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Lederen har ordet 

Finnmark Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets 

betydning for samfunnet. Vi er opptatt av å fremstå som positive ambassadører for 

Finnmarksjordbruket og vise fram alle de gode sidene ved næringa. Dette vil skape større 

satsingsvilje og øke rekrutteringa. Det er mange yrkesvalg og næringsveier som konkurrerer 

om ungdommen. Ingen ønsker å gå inn i et yrke som fremstår som lite attraktivt, og det er 

derfor vår oppgave som tillitsvalgte å frem snakke verdien av å dyrke jorda, stelle med 

husdyr, ta vare på kulturlandskapet og produsere kvalitetsråvarer til matindustrien i eget fylke.  

Maten vi produserer er i hovedsak basert på grasressurser og arealer lokalt, ressurser og 

arealer som ikke kan brukes til annen matproduksjon.     

Det er likevel ikke mange nok som har tatt steget inn i bondeyrket. Ved inngangen til året 

2018 er tallet på jordbruksforetak falt til snaue 295 i hele Finnmark. Antall gårdsbruk er 

redusert med 51% siden årtusenskiftet. Areal i drift er redusert med 14% i samme periode, 

noe som er langt mer enn landsgjennomsnittet.  Riktignok er det mange svært dyktige bønder 

som produserer mer pr. dekar nå enn før, men det er likevel nødvendig å vie ekstra 

oppmerksomhet til landbruksnæringa i nord for å kunne opprettholde et forsvarlig fagmiljø.  

Et bærekraftig landbruk i Finnmark er en forutsetning for å innfri målet om et landbruk over 

hele landet. 

 

I 2018 feiret Tana videregående skole (tidligere Finnmark Landbruksskole) 100-års jubileum. 

Skolen er et senter for kompetansebygging for oppvoksende generasjoner, for etter- og 

videreutdanning og for fagmiljø.  De fleste fylkespolitikere har forstått verdien av de unike 

ressursene som finnes ved skolen og vil beholde agronomutdanningen her. En videreutvikling 

av fagmiljøet i tilknytning til skolen er verdt å kjempe for i fremtiden. 

 

Sommeren 2018 har gått inn i historien som den store tørkesommeren i Norge, i våre 

naboland og i store deler av Europa med, nærmest med unntak av her i Finnmark.  Her har de 

fleste fått normale avlinger.  Dette viser hvor sårbar matproduksjon er, hvor viktig det er å 

ivareta kunnskapen om å dyrke jorda, opprettholde driftsapparatet og utvikle landbruket i hele 

landet.  Mange politikere og forbrukere har fått øynene opp for den betydningen bonden har 

for samfunnet. 

 

Vi skal nå inn i et historisk valgår. Medieoppslagene i året har vært dominert av regionreform 

og enda et stortingsvedtak om fylkessammenslåing av Troms og Finnmark. Til tross for den 

store motstanden er det ingen vei utenom å velge representanter til et felles fylkesting. 

Fylkeslagets arbeid i året som kommer vil i stor grad bestå av å sikre landbruksinteressene i 

de prosessene som skal gjøres i forbindelse med sammenslåingen. Bondelaget er inne i en 

prosess der det kreves et tettere samarbeid mellom fylkene som er vedtatt sammenslått. Dette 

har vi øvd på allerede i 2018 i arbeidet med et felles Bygdeutviklingsprogram for Troms og 

Finnmark.  

 

Med å holde fokus på å ivareta landbrukets interesser på best mulig måte, så vil man lykkes 

best i å oppnå resultater.  Det nye styret ønskes lykke til i arbeidet!  

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. Deltatt i utvikling 
av fylkesmannens regionale 
bygdeutviklingsprogram. Ansvarsområde 
regionreformen 

Nestleder Markus Heiberg Leder verveutvalg FB. Medlem av 
naturbruksskole. Medlem av matjordprosjekt. 
Deltatt i utvikling av fylkesmannens regionale 
matjordprogram. Ansvarsområde rekruttering, 
omdømmebygging og jordvern. 

Medlem Gunn Hykkerud Deltatt i utvikling av fylkesmannens regionale 
skog- og klimaprogram. Ansvarsområde 
mat/lokalmat og "Inn på tunet". 

Medlem Bjørn Tore Søfting Deltatt i utvikling av fylkesmannens regionale 
miljøprogram. Leder i Finnmark sau og geit, 
styremedlem NNLR, Leder i Nordre Varanger 
Bondelag. Ansvarsområde miljø og klima og 

rovviltansvarlig 

Medlem Viggo Myhre Ansvarsområde – styrkning av små- og 
mellomstore bruk. Deltatt i utvikling av 
fylkesmannens regionale næringsprogram. Leder 
av Laksefjord Bondelag 

1. varamedlem Jon Evald Hætta  

2. varamedlem Liv Heidi Losvar  

3. varamedlem Geir Ove Mannsverk  

 

 

 

Bildet viser fylkesstyret for 2018. Fra v/ Markus Heiberg, Viggo Myhre, Grete Liv Olaussen, 

Bjørn Tore søfting og Gunn Hykkerud 
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Lokallagsaktivitet 
 

Alta Bondelag 
Alta Bondelag har 105 medlemmer, dette er en nedgang på seks medlemmer siden fjorårets 

årsmøte. Av 105 medlemmer så er 38 av disse bruksmedlemmer, noe som er en økning på to 

medlemmer siden fjoråret. 

I arbeidsåret 2017-2018 så er det gjennomført to styremøter. Av saker som er behandlet er 

blant annet arealplan, Jaro og oppgjøp av tidligere 4H gård, dyrlegesituasjonen i kommunen og 

jordbruksforhandlingene. I tillegg er det gjennomført ett medlemsmøte i forbindelse med 

innspill til jordbruksforhandlingene. 

 

 

Av aktiviteter og møter som er gjennomført er; 

 Deltatt på organisasjonskurs i Alta der Finnmark Bondelag arrangerte kurset 

 Lokallagsmøte der tema var innspill til jordbruksforhandlingene 

 Gjennomført maskinførerkurs i juni med støtte fra jordbruksfondet hos Finnmark 
fylkeskommune 

 Deltatt på møte hos Geir Ove Mannsverk der landbruksminister Hoksrud var tilstede.  

 Deltatt på årsmøtet i Finnmark Bondelag 
 

Lasse Johnsen ble gjenvalgt som leder i lokallaget på årsmøtet 
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Henter kviger fra beite på Goppa 

 

Kautokeino Bondelag 
Følgende ble skrevet i protokollen til Kautokeino Bondelag under deres årsmøte 

Jon Evald har hatt «åpen gård» i samarbeid med bygdelaget.  

Lokallaget deltok på ledermøte i Alta med Jon Evald og Johnny. Rune deltok 1. dag på 

årsmøtet til Finnmark Bondelag i Lakselv.  

Har forfattet to brev til Kautokeino kommune der vi ber om visse føringer i forbindelse med 

utlysning av dagvakt på veterinær i Kautokeino kommune 

Johnny Hætta ble gjenvalgt til leder i lokallaget.  

 

Karasjok Bondelag 
I protokollen fra årsmøtet i Karasjok Bondelag står det; 

Torgeir deltok på Finnmark Bondelag sitt årsmøte. 

Lokallaget har fått innvilget tilskudd til studietur på 3200 per person. Disse midlene må brukes 

innen april 2019. Det er her søkt om å få utvidet fristen. Det planlegges studietur i løpet av 

året. 

Karasjok Bondelag hadde møter vedrørende innspill til jordbruksforhandlingene. 

Aktivitetsnivået i lokallaget har vært bra i 2018. 

Torgeir Nordsletta har takket for seg som leder og ny leder i lokallaget er May Helen A Rasmus 
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Porsanger Bondelag 
Følgende står å lese i årsmeldingen til Porsanger Bondelag; 

Årsmøtet 2017 ble holdt i Aigir hos Einar Andersen 4. november 2017. 

Tilstede var 6 medlemmer (herav fylkesleder) og organisasjonssjef i Finnmark Bondelag, 

Terje Balandin. Det ble avholdt ordinære årsmøtesaker og gjennomført valg av nytt styre. 

I tillegg ble det vedtatt på årsmøtet at Porsanger Bondelag skal jobbe for å sikre grus- og 

masseressurser til landbruket i Porsanger kommune og jobbe for fortsatt fredning mot 

reinbeiting på Oldereidneset og Bringnes. 

Det har vært avholdt et medlemsmøte i februar med 8 medlemmer tilstede der lokallaget 

jobbet fram innspill til jordbruksforhandlingene.  

Laget har holdt bondekaffe tre ganger med god deltakelse. Det er behandlet 6 saker i 

meldingsåret. 

          

På bondekaffe i april var tema HMS i landbruket med besøk av HMS-rådgiver Vidar 

Aastrøm.   

Porsanger Bondelag har stått som arrangør for kurs i Dyretransport på Lakselv Hotell 22. 

mars.  Det var til sammen 16 deltakere fra hele fylket på kurset. Animalia var kursinstriktør. 

Kurset er fulgt opp med avlivningskurs i samarbeid med Nortura på anlegget i Karasjok. 

2 medlemmer deltok på organisasjonskurs som ble arrangert av Finnmark Bondelag i april. 

Lokallaget har deltatt på ledersamling og årsmøte i Finnmark Bondelag.  

Leder har vært i møte og fulgt opp saken om masseuttak i Fingerbukt og Veidnes. 

Leder har profilert lokallaget i media om naustsaken i Sandvik og om landbrukspolitikk 

generelt.  
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Porsanger Bondelag har 49 medlemmer pr. 3.11.2018. Leder i Porsanger Bondelag er Einar 

Andersen. 

 

Veidnes Bondelag 
I årsmeldinga til Veidnes Bondelag står det blant annet;  

Lokallaget har 27medlemmer pr. 17.11.2019, en økning på 2 medlemmer siden 11.11.2016. 
Det har ikke vært avholdt årsmøte siden 12.11.2016. 
Årsmøte for 2015 ble avholdt 12.11.2016. 
Lokallaget hadde stand under Veidnesdagan både i 2016 og 2017. 
Arrangert påskeaktiviteter i 2016 og 2017. 
Potetsetting og opptaking med sosialt samvær i 2017 og 2018. 
Delt ut skolemateriell høsten 2017 på Veidnes skole. 
Markert «Handle lokalt dagen» med potetsalg utenfor Veidnes bygdehandel i oktober 2018. 
 

Rakel løkke ble gjenvalgt til leder på årsmøtet til lokallaget. 
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Laksefjord Bondelag 
Følgende er hentet fra årsmeldingen til Laksefjord Bondelag;  

Laksefjord bondelag har også i år avholdt Åpen gård sammen med Wiebke og Svein på 

FRIBORG GÅRD. Regn dagen før og regn dagen etter ga de 180 besøkende, en flott dag på 

en innklemt solskinnsdag. I år kunne ungene også få hilse på geiten Coco, Nicki, Emma og 

Tom 

          

Det ble invitert til demonstrasjon av slangespredesystem på Friborg. Det kom to mann fra 

Agromiljø for å vise og fortelle om fordelene ved dette systemet.  

  

Da Arctic Race rulla forbi. samlet bondelagets medlemmer og gjester seg på Kråbøl gård for å 

følge med innendørs på storskjerm og ute for å heie på gutta i tights  

   

Foruten de 4 samlingene i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2018 har det vært avholdt 4 

styremøter/medlemsmøter og styret har vært representert på ledermøter og årsmøte i 

Finnmark bondelag 

Da flere av styremedlemmene også har tillitsverv i andre landbruks-organisasjoner, har 

Laksefjord bondelag vært representert på forskjellige arrangementer i Nortura, Felleskjøpet, 

Tine, Geno, Nordnorsk Landbruksråd, Landbrukssamvirke, Ledermøte Troms bondelag. 

Sammendrag av aktiviteter 2018 

Styremøter/ åpne medlemsmøter 4 

Åpengård 
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Aktiviteter ifbm Arctic Race 

Besøk av leder av Senterpartiet Trygve Slagsvoll Vedum 

Introduksjon Demonstrasjon av slangespredersystem 

Torsdags Kafè på Kråbøl gård, hos Lise og Birger Skreddernes 

Slåttegrøt 

Årsmøte med julemiddag 

Saker som har vært aktuelle i 2018 er 

Dyrevelferd, Rådgivning, Livdyrformidling, jordbruksforhandlingene Diverse høringer 

Svein Slåttsveen takket for seg som leder og Viggo Myhre ble valgt til ny leder i lokallaget. 

 

Tana Bondelag 
Følgende står å lese i årsmelding til Tana Bondelag; 

For året 2017/2018 er det avholdt fire styremøter og det er behandlet 18 saker.  

Viktige saker for styret: 

 Jordbruksforhandlingene 

 Aksjoner og markeringer 
 

I år ble uttalelsen til Jordbruksforhandlingene utarbeidet på medlemsmøte og Bondelagskafe på 

Elva Hotel 19.februar 2018. Det var 13 frammøtte medlemmer. Dette er et sørgelig frammøte 

da Tana Bondelag har 124 medlemmer. Det var et meget godt møte og et hyggelig sosialt treff. 

Uttalelsen ble oversendt til Finnmark Bondelag.  

Det viktigste for Norges Bondelag er å arbeide for å gi oss et levedyktig og bærekraftig 

landbruk som gir bønder rammebetingelser og økonomi til å leve av, og økonomi til å investere 

for framtiden. Dette må gjelde for hele landet, også i Norges mest marginale distrikter. Legges 

landbruket ned i dagens ytterste distrikt, vil det som i dag er mere sentrale strøk bli skjøvet ut 

til det ytterste distriktet og bli et marginalt område. 

Vi krever derfor økte priser på våre produkter, økte inntektsmuligheter og bedre 

investeringsvilkår for landbruket i Norge. 

Videre var følgende punkter sentrale: 

 Ungdom og landbruk 

 Investeringer 

 Velfredsordninger, avløsing ved sykdom 

 Rovdyr 

 Grovforbasert kjøttproduksjon i Nord-Norge 

 Melkekvoter, melkeproduksjon og storfekjøttproduksjon  

 Fraktutjevningstilskudd 

 Avlingsskade – erstatningsordninger 

 Samdrifter 
 

På Årsmøtet i Finnmark Bondelag 28.februar og 1.mars 2018 i Lakselv var Tana Bondelag godt 

representert, tilstede var Markus Heiberg, Kim Juliussen, Harald Persen og Britt Mari Andersen 

utsendinger fra Tana. Markus Heiberg er valgt inn i styret i Finnmark Bondelag og ble valgt til 
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nestleder på Årsmøtet. 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 Hotel 2.nov 2017. Det var 12 fremmøtte medlemmer 

på møtet og fem gjester. Bjørn Tore Søfting 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. 

Andre møter og arrangement som Tana Bondelag har deltatt på; 

 Kontakten med Tana kommune har vært god gjennom hele året. 

 Tana Bondelag markerte seg under Arctic Race of Norway ved Favlemohkki i Holmfjell.  

 Ved offisiell åpning av storfefjøset til Kim Juliussen var Tana bondelag tilstede og kom 
med hilsning. 

 Tana Bondelag var representert ved 100 års markeringen av Tana Videregående Skole. 

  
Åpen Gård ble i år arrangert i samarbeid med Tana Videregående Skole, den 25.august. 

Arrangementet ble gjennomført med god støtte fra Tana Bygdekvinnelag og Tine, i tillegg var 

det en fantastisk innsats fra elevene på Tana VGS. Det var ca. 200 besøkende. Dette var som 

vanlig et meget vellykket arrangement med mange fornøyde besøkende. 

Vinteren 17/18 fortsatte vi med Bondetrim en gang i uka på Tana Fysikalske. Vi har vært 10 

deltakere totalt og på det meste var vi fem på en gang. Dette har ikke slått godt an blant våre 

medlemmer og vi savner flere deltakere. Alle trenger litt trening, så sett av tid til dette. Det 

har vært sosialt og vi er blitt bedre kjent i tillegg til vi har fått bedre styrke og kondisjon. 

Markus Heiberg har vært leder i Tana Bondelag, men ved årsmøtet så takket Markus for seg og 

Mari Trosten tok over stafettpinnen. 

 

Nordre Varanger Bondelag 
Protokollen til årsmøtet beskriver følgende aktivitet i laget; Det har vært avholdt to styremøter 

i perioden.  Ingen innspill fra medlemmer.  Intensjonen om å ha medlemsmøter med forskjellig 

tema har laget ikke lykkes med.  Imidlertid ønsker man å fortsette den samme aktivitetsplan 

da medlemsmøter med tema og sosialt er viktig relasjonsbygging for flere medlemmer til laget. 

Lokallaget har deltatt på både ledermøte og årsmøte i Finnmark Bondelag med to 

representanter på hvert møte. 

Bjørn Tore Søfting ble gjenvalgt som lokallagsleder på årsmøtet 
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Organisasjonskurs 
Finnmark Bondelag har arrangert organisasjonskurs i Tana, Lakselv og Alta. Kurset var åpent for 

alle som ønsket, uavhengig om man var tillitsvalgt og hvilken organisasjon man representerte. 

Totalt deltok 27 stykker på kurset. Kursholder var tidligere 2. nestleder i Norges Bondelag Brita 

Skallerud og fylkesleder Grete Liv Olaussen og organisasjonssjef Terje Balandin bidro med sitt 

på møtene. 
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Medlemsutvikling 
Medlemsutvikling i Finnmark Bondelag for 2018 viser en nedgang i medlemsmassen på 5 

medlemmer. Dette er andre året på rad med en medlemsreduksjon. Det som er gledelig er at 

antall bruksmedlemmer blir stadig flere og at drøyt 50 % av de som søker produksjonstilskudd, 

også er medlem hos oss. Dette tallet var nemlig på ca 35 % av de som søkte produksjonstilskudd 

i Finnmark for 4 år siden. 

  Antall per 31.12.2017 Antall per 31.12.2018 

8200000 Ingen Lokallagstilknytning 3 3 

8200301 Nordre Varanger Bondelag 27 25 

8201101 Kautokeino Bondelag 17 27 

8201201 Alta Bondelag 112 105 

8202001 Porsanger Bondelag 51 48 

8202101 Karasjok Bondelag 24 24 

8202201 Laksefjord Bondelag 21 20 

8202202 Veidnes Bondelag 28 27 

8202501 Tana Bondelag 127 126 

8209901 Direkte Medlem Av Fylkeslaget 2 2 

  Sum 412 407 
Det ble gjennomført en vervekonkurranse i Finnmark Bondelag i tidsperioden 10 september til  

31 desember. I denne perioden ble det vervet 25 nye medlemmer. 

Vi premierte beste lokallag. I tillegg premiertes beste verver totalt sett og beste verver av 

bruksmedlemmer. 

Resultat av konkurransen ble som følger; 

Beste lokallag; Kautokeino Bondelag med 12 nye medlemmer. Dette gjør at de nå har totalt 27 
medlemmer. 
Tana Bondelag ble nest beste lokallag med 8 nye medlemmer. 
 
Beste verver totalt; Ellen Cecilie Triumf-Buljo med 6 nye medlemmer 
Her nevnes det at Johnny Hætta var hakk i hæl med 5 nye medlemmer. 
 
Beste verver av bruksmedlemmer; Ellen Cecilie Triumf-Buljo med 4 nye bruksmedlemmer 
Også her var det tett løp der Markus Heiberg hadde vervet 3 bruksmedlemmer. 
 

Dette gjør at Kautokeino Bondelag fikk utbetalt 10 000 kr i vervepremie. Ellen Cecilie Triumf-

Buljo vant begge beste verver premiene og mottar 6 000 kr i gavekort. I tillegg så vil alle 

ververne kunne motta hver sin Bonde t-skjorte i tillegg til 400 kr per vervet medlem fra Norges 

Bondelag. 

Finnmark Bondelag takker for innsatsen! 
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Aktuelle saker i 2018/2019 

 Innspill til organisasjonsutvalget i Norges Bondelag 

 Innspill til prosjekt storfe Finnmark 

 Deltagelse i utarbeiding av regionalt bygdeutviklingsprogram med underprogram 

 Høring på endring av beitetilskudd  

 Markering av Tana Videregående skole sitt 100 års jubileum 

 Felles møte med fylkesstyrene fra Troms og Nordland 

 Høring om nasjonal instruks til regionalt miljøtilskudd 

 Arbeid med ny gjødselvare forskrift 

 Møte med rovviltnemnda region 8 

 Høring – Innspill på veterinære vaktdistrikt i Finnmark 

 Bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv 

 Deltagelse på Partnerskapet sine møter (Fylkesmannen, faglagene, Sametinget, 

Innovasjon Norge og fylkeskommunen) 

 Politiske møter med parti på kommune- og fylkesnivå i tillegg til Sametinget 

 Deltagelse på årsmøtene til forskjellige fylkesparti 

 Deltagelse på lokallagenes årsmøter 

 Jobbet mot FeFo for å få satt fokus på brakkarealer som forpaktes bort 

 

Årsmøtet i Finnmark Bondelag 
Årsmøtet ble gjennomført i Lakselv 28 feb – 01 mars. Seks av åtte lokallag stilte og totalt 

deltok 23 årsmøteutsendinger. 13 andre gjester eller foredragsholdere deltok på årsmøtet. Av 

temaer på første dag av årsmøtet nevnes jordbruksforhandlingene, organisasjonsprosessen og 

landbrukets rolle og muligheter i klimadebatten. 

Fra generaldebatten 
 Pålagte kostnader til opprustning av strømnettet ved bygging v/ Markus Heiberg 

 Veterinære reiser v/ Markus Heiberg 

 Trusselen fra framtidige klimakrav v/ Ola Johansen 

 Slaktestrukturen er truet pga reduserte volum v/ John Inge Henriksen 

 Fylkeslaget trenger innspill til regionreformen v/ Grete Liv Olaussen 

 Frykter en framtidig overproduksjon i storfenæringa v/ Jan Haaland 

Årsmøteuttalelse 
Finnmark har ikke råd å miste flere bønder. Antallet i fylket er blitt så lavt at miljøene er i 
ferd med å smuldre opp.  

For å unngå ytterligere reduksjon i antall bønder så må økonomien for små- og mellomstore 
bruk i fylket styrkes. Dette kan gjøres ved å styrke ordningene på husdyr- eller distriktstilskudd 
for små- og mellomstore bruk. 

Finnmark har to meieri og ett slakteri som er helt avhengig av stabile leveranser. I en tid med 
overproduksjon i Norge så må man ikke forverre rammevilkårene ytterligere for 
næringsmiddelindustrien i vårt fylke. Man må se på ordninger som sikrer stabile leveranser. Å 
skjerme reduksjon på forholdstall i Finnmark ved framtidig reduksjon av kvotene til 
melkeprodusentene, kan være ett alternativ for å sikre meieriene nok melk. 
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Bønder i fylket har den senere tid opplevd en sterk økning i sine kostnader til veterinær. 
Finnmark Bondelag ønsker at det innføres et tak for hvor mye en veterinær som mottar tilskudd 
for å utøve sin tjeneste kan fakturere en bonde ved behandling av dyr. Selvfølgelig må 
veterinæren sikres en inntekt som står i stil til sin utdannelse, også i distriktene, men dette må 
sikres via statlige ordninger. Hvis man virkelig ønsker et landbruk over hele landet så må dette 
også følges opp med gode nok ordninger. 

Moderne driftsbygninger sikrer rekruttering, god dyrevelferd og gode arbeidsforhold. 
Byggekostnadene på fjøsbygg i Troms og Finnmark er 25-30 % høyere enn Trøndelag. For å 
kompensere for dette så har vi ikke et tak på investeringstilskudd fra Innovasjon Norge i disse 
to fylkene. I våre to nordligste fylker er pantegrunnlaget på gårdene ofte svakt. Dette gjør at 
gode lønnsomme prosjekt ikke blir realisert på grunn av for liten sikkerhet i forhold til hva 
bankene krever. Svakt pantegrunnlag i lag med høye bygge kostnader gjør at landbruket i 
Troms og Finnmark er helt avhengig av at Innovasjon Norge har tilstrekkelig med midler og gir 
lån til tross for svakt pantegrunnlag. Dette er dessverre ikke tilfelle i dag. 

Primærnæringene er helt avhengig av en fornuftig rovdyrforvaltning for å kunne utnytte 
utmarksbeitene. Finnmark Bondelag krever en bedre registrering av rovdyrbestanden i fylket og 
at bestanden tas ned til bestandstallene fastsatt av Stortinget. 

Finnmarksbonden er klar til å ta sitt ansvar i det grønne skiftet. Tilrettelegging og finansiering 
av gode klimatiltak i landbruket ønsker vi velkommen. 

Finnmark Bondelag ønsker matjordprosjektet til fylkesmannen velkommen. Vi mener at 
brakklegging av landbruksjord må stoppes og reverseres. Nedbygging av matjord må stoppes. 
Kun 0,3 % av fylket er dyrket og vi trenger all denne jorda for å sikre at fylkets innbyggere skal 
være mest mulig selvforsynt på mat og sikre matvareberedskapen i framtiden. 

 

Jordbruksforhandlingene 

Finnmark Bondelag skrev i en pressemelding etter avsluttete forhandlinger at vi mener 

Regjeringen endelig anerkjenner den Norske landbruksmodellen og viser at de støtter opp om 

den. Ramma i årets avtale er historisk høy med 1 100 million kroner, men det måtte den også 

være. Dette da bonden opplever store kostnadsøkninger og mye av ramma går inn som en del 

av kostnadsdekning på økte kostnader og vil dermed ikke synliggjøres som lønn for den 

enkelte bonde. Samtidig er fylkeslaget glad for en avtale der tilskuddene øker. Med en 

overproduksjon i stadig flere produksjoner og stadig større press på tollkvoter og import så er 

det vanskelig å hente ut en prisøkning i markedet. 

Vi opplever en styrkning av distrikts relaterte tilskudd. Det er også kommet inn et nytt 

tilskudd som styrker økonomien på de mellomstore brukene og vi har fått styrket tilskuddet på 

veterinære reiser. Noe som forhåpentligvis er med på å redusere prisveksten i veterinære 

tjenester som vi har opplevd en kraftig økning på de senere år. 

 

Nøkkeltall i forhandlingene for landbruket i Finnmark 
 Målpris melk – økt med 3 øre til 5,44 kr pr liter 

 Distriktstilskudd melk – økt med 2 øre til 1,85 kr pr liter 

 Distriktstilskudd kjøtt  

o storfe – økt med 10 øre til 12,4 kr pr kg 

o Sau – økt med 20 øre til 14,4 kr pr kg 

 Lammeslakttilskuddet redusert med 50 kr til 450 kr pr lam O+ 
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 Driftstilskudd melk – økt med 5000 kr til 169 050 kr 

 Driftstilskudd ammekyr 6-39 kyr – økt med 400 kr per dyr til 4032 kr per dyr. 

 Husdyrtilskudd ku er endret og økt med 29,6 million kr. 

 Tilskudd små og mellomstore melkebruk 6 – 50 kyr – ramme 145,5 million kr. 

 Beitetilskudd justert. Stimulerer til utmarksbeite og fjernet tilskudd for innmarks- og 

fulldyrka beite for småfe 

 Arealtilskudd sone 7 – økt med 33 kr til 349 kr per daa 

 Tilskudd avløsning for ferie og fritid – økt med 29,6 million kr  

Finnmark Bondelag sitt innspill til 
jordbruksforhandlingene (oppsummering) 
 

Finnmark har totalt 320 personer som søker produksjonstilskudd, og dette på et areal som er på 

størrelse med Danmark! Av disse er drøyt 90 stykker melkeprodusenter, 130 stykker driver med 

sau, fem gårder driver med amme ku og da gjerne i kombinasjon med sau, en produsent driver 

med egg og melk og resten er grovfôrprodusenter eller har noen hester. Finnmarkslandbruket 

er i ferd med å bli altfor lite. Fagmiljøene smuldrer opp og vi frykter at vi innen få år sitter 

igjen med noen få klynger med gårdsbruk. I Finnmark er vi kommet dit at tiltak må iverksettes. 

Vi har ingen flere å miste. Hvis man mener alvor med at man ønsker et landbruk over hele 

landet så må Bondelaget prioritere. Talenes tid er forbi, nå er det tid for handling. 

 

Bærebjelkene i Finnmarkslandbruket er melk og sau. Vi har fantastiske produksjonsforhold på 

sau med blant Norges beste tilvekster, og alt er på utmarksbeiter. Vi har ett enormt potensiale 

til å ytterligere styrke denne produksjonen i fylket.  Da er det svært bekymringsfullt å 

registrere at en stor del av veksten vi har hatt på sau i Norge de siste årene i har kommet på 

innmark- og fulldyrka beite. Når vi nå ser at Nortura bruker pris for å presse ned produksjonen 

så vil Finnmarksbonden bli like hardt rammet som alle andre saueprodusenter i Norge. 

Prisløypa på sau forsterker denne trenden ved å stimulere til tidlig slakt. Noe produsentene på 

flatbygdene tjener på da lamminga i disse områdene er betydelig tidligere enn i vårt nordligste 

fylke. 

Melkeproduksjonen med 90 melkebruk er spydspissen i fylket og sikrer opprettholdelse av 

servicefunksjoner, slakteri, to meiere og rådgivningsfunksjoner. En reduksjon i forholdstallet 

på 8 % vil fjerne mye av resultatet i bunnlinja for mange melkeprodusenter. Dette vil garantert 

medføre en ytterligere eskalering av nedleggingstakten på melkebruk i fylket. Det som er like 

ille er at meieriene i fylket allerede sliter med små volum og er på ingen måte lønnsom som 

Tine. Vi frykter at en ytterligere reduksjon i tilførsel vil føre til nedleggelse av meieri og 

arbeidsplasser i fylket. 

For tiden så pågår det et stort løft på amme ku produksjonen i landet. Det eneste unntaket er 

Finnmark og Nord-Troms der vi faktisk har en nedgang. Igjen ser vi at brorparten av veksten 

kommer på sør- og Østlandet. Frykten er stor for en overproduksjon slik vi ser på sau. 

Konsekvensen vil være fall i priser der vi ser det som nærliggende at NRF-kua er den første som 

rammes. Hvis slik er tilfelle så vil det spenne ytterligere et ben under melkeprodusenter i 

fylket. 
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Vi har ikke gode alternativer til melk og sauehold i fylket. Vi kan ikke starte med alternativet 

produksjoner i Finnmark slik våre kollegaer sørpå kan. Vi kan ikke begynne med 

juletreproduksjon, grønnsaker, frukt og bær eller gris eller andre kraftfôrkrevende 

produksjoner. Vi har ett svært begrensa marked for småskala produksjon her nord. Derfor er 

dessverre Finnmarks bonden sitt alternativ til melk eller sau nedleggelse av gården og finne seg 

en bedre betalt jobb. Norge har ikke råd til å miste flere bønder i Finnmark, og Bondelaget må 

prioritere slik at vi kan sikre de få som er igjen. 

Finnmark Bondelag ber om at;  

 Veterinærer som mottar tilskudd for å være med på vaktordning eller 
tilskudd via kommune for å drive dagpraksis må styres på maks kostnad ved 
fakturering til bonden. Vi registrerer ekstreme kostnadsøkninger på 
veterinære tjenester i fylket som går på bekostning av både dyrevelferd og 
distrikts bondens økonomi.  

 Tilskudd til veterinære reiser må styrkes for å sikre distriktsveterinæren en 
fornuftig lønn som står i stil med utdannelsen. 

 Den totale potten til investeringsvirkemidler i Troms og Finnmark må styrkes 
for å unngå ett selvpålagt tak hos Innovasjon Norge på 
investeringsvirkemidler. Hvis så innføres så forverres bondens vilkår i våre to 
nordlige fylker ytterligere i forhold til områder der driftsbygningene er 
rimeligere å oppføre. 

 Det må lages en ordning som sikrer tilgang på risikovillig kapital i 
næringssvake områder med lavt pantegrunnlag. I dag ser man at gode 
prosjekter avslås på grunn av at prosjektet ikke tilfredsstiller private banker 
sine krav til sikkerhet. 

 Distrikts- og arealtilskudd må prioriteres for å reversere svekkelsen av 
kanaliseringspolitikken som har pågått over flere år. 

 Utmarksbeitetilskudd på sau må styrkes for å sikre lønnsomheten på 
utmarksbasert sauehold. 

 Finnmark bør være unntatt en ytterligere reduksjon i forholdstall på melk. 
Både meieri og fylkets drøyt 90 melkeprodusenter må bestå. 

 
Bilde fra møte med fylkesleder i Troms og Finnmark Svein Iversen på Heimdal gård hos 

familien Hykkerud. 
 



  Årsmelding 2018 

Finnmark Bondelag - Vi lager maten din 
 
 

Årets lokallag 2017 

 

 

Under årsmøtemiddagen til Finnmark 
Bondelag så ble Alta Bondelag hedret som 
årets lokallag i fylkeslaget.  

Ved å bli årets lokallag så mottar lokallaget 
5000 kr i tillegg til mye heder og 
berømmelse. Lokallagsleder Lasse Johnsen 
mottok blomster, diplom og mye god 
omtalelse fra fylkesleder Grete Liv 
Olaussen. 

Kriteriene for tildeling av utmerkelsen som Årets lokallag er: 
-          Høyt aktivitetsnivå 
-          God synlighet i lokalmiljøet 
-          God oppfølging av eksisterende og nye medlemmer 
-          Gode ververesultat og gjennomtenkt vervearbeid 

Alta Bondelag kan blant annet vise til av aktivitet; 

 Åpen gård med 1300 deltagere 

 Høyt politisk engasjement på kommunenivå der fokus på jordvern har vært svært viktig 

 Svært synlig i lokale medier der spesielt lokallagsleder har vist seg fram på en utmerket 
måte 

 Har deltatt på alt av arrangement og møter i regi fylkeslaget 
 

Ledermøte 2018 
Ledermøtet ble gjennomført i Lakselv i tidsperioden 7 – 8 november. Temaer for møtet på 

første dag var blant annet matjord der FeFo var og informerte om sitt arbeid, med å omfordele 

festekontrakter på brakklagt areal og Fylkesmannen som informerte om status i det pågående 

matjordprosjektet. Vi hadde en runde der mattilsynet var og fortalte om sitt arbeid med 

dyrehelse. Agri Analyse var og presenterte tallene som var kommet fram i sin rapport om 

Finnmarkslandbruket. I tillegg hadde vi en runde på rovdyr der leder av rovviltnemnda i region 

8 var og presenterte sine tanker rundt dette. 
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Bilde 1 viser Kenneth Eliassen og Einar Andersen fra Porsanger Bondelag og Johnny Hætta fra 
Kautokeino Bondelag. Bilde 2 viser utdeling av kniv til gjest Einar Frogner fra fylkesleder Grete Liv 
Olaussen. 

 
På dag to så hadde vi mer interne temaer der regionreformen og vår organisering på grunn av 

denne var tema. I tillegg hadde vi temaer om hvordan skape aktivitet i lokallag, presentasjon 

av vervekampanje med mer. Fra Norges Bondelag så stilte Einar Frogner som er medlem av 

landsstyret.  

Uttalelse fra ledermøtet 
Finnmark Bondelag forventer at fylket har en veterinær dekning som sikrer at dyrene til 
bonden får den behandling som er nødvendig innenfor rimelig tid.  

Vi registrerer samtidig en galopperende prisstigning på veterinære kostnader innad i fylket. 
Dette gjelder spesielt kveldstid og i helgene og for de som bor lengst unna veterinæren. 
Konsekvensen av svært høye kostnader ved bruk av veterinær er at bonden vegrer seg for å 
ringe veterinær, noe som kan gå på bekostning av dyrevelferden. Ledermøtet i Finnmark 
Bondelag krever at det kommer nasjonale føringer som beskriver hvor mye en kan fakturere for 
en tjeneste. Samtidig har vi forståelse for at veterinæren skal ha en lønn som kan forsvare 
utdannelsen, og her må nasjonale ordninger styrkes og målrettes for å sikre dette. 

Finnmark Bondelag er gjort bekjent med at det er en ny forskrift på tur ut på høring som 
regulerer bruken av husdyrgjødsel. Tidsrommet man kan spre ut husdyrgjødsel er foreslått til 
mellom 1 mars og 1 september. Dagens regelverk gir et tidsvindu på spredning av gjødsel fra 15 
mars til 31 oktober. I Finnmark så kommer man ikke ut på jordene før rundt 1 juni. Dette gjør 
at tidsvinduet man får for å få ut gjødselet blir svært kort. Finnmark Bondelag forventer at ny 
forskrift tar geografiske hensyn, både til vekstlengde og nedbørsmengder. Ved at Finnmark har 
minimale utfordringer med avrenning så må dagens ordning med at vi kan kjøre ut 
husdyrgjødsel etter 1 september såfremt møkka moldes ned videreføres. 

Agri Analyse sin undersøkelse viser at hovedutfordringen for videre vekst på mange gårdsbruk i 
Finnmark er knapphet på areal. I dag er jordene ofte spredt over store avstander og mye av 
arealet er leid. Finnmark Bondelag forventer at driveplikten blir overholdt, at brakklagte 
arealer settes i drift igjen, at jordutleier har skrevet 10 års kontrakt på sitt areal og at 
kommunen tilrettelegger for nydyrking for sine bønder. 

Finnmark Bondelag forventer at Stortingets brede rovdyrforlik følges opp. Dagens forvaltning 
fortrenger beitedyrene fra stadig større beiteområder i landet. Regjeringen må ta grep og 
kreve at forvaltningen faktisk følger opp Stortingets vilje.  
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Finnmark Bondelag på årsmøtet til Norges 
Bondelag 
Årsmøtet ble arrangert på Lillehammer i tidsperioden 6 – 7 juni. Utsendinger fra Finnmark 

Bondelag var fylkesleder Grete Liv Olaussen, nestleder Markus Heiberg, styremedlem Bjørn 

Tore Søfting og Liv Heidi Losvar. Organisasjonssjef Terje Balandin var også med. Etter to 

trivelige men hektiske dager så kan man konkludere med at fylkeslaget gjorde seg godt 

bemerket på årsmøtet. 

 

 
Bildet viser årsmøtedeltagerne; Fra v/ Markus Heiberg, organisasjonssjef Terje Balandin, 
Grete Liv Olaussen, Liv Heidi Losvar og Bjørn Tore Søfting 
 

Finnmark Bondelag løftet fram flere temaer på årsmøtet. Grete Liv tok opp utfordringene med 

å drive landbruk i det ytterste distrikt. Fokuserte her spesielt på volum til slakteri og meieri og 

utfordringer med en eventuell reduksjon i melkekvotene for industrien. 

Bjørn Tore Søfting tok opp utfordringer i saueholdet med overproduksjon og dårlige priser på 

kjøtt. Utfordringer med betydelige rovdyrtap for enkelte produsenter ble også løftet fram. Han 

ga også en status for hvordan det lå an blant fylkets sauebønder. 

Markus Heiberg løftet fram problemer med forslaget til ny gjødselforskrift og begrensninger i 

tidsrom for når du kan kjøre ut husdyrgjødsel (1 mars til 1 september). Budskapet var at 

Finnmark med svært kort vekstsesong, store areal og små problemer med avrenning må få lov 

til å kjøre ut møkk etter 1. september. 
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Markus Heiberg tok opp med Landbruksminister John Georg Dale under årsmøtet utfordringen 

med tilleggs fakturering til bonde fra veterinærer i forbindelse med besøk. I Finnmark opplever 

vi at en del veterinærer tilleggs fakturerer i tillegg til behandlingskostnad. Tilleggene på 

faktura fra veterinær synliggjøres gjerne som helgetillegg eller tillegg på kjøring og utgjør 

gjerne flere tusen kroner per behandling.  

 

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 2018 
Fylkeslagets regnskap viser et underforbruk på kr 5 645,-. 

Navn Bevegelser hittil Årsbudsjett  Regnskap fjor tot 

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

Andre inntekter -808 275,00 -794 000,00 -781 640,10 

Sum inntekter -814 675,00 -802 000,00 -788 040,10 

 0,00 0,00 0,00 

Lønnskostnader 487 389,26 450 500,00 406 376,59 

Driftskostnader 333 425,60 361 000,00 307 966,62 

Sum kostnader 820 814,86 811 500,00 714 343,21 

Driftsresultat 6 139,86 9 500,00 -73 696,89 

Finansresultat -11 785,02 -9 500,00 -9 425,57 

Resultat -5 645,16 0,00 -83 122,46 
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Budsjett 2019 
Det legges opp til et budsjett som går i balanse for 2019. Se tabell for flere detaljer. 

Budsjett Finnmark Bondelag 2019 

Navn Avdeling Budsjett 2019 Regnskap fjor 

tot 

Budsjett 2018 

8601 - Finnmark 

Generelt 

        

8601 - Finnmark 

Generelt 

Sum inntekter -455 000 -459 000,00 -444 000,00 

8601 - Finnmark 

Generelt 

Sum kostnader 20 000 28 735,00 30 000,00 

8601 - Finnmark 

Generelt 

Resultat -435000 -442 050,02 -423 500,00 

          

8603 - Finnmark 

Fylkesleder 

        

8603 - Finnmark 

Fylkesleder 

Sum inntekter -284000 -278 000,00 -278 000,00 

8603 - Finnmark 

Fylkesleder 

Sum kostnader 284000 283 018,34 278 000,00 

8603 - Finnmark 

Fylkesleder 

Resultat 0 5 018,34 0 

          

8605 - Finnmark 

- opplæring 

tillitsvalgte 

        

8605 - Finnmark - 

opplæring 

tillitsvalgte 

Sum inntekter -38000 -37 000,00 -38 000,00 

8605 - Finnmark - 

opplæring 

tillitsvalgte 

Sum kostnader 38000 49 059,81 38 000,00 

8605 - Finnmark 

- opplæring 

tillitsvalgte 

Resultat 0 12 059,81 0 

          



  Årsmelding 2018 

Finnmark Bondelag - Vi lager maten din 
 
 

8610 - Styret 

Finnmark 

        

8610 - Styret 

Finnmark 

Sum kostnader 180000 184 442,79 172 500,00 

8610 - Styret 

Finnmark 

Resultat 180000 184 442,79 172 500,00 

          

8612 - 

Ledermøte 

Finnmark 

        

8612 - Ledermøte 

Finnmark 

Sum kostnader 115000 108 461,26 117 000,00 

8612 - 

Ledermøte 

Finnmark 

Resultat 115000 108 461,26 117 000,00 

          

8613 - Årsmøte 

Finmark 

        

8613 - Årsmøte 

Finmark 

Sum kostnader 105000 108 868,12 97 000,00 

8613 - Årsmøte 

Finmark 

Resultat 105000 108 868,12 97 000,00 

          

8614 - 

Årsmelding 

Finnmark 

        

8614 - Årsmelding 

Finnmark 

Sum inntekter -6 400,00 -6 400,00 -8 000,00 

8614 - 

Årsmelding 

Finnmark 

Resultat -6400 -6 400,00 -8 000,00 

         

8632 - 

Aktivitetsmidler 

Finnmark 

        

8632 - 

Aktivitetsmidler 

Finnmark 

Sum inntekter -36000 -34 275,00 -34 000,00 

8632 - 

Aktivitetsmidler 

Finnmark 

Sum kostnader 36000 34 275,00 34 000,00 
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8632 - 

Aktivitetsmidler 

Finnmark 

Resultat 0 0 0 

         

8633 - Rovdyr 

Finnmark 

        

8633 - Rovdyr 

Finnmark 

Sum kostnader 25000 8 667,76 25 000,00 

8633 - Rovdyr 

Finnmark 

Resultat 25000 8 667,76 25 000,00 

         

8650 - 

Valgnemda 

Finnmark 

        

8650 - Valgnemda 

Finnmark 

Sum kostnader 6400 4 564,00 10 000,00 

8650 - 

Valgnemda 

Finnmark 

Resultat 6400 4 564,00 10 000,00 

          

8660 - Politiske 

møter Finnmark 

        

8660 - Politiske 

møter Finnmark 

Sum kostnader 10000 10 722,78 10 000,00 

8660 - Politiske 

møter Finnmark 

Resultat 10000 10 722,78 10 000,00 

 Sum 0   

 



 

 

 

    

   

    

Bilder fra årsmøtet i Finnmark Bondelag 2018 
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Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2018 

Verv Navn Valg år 
Valgt 
ant år Adresse Postnr Sted 

Leder 
Grete Liv 
Olaussen 2018 1 Seljeslett 9713 Russenes 

Nestleder Markus Heiberg 2018 1 Holmesund 9845 Tana 

Styremedlem " 2017 2 " " " 

Styremedlem 
Bjørn Tore 
Søfting 2018 2 Skallelv  9800 Vadsø 

Styremedlem Gunn Hykkerud 2018 2 Killiveien 73 9518 Alta 

Styremedlem Viggo Myhre 2017 2 Karl Myhr 9740 Lebesby 

1. varamedlem Jon Evald Hætta 2018 1 Avzi 9520 Kautokeino 

3.varamedlem 
Geir Ove 
Mannsverk 2018 1 

Tverrelvdalsveien 
21 9517 Alta 

Utsending til NB 
årsmøte 

Bjørn Tore 
Søfting 2018 2 Skallelv  9800 Vadsø 

Utsending til NB 
årsmøte Markus Heiberg 2017 2 Holmesund 9845 Tana 

Utsending til NB 
årsmøte Liv Heidi Losvar 2017 2 Mardalsveien 68 9517 Alta 

1. Varautsending NB 
årsmøte Sven Andersen 2018 1 Holmesund 9845 Tana 

2. Varautsending NB 
årsmøte Viggo Myhre 2018 1 Karl Myhr 9740 Lebesby 

3. Varautsending NB 
årsmøte Jon Evald Hætta 2018 1 Avzi 9520 Kautokeino 

4. Varautsending NB 
årsmøte Org.sjef FB 2018 1       

Møteleder  Sven Andersen 2018 1 Holmesund 9845 Tana 

Settemøteleder 
Bjørn Tore 
Søfting 2018 1 Skallelv  9800 Vadsø 

Leder i valgkomite Ola Losvar 2018 1 Mardalsveien 68 9517 Alta 

Medlemmer i 
valgkomite " 2017 2 " " " 

Medlemmer i 
valgkomite Mari Trosten 2017 2 Holmesund 9845 Tana 

Medlemmer i 
valgkomite Tore Solstad 2018 2 Solstad 9960 Kiberg 

Medlemmer i 
valgkomite Lise Skreddernes 2018 2 Bekkarfjord 9740 Lebesby 

Medlemmer i 
valgkomite Liv Unni Opgård 2018 2 

Tverrelvdalsveien 
99B 9517 Alta 

1. varamedlem i 
valgkomite Irene Gallavarre 2018 1 Skallelv  9800 Vadsø 

2. varamedlem i 
valgkomite Einar Andersen 2018 1 Aigir 9710 

Indre 
Billefjord 

 


