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Lederen har ordet 
2017 har vært et spennende og interessant landbrukspolitisk år, med både ny jordbruksmelding 

og Stortingsvalg.  Den nye jordbruksmeldinga “Endring og utvikling - en fremtidsrettet 

jordbruksproduksjon” ble vedtatt i Stortinget 25. april. Dette var kvelden før jordbruket la frem sitt 

krav i jordbruksforhandlingene. Jordbruksmeldinga gir forpliktende føringer om økt matproduksjon 

på norske ressurser med en fortsatt geografisk fordeling over hele landet. For jordbruket i 

Finnmark er det viktig at det er nedfelt i en melding til Stortinget.  

Da Staten la frem sitt tilbud var det likevel ikke mye som var i tråd med den nylig vedtatte 

meldinga, så tiden under jordbruksforhandlingene gikk med til politisk arbeid for å få et best mulig 

resultat generelt, og for distriktsjordbruket spesielt.  Da det kom til brudd i forhandlingene, så var 

det viktig at også vi fra Finnmark kunne stille opp og bli lagt merke til under demonstrasjonen 

foran Stortinget sammen med flere tusen andre bønder fra hele landet.  Det klarte vår lille 

delegasjon fra Finnmark med glans og med godt humør.  Takk for fantastisk innsats! 

For Finnmark sin del ble det særdeles spennende da det en stund lå an til at et øvre tak på 

investeringsstøtte kunne blitt innført også for oss. Dette ville satt en stopper for større 

investeringer i vårt fylke på grunn av de store bygge kostnadene i nord. Heldigvis ble dette rettet 

opp, og når tilskuddssatsen i tillegg ble økt til 35% av kostnadsoverslaget, så ble det endelige 

resultatet et skritt på riktig vei for jordbruket i vårt fylke. 

Omtrent samtidig som jordbruksoppgjøret ble vedtatt på Stortinget, så ble også regionreformen 

vedtatt. Det innebærer at Finnmark og Troms fylker skal slås sammen til ett fylke; med felles 

fylkesmann fra 1.1.2019 og politisk fra 1.1.2020. Stortingsvalget i september var avgjørende for 

om dette vedtaket skulle bli stående eller om det kunne blitt reversert. Vi kjenner alle 

valgresultatet og i desember var det avgjort at forslagene om reversering av 

sammenslåingsvedtaket ikke ble tatt til følge. 

Ledersamlinga i Finnmark Bondelag i november ga tilslutning til at vår oppgave i denne saken er 

å gjøre en jobb for å ivareta våre medlemmers interesser best mulig i denne prosessen. Som 

organisasjon må vi forholde oss til vedtaket som er gjort, og det ligger en stor jobb foran oss som 

følge av regionreformen. Det fordrer et tettere samarbeid med våre kolleger i Troms når det skal 

utarbeides felles planverk, og dette arbeidet er igangsatt. Det er fortsatt mye som er uavklart om 

oppgavefordeling og hvordan Bondelaget skal organisere seg for å drive påvirknings- og politisk 

arbeid.  Den aller viktigste oppgaven er imidlertid å ivareta nærheten til medlemmene og 

aktiviteten i lokallagene. 

Lokallagene gjør en formidabel jobb og vi 

har mange eksempler der dere fra lokallaget 

har fått gjennomslag lokalt. Fylkeslaget har 

fått mange viktige innspill fra dere, dere har 

gjennomført arrangementer og mange har 

hatt gode saker i media. Ingen sak er for 

liten eller for stor, verken for fylkeslaget eller 

for media. Takk til lokallagene for aktiviteten 

og engasjement i 2017 og lykke til inn i nytt 

år i Bondelaget! 

hilsen 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. 
Ansvarsområde mat/lokalmat 

Nestleder Markus Heiberg Leder verveutvalg FB. Medlem av 
naturbruksskole. Ansvarlig for 
omdømmebygging, og miljø og klima. 

Lokallagsleder Tana Bondelag 

Medlem Liv Heidi Losvar Jordvernansvarlig 

Medlem Bjørn Tore Søfting Rovviltansvarlig, Leder i Finnmark sau og 
geit, Leder i Nordre Varanger Bondelag 

Medlem Viggo Myhre Ansvarsområde – styrkning av små- og 
mellomstore bruk. 

1. varamedlem Jon Evald Hætta  

2. varamedlem Knut Arne Mikalsen  

3. varamedlem Annbjørg Varsi  

 

 

 

Bønder fra Finnmark i demonstrasjonstog i forbindelse med bruddet i jordbruksforhandlingene 
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Lokallagsaktivitet 
Syv av åtte lokallag har gjennomført årsmøte i 2017. Fylkesstyret eller organisasjonssjef har 

deltatt på samtlige årsmøter i lokallagene. De fleste har utarbeidet årsmelding. Nedenfor følger 

en oppsummering av punktene i årsmeldingen til de forskjellige lokallagene. 

Alta Bondelag 
I arbeidsåret 2016-2017 så er det gjennomført tre styremøter. Av saker som er behandlet er blant 

annet sammenslåing av Finnmark landbruksrådgivning og Landbruk Nord, kommuneplanens 

arealdel, åpen gård og jordbruksforhandlingene. I tillegg er det gjennomført ett medlemsmøte i 

forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene og to planleggingsmøter i sammenheng med 

arrangering av Åpen gård. 

 

Bilder fra Åpen gård i Alta 

 

Av aktiviteter og møter som er gjennomført er; 

 Åpen gård hos familien Hykkerud med 1300 deltagere. 

 Lokallagsleder Lasse Johnsen, styremedlem Magnus Arnesen, fylkesstyremedlem Liv 

Heidi Losvar og medlem Liv Unni Opgård deltok på folkemøte om rullering av arealplan 

på Saga grendehus. 

 Lasse Johnsen og Magnus Arnesen deltok på ledermøte i Finnmark Bondelag  

 Lasse Johnsen, Magnus Arnesen og Ola Tangen deltok på årsmøte i Finnmark Bondelag. 

 Lasse Johnsen har deltatt på møte hos Alta kommune der man så på løsninger for sikring 

av matjorda i forbindelse med vann- og avløpsutbyggingen som pågikk i Tverrelvdalen. 

Dette møtet ble i etterkant fulgt opp med befaring i Tverrelvdalen der også Roger Isaksen, 

Tor Arne Mannsverk og representanter fra entreprenør deltok.  

 Lasse Johnsen i lag med organisasjonssjef i Finnmark Bondelag Terje Balandin deltok på 

møte med Alta Næringsforening der nedbygging og bevaring av matjord var tema. 

 Lasse Johnsen deltok som Alta Bondelag sin representant i et møte der Finnmark 

Bondelag, Alta kraftlag, Statkraft, Sparebank1, næringsforeninga og representanter fra 

Arbeiderpartiet deltok, deriblant Steinar Karlstrøm og Knut Storberget. 

 Trygve Slagsvoll Vedum og lokale representanter fra Senterpartiet møtte Lasse Johnsen 

hjemme hos han i forbindelse med oppstart av valgkampen. 

 Lasse Johnsen deltok i Norges Bondelag sitt demonstrasjonstog i Oslo i forbindelse med 

bruddet i jordbruksforhandlingene. 

Lasse Johnsen ble gjenvalgt som leder i lokallaget. 
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Porsanger Bondelag  
Under årsmøtet til Porsanger Bondelag i høst så ble Einar Andersen gjenvalgt som leder.  

Ellers så kan man blant annet lese følgende fra årsmeldingen; 

Det har vært avholdt et medlemsmøte i januar der lokallaget har jobbet fram innspill til 

jordbruksforhandlingene. Det er i alt behandlet 5 saker.   

Laget har holdt en bondekafe. Dette var et vellykket og trivelig arrangement, og det ønskes 

gjentatt. 

Porsanger Bondelag har stått som arrangør for kurs i Varme arbeider med god deltakelse. 

Landbruksplan 2017-2024 for Porsanger kommune er vedtatt i kommunestyret, og lokallaget ved 

leder har vært aktivt med i prosessen med å utarbeide planen. 

I forbindelse med beitekonflikt mellom 

sauenæringa og reindriftsnæringa på 

Oldereidneset ble det avholdt et dialogmøte 

mellom partene i regi av Porsanger 

kommune. Porsanger Bondelag deltok med 

leder på dette møtet. 

Leder med andre medlemmer har deltatt på 

ledersamling og årsmøte i Finnmark 

Bondelag, og Einar deltok også under 

demonstrasjonstoget foran Stortinget under 

bruddet i jordbruksforhandlingene våren 

2017. Fra årsmøtet i Porsanger Bondelag som ble 

holdt hjemme hos Einar Andersen 

Karasjok Bondelag 
Karasjok gjennomførte årsmøte 15 oktober. På møtet takket leder Tor Mikkel Eira for seg og 

Torgeir Nordsletta ble valgt til ny leder.  

I årsmelding fra lokallaget nevnes blant annet; 

 Møte med Karasjok kommune vedrørende veterinærsak og vaktordning, brakkjord og 

returplastordning. 

 Sendt innspill til kommunen om bedring av primærnæringsfondet for landbruk 

 Kommet med innspill til jordbruksforhandlingene 

 Gitt innspill til kommune og andre samarbeidspartnere i forbindelse diverse høringer 

 Jobbet med studietur til Italia.  

 Lokallaget har deltatt på fylkeslagets ledersamling og årsmøte 
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Kautokeino Bondelag 
Lokallaget har arrangert årsmøte. I tillegg så 

har de deltatt på ledermøte og årsmøte til 

fylkeslaget. De har jobbet med noen saker i 

lokallaget i løpet av året, deriblant møte med 

mattilsynet der temaet omhandlet luftekrav 

og insektsplager. Johnny Hætta ble 

gjenvalgt som leder i lokallaget.  

 

Bilde er tatt i forbindelse med årsmøtet i 

lokallaget 

 

Nordre Varanger Bondelag 
Lokallaget har deltatt på både årsmøte og 

ledermøte i fylkeslaget. På årsmøtet i 

lokallaget så ble Bjørn Tore Søfting 

gjenvalgt som leder i lokallaget. 

I årsmeldingen så står det at det er jobbet 

med Innspill til jordbruksforhandlingene og 

det er avholdt to styremøter. Det er også 

gjennomført møte med nasjonalparkstyret 

angående innspill til forvaltningsplanen. 

Utfordringer med gås har også vært et tema 

i lokallaget. 

Bilde er tatt i forbindelse med årsmøtet i 

lokallaget 

 

Veidnes Bondelag 
På grunn av helsemessige årsaker så ble det ikke arrangert årsmøte i lokallaget i 2017.  

Lokallaget har deltatt på årsmøtet til Finnmark Bondelag med to utsendinger. Av øvrig aktivitet i 

lokallaget så har de gjennomført potethøsting for medlemmer. De har også deltatt på Veidnes 

dagene. 

 

Tana Bondelag 
I 2017 deltok Tana Bondelag på årsmøte i Finnmark Bondelag og Markus Heiberg deltok på 

ledermøtet til fylkeslaget som ble arrangert i Alta. Under årsmøtet som lokallaget holdt i høst 

takket mangeårige leder i Tana Bondelag, Laila Hagalid Berntsen for seg og Markus Heiberg 

overtok ledervervet. 

Det står i årsmeldingen; 

For året 2016/2017 er det avholdt tre styremøter og det er behandlet 17 saker. Viktige saker for 

styret var jordbruksforhandlingene, aksjoner og markeringer, rovdyrpolitikk, forvaltning og 

kommunalt skadefellingslag og tilgang på dyrket mark  
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På Årsmøtet i Finnmark Bondelag 28.feb og 1.mars 2017 i Lakselv var Tana Bondelag godt 

representert, tilstede var Laila K.H. Berntsen, Fred Johnsen, Per Andreas Mathisen og Jens 

Bønå utsendinger fra Tana. Markus Heiberg er valgt inn i styret i Finnmark Bondelag og deltok på 

Årsmøtet. Sven R. Anderssen er valgt som møteleder for Årsmøtet i Finnmark Bondelag. Som 

vanlig tok flere av oss ordet på Årsmøtet og fulgte opp våre innspill til Jordbruksforhandlingene 

som vi hadde sendt til Finnmark Bondelag. 

Tana Bondelag avholdt årsmøtet på Elva Hotell 20.okt 2016. Det var 12 fremmøtte medlemmer 

på møtet og fem gjester. Bjørn Tore Søfting og Terje Balandin fra Finnmark Bondelag deltok på 

møtet. Det ble behandlet ordinære årsmøtesaket og vi hadde en livlig Generaldebatt uten noe 

spesielt tema. Vi fikk info fra Tana kommune og Landbruk Nord. 

Vi la ned et stort arbeide med å prøve å få til et stort landbrukspolitisk møte før valget våren 

2017. Vi fikk ingen hjelp fra Finnmark Bondelag og dermed fikk vi ingen respons fra politikerne. Vi 

valgte derfor å ikke arrangere møtet. 

Kontakten med Tana kommune har vært god gjennom hele året. 

Laila K.H. Berntsen hadde et innlegg Nationen 

Vi deltok i bålbrenningsaksjonen i vinter. 

Som vanlig stilte vi opp til markeringer ved jordbruksforhandlingene. Aksjon med klistremerker i 

butikkene – dette ble godt tatt imot av butikkpersonalet og deres kunder. Vi markerte også med 

traktorer langs veiene i kommunen 

Vinteren 16/17 har vi gjennomført en meget vellykket Bondetrim en gang i uka på Tana 

Fysikalske. Vi har vært 17 deltakere totalt og på det meste var vi 11 på en gang. Det har vært 

sosialt og vi er blitt bedre kjent i tillegg til vi har fått bedre styrke og kondisjon. Tiltaket starter opp 

igjen 9 november kl 1200. 

   
Bildet viser Mary Trosten og Tormod Nilsen som er i full gang med «bondetrim»  
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Laksefjord Bondelag 
Lokallaget har hatt bra aktivitet gjennom året. Det er blitt gjennomført 3 medlemsmøter og styret 

har vært representert på både årsmøte og ledermøte i fylkeslaget. Lokallaget har gjennomført 

åpen gård på Friborg gård med 170 besøkende.  

Produsentlaget har hatt besøk av formannskapet i kommunen der de holdt sitt møte hos Friborg 

gård der Svein Slåtsveen holdt ett innlegg. Lokallaget har ellers vært involvert i arbeidet med 

rullering av arealplan og man stilte med to representanter på demonstrasjonstoget i Oslo. Svein 

Slåtsveen ble gjenvalgt som leder. 

 

Bilder fra åpen gård i Bekkarfjorden 

 

Medlemsutvikling 
Finnmark Bondelag har opplevd en medlemsnedgang i 2017. Dette etter tre år med kraftig 

medlemsvekst. Man ser at en del av medlemmene som har gått ut er medlemmer som har blitt 

rekruttert de siste par årene. Fylkeslaget må bare brette opp armene og jobbe for medlemsvekst i 

året som kommer. 

Utvikling fra 311215 
Antall per 
311215 

Antall per 
311216 

Antall per 
31.12.2017 

Ingen Lokallagstilknytning 2 3 3 

Nordre Varanger Bondelag 23 24 27 

Kautokeino Bondelag 8 16 17 

Alta Bondelag 106 113 112 

Porsanger Bondelag 53 56 51 

Karasjok Bondelag 28 27 24 

Laksefjord Bondelag 22 25 21 

Veidnes Bondelag 14 27 28 

Tana Bondelag 122 134 127 

Direkte Medlem Av Fylkeslaget 1 1 2 

Sum 379 426 412 
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Finnmark Bondelag arrangerte en vervekonkurranse fra ledermøte 2016 og fram til årsmøtet i 
2017. Det lokallaget med prosentvis best økning i vervekonkurransen var Veidnes Bondelag med 
en medlemsøkning på hele 93 %, til 26 medlemmer. Lokallaget har kanskje Norges minste 
rekrutteringsgrunnlag, når man ser befolkningstallet innenfor lokallagets geografiske rammer, 
men det kompenseres gjennom engasjement og stor "stå på vilje". Tana Bondelag vant for andre 
året på rad premien for beste verveinnsats i antall medlemmer. 

 

Årets beste verver ble Rakel Løkke med 
seks nye medlemmer. Hun er lokallagsleder 
i Veidnes Bondelag, og hun har gjort en 
fenomenal jobb for lokal- og fylkeslaget 
gjennom mange år. 

 

Bildet viser utdeling av diplom og blomster  
til Tana Bondelag og Veidnes Bondelag som 
takk for deres verveinnsats. Fra v/ Laila 
Hagalid Berntsen, Grete Liv Olaussen og 
Rakel Løkke

 

 

Aktuelle saker i 2017/2018 
Årsmøtet i Finnmark Bondelag vedtok følgende punkter som prioriterte arbeidsområder for 

fylkesstyret: 

- Medlemsverving  
- Jordbruksforhandlingene  
- Politisk arbeid  

Styret skal arbeide for å finne muligheter for å styrke små og mellomstore bruk, gjennom 
tilpassing av virkemidler i landbruket 

- Synliggjøring i media 
 

Når det gjelder politisk arbeid så har Fylkesstyret deltatt på de fleste årsmøtene til de forskjellige 

fylkespartiene. Det er i tillegg lagt ned et betydelig arbeid med å opprette og vedlikeholde allerede 

etablert kontakt med politikere i fylket. Vi har også deltatt på forskjellige arrangement i forbindelse 

med Stortingsvalg for å sikre at landbruket er på den politiske agendaen under disse 

arrangementene og debattene. 

Fylkesstyret har i tillegg til de prioriterte sakene blant annet vært engasjert i følgende høringer og 

saker: 

 Høring på dyrehelseforskrift 

 Tiltaksplan for regionalt næringsprogram for Finnmark, både for 2017 og 2018  

 Utnevnelse av to representanter til styringsgruppe Sápmi Agri 
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 Arbeid med konsesjonsloven 

 Oppfølging av jordbruksmelding 

 Utarbeidelse av strategi og arbeid for å få endret tellemodell for store rovdyr i Region 8 

 Møte med mattilsynet der fokus på luftekrav og overholdelse av dette var tema 

 Svart på høring om fredningsforslag mot nydyrking på myr  

 Gjennomgang og revidering av Finnmark Bondelag sin beredskapsplan og revidering av 

retningslinjer for fylkesstyret og organisasjonssjef 

 Oppnevnelse av representant til distriktsrådet i HV 

 Planlegging og gjennomføring av ledermøte i Finnmark Bondelag 

 Gjennomført et felles møte med Troms og Nordland Bondelag der man forsøker å forene 

felles krefter i saker der vi står sammen 

 Beitekonflikt på Oldereidet 

 Høring fra FeFo om retningslinjer ved søknad om næringshytter 

 Innspill til prosjekt matjord i Finnmark 

 Pågående prosesser om sammenslåing av landbruksrådgivning i Nord-Norge 

 Regionreform og framtidig organisering av Troms Bondelag og Finnmark Bondelag 

 Utnevnelse av representanter til arbeidet med utarbeidelse av nye program i det 

Regionale bygdeutviklingsprogrammet 

 
Markus Heiberg i lag med tidligere landbrukspolitisk talsperson i KRF, Line Henriette 

Hjemdal 

Årsmøtet i Finnmark Bondelag 
 

Årsmøtet i Finnmark Bondelag hadde også i år godt med deltagere. På årsmøtets første dag var det 
22 stemmeberettigede tilstede og på dag to av møtet så var vi 23 med stemmerett. I tillegg hadde vi 
10 gjester og foredragsholdere innom i løpet av de 2 dagene. Møtet ble avholdt i Lakselv. 

Programmet var lagt opp slik at første dag var med gjester og andre dag var intern for Bondelaget.   
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På årsmøtets første dag hadde vi invitert fire potensielle stortingspolitikere. De kom til oss for å fortelle 
om deres ambisjoner for Finnmarkslandbruket, og hva de kan bidra med hvis de blir valgt inn. 
Innledningsvis fortalte politikerne om deres og partiets standpunkt i landbrukssaker. Deretter ble det 
lagt opp til debatt. 

De fire politikerne var Trine Noodt som var førstekandidat fra Venstre. Bengt Rune Striefelt som var 
førstekandidat for FRP. Steinar Karlstrøm som var tredje kandidat for Arbeiderpartiet og Geir Iversen 
som var SP sin førstekandidat fra Finnmark. 

Vi opplever fire politikere som ønsker landbruket og primærnæringene vel. De kommer fra forskjellige 
parti, men vi føler at de i bunn og grunn alle ønsker seg ett sterkest mulig landbruk i vårt fylke, selv om 
de er uenige om virkemidlene for å komme seg dit. 

Steinar Karlstrøm fra AP mente at man kanskje må se på å innføre en femte grunnpilar i 
jordbrukspolitikken som skal sikre en mer kronemessig lik inntekt mellom store og små gårdsbruk per 
årsverk. 

Bengt Rune Striefelt fra FRP var klar på at man må øke bondens handlingsrom, slik at bonden selv 
kan ta i bruk gårdens muligheter for å ha en produksjon som sikrer god inntekt. 

Trine Noodt fra Venstre sa at der er mange faktorer i Norsk matproduksjon som er viktig og som ikke 
kan svekkes på bekostning av en billigst mulig matproduksjon 

Geir Iversen fra SP var klar på at man må lage ordninger som sikrer generasjonsskifte og 
nyetableringer i landbruket i mye større grad enn hva som finnes i dag for å sikre ett sterkt jordbruk, 
også i framtiden. 

Når man i etterkant ser på hvem av de fire kandidatene som kom inn på Stortinget så lyktes Bengt 
Rune Striefelt fra FRP og Geir Iversen fra Senterpartiet. 

 

Bilde fra politisk debatt. Fra v Steinar Karlstrøm, Trine Noodt, Geir Iversen og Bengt Rune Striefelt 
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Fra generaldebatten 
Følgende tema ble berørt under generaldebatten: 

 Kompetansekrav – Finnmark sitt standpunkt i saken? v/ Svein Slåttsveen 

 Jordbruksmeldingen – Regjeringen mot Stortingsflertallets vilje v/ Laila H Berntsen 

 Markedssituasjon – Utnytte potensialet i kjøtt og melk v/ Grete Liv Olaussen 

 Kvotesoner – Mulig sammenslåing. Hva ønsker vi? v/ Markus Heiberg 

 FeFo – forpaktning eller kjøp av areal? v/ Markus Heiberg 

 Kjedemakta – Stadig større makt forflyttes til kjedene v/ Fred Johnsen 

 Veterinærkostnader – lik pris uavhengig av hvor man er i landet v/ Fred Johnsen 

 Investering – Svakt pantegrunnlag gir behov for gode ordninger v/ Sven Andersen 

 Omlegging fra burhøns til frittgående høns. Hvem skal ta regninga? v/ Svein Slåttsveen 

 Frykter utmarksdomstolen og fordeling av ressurser til bygdelag v/ John Inge Henriksen 

Årsmøteuttalelse 
Melkeproduksjon er den viktigste bærebjelken for landbruket i distriktene i Norge. For å unngå at 
melkekvoter flyttes, vil Finnmark bondelag opprettholde dagens kvoteregioner for 
melkeproduksjon. 

Nessebydommen har gitt bygdelag råderett over deler av utmarka i kommunen. Dersom dommen 
blir stående skaper dette presedens. Forvaltningspraksisen kan bli svært ulik og kan medføre 
flere utfordringer for bonden ved bruk av utmark til landbruksformål. 

Pantegrunnlaget i Finnmark er lavt. For å sikre utvikling og investering i landbruket må det startes 
et arbeid for å finne løsninger på denne problemstillingen. 

Jordvern ivaretas ikke godt nok i kommunene. Finnmarkskommunene har plikt til å følge opp mål 
satt av Stortinget. Finnmark Bondelag forventer at kommunene tar grep for å sikre jordbruksareal 
og beiteareal til landbruksformål. 

Vi har i Finnmark i flere år hatt potensiale til å øke storfekjøttproduksjonen i fylket. Dette ser vi 
med glede på at vi nå har klart. Finnmark Bondelag oppfordrer til videre arbeid for å ytterligere 
øke leveransen til slakteriet. 

Staten som ansvarlig for rovdyrforvaltningen, må aktivt sørge for at bestandsmålene følges ved 
uttak av vedtatt kvote. Vedtatte kvoter må tas ut under lisensjakta. 

Landbruksmeldinga skal vise retningen på utviklingen av landbruket framover. Den som nå er til 
behandling, er et angrep på norsk matproduksjon som fører til at norsk landbruk i praksis blir 
nedlagt. Landbruksmeldinga må inneholde mål og visjoner om utvikling av landbruket som også 
vil være positivt for Finnmark. 

Veterinærtjenesten er svært viktig for å opprettholde dyrehelsa og dyrevelferden. Det er viktig å 
påse at kostnadene ved å tilkalle veterinær ikke blir så stor at dyreeier må vurdere behandling og 
dyrevelferd opp imot økonomi. 

Når matvarekjedene kan bestemme at de kun tar inn produkter som produseres lokalt til lokale 
butikker, får dette store konsekvenser for landbruket. Kesam som produseres for hele landet på 
meieriet i Tana vil da få en alvorlig reduksjon i omsettingen. Denne formen for bruk av makt, kan 
vi ikke godta. 
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Besøk på meieriet i Tana. Fra oppe til v/ Ulf Ballo, Frank Ingele, Runar Sjåstad, Eirin Utsi, Grete 
Liv Olaussen og Lise Skreddernes 

 

Jordbruksoppgjøret 

Forvirrende forhandlinger 
Årets forhandlinger var av det forvirrende slaget. Forhandlingene inneholdt både brudd, 

Stortingets vilje til å løfte ramma, splittelse i opposisjonen og fordelingsforhandlinger om en 

fastsatt ramme på 625 million kroner, gitt av Venstre med klare føringer på fordeling. 

Tilbud og krav 
Dagen før forhandlingene startet vedtok Stortinget jordbruksmeldingen der Stortingsflertallet 

fastslo at inntektsgapet skal reduseres. Dette mente Bondelaget ga klare føringer på at ramma 

måtte betydelig opp i forhold til tidligere år. Derfor var også kravet i fra faglagene betydelig 

høyere enn tidligere.  

Tilbudet på staten var på 410 million kroner. Dette er en milliard kroner mindre en kravet fra 

næringa. Når man under forhandlingene kun klarer å løfte ramma opp til 550 million kroner så 

velger faglagene å bryte. Årsaken er enkel. Stortinget har gitt føringer på at inntektsgapet skal 

reduseres. Med tilbudet som gis så vil den kronemessige forskjellen mellom landbruket og 

sammenlignbare gruppe bare øke. 
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Behandling av jordbruksoppgjøret i Stortinget 
Kun ved et par anledninger tidligere så har jordbruksoppgjøret blitt justert av Stortinget i forhold til 

Statens tilbud til landbruket etter et brudd. Så skjedde i år også. Grunnen er enkel, 

Stortingsflertallet er ikke enig med sittende Regjering på hvor landbruket skal i årene framover og 

har valgt å løfte ramma. 

I år påbegynte opposisjonen og støttepartiene samtaler der man jobbet med et felles forslag på 

alternativ avtale. Blant annet ønsket man å heve ramma til 790 million kroner. Venstre fikk «kalde 

føtter» og valgte å hoppe av disse forhandlingene. I stedet fremmet de et alternativ på 625 million 

kroner og med føringer på fordeling i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag. Dette forslaget 

fikk flertall, med støtte av de blåblå.  

Faglagene ble innkalt til fordeling av denne ramma på 625 million kroner. Dette på tross av at 

man hadde brutt på et tidligere tidspunkt. Denne måten å løse det på er aldri gjort tidligere. For 

faglagene oppleves det uheldig da man lett kan føle seg bundet til masta.  

Årets oppgjør 
Årets oppgjør må betegnes som positivt for distriktene, med en styrkning av distrikts relaterte 

ordninger. Vi ser helt klart en styrkning av kanaliseringspolitikken, med stimulering til korn på 

flatbygdene og gress i distriktene. I tillegg så klarer man å få til en styrking små- og mellomstore 

bruk på årets oppgjør. 

Følgende endringer framheves 

 Målpris melk økes med 3 øre 

 Økning på kraftfôrpris med 5,7 øre 

 Distriktstilskudd melk økes med 3 øre i sone D, G, H, I og J 

 Lammeslakt kl O mister kvalitetstilskudd på kr 500 pr skrott. 

 50 øre flyttes fra kvalitetstilskudd storfekjøtt O til O+ 

 Distriktstilskudd kjøtt heves med 40 øre i sone 2-5 

 Driftstilskudd på melk og ammeku i sone 6-7 heves med 24 000 kr 

 Tilskudd til husdyr - sau over 1 år heves med 50 kr per dyr 

 Utmarksbeitetilskudd på storfe heves med 200 kr og sau 35 kr 

 Beitetilskudd på storfe reduseres med 78 kr og på sau 17 kr i reduksjon. 

 Arealtilskudd grovfor fjernes/reduseres i sone 1 og 4 og heves med 30 kr i sone 5-7 

 Tilskudd til veterinære reiser heves med 2 million kr 

 Ikke tak på investeringstilskudd i Finnmark og Troms 

 Verdien av velferdsordningene reduseres med 37 million kr 
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Politisk møte med Arbeiderpartiet. Bildet er tatt hjemme på gården til Rune og May Conny 

Johansen. Fra v/ Lasse Johnsen, Steinar Karlstrøm, Knut Storberget, Markus Heiberg, Grete Liv 

Olaussen og May Conny Johansen. 

 

Finnmark Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene 
 
Oppsummering  

Finnmark Bondelag ønsker en justering på investeringsvirkemidlene til landbruket.  
1. Økt prosentvis støtte til små og mellomstore bruk  
2. Et tidsbegrensa rentefritt lån i fasen etter utbygging/overdragelse og lignende.  
3. Risikolån på investeringer fra Innovasjon Norge må gis. Tapsfondet må dekkes av staten og 
ikke binde opp midler fra Innovasjon Norge når disse lånene gis.  
 

Vi ønsker å styrke kjøttproduksjonen i Finnmark ved å øke den prosentvise satsen på IBU-midler 

til de som ønsker å satse på rødt kjøtt i vårt fylke.  

Kanaliseringspolitikken må styrkes. Produksjon av rødt kjøtt må ikke gå på bekostning av 

kornproduksjonen, og innretningen på tilskudd bør tilpasses dette.  

Prisnedskrivningstilskudd og stedsfraktstilskuddet er svært viktige tilskudd som sikrer ett landbruk 

over hele landet og må prioriteres.  

Avløsertilskuddet bør videreføres i dagens form. Midler til velferdsordningene bør 

indeksreguleres.  

Markedsregulering og mottaksplikt må beholdes og styrkes. Dette er svært viktige ordninger for 

distriktslandbruket.  
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For å sikre en økt kjøttproduksjon i distriktene så må distriktstilskudd kjøtt styrkes. Veksten i rødt 

kjøtt bør komme i distriktene. Nasjonalt så bør kvalitetstilskudd i klasse O styrkes for å stimulere 

til satsing på NRF-oksen. 

Melkeproduksjonen er den viktigste bærebjelken for Finnmarkslandbruket. Sett i lys av redusert 

forholdstall så må Bondelaget strekke seg langt for å sikre en fortsatt inntektsvekst innen denne 

produksjonsformen. Da med tanke på både forholdstall på kvote, økning i andelen norsk melk i 

det norske markedet, målpris og tilskuddsordninger. 

Dagens kvoteregioner på kumelk må opprettholdes for å sikre en geografisk spredt produksjon 

over hele landet. 

 Inntektsøkning på sau over jordbruksavtalen bør komme på utmarksbeitetilskudd og 

distriktstilskudd kjøtt. Finnmark Bondelag er opptatt av at det stimuleres til større bruk av 

utmarksressursene i næringa.  

Veterinære reiser – Vi må ha lik kostnad ved behandling, uavhengig av hvor man bor i landet og 

hvor langt det er til veterinær. Dette gjelder satsene på både bil og båt der senere tids kutt og 

justeringer i satsene slår svært uheldig ut for distriktsbonden. 

Demonstrasjonstog i Oslo 
Som tidligere år så ble det arrangert demonstrasjonstog i Oslo etter bruddet i forhandlingene. 

Finnmark sendte ned 14 kampklare bønder til Oslo som viste sin misnøye med Statens tilbud, i 

lag med 4000 andre bønder i fra resten av landet. Flaggbærer Fred Johnsen plasserte Finnmarks 

delegasjonen midt i smørøyet i lag med kjernen av Stortingsrepresentantene som overvar 

markeringen. 

Bildet viser fylkesleder Grete Liv Olaussen i lag med leder i SP Trygve Slagsvold Vedum, 

landbruksansvarlige fra Venstre Pål Farstad og KRF’s Line Henriette Hjelmdal under 

demonstrasjonen i Oslo 
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Årets lokallag 2016 
I år var det ingen tvil. Ingen over. Ingen ved siden. Tana Bondelag har gjort alt man kan forvente 

og mer til. Spørsmålet var bare om de kunne bli årets lokallag i Norges Bondelag? 

Tana Bondelag hadde ett høyt aktivitetsnivå i 2016. De arrangerte Åpen gård og leverte innspill til 
jordbruksforhandlingene, Laget kunne vise til en svært god medlemsvekst i 2016 og ble vinner av 
vervekonkurransen over flest nye medlemmer i Fylkeslagets vervekonkurranse. Som alltid så 
hadde lokallaget deltatt på alt som er av møter arrangert i regi av Finnmark Bondelag. 

Styret til Tana Bondelag var aktiv og hadde 
gjennomført møter med lokale parti for å 
synliggjøre viktigheten av et framtidig 
landbruk i kommunen. De hadde 
gjennomført kampanjer i forkant av årets 
jordbruksforhandlinger og de har til om med 
hatt møter med butikkene i bygda for å sikre 
et større vareutvalg av lokalproduserte varer 
i deres hyller. I tillegg så var de en sterk 
pådriver for å få gjenetablert et kommunalt 
skadefellingslag. 

 

Grete Liv overrekker diplom til Laila Hagalid 
Berntsen som årets lokallag i Finnmark 
Bondelag under årsmøtet. 

Ledermøte 2017 
Finnmark Bondelag arrangerte sitt årlige ledermøte i Alta 8-9 november. På ledermøtet stilte 

fylkesstyret og lokallagene og lokallagene med inntil to representanter. Fra Norges Bondelag 

stilte 2.nestleder i Frøydis Haugen. Av gjester deltok Per Gunnar Sønvisen Gjensidige, John 

Oswald Grønmo Sametinget, Torhild Gjølme Landbruksdirektør Fylkesmannen, Bodil Pettersen 

Innovasjon Norge og John Karlsen som er leder i rovviltnemda Region 8. 

Temaer på årets ledermøte var blant annet regionsammenslåing, rovdyrpolitikk og status fra 

Innovasjon Norge samt mer interne temaer som omhandler bondelaget, både lokalt og nasjonalt 

på dag to. 



S. 02  Årsmelding 2017 
   

 

 

 

  

Bilder fra ledermøtet til Finnmark Bondelag 

Finnmark Bondelag på årsmøtet til Norges Bondelag 
Årsmøtet i Norges Bondelag ble arrangert i Sarpsborg 14-15 juli. Finnmark Bondelag stilte med 

fire delegater og organisasjonssjef.  

Fylkesleder Grete Liv Olaussen tok opp i sitt innlegg viktigheten av investeringsstøtte i Finnmark. 

Argumentasjonen for gode støtteordninger er lavt pantegrunnlag, små muligheter til å hente inn 

kapital utenom selve produksjonen på gården, og sist men ikke minst, betydelig høyere bygge 

kostnader.  

Nestleder Markus Heiberg tok opp utfordringene med kostnader til veterinære reiser. Satsene har 

stått i ro i mange år. Skal vi ha gode veterinærtjenester så må disse satsene opp for de 

veterinærene som opererer i mer grisgrendte strøk. Han tok i tillegg opp utfordringer med 

leiekvoter der kapital trekkes ut av næringa. 

Begge innleggene fikk god respons, både av andre årsmøtedelegater, men også av ledelsen i 

Norges Bondelag og av politikere som gjestet årsmøtet.  
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Årsmøteutsendinger til årsmøte i Norges Bondelag med Organisasjonssjef. Fra venstre; 

styremedlem Liv Heidi Losvar og Bjørn Tore Søfting, fylkesleder Grete Liv Olaussen, 

organisasjonssjef Terje Balandin og nestleder Markus Heiberg. 

Fylkeskontorets ansatt 
 

Terje Balandin jobber som eneste ansatte 

på fylkeskontoret i full stilling. Kontorsted 

er meieriet i Alta. Han treffes på telefon 

976 93 064 eller epost 

terje.balandin@bondelaget.no 

Kontorets postadresse er; 
Finnmark Bondelag 
Postboks 1091 
9503 Alta 
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Regnskap 2017 
Styret i Norges Bondelag har vedtatt etter en forespørsel fra Finnmark Bondelag at årlig tildeling 

til fylkeslaget skal heves med 100 000 kr fra 2017. Dette for å sikre en akseptabel økonomi i 

fylkeslaget. Dette har gitt muligheten for høyere aktivitet i fylkeslaget dette året enn foregående 

år. 

Regnskap 2017 viser et overskudd på 83 122 kr. Dette gir en egenkapital i fylkeslaget på kr 

509 801 kr. Dessverre så var det noen kostnader relatert til opplæring tillitsvalgte, fylkesstyret 

med mer som vi ikke fikk med på årets regnskap. Disse kostnadene på drøye 50 000 kr blir 

dermed med på 2018 regnskapet.  

Hvis man ser litt mer detaljert på regnskapet så er inntektene litt høyere enn budsjettert, mens 

kostnadene er lavere enn budsjettert, da både drifts- og lønnskostnader. Når det gjelder de 

postene i regnskapet så er de alle innenfor eller viser underforbruk i forhold til budsjett.

 

Navn Kontonr Bevegelser 
hittil 

Årsbudsjett  Regnskap 
fjor tot 

Salgsinntekter  -6 400,00 -8 000,00 -5 200,00 

Andre inntekter  -781 640,10 -775 000,00 -702 258,00 

Sum inntekter  -788 040,10 -783 000,00 -707 458,00 

  0,00 0,00 0,00 

Lønnskostnader  406 376,59 444 000,00 421 746,28 

Driftskostnader  307 966,62 344 500,00 269 569,18 

Sum kostnader  714 343,21 788 500,00 691 315,46 

Driftsresultat  -73 696,89 5 500,00 -16 142,54 

Finansresultat  -9 425,57 -5 500,00 -5 490,88 

Resultat  -83 122,46 0,00 -21 633,42 
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Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2017 

Verv Navn Valg år 
Valgt ant 

år Sted 

Leder Grete Liv Olaussen 2017 1 Russenes 

Nestleder Markus Heiberg 2017 1 Tana 

Styremedlem " 2017 2 " 

Styremedlem Bjørn Tore Søfting 2016 2 Vadsø 

Styremedlem Liv Heidi Losvar 2016 2 Alta 

Styremedlem Viggo Myhre 2017 2 Lebesby 

1. varamedlem Jon Evald Hætta 2017 1 Kautokeino 

2.varamedlem Knut Arne Mikalsen 2017 1 Langfjordbotn 

3.varamedlem Anbjørg Varsi 2017 1 Sirma 

Utsending til NB årsmøte Bjørn Tore Søfting 2016 2 Vadsø 

Utsending til NB årsmøte Markus Heiberg 2017 2 Tana 

Utsending til NB årsmøte Liv Heidi Losvar 2017 2 Alta 

1. Varautsending NB 
årsmøte Sven Andersen 2017 1 Tana 

2. Varautsending NB 
årsmøte Viggo Myhre 2017 1 Lebesby 

3. Varautsending NB 
årsmøte Jon Evald Hætta 2017 1 Kautokeino 

4. Varautsending NB 
årsmøte Org.sjef FB 2017 1   

Møteleder for 2017 Sven Andersen 2017 1 Tana 

Settemøteleder Ola Losvar 2017 1 Alta 

Leder i valgkomite John Inge Henriksen 2017 1 
Indre 
Billefjord 

Medlemmer i valgkomite " 2017 2 " 

Medlemmer i valgkomite Mari Trosten 2017 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Ola Losvar 2017 2 Alta 

Medlemmer i valgkomite Jan Svendsen 2016 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Ola Tangen 2016 2 Alta 

1. varamedlem i 
valgkomite Irene Gallavarre 2017 1 Vadsø 

2. varamedlem i 
valgkomite Einar Andersen 2017 1 

Indre 
Billefjord 

 


