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LEDEREN HAR ORDET 

Jeg vil i år begynne med å rose lokallagene som alle holder oppe aktiviteten. Alle har gjennomført 

årsmøte og noen har til og med holdt to.  Alle lokallagene deltok på fylkesårsmøtet i 2016 og det var 

også god deltakelse på ledersamlinga. Aktiviteten varierer naturligvis noe fra år til år og det varierer 

selvfølgelig også fra lokallag til lokallag hvilke aktiviteter som prioriteres, men som årsmeldingen 

viser, så er det jevnt god aktivitet over hele fylket.  Det er viktig at lokallagene er der for å fange opp 

saker som berører og er av interesse for medlemmene. Noen saker kan løses lokalt mens andre 

saker er av en slik art at de bør løftes til videre behandling i organisasjonen.  

Lokallagene er også uvurderlige når det er behov for å vise at medlemmene stiller seg bak 

Bondelaget krav.   Bondelaget er en svært slagkraftig organisasjon når vi samles om felles mål og 

felles budskap. Et eksempel på dette er forslaget om å fjerne muligheten for å avskrive IBU-

tilskuddet som dere kan lese mer om senere i årsmeldinga, og som bøndene vant.  

Finnmark Bondelag har nådd en magisk grense i 2016 da medlemstallet passerte 400 medlemmer. 

Det gjøres en formidabel verveinnsats der ute, og det er ekstra gledelig at det er mange 

bruksmedlemmer blant de nye medlemmene. Takk til alle ververe for innsatsen.  

Det har vært en bra satsing på investeringer og fjøsbygging i Finnmark i mange år, spesielt innen 

melkeproduksjon, og fortsatt er investeringsbehovet stort. Selv om løsdriftkravet nå er utsatt til 2034, 

så er mange fjøs gamle og nedslitte og trenger om- eller nybygging.  Det er ønskelig at så mange 

bruk som mulig tar steget og er med videre. Dette er viktig for å opprettholde fagmiljøet og for å 

gjøre bruk av jord og beitearealene der de ligger.  I 2016 ble det gjennomført en omorganisering i 

Innovasjon Norge som i mange andre statlige etater.  Innovasjon Norge har fortsatt kontor både i 

Alta og Vadsø selv om Finnmark nå er slått sammen med Troms og Svalbard.  Det finnes ikke 

lenger regionale styrer som har lokal- og bransjekunnskap. I den nylig fremlagte jordbruksmeldinga 

er det også foreslått å fjerne de regionale partnerskapene som kunne tilpasse virkemiddelbruken 

lokalt. Dette gjør det vanskeligere å få til løsninger som er tilpasset utfordringer og spesielle behov i 

vårt fylke i tiden som kommer. 

Jordbruksmeldinga – Endring og utvikling, en fremtidsrettet jordbruksproduksjon, som landbruks- og 

matminister Jon Georg Dale la fram 9. desember vil føre til sterk sentralisering av jordbruket i Norge 

dersom alle forslagene går gjennom.  Hovedformålet i denne meldinga skal være en 

kostnadseffektiv matproduksjon, og dette skal være overordnet dagens politisk vedtatte mål om 

matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk.  Vi er mange 

som har gjort en jobb mot politikerne for å få endret meldinga i en retning som sikrer rammevilkår for 

både store og små bruk i hele landet for fremtiden. Det er med spenning vi venter på det endelige 

utkastet og Stortingsbehandling av meldinga i mars 2017. 

Året vi har startet på er også valgår der vi skal velge de nye politikerne til Storting og Sameting. Det 

vil være en høyt prioritert jobb for Bondelaget i året som kommer å sette jordbruk på den politiske 

agendaen. Med dette ønsker jeg alle lykke til med arbeidet i året vi har foran oss. 

 

Grete-Liv Olaussen, fylkesleder 
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STYRETS ARBEID OG SAMMENSETNING 

Verv 

 

Navn 

 

 

Andre verv og 

representasjoner 

Leder Grete Liv Olaussen Leder i Nordnorsk landbruksråd, Styremedlem i 

Innovasjon Norge Finnmark fram til 31.07.17 

 

Nestleder Markus Heiberg Leder av verveutvalg i Finnmark Bondelag, medlem 

av naturbrukskole, ansvarlig for rekrutering og 

omdømmebygging 

 

Medlem Nils Andreas Tornensis Ansvarlig for mat og lokalmat 

Medlem Liv Heidi Losvar Ansvarlig for sosiale medier, medlem i jordvernutvalg 

Medlem Bjørn Tore Søfting Rovviltansvarlig 

1.varamedlem Viggo Myhre 

 

 

2 varamedlem Knut Arne Mikalsen 

 

 

3 varamedlem Annbjørg Varsi  

 

Bilde av fulltallig styre i Finnmark Bondelag 2016. Fra venstre Nils Andreas Tornensis, Grete Liv 

Olaussen, Bjørn Tore Søfting, Markus Heiberg og Liv Heidi Losvar 
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LOKALLAGSAKTIVITET  

Alle lokallag har i 2016 gjennomført årsmøte. Av disse så har de fleste utarbeidet årsmelding. 

Organisasjonssjef har i tillegg deltatt på samtlige møter. Nedenfor følger en oppsummering av 

punktene i årsmeldingen til de forskjellige lokallagene. 

ALTA BONDELAG 

Under årsmøtet til Alta Bondelag som ble gjennomført 7 desember 2016 på Thon Hotell Vica så gikk 

Jørn Suhr av som leder og Lasse Johnsen påtok seg vervet. Tilstede på møtet var det 13 medlemmer.  

Bildet viser påtroppende leder i Alta Bondelag 

Lasse Johnsen 

Lokallaget har i 2016 gjennomført 2 

styremøter og behandlet 11 saker. 

Det er gjennomført medlemsmøte på meieriet 

der innspill til jordbruksforhandlingene ble 

behandlet. 

Det ble gjennomført kampanje i forkant av 

jordbruksforhandlingene der Aronnes 

barnehage ble invitert på gårdsbesøk til Jørn 

og Line Suhr. 

Lokallaget stilte med fire representanter på 

årsmøtet til Finnmark  Bondelag og leder stilte 

på ledermøtet. 

 

Det er gjennomført møte med politiske parti og leder har hatt god politisk kontakt med alle partiene. 

Resultatene av dette arbeidet har gitt: 

 

  Kommunestyret har vedtatt at det skal lages en nydyrkningsplan i kommunen 

 Tilskuddspotten til nydyrkning er økt med 100 000 kr i kommunen 

 Avlastningsveien er utsatt på ubestemt tid på grunn av manglende flertall for bompenger

PORSANGER BONDELAG  

Årsmøtet ble gjennomført 14 november. Tilstede var 8 medlemmer. Einar Andersen gjenvalgt som 

leder.  

Av aktivitet i 2016 så er det gjennomført i tillegg til årsmøte, 1 styremøte og 2 medlemsmøter.  

Lokallaget har levert innspill til jordbruksforhandlingene. 
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Porsanger Bondelag har deltatt med to representanter på ledermøtet til Finnmark Bondelag og med 

tre representanter på årsmøtet til Finnmark Bondelag. 

Einar har i tillegg vært med på syv møtet med Porsanger kommune der kommunal jordbruksplan har 

vært på agendaen. 

 

Bildene viser representanter fra Porsanger Bondelag som var med på årsmøtet i Finnmark Bondelag. Fra 

venstre Adriaan Smis som holdt innlegg, leder i valgnemnda i FB John Inge Henriksen, bilde 2 – oppe til v. 

Jan Haaland, oppe til h. foredragsholder Johan Borgenvik, nede til v. Einar Andersen og nede til h. Kenneth 

Eliassen. 

KARASJOK BONDELAG 

Lokallaget gjennomførte ikke mindre enn to årsmøter i 2016. Første møte ble gjennomført 04 januar 

og det andre ble gjennomført 30 oktober. Tor Mikkel Eira ble gjenvalgt som leder på begge møtene. 

Lokallaget har engasjert seg i en pågående veterinærsak i kommunen. Hovedutfordringen er svært 

sen fakturering etter levert tjeneste fra en veterinær. Dette gir store samlefakturaer når regningen 

kommer, noe som selvfølgelig gir betalingsutfordringer, regnskapsutfordringer og manglende 

mulighet til å kontrollere fakturaene. 

Har gitt støtte til studietur til Nederland. To av medlemmene reiste. 

Lokallaget har deltatt med to medlemmer på årsmøtet til Finnmark Bondelag og ett medlem deltok 

på ledermøtet i Finnmark Bondelag. 
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Bilde av en smilende gjeng fra årsmøte i Karasjok Bondelag (det siste av to ) Fra bakerste rekke 

på venstre side Klemet Amund Eira, May Helen og Dan Vidar Rasmus og Tor Mikkel Eira. På 

fremste rad fra v. Ann Mari P. Nordsletta og Anne May Olli 

KAUTOKEINO BONDELAG  

Årsmøtet ble arrangert 16 desember. Nils Andreas Tornensis gikk av som leder og Johnny Hætta tok 

over ledervervet. 

I 2016 så arrangerte lokallaget åpen gård hos Jon Evald Hætta. Arrangementet var en suksess. 

Johnny Hætta og Rune Førster deltok på årsmøtet i Finnmark Bondelag 
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Bildet er tatt i forbindelse med Åpen gård og viser pådriverne for arrangementet. Fra venstre Jon 

Evald Hætta og Nils Andreas Tornensis 

TANA BONDELAG 

Lokallaget gjennomførte sitt årsmøte 20 oktober. Det var god oppslutning om årsmøtet og Laila 

Hagalid Berntsen ble gjenvalgt som leder i lokallaget. 

Lokallaget har hatt ett svært aktivt år og har blant annet gjennomført følgende aktivitet 

 Levert innspill til jordbruksforhandlingene 

 Har gjennomført kampanje der det ble delt ut effekter til barnehagene i forkant av årets 

jordbruksforhandlinger 

 Gjennomført Åpen gård 

 Leder har gjennomført undervisning i landbrukspolitikk for elever på Tana Videregående 

Skole 

 Gjennomført landbruksspillet for elever ved Seida- og Boftsa skole 

 Har gjennomført møter med kommunen for å få opprettet kommunalt skadefellingslag, noe 

som nå er på plass 

 Hatt møte med FRP sitt lokallag 

 Hatt møte med lokalbutikkene for å stimulere til å ha mer lokalproduserte produkter i hyllene 

 I tillegg så har leder og nestleder Jens Bønå deltatt på ledermøtet i Finnmark Bondelag. På 

årsmøtet så stilte man med tre utsendinger. 
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Bildet er tatt i forbindelse med årsmøtet i Tana Bondelag 

 

LAKSEFJORD BONDELAG  

Årsmøtet til lokallaget ble gjennomført hjemme hos Geir Wirkola der blant annet pinnekjøtt sto på 

menyen. Viggo Myhre ble takket av som leder og Svein Slåttsveen overtok ledervervet. 

Lokallaget har gjennomført fire møter i forbindelse med deres innspill til jordbruksforhandlingene. 

Utenom dette så er det gjennomført 2 styremøter i laget. 

På ledermøtet til Finnmark Bondelag deltok Lise Skreddernes og Svein Slåttsveen, mens sistnevnte 

var den som deltok på årsmøtet til fylkeslaget på vegne av lokallaget. 

 

Bildet viser drøye halvparten av årsmøtedeltagerne på årsmøtet til Laksefjord Bondelag. 
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NORDRE VARANGER BONDELAG  

Lokallaget gjennomførte sitt årsmøte på ettermiddagen 20 oktober. Det var godt med deltagere på 

årsmøtet og det ble servert lapskaus og sjokoladekake. Bjørn Tore Søfting ble gjenvalgt som leder i 

lokallaget. 

Lokallaget har gitt innspill til jordbruksforhandlingene der det ble gjennomført et medlemsmøte i 

forkant. I tillegg så er det gjennomført to styremøter.  

Bjørn Tore Søfting og Irene Gallavara deltok på et kommunikasjonskurs som ble arrangert i Tromsø i 

regi av fylkeslaget. 

Leder har hatt møter med rovviltnemnda, fylkesmannen og berørte kommuner i forbindelse med 

rovdyrplagene på Varangerhalvøya. 

Fått til en avklaring på gårdskart for Vadsø kommune der Tana kommune skal utføre arbeidet. 

 

Bilde fra årsmøtet i Nordre Varanger Bondelag 

 

VEIDNES BONDELAG  

Lokallaget gjennomførte ikke mindre enn to årsmøter i 2016. Første var i april og var for 2015. På 

dette møtet deltok fylkesleder Grete Liv. Årsmøte for 2016 ble arrangert 12 november. Rakel Løkke 

ble på dette møtet gjenvalgt som leder i laget. 

Fra årsmelding så kan man lese at lokallaget har økt fra 13 til 25 medlemmer  

Lokallaget deltok i bondelagets kampanje før jordbruksforhandlingene, der det ble delt ut materiell til 

Østerbotn barnehage. 
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Lokallaget satte ut poteter for medlemmene på våren og så var det felles opptak på høsten. Til stede 

på arrangementet var Sagat som laget en flott reportasje om saken. 

Lokallaget gjennomførte stand utenfor bygdehuset under Veidnesdagene. 

De har også bidratt til inngjerding av fugletitterskjul og man har delt ut luer til barn under 

påskearrangementet. 

Lokallaget har deltatt på både ledermøtet og årsmøtet til Finnmark Bondelag i 2016. 

 

Det var god mat og god stemning under årsmøtet til Veidnes Bondelag.  
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MEDLEMSUTVIKLING  

Finnmark bondelag er for tredje året på rad det fylkeslaget i Norges Bondelag som hadde størst % 

vis medlemsvekst. I 2016 hadde vi en medlemsvekst på 12,4 %, noe som utgjorde en netto tilvekst 

på 47 medlemmer. Dette gjør at Finnmark Bondelag per 31.12.16 hadde 426 medlemmer, noe som 

er det høyeste medlemstallet i vårt fylke noensinne. 

Utvikling fra 311215 
Antall per 
311215 

Antall per 
311216 Endring 

8200000 Ingen 
Lokallagstilknytning 2 3 1 

8200301 Nordre Varanger 
Bondelag 23 24 1 

8201101 Kautokeino Bondelag 8 16 8 

8201201 Alta Bondelag 106 113 7 

8202001 Porsanger Bondelag 53 56 3 

8202101 Karasjok Bondelag 28 27 -1 

8202201 Laksefjord Bondelag 22 25 3 

8202202 Veidnes Bondelag 14 27 13 

8202501 Tana Bondelag 122 134 12 

8209901 Direkte Medlem Av 
Fylkeslaget 1 1 0 

  Sum 379 426 47 
 

VERVEKONKURRANSEN 

Siden november 2015 og fram mot årsmøtet i februar 2016 ble det gjennomført en vervekonkurranse i 

fylkeslaget. Her premierte vi beste verver, beste lokallag i antall vervede medlemmer og beste 

lokallag i antall vervede medlemmer i % av medlemsmassen i lokallaget. 

Det er ingen tvil om at det ble lagt ned mye innsats av både lokallag og ikke minst enkeltpersoner, 

noe som resulterte i ca. 70 nye medlemmer i fylkeslaget. Dette gjør at Finnmark Bondelag har 397 

medlemmer per dags dato.  

 

Vinnere ble  

Beste verver med 16 nye medlemmer  Britt Mari Andersen (Tana)  

Beste lokallag i % nye medlemmer  Karasjok  

Beste lokallag i antall nye medlemmer Tana 
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Britt Mari Andersen ble beste verver og fikk dermed ett gavekort på 2000 kr i premie. 

AKTUELLE SAKER I 2016/2017  

Årsmøtet for 2016 vedtok følgende punkter som prioriterte arbeidsområder for  

Medlemsverving 

Jordbruksforhandlingene 

Politisk arbeid 

Synliggjøring i media 
 
Fylkesstyret har i tillegg til de prioriterte sakene blant annet vært engasjert i følgende 
høringer og saker: 

o Innspill til Bondelagets næringspolitiske program 

o Innspill på mål og tiltaks kriterier ved fordeling av RUP-midler 

o Intern høring om veterinære vaktdistrikter 

o Intern høring om forslag til å endre konsesjonsloven og boplikten  

o Forslag på nye kandidater til dyrevernnemnder i Finnmark 

o Innspill til strategiplan for Nordnorsk landbruksråd 

o Innspill på interesserepresentanter til Felt 7, Tana og Tanafjorden 

o Fangst av kongekrabbe 2017 

o Jordbruksmeldinga 

o Deltar på to årlige møter i Partnerskapet. Består av Fylkesmannen, Finnmark 

Fylkeskommune, Sametinget, Innovasjon Norge og faglagene. 

o Har bidratt til gjennomføringen av matjordkonferanse i Alta 8-9 september. Arrangør var 

Fylkesmannen i Finnmark 

o Gjennomført positivt møte med FeFo der saker som ble tatt opp var videre utleie av forpakta 

areal, brakklegging av forpakta areal og prissetting på nydyrking i områder med furu.  

o Bidratt for å få en avtale mellom ØFAS og Grønt punkt slik at bønder i Øst-Finnmark igjen 

kunne levere rundballeplasten inn gratis. 

o Rovdyr - Finnmark Bondelag har jobbet mye med forvaltningen av jerv i vårt fylke. Vi har 

dokumentert store svakheter ved fastsettelse av bestandstall og antall ynglinger på jerv og 

jobber for at ukjente individ og ynglinger skal bli tatt hensyn til ved fastsettelse av kvoter for 

jakt. 
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o Bondelaget har jobbet tett med Årøya- saken. Dette gjelder både fergeforbindelse mens det sto 

på, erstatning for tapte inntekter og framtidige kostnader til veterinærreiser utenom det 

ordinære rutetilbudet. 

o I regjeringens forslag til statsbudsjett var det foreslått å fjerne muligheten til å avskrive 

investeringstilskuddet. Dette ville gitt store merkostnader på skatt for bønder som bygger i 

vårt fylke. Venstre og KRF var enig med oss og regjeringen hadde dermed ikke flertall for 

forslaget. 

 

Geir Ove Mannsverk frontet Finnmark Bondelag 

sin kamp for å unngå skatt på BUI-tilskuddet. 
 

 

 

Bildet er fra fylkesstyret sin kampanje mot 

fylkespolitikere i forkant av årets 

jordbruksforhandlinger. Fra venstre Terje Balandin, 

Grete Liv Olaussen, Viggo Myhre, Hanne Harila, Liv 

Heidi Losvar og Markus Heiberg 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 

For andre år på rad ble det inngått en avtale med regjeringen under årets forhandlinger. Årets avtale 

medførte en inntektsvekst på 350 millioner kr der 56 millioner kr kommer som økte overføringer. Det 

er liten tvil om at det har blitt framforhandlet bedre avtaler tidligere, men det var punkter i tilbudet 

som var svært viktig å få endret, samtidig som man fikk til et løft som gjorde at man valgte å 

underskrive en avtale. Norges Bonde- og Småbrukarlag trakk seg fra forhandlingen for tredje året på 

rad. 

Faglagene hadde høy prioritet på å styrke små og mellomstore bruk, og gjennom forhandlingene 

klarte man å løfte disse brukene slik at man sikret en lik kronemessig utvikling per årsverk som 

større bruk. 

Man ser en trend over de tre siste år der inntektsveksten kommer på målrettete tiltak som stimulerer 

til økt produksjon. Man gir altså inntektsøkning til de som klarer å levere volum. Eksempler på dette 

er lammeslaktstilskudd og tilskudd på slakt av storfe med slakteklasse O og spesielt O+.  

Selv om man ikke er uenig i at man skal stimulere til produksjon, så er løsningene som brukes 

distriktsnøytral og sentraliserende. Dette fordi at når man stimulerer til produksjon og dreier 

tilskuddene mot hver kg produsert så vil en bonde på Jæren ha en like stor økning i inntekt per kilo 

levert som en bonde i Finnmark. Samtidig så vet vi at kostnadene til Finnmarksbonden er betydelige 

større på grunn av dyrere driftsbygninger, kortere vekstsesong, høyere fraktkostnader med mer. Når 

man da opplever at distriktsretta tilskudd som skal kompensere for disse merkostnadene holdes 

uforandret eller reduseres så vil Finnmarks- og distriktsbonden bli tapere på sikt.  
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Faglagene arbeider for å motvirke denne trenden i sitt krav ved å prioritere distrikt og ikke minst på 

struktur. Selv om man delvis lykkes og får gjennomslag for noen av sine krav så ser man en 

betydelig forsterkning av økonomien på de store brukene på bekostning av de små over de tre siste 

årene. 

Under årets forhandlinger så fremmet staten et forslag om å utsette løsdriftskravet på storfe til 2034. 

Det er liten tvil om at dette var et tungtveiende argument for bondelaget for å inngå en avtale, da 

konsekvensene av ett løsdriftskrav i 2024 ville vært en tvungen avvikling av svært mange melkebruk 

i Norge. 

 

SAMMENDRAG AV UTTALELSEN TIL 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE  

 

 Oppsummering av de viktigste kravene fra Finnmark Bondelag;  
 Pristilskudd på melk og kjøtt er et svært viktig tilskudd for distriktene, og må styrkes  

 De viktigste tilskuddene i prioritert rekkefølge, slik Finnmark Bondelag ser det  

1) Distriktstilskudd  

2) Investeringstilskudd  

3) Arealtilskudd  

 Vi mener midlene til finansiering av Trainee ordningen som gjennomføres i Finnmark bør komme 

over jordbruksforhandlingene, og ordningen bør bli nasjonal.  

 Finnmark Bondelag støtter ikke et kompetansekrav i landbruket1 

 Finnmark Bondelag aksepterer ikke en nasjonal styrking av kjøttproduksjonen på bekostning av 

melkeproduksjonen. Melkeproduksjonen er bærebjelken for Finnmarkslandbruket, og en 

svekkelse av melkeproduksjonen vil også gi redusert kjøttproduksjonen i fylket.  

 Kjøttproduksjonen i landet må økes, basert på grasproduksjon i distriktene, ikke ved omlegging av 

kornareal i de mest produktive delene av landet. Dette må sikres ved innretningen av tilskuddene.  

 Forslag om ekstra investeringsmidler for å styrke kjøttproduksjonen i Finnmark (se eget forslag)  
 

ÅRSMØTET 2016  

Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt i Lakselv på Lakselv Hotell den 17-18 februar. Det var til 

sammen 25 stemmeberettigede tilstede på møtet. 

 

Blant gjester og foredragsholder var 

Veronica Andersen, Jan Gunnar Eilertsen v/ styret Norges Bondelag, Anne Guttormsen v/ 

Fylkesmannen i Finnmark, Ola Johansen v/ Bonde og småbrukarlaget, Ulf Ballo v/ Finnmark 

Arbeiderparti, Adriaan Smis/ sauebonde, Eva Britt Birkenes v/ Tana Videregående skole, Per Gunnar 

Sønvisen v/ Gjensidige, Johan Borgenvik v/ Avjovarre prosjektet, Stein Høye v/ HV-17 

 

                                                
1
 Årsmøtet i Finnmark Bondelag ønsker å presisere at man ikke er imot et kompetansekrav, men at man må 

utrede forskjellige modeller av dette kravet slik at det ikke gir uheldige ringvirkninger i form av dårligere 
rekrutering til næringa. 
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Forberedte innlegg på møtet:  
Prioriterte saker i Norges Bondelag v/ styremedlem NB Jan Gunnar Eilertsen  

Der ingen skulle tru noen skulle bo v/ Adriaan Smis  

Rekruttering og veien videre v/ Eva Britt Birkenes  

Matvareberedskap i Nord-Norge v/ distriktssjef Stein Høye HV-17  

Ja, det virker – Avjovarre v/ Johan Borgenvik  

Nytt på forsikring fra Gjensidige v/ Per Gunnar Sønvisen 

Bildet: Truls Halvari og May Conny Johansen trådte ut av styret etter mange års innsats og fylkesleder Grete 

Liv Olaussen takker dem for innsatsen. 

FRA GENERALDEBATTEN 

Følgende tema ble berørt under generaldebatten: 

 Utmarksdomstolen – Reindrifta og krav om eiendomsrett til Stjernøya v/ John Inge Henriksen 

 Oppmykning av bygningsloven v/ John Inge Henriksen 

 Dårlig båtforbindelse i distriktene v/ John Inge Henriksen 

 Jordvern og politisk påvirkning v/ Jørn Suhr 

 Økt kjøttproduksjon i distriktene v/ Laila Hagalid Berntsen 

 Er kritisk til endring av distriktstilskudd melk, jamfør forslag i utkast til næringspolitisk program 
v/ Laila Hagalid Berntsen 

 Løsdriftskravet 2024 og tvangsavvikling av båsfjøs v/ Svein Slåttsveen  

 Sammenslåing av kvotesoner? v/ Jørn Suhr 

 Bondelagets forslag til kompetansekrav v/ Jørn Suhr 

 Større fokus på jerv i rovdyrforvaltningen v/ Truls Halvari 

 Fokus på brakkareal v/ Markus Heiberg 

 Reduksjon av arealtilskudd for de uten husdyrproduksjon? v/ Markus Heiberg 
 
 
  

 

 

ÅRSMØTEUTTALELSE  
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Resolusjon fra årsmøtet i Finnmark Bondelag  

1. Arktisk landbruk har spesielle utfordringer som er viktig å ivareta. Finnmark Bondelag sier 
derfor ja til økt kompetanse og rekruttering, og vi ønsker derfor også i framtiden et 
utdanningstilbud for landbruket i Finnmark.    

2. Finnmark Bondelag mener at det må nydyrkes mer, og at kommunene må ta ansvar med å 
lage planer for områder som passer for nydyrking. Jordvern må stå sterkt og det er 
kommunalt ansvar å se til at det blir fulgt opp.  

3. Staten som ansvarlig for rovdyrforvaltningen må aktivt sørge for at bestandsmålene følges!  
4. Årsmøtet frykter at regjeringens politikk fører til nedlegging av landbruket i Finnmark. Med 

krav om stadig større gårdsbruk så går sentraliseringa fort. Samfunnet blir taper når 
gårdsbruk blir lagt ned, meieri og slakteri deretter. Årsmøtet frykter at løsdriftskravet i kufjøs 
fra 2024 setter ytterlig fart på nedlegging. Gode løsninger og finansieringsordninger må til.  

5. En økning i produksjonen av kjøtt bør gjøres i distriktene, slik som Finnmark. Trenden med at 
kornarealer i Norge omlegges til gress må stoppes. Produksjon av korn må ikke erstattes 
med andre produksjoner, derfor må økonomien i kornproduksjon styrkes.  

 

Vi vil produsere kjøttet ditt 

Årsmøtet til Finnmark Bondelag mener at produksjonen av rødt kjøtt hovedsakelig bør gjøres i 

distriktene. Vi importerer store mengder storfekjøtt, samtidig som store grovfôrarealer gror igjen i 

distriktene. Vi ser at stadig større kornarealer omlegges til grasproduksjon, samtidig som båter med 

importert kraftfôr stadig oftere legger til kai i Norge. 

Trenden må stoppes og det må gjøres ved å styrke økonomien i kornproduksjonen, samtidig som 

det tilrettelegges for økt kjøttproduksjon i distriktene. 

Finnmark vil gjerne bidra. Derfor har Finnmark Bondelag fremmed forslag til Norges Bondelag der vi 

ber om ekstra investeringsmidler til fylket for å satse på kjøttproduksjon. Vi ønsker å stimulere til 

nyetableringer, generasjonsskifte og satsing på nye produksjoner på gårdene for å i større grad ta 

hele gårdens ressursgrunnlag i bruk.  

ÅRETS LOKALLAG 2016  

 

Karasjok Bondelag ble årets lokallag i 

Finnmark Bondelag. De gjennomførte 

medlemstur til Island i lag med Porsanger. 

De har gjennomført åpen gård, de er det 

lokallaget som har rekruttert best i % på 

antall medlemmer og de viser en svært 

positiv trend igjennom året, der de starter 

2016 med årsmøte i lokallaget. 

 

 



  
  
 

LEDERMØTET 2016  

2 - 3 november arrangerte Finnmark Bondelag ledermøte i Lakselv. Spennende program, dyktige 

foredragsholdere, gode diskusjoner og trivelige rammer gjorde arrangementet meget vellykket 

Foredragsholderne var flere, som hovedsakelig fokuserte på hvilke muligheter som ligger tilstede for 

Finnmarksbonden. Vi så på kommende valg 2017 og la opp en strategi opp imot det. 

Jordbruksmeldinga kommer ut i disse dager og vil være styrende for kommende jordbrukspolitikk. 

Derfor fikk selvfølgelig den også plass på ledermøtet. 

 

 

 

REGNSKAP 2016  

Allerede tidlig i 2016 ble det reagert på at man beveget seg mot ett overforbruk i Finnmark 

Bondelag. Styret iverksatte tiltak for å unngå overforbruket. Tiltak var blant annet redusert 

reiseaktivitet på styret og fylkesleder. Man strammet inn bruk av kompetansehevingsmidler. Fysiske 

styremøter ble omgjort til telefonmøter og ledermøtet ble lagt til Lakselv for å spare reisekostnader. 

Hvis vi ser mer detaljert på hvordan midlene er disponert i gjennom året så ser man at: 

1. Inntektene til fylkeslaget er høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet 
annonseinntekter til årsmelding som ikke er budsjettert med. Vervepremie tilskudd fra NB for 
både 2015/2016 og 2016/2017 på 40 000 kr. 

2. Lønnskostnadene for fylkeslaget er høyere enn budsjettert. Skyldes blant annet at 
arbeidsgiveravgift på fylkesleder på 25 000 kr er kommet inn og var noe som ikke var 
budsjettert med. Styret har 36 000 kr i økte lønnsutgifter i forhold til budsjettert. I tillegg er 
lønnsutgifter til ledermøtet 23 000 kr høyere enn budsjettert. 

3. Driftskostnadene er lavere enn budsjettert og skyldes blant annet at ikke alt av 
aktivitetsmidler ble utbetalt, og man har hatt rimeligere møtekostnader enn budsjettert med 
mer. 
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Regnskapet for 2016 ser slik ut: 

 

Navn Kontonr Bevegelser 

hittil 

Årsbudsjett  Regnskap 

fjor tot 

Salgsinntekter  -5 200,00 -20 000,00 -2 750,00 

Andre inntekter  -702 258,00 -651 169,00 -664 259,00 

Sum inntekter  -707 458,00 -671 169,00 -667 009,00 

  0,00 0,00 0,00 

Lønnskostnader  421 746,28 350 000,00 424 250,33 

Driftskostnader  269 569,18 322 669,00 344 225,58 

Sum kostnader  691 315,46 672 669,00 768 475,91 

Driftsresultat  -16 142,54 1 500,00 101 466,91 

Finansresultat  -5 490,88 -1 500,00 -2 043,28 

Resultat  -21 633,42 0,00 99 423,63 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bilde fra møte mellom Finnmark bondelag og FeFo. Fra v Jan Olli, Sverre Pavel, Markus Heiberg og 

Terje Balandin 
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FYLKESKONTORETS ANSATTE  

Terje Balandin har vært i et vikariat for Veronica Andersen fram til 1. juni. Fra da har han vært ansatt 

i fast 100 % stilling som organisasjonssjef i Finnmark Bondelag. Kontorsted er meieriet i Alta. 

Veronica ble invitert til årsmøtet i Finnmark Bondelag der hun ble takket for sin innsats etter mange 

år i stillingen. 

 

Bildet viser tidligere organisasjonssjef Veronica Andersen til v. og fylkesleder Grete Liv Olaussen 

  

BoødBilder av s lotta 

 

 

Slåttebildene er tatt av Britt 

Mari Andersen 
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TILLITSVALGTE I FINNMARK BONDELAG 2016 

Verv Navn Valg år 
Valgt ant 

år Sted 

Leder Grete Liv Olaussen 2016 1 Russenes 

Nestleder Markus Heiberg 2016 1 Tana 

Styremedlem " 2015 2 " 

Styremedlem Bjørn Tore Søfting 2016 2 Vadsø 

Styremedlem Liv Heidi Losvar 2016 2 Alta 

Styremedlem Nils Andreas Tornensis 2015 2 Kautokeino 

1. varamedlem Viggo Myhre 2016 1 Lebesby 

2.varamedlem Knut Arne Mikalsen 2016 1 Langfjordbotn 

3.varamedlem Anbjørg Varsi 2016 1 Sirma 

Utsending til NB årsmøte Bjørn Tore Søfting 2016 2 Vadsø 

Utsending til NB årsmøte Markus Heiberg 2015 2 Tana 

Utsending til NB årsmøte Nils Andreas Tornensis 2015 2 Kautokeino 

1. Varautsending NB årsmøte Sven Andersen 2016 1 Tana 

2. Varautsending NB årsmøte Viggo Myhre 2016 1 Lebesby 

3. Varautsending NB årsmøte Liv Heidi Losvar 2016 1 Alta 

4. Varautsending NB årsmøte Org.sjef FB 2016 1   

Møteleder for 2016 Sven Andersen 2016 1 Tana 

Settemøteleder Ola Losvar 2016 1 Alta 

Leder i valgkomite John Inge Henriksen 2016 1 Indre Billefjord 

Medlemmer i valgkomite " 2015 2 " 

Medlemmer i valgkomite Mari Trosten 2015 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Ola Losvar 2015 2 Alta 

Medlemmer i valgkomite Jan Svendsen 2016 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Ola Tangen 2016 2 Alta 

1. varamedlem i valgkomite Odd Birkeland 2016 1 Lebesby 

2. varamedlem i valgkomite Irene Gallavarre 2016 1 Vadsø 

 

 
Sauesanking på vakre Sørøya. Foto Bruno Smis 
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