 813 2 236 000 67 813 2 932 805

5020 Timelønn -11 550 -20 000 8 450 -56 645

5030 Avsetning feriepenger -1 386 -1 386 -7 505

5090 Ref./avsatt lønn -66 728 -66 728 -23 495

5260 Bompenger/Trekkpl.reiser -300 -300

5320 Møtegodtgjørelse/daggodtgj. -829 900 -750 000 -79 900 -833 816

5330 Fast godtgj.honorar till.valgt -225 533 -200 000 -25 533 -214 750

5400 Arbeidsgiveravgift -152 859 -136 770 -16 089 -157 339

5430 Arbeidsgiveravg.av feriepenger -195 -195 -1 058

5480 Innskuddspensjon 0 -717

5960 Kurs, seminar 0 -20 000

Lønn og godtgjørelser -1 288 452 -1 106 770 -181 682 -1 315 325

6300 Husleie -23 997 -23 997

6590 Kjøp av andre driftsmidler 0 -2 519

6730 Honorar/Foredrag -14 440 -50 000 35 560 -42 845

6790 Andre fremmede tjenester 0 -463 125

6791 Kunngjøring SMS -18 620 -18 620

6800 Kontorrekvisita -4 907 -10 000 5 093 -15 482

6810 Kopieringspapir -840 -840

6820 Trykkekostnader eksternt -39 989 -30 000 -9 989 -40 837

6842 Fri avis 0 -4 440

6844 Bøker, litteratur -1 047 -1 047

7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig -131 084 -200 000 68 916 -94 116

7142 Reisekostnader -28 911 -40 000 11 089 -16 756
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7220 Møtekostnader -511 565 -430 000 -81 565 -293 186

7310 Annonser,kunngjøringer -29 125 -10 000 -19 125 -27 300

7330 Deltakerkostnad på møter/kurs-/konferanser mm -65 860 -20 000 -45 860 -3 250

7332 Markedsmateriell -30 859 -30 000 -859 -80 106

7410 Kontingenter -500 -10 000 9 500 -500

7420 Gaver -13 136 -25 000 11 864 -24 711

7706 Aktivitetsavh. utbetaling/aktivitet lokallag -402 644 -350 000 -52 644 -55 000

7720 Støtte til diverse eksterne org. m.m. -20 000 20 000 -13 125

7770 Bank og kortgebyr 0 -748

7790 Andre kostnader -37 500 -34 230 -3 270

7830 Tap på fordringer 0 -3 600

Andre kostnader -1 355 023 -1 259 230 -95 793 -1 181 647

Sum kostnader -2 643 475 -2 366 000 -277 475 -2 496 972

Driftsresultat -339 662 -130 000 -209 662 435 833

8050 Renteinntekter 82 718 30 000 52 718 44 251

Finansresultat 82 718 30 000 52 718 44 251

Resultat -256 944 -100 000 -156 944 480 084

Side 2 av 4
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Årsmøtesak 10: Budsjett for 2023 - Telemark Bondelag 

 
Fylkesstyrets innstilling: 
 
Årsmøtet godkjenner det framlagte forslaget til budsjett for 2023 
 
Saksutredning 
De to siste årene (2021 og 2022) har det vært utarbeidet og vedtatt budsjett for Vestfold og 
Telemark Bondelag (VTB). Det medfører at det er noe krevende å utarbeide forslag til budsjett for 
«nye» Telemark Bondelag for 2023.  
 
Som grunnlag for budsjett for Telemark Bondelag 2023 har org. sjefen dels brukt regnskapstall 
fra regnskapsåret 2020 for Telemark Bondelag, og dels tall fra regnskap 2022 for VTB. Selv om 
noen av budsjettpostene for 2023 er eksakte, er flere av budsjettpostene basert på best mulig 
skjønn. 
 
Omtale av enkeltbudsjettposter. 
 
Inntekter. 
Budsjettpostene 3990 Rammetilskudd og 3993 Støtte Aktive lokallag er sikre tallstørrelser på 
inntektssida. De to postene er overføringer fra Norges Bondelag, og utgjør den absolutt største 
delen av samlet inntektsside på kr. 1 124 199,- . Budsjettpost 3930 Andre inntekter, Landbruksråd 
Øst er og sikker tallstørrelse, i den forstand at budsjettposten representerer tilsagn for tilskudd til 
tre aktiviteter planlagt i 2023 (Dyrsku’n, politikerkontakt og aktivitet i valgkampen). 
 
Kostnader. 
Budsjettposten 5320 Møtegodtgjørelse/daggodtgjørelse er satt til kr. 400 000,-. Tallstørrelsen er 
en beste vurdering, med grunnlag i tidligere regnskapstall. Budsjettposten 5330 Fast godtgj. 
honorar tillitsvalgt på kr. 161 000 er fylkesleders faste godtgjørelse. Tallstørrelsen er sikker. 
Budsjettpostene fra og med 6440 til og med 7706 er satt med grunnlag i beste vurdering.  
 
Budsjettpost 7706 Aktivitetsavh. utbetaling/ aktivitet lokallag speiler budsjettpost 3993 Støtte 
Aktive lokallag. Eventuelle ubrukte midler på denne budsjettposten vil bli benyttet til annen støtte 
for lokallaga.  
 
Forslag til budsjett for 2023 viser ei samlet kostnadsside på kr. 1 174 699, -. Det gir et negativt 
driftsresultat før renteinntekter på kr. 50 500,-. Renteinntekter er beregnet til kr. 30 000,- . 
Korrigert for renteinntekter blir det budsjettert med et negativt resultat på kr. 20 500. , som blir å 
belaste egenkapitalen.   
 
Pr. 01. 01. 2023 er egenkapitalen for Telemark Bondelag på kr. 1 231 640,-.  
 



Budsjett Telemark 2023

Periode:  202012

Dato: 16.02.2023.

Budsjett 

2 023

3000 Salgsinntekter avgiftspliktig 30 000

3082 Annonser 16 000

Salgsinntekter 46 000

3930 Andre inntekter, tilskudd Landbr.Øst 37 000

Andre inntekter 37 000

3990 Rammetilskudd 883 000

3993 Støtte Aktive lokallag 158 199

3995 Intern fordeling 

Sentrale bevilgninger 1 041 199

Sum inntekter 1 124 199

5320 Møtegodtgjørelse/daggodtgj. -400 000

5330 Fast godtgj.honorar till.valgt -161 000

5400 Arbeidsgiveravgift 0

Lønn og godtgjørelser -561 000

6440 Leie transportmidler -8 000

6730 Honorar/Foredrag -20 000

6800 Kontorrekvisita -4 000

6820 Trykkekostnader eksternt -20 000

7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig -85 000

7142 Reisekostnader -17 000

7220 Møtekostnader -250 000

7310 Annonser,kunngjøringer -15 000

7330 Deltakerkostnad på møter/kurs-/konferanser mm-20 000

7332 Markedsmateriell -8 000

7410 Kontingenter -500

7420 Gaver -8 000

7706 Aktivitetsavh. utbetaling/aktivitet lokallag -158 199

Andre kostnader -613 699

Sum kostnader -1 174 699

Driftsresultat -50 500

8050 Renteinntekter 30 000

Finansresultat 30 000

Resultat -20 500

Side 1 av 1
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Årsmøtesak 11: Arbeidsplan for 2023 - 2024 - Telemark Bondelag. 

 
Fylkesstyrets innstilling: 

Årsmøtet godkjenner framlagte forslag til arbeidsplan for Telemark Bondelag 2023 – 2024. 
 
Styrets innstilling til arbeidsplan for Telemark Bondelag er i stor grad et kopieringsprodukt 
av den arbeidsplanen som er gjeldende, og som ble vedtatt på årsmøtet til Vestfold og 
Telemark Bondelag på ordinært årsmøte i mars 2022. Styret innstiller på noen mindre 
justeringer, i tillegg til nødvendig korrigering av navn.  
 
Arbeidsplanen dekker svært mange områder, noe som fører til at arbeidsplanen blir 
forholdsvis omfattende. Til tross for det, så er arbeidsplanen et dokument som i liten grad er 
«framme» i organisasjonen i perioden mellom årsmøtene. Det er flere grunner til at det er 
slik. 
 
Én årsak er trolig at mengden saker til fylkesstyret gjennom året er så vidt stor, og at sakene 
tar så mye oppmerksomhet at arbeidsplanen blir litt «glemt». En annen årsak kan være at 
ved behandling av arbeidsplanen i forkant av årsmøtet, så kan styret og fylkeskontoret 
konkludere med at mange av punktene i arbeidsplanen har et nærmest kontinuerlig fokus 
gjennom året. Likevel bør en sjekk/gjennomgang av arbeidsplanen være sak på flere av 
styremøtene (f.eks. 2 – 3 ganger) i løpet av året. En slik gjennomgang vil være en sjekk for 
styret om styret følger opp de temaene/sakene som er satt opp i arbeidsplanen. 
Arbeidsplanen er et svært viktig styringsdokument for hele organisasjonen, og en 
gjennomgang av den flere ganger i året, vil sannsynligvis og føre til et mer bevisst forhold til 
arbeidsplanen. 
 
Styret i Telemark Bondelag skal innstille til årsmøtet i sak om arbeidsplan. Med det som 
bakgrunn har styret foretatt en grundig gjennomgang av forslag til arbeidsplan for 2023 – 
2024. Styret i Telemark Bondelag ønsker å utfordre årsmøtet på følgende problemstillinger: 
 

✓ Treffer arbeidsplanen? 
✓ Er den for omfattende? 
✓ Er det noe som bør tones ned, eventuelt fjernes? 
✓ Er det noe som bør vektlegges sterkere, eventuelt noe som mangler? 
✓ Hvor ofte bør gjennomgang av arbeidsplanen gjøres i løpet av arbeidsåret? 

 
Hvis det er andre problemstillinger årsmøtet mener er relevant å drøfte i forbindelse med 
gjennomgang av arbeidsplanen, står årsmøtet selvsagt fritt til å gjøre det.  
 
 
 
 
 
 



Arbeidsplan for Telemark Bondelag 2023 - 2024 
 
Styrets innstilling til årsmøtet 18.03.2023 

1. Politikk og næring 
MÅL TILTAK 

ØKTE INNTEKTER OG BEDRE RAMMEVILKÅR FOR VÅRE MEDLEMMER - Ha et godt samarbeid med resten av organisasjonen og gjøre vår del av jobben i 
jordbruksforhandlingene 

- Ha god kontakt med lokallaga om innspill til jordbruksforhandlingene og få 
innspill fra alle lokallag 

- Profilere at landbruket og tilknyttede næringer er en viktig del av næringslivet i 
Telemark 

- Styrke det mentale importvernet gjennom tettere kobling mellom bonde og 
forbruker – øke markedet for norskprodusert mat 

- Bygge kunnskap og forståelse for de fire bærebjelkene i landbrukspolitikken: 
o Importvernet 
o Samvirkebasert markedsregulering 
o Eiendomsregelverket 
o Økonomiske virkemidler 

VÆRE SYNLIGE OG BLI HØRT AV VÅRE POLITIKERE, SLIK AT DE TALER 
LANDBRUKETS SAK PÅ STORTINGET, FYLKESTING OG I KOMMUNESTYRER 
 

- Fortsette å bruke de gode møtearenaene vi har med stortingsrepresentanter og 
fylkespolitikere 

- Oppfordre lokallaga til å ha god kontakt med kommunepolitikere 
- Ha god kontakt med alle politiske partier 
- Gi våre politikere kunnskap og kjennskap til landbruket i Telemark 
- Skape oppmerksomhet om våre saker, f.eks. gjennom vårkampanjen 

BIDRA TIL NÆRINGSUTVIKLING FOR VÅRE MEDLEMMER - Samarbeide bredt med andre landbruksorganisasjoner, fylkeskommunen, 
Statsforvalteren, NHO og LO/NNN/Fellesforbundet  

- Eie eller delta i utviklingsprosjekter der det er en naturlig rolle for Bondelaget, 
f.eks. Kornprosjektet i Telemark 

- Styrke bonden som driftsleder og arbeidsgiver 
- Bidra til kurs og fagmøter som utvikler bonden som agronom, med fokus på både 

matproduksjon og klima  
MER KLIMAVENNLIG MATPRODUKSJON I TELEMARK – KUTTE UTSLIPP OG 
BINDE MER KARBON UTEN Å REDUSERE MATPRODUKSJONEN 

- Være aktive i utforming av landbrukets klimapolitikk  
- Støtte gjennomføringen av Landbrukets klimaplan, og ha egen tiltaksplan for 

Telemark  
- Bygge kunnskap om klimatiltak hos egne medlemmer 



Arbeidsplan Telemark Bondelag 2022-23 

- Aktivt oppfordre medlemmer til å gjennomføre klimatiltak på egen gård, f.eks. 
bruk av klimakalkulatoren 

- Økt lønnsomhet til bonden vil være ett viktig klimatiltak, da det fører til at det 
kan investeres i nyere, mer klimavennlig og effektivt utstyr. 

SIKRE EN VARIERT MATPRODUKSJON PÅ ET MANGFOLD AV GÅRDSBRUK I 
HELE FYLKET 

- BEDRE VILKÅRENE FOR UTNYTTING AV GÅRDENS RESSURSER OG 
BRUK AV UTMARK TIL MATPRODUKSJON 

- STYRKE OG ØKE PRODUKSJONEN AV KORN OG GRØNT (POTETER, 
GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR) 

- Gi tydelige prioriteringer i forbindelse med jordbruksforhandlingene 
- I samarbeid med andre organisasjoner bidra til å skape gode produsentmiljø for 

våre medlemmer 
- Styrke kornproduksjonen gjennom «Kornprosjektet i Telemark» og andre 

aktiviteter rettet mot kornprodusenter 
 

SIKRE REKRUTTERING TIL BONDEYRKET OG GRØNN KOMPETANSE TIL 
VIKTIGE FAGGRUPPER RUNDT BONDEN 

- Jobbe for: 
- bedre lønnsomhet og gode velferdsordninger 
- et velfungerende konsesjonsregelverk 
- et godt omdømme 
- Markedsføre naturbruksutdanning for ungdommer i samarbeid med Nome vgs. 

avd. Søve. 
- Samarbeide bredt med Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag 
- Arrangere kurs og samlinger for unge bønder og landbruks interessert ungdom 

ALLE SKAL KJENNE TIL VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG - Gjøre medlemmer bevisste på hvilket ansvar vi har når det gjelder miljø, klima, 
forurensing, dyrevelferd, matsikkerhet og beredskap 

- Synliggjøre for befolkningen at landbruket gir trygg mat, god plante- og 
dyrehelse, økt beredskap og åpent kulturlandskap 

- Vi skal være en tydelig stemme mot de ekstreme holdninger flere natur, 
miljøvern og dyrevernorganisasjoner samt enkelte politiske parti fremmer. Det er 
vårt samfunnsoppdrag og sørge for at deres ekstreme holdninger ikke blir 
pensum for våre barn og unge. 

DYRSKU’N I SELJORD SKAL VÆRE DEN FREMSTE NASJONALE ARENAEN FOR 
MAT OG LANDBRUK 

- Bondelaget, inklusiv Norges Bondelag, skal være aktivt og synlig på Dyrsku’n 
- Samarbeide godt med Telemark Landbruksselskap og Dyrsku’n AS 

JOBBE FOR AT ROVDYRBESTANDEN HOLDES SÅ LAV SOM MULIG - I ett klimaperspektiv er det viktig at rovdyrtap av beitende produksjonsdyr 
reduseres til ett minimum, og at mest mulig av naturens kjøttressurser benyttes 
til menneskeføde. 

  
 
 

 



Arbeidsplan Telemark Bondelag 2022-23 

2. Medlemmer, tillitsvalgte og organisasjon 
MÅL TILTAK 

ØKE MEDLEMSTALLET OG ORGANISASJONSGRADEN  
- VI SKAL HA 1 700 MEDLEMMER VED UTGANGEN AV 2023 
- MEDLEMSVEKSTEN SKAL VÆRE FORDELT MED CA. 1/3 

BRUKSMEDLEMMER OG 2/3 PERSONLIGE MEDLEMMER. 
 

- OG JOBBE AKTIVT FOR Å TA VARE PÅ DE MEDLEMMENE VI HAR! 
 
 

- Jobbe systematisk slik at alle bønder blir spurt om de vil være medlemmer 
- Vervekonkurranse 
- Jobbe med verving gjennom hele året  
- Jeg er medlem fordi… - kampanjer i sosiale media 
- Ta personlig kontakt med de vi mener bør bli medlemmer. Både bønder og 

ektefeller, barn og kår-generasjonen 

TELEMARK BONDELAG SKAL VÆRE EN SELVSAGT FAGORGANISASJON FOR 
ALLE BØNDER I FYLKET 

- Vise at vi har gjennomslagskraft i landbrukspolitiske saker 
- Opptre ryddig og handlekraftig 
- Ta imot og behandle alle henvendelser fra enkeltmedlemmer på en god måte 
- Styrke jobben med grunneierrettigheter og andre situasjoner der 

enkeltmedlemmet trenger Bondelaget = Hverdagsbondelaget 
- Gjennomføre attraktive arrangement i lokallag og fylket 
- Markedsføre medlemsfordelene, inkl TESS-avtalen 

ALLE LOKALLAG SKAL FUNGERE GODT - Styrke lokallagslederrollen 
- Gjøre det enkelt å drive lokallag i Telemark  
- Kontoret og fylkesstyret skal ha god kontakt med lokallagene og gi god service 
- Skape gode møteplasser der lokallaga kan bli kjent og inspirere hverandre 
- Sørge for at alle lokallag har minst en aktivitet i tillegg til årsmøtet 

SKAPE EN «VI»-FØLELSE - VÅRE MEDLEMMER SKAL FORSTÅ HVERANDRES 
SITUASJON OG UTFORDRINGER OG KJENNE AT DET ER VIKTIG Å STÅ 
SAMMEN.  

- Fylkesarrangement hvor vi setter av god tid til å bli kjent med hverandre  
- Bygge kunnskap hos medlemmer og tillitsvalgte om landbruket nasjonalt og 

regionalt 
- Gårdsbesøk i andre områder enn eget for å skape forståelse for ulikheter 
- Fokus på de enkelte produksjoners muligheter og utfordringer 
- I større grad sette bondens psykiske helse på dagsorden 

VÅRE MEDLEMMER SKAL FØLE AT DE BLIR HØRT OG DET SKAL VÆRE KORT 
VEI FRA MEDLEMMER TIL FYLKESLAG OG LEDELSEN I NORGES BONDELAG 

- Ha gode demokratiske prosesser og innspillsrunder i aktuelle saker 
- Invitere sentrale tillitsvalgte på møter i fylket 
- Alle lokallag skal få besøk av en representant fra fylkesstyret i løpet av året 
- Styremedlemmer skal ha ekstra ansvar for oppfølging av sine kontaktlag 

GOD OPPLÆRING AV TILLITSVALGTE  - Tilbud om organisasjonskurs for alle lokale tillitsvalgte 
- Tilpasse kurs til ønsker og behov 

 

 



Arbeidsplan Telemark Bondelag 2022-23 

3. Kommunikasjon 
MÅL TILTAK 

ALLE BØNDER SKAL KJENNE TIL VÅR VIKTIGSTE INFORMASJONSKANAL – 
LANDBRUKSPORTALEN WWW.GRONTFAGSENTER.NO  

- Fylkeskontoret er redaksjonen og må sørge for godt innhold og informasjon 
- De tillitsvalgte må markedsføre landbruksportalen 
- Bruke Facebook aktivt for å synliggjøre landbruksportalen 

UTVIKLE EN GOD FACEBOOK-SIDE FOR TELEMARK BONDELAG - Oppdatere sida jevnlig med aktuelt stoff som engasjerer 
- Ha mer synlige tillitsvalgte på Facebook 

SKAPE EN KULTUR FOR AT DET ER GREIT Å STIKKE SEG FRAM, BÅDE FOR 
TILLITSVALGTE OG ENKELTBØNDER 

- Følge med på lokalaviser og sosiale medier og gi positive tilbakemeldinger på 
oppslag 

- Oppfordre lokale tillitsvalgte til å ta kontakt med media 
- Støtte lokallaga og gi dem hjelp til talepunkter i vanskelige saker 
- Mediekurs  

BONDELAGET ER FØRSTVALGET NÅR MEDIA VIL LAGE EN LANDBRUKSSAK  - Stille opp når media ønsker 
- Prate på en måte som vanlige folk forstår 
- By på oss selv, lage god radio/TV/reportasjer 
- Være etterrettelige 
- Være offensive og ha et klart budskap 

VÆRE MER SYNLIGE  - Vise fram bondens hverdag 
- Vise fram alle produksjoner og hele fylket 
- Delta på eksterne arenaer  
- Jobbe med ulike kommunikasjonsformer og være aktive der bønder/folk er 

 

http://www.grontfagsenter.no/
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Telemark Bondelag Saksframlegg  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 20.02.2023  23/00096-16 

Utarbeidet av    

Jan Thorsen    
Til: Kopi: 
                  

 

Årsmøtesak 13: Valg og fastsettelse av godtgjørelser -  valgnemndas 
innstilling. 

 
Valgnemnda for ordinært årsmøte i Telemark Bondelag har bestått av: 
 
Leder:   Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum 
Nestleder: Ann Kristin Teksle, Holla 
Medlemmer:   Hilda Vaa, Vinje og Tokke 
  Synne Vahl Rogn, Bamble 
Vara:  Arnfinn Nørstrud, Heddal (1. vara) 

Jon Midtbø, Bø (2. vara) 
 
Utdrag fra referatene til valgnemnda i Telemark Bondelag 2023.  
 
Valgnemnda for ordinært årsmøte i Telemark Bondelag i 2023 ble valgt på konstituerende 
årsmøte til Telemark Bondelag den 19. 11. 2022. Valgnemnda har jobbet med utgangspunkt i 
«Instruks for valgnemnda i Telemark Bondelag» vedtatt av konstituerende årsmøte i 
Telemark Bondelag den 19. 11. 2022. 
 
Valgnemnda har hatt seks møter i 2023 for å drøfte sammensetning av styret i Telemark 
Bondelag. Alle møter har foregått digitalt på Teams.  
 
Valgnemnda har kartlagt interessen blant dagens styremedlemmer, samt vurdert innkomne 
forslag til kandidater og andre innspill, inklusivt innspill fra medlemmer i valgnemnda. 
Valgnemnda har deretter gjort selvstendige vurderinger av alle kandidater til alle verv. 
 
Valgnemnda har også vurdert godtgjøringer til tillitsvalgte-  
 
Valgnemnda har hatt konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og har kommet fram til 
følgende innstilling for ordinært årsmøte i Telemark Bondelag i 2023:  
 
 
Valgnemndas innstilling årsmøtet i Telemark Bondelag den 18. mars 2023. 
 

a. Leder, for ett år:   
Trude Flatland, Vinje og Tokke. (Ny) 

 
b. Styremedlemmer for 2 år, fram til årsmøte 2025: 

Mikkel Aanderaa, Saude og Nes. (Ny)     
Henrik Kjeldsen, Holla. (Gjenvalg) 
 
Styremedlemmer, fram til årsmøtet 2024: 
Hege Gonsholt, Seljord                                                          Ikke på valg 
Anne Birgitte Riis Johansen, Gjerpen og Solum              Ikke på valg 
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c. Nestleder, fram til årsmøtet 2024: 

Mikkel Aanderaa, Saude og Nes. (Ny) 
 
 

d. Varamedlemmer til styret i nummerorden, for ett år: 
1. Hans Kristian Lahus, Lunde og Flåbygd (Ny) 
2. Simen Rønning, Drangedal og Tørdal (Gjenvalg) 
3. Turid Opsund, Vinje og Tokke (Gjenvalg) 

 
e. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte: 

 
Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte i 2023: 

              Hege Gonsholt, Seljord  
              Henrik Kjeldsen, Holla  
 
              Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte i 2023 og 2024: 
              Mikkel Aanderaa, Saude og Nes  

 
Vara: 
1. Anne Birgitte Riis Johansen, Gjerpen og Solum. 
2. Hans Kristian Lahus, Lunde og Flåbygd. 
3. Simen Rønning, Drangedal og Tørdal. 

 
f. Ordfører for årsmøtet 2024: 

Ordfører:         Astrid Staurheim, Bø (Ny)                     
Varaordfører: Per Arne Hoppestad, Gjerpen og Solum (Gjenvalg) 

 
g. Valgnemnd for årsmøtet 2024: 

1. Ann Kristin Teksle, Holla  (- 2024) (Gjenvalg) 
2. Magnus Hartveit, Lunde og Flåbygd (- 2024) (Ny) 
3. Hilda Vaa, Vinje og Tokke (- 2025) (Gjenvalg) 
4. Roar Meen, Gjerpen og Solum (- 2025) (Ny) 
5. Lars Vassend, Eidanger (- 2026) (Ny) 
 
Vara: 
1. Arnfinn Nørstrud, Heddal. 
2. Jon Midtbø, Bø. 
3. Anders Stensrød, Siljan. 
 
Leder av valgnemnda fram til årsmøtet 2024: 
Ann Kristin Teksle, Holla. 
 
Nestleder av valgnemnda fram til årsmøtet 2024: 
Hilda Vaa, Vinje og Tokke. 

 
h. Godtgjøring til tillitsvalgte fram til årsmøtet 2024: 

 
Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt godtgjørelser som også gjelder for 
fylkeslagene. Dette er: 

− Fast godtgjørelse til fylkesleder: kr 161 000 pr år. 

− Møte/fraværsgodtgjørelse: Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale 
møter gis når det foreligger innkalling og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til 
møtet. Satsene gjelder også for fylkeslagene. Satser: 

▪ Fravær inntil 2 timer: kr 650,- 
▪ Fravær 2 – 4 timer: kr 1300,-    
▪ Fravær over fire timer: kr 2600,- 
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              Valgnemnda foreslår følgende tillegg for Telemark Bondelag: 

• Godtgjørelser gis til fylkesstyremedlemmer, medlemmer i valgnemnda og 
ordfører i årsmøtet. Medlemmer i faste utvalg som ikke representer en annen 
organisasjon, er berettiget godtgjørelse for utvalgsmøtene.  

• Kjøring refunderes med statens satser. 

• Det gis ikke kostgodtgjørelse der det serveres mat i løpet av 
møtet/arrangementet. Eventuelle utlegg må dokumenteres. 

• Møtegodtgjørelse gis ikke for møter der en ikke er bedt om å delta, eller at det 
ikke er avtalt at en skal delta. 

• Nestleder skal avlaste styreleder og godtgjøres i tillegg med en fast 
godtgjørelse på kr 45 000. 

• Øvrige årsmøtevalgte styremedlemmer inkludert 1. vara godtgjøres i tillegg 
med en fast godtgjørelse på kr 4000 til dekking av nødvendige utgifter (eks 
telefon, nett, IT-utstyr). 

• Leder av valgnemnda godtgjøres i tillegg med en fast godtgjørelse på kr 2000. 

• Fylkeslaget dekker abonnement på Nationen til fylkesleder. 
 

 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Telemark Bondelag  

 Trude Flatland | innstilt som  leder 

Bosted: Øyfjell, Vinje 

Alder:  38 

Produksjon: Storfe, ammeku med full framfôring.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Trude har en allsidig utdannelse som kokk, baker, agronom og agrotekniker. 

Hun har tatt faget HMS i landbruket på universitet i Tromsø. Nå jobber hun 

som rådgiver i NLR Østafjells i tillegg til å være bonde. Tidligere har hun 

jobbet som avløser i melkeproduksjon.  

Organisasjonserfaring: 

Trude er nestleder i Telemark Bondelag. I VTB var hun 1. vara og før det 1. 

vara og styremedlem i Telemark Bondelag siden 2016. Hun har vært leder i 

Vinje og Tokke Bondelag i tre år, og vært leder i Bygdevis.  

 Mikkel Aanderaa | innstilt som  styremedlem og nestleder  - ny 

Bosted: Nordre Nes gard på Gvarv, Midt-Telemark 

Alder:  54 

Produksjon: Frukt og korn  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  
Mikkel er utdannet journalist fra Norsk Journalisthøgskule og har jobba i 
TVNorge, TV 2 og NRK. Han er oppvokst på gård og driver nå fruktgård på 
Gvarv med produksjon av plommer, eple, eplejuice og eplesider. 

Organisasjonserfaring: 
Mikkel er 1. varamedlem i Telemark Bondelag og vært styremedlem i Saude 
og Nes bondelag siden 2011. Før sammenslåingen til VTB, var han 
styremedlem og 1. vara i Telemark Bondelag fra 2018.  Mikkel er også 
medlem av Grøntutvalget. 

 Anne Birgitte Riis-Johansen | valgt som styremedlem for to år  

Bosted: Skien 

Alder: 54 

Produksjon: Melk og storfekjøtt, ammeku 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Anne Birgitte er utdannet i Husdyrfag fra NMBU og har vært husdyrfaglærer 

på Søve vgs. Hun har vært fulltidsbonde siden 2006. Anne Birgitte har tatt 

kurset Ta Grep. 

Organisasjonserfaring: 

Anne Birgitte  er styremedlem i Telemark Bondelag. Hun har hatt verv i 

fylkeslaget siden 2019.  Hun har også verv i Gjerpen og Solum Bondelag. Av 

tidligere verv har hun vært tillitsvalgt i Rådet i TINE, leder i TINE Nedre 

Telemark produsentlag og leder i Gjerpen bygdekvinnelag. 



Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Telemark Bondelag  

 Henrik Kjeldsen | innstilt som styremedlem  - gjenvalg 

Bosted: Holla gård, Ulefoss,  Nome 

Alder:  45 

Produksjon: Kornproduksjon. Jobber også med trepleie og manuelt 

skogsarbeid.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Henrik er utdannet agronom, og har toårig studium i landbruksøkonomi.  

I tillegg har han fagbrev som skogsarbeider og er sertifisert arborist. Han er 

også instruktør hos Skogkurs. 

Organisasjonserfaring: 

Henrik er styremedlem i Telemark Bondelag, samt hatt styreverv i flere 

omganger i Holla Bondelag, som leder og som sekretær.  

 Hege Gonsholt | valgt som styremedlem for to år  

Bosted: Flatdal i Seljord kommune 

Alder: 55 

Produksjon: Melkegeit fra 1999 til 2019. Kvigeoppdrett og sauehold i tillegg 

til samdrift med kumelkproduksjon fra 2020. 

Faglig bakgrunn/kompetanse: 

Hege har utdanning som sivilagronom husdyr og vært rådgiver i Norges Vel 

og TINE. Hun har deltatt på ulike kurs, bl.a. Bli med og kurs i 

landbrukspolitikk. 

Organisasjonserfaring: 

Hege er styremedlem i Telemark Bondelag.  Hun har hatt verv som 

styremedlem og nestleder i Telemark Bondelag og VTB siden 2016. I tillegg 

har hun hatt verv i blant annet i Telemark Sau og Geit, fagrådet for geit i 

NSG, lederverv i TINE produsentlag Haukeli Aust Geit og i lokalt bondelag.  



Presentasjon av kandidatene til fylkesstyret i 

Telemark Bondelag—varamedlemmer  

 Hans Kristian Lahus | innstilt som 1. varamedlem  - ny 

Bosted:  Svenseid, Lunde 

Alder:  44 

Produksjon: Korn, grovfôr, tømmer 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Hans Kristian har utdanning  innen landbruk, ledelse, kommunikasjon og 

idrett. Han har hatt ulike lederstillinger i næringslivet siden 2006 og 

arbeider i dag som daglig leder i Superlativ Media AS, som han kombinerer 

med gårdsdrift på Svenseid i Nome kommune. 

Organisasjonserfaring: 

Hans Kristian har hatt styreverv innen finans, privat næringsliv, nasjonal og 

internasjonal toppidrett, div interesseorganisasjoner, samt lokale idrettslag, 

veglag, jaktlag og øvrig frivillighet siden tidlig 2000-tall. Ordførerkandidat 

for Senterpartiet. I tillegg meddommer i Telemark Jordskifterett. 

  

 Turid Opsund| innstilt som 3. varamedlem  - gjenvalg 

Bosted:  Høydalsmo, Tokke 

Alder:  35 

Produksjon: Mjølk 

Faglig bakgrunn/kompetanse:  
Turid har bachelor i naturforvaltning, videreutdanning innen beredskap og 
krisehåndtering. I tillegg til å være bonde har hun jobbet i Mattilsynet, nå 
jobber hun med arealplanlegging i Vinje kommune. Turid har erfaring med 
sau, ammeku og nisjeproduksjon fra 2007. Avløysing. Melk fra 2018 til dd. 
Stor interesse for avl.  

Organisasjonserfaring: 
Turid er 3. varamedlem i Telemark Bondelag. Hun har hatt styreverv i lokalt 
bondelag, Telemark sau og geit, idrettslag, leder i Vest-Telemark 
produsentlag, styremedlem i Landslaget for Telemarkfe, medlem i 
avlsutvalet for Telemarkfe.  

Simen Lohne Rønning| innstilt som 2. varamedlem  - gjenvalg 

Bosted:  Lohne gård, Tørdal, Drangedal 

Alder:  32 

Produksjon: Ammeku, fremforing av okser og kviger, grasproduksjon.  

Faglig bakgrunn/kompetanse:  

Simen har agronom utdannelse fra Søve vgs, fagbrev som tømrer, og han 

har drev tømrerfirma frem til han tok over gården i 2018.  Nå jobber han i 

hovedsak på gården med noen oppdrag utenfor. I tillegg er han 

landbruksentreprenør.  

Organisasjonserfaring: 

Simen er 2. varamedlem i Telemark Bondelag, i tillegg er han leder i 

Drangedal og Tørdal Bondelag.  
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I. Deling av Vestfold og Telemark Bondelag 
 

På konstituerende årsmøte den 20. mars 2021 ble Vestfold og Telemark Bondelag ett fylkeslag og Aslak 

Snarteland ble historiens første fylkesleder. 15. februar 2022 vedtok Fylkestinget at fylket igjen skulle søke om å 

bli delt, en søknad Stortinget innvilget 14. juni.  

 

Årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag vedtok 18. mars at en deling av fylkeslaget skal skje 19. november 

2022.  

 

Det har vært viktig for fylkesstyret og administrasjonen med en god prosess fram mot delinga. Både for å holde 

trykket opp i tida fram mot deling, og for å gi de to nye fylkeslaga en best mulig start.  

 

Det er de nye fylkesstyrene som skal avgjøre hvor tett samarbeid det skal være mellom VB og TB videre. 

Likevel har styret i VTB lagt noen føringer og kommet med noen råd om hva som har fungert godt og hva man 

vil samarbeide om videre. 

 

Fylkesstyret vedtok følgende rammer for forberedelser og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte i sitt 

styremøte 30.08:  

• Valgnemnda deles i to, en for VB og en del for TB. De forbereder valg av leder, fire styremedlemmer 

og tre vara til hvert styre  

• Valg som vanligvis skal velges for ett år, velges nå fram til mars 2023. Valg som vanligvis skal velges 

for to år, velges nå fram til mars 2024. Det blir derfor vanlig valg på årsmøtet i mars 2023, inkludert ny 

valgnemnd og årsmøteutsendinger.  

• Til ledermøtet og årsmøtet inviteres to fra hvert lokallag. Lokallag som har flere utsendinger til 

årsmøtet, kan delta med disse også på ledermøtet.  

• Styret støtter foreslåtte ramme til program. Det legges vekt på å få til et gruppearbeid eller annen 

aktivitet.  

• Den avsatte egenkapitalen til VTB deles etter samme andel som vi hadde ved sammenslåing. Av 

praktiske hensyn ønsker styret at VB og TB har felles regnskap ut året 2022, og at årsmøtene i VB og 

TB i mars 2023 godkjennes det felles regnskapet for VTB 2022.  

• Årsmelding for året 2022 sendes ut til medlemmene før årsmøtet i mars 2023 og godkjennes av 

årsmøtet i VB og TB. Til det ekstraordinære årsmøtet i november forberedes en oppsummering av 

arbeidsåret 2022 som en orienteringssak.  

 

I sitt vedtak i styremøtet 21.09 kom fylkesstyret i Vestfold og Telemark Bondelag med følgende anbefaling om 

hva VB og TB kan samarbeide videre om:  

• Landbruksportalen www.grontfagsenter.no. Nettsiden videreføres som felles prosjekt minimum det 

første året. Da vil vi få erfaring av hvordan den fungerer når det er to fylkesledere og to styrer som har 

saker/uttalelser de vil spre.  

• Felles kornutvalg og felles grøntutvalg, men ikke felles husdyrutvalg. TB som ikke har hatt 

husdyrutvalg tidligere, kan vurdere om de vil opprette dette.  

• Landbrukshelga og opplæring av lokala tillitsvalgte.  

• Felles uttalelser. Vil være nødvendig til fylkeskommunen i ett år til. Utenom dette vil det være naturlig 

at VB og TB har hver sine uttalelser.  

• Grønt Fagforum og Bygdevis. Det er nødvendig at både Grønt Fagforum og Bygdevis endrer 

vedtektene før fylke deles, slik at de har et fungerende styre. Dette må skje i et eget styremøte for Grønt 

Fagforum og eget styremøte for Bygdevis. Det kan fortsatt være en mulighet for å slå sammen Bygdevis 

og Grønt Fagforum, men det bør ikke avgjøres før VB og TB har fungert en stund. 

 

Fylkeskontoret har hatt egen personalsamling, sammen med representanter fra administrasjonen sentralt, hvor vi 

har diskutert ulike muligheter for administrativt samarbeid etter delingen. Det er avklart at Elin Røed fortsetter 

som org.sjef i Vestfold Bondelag og at Jan Thorsen igjen blir org.sjef i Telemark Bondelag. 

 

Avsluttende ekstraordinært årsmøte for VTB og to separate konstituerende årsmøter for Vestfold Bondelag og 

Telemark Bondelag ble avholdt på Rica Park Hotell. Fra denne dagen har vi to fylkesledere og to 

fylkesstyrer.Denne beretningen er derfor delvis for Vestfold og Telemark Bondelag fram til 19. november og for 

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag etter 19.november. 

http://www.grontfagsenter.no/
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II. Styret, utvalg og representasjon 
 

Æresmedlem i Vestfold og Telemark Bondelag:  
 

Bergit Li - Oppnevnt av Telemark Bondelags årsmøte i 2017 

 

Vidar P. Andresen - Oppnevnt av Vestfold Bondelags årsmøte i 2014 

 

 

Styret i VTB fram til 19. november 2022: 
         

Leder:   Aslak Snarteland, Fyresdal 

Nestleder:    Silje K. Eckdahl, Borre og Undrumsdal 

 

Styremedlemmer:  Hege Gonsholt, Seljord 

Inger Synøve Johnsen, Våle 

   Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum  

   Hans Jørgen Olsen Røren, Sem 

Hans Kristian Berge, Tjølling  

Anne Mette Bøe (Bygdekvinnelaget) 

Magnus Rød (Bygdeungdomslaget) 

1.vara   Trude Flatland, Vinje og Tokke 

2.vara   Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu 

3.vara   Thomas Pettersen, Lardal 

 
Styrene i VB og TB etter 19.november 2022:  

 

Styret i Vestfold Bondelag  Styret i Telemark Bondelag 
 

Leder: Hans Jørgen Olsen Røren, Sem 

 

Leder: Aslak Snarteland, Fyresdal 

Nestleder: Inger Synøve Johnsen, Våle Nestleder: Trude Flatland, Vinje og Tokke 

 

Øvrige i styret: 

 

Øvrige i styret: 

Karin Langaas, Borre og Undrumsdal Henrik Kjeldsen, Holla 

Thomas Pettersen, Lardal Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen 

Hans Kristian Berge, Tjølling Hege Gonsholt, Seljord 

Kjell Erik Strand, Tjølling (1.vara) Mikkel Aanderaa, Saude og Nes (1.vara)  

Lene Bråtejorde (VBK) Anne Mette Bøe (TBK) 

Magnus Rød (VTBU) Magnus Rød (VTBU) 

 

Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Ramnes (2.vara) 

 

Simen Rønning, Drangedal og Tørdal (2.vara) 

Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal (3.vara) Turid Opsund, Vinje og Tokke (3.vara) 

 

Valgte utsendinger til Norges Bondelags årsmøte i 2022:  
Aslak Snarteland, Fyresdal (som fylkesleder) 

Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal (som nestleder)  

Hege Gonsholt, Seljord  

Hans Jørgen Olsen Røren, Sem 

Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum 

Helene Hoppestad, Gjerpen og Solum 

Inger Synøve Johnsen, Våle  

Trude Flatland, Vinje og Tokke (forfall) 

Hans Kristian Berge, Tjølling 

Anne Helene Sommerstad Bruserud, Andebu 

Thomas Pettersen, Lardal 
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Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte 2022: 
1. Birgitte Ringdal Brekke, Sandar (møtte for Trude Flatland) 

2. Henrik Kjeldsen, Nome  

3. Svein Ivar Aanestad, Våle 

4. Vegard Søli Meen, Siljan 

5. Hans Chr. Jørgensen Songedalstveiten, Fyresdal 

6. Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal 

7. Vegard Tangvald, Bamble 

8. Per Øyvin Sola, Sande og Strømm 

9. Arnt Erik Evja, Nissedal  

 

Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne ekstra vararepresentantene ved behov. 

 

Representantskapet i Norges Bondelag: 
Fylkesleder og nestleder er medlemmer av representantskapet. 

 

Vararepresentanter i nummerorden: 
1. Hege Gonsholt, Vinje og Tokke 

2. Hans Jørgen Olsen Røren, Sem 

 

Ordførere i Vestfold og Telemark Bondelags årsmøte 2022: 
Ordfører: Hans Edvard Torp, Våle 

Varaordfører: Synne Vahl Rogn, Bamble 

 

Aksjonsutvalg ved jordbruksoppgjøret 2022: 
Styret 

 

Valgnemnd valgt på årsmøtet i VTB 2022: 
 

Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum 

Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke 

Solfrid Revfem, Sandar 

Hilda Vaa, Vinje og Tokke 

Per Martin Lea, Stokke 

Harald Lie, Våle 

Synne Vahl Rogn, Bamble 

Ann Kristin Teksle, Holla 

  

Varamedlemmer i nummerorden: 

1. vara: Arnfinn Nørstrud, Heddal  

2. vara: Hans Jørgen Kjølsrød, Botne og Hillestad  

3. vara: Jon Midtbø, Bø  

4. vara: Natalie Mørken, Vivestad  

 

Leder av valgnemnda i 2023:   

Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum 

 

Nestleder av valgnemnda i 2023: 

Solfrid Revfem, Sandar 

 

I og med at fylkeslagene ble delt har også valgnemnd delt seg. Halvparten av valgnemnda var fra Telemark og 

halvparten fra Vestfold. Ivar Gulseth ledet valgnemnda i Telemark. Solfrid Revfem ledet valgnemnda i Vestfold. 

Varamedlemmene ble trukket inn som fast møtende.  

 

Med unntak av Solfrid Revfem ble valgnemndene gjenvalgt på konstituerende møter. Ivar Gulseth fortsetter som 

leder i Telemark, Per Martin Lea ble leder i Vestfold. 
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Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2022: 
Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum 

 

Utsendinger til Telemark Bygdekvinnelags årsmøte i 2022: 
Trude Flatland, Vinje og Tokke 

             

Utsendinger til Vestfold og Telemark Bygdeungdomslags årsmøte i 2022: 
Hege Gonsholt, Seljord 

 

 

Faste utvalg ved jordbruksoppgjøret 2022: 
 

Grøntutvalget: 

Leder:  Hans Kristian Berge, Tjølling. Salat veksthus og gresskar, styret i VTB 

Frode Sannerholt, Holla. Frukt, epler  

Ivar Gulseth, Gjerpen og Solum. Grønnsaker, potet, regionleder Gartnerhallen industri  

Roar Meen, Gjerpen og Solum. Grønnsaker og potet  

Mikkel Aanderaa, Sauherrad. Epler og plommer 

Tom Christensen, Sem. Jordbær (SKP) og moreller  

Astrid Bjørnson, Brunlanes. Epler økologisk 

Andreas Grorud, Sem. Løk 

Bernt Freberg, Nøtterøy og Tjøme. Industrigrønnsaker 

Ole Andreas Ringdal Brekke, Sandar. Potet og gulrøtter industri 

Møyfrid Hem, Vestfold Gartnerlag (konsultativ) 

Lars Arne Høgetveit, NLR Viken (konsultativ) 

Kari Mette Holm, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (konsultativt) 

Sekretær Amund Kind, fylkeskontoret  

 

Kornutvalget: 

Leder: Hans Jørgen Olsen Røren, Sem. Korn, frø, oljevekster og konserveserter, styret i VTB 

Jon Herman Wold-Hansen, Våle. Korn, økokorn, frø og melk  

Henrik Kjeldsen, Holla. Korn og frø 

Jon Midtbø, Bø. Korn og frø, gris 

Synne Vahl Rogn, Bamble. Korn og ammeku 

Simen Settendal, Frøavlerlaget. Korn, frø og oljevekster 

Ingvild Evju, NLR Viken (konsultativ) 

Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet (konsultativ) 

Ingunn Sømme, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (konsultativ) 

Sekretær Jan Thorsen, fylkeskontoret 

 

Husdyrutvalget: 

Leder:  Inger Synøve Johnsen, Våle. Ammeku og gris, styret i VTB 

 Andreas Botne, Sandar. Melk, Tine  

Thomas Pettersen, Lardal. Ammeku og sau, Tyr Vestfold 

Marikken Røsholt, Lardal. Økologisk melk og kjøttproduksjon, Nortura  

Knut J. Hvistendahl, Holla. Sau og ammeku, Telemark sau og geit  

Ole Henrik Berg, Lardal. Egg, Eggringen 

Lars Vassend, Eidanger. Melkeku, Norske Landbrukstjenester Telemark  

Kim Erik Ellingsen, Gjerpen og Solum. Økologisk melkeproduksjon 

Tore Valen, Lunde og Flåbygd. Bier og honning, Birøkterlaget  

Mona Olsrød, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (konsultativ) 

 Sekretær Jan Thorsen, fylkeskontoret 

 

 

Etter deling ble det bestemt at vi fortsetter med felles grøntutvalg og kornutvalg for Vestfold Bondelag og 

Telemark Bondelag, mens fylkeslagene ønsket hvert sitt husdyrutvalg. Sammensetning vil komme fram av 

årsmelding for 2023. Henrik Kjeldsen ble valgt som leder av Kornutvalget, med Kjell Erik Strand som 

representant fra fylkesstyret i Vestfold. Hans Kristian Berge ble valgt som leder av Grøntutvalget, med Mikkel 
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Aanderaa som representant fra fylkesstyret i Telemark. Anne Birgitte Riis-Johansen ble leder for Husdyrutvalget 

i Telemark. Inger Synøve Johnsen ble leder for Husdyrutvalget i Vestfold.   

 

Verveutvalget: 

Fylkesstyret i VTB fungerte som verveutvalg fram til deling. 

Jan Thorsen, fylkeskontoret, har vært sekretær. 

 

Representant i styret i Vestfold Bygdekvinnelag: 

Inger Synøve Johnsen, Våle, representerte VTB inn i styret i Vestfold Bygdekvinnelag (VBK).  

Telemark Bygdekvinnelag hadde bygdekvinnelagets styreplass i VTB, men ingen representant fra VTB i sitt 

styre.  

 

Representant i styret i Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag: 

Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum, fram til deling  

 

Medlem i representantskapet til Telemark Landbruksselskap: 

Hege Gonsholt, Seljord 

Trude Flatland, Vinje og Tokke 

 

Arbeidsutvalget: 

Leder og nestleder, org.sjef er sekretær 

 

Kontakt i rovviltnemnda: 

Trude Flatland, Vinje og Tokke 

 

Diverse: 

Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter 
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III. Fylkeskontoret 
 

Ansatte på kontoret  
   

Elin Røed, organisasjonssjef* 

Jan Thorsen, seniorrådgiver/organisasjonssjef * 

Turid Stalsberg, rådgiver 

Amund Kind, rådgiver 

Elisabeth Larsen, førstekonsulent (utleid til Grønt Fagforum og Grønn Partner i 40%)  

 

* Elin Røed var fungerende org.sjef i Norges Bondelag i perioden 7. mars – 20. juni. I denne perioden var Jan 

Thorsen fungerende org.sjef i Vestfold og Telemark Bondelag. Elin Røed fortsatte som org.sjef for Vestfold 

Bondelag etter deling. Jan Thorsen ble igjen org.sjef for Telemark Bondelag etter deling. 

 

Jan Thorsen og Turid Stalsberg har fast kontorplass på Landbrukets hus, Brennavegen 30 i Gvarv. Øvrige har 

kontorplass på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 85 i Stokke. 

 

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor AS. Kontoret har 

serviceoppgaver for: 

Jordvern Vestfold og Jordvernforeningen i Telemark 

Vestfold Bygdekvinnelag og Telemark Bygdekvinnelag 

Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag 

Vestfold Nei til EU og Telemark Nei til EU 

Biogjødselforum Vestfold  

Grønn Partner 

Grønt Fagforum Vestfold og Telemark 

Bygdevis  

Landbruksselskapet i Telemark 

Prosjekter 

 

Omfang av aktiviteter 

Møterommene på kontoret på Grønt Fagsenter leies ut til møter, kurs og kundesamtaler av organisasjonene 

tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet. Mange av de tradisjonelle møtene har blitt erstattet med digitale 

møter og det store møterommet er utstyrt med audiovisuelt utstyr. 

 

Landbrukets hus på Gvarv har to møterom som benyttes av VTB til mindre og større møter, blant annet 

styremøtene i VTB. 

 

Ansatte har deltatt på seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. Kontoret har dessuten 

sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en del møter. Oppgavene ses i sammenheng med 

Bondelagets arbeid og mål.  

 

Kontorets ansatte har også deltatt i og ledet fagteam og prosjekter i regi av Norges Bondelag, f.eks fagteam 

Matjord, fagteam HMS og lokallagsprosjektet «Vi bygger BondeLaget», samt bistått Norges Bondelag med å 

besvare nasjonale medlemshenvendelser.  

 

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet landbruket i Vestfold og Telemark. Videre er det 

lagt ned mye arbeid i drift av den populære landbruksportalen www.grontfagsenter.no, egen 

organisasjonshjemmeside www.bondelaget.no/vtb/ og fylkeslagets egen Facebookside, Det ble også lagt mye 

jobb i å reetablere separate hjemmesider og Facebooksider ifm deling av fylkeslagene. 

 

 

 

  

http://www.grontfagsenter.no/
http://www.bondelaget.no/vtb/
https://www.facebook.com/VestfoldTelemarkBondelag
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IV. Fra saksbehandlingen  
 

Det ble avholdt 12 styremøter i VTB og to styremøter i hvert av fylkesstyrene etter deling.  

 

På styremøtene etter årsmøtet i mars har naturligvis deling av fylkeslaget og planlegging av ekstraordinært 

årsmøte for VTB og konstituerende årsmøter for VB og TB vært viktig å forberede.  

 

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling: 
 

• Faste poster om rapport fra kontoret, medlemssituasjonen, nytt fra lokallaga, evaluering av møter og 

arrangement og deltakelse og representasjon på møter og arrangement, samt oversikt over planlagte 

møter og arrangement og saker det jobbes med. 

• Temadiskusjon rundt innspill fra Biogjødselforum Vestfold 

• Vedtak om å ikke sende inn høringsuttalelse om en eventuell deling av fylket 

• Kontakt med våre naturbruksskoler og deltakelse i en ressursgruppe for utvikling av skolegårdsbruket 

på Søve. 

• Strømstøtteordning for landbruket 

• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag 

• Konsekvenser av delingen av Vestfold og Telemark fylke 

• Presentasjon av «samla plan» og vårkampanjen for lokallaga 

• Søknad om støtte fra Telemark Bygdekvinnelag 

• Vestfold og Telemark sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2022 

• Forberedelser, gjennomføring og evaluering av årsmøtet i Vestfold og Telemark Bondelag 18.mars, 

herunder godkjenning av sakspapirer (årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan og program) og 

behandling av innkomne saker fra Bø Bondelag, Lunde og Flåbygd Bondelag og Saude og Nes 

Bondelag 

• Deling av fylket og konsekvenser for fylkeslaget – styrets innstilling til årsmøtet 

• Årets lokallag 

• Resolusjonsforslag til årsmøtet 

• Oppfølging av generaldebatten i årsmøtet 

• Møteplan for VTB 

• Innspill til rapport om utredning av avlingssviktordningen 

• Oppnevninger og rutiner for nytt fylkesstyre 

• Forberedelse til representantskapsmøtet i Norges Bondelag 

• Vårkampanjen og aksjonsplaner 2022 

• Høringssvar fra VTB på ny nasjonal instruks for RMP 

• Høringssvar fra VTB på ny fordelingsnøkkel til RMP før jordbruksoppgjøret 2022 

• Finansiering av film om kostnadsveksten i landbruket, med eks fra kornproduksjon 

• Aktive lokallagsmidler 2022 

• Forberedelse og oppgavefordeling til årsmøtet i Norges Bondelag 2022 

• Jordbruksforhandlingene 2022 – evaluering av resultat og prosess 

• Representasjon på Åpen Gård og Dyrsku’n 

• Forslag til kandidater til faste utvalg i Norges Bondelag 2022/23 

• Innspill til kandidater til BU-prisen og Årets unge bonde 

• Innspill til Norges Bondelags kommunikasjonsstrategi 

• Politikerkontakt – programarbeid høsten 2022 

• Prosess fram mot deling av fylkeslaget 



9 

 

• Evaluering av Dyrsku’n 

• Inntektsarbeidet og oppfølging av Gryttenutvalgets rapport 

• Representasjon fra fylkesstyret på lokallagas årsmøter 

• Prioriterte saker for Norges Bondelag 

• Regnskap for VTB hittil i år 

• Saker til ekstraordinært årsmøte; Deling, konstituering 

• Arbeidsdeling og gjennomføring av ledermøte og årsmøter 18.-19. november 

• Forslag til møteplan for VB og TB 

• Oppfølging etter lokale årsmøter 

• Referater fra møtene i faste utvalg 

• Høring på NOU 2022:14 Inntektsutvalget 1.gangsbehandling 

• Innspill til Norges Bondelags helhetlige korn- og proteinstrategi fram mot 2023 

• Revidert kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag 

• Planer for verving i vervemåneden november 

Etter deling: 

• Høringssvar på NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket (Gryttenutvalget) 

• Møteplaner for Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag 

• Opprettelse av faste utvalg 

• Oppnevning av arbeidsutvalg 

• Evaluering av ledermøtet, ekstraordinært årsmøte og konstituerende årsmøter 

• Planlegging av regionmøter i Telemark og Kick Off i Vestfold før jordbruksforhandlingene 2023 

• Oppnevninger, arbeidsrutiner og -form i nye fylkesstyrer 

• Innspill til sentralt aksjonsutvalg – aksjonsplaner 2023 

• Innspill til Vestfold og Telemark fylkeskommune om innspill til jordbruksforhandlingene 2023 

• Høring av forskrift om RMP i Vestfold og Telemark 

• Vurdering av gjeninnføring av EMIL-prisen i Vestfold 
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V. Prosjektarbeid  
 

Vestfold og Telemark Bondelag har hatt følgende prosjekter gående i 2022: 

 

Kornprosjektet i Telemark (2021-2023) 
 

Kornprosjektet i Telemark ble etablert etter litt den samme lesten som Kornsatsing i Vestfold.  

 

Målsettingen til prosjektet er å øke produksjonen av korn og proteinvekster i Telemark, gjennom bærekraftig 

økning av avlinger på eksisterende areal, og ved en økning av areal til korn og proteinvekster. 

 

Det er gjennomført litt færre aktiviteter enn planlagt i 2022. Aktivitetene er publisert på www.grontfagsenter.no. 

 

Prosjekteier er Vestfold og Telemark Bondelag, med seniorrådgiver Jan Thorsen som prosjektleder. Prosjektet er 

støttet økonomisk av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bygdevis, i tillegg til egeninnsats fra VTB. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er også prosjektpartner. 

  

 

Mobile fossilfrie varmekilder til korntørker 
 

Vestfold og Telemark er et kornfylke og behovet for tørking av korn på gårdsnivå er økende. Hver kornbonde 

produserer stadig mer korn og får en lengre treskeperiode. Ofte må kornet høstes selv om fuktigheten er høy for 

å bevare kvaliteten. Mye korn tørkes fortsatt med kaldluftstørke – ofte uten tilsatsvarme.  Men økende mengder 

og begrensninger på store bingetørker, tvinger også frem nye tørkeløsninger og lagring i tykkere lag med 

varmluft. Diesel eller gass har til nå vært dominerende som varmekilde.  

 

Vestfold og Telemark Bondelag startet dette prosjektet i februar 2020 for å finne praktiske og lønnsomme 

løsninger for å redusere forbruket av fossilt brensel til tørking av korn. Det er Svein Holmøy, ingeniør, 

kornprodusent og tidligere vara til fylkesstyret i VB, som har vært prosjektleder.  

 

Formålet med prosjektet har vært å avklare om det f.eks er mulig å utnytte mobile fossilfrie varmekilder fra 

byggebransjen til korntørking. Kunnskapen skulle formidles til landbruksnæringa på Østlandet ved hjelp av 

demonstrasjonsanlegg. 

 

Prosjektet har ikke gått som planlagt. Dette skyldes en kombinasjon av korona, sesonger med lite tørkebehov og 

tekniske utfordringer som gjør løsningen dyrere enn antatt. Prosjektet ble ferdigstilt i mars 2022  
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VI. Organisasjonsarbeidet 
 

 

Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs 
 

11.01 Oppstartsmøte spydspissbønder klimakalkulator 

17.01  Møte med Vestfoldbenken på Stortinget 

17.01 Regionmøte Vest-Telemark 

18.01 Regionmøte Vestfold 

18.01 Møte med Telemarksbenken på Storinget 

18.01 Kornkonferansen 

19.01 Regionmøte Midt- og Øst-Telemark 

20.01 Regionmøte Grenland og Vestmar 

26.01 Møte med AU i NB, VTB, Rogaland Bondelag og Vestland Bondelag 

25.-26.01 Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 

03.02 RMP-møte om fastsetting av endelige satser 

07.02 Deltakelse på møter i regi av Stokke Bondelag og Ramnes Bondelag 

08.02 Deltakelse på møter i regi av Fyresdal Bondelag og Sandar Bondelag 

10.02 Planleggingsmøte med Dyrsku’n 

10.02 Avklaringsmøte frostskadde frukttrær 

11.02  Webinar om tollvern 

12.02 Årsmøte i Vestfold og Telemark SV 

12.02 Årsmøte i Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag 

15.02 Dialogmøte med regnskapskontorene i Vestfold 

15.02 Faggruppe vannforvaltning 

17.02  Fylkesledersamling 

17.02 Årsmøte TYR Vestfold 

18.02 Lunsj for Gjennestadpensjonistene 

21.02 Webinar om jordbruksoppgjøret 

22.02 Møte med spydspissbønder klimakalkulator 

24.02  Møte med landbruksdirektør Olav Sandlund 

28.02 Webinar «Jordbruksoppgjøret frå A til Å» og Resolusjonsmøte 

01.03 Kornutvalgsmøte NB 

01.03 Årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag 

03.03 AU møte for alle fylkesledere 

04.03 Lunsjmøte for lokallaga 

04.03 Årsmøte Sau og Geit 

07.03 Deltakelse møte om klimaplan i Hedrum Bondelag 

08.03 Årsmøte Jordvern Vestfold 

09.03 Webinar Beiterett og gjerdeplikt 

09.03 RMP møte  

10.03  Korndag på Melsom 

12.03 Årsmøte Telemark Bygdekvinnelag 

15.03 Årsmøte Norsvin 

17.03 Møte med Dyrsku’n  

21.03  Årsmøte Jordvernforeningen i Telemark 

26.03 Årsmøte i norsk seterkultur 

29.03 Fylkesledersamling i NB 

30.03  Arbeidsgruppemøte RMP 

30.-31.03 Representantskapsmøte i Norges Bondelag 

05.04 Representantskapsmøte Telemark Landbruksselskap 

06.04 Møte med fylkesledere og styret i NB 

07.04  Møte i Distriktsrådet i Buskerud og Telemark HV-distrikt 

20.04 Frokostmøte for fylkesutvalget 

22.04 Møte med Dyrsku’n 

25.04 Lokallagsmøte i Vinje og Tokke SP 

27.04 Møte med landbruksaktørene Dyrsku’n 
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27.04 Digitalt møte for fylkesledere, deretter for lokallaga om jordbrukets krav 

28.04 Frokostmøte – vil du være med å bygge matfylket (Vestfold) 

30.04 Debattmøte i regi av Færder SV og Tønsberg SV 

05.05 Møte om statens tilbud, på Gjennestad og digitalt 

06.05  Planleggingsmøte Dyrsku’n 

10.05 Ekstramøte i husdyrutvalget om Statens tilbud 

10.05 Befaring på Dyrsku’n 

11.05 Møte med fylkeslederne i NB ang jordbruksoppgjøret 

12.05 Planleggingsmøte Dyrsku’n 

13.05 Planleggingsmøte Dyrsku’n 

16.05 Møte for lokallagstillitsvalgte om jordbruksavtalen 

19.05 Møte for fylkeslederne i NB om jordbruksavtalen og veien videre 

25.05 Ekstraordinært årsmøte i Lunde og Flåbygd Bondelag 

30.05 Årssamling Landbruksrådet Øst 

31.05 Landbruksminister Sandra Borch på besøk 

31.05 Møte om klimaarbeidet 

31.05 Digitalt medlemsmøte – gjennomgang av jordbruksavtalen 

01.06  Møte med naturbruksskolene i Vestfold og Telemark 

07.06 Frokostmøte – vil du være med å bygge matfylket (Telemark) 

08.06 Økonomikurs for bønder i regi av Larvik kommune 

09.06 Årsmøte i Telefrukt produsentlag 

13.06 Møte med programkomitéen til Vestfold Arbeiderparti 

20.06 Møte i Partnerskap Landbruk i Vestfold og Telemark 

21.06 RMP – møte i regi av Statsforvalteren 

21.06 Møte Produsentlaget TINE Vestfold 

23.06 WeDay – Food and Farm Tech på Nortura Tønsberg 

30.06  Landbruksminister Sandra Borch på besøk i Telemark 

15.08 Gårdsbesøk i Sandefjord med stortingsrepresentant Erlend Larsen 

22.08 Møte med fylkeslederne om plan før Gryttenutvalgets rapport legges fram 

26.08 Gårdsbesøk i regi av prosjekt Økoløft i Ramnes 

29.08 Møte med programkomitéen SV 

29.08 Deltakelse P2 direkte 

31.08 Oppstartsseminar Kystsoneplan 

01.09 Konferanse om arbeidskraft 

05.09 Kurs for lokale valgnemnder 

07.09 Besøk av ledermøtet i Troms Bondelag 

07.09 Samling om inntektsarbeidet/medieseminar for fylkeslederne i NB  

09.-11.09 Dyrsku’n 

12.09 Biogassseminar i Vrådal 

12.09 Møte på Teams for lokallagsledere om Bondelagets inntektsarbeid 

13.09 Samling med Klima- og energinettverket på Den magiske fabrikken 

14.-15.09 Heiplansamling 

15.09 Webinar om Grytten-utvalget 

19.09  Matregion-møte 

20.09 Folkemøte om renere Oslofjord, Færder  

22.09 Møte for daglig ledere i regnskapskontorene i Vestfold  

26.09 Møte med Vestfold Høyres programkomité 

26.09 Oppstartsmøte lokallaga, fysisk på Gjennestad + Teams 

28.09 Kompetansesamling; Produksjonstilskudd og tilskudd til avslingssvikt 

28.-30.09 Fylkesledersamling og Lederkonferansen NB 

05.10 Jurymøte BU prisen i Vestfold og Telemark 

06.10 Fagdommer «Ungdomsbedrift» på Melsom vgs 

06.10  Kompetansesamling; RMP-tilskudd og rullering av RMP 

13.10 Møte med SV Telemarks programkomité 

21.10 Kornutvalget 

27.10 Yrkesmessa i Vest-Telemark 

28.10 Husdyrutvalget 

27.-28.10 Skattekurs for Vestfold 

02-04.11 Skattekurs for Telemark 
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02.11 Faggruppe vannforvaltning 

03.11 Dialogmøte med landbruksorganisasjonene i Rovviltregion 2 

03.11 BEREDUS Konferanse om bærekraft, matsikkerhet og energi 

07.11  Grøntutvalget 

08.11 Samarbeidsmøte mellom Bondelaga i Grenland, Mattilsynet, NLR m.fl 

08.11 Faggruppe RMP 

09.-10.11 Treffpunkt Landbruk Øst 

11.11 Politikerbesøk på Tines anlegg på Sem for å diskutere PU ordningen 

16.11 Kompetansesamling Statsforvalteren; Lovsamling om praktisering av konsesjonsloven 

17.11 Prosjekt matregion fjellregionen 

18.11 Ledermøte VTB 

19.11 Ekstraordinært årsmøte VTB 

19.11 Konstituerende årsmøter VB og TB 

 

21.11 Julemøte i Norsvin Vestfold 

24.11 Medietrening hos NB for nye fylkesledere og nestledere 

24.11 Jordvernmøte om mat og beredskap 

29.11 Dialogmøte med Mattilsynet 

30.11  Kurs for sekretærer i lokallaga i Vestfold og Telemark 

30.11 Kurs for kasserere i lokallaga i Vestfold og Telemark 

30.11 Møte om vannkvalitet i Goksjø 

01.12 Partnerskap Landbruk 

05.12 Konferanse om landbrukets egen nedbygging 

05.12 Møte i TYR Vestfold 

06.12 Distriktsrådet for Telemark og Buskerud HV-distrikt 

08.12 Fylkesberedskapsrådet 

12.12 Julemøte i Norsvin Telemark 

14.12 Oppstartmøte om mulig miljøkrav i Vestfold og Telemark 

16.12 Dialogmøte Telemark Bondelag og Mattilsynet 

 
 

Faste utvalg i Vestfold og Telemark Bondelag 
 
Vestfold og Telemark Bondelag har utnevnt tre faste utvalg; Et grøntutvalg som omfatter poteter, grønnsaker 

frukt og bær, et kornutvalg som omfatter korn, frø og proteinvekster og et husdyrutvalg. 

  

Utvalgene er rådgivende for styret på sitt fagområde. Utvalgene skal gi skriftlig innspill til styret i forbindelse 

med jordbruksforhandlingene. Utvalgene kan behandle og gi uttalelser til styret om saker innen sitt 

arbeidsområde når det er ønskelig eller nødvendig. Utvalgene kan gi uttalelser til styret i fylkeslaget, men kan 

etter avtale med organisasjonssjef og fylkesleder sende uttalelser til andre, for eksempel direkte til Norges 

Bondelag.  

 

Utvalgene kan ta initiativ til, og stå for den praktiske gjennomføringen av faglige møter innen sitt område, gjerne 

i samarbeid med de organisasjonene som er representert i utvalgene.  

 

Oversikt over utvalgsmedlemmene er allerede nevnt i kap II. Styret, utvalg og representasjon. 
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Landbruksråd Øst 2022 
 

Landbruksråd Øst består av medlemsorganisasjonene i Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag. Landbruksråd Øst er et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner i Akershus, 

Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark og skal bidra til å fremme landbrukets felles interesser i regionen. 

Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på 

regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring 

og bruk av regionale virkemidler. Landbruksrådene er ikke selvstendige juridiske enheter, men er å betrakte som 

«avdelinger» i Norsk Landbrukssamvirke.  

 

Organisasjonene har for 2021/2022 oppnevnt disse personene til arbeidsutvalget: 

Tine: Kari Lise J. Breivik 

Nortura SA: Ole Johannes Egeland 

Felleskjøpet Agri SA: Silje Eckdahl 

Norges Bondelag: Jens Thori Kogstad 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Regina Brajkovic 

Landkreditt: Hans Kristian Teien 

Gartnerhallen: Grethe Bergflødt Sylling 

 

Organisasjonene har for 2022/2023 oppnevnt disse personene til arbeidsutvalget:  

Tine: Odd-Einar Hjortnæs, TINE 

Nortura: Liv Astrid Varlo 

Felleskjøpet: Silje Eckdahl 

Norges Bondelag: Jens Thori Kogstad  

Norges Bonde- og Småbrukarlag: Regina Brajkovic 

Landkreditt: Hans Kristian Teien 

Gartnerhallen: Grethe Bergflødt Sylling 

 

Sekretær for Landbruksråd Øst i 2022 har vært Eline Stokstad Oserud. 

 

 Arbeidsåret 2022 

Arbeidsutvalget hadde årssamling 30. mai 2022. I etterkant av årssamling har arbeidet gått til å planlegge å 

gjennomføre Treffpunkt Øst. Treffpunkt Øst ble arrangert 9.-10. november 2022 på Sundvolden Hotell. Det var 

ca. 160 deltakere fra ulike organisasjoner. Felleskjøpet, Nortura, Tine, Bondelagene, Bonde- og Småbrukarlaget, 

Gartnerhallen og Landkreditt. Norsk Landbrukssamvirke var også til stede med noen representanter. Det var et 

variert program med blant annet temaer som Grytten-utvalget, klima, nye miljøkrav og marked.  

I 2022 innvilget arbeidsutvalget følgende søknader: 

 

• Vestfold og Telemark – Politikerkontakt 

• Vestfold og Telemark – Møt Landbruket på Dyrsku’n 

• Akershus Bondelag – Pizza, prat og påfyll 

• Bondelagene i Viken – Politikerkontakt 

• Telemark Bonde- og Småbrukarlag – Åpent møte om sjølforsyning 

• Buskerud Bonde- og Småbrukarlag – Topptur 59 
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VII. Medlemsoversikt og lokallag 
 

Medlemmer - lokallagene i Vestfold og Telemark 2022 
 

Lokallagsnavn Pr 31.12.2021 Pr 31.12.2022 Endring 

Andebu Bondelag 238 236 -2 

Bamble Bondelag 122 118 -4 

Borre og Undrumsdal Bondelag 185 179 -6 

Botne og Hillestad Bondelag 161 160 -1 

Brunlanes Landbrukslag 121 119 -2 

Bø Bondelag 137 138 1 

Drangedal Tørdal Bondelag 68 71 3 

Eidanger Bondelag 53 53 0 

Fon Bondelag 109 103 -6 

Fyresdal Bondelag 70 69 -1 

Gjerpen og Solum Bondelag 304 290 -14 

Gransherad Bondelag 19 20 1 

Heddal Bondelag 82 82 0 

Hedrum Bondelag 200 196 -4 

Hjartdal Bondelag 53 49 -4 

Hof Bondelag 138 138 0 

Holla Bondelag 53 54 1 

Kjose Bondelag 24 24 0 

Kviteseid Bondelag 76 76 0 

Lardal Bondelag 155 149 -6 

Lunde og Flåbygd Bondelag 61 60 -1 

Nissedal Bondelag 46 45 -1 

Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag 109 107 -2 

Ramnes Bondelag 174 174 0 

Sandar Bondelag 227 227 0 

Sande og Strømm Landbrukslag 320 312 -8 

Sannidal og Skåtøy Bondelag 71 73 2 

Saude og Nes Bondelag 130 127 -3 

Seljord Bondelag 49 50 1 

Sem Bondelag 256 259 3 

Siljan Bondelag 75 74 -1 

Stokke Bondelag 291 295 4 

Tinn Bondelag 59 59 0 

Tjølling Bondelag 166 168 2 

Vinje og Tokke Bondelag 145 150 5 

Vivestad Bondelag 34 33 -1 

Våle Bondelag 221 217 -4 

Total 4806 4758 -48 
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Oversikt over lokale tillitsvalgte 2022/2023 
 

Lokallag Leder/kontakt Mobil 

Andebu Bondelag Alf Solberg 

92206984 

Bamble Bondelag Vegard Gunder Tangvald 

91571510 

Borre og Undrumsdal Bondelag Karsten Berg 

45489858 

Botne og Hillestad Bondelag Maria Lien Kårjord 

91612034 

Brunlanes Landbrukslag Marthe Hillestad (kontaktperson) 
 

Bø Bondelag Astrid Staurheim 

95284828 

Drangedal Tørdal Bondelag Simen Rønning 

91585983 

Eidanger Bondelag Lars Vassend 

95859697 

Fon Bondelag Magnus Johnsen 

97192068 

Fyresdal Bondelag Hans Christian J. Songedalstveiten 

92267856 

Gjerpen og Solum Bondelag Jon Magnus Hauen 

94198844 

Gransherad Bondelag Paul Åsmund Grandås Rokstad 

90820746 

Heddal Bondelag Arnfinn Nørstrud 

97148048 

Hedrum Bondelag Torstein Lie 

95108095 

Hjartdal Bondelag Olav Våle 41692825 

Hof Bondelag Jon Andreas Johansen 41448969 

Holla Bondelag Knut Johan Hvistendahl 

97678009 

Kjose Bondelag Kenneth Clementz 

95787236 

Kviteseid Bondelag Erik Hesby Håtveit 

91398702 

Lardal Bondelag Thomas Pettersen 

99624685 

Lunde og Flåbygd Bondelag Tor Olav Kjøk 46835076 

Nissedal Bondelag Arnt Erik Evja 

41446164 

Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag Fredrik Müller (kontaktperson) 
 

Ramnes Bondelag Anders Løverød 

47643258 

Sandar Bondelag Birgitte Ringdal Brekke 

90193004 

Sande og Strømm Landbrukslag Per Øivin Sola 

41237312 

Sannidal og Skåtøy Bondelag Ragnhild Fuglestveit 

99566234 

Saude og Nes Bondelag Kjetil Nyhus 

95174938 

Seljord Bondelag Svein Kjetil Lønnestad 

90988099 

Sem Bondelag Kristian Hotvedt 90886534 

Siljan Bondelag Vegard Søli Meen 

97877679 

Stokke Bondelag Bjørn Dybo Breivik 

99293160 

Tinn Bondelag Jørgen Thorper Kårvand 

92691373 

Tjølling Bondelag Kjell Erik Strand 

95204255 

Vinje og Tokke Bondelag Bernt Olav Versto Kringlegarden 48067908 

Vivestad Bondelag Sverre Langeland 

91110966 

Våle Bondelag Svein Ivar Ånestad 

41494604 

mailto:alf.solberg.ha@gmail.com
mailto:vegard.tangvald@hotmail.com
mailto:karstenberg80@hotmail.com
mailto:mabacke@gmail.com
mailto:perhalvor@jahrengaard.no
mailto:astaurh@online.no
mailto:ronningsimen@gmail.com
mailto:hogset.gard@hotmail.no
mailto:magnusjohnsen83@hotmail.com
mailto:slede@hotmail.no
mailto:jmagnuh@online.no
mailto:pagranda@online.no
mailto:arnfinn.norstrud@gmail.com
mailto:tors.lie.gard@gmail.com
mailto:normikro@live.no
mailto:eriksembk@hotmail.com
mailto:saueklippern@gmail.com
mailto:kenneth.clementz@moller.no
mailto:erik.haatveit@gmail.com
mailto:thpett2@online.no
mailto:magnhart@online.no
mailto:arntevja@hotmail.com
mailto:asmund@hjertesalat.no
mailto:andersloverod@gmail.com
mailto:ringdalbrekke@sfjbb.net
mailto:sola@jahrengard.no
mailto:rfugles78@gmail.com
mailto:knyhus@online.no
mailto:svein-kjetil@hotmail.com
mailto:larsrom66@gmail.com
mailto:vslmeen@gmail.com
mailto:bjorndybo@gmail.com
mailto:jtkaarvand@gmail.com
mailto:kes@byggmester-strand.no
mailto:triset@online.no
mailto:sverrelangeland@gmail.com
mailto:siaanestad@hotmail.com
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VIII. Samarbeidende regnskapskontorer, advokater 

og takstmenn 
 

Bondelagets samarbeidende regnskapskontor i Vestfold og Telemark 
Norges Bondelag har samarbeidsavtale med mange regnskapskontor rundt i hele landet, også i Vestfold og 

Telemark. Hvis en bonde bruker et av disse regnskapskontorene får de: 

- Kontinuerlig faglig oppdatering gjennom Bondelagets skattemeldinger og annet skriftlig materiale. 

- Løpende tilgang pr. telefon til Bondelagets økonomiske og juridiske kompetanse innen områdene 

regnskap, driftsøkonomi, skatt, avgift og trygd. Videre tilgang til Bondelagets øvrige juridiske 

kompetanse. 

- Deltakelse på Bondelagets årlige to-dagers skattekurs for samarbeidende regnskapsførere. 

 

I Vestfold og Telemark har vi 38 samarbeidende regnskapskontor. Vi arrangerte skattekurs for 

regnskapskontorene i Telemark på Straand Hotell i Vrådal 21.-22. oktober og for regnskapskontorene i Vestfold 

på Havna Hotell på Tjøme 25.-26.november. 

 

Oversikt over Bondelagets samarbeidende regnskapskontor finner man på  

https://www.bondelaget.no/jus-og-okonomi/vare-samarbeidspartnere/samarbeidende-regnskapskontor/  

 

Bondelagets samarbeidende advokater i Vestfold og Telemark 
Norges Bondelag har et nettverk av samarbeidende advokatkontor med spesialkompetanse på jus for landbruket, 

også i Vestfold og Telemark. Norges Bondelag samler alle disse en gang i året for å oppdatere de på aktuelle 

saker slik at du som bonde til enhver tid kan få best mulig bistand hvis du trenger advokathjelp. 

 

Er du medlem i Bondelaget kan du få gratis førsteråd hos avdeling for Regnskap og juridisk service (tlf 22 05 45 

00). Da har du også tilgang på mange standardavtaler hvis du logger deg inn på Min side på www.bondelaget.no. 

Det er også fullt mulig å ta en uforpliktende samtale direkte med våre samarbeidsadvokater i Vestfold og 

Telemark. 

 

Oversikt over Bondelagets samarbeidende advokater finner man på  

https://www.bondelaget.no/jus-og-okonomi/vare-samarbeidspartnere/samarbeidende-advokatkontor/  

 

 

Bondelagets samarbeid med Norsk Landbrukstakst 
Bondelagets Servicekontor AS og Norsk Landbrukstakst har nå avsluttet sin samarbeidsavtale 

 

https://www.bondelaget.no/jus-og-okonomi/vare-samarbeidspartnere/samarbeidende-regnskapskontor/
https://www.bondelaget.no/jus-og-okonomi/vare-samarbeidspartnere/samarbeidende-advokatkontor/
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