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Årsmelding 2012 
 

Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette 

saman med 2.500 andre frå heile landet sitt preg på Oslo sentrum måndag 21. mai under 

"Opptog for norsk matproduksjon” i samband med brotet i jordbruksforhandlingane 2012. 

(Foto: Arild Erlien) 
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Landbruket i Møre og Romsdal 

står for ein tidel av grovfôrbasert 

husdyrhald i landet og gir 

Mat og Miljø frå levande Bygder – og 

Arbeid til kvar tiande sysselsette 

 

ÅRSMELDING 
 

MØRE OG ROMSDAL 

BONDELAG 

 

2012 
 

Møre og Romsdal Bondelag 

Postadr: 

Boks 2047, 6402 Molde 
 

Besøksadr: 

Fannestrandv 63 (Felleskjøpet) 
 

Telefon: 71 20 28 90 

Mob/SMS: 41 41 88 71 
 

Dir. tlf.-nr. ansatte 

Arnar Lyche           71 20 28 97 

Arild Erlien            71 20 28 95 

Atle Frantzen            71 20 28 94 

Anne Turid Myrbostad 71 20 28 90 
 

Bank Norges Bondelag: 

8101.05.12891 
 

Org nr: NO 939 678 670 
 

E-post: 

more.romsdal@bondelaget.no 
 

Heimeside på internett: 

www.bondelaget.no/moreogromsdal 

Mørebenken på årsmøtet Norges 

Bondelag 13.-14. juni 2012, Lille-

hammer: Foran f.v.: varaordførar i 

årsmøtet, Arne Magnus Aasen, 

Tingvoll, Trond Malmedal, Fræna, 

nestleiar Birgit Oline Kjerstad, Ha-

ram og Petter Melchior, Norddal. 

Bak f.v.: Leif Inge Grebstad, Sykk-

ylven, fylkesleiar Inge Martin 

Karlsvik, Eide, Oddvar Mikkelsen, 

Surnadal, Odd Helge Gangstad, 

Midsund og ordførar i årsmøtet, 

Odd Chr. Stenerud, Giske.  

(Foto: Arnar Lyche). 
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 
 

1.1 Årsmøtet 2012 
vart halde fredag 9. og laurdag 10. mars på Rica Seilet Hotel 

i Molde 

 

I framkant av årsmøtet vart det fredag 9. mars halde land-

brukskonferanse med 134 deltakarar i Bjørnsonsalen på 

Rica Seilet Hotell. Tovegskommunikasjon var stikkordet for 

konferansen. Som arrangørar ønska vi å skape møteplassen 

kor ”heile” landbruket var samla til dialog og inspirasjon. 

   Konferansen vart arrangert i lag med Landbruk Nordvest 

og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Deltakarar var frå 

lokale Bondelag, mange bønder, frå fylkesmannen, land-

bruksorganisasjonar, landbrukstenester, rekneskapskontor, 

bankar, politikarar, jordbrukssjefar og landbrukskontora i 

kommunane. Konferansen viste at det er nyttig å kome sa-

man til felles utveksling av informasjon, idear og gje inspi-

rasjon  (sjå program og omtale kap. 4.2) 

 

På årsmøtet møtte i alt 52 personar med røysterett, av 

desse 41 utsendingar frå 33 lokallag, ordførar i årsmøtet 

Oddvar Tynes, 5 i fylkesstyret, 2 frå M&R Bygdekvinnelag, 

2 frå M&R Bygdeungdomslag og ordførar i årsmøtet Norges 

Bondelag, Odd Chr. Stenerud. 

   Totalt deltok det 140 personar ein eller to dagar på konfe-

ransen og/eller årsmøtet. 134 av desse deltok på landbruks-

konferansen fredag. 

   Elles møtte som inviterte gjestar utan røysterett æresmed-

lemane Guttorm Kjelsvik og Gunnar Waagen, kandidat 

første vara Trond Malmedal, tidlegare org.-sjef Gunnar 

Wentzel og kona Eva Wentzel, 3 frå valnemnda som ikkje 

var årsmøteutsending og 4 frå fylkeskontoret. 

   Inviterte gjestar og innleiarar på landbrukskonferansen og 

årsmøtet var: styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frog-

ner, rådgjevar Bioforsk Økologisk, Rose Bergslid, Tingvoll, 

fylkesagronom Synnøve Valle, samdriftsbonde Helge Øver-

ås, Vestnes, gulrotprodusent Ole Sigbjørn Iversen, Smøla, 

samdriftsbonde Torill Berg, Skodje, økonomirådgjevar 

Landbruk Nordvest, Sivert Mauset, faglig leiar Landbruk 

Nordvest, Jon Geirmund Lied, distriktssjef Tine Midt-

Norge, Heine Bakke, møteleiar landbrukskonferanse, leiar 

Omsetningsrådet og tidlegare landbruksdirektør og Fylkes-

mann, Ottar Befring, Molde. 

   Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal  (tillitsvalgt Agri-

kjøp/Agrol), Bente Dyrnes Årø, Molde (styremedlem All-

skog), Randi Dyrnes, Molde (adm. direktør Felleskjøpet 

Nordmøre Roms), Olav Håkon Ulfsnes, Aure (styreleiar 

Felleskjøpet Nordmøre Roms), Anne Berit Løset  (land-

bruksdirektør Fylkesmannen Landbruksavd), Knut Bertil 

Øygard, Molde. (assurandør Gjensidige Nordm & Romsdal), 

Aadne Haarr (rektor Gjermundnes Landbruksskule), Sivert 

Gravem (seniorrådgiver Innovasjon Norge), Bjarne Øygard 

(seniorrådgiver Innovasjon Norge), Ivar Bakken, Sunndal 

(dagleg leiar Landbruk Nordvest), Othild Tjugen, Eide (til-

litsvalgt Landkreditt), Frøydis Austigard, Molde (fylkespoli-

tikar Venstre), Ole Ø. Kvalheim, Molde (fylkesleiar Nei til 

EU), Jorunn Gunnerød, Molde (fylkesleiar Norsvin), Linda 

Gjerde Myren, Norddal (regionnestleiar Nortura), Borghild 

Reenskaug, Haram (styremedlem Tine Meieriet Vest), Jarle 

Bogen, Rissa  (styremedlem Tine Midt-Norge), Asbjørn 

Undlien, Gjemnes (nestleiar TYR i M&R). 

   Frå media møtte Bondebladet, NRK Møre og Romsdal og 

Romsdals Budstikke. 

   I tillegg deltok det 47 deltakarar på landbrukskonferansen 

fredag som var mange bønder, frå fylkesmannen, landbruks-

organisasjonar, landbrukstenester, rekneskapskontor, ban-

kar, politikarar, jordbrukssjefar og landbrukskontora i kom-

munane. 

 

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag tok til fredag 11. 

mars kl. 16.45. Årsmøtet valte Oddvar Tynes til setteordfø-

rar då både valt ordførar og varaordførar hadde forfall.  

   Det var tale ved styremedlem i Norges Bondelag, Einar 

Frogner, og med påfølgjande generaldebatt.  

   Fylkesleiar Inge M. Karlsvik si årsmøtetale vart halde ved 

opning av årsmøtet laurdag. Fleire av gjestane tok aktivt del 

i debatten både fredag og laurdag, og mange ulike nærings-

politiske og faglege saker vart teke opp med stort engasje-

ment. 

   Årsmøtet godkjente årsmelding 2011, rekneskap 2011, 

arbeids- og tiltaksplan 2012-2013 og budsjett for 2013. 

   Deretter presenterte fylkesleiar styret sitt framlegg til utta-

le til jordbruksforhandlingane 2012. Årsmøtet gjorde vedtak 

om at ordlyden i styret sin uttale om eventuell utflating av 

arealtilskot vart teke ut av fylkeslaget sin uttale til jord-

bruksforhandlingane 2012. (Sjå omtale i kap 3.1.) 

   Årsmøtet vedtok å sende ut tre uttaler (sjå kap. 3.4): 1) 

Landbruksmeldinga og produksjonsvekst, 2) Beitekrav 

og 3) Rekruttering 

   I lukka årsmøte orienterte fylkesleiar Inge Martin Karlsvik 

om førebelse interne aksjonsplanar i Norges Bondelag og i 

M&R Bondelag. 

Fylkesstyret 2012: 

Foran fylkesleiar Inge Martin 

Karlsvik, Eide og nestleiar Birgit 

Oline Kjerstad, Haram. Bak f.v.: 

Arne Rekkedal, Ørsta, Anne Katrine 

Jensen, Gjemnes, Odd Helge Gang-

stad, Midsund og vara Trond Mal-

medal, Fræna (Foto: Arild Erlien). 
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Avtakking 
Inge Martin Karlsvik (t.v.) takka for tilliten og samarbei-

det i styret og med kontoret. Han takka styremedlem Hans 

Frafjord for 5 år i styret (tre år som vara og to år fast) med 

bilete frå aktivitetar, og Erik Olufsen (t.h.)for eit år i styret 

som første vara med blomster. 

 

Gunnar K. Wentzel æresmedlem i Bondelaget 
Under årsmøtemiddagen overrekte fylkesleiar Inge Martin 

Karlsvik diplom frå styret i Norges Bondelag til Gunnar K. 

Wentzel, Molde, som nyutnemnt æresmedlem i Møre og 

Romsdal Bondelag. Kona Eva Wentzel fekk overrekt bloms-

ter. Gunnar Wentzel er det tredje æresmedlem i fylkeslaget, 

Guttorm Kjelsvik frå Vestnes vart utnemnt i 2003, og Gun-

nar Waagen frå Tingvoll vart utnemnt i 2007. 

   Gunnar Wentzel gjekk 1. august 2011 av som organisa-

sjonssjef  i Møre og Romsdal Bondelag ved aldersgrense 62 

år og over i pensjonistane sine rekker. Han har lang og tru 

teneste for landbruket i Møre og Romsdal etter over 33 års 

engasjement på fylkeskontoret i M&R Bondelag. 

   Gunnar Wentzel har lagt ned stor innsats, og framstått som 

ein arbeidsvillig, kunnskapsrik og engasjerande talsmann for 

bøndene og landbruket i Møre og Romsdal. 

 Gunnar Wentzel vart 1. januar 1978 tilsatt som organi-

sasjons- og informasjonskonsulent i M&R Bondelag.  

 Den 1. mai 1988 tok han over organisasjonssjefsstil-

linga i M&R Bondelag fram til 1. august 2011. 

 Han har samarbeida med ni fylkesleiarar sidan 1978: 

Karl Jostein Aandal, Rauma (1975-1981), Jørgen Hol-

te, Volda (1981-1988), Guttorm Kjelsvik, Vestnes 

(1988-1991), Gunnar Waagen, Tingvoll (1991-1994), 

Lars Polden, Surnadal (1994-1998), Knut Aksel Thu-

nem, Vanylven (1998-2000), Knut Sjømæling, Gjem-

nes (2000-2004), Arne Magnus Aasen, Tingvoll (2004-

2010) og Inge Martin Karlsvik, Eide (2010-) 

 Gunnar er født og oppvaksen i Oslo. Agronomutdan-

ning ved Kalnes Jordbruksskole i Østfold og sivilagro-

nom i allsidig jordbruk ved Norges Landbrukshøgskole  

 Allsidig landbrukspraksis med 28 kyr og 300 da korn 

på gard i Modum. 

 Som pensjonist er Gunnar no ”heiltidsbonde” heime på 

garden på Strande aust for Molde som han flytta og 

gifta seg til. Her drev han før med høy for sal, oppdrett 

av kviger og tømmerdrift.  

 Forutan det faste Bondelagsarbeidet gjennom 33 år, har 

Gunnar m.a. vore: sekretær for Samarbeidsrådet, som 

omfatta Samdistribusjonsutvalet i 10 år, sekretær for 

Landbruksveka i M&R i 7 år, møtt i SND/BU-styret 

som vara og Rovviltutvalet i M&R, Leiar i styret for 

nasjonalt Prosjekt Betong i landbruket, Prosjektleiar 

for nasjonalt prosjekt ”Landbruket og verneplan” 

 
Leiar Anders Øverbø (t.v.) og nestleiar Øyvind Karlsen-

Heinåli i Rauma Bondelag mottok på fylkesårsmøtet i 

Bondelaget vandrepremien, trekofferten, som Aktivt 

Lokallag 2011. Her saman med styremedlem i Norges 

Bondelag, Einar Frogner, Hedmark (Foto: Arild Erlien). 

 

Rauma Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 
Under årsmøtemiddagen vart Rauma Bondelag, for andre 

året på rad, utnemnt til Aktivt Lokallag 2011. Styret går 

kvart år gjennom årsmeldingar, søknader om aktivt lokal-

lagsmidlar, medlems- og vervelister, og utnemner eit lokal-

lag som har jamn, stor og god aktivitet gjennom heile året. 

   Leiar Anders Øverbø og nestleiar Øyvind Karlsen-Heinåli, 

mottok vandrepremien, ein trekoffert, på vegne av laget. 

Aktiv Lokallag får kr 5000 frå Norges Bondelag, og går 

vidare til konkurransen i NB om Årets Lokallag. 

   Rauma BL har gjennom mange år halde jamn stor aktivi-

tet. Medlemsverving er tillagt vekt ved kåring av Aktivt 

Lokallag. Rauma BL fekk 34 nye medlemmer siste tre åra. 

   Lokallaget hadde i tillegg til medlemsverving varierte 

aktivitetar i 2011:  

   Uttale jordbruksforhandlingane. Julebord for medlemme-

ne. Dyrevelferdskurs. 4 kafemøter – første måndag i kvar 

månad i vinterhalvåret. Bedriftsbesøk ved ei stor bedrift i 

kommunen. Felles fjelltur. Felles busstur til Agrisjå. Delteke 

på samling for næringslivet i kommunen. Bondelagets bod-

stikkestafett. Arbeid med forvaltning av SMIL-midlar. Ar-

beid med jordvern og oppslag i lokalavis. Felles aksjon med 

Skoglaget om betre kommunale vegar og oppslag i lokal-

avis. Gitt gåveabonnement på Norsk Landbruk til 3 ung-

domsskolar. Uttale til Norges Bondelag om fornyingsutva-

let. Laget er drivkrafta bak den tradisjonelle landbruksmart-

na i september, der medlemmene legg ned eit stort arbeid 

m.a. med dyre- og maskinutstilling. 

 

 
Frå venstre: fylkesleiar Inge Martin Karlsvik, Eva 

Wentzel, æresmedlem Gunnar Wentzel og styremedlem i 

Norges Bondelag, Einar Frogner (Foto: Arild Erlien). 
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1.2 Styret 
Inge Martin Karlsvik, Eide – leiar frå 2010 (n.leiar 08, v 05) 

Birgit Oline Kjerstad, Haram –nestleiar 2010 (v 07- vara 06) 

Anne Katrine Jensen, Gjemnes – v 06 (vara frå 05) 

Arne Rekkedal, Ørsta – v 11 (1.vara frå 10) 

Odd Helge Gangstad, Midsund – v 12 

Christine Strandmann, Ålesund/Karin Vartdal, Ørsta  

– leiar/fung.leiar Bygdekvinnelaget 

Yngve Røøyen, Surnadal – leiar Bygdeungdomslaget 

Vararepresentantar til styret: 

1) Trond Malmedal, Fræna - v 12 – møter fast 

2) Petter Melchior, Norddal – v 11 (3.vara frå 10) 

3) Oddvar Mikkelsen, Surnadal – v 12 
 

1.3 Ordstyrar i årsmøtet: 
Ordstyrar: Oddvar Tynes, Stranda – v 12 

Varaordstyrar: Ivar Aae, Averøy – v 12 
 

1.4. Utsendingar årsmøtet i Norges 

Bondelag 2012: 
1. Birgit Oline Kjerstad, Haram (2011/2012)  Møtt 

2. Arne Rekkedal, Ørsta  (2011/2012) 

3. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (2012/2013) 

4. Odd H. Gangstad, Midsund (2012/2013) Møtt 

5. Trond Malmedal, Fræna  (2012) Møtt 

6. Petter Melchior, Norddal (2012) Møtt 
 

Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år: 

1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal  Møtt 

2. Leif Inge Grebstad, Sykkylven  Møtt 

3. Odd Harald Solheim, Smøla 

4. Søren Johan Øveraas, Vestnes  

5. Geir Hole, Ørsta  

6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag  
 

1.5. Valnemnd 
Leif Inge Grebstad, Sykkylven (leiar) (2011/2012/2013) 

Gunnbjørg Trondsen, Fræna (nestleiar) (2011/2012/2013) 

Olaug Kvendset, Surnadal   (2012/2013/2014) 

Geir Hole, Ørsta    (2013/2014/2015) 

Hans Frafjord, Vestnes   (2013/2014/2015) 

Varamedlemmer for 1 år: 

1) Jens Kristian Eikrem, Tingvoll, 2 Søren Johan Øveraas, 

Vestnes, og 3) Inge Moen, Vanylven. 
 

1.6. Utval , talspersonar og sentrale 

tillitsvalgte 2012/2013: 
Utval/arbeidsorgan: representant (i parantes ansv. sekr): 

 Arbeidsutvalet/Mediautvalet:  Leiar, nestleiar, org sjef   

(Lyche/ Erlien) 

 Ordførar i årsmøtet Norges Bondelag:  Odd Chr. 

Stenerud, valt 2005 (vara 03-05) 

 Varaordførar årsmøtet Norges Bondelag: Arne Mag-

nus Aasen, valt 2011  

 Representantskapet i Norges Bondelag: Leiar vara 

nestleiar   (Org.-sjef) 

 Landbruksselskapet M&R: Leiar vara n.leiar (Org.sjef) 

 Grøntsektoren: Audun Skjervøy vara Ole Sigbjørn 

Iversen  

 Bygdekvinnelaget:  Arne Rekkedal,  vara Odd Helge 

Gangstad (Myrbostad) 

 Bygdeungdomslaget:  Anne Katrine Jensen,  vara Trond 

Malmedal (Frantzen) 

 Den Norske Matfestivalen, Ålesund: Birgit Oline Kjer-

stad (Erlien) 

 Samarbeidsutval Gjensidige:  Leiar, org sjef 

 Styret Innovasjon Norge:  Anne Katrine Jensen 

 Rovdyrtalsperson: Inge Martin Karlsvik (Frantzen) 

 Økologisk landbruk talsperson: Anne Katrine Jensen 

(Frantzen) 

 Kulturlandskapsgruppa Landbruksavdelinga: Birgit 

O. Kjerstad,  vara: Trond Malmedal (Erlien) 

 Distriktsrådet HV 11:  Per Devold, Rauma vara: Anne 

K. Jensen (Erlien) 

 4 H - årsmøtet:  Anne Katrine Jensen,  vara: Trond 

Malmedal (Erlien) 

 Energi, klima og miljø:  Fylkesstyret (Lyche) 

 Korn og kraftfôr talsperson: Fylkesstyret  

 Utmarksnæring Verdifulle Opplevelser: Arne Magnus 

Aasen (Frantzen) 

 Inn på Tunet:  Birgit Oline Kjerstad (Frantzen) 

 Mjølkeprosjekt Sunnmøre/Vestlandet: Per Kr. Gjerde 

 Mjølkeprosjekt Nordmøre:  Oddvar Mikkelsen 

 Storféprosjektet på Sunnmøre (styringsgruppa 

01.08.09-31.07.12): Per Kristian Gjerde 

 Prosjektet ”Småskala kraftverk – næringsveg i byg-

dene på Vestlandet”: Jørgen Holte 

 Prosjekt Auka smågrisproduksjon – styr.-gr: Hans 

Frafjord 

 Samarbeidsrådet landbruket i Midt-Norge:  Inge 

Martin Karlsvik Vara: Birgit O Kjerstad (Org.-sjef) 

 Skuleutvalet Gjermundnes landbruksskule: Anne 

Katrine Jensen Vara: Birgit O. Kjerstad 

 Styringsgruppa for Landbruksmelding M&R: Inge 

Martin Karlsvik 

 Småsamfunnsgruppe FMLA: Arne Rekkedal 

 Geit i vekst – styringsgruppe: Petter Melchior 

 Rådgivende utvalg for verneområdestyret i Trollhei-

men: Oddvar Mikkelsen (repr. for Bondelagene i Møre 

og Romsdal og Sør-Trøndelag). 
 

1.7 Æresmedlemmer i 

M&R Bondelag 
Guttorm Kjelsvik, Vestnes (Utnemnt på årsmøtet 2003) 

Gunnar Waagen, Tingvoll (Utnemnt på årsmøtet 2007) 

Gunnar K. Wentzel, Molde (Utnemnt på årsmøtet 2012) 
 

Samarbeidande organisasjonar og samarbeids-

organ med sekretariat ved bondelagskontoret: 

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 
Leiar Christine Strandmann, Ålesund / fung.leiar Karin 

Vartdal, Ørsta, Sekretær Anne Turid Myrbostad 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag 
Leiar Yngve Røøyen, Surnadal, Sekretær: Fylkeskontoret 
 

SAMARBEIDANDE ADVOKATKONTOR: 
Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co ved Ole Houlder 

Rødstøl. Julsundvn. 4, 6412 Molde. Tlf. 71 24 94 00 – 

e-post: ole.rodstol@overbostandal.no 

Heimeside: www.overbostandal.no 

Advokatfirmaet har kontor i Molde og Kristiansund, og 

avdelingskontor på Sunndalsøra (onsdager) og på Åndalsnes 

(torsdager).

mailto:ole.rodstol@overbostandal.no
http://www.overbostandal.no/


6 

Kap 2. Arbeidet i styret 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det halde 9 styremøter (24.-25. janu-

ar, 16. februar, 6. mars, 29. mars, 23.april, 31. mai, 18. sep-

tember, 16. oktober og 5.-6. desember), og handsama 69 

protokollerte saker. Sju av styremøta er halde på Felleskjø-

pets møterom i Molde. 

   24.-25. januar hadde styret møter i Oslo. Første dag med 

deltaking på Felleskjøpets og Bondelagets årlege kornkonfe-

ranse, og om ettermiddagen eige styremøte. Andre dag var 

det felles styremøte med Østfold Bondelag i Norges Bonde-

lag sine lokaler i Landbrukets Hus, der korn- og kraftfor, 

landbruksmelding og det komande jordbruksoppgjeret ble 

drøfta. (sjå omtale kap 4.2) 

   16. februar handsama styret m.a. alle årsmøtesakene. 

   6. mars møtte representantar frå samvirkeorganisasjonane 

til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingane. (sjå 

omtale kap 3.1) 
   29. mars var første møte for nytt fylkesstyre med presen-

tasjonsrunde, arbeidsdeling i fylkesstyret og gjennomgong 

av retningsliner fylkeslaget, arbeidsmåte, arbeidsplan, bud-

sjett og møteplan. På møtet var fylkesagronom Synnøve 

Valle frå Fylkesmannen si landbruksavdeling tilstade og 

drøfta med styret innspel til landbruksmeldinga i M&R 

   23. april hadde styret besøk av Kjersti Løge, Molde, som 

er Senterpartiets medlem i Utdanningsutvalget i Møre og 

Romsdal, for å orientere om Utviklingsplan for Gjermund-

nes Landbruksskule og motta innspill frå styret. 

   31. mai deltok utsendingane til årsmøtet i Norges Bonde-

lag på Lillehammer 13.-14. juni på møtet.  

   18. september og 16. oktober var uttale til landbruksmel-

ding for Møre og Romsdal og årsmøterunden i lokallaga 

hovudsakene 

   5.-6. desember vart det halde styremøte i i møtelokala 

som Torunn og Petter Melchior har bygd i gamalfjøset på 

Melchiorgarden i Norddal. I tillegg var styret på gardsbesøk 

i kommunen (sjå omtale kap 4.2) 

   Forutan ordinære styremøter, er det halde fleire telefonmø-

ter i samband med landbruksmeldinga og brotet/aksjonar i 

samband med jordbruksoppgjeret. 

 

 

2.2 Saker i styret 
(Uttaler sjå kap. 3. Fleire styresaker også omtala i kap 4) 

 

SAK 3/2012: Uttale til meld. St. 9 (2011-2012) 

”Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til 

bords” 
Styret drøfta 24. og 25. januar uttale til landbruksmeldinga. 

Fylkeslaget sin uttale og uttalene frå lokallaga vart sendt til 

Norges Bondelag som Møre og Romsdal Bondelag sin uttale 

til landbruksmeldinga (sjå uttalen kap 3.2) 

 

SAK 5/2012: Representant til styret i Den Norske 

Matfestivalen 
Tidlegare fylkesleiar i Bondelaget og stortingsrepresentant, 

bonde Jørgen Holte frå Volda, har vore Bondelaget sin rep-

resentant i styret for Den Norske Matfestivalen i Ålesund, 

men tek ikkje attval til styret. Fylkesstyret ønskjer at M&R 

Bondelag framleis skal vere representert i styret, og opp-

nemner nestleiar Birgit Oline Kjerstad som Bondelaget sin 

kandidat til styret i Matfestivalen. 

 

 
25. januar var fylkesstyrene i M&R Bondelag og Østfold 

Bondelag samlet til felles styremøte på Melby-rommet i 

Norges Bondelag sine lokaler i Landbrukets Hus i 

Schweigaardsgate i Oslo. (Foto: Arild Erlien). 

 

SAK 6/2012: Storfekjøttprosjekt Møre og Romsdal 
Storferepresentant i Nortura har luftet en ide overfor Bonde-

laget om et ”storfekjøttprosjekt” som skal stimulere til økt 

produksjon på storfekjøtt. Fylkesstyret er i sitt vedtak i ut-

gangspunktet positiv til tiltak som fører til økt storfekjøtt-

produksjon. En utfordring for økt storfekjøttproduksjon i 

fylket er å bli bedre på grovforproduksjon. Styret viser til de 

mange prosjektene som er på gang og at det kan være 

knapphet på midler. Det er vesentlig for at M&R Bondelag 

skal støtte et storfekjøttprosjekt at det dekker hele fylket og 

ikke bare deler av regionen.  

 

SAK 7/2012: Regional næringsstrategi for M&R 
Styret drøfter regional næringsstrategi  for M&R, etter at 

leder og org.sjef møtte 10. januar på Fylkeshuset for å disku-

tere ulike forslag. Etter Bondelaget sitt ønske ble taket hevet 

til maksgrense 900.000 og 20% av kostnadsoverslag (maks 

30%). Det var også et uttalt ønske å premiere trebruk i byg-

ninger av klimahensyn. Forslaget var 50.000 kr i maks støt-

te. Det hadde ført til at maks tak for andre prosjekt hadde 

blitt 850.000. Bondelaget gikk imot dette da det ikke har 

blitt behandlet i styret, og vi hadde vedtak på 900.000 kr. 

   Styret gjør vedtak om at bruk av tre i bygninger ikke bør 

finansieres over BU-midler til bruksutbygging. M&R Bon-

delag går inn for å ha like regler for alle utbygginger 

(900.000,- / 20% ) 

 

SAK 8/2012: Samarbeid med LHMS om tema 

”Branner i landbruket” 
Styret stiller seg bak gjennomføring av kurset Ingen røyk - 

ingen ild  i Møre og Romsdal. Kurset bør vera eit samarbeid 

mellom HMS-rådgjevar og lokale bondelag. Om muleg bør 

også Gjensidige vera ein samarbeidspart. M&R Bondelag 

kan bidra med å gjera kurset kjend. I tillegg meiner styret 

det også bør vere eit lågterskeltilbod/kurs over heile fylket. 

Eit slik tilbod vil truleg nå ei breiare gruppe. 

 

SAK 9/2012, pkt 6.9 Svineprosjektet – Bondelagets 

repr i styringsgruppa 
Det vart opplyst at Hans Frafjord, Bondelagets representant i 

styringsgruppa, har sagt frå seg attval til fylkesstyret. Styret 

ønsker at Hans Frafjord held fram ut tida i styringsgruppa 

for svineprosjektet i Møre og Romsdal. 
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SAK 17/2012: Val til årsmøtet i Norges Bondelag 
Inge Martin Karlsvik er medlem i valnemnda for 2011 og 

2012 som repr. for fylka Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag 

og Nord-Trøndelag. Styret peiker på kandidatar til nye verv. 

Styret sender brev til valnemnda der fylkeslaget kjem med 

vurdering av aktuelle kandidatar. 

 

SAK 19/2012: Arbeidsplan 2012 for samarbeidet 

mellom M&R Bondelag og Gjensidige 
Fylkesleiar og org.-sjef har i møte med Gjensidige drøfta 

arbeidsplanen.  Styret sluttar seg til arbeidsplan 2012 for 

samarbeidet mellom M&R Bondelag og Gjensidige (Sjå 

omtale kap 4.7) 
 

SAK 20/2012: Aksjonsplanar for Møre og Romsdal 

Bondelag 
Styret drøfter aksjonstiltak på fritt grunnlag. Det blir oppret-

ta 6 lokale aksjonskomitear beståande av lokallagsleiarar, og 

som sjølv vurderer kva dei vil gjere ved eit brot.  

 

SAK 22/2012: Støtte til Møre og Romsdal Nei til EU 

for utdeling av bok 
Forespørsel frå fylkesleiar i Nei til EU om dei kan dele ut 

boka ”Alternativer til EØS-avtalen” til alle på fylkesårsmø-

tet, og eventuelt deling av kostnader for innkjøp av boka. 

Styret vedtek å støtte utdeling av boka til årsmøteutsending-

ane med kr 4.000. 

 

SAK 24/2012: Uttale framfor jordbruksforhand-

lingane 2012  
Styret vedtek på møtet 6. mars uttale til jordbruksforhand-

lingane i utvida styremøte med representantar frå samvirke- 

og landbruksorganisasjonar, som styret ser på som ei særs 

spennande arbeidsform (Sjå uttalen kap 3.1). Styret er igjen 

imponert over mange og gode uttaler frå dei lokale Bonde-

lag i fylket og frå samarbeidande organ. 

   Styret i M&R Bondelag vil be Norges Bondelag om ikkje 

å bruke spørjeskjema i studieheftet for seinare år. Styret  

meiner det er betre med ei halv eller ei heil side med kule-

punkt over kva lokallaga vil prioritere enn at fylkeslaga skal 

bruke mykje tid på å ”tolke” desse avkryssingane.  

 

SAK 25/2012, pkt 6.2: Søknad om KIL-midlar – 

intensjonsavtale 
Styret orientert om at M&R Bondelag og Bioforsk Økolo-

gisk har inngått intensjonsavtale om gjennomføring av pro-

sjektet ”Frå husdyrgjødsel til biogass – korleis kom i gang”, 

dersom prosjektet blir innvilga midlar frå KIL 2012. Ho-

vudmålet i omsøkt prosjektet er å utforme kurstilbod retta 

mot gardbrukarar som kan vere interesserte i å etablere bio-

gassanlegg på eigen gard med husdyrgjødsl som basisressurs 

  

SAK 26/2012: Oppsummering av fylkesårsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføringa, og merker seg gode 

tilbakemeldingar på konferansen og årsmøtet. Positivt at det 

var mange bønder som deltok. Ikkje heldig å dele opp gene-

raldebatten på to dagar, ha generaldebatt over kun ein dag. 

Uklarhet om avstemminga om grovforareal og arealtilskot. 

Vurdere om skal sende ut grunnlagssaker på førehånd for 

diskusjon i generaldebatten i årsmøtet. Lokallaga kan sam-

arbeide og presentere felles saker, resolusjon. Bra at mosjon- 

og beitekrav vart teke opp. Begynne med taletid heilt frå 

starten. Viktig å legge opp årsmøtet slik at vi også får nye på 

talarstolen. Ha konkurranse om å vere på talarstolen!!!  Ha 

fleire pauser, folk koser seg når pratar saman. 

 
Styret på besøk hos Torunn og Petter Melchior i Nord-

dal i desember. T.v.: Anne K. Jensen, Arne Rekkedal, 

Birgit O. Kjerstad, Petter Melchior, Inge M. Karlsvik, 

Odd Helge Gangstad, Anne T. Myrbostad, Trond Mal-

medal, Arnar Lyche, Karin Vartdal (Foto: Arild Erlien) 

 

SAK 30/2012: Husdyrgjødselseminar 
Etter innspel frå lokallagsleiar vert sak om gjødselspreiing 

teke opp. Styret vedtek å sette ned ei arbeidsgruppe som 

legg fram forslag til opplegg og tema for seminar. Ta opp 

både statussituasjon og omdømmeproblematikk. 
 

SAK 21.2/2012: Saker til årsmøte og representant-

skapet i Norges Bondelag 
Styret gjer vedtak om å reise to saker overfor årsmøtet og 

representantskapet: A)  Størrelsen på kontingenten i Norges 

Bondelag. B) Instruks for valgnemnda i Norges Bondelag – 

valg av leder (Sjå omtale kap 4.2) 

 

SAK 31/2012: Likestilling i landbruket – Kartleg-

gingsprosjekt 
Fylkesstyret vil engasjere Bioforsk Økologisk, til å gjen-

nomføre et kartleggingsprosjekt for å se på hvorfor kvinner 

velger eller velger bort å bli gardbruker. Kartlegginga vil 

foregå ved dybdeintervju. (Sjå omtale kap 4.5) 
  

SAK 32/2012: Landbruksmeldinga i Møre og 

Romsdal 
Styret drøfter innspel til landbruksmeldinga, og oppnemner 

representanter til arbeidsgrupper. Det er snakk om nokre få 

møter i kvar arbeidsgruppe før landbruksmeldinga skal leg-

gast fram hausten 2012. Reise- og møtegjersle vert dekka av 

M&R Bondelag. 
  

SAK 33/2012: Innspel om kastratkjøt til jordbruks-

forhandlingane 
Det  vart lagt fram ei ekstrasak og notat om stimuleringstil-

skottet på storfekjøt. I styret kom det fram at innspelet burde 

ha kome i forkant at styret si handsaming av uttalen til jord-

bruksforhandlingane. Det er vanskeleg å kome med innspel i 

etterkant av representantskapet i Norges Bondelag si hand-

saming av krav og prioriteringar til årets forhandlingar. Saka 

vart ikkje sendt vidare til Norges Bondelag. 
 

SAK 35/2012: Utviklingsplan for Gjermundnes 

Landbruksskule 
Styret er kjent med fylkestinget sitt vedtak om å utarbeide 

utviklingsplaner for de videregående skolene. Styret ønsker 

å gi innspill fra næringa til utviklingsplanen for Gjermund-

nes videregående skole, som Utdanningsavdelinga i Møre og 

Romsdal skal utarbeide og som skal vedtas av politikerne i 

2013. Arbeidsgruppe bestående av Anne Katrine Jensen, 

Arnar Lyche og Atle Frantzen utarbeider utkast til innspill. 
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Frå årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 13.-14. 

juni. Fra venstre: Petter Melchior, Norddal, Trond 

Malmedal, Fræna, Odd Helge Gangstad, Midsund, Leif 

Inge Grebstad, Sykkylven, Oddvar Mikkelsen, Surnadal 

og Birgit Oline Kjerstad, Haram (Foto: Arnar Lyche). 

 

SAK 36/2012: Forskningsprosjekt 
Styret drøftet behov for ny kunnskap i midtnorsk landbruks-

næring . Det ble orientert om Grønn Forskning sitt arbeids-

møte i Stjørdal 11. april om framtidige midtnorske forsk-

ningsprosjekt, der fylkeslaget stilte med 2 deltagere. Styret 

gjør vedtak om at Møre og Romsdal Bondelag vil være en 

aktiv pådriver for få finansiert gode forskningsprosjekt i vår 

region som er lett tilgjengelig og kommer praktisk og øko-

nomisk til nytte for bonden.  
 

SAK 38/2012: Høring av forslag til forskrift om 

tilskudd til investeringstiltak i beiteområder 
Fylkesstyret er positiv til innholdet i den nye forskriften om 

tilskudd til investeringstiltak i beiteområder. Unntak er vil-

kår om at tilskudd til innkjøp av elektronisk overvåkning-

sutstyr kan gis i områder med store rovvilttap. Slikt utstyr 

må kunne kjøpes inn ved behov i alle beiteområder.  

 

SAK 41/2012: Europautredningen NOU 2012:2 – 

om Mat og landbruk 
Nei til EU oppfordrer fylkesbondelaget til å sende inn 

synspunkter på kapitlet Mat og landbruk. Styret sender ikke 

egen uttale, men forholder seg til uttale som event blir sendt 

fra Norges Bondelag. 

 

SAK 42/2012: Dyregod-dagane på Batnfjordsøra 
Møre og Romsdal Bondelag vil være en pådriver for å utvik-

le viktige møteplasser for landbruket i fylket. Spesielt viktig 

er møteplasser hvor næringa presenterer seg for andre grup-

per av befolkningen. Dyregod-dagane på Batnfjordsøra er en 

slik møteplass. På fredag 31. august skal det gjennomføres 

et undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever. Møre og 

Romsdal Bondelag ønsker å bidra aktivt for at dette tiltaket 

skal bli best mulig. Bondelaget arrangerer i samarbeid med 

Landbruk Nordvest og Bioforsk fagmøte på lørdag.  

 

SAK 43/2012, pkt 6.8  Storfekjøtt 
Styret drøfter situasjonen til Nortura med underskudd på 

kjøtt. Det var kommet reaksjoner og synspunkter på fylkes-

styret sitt vedtak 24. januar 2012 om et event storfeprosjekt i 

Møre og Romsdal. På styremøtet kom det fram at henven-

delser går på at fylkesbondelaget i stedet for å ha utsatt saka, 

heller burde ha kjørt videre på prosjektet etter samme mal 

som svineprosjektet. Styret vil sende brev til Nortura, der 

det nevnes at dersom Nortura ønsker å starte opp et storfe-

prosjekt, kan Bondelaget støtte prosjektet og være med i 

styringsgruppe. 

SAK 44/2012: Oppsummering av jordbruksfor-

handlingane 2012 
På styremøtet 31. mai oppsummerte styret i Møre og Roms-

dal Bondelag arbeidet med jordbruksforhandlingane og 

aksjonane. Styret fekk skriftelige tilbakemeldingar frå 11 

lokallag, og sendte evaluering og oppsummering av jord-

bruksforhandlingane og aksjonane til Norges Bondelag. (Sjå 

omtale kap 4.3) 

 

SAK 45/2012: Årsmøtet i Norges Bondelag på Lil-

lehammer 13. og 14. juni 
Styret drøfter saker til årsmøtet i Bondelaget på Lilleham-

mer 13.-14. juni. Det kom fram ønske om å ta opp i debatten 

forhandlingene og aksjoner i jordbruksoppgjøret, og beite-

problematikken, og innlegg om landbruk og ringvirkninger. 

Saker innsendt fra Møre og Romsdal om instruks for valg-

nemnda og størrelsen på kontingenten var ikke støttet av 

styret i Norges Bondelag. Fylkesleder skulle undersøke med 

andre fylkesledere om støtte til forslaget fra Møre og Roms-

dal, og om det skulle fremmes for årsmøtet. (Sjå omtale 

kap 4.2) 

 

SAK  51/2012, pkt 6.6: Mosjonskravet  
Styret drøftet saker etter diverse presseoppslag, og er opptatt 

av å ha fokus på gode praktiske løsninger. Styret mener at 

Bondelaget ikke kan arbeide aktivt for et generelt fritak frå 

mosjonskravet. At dyr skal ut er ei viktig omdømmesak, og 

vi må ikke bli oppfatta som at det er viljen vår som er prob-

lemet. Samtidig må vi løfte fram de problemer deler av 

næringa har med å oppfylle mosjonskravet inn i den faglige 

interne debatten om hva som gir best dyrevelferd ut frå de 

faktiske forholdene. Viktige dyrevelferdsspørsmål i tiknyt-

ning til mosjonskravet er ikke endelig avklart og dette må på 

plass før næringa gjør store investeringer for å oppfylle 

mosjonskravet. Veilederen for forskrifta er ikke ferdig og 

Mattilsynet i Ålesund rådde på fagdag i Sunnmøre Forsøks-

ring de som vet at de må gjøre store kostbare tiltak om å 

avvente situasjonen litt, sende begrunna søknad om midler-

tidig dispensasjon til Mattilsynet og opprette dialog med 

rådgivingsapparatet og Mattilsynet. Viktig at det følger BU-

midler med reglene. Viktig å unngå forskjellsbehandling. 

Veileder ikke kommet. Mattilsynet utfordrer Bondelaget 

være synlige. 

 

SAK 53/2012: Revisjon av Regionalt Miljøprogram 

(RMP) 
Styret går inn for at alle eksisterende tilskuddordninger 

videreføres, men satsene innenfor 1) tilskudd til bratt areal, 

2) tilskudd til utsatt jordarbeiding av kornareal og 3) til-

skudd til areal i soner med særlig verdi, reduseres med 25 

prosent. Styret foreslår innføring av ny ordning: Miljøvenn-

lig spredning av husdyrgjødsel – bruk av slangeutstyr. For-

slag til sats per dekar – kr 80. Satsene må tilpasses anslått 

søknadsomfang. På bratt areal som kun blir beitet må det 

vurderes en laveres sats.  

 

SAK 54/2012: Politikerarbeidet og prioriterte saker 
Styret drøfter plan for Norges Bondelags arbeid fram mot 

jordbruksforhandlingene 2013, prioriterte saker 2012/2013, 

og landbruk på dagsorden før valget i 2013. Arbeidet med 

uttale foran jordbruksforhandlingene 2013 legges opp til 

samme mal som siste år, der fylkesstyret etter møtet i de-

sember sender utkast til uttale til lokallagene på høring. 

Styret merker seg at Norges Bondelag også i år vil bruke 

Questback og event avkryssingsskjema i studieheftet. Styret 



9 

mener det er bedre at lokallagene prioriterer å sende inn ei 

halv eller ei hel side med kulepunkt over hva lokallagene vil 

prioritere enn at fylkeslaget skal bruke mye tid på å ”tolke” 

disse avkryssingene. Fylkeskontoret arbeider videre med 

planlegging av møter med KrF og Frp etter samme mal som 

møtene med Ap og Høyre. 

 

SAK  55/2012: Årsmøterunden i lokallaga 
Lokale årsmøter er ein viktig øvingsarena for fylkesstyre-

medlemmene, og ein viktig arena for meiningsutveksling 

mellom medlemmer og signal frå lokallaga inn til fylkessty-

ret. Styret ser på medlemspleie som viktig. Styremedlemmer 

og tilsette ved kontoret ønskjer å delta på årsmøtet. Fylkes-

leiar og org.sjef vil prioritere lokallag kor dei ikkje har vore 

på besøk tidlegare. Dei andre styremedlemmene prioriterer 

lokallag i nærområdet av heimstaden. Fleire lag kan gjerne 

slå seg saman om å halde fagmøte/årsmøte. 

 

SAK 56/2012: Søknad støtte Bygdeungdomslaget 
Søknad om støtte til Høstkurs for Midt-Norge som Møre og 

Romsdal BU arrangerte sammen med Sør-Trøndelag BU og 

Nord-Trøndelag BU 21. - 23.september på Batnfjordsøra. 

Fylkesstyret bevilger kr 5.000 som støtte til Møre og Roms-

dal Bygdeungdomslag. 

 

SAK 52.2/2012:  Uttale til landbruksmelding for  

Møre og Romsdal 
Styret drøftet utkast til uttale til landbruksmelding for Møre 

og Romsdal på møtet 16. oktober. Styret mener Fylkesman-

nen i Møre og Romsdal har gjort et stykke godt og grundig 

arbeid med å skrive Landbruksmelding for Møre og Roms-

dal. Styret er godt fornøyd med prosessen slik den har vært 

gjennomført og synes situasjonen i landbruket blir formidlet 

på en lettfattelig og velformulert måte, men mener at deler 

av innholdet med fordel kan ”spisses” litt mer. Målet må 

være å gi en riktigst mulig beskrivelse av virkeligheten. 

Styret i M&R Bondelag stiller seg bak valgte mål og strate-

gier. Tiltakene er mange og detaljerte, og kanskje kan disse 

prioriteres bedre etter viktighet, og noen slettes og noen 

legges til. (Se hele uttalen kap 3.3). 

 

SAK  58/2012:  Annonsekampanje  

Surnadal Bondelag – dekking av utgifter 
Styret vil berømme Surnadal Bondelag for et godt initiativ. 

Annonsekampanjen og temamøtet med næringsaktørene i 

kommunen om ringvirkningene fra landbruket fikk god 

oppmerksomhet i media. Det er viktig å belyse næringa fra 

alle sider, og denne innfallsvinkelen har stort sett fått liten 

oppmerksomhet. Det må alltid være et mål for Bondelaget å 

bevisstgjøre hvor viktig landbruket egentlig er. Forsvinner 

landbruket forsvinner også mange andre arbeidsplasser. 

Søknaden fra Surnadal Bondelag om å få dekt kr 12.000 av 

utgiftene oversendes Norges Bondelag med tilrådning om at 

det dekkes fra aksjonsfondet. 

 

SAK 61/2012: Leiarmøtet/temakonferanse –  

Oppsummering 
Styret er godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen 

med et positivt helhetsinntrykk. Styret ønsker ikke at det 

arrangeres så store samlinger hvert år, men er positiv til nytt 

samarbeid med trøndelagsfylkene. Arenaen blir veldig stor, 

de tre fylkesbondelagene har behov for å ha fokus på egne 

saker. 

 

 

 
Matpakkedag i grunnskulen har vore ein av Fræna Bon-

delag sin årlege aktivitet gjennom 16 år. Her Randi Var-

hol og Anne Berit Myrbostad på skulebesøk. 

 

SAK 64/2012: Tildeling «Aktivt Lokallagsmidlar» 

2012 til lokallaga 
Styret fordeler kr 165.315 i Aktivt Lokallagsmidlar for 2012 

i samsvar med tilråding (Sjå omtale kap 4.2). 
 

SAK 65/2012: Utnemning av æresmedlem i Møre 

og Romsdal Bondelag 
I fortruleg sak innstiller styret overfor Norges Bondelag ein 

kandidat som æresmedlem av fylkeslaget (Utdeles på årsmø-

tet i mars 2013) 
 

SAK 66 /2012: Kvinneprosjektet 
Styret vil takke Bioforsk Økologisk for å ha utført en inte-

ressant og nyttig rapport om kvinner i landbruket i Møre og 

Romsdal, og merker seg konklusjonene i rapporten. Men 

styret hadde ønsket at rapporten hadde pekt på enda flere 

konkrete tiltak som kan settes i gang. Fylkeskontoret arbei-

der videre med planlegging av en fagdag/konferanse basert 

på de synspunkter som kom fram i styret. 
 

SAK 67/2012: Tingvoll Økopark 
14. november ble det holdt møte på Bondelagskontoret i 

Molde om økopark i Tingvoll, et opplevelsessenter som 

bygger på de økologiske prinsippene: Helse – Økologi – 

Rettferdighet - Omtanke. Fra NORSØK møtte Turid Strøm 

og fra Bioforsk Økologisk møtte Kristin Sørheim. Fra Bon-

delaget Inge Martin Karlsvik; Birgit Kjerstad, Arnar Lyche. 

   Styret gjør 5. og 6. des. vedtak om at M&R Bondelag 

stiller seg positiv til etablering av Tingvoll Økopark under 

forutsetning av at investeringene ikke blir finansiert med 

jordbruksavtalemidler. I den grad vi kan påvirke gjennom 

vårt nettverk vil M&R Bondelag støtte opp om prosjektet. 
 

SAK 69/2012: Regionalt miljøprogram – revidering 

for perioden 2013-2016 
M&R Bondelag stiller seg i hovedsak bak forslaget om 

revidert RMP utarbeidet av Fylkesmannen. Vi foreslår noen 

endringer:  1) Tilskudd til miljøvennlig spredning av hus-

dyrgjødsel → Styret ønsker ikke tilskudd til foretak som 

bruker DGI og stripespreder, men støtter forslag om tilskudd 

til foretak som bruker slangespreder og foretak som sprer all 

husdyrgjødsel før 2. slåtten.  2) For at enkeltbruk ikke skal 

utnytte ordningen i for stor grad, bør det settes et øvre tak 

for tilskudd. Fylkesmannen vurderer størrelsen på dette.  3) 

Redusert kostnader til tilskudd til miljøvennlig spredning av 

husdyrgjødsel brukes til å heve satsen til bratt areal. Be-

grunnelse: Det er knyttet usikkerhet til miljøeffekten ved å 

bruke nedfellings-/nedleggingsutstyr. 
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3. Nærings- og faglegpolitiske uttaler og pressemeldingar 
 

 
Frå utvida styremøte 6. mars 2012 om uttale framfor jordbruksforhandlingane. 

Fylkesstyret foran f. v: Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik, Eide, 1. vara Erik Olufsen, Aure, Arne Rekkedal, Ørsta, nestleiar 

Birgit Oline Kjerstad, Haram, styremedlem Hans Frafjord, Vestnes, styremedlem Anne Katrine Jensen, Gjemnes og organi-

sasjonssjef Arnar Lyche.  Bak frå venstre: Yngve Røøyen, Surnadal (leiar i M&R Bygdeungdomslag), Ivar Aae, Averøy (leiar i 

Landbruk Nordvest), Audun Skjervøy, Norddal (grønttalsperson i M&R Bondelag),  landbruksdirektør Anne Berit Løset, Stor-

dal (observatør Landbruksavd M&R), Olav Håkon Ulfsnes, Aure (leiar Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal), Jan Ove Trygge-

stad, Stranda (styreleiar Tine Meieriet Vest), Øyvind Karlsen-Heinåli, Rauma (leiar TYR M&R), Kari Redse Håskjold, Volda 

(konsernstyremedlem Nortura), Oddhild Saure Bogen, Ørsta (styremedlem Felleskjøpet Agri), Lars Erik Hubred, Vestnes 

(avtroppa leiar Norsvin M&R) og Karin Vartdal, Ørsta (styremedlem M&R Bygdekvinnelag).  (Foto: Arild Erlien). 

 

3.1 Uttale framfor jordbruks-forhandlingene 2012 
Fylkeslaget drøftet jordbruksavtalen i flere styremøter. Lo-

kallagene fikk tilsendt et foreløpig utkast til uttale behandlet 

av fylkesstyret 6.-7. desember 2011. Arbeidsutvalget laget i 

februar forslag til styret på bakgrunn av lokallagsuttalene.  

   Fylkesstyremedlemmer og organisasjonssjef deltok på 

fleire medlemsmøter i lokallaga i forkant av fylkesstyret si 

uttale. 

   Det kom inn 47 uttaler/innspill. Av disse skriftelige uttaler 

fra 26 lokale Bondelag, 6 lokale bondelag svarte på Quest-

back og 15 fra samarbeidende organisasjoner og medlem-

mer. 

   Uttale fra disse 26 lokale Bondelag: Aure og Tustna 

BL, Eide BL, Eidsdal og Norddal BL, Fræna BL, Gjemnes 

BL, Hildre og Vatne BL, Hjørundfjord BL, Hustad BL, 

Nesset BL, Rauma BL, Rindal BL, Skodje BL, Smøla BL, 

Stranda BL, Straumsnes BL, Sunndal BL, Sunnylven BL, 

Surnadal BL, Sykkylven BL, Tingvoll BL, Valldal BL, 

Vestnes BL, Ytre Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL, Ålvund 

BL. 

   6 lokale Bondelag svarte på Norges Bondelag si 

QuestBack-undersøking på nettet som lokallaget sin 

uttale og arbeid med årets jordbruksforhandlinger: Halsa og 

Valsøyfjord BL, Liabygda BL, Todalen BL, Averøy BL, 

Midsund BL og Giske BL. 

   Samarbeidende organisasjoner og medlemmer: 
Allskog, Felleskjøpet N & R, Friskare Geiter, Geit i Vekst, 

Grøntutvalet på Vestlandet, M&R fylkeskommune, Norske 

Landbrukstjenester, Norsvin i M&R, Sau og Geit M & R, 

Sau og Geit M&R, om villsaulam, Tine Meieriet Vest, Tine 

Midt-Norge, TYR, Helge Øverås, Vestnes, Oddvar Mikkel-

sen, Surnadal. 

   Fylkesstyret behandlet uttalen i utvidet styremøte 

6. mars i lag med representanter fra 9 regionale samvirke- 

og landbruksorganisasjoner. Møtet gikk gjennom uttalen 

punkt for punkt med skrifta på veggen etter ei innledende 

generell runde. Fylkesstyret i Bondelaget vedtok uttalen 

etterpå i eget møte. 

   De som møtte fra samarbeidende organisasjoner var: Jan 

Ove Tryggestad, Stranda (styreleder Tine Meieriet Vest), 

Kari Redse Håskjold, Volda (konsernstyremedlem Nortu-

ra), Olav Håkon Ulfsnes, Aure, (leder Felleskjøpet Nord-

møre og Romsdal), Oddhild Saure Bogen, Ørsta (styre-

medlem Felleskjøpet Agri), Lars Erik Hubred, Vestnes 

(avtroppet leder Norsvin M&R), Øyvind Karlsen-Heinåli, 

Rauma (fylkesleder i TYR M&R), Ivar Aae, Averøy (styre-

leder Landbruk Nordvest), Audun Skjervøy, Norddal 

(grønttalsperson M&R Bondelag) og landbruksdirektør 

Anne Berit Løset, Stordal (observatør). 
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   Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, 

styremøte og medlemsmøte. Alle uttalene ble kopiert, sendt 

ut, og gjennomgått til det utvida styremøtet, og ble videre-

sendt til Norges Bondelag. 

   Uttalen fra styremøtet 6. mars ble sendt utsendingene på e-

post og omdelt i fylkesårsmøtet i M&R Bondelag 9. - 10. 

mars. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik gikk gjennom ho-

vedtrekkene i uttalen, og la fram ei sak fra uttalen til be-

handling i fylkesårsmøtet. Etter vedtak i fylkesårsmøtet ble 

ordlyden i styret sin uttale om eventuell utflating av arealtil-

skudd tatt ut av fylkeslaget sin uttale til jordbruksforhand-

lingene 2012. 

   Etter innspill på fylkesårsmøtet, ble ordlyden i kulepunkt 

om geit endret i styrets uttale fra styremøtet 6. mars. Styret 

godkjente denne endringa på e-post før uttalen ble sendt 

Norges Bondelag. Ny ordlyd ble: Geiteholdet er viktig for 

bosetting og kulturlandskap i fjordbygdene. Alt som kan 

gjøres for å øke avsetningen av geitemelk må gjøres for å 

unngå å svekke produksjonsmiljøene.  

 

Uttale jordbruksforhandlingene 2012: 
 

Møre og Romsdal Bondelag ønsker at husdyrproduksjonene 

skal bli prioritert i år. Vi ser at for flere av de viktigste hus-

dyrproduktene er det betydelige underskudd, og det bør 

derfor være rom for å ta ut høyere priser.  

 

Kostnadsveksten har i de senere år vært formidabel. Vi ser 

det derfor som et minimum at markedsinntektene skal øke 

tilsvarende kostnadsveksten for alle produksjoner og bruks-

størrelser. Budsjettmidler kan i større grad brukes til å drive 

politikk og utjamning mellom produksjoner, distrikt og 

strukturer. 

 

Landbruksmeldinga legger opp til at vi skal øke produksjo-

nen betydelig de neste åra. For å få til dette må lønnsomhe-

ten i det å produsere bli bedre. Vi ser det derfor som viktig 

at økning i inntekt også kommer på produkt, ikke bare på 

produksjonsnøytrale tilskudd. 

 

Så må vi deretter være villige til å bruke budsjettmidler for å 

sikre et landbruk i alle størrelser over hele landet. 

 

Vi må gjøre landbruket mer attraktivt å gå inn i. Derfor må 

inntekten heves med minst kr 100 000 per årsverk utover 

kostnadsveksten. Vi er klar over at det ikke er gjennomfør-

bart på ett år. Derfor må regjeringen med i en forpliktende 4-

årsplan, der det skapes rom både i budsjetter og i markedet 

gjennom et sterkt importvern.  

 

1) Grovfôr 
 Med underskudd på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring 

for melketilførselen på sikt, må vi stimulere til areal-

produktivitet. Det er viktig å øke matproduksjon på 

norske ressurser. 

 Vekst i tilskudd skal ikke komme på areal. Det presser 

leiejordprisene og det stimulerer ikke til økt arealpro-

duktivitet.  

 Tilskudd til dreneringstiltak (ikke bare til grøfting, men 

også til for eksempel profilering og omgraving) må 

innføres, men ved friske midler. Tapet av produksjons-

jord som konsekvens av manglende vedlikehold av 

dreneringssystemene er mange ganger større enn tapet 

ved omdisponering til veier, husbygging og annet.  

 

 
Fylkesstyret var i desember på besøk i nybygd geitefjøs 

og fikk orientering om geiteholdet hos Petter Melchior i 

Norddal (Foto: Arild Erlien) 

 

 

2) Melk (ku og geit) 
 Med stor avgang av melkeprodusenter, og med mål om 

økt produksjon, må lønnsomheten bedres. Inntektene i 

melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjen-

nomsnittet landet. Nedgangen i produksjonen er større 

enn i resten av landet. Inntektene må opp. Kvotefyllings-

graden er på 90 prosent. 

 Målprisen må økes mer enn kostnadsveksten, men ikke 

mer enn det er mulig å ta ut i markedet.  

 For å sikre melkeproduksjonen og norsk foredlingsin-

dustri må det bli innført prosenttoll for faste hvite oster 

og smakstilsatte melkeprodukter.  

 Økning av tilskudd til melkeproduksjonen må komme på 

andre områder enn driftstilskuddet. Dette tilskuddet er på 

et fornuftig nivå. I stedet ønsker vi at det innføres et 

grunntilskudd på 10 øre per liter kumelk. Som et alterna-

tiv kan alle melkeprodusenter flyttes opp ei sone når det 

gjelder distriktstilskudd. 

 Vi ønsker ro om kvoteordningen, med unntak om at 

samdrifter skal ha mulighet for å leie kvote.  

 Vi ønsker å beholde dagens ”trappetrinnsfordeling” av 

husdyrtilskudd i melkeproduksjonen. Økning i husdyrtil-

skudd skal komme med samme kronemessige beløp på 

alle melkekyr 1 – 50. Det vil holde graderingen i struk-

turprofilen, samtidig som det dekker inn den veksten i 

variable kostnader som er lik pr dyr. 

 Sjukdomssanering på geit må fullføres. 

 Geiteholdet er viktig for bosetting og kulturlandskap i 

fjordbygdene. Alt som kan gjøres for å øke avsetningen 

av geitemelk må gjøres for å unngå å svekke produk-

sjonsmiljøene. 
 

3) Storfe 
 Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris til 

bonde betydelig opp. 

 Det må stimuleres til økt storfekjøttproduksjon, både i 

melkeproduksjonen og ammekuproduksjonen.  

 Distriktstilskuddet storfekjøtt må økes betydelig, for å 

opprettholde produksjonen i de delene av landet der det 

er størst avgang av produsenter.  

 Det gis et grunntilskudd med kr 5 per kg, fra slakteklasse 

O. 
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Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tove-Lise Torve 

fikk ”voksenopplæring” om landbruket servert av org.-

sjef Arnar Lyche og fylkesleder Inge Martin Karlsvik i 

Bondelaget på gardsbruket til Rita og Knut Flatvad (t.h.) 

i Sunndal 13. august. (Foto: Arild Erlien) 
 

4) Ammeku 
 Maksimumsgrenser for antall dyr og for husdyrtilskudd 

per foretak må løftes betydelig. 

 Tilskudd til ammeku flates ytterlig ut økes etter følgende 

modell: Kr 4500 i intervallet 1-50 kyr og til kr 1500 i 

området 51-75 kyr.  

 Det må stimuleres til økt storfekjøttproduksjon, både i 

melkeprodusjonen og ammekuproduksjonen. 

 Viser til det som står om storfekjøtt. 
 

5) Småfe 
 En del av tilskudd til vinterfôra sau må over på tilskudd 

til lammeslakt. Dette for å stimulere kvalitet og produk-

sjon, og ikke til å ha uproduktive dyr til over telledato.  

 Heve tilskudd til sauer som går på utmarksbeite (for å 

unngå for mye beiting på dyrka mark). 

 Pris på lam kan øke vesentlig. Det er underskudd i mar-

kedet og derfor mener vi det er rom for å heve prisene. 

 Det må innføres tilskudd til påsettlam. 

 Høyeste sats for produksjonstilskudd opp til 100 vinter-

fôra sauer. 
 

6) Svin 
 Pris på svinekjøtt bør heves med 80 øre per kg. Siste 

tiåret har prisen gått ned med 8,5 prosent, mens kraft-

fôrkostnadene har gått opp med 25 prosent.  

 Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemil-

jøene i distriktet, og bør styrkes. 

 Prisen på lyse kjøttslag må gjenspeile produksjons-

kostnadene. Vi mener det bør være grunnlag for ve-

sentlig inntektsøkning ved pris. 

 Satellitter i purkering må få avløsertilskudd og produk-

sjonstilskudd ut i fra sitt reelle produksjonsvolum, og 

ikke hva som er inne på telledato. 

 Økt dyretallsstøtte på kr 1000 for de første 35 purkene 

og kr 30 for de første 1400 slaktegrisene.  
 

7) Fjørfe 
 Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med faren 

for overproduksjon. Det må fokuseres på næringsstoff-

regnskapet/-balansen på enkeltbruk. Slik produksjon 

bør prioriteres i områder med ledig spredeareal og 

nedgang i husdyrproduksjon. 

 Den doble mottaksplikten som Nortura har for egg må 

fjernes.  

8) Korn/kraftfôr 
 Redusert arealtilskudd og de sparte pengene brukes til 

kvalitetstilskudd på korn. Dette gjøres for å stimulere 

til økt produksjon.   

 Skal kornprisen økes må dette kompenseres med pris-

nedskriving av kornet. Dette for å unngå økt kostnads-

nivå for husdyrprodusenter. Importvernet er for svakt 

til at en kan ta ut kostnadsøkningen på husdyrprodukt i 

markedet. 

 For å redusere importen av råvarer til kraftfôr bør det 

legges til rette for dyrking av egne sorter med fôrhvete.  

 Stedfrakttilskuddet er viktig for frakt av kraftfôr og bør 

prioriteres. Tilskuddet dekker ikke de faktiske mer-

kostnadene for de dyreste fraktene. På tross av økt 

stedfrakttilskudd og at både Nordmøre og Romsdal 

Felleskjøp og Felleskjøpet Agri har egen fraktutjev-

ning, er det likevel ulike fakturerte kostnader til kraft-

fôrkjøpere rundt i landet. I en konkurransesituasjon er 

det utfordrene å opprettholde omfattende intern fraktut-

jevning.  

 Gjeninnfør beredskapslager for såkorn og matkorn. 

 

9) Frukt/Grønt  
 Vi stiller oss bak vedlagt innspill fra Grøntutvalget på 

Vestlandet.  

 Økt distrikts- og kvalitetstilskudd for industribær til et 

nivå som gjør det mer lønnsomt å satse på industribær.  

 Støtte til innfrysingsanlegg for bær som tilfredsstiller 

kvalitetskravene til industrien. Tilsvarende støtte til 

fruktlager.  

 Målretta støtte til sortsutviklingsprosjekt for industri-

jordbær. 

 Økonomiske tiltak når det gjelder godkjenning av plan-

tevernmiddel for små kulturer. 

 Plantevernmiddel: Må ha nye middel før forbud mot 

eksisterende middel. 

 Egen sone for areal og kulturlandskapstilskudd for 

potet og grønnsaker i sone 5. 300 kr per dekar for potet 

og 1000 kr per dekar for grønnsaker. 

 

10) Miljø mm 
 Framtiden til norsk landbruk er helt avhengig av hvor-

dan vi greier å tilpasse oss de varslede klimaendringe-

ne. All drift er avhengig av godt drenert jord. Når jord 

går ut av drift er ofte det underliggende problemet dår-

lig drenering. Grøftesystemene er underdimensjonerte 

og det haster å gjøre omfattende investeringer for både 

å redusere klimagassutslipp, øke avlingsmengde per 

areal og hindre at areal gror igjen. Alle driftsformer 

krever drenert jord. 

 Møre og Romsdal Bondelag har et klart inntrykk av at 

de fleste gårdbrukere ønsker å utnytte husdyrgjødsla på 

beste måte ved å spre den under gunstige forhold når 

plantene er i vekst, men det er ofte vanskelig å få det til 

i praksis med liten gjødsellagerkapasitet, knappe tids-

marginer og skiftende værforhold. Et stort flertall av 

melkeprodusentene er på grunn av lagerkapasiteten av-

hengige av å tømme gjødsellageret i løpet av septem-

ber. Vi synes det er svært uheldig at store mengder næ-

ringsstoffer blir tilført jorda utenom selve vekstsesong-

en. Det fører til økt forurensning. Det er viktig å endre 

dagens praksis. For å lykkes er det nødvendig å ta ut-

gangspunkt i bondens praktiske situasjon. Vi har veldig 

liten tro på at innstramming av regelverket vil gi ønsket 
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effekt. Trolig vil det skape flere lovovertredere og flere 

bønder mister motivasjon og gir opp drifta. En storstilt 

satsing på utvidelse av gjødsellagerkapasiteten er helt 

nødvendig dersom omfanget av høstspredning av hus-

dyrgjødsel skal reduseres.  
 

11) Økologisk landbruk 
 Mest mulig av midlene må stimulere til økt produksjon 

og kvalitet.  

 Mer markedsmessig fokus. Det er utfordringer med 

salget.  

 Kostnaden med å nå statens mål om økologisk produk-

sjon må dekkes av staten og ikke av gårdbrukerne. 

 Viktig å stille krav til det offentlige om innkjøp! 
 

12) Investering 
 Åpne for investeringsmidler til nydyrking. 

 Rentestøtteordningen bør bli forvaltet i sentral utjev-

ningspott for å få balanse mellom tilskudd og rente-

midler. Da kan tilskuddene bli fordelt på fylkene, og 

rentestøtten fra nasjonal pott. 

 Investeringsvirkemidlene må dekke en større del av 

byggekostnaden for å få økonomi i husdyrholdet etter 

utbygging. Vi ser at det er svært store behov for inves-

teringer i landbruket.  

 Innføring av mosjonskrav vil påføre merkostnader for 

husdyrprodusenten som må inn i totalkalkylen. Hva vil 

dette påføre bonden i investeringer og merarbeid?  

 Totalpotten for investering må være så stor at alle fyl-

ker kan bruke maksimalsatsene (kr 900 000 og 30 pro-

sent av kostnadsoverslaget er et minimum). 

 Det må innføres ordning for skattefrie avsetninger til 

investeringsfond. Fondsavsetningen kan ikke bare bru-

kes til bygg, men også til nydyrking, grøfting etc.  
 

13) Rekruttering /kompetanse med mer 
 Det beste og mest effektive rekrutteringstiltaket er 

konkurransedyktig økonomi. 

 Det bør bli arbeidet med et sett av virkemidler for de 

som skal inn i næringa, inklusiv skatter, avgifter og 

enklere regelverk. 

 Vi ser behov for tiltak som medvirker til at flere bruk 

kommer på salg slik at unge som er interessert i å drive 

jordbruk kan få kjøpe og drive gard. Det må være lønn-

somt å selge gardsbruk i drift framfor ”å slakte” ved 

salg av ulike deler. Skattleggingen stimulerer ikke til 

salg av garden ut av familien. 

 Regler om prisregulering på landbrukseiendommer må 

opprettholdes.  

 

14) Velferd. 
 Folk med næringsinntekt må kunne avløse hverandre. 

Tilskudd til avløsning til ferie/fritid og til sykeav-

løsning må økes i takt med lønnsutvikling i samfunnet. 

Det er mer krevende å være avløser nå enn før. Derfor 

er det rimelig å anta at kostnadene til avløser vil stige. 

 Fødselspermisjon må kunne tas etter samme regelverk 

som resten av samfunnet.  

 Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første driftsår, 

uten krav til dokumentasjon.  

 Utbetaling av avløsertilskudd minst to ganger i året. 

 Satellitter i purkering bør få avløsertilskudd ut fra sitt 

reelle produksjonsvolum. 

 

 
Fra landbrukskonferansen 9. mars som samla 134 delta-

karar i Bjørnsonsalen på Rica Seilet Hotell i Molde. 

(Foto: Arild Erlien). 
 

15) Annet 
 Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og 

med garantert distriktsvirkning og bør være et av de 

prioriterte tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til 

faktisk levert produkt og kompenserer kostnadene etter 

mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor også 

de litt større brukene i forhold til kostnadene som føl-

ger med produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke 

kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtil-

skudd. De er billig å forvalte og lett å kontrollere. 

 Tilskudd til innfrakt av slakt bør øke. Dette var ei ny 

ordning i 2010.  

 Pelsdyrfôr må fortsatt ha frakttilskudd. Pelsdyrfarmer i 

Møre og Romsdal får nå fôret fra Trondheim. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per 

født kalv. Fødte kalver stimulerer til produksjon og en 

bedre bevaring av rasene. 

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd slik 

at inntektene fra denne produksjonen kan nærme seg 

resten av landbruksnæringa. 

 Birøktnæringa trenger å få på plass ei ordning for 

kompensering av ekstra arbeid og kostnader i samband 

med offentlige pålegg som nektarvandring med bier. 

Ikke bare på grunn av dyresykdom men også på grunn 

av plantesykdom, jmf Mattilsynets vedtak høsten 2011.  

 Økt tilskudd per bikube med kr 200. Disse er avgjø-

rende for produksjon av frukt og bær.  
 

 
Fylkesstyret på gardsbesøk i desember i nybygget til den 

25 år gamle bonden Kristian Indreeide i Eidsdal, ein av 

dei unge bøndene i bygda som satsar på sau som leveveg. 

F.v: Arnar Lyche, Inge M. Karlsvik, Petter Melchior, 

Kristian Indreeide, Birgit O. Kjerstad, Anne K. Jensen, 

Karin Vartdal, Arne Rekkedal, Trond Malmedal, Anne 

T. Myrbostad, Odd Helge Gangstad. (Foto: Arild Erlien)
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Kap 3.2. Uttale til Meld. St. 9 (2011-2012) ”Landbruks- og matpolitikken – 

Velkommen til bords” 
 

Landbruksmeldinga ”Landbruks- og matpolitikken – Vel-

kommen til bords” ble lagt fram av regjeringa 2. desember 

2011. Sammendrag og høringsnotat fra Norges Bondelag ble 

sendt lokallaga 16. desember. Lokale Bondelag i Møre og 

Romsdal hadde høringsfrist til fylkeslaget 20. januar. Det 

kom skriftelige uttalelser fra disse lokale Bondelagene: 

Nesset, Rauma, Surnadal, Averøy, Ørskog, Stranda og Hild-

re/Vatne. 

   Fylkesstyret i M&R Bondelag hadde telefonmøte 4. janu-

ar, og Landbruksmeldinga var oppe som egen sak på styre-

møte 24. og 25. januar, der denne enstemmige uttalen til 

Norges Bondelag ble sendt sammen med innkomne uttaler 

frå lokallagene: 
 

Uttale fra Møre og Romsdal Bondelag 
Vi har tatt utgangspunkt i Bondelagets foreløpige uttale. 

Den nye landbruksmeldinga er et omfattende dokument på 

ca 300 sider. Utfordringen blir derfor for vi som skal kom-

mentere innholdet, å fokusere på det som vi tror er aller 

viktigst. Dersom det blir enighet om noen viktige grunnfo-

rutsetninger, vil mange detaljer regulere seg selv som en 

konsekvens av disse.  

   Landbruksmeldinga har mål om økt matproduksjon. Sitat 

hentet fra meldingen: ”Regjeringen vil, innenfor de gitte 

handelspolitiske rammer, legge til rette for økt produksjon 

av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for og som 

markedet etterspør slik at selvforsyningsgraden kan opprett-

holdes om lag på dagens nivå.”  

   Det er bra! Selvforsyningsgraden skal opprettholdes. Med 

en antatt befolkningsøkning i Norge på 1 prosent per år, 

innebærer det at matproduksjonen i Norge må økes med 20 

prosent i kommende tjueårsperiode.  Økningen i matproduk-

sjonen er på denne måten tallfestet og det er derfor i ettertid 

mulig å beregne seg fram til graden av måloppnåelse. Møre 

og Romsdal Bondelag mener at akkurat det er avgjørende 

viktig for å kunne ansvarliggjøre myndighetene om effekte-

ne av gjeldene landbrukspolitikk. 

   I følge offentlige tall har den norske selvforsyningsgraden 

ligget uforandret på ca 50 prosent de siste trettiårene. Det 

blir ikke justert for kraftfôrimport når selvforsyningsgraden 

beregnes. Importen av kraftfôr er økende. Noen skiller mel-

lom begrepene brutto selvforsyningsgrad og netto selvforsy-

ningsgrad.  

 Brutto selvforsyningsgrad = Summen av hele den nors-

ke matproduksjon målt i kalorier, sett i forhold til det 

totale behovet i befolkningen. 

 Netto selvforsyningsgrad = Summen av hele den norske 

matproduksjon målt i kalorier - justert for forbruk av 

importert kraftfôr i husdyrproduksjonen, sett i forhold 

til det totale behovet i befolkningen. 

I Landbruksmeldinga blir det fastslått at brutto selvforsy-

ningsgrad fortsatt skal legges til grunn i den offisielle statis-

tikken. Slik Møre og Romsdal Bondelag ser det er dette en 

viktig avklaring i meldingen. Vi må unngå at regjeringa 

lager seg en ventil som gjør at de ikke forplikter seg til å 

utnytte produksjonskapasiteten på norske arealer: 

 

Økt selvforsyningsgrad 
 Ved å utnytte vår egne arealer. Økt satsing på grovfôrdyr-

king og beite, samt satse på økt norsk kornproduksjon. Dette 

vil medføre en opptrapping i norsk jordbruk. Det vil kreve 

flere ressurser.  

 
Over 90 personer deltok på de to møtene som M&R 

Bondelag holdt 7. februar om landbruksmeldinga og det 

kommende jordbruksoppgjøret med leder i Norges Bon-

delag, Nils T. Bjørke (t.v.) og fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik som innledere. Her fra kveldsmøtet på Tine 

Høgset i Gjemnes (Foto: Arild Erlien). 

 

 

M&R Bondelag mener løsningen ligger i at: 
 Maskinpark og bruksstruktur må tilpasses lokale forhold 

og grovforgrunnlag.  

 Fokus og forsking på hvordan drive bedre fôring og 

fôrproduksjon.  

 Stimulere til god agronomi, herunder hydrotekniske 

tiltak og utnyttelse av husdyrgjødsel.  

 Stimulere til økt produktivitet i kornproduksjonen ved å 

stimulere til økt volum og kvalitet framfor areal. Det må 

finnes løsninger i forhold til gul boks.  

 Vi mener at løsningen IKKE er å heve kraftfôrprisen for 

å bedre grovfôrets "konkurransekraft".  Det må vi der-

imot gjøre ved å senke de faste kostnadene på grovfôr. 

(dvs maskinkostnad, gjødselutnytting, avlingsnivå, dre-

nering)  

 Økt kraftfôrpris vil svekke økonomien i husdyrholdet. 

Ikke bare det kraftforbaserte, men ikke minst melkepro-

duksjonen (kua står for 50 % av kraftfôrbruken). Skal 

man heve kostnadene må det kunne tas ut i markedet. Er 

det rom for å heve målpriser, mener MRBL at det bør 

styrke bondens økonomi og ikke gå til å dekke økte 

kraftfôrkostnader. 

Kulturlandskapstilskudd 
I Landbruksmeldinga foreslås det å fjerne produksjonskravet 

for beite og grovfôr for å kunne motta kulturlandskapstil-

skudd. Dette betyr i praksis at det holder å kjøre over arealet 

med en beitepusser en gang i vekstsesongen, og kunne få 

191 kr/daa i tilskudd. Bakgrunnen for denne endringen er 

bekymring for at marginale arealer skal gro igjen.  For oss er 

det vanskelig å forstå at dette er en bekymring, når det sam-

tidig blir gitt signal om økt satsing på norske ressurser. Vi 

frykter at mange vil tilpasse drifta og kun beitepusse arealer 

for å motta kulturlandskapstilskuddet. Vi tror også at det vil 

påvirke jordleieprisene, noe som vil øke kostnadene til den 

aktive bonde. Vi går derfor imot å fjerne produksjonskravet 

for beite og grovfôr for å motta kulturlandskapstilskuddet. 
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Fortsatt produktivitetsvekst 
Landbruksmeldinga signaliserer fortsatt produktivitetsvekst i 

landbruket. I følge beregninger gjennomført av NILF har 

arbeidsproduktiviteten i norsk landbruk økt med ca 6 prosent 

i året de siste 10 årene. Høyere enn i de fleste andre næring-

er. 

   Møre og Romsdal Bondelag stiller spørsmål om det lar seg 

forene å videreføre denne effektiviseringen og samtidig som 

det skal satses på bedre utnyttelse av norske ressurser.  Fers-

ke tall viser at det for første gang er under 1000 melkepro-

dusenter i vårt fylket og under 3000 gardsbruk i drift. Til 

sammenligning var det 2000 melkebruk og 4419 gardsbruk 

for 10 år siden. Innomhus har en kanskje greid å effektivise-

re drifta ved hjelp nye tekniske løsninger slik at økning i 

dyretallet ikke går på bekostning av dyrevelferden. Utomhus 

er det verre. Det har blitt vanlig at enkeltbønder driver store 

arealer fordelt over mange garder. Vi må erkjenne at det 

kreves et vist antall arbeidshender og arbeidstimer for å 

stelle våre jordbruksarealer. Skal vi greie å opprettholde et 

bærekraftig landbruk basert på våre egne ressurser, må det 

gjøres grep for å stanse den store avgangen av bønder. 

 

Inntekt 
For ikke bare å sikre rekruttering og produksjonsvekst, men 

for å hindre ytterligere sterk avgang av bønder og produk-

sjonsnedgang er det nødvendig å gjennomføre en snuopera-

sjon for å tette gapet mellom landbruket og andre næringer. 

Dette må skje som et tydelig løft. Dette må skje som et tyde-

lig løft før produksjonsmiljøene forvitrer ytterligere.  Vi 

liker ikke begrepet ”lavtlønnstillegg”. Dette skaper ikke 

yrkesstolthet.  

 For å oppnå målene i landbrukspolitikken må det ska-

pes rom for å ta ut mer i markedet.  

 Reduksjon av matmoms.  

 Økte budsjettmidler. 

 Sterkere importvern.  

 Bedre investeringsvirkemidler. 

 Kostnadsreduserende tiltak.  

 

Budsjettoverføringene: 
Realverdien av budsjettoverføringene er redusert med 30 

prosent siden 1980. Norsk landbruk er avhengig av budsjett-

overføringer. Samtidig kan det se ut som at dagens ordning-

er ikke styrker legitimiteten til norsk landbruk. Deler av den 

politiske verden med tilhengere ønsker å fjerne importver-

net, markedsreguleringen osv.  Norsk selvforsyning skal 

økes med 1 prosent hvert år fremover. Det er således viktig å 

stimulere til optimal produksjon på det areal og dyregrunn-

lag vi har, slik at vi begrenser importen av innsatsfaktorer så 

mye som mulig. 

 

Både legitimitet og produksjon kan økes: Det bør vurderes 

om budsjettoverføringene i større grad bør rettes inn mot 

faktisk levert produkt. Budsjettoverføring som tilskudd på 

faktisk levert vare vil styrke legitimiteten til norsk jordbruk. 

Det vil også stimulere til bedre agronomi og måloppnåelse. 

Slik sett kan bonden som bedriftseier i større grad påvirke 

sitt eget driftsresultat ved å drive godt. 

   Innenfor kornsektoren ble det i 2004 produsert 1,4 mill 

tonn korn. I 2011 ble det produsert 0,9 mill tonn korn. Selv-

sagt spiller været en stor rolle, men kanskje kan det være 

riktig å stimulere til levert produkt også her. En konsekvens 

av dette kan være at arealer som i dag ikke egner seg til korn 

i dag isteden benyttes til grovforproduksjon. Vi tror det 

totalt sett vil gi en bedre ressursutnyttelse.  

   En annen positiv effekt ved å øke budsjettoverføringene til 

faktisk produkt er at man kan unngår kostnadsdrivende 

effekt på leiejord. 

   Dersom man velger i større grad å stimulere til faktisk 

produsert vare, vil dette være en rimelig ordning å forvalte i 

forhold til at det veies inn hos mottaker og registreres. 
 

Klimatilpasninger 
Kapittel 9 i Stortingsmelding om landbruks og matpolitik-

ken  er miljø og arealressursar handsama. 

   Kapittelet blir innleia med setninga: ”Berekraftig bruk og 

forvaltning av økosystemene og verdier knyttet til naturmiljø 

og kulturmiljø må ligge til grunn for norsk landbruk”. 

   Ei knapp side er via klimatilpasning for landbruket spesielt 

i kapittel ni. s 231-232  

   Det vert kort gjort greie for  venta klimaendringar og vist 

til NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring- Samfun-

net si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av 

klimaendringane.  

   Auka middeltemperatur og auke i nedbørsmengde og 

intensitet er sannsynlege endringar vi kan vente oss i åra 

som kjem. Lengre vekstsesong , auka smittepress og 

større krav til drenering og agronomi er stikkord. 2011 

har gitt oss ein smakebit på det vi kan vente oss.  

   Stortingsmeldinga slår fast at : ”Vedlikehold av jordstruk-

tur og et godt dreneringssystem er  en narturlig del av den 

vanlige jordbruksaktiviteten og en føresetnad for langsiktig 

avkastning” 

..I tillegg til potensialet for økt produksjon, mener klimatil-

pasningsutvalget at dagens rammer trolig er tilfredsstillende 

for tilpasningsarbeidet i landbruket. Det er likevel behov for 

teknologisk utvikling og styrking av kunnskap. Utvalget 

peker på viktigheten av ny kunnskap om klimatilpasning i 

landbruksutdanningen. Utvalget mener det også er behov 

for gjennomgang av regelverk og tilskuddsordninger i land-

bruket for å vurdere om disse hemmer eller fremmer tilpas-

ning.  

   Vedlikehald av eksisterande grøfter og dreneringssystem 

er ein del av den alminnelege drifta. Med auka nedbørs-

mengder, endra drift og  auka krav til produktivitet er 

det snakk om store grunnlagsinvesteringar og ikkje ber-

re vedlikehald.  
 

Produktivitetsveksten i landbruket har hatt ein pris. Større 

buskapar og større driftseiningar krev større maskiner og 

utstyr for å få gjort unna arbeidet utandørs. Sjølv om mange 

dyktige bønder har investert og greidd å få det til å gå rundt 

med stor arbeidsinnsats , kan ein spørje om  utviklinga siste 

åra er berekraftig ? Kan målet om fortsatt produktivitets-

vekst  foreinast med klimatilpasning og berekraftig for-

valtning av ressursane? 
 

Leigejordsproblematikk i klimatilpasninga. Langsiktige 

investeringar på kortsiktige avtaler ? 

   Ein større og større del  av driftsgrunnlaget er i  dag leige-

jord som bonden i varierande grad har langsiktige avtaler på. 

Store investeringar på anna manns jord er vanskeleg å for-

vente. Investeringar i drenering og grøfter har 20-30 års 

perspektiv. Grunneigar  som ikkje driv jorda sjølv, har ofte 

verken interesse eller økonomi  til å ta kostnadane med å 

drenere jorda og oppgradere grøftesystema. Grøftene var 

kanskje gode nok til drifta slik den gjekk føre seg tidlegare 

med mindre maskiner , færre dyr og mindre nedbør.  Om 

jorda ikkje er tilstrekkeleg drenert er det umogleg både å 

drive beiting og maskinell hausting.  Ofte er eitt av grunn-

problema dårleg drenering når jord går ut av drift eller ikkje 

blir brukt. 
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 Skal  landbruket oppfylle måla i landbruksmeldinga om 

berekraftig bruk og auka matproduksjon er det grunn-

leggande viktig at det vert rekna inn auka utgifter til 

oppgradering av grøftesystema i landbruket Her er det 

ikkje berre snakk om alminneleg vedlikehald, men ei 

kraftig oppgradering av kvalitet og dimensjonar for 

å møte klimaendringane som er varsla. 

 Egenkapitalen i form av jord må vedlikehaldast .Her er 

store etterslep på investeringar som må gjerast om ein 

skal nå måla for landbrukspolitikken. 

 Skal nødvendig  klimatilpasning i form av oppgradering 

av grøftesystema på leigejord verte gjennomført ,må det 

stimulerast til det gjennom verkemiddelbruk og tilskott. 

 Det må breitt og målretta arbeid til for å sikre og har-

monisere og tilpasse driftsstruktur og eigedomsstruktur 

slik at landbruket kan møte klimautfordringane godt fø-

rebudd. Kommunal forvaltning  som i dag har ansvaret 

for å forvalte plan regelverket må tilførast tilstrekkelege 

ressursar og fagpersonar med landbrukskompetanse. 
 

Folkehelse klima og landbruk 
Står det mellom anna: …klimaendringar kan ha spesielt stor 

effekt på forekomst og spredning av sykdommer som kan 

smitte via blodsugere som flått og mygg, såkalla vektorbår-

ne sykdommer. 

   Langs heile kysten har ein hatt ei utvikling med gjengro-

ing, auka hjortebestand og med det stor auke i flåttbestan-

den. Mange har fått alvorleg helseproblem på grunn av flått-

borne sjukdomar .Utviklinga  påverkar livskvalitet og livsut-

falding i områda for folk som bor og bruker kulturlandska-

pet til rekreasjon og aktiviteter. Det er viktig at denne utvik-

linga blir fylgt nøye opp gjennom forsking slik at effektive 

tiltak kan setjast i verk. Eit aktivt landbruk motverkar gjeng-

roing og med det den negative utviklinga  og er eit viktig 

tiltak for å møte utfordringane med klimaendringane. 
 

Økologisk landbruk 
Staten har satt et mål om at vi i Norge skal ha 15 prosent 

økologiske dyr, 15 prosent økologisk areal og 15 prosent 

forbruk av økologisk mat i Norge innen 2020. Også innenfor 

økologisk produksjon er det ønskelig å endre budsjettoverfø-

ringene slik at de i større grad stimulerer til produksjon, og 

faktisk levert produkt (jfr. legitimitet / økt produksjon ). 
 

Jordvern 
 Strenger jordvernspolitikk enn i dag 

 Det bør utarbeides et nytt og ambisiøst mål for årlig 

omdisponering av dyrka mark. Landbruksmeldinga går 

inn for å opprettholde dagens målsetning på maksimalt 

6000 dekar, det er for dårlig. Innen 2020 bør målset-

ningen være at vi er nede på 3000 dekar. 

 De mest nasjonalt verdigfulle jordbruksarealene må gis 

et ekstra vern på lik linje med andre verneområder.  

 Kun lov å omdisponere dyrka mark for "nasjonalt vikti-

ge samfunnsoppgaver" 

 Ved omdisponering må utbygger sikre nydyrking tilsva-

rende dobbelt av omdisponert areal. 

 Myndighetene over jordloven tilbakeføres til Fylkes-

mannen 
 

Odelslov 
 Regjeringen vil gjøre endringer i dette, og vil foreslå at 

bare barn av odelsberettiget eier skal ha odelsrett. Dette 

innebærer at barn av nåværende og tidligere eier behol-

der odelsretten.  

 MRBL mener dette kan være fornuftige innskrenkinger. 

 
Både nasjonal landbruksmelding og landbruksmelding 

for Møre og Romsdal ble drøftet på mange styremøter 

siste året. Foran fylkesleder Inge Martin Karlsvik og 

nestleder Birgit Oline Kjerstad. Bak f.v.: Arne Rekkedal, 

Anne Katrine Jensen, Odd Helge Gangstad, Trond 

Malmedal, leder i M&R Bygdeungdomslag, Yngve 

Røøyen, Surnadal og leder i M&R Bygdekvinnelag, 

Christine Strandmann, Ålesund. (Foto: Arild Erlien). 

 

 Odelsloven bør i første rekke være en lov for å sikre at 

landbrukseiendommer sikres en fortsatt drift og ikke ha 

så sterkt preg av å være en "ekstra arvelov" 

 

Jordleie 
 Møre og Romsdal bondelag mener at 10-års regel for 

jordleiekontrakter bør opprettholdes. Dette er helt av-

gjørende for å kunne investere i drenering o.l.  Pga høg 

andel leiejord på mange bruk er det viktig å ha forutsig-

barhet for ressursgrunnlaget. Vi kan ikke se at en redu-

sering til 5 år på noen måte kan styrke aktiv bruker. 

 Vi ser problematikken at enkelte produksjoner med krav 

om vekstskifte kan være ønskelig med kortere tid. Dette 

kan løses ved å innføre en bestemmelse om at de lokale 

landbrukskontor kan ha mulighet til å gi dispensasjon. 

 

Prisregulering 
 Det er et gode om flere eiendommer kommer på salg for 

å få nye hender inn i næringa. Prispolitikken er et di-

lemma her. Vi ser at det med fordel kan bli lempet litt 

på denne for å gjøre det mer interessant å selge. Samti-

dig ta hensyn til betalingsevne hos kjøper.  Kan skatte-

politikk brukes her? 

 

Fradeling av jord 
 Vi ønsker at det skal bli enklere å dele fra jord og skog 

for salg til bruk i drift. Det er viktig at det blir større 

sammenheng mellom eier og driver på jorda. Vi ser at i 

mange tilfeller er forskjellige interesser mellom eier og 

driver av jorda. Det vil føre til bedre agronomi og bedre 

sikkerhet for den aktive bonde. 

 Vi ser det som svært uheldig med et krav om felles 

fysisk grense mellom kjøper og selger. Dette blir for ri-

gid. Det bør derimot være krav om driftsmessige for-

svarlige avstander. Gjerne konkretisert med en km 

grense (3-5 km?). Vi ser at Statens forkjøpsrett var ei 

god ordning.  
 

Andre forhold 
 Innføring av varslingsplikt ved salg av gardsbruk.  

 Innfør skattefri sparing i fond for reinvestering i gården 

 Innføre skattefri sparing etter BSU-modell for de som 

ønsker å komme inn i næringa. 
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Kap  3.3. Uttale til landbruksmelding for Møre og Romsdal 
 

Fylkesmannen sendte 11. september utkast til landbruks-

melding for Møre og Romsdal på høring. Styremedlemmer 

og ansatte på kontoret deltok i arbeidsgrupper oppnevnt av 

Fylkesmannens landbruksavdeling (se omtale kap 4.7). 

Landbruksmeldinga blir endelig vedtatt av fylkestinget i 

M&R 12. desember 2012. 

   På styremøtet 18. september hadde styret en uformell 

gjennomgang av Landbruksmeldinga. Utkastet ble sendt 

lokale Bondelag på høring, og vi fikk uttale frå Vestnes 

Bondelag, Hildre og Vatne Bondelag. Rauma Bondelag 

sendte uttale direkte til landbruksavdelinga. 

   På styremøtet 16. oktober drøftet styret utkast til land-

bruksmelding for Møre og Romsdal og vedtok Bondelagets 

høringsuttale med denne ordlyden: 

 

Høringsuttale fra M&R Bondelag: 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag har gått i gjennom 

meldinga og har følgende merknader til innholdet: 

 

Hovedinntrykk: Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 

gjort et stykke godt og grundig arbeid med å skrive Land-

bruksmelding for Møre og Romsdal. Vi er godt fornøyd med 

prosessen slik den har vært gjennomført og synes situasjo-

nen i landbruket blir formidlet på en lettfattelig og velformu-

lert måte, men mener at deler av innholdet med fordel kan 

”spisses” litt mer. Målet må være å gi en riktigst mulig be-

skrivelse av virkeligheten. Vi stiller oss bak valgte mål og 

strategier. Tiltakene er mange og detaljerte, og kanskje kan 

disse prioriteres bedre etter viktighet, og noen slettes og 

noen legges til.  

 

Merknad 1: Under kapittel om rekruttering øverst på side 

13 blir det slått fast at ”Det viktigste rekrutteringstiltaket er i 

følgje Trendundersøkinga at ungdommen vil ha betre betalt 

arbeid enn det gardsdrifta kan gje. Dagens samla rammevil-

kår med låg forventa inntekt, svake sosiale ordningar og 

kostnadsdrivende regelverk for dei som driv i næringa, er 

ikkje konkurransedyktige. I dag er det meir lønnsamt å selje 

garden i bitar enn å omsetje gardsbruk i drift.” 

 

Lengre ned på same side – under Landbruksutdanning, står 

det: ”Landbruksnæringane vert i dag ikkje sikra tilgang til 

kvalifisert arbeidskraft.” 

 

Dette er alvorlige ting og selvsagt to sider av samme sak. 

Det må derfor sees i sammenheng. Mange tiltak er foreslått, 

men ingen tar tak i hovedproblemet. Bondens arbeidsinn-

tekt. Dersom vi på fylkesnivå mener vi ikke har makt og 

myndigheten til å effektuere tiltak som går på økt inntjening, 

må det presiseres tydelig. Det klart viktigste tiltaket som er 

listet opp under rekruttering er det som står nevnt til slutt: 

”Gode velferdsordninger for bønder”. Derfor vil vi ha det 

øverst.  

 

Vi er uenig i at ”kompetansekrav bør vurderes innført” står 

på trykk (side 14 og side 62).  Viser til uttale fra siste fylkes-

styremøte 18. september: ”Må fjernes.” Begrunnelse: ”Selv 

om landbruket i utgangspunktet er svært kompetansekreven-

de, må vi ikke framstille næringa som om mangel på kompe-

tanse er hovedutfordringen. Vår påstand er at standarden 

på bøndene i gjennomsnitt er veldig høg. Det er allerede i 

dag stilt mange krav til utøverne gjennom lover, forskrifter 

og diverse kontrollordninger. 

 
Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve (Ap) på gardsbe-

søk i Fræna 27. august, og samtale rundt kjøkkenborden 

om utviklingen i landbruket. F.v.: Fylkesleder Inge Mar-

tin Karlsvik, Atle Huus Farstad (Fræna BL), Jan Arild 

Stokke (leder Fræna BL, Jan Ståle Haugnes (Fræna BL), 

bonde og vert Jan Petter Skarseth, Aud Solveig P. Mal-

medal (Fræna Ap), stortingsrepr. Tove Lise Torve og 

Roger Hustad (Fræna Ap). (Foto: Arnar Lyche). 

 

Merknad 2: I følge avsnitt om likestilling på side 14 har 

kvinneandelen i landbruket økt. Isolert sett er dette helt 

sikkert riktig, men det bør nyanseres mer. Vi vet at familie-

bruket der begge ektefeller/samboere har arbeidet sitt på 

gården er i kraftig tilbakegang. Det vanligste er at en driver 

gården og en har arbeid utenfor drifta. Vi vet også at det er 

få kvinner som driver alene og i en del tilfeller står kvinner 

oppført som hovedbruker, mens det er mannen som er den 

virkelige driveren.  Kort oppsummert: Det er færre kvinner 

som er daglig involvert i drifta på gården enn hva det var 

tidligere. Dette bør komme fram.  
 

Under rekruttering og tiltak på side 62 er det formulert mål 

om å øke antall kvinnelige gårdbrukere. Det synes vi er bra, 

men savner noe om hvordan dette skal gjøres. Vi viser til 

prosjektrapport fra Bioforsk Økologisk om kvinner i land-

bruket.  
 

Merknad 3: Viser til uttale fra siste fylkesstyremøte 18. 

september: ”Fjerne tabell side 18 (side 17 i høringsutkas-

tet). Det er totalt uinteressant å vite hva en bonde tjener i 

sum. Det er næringsinntektene som er viktig.” Det burde 

være med en oversikt over investeringene i jordbruket. 
 

Merknad 4: Under kapittel om ”Bruken av jordbruksare-

al” side 18 er det skrevet: ”Tala viser ein nedgang i dyrkaa-

real på om lag 100 000 dekar på 10 år.” Dette er dramatis-

ke tall. Det tilsvarer omtrent det doble av jordbruksarealet i 

Fræna.  Hva skal vi gjøre med dette? Under Vern av produk-

sjonsarealene på side 58 er det listet opp mange tiltak som 

går på håndtering av lover og regler. Det handler om mye 

mer enn det. Jordbruksarealer steller ikke seg selv. Hva må 

til for at alle jordbruksarealer blir stelt og høstet? Det må 

være med et tiltak som peker på denne problemstillingen! 
 

Merknad 5: Under avsnitt om beiting på side 21 blir det 

slått fast at det er et mål å øke beitebruken og at bruken av 

utmarksbeite har gått ned de siste årene. Lengre ned står det: 

”Den generelle lønnsemda i dei aktuelle produksjonane har 

truleg ein del å seie for det totale dyretalet og dermed også 

på areal- og beitebruk”.  Spesielt for storfe er det generelt 

lite kostnadseffektivt å drive med beiting.  
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Skal en øke beiting, og spesielt med storfe, må det med 

andre ord økonomiske virkemiddel inn. Dette er ikke nevnt 

under tiltak på side 59. 
 

Merknad 6: Om klima og miljø side 60. Økt drenering bør 

være et eget tiltak. Vi må bruke ”klimasaken” til å øke foku-

set på behovet for å vedlikeholde dreneringssystemene på 

jordbruksarealene. Vassjuk og pakket jord fører til store 

lystgassutslipp!  

Å redusere nydyrking av djup myr, står som eget tiltak. 

M&R Bondelag vil at dette ikke skal være med. Det er mi-

nimalt med djup myr som dyrkes. I følge forskerne slipper 1 

dekar dyrka myr omtrent ut like mye CO₂ per år som en 

personbil. Når vi vet at det er ca 3 millioner biler i Norge og 

at biltrafikken øker med 4-5 prosent årlig, blir det (til sam-

menligning) meningsløst å nekte bonden å dyrke myr med 

begrunnelse om økte klimagassutslipp. Dessuten medfører 

moderne dyrkingsteknikker som omgraving minimale kli-

magassutslipp.  
 

Merknad 7: Om ulike husdyrproduksjoner. De grovfôrba-

serte produksjonene (som sau og storfe) er mye mer arbeids-

intensive enn de kraftfôrbaserte produksjonene (som kylling, 

egg og svin). Dette er viktig å få fram.   
 

Merknad 8: Side 34 om melkerobot. Endre faktaopplys-

ning. Melkerobot gir økt avdrått og bedre jurhelse, men ikke 

nødvendigvis bedre melkekvalitet. Den varierer.  
 

Merknad 9: Det er viktig å bevare volumproduksjon med 

tanke på å bevare foredlingsanlegg. For eksempel er meieri-

et i Ørsta helt avhengig av aktive geitebønder i nærområdet 

(side 37). 
 

Merknad 10: Nytt kulepunkt side 8 om pelsdyrnæringa i 

Ørsta. Det er en næringsklynge. 
 

Merknad 11: Siste setning i avsnitt 3 på side 40 bør fjer-

nes. Det stemmer ikke at avstand til slakteri er begrensende 

faktor for kyllingproduksjon i vårt fylke. For eksempel har 

nordtrønderne minst like lang veg til Støren. Diagrammet 

midt på siden bør fjernes fordi det er misvisende. Vanlige 

besetninger er på langt mer enn 1000 høner. Konsesjons-

grensen er på 7500 høner.  
 

Merknad 12: Side 13 om Gjermundnes. I stedet for at det 

står at det er ønskelig med nytt melkefjøs, bør det stå at det 

er helt avgjørende.   
 

Merknad 13: Side 54. Ta med et kulepunkt om at det er 

for få bønder til å holde alle arealene i hevd.  
 

Tar også med noen av punktene i e-post fra Møre og 

Romsdal Bondelag til Fylkesmannen etter styremøte 18. 

september: 
 

Merknad 14: Enighet om at matproduksjonen må løftes 

mer fram i innledingen. Koble opp mot matmeldingen. Vi 

må få fram alle som betjener landbruket - sysselsettingsef-

fekt. Tall fra trend-undersøkelse bør blir brukt i innledninga. 
 

Merknad 15: Om mosjonskrav side 21. Et viktig moment 

som bør være med er at det er vanskeligere å tilfredsstille 

beitekrav for de som er annet arbeid. Beitetilskudd stimule-

rer til mer beiting av melkekyr.  

Mer investeringsmidler til beitebruk. For eksempel til fega-

ter og plattinger.  
 

Merknad 16: Om jordvern s.25 innholdet bør spisses mer. 
 

Merknad 17: Om sauetap på side 35. Dette er uakseptabelt 

høyt både med hensyn til driftsøkonomi, dyrevelferd, bon-

dens psyke og generelt omdømme. 

 
Møre og Romsdal Bondelags tre æresmedlemmer: 

Guttorm Kjelsvik, Vestnes (t.v), utnemnt 2003, nyut-

nemnt æresmedlem på årsmøtet 2012, Gunnar Wentzel, 

og Gunnar Waagen, Tingvoll, utnemnt 2007  

(Foto: Arild Erlien). 

 

 
Frå fylkesårsmøtet i M&R Bondelag 9.-10. mars 2012 på 

Rica Seilet Hotell i Molde. Fra venstre: Organisasjons-

sjef Arnar Lyche, ordstyrer Oddvar Tynes, fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik og leder i Hjørundfjord Bondelag, 

Knut Hustad (på talerstolen) (Foto: Arild Erlien). 

 

 
Frå landbrukskonferansen 9. mars 2012 på Rica Seilet 

Hotell i Molde. Fra venstre: Æresmedlem i M&R Bonde-

lag, Guttorm Kjelsvik, Vestnes, møteleiar og leder i Om-

setningsrådet, Ottar Befring, driftssjef i Nortura, Sivert 

Skålholt og leder i Rindal Bondelag, Inge Brønstad. 

(Foto: Arild Erlien). 
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Kap. 3.4 Uttaler frå årsmøtet i 

M&R Bondelag 9. og 10. mars 2012 
 

UTTALE 1:  

Landbruksmeldinga og produktivitetsvekst 
”Regjeringen vil, innenfor de gitte handelspolitiske rammer, 

legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det 

er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør slik at 

selvforsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens 

nivå.” 

   Det blir poengtert at produksjonen skal skje på en miljø-

messig forsvarlig måte, og så langt som mulig med grunnlag 

i norske ressurser som grovfôr og beite. Meldinga uttrykker 

at det er et mål å øke utnyttingen av utmarksressursene i 

norsk husdyrproduksjon. Det påpekes at jordbruksnæringen 

fortsatt skal ha en god produktivitetsvekst. 

   I følge statistikk fra Statens Landbruksforvaltning har 

jordbruksarealet i Møre og Romsdal som det er søkt pro-

duksjonstilskudd for, blitt redusert med 52 000 dekar siden 

år 2000. Dersom regjeringen har til hensikt å øke den norske 

matproduksjonen, og at denne økningen skal basere seg på 

norske ressurser som grovfôr og beite, er det helt nødvendig 

å stoppe avgangen av bønder.  

   Møre og Romsdal Bondelag mener at økt produksjon og 

reduksjon av antall bønder ikke lar seg forene. En fortsatt 

utvikling der driftsenhetene blir større, vil gi redusert pro-

duksjon. Dette har vi sett i Møre og Romsdal, der melkepro-

duksjonen på 10 år er redusert med 10 prosent, mens pro-

duktivitetsveksten har vært 6 prosent per år. 

 

UTTALE 2:  Beitekrav 
God dyrevelferd er hovedhensikten bak krav om at alle 

melkekyr skal på beite fra 1. januar 2013. Det er et bra ut-

gangspunkt. Den største utfordringen som knytter seg til 

kravet er jord- og klimaforhold på den enkelte gard, og bu-

skapsstørrelse. Det er svært store forskjeller i jordtype og 

nedbørsmengde fra sted til sted, og det vil påvirke hva som 

er mulig å få til. Kravene må tilpasses den praktiske hverda-

gen til bonden. For eksempel er melkekyr i lausdriftsfjøs 

avhengige av å nå kraftfôrautomaten i løpet av dagen.  

   Svært mange melkeproduksjonsbruk på Vestlandet har 

mye leiejord spredd utover. Arrondering og plassering gjør 

at den ofte er vanskelig å bruke til beiting. Mange grunneie-

re vil ikke ha beitedyr på jorda. Svært få har nok areal rundt 

driftsbygningen til at det er mulig å ta mesteparten av fôret 

på beite.  Målet må være best mulig dyrevelferd. Dersom det 

blir presset gjennom beitekrav sammenhengende i 8 uker for 

alle besetninger, vil det i en del tilfeller føre til det motsatte. 

   Landbruksnæringa og Mattilsynet må bruke tid på å finne 

gode løsninger som passer med struktur og klima. 

 

UTTALE 3:  Rekruttering 
Dersom Regjeringa mener alvor og virkelig vil, slik som det 

står i landbruksmeldinga, øke den norske matproduksjonen 

basert på norske ressurser, da må rekrutteringen av ungdom 

som vil inn i næringen økes. Det vil kreve at en gjør noe 

med følgende: 

 Bedre lønnsomheten, tetter inntektsgapet 

 Gode investeringsvirkemiddel 

 Bedre velferdsordninger, muligheter for ferie og fritid 

 Øke statusen til matproduksjon 

 Gode fagmiljø/nettverk 

Er det politisk vilje, er dette mulig å få til. 

 

Kap 3.5 Pressemeldingar og 

lesarinnlegg 
 

 
Nærmere 400 tiendeklassinger fikk yrkesorientering 

innen landbruk på Dyregod-dagane i Gjemnes. Organi-

sasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, betjente en 

av postene (Foto: Anne Turid Myrbostad). 
 

Framtidsutdanning i naturbruk på 

Gjermundnes VGS 
Elevane i ungdomsskulen står framfor eit spennande val av 

vidaregåande utdanning innan 1. mars. Som tidlegare elev, 

og som medlem av Skuleutvalet og mor til elev, vil vi pre-

sentere deg for spennande mulegheiter på ein flott skulestad 

som Gjermundnes vidaregåande skule i Vestnes. Skulen 

tilbyr både naturbruk og industriell produksjon. Den er eit 

topp tilbod for deg som liker naturfaga eller vil drive med 

dyr og landbruk. 

   Gjermundnes tilbyr studiekompetanse i naturbruk, har 

utdanning i landbruk, hestefaget, anleggsgartnar, forutan 

teknikk og industriell produksjon. Skulen har internat for dei 

som ønskjer det. Det har bra søking til skulen. Elevane som 

vi har snakka med ”trivst veldig godt” og er ”kjempefor-

nøgd”. Vi kan difor tilrå alle som ønskjer å drive gard eller 

er interessert i naturfaga om å ta eit av utdanningstilboda 

som Gjermundnes har. 

   Møre og Romsdal fylke har ein flott skule med fantastisk 

plassering på Gjermundnes. Fylket skal ha honnør for å 

investere stort i fornying av skulen. Mellom store trær ligg 

skule og internat, driftsbygg med dyr og plantar, park og 

museum. Her er jord og skog, sjø og fjell i nærleiken. Kort 

veg til buss og hurtigbåt. Her er plass for hestar, gutar og 

jenter til å utvikle seg. 

   Landbruksnæringa skal framover rekruttere mange nye 

bønder, men også fagfolk og forskarar som tenker seg vidare 

studiar. Vi som har satsa sterkt på landbruket ser at næringa 

fordrar brei fagleg bakgrunn. Vi er sikre på at matproduk-

sjon og dyrehald er eit godt og framtidsretta yrkesval. 

(Lesarinnlegg 13. januar: Inge Martin Karlsvik 

og Anne Katrine Jensen) 
 

 

Produser, produser, produser! 
Slik avslutta landbruksministeren presentasjonen av den nye 

stortingsmeldinga om mat og landbruk i Førde i desember. 

Utviklinga syner at det haster med ny optimisme og fram-

tidstru i landbruket.  

   I ein situasjon der folketalet i verda aukar og klimaend-

ringar gir usikre prognoser for matsikkerheita på lang sikt, er 

det nasjonalt og internasjonalt fornya fokus på kvart land sitt 
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Bondelagets fagmøte på Dyregod-dagane i sept. Tine-

ambassadør, og styremedlem i M&R Bondelag, Anne 

Katrine Jensen (t.h.) serverte sammen med May Britt 

Aspås Hyllnes mat som vekte begeistring. T.v.: Oddvar 

Mikkelsen, leder i Surnadal Bondelag og innleder Rose 

Bergslid frå Bioforsk Økologisk (Foto: Arild Erlien). 
 

ansvar for å produsere mat til eiga befolkning. I denne situa-

sjonen er det paradoks at mjølkeproduksjonen og for den del 

også kornproduksjonen ser ut til å flate ut og heller minke i 

Norge. 

   Det er framtidig matsikkerheit det handlar om, ikkje sosi-

alhjelp til bønder. Bonden er sjølvstendig næringsdrivande 

med ansvar for eiga inntekt. Kvar einskild tek sjølvstendige 

val ut frå rammevilkåra, men samfunnet og politikarane har 

eit stort ansvar for å gi gode nok rammevilkår til at ungdom 

vil satse på landbruket. 

   Regjeringa har lagt fram ei ambisiøs stortingsmelding om 

mat og landbruk. Det er sett mål om å auke matproduksjo-

nen i norsk landbruk med 20% dei neste 20 åra. No må måla 

i landbruksmeldinga fylgjast opp med praktisk  handling. 

Det hastar med kraftfulle tiltak . Det trengst ein aktiv land-

brukspolitikk skal landbruksproduksjonen i Norge kunne 

konkurrere mot billegare import. Med 30-40 % høgare løns 

og kostnadsnivå og kortare vekstsesong enn i andre land, er 

det heilt nødvendig.  Dei fleste land har regulerande tiltak 

for eigen matproduksjon  og matmarknad, det er ikkje unikt 

for Norge. Jordbruksoverføringane, som i realiteten er eit 

tilskott til bøndene for at forbrukarane kan få kjøpe maten 

billegare enn det kostar å produsere den i Norge, har vorte  

reduserte i takt med den kraftig strukturendringa som har 

gått føre seg i landbruket. Utfordringa no er at for mange vel 

å legge ned i staden for å selje bruket i drift når eigne born 

ikkje ynskjer å drive vidare. Det er eit tydeleg teikn på at 

rammevilkåra ikkje er gode nok. 

   Den økonomiske politikken må innrettast slik at  landbru-

ket og andre næringar som produserer nødvendige varer på 

fornybare ressursar vert prioriterte. Mange meiner at med 

politikken som vert ført no, vert for store ressursar bunde  i 

ein overdimensjonert eigedoms og finansmarknad. 

   I eit intervju gjort med meg av Sunnmørsposten 25  januar 

vart eg sitert på å ha sagt at inntektene går ned i landbruket. 

Det er viktig å presisere at på det punktet er eg feilsitert. 

Inntektene i landbruket har hatt ei betra utvikling sidan 

2006. Problemet er at nivåforskjellen  i høve til andre næ-

ringar enno er for stor. NILF sine utrekningar syner at  

landbruket har hatt ein gjennomsnittleg produktivitetsvekst 

på 6% siste 10 åra. Næringa er mellom dei beste i klassen i 

så måte. Kvar bonde produserer stadig meir. Problemet er at 

for lite av effektiviseringsgevinsten kjem næringa til gode. 

   Det har vorte gjort mykje med avtaleverket siste åra når 

det gjeld storleik på mjølkekvoter og anna produksjonsvo-

lum. Malvin Harnes sin påstand i Sunnmørsposten siste veke 

om at problemet ligg i at bonden vert hindra i å drive stort er 

overdrive. Dei aller fleste har ikkje nådd produksjonstaket 

og mange har større kvoter enn dei klarer å produsere. Det  

må vere samsvar mellom tilgjengelege ressursar, volum og 

forsvarleg drift skal økonomien vere brukbar. Vi treng både 

små og store produsentar og det ligg ikkje til rette for stor-

drift alle stader. 

   Det er mange positive ting med det å vere bonde. Det gir 

djup meining å arbeide med jord og dyr som har vore brukt 

til matproduksjon i fleire tusen år. Arbeidet er variert og 

utfordrande. Eg er overtydd om at god jord vil få mykje 

høgare verdi i framtida enn den har i dag. Det hastar med å 

ta betre vare på jorda og kompetansen i landbruket. Det vi 

vil får vi til! 

(Lesarinnlegg 5. februar Birgit Oline Kjerstad) 
 

 

- Vi må stå saman og ikkje kjempe mot 

kvarandre 
Meir til dei ”store” seier Malvin Harnes og går i strupen på 

Bondelaget i sitt tilsvar til nestleiaren i Møre og Romsdal 

Bondelag sin kronikk. Vi ser på uttalen som eit teikn på den 

frustrasjonen fleire føler over at inntektene er lave trass i 

stor arbeidsinnsats og tunge investeringar. For å slå det fast 

med ein gong, Bondelaget er heilt enige med Harnes i at 

inntektene i landbruket må opp og at også dei store bruka er 

avhengige av støtte eller auka prisar for å få det til å henge i 

hop. Strukturtillegga ligg i botnen for alle, men det er sjølv-

sagt viktig å  drøfte om desse har beste innrettinga for å nå 

måla. Verken eg eller Bondelaget er i lykkerus over land-

bruksmeldinga , men eit tydeleg produksjonsmål er eit nytt 

positivt signal som vi må bruke for alt det er verdt. Det eg sa 

i min kronikk var at det må verkemidlar på plass om måla i 

den nye landbruksmeldinga skal nåast. Det er skapt rom for 

å auke produksjonen i regelverket, men for mykje av effek-

tiviseringsgevinsten vert dregen inn av staten. Eg gjekk 

ikkje i detaljar på dei ulike ordningane og korleis desse må 

justerast for å kome i mål. 

   Fleire av tiltaka i Harnes sitt innlegg er ganske like punkt 

Møre og Romsdal Bondelag har på blokka for vår uttale 

framfor  jordbruksoppgjeret som kjem. For Bondelaget er 

auka inntekt  eit mål, men for samfunnet er det eit middel. 

No er rammevilkåra for dårlege, det ser vi på at produksjo-

nen og arealproduktiviteten går ned. Denne utviklinga er det 

fullt mogleg å snu, men det hastar!  Investeringsbehovet er 

stort, difor vil Bondelaget ha på plass nye fondsordningar og 

investeringsmidlar utanom jordbruksavtalen. Vi kan auke 

inntektene på tre måtar: Høgare pris , auka tilskott over 

jordbruksavtalen eller reduserte kostnader. Om det er mog-

leg å hente meir på pris er avhengig om politikarane er vil-

juge til å styrke importvernet, og om leverandørindustrien 

ikkje vert pressa for hardt av dagligvarekjedene. Her har dei 

politiske partia både i posisjon og opposisjon eit ansvar.  

   Vi må for all del ikkje gjere strukturdebatten til ein debatt 

om det er rett å vere stor eller liten, men om kva driftsom-

fang som er best tilpassa jord, klima og ressursane der vi 

bor. Kva toler jorda av tunge maskiner og store buskaper? 

Kva driftsomfang er mest energieffektivt, og korleis ta vare 

på produksjonsmiljøet? Det er ikkje talmagi det er snakk 

om, men  å styre mot ei berekraftig utvikling, der økonomi 

er ein av faktorane. Det er det vi treng politikk  til. Verke-

midla må brukast målbevisst for å føre næringa inn i eit 

berekraftig spor, det gir den beste lønsemda på sikt. 
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   Landbruket er framtida. Vi forvaltar fotosyntesen og bioø-

konomien som skal ta over etter oljen. Skal verda ha nok 

mat framover må også marginale område som dei vi har i 

Norge produserast på. Difor har vi ei viktig sak å kjempe 

for. Norsk landbruk og næringsmiddelindustri er gjensidig 

avhengige av kvarandre og den er den nest største landbaser-

te industrien i landet. Det handlar ikkje om småtteri, men om 

mange tusen arbeidsplassar og matvaretryggleik. Det vert 

skapt store verdiar for pengane som går til landbruket. Næ-

ringsstøtte er ikkje noko unikt for landbruket. Om vi i staden 

importer all maten, vil verdiane forsvinne ut av landet. Det 

ser det ut til at dei som ivrar for å svekke importvernet 

gløymar. 

   Bondelaget tek med innspela i debatten og oppmodar alle 

bønder om å bli med i faglaga så vi kan kjempe for landbru-

ket saman. Så får vi tole at vi ikkje er enige om alt alltid. 

(Lesarinnlegg 27. februar Birgit O. Kjerstad) 
 

 

Varsko her! 
I Møre og Romsdal har det blitt 10 000 færre melkekyr, 

20 000 færre andre storfe og 25 000 færre sauer – på 15 år! 

Tenk 10 000 melkekyr og 25 000 sauer! I Molde bor det 

25 000 mennesker. Det betyr at det har blitt om lag 55 000 

færre grasspisende drøvtyggere her i fylket siden 1996. Det 

er en reduksjon på 33 prosent, og dersom ingen tar grep vil 

denne utviklingen fortsette. 

   Som kjent består Norge i hovedsak av skog og fjell, og 

kun 3,5 prosent av arealet er jordbruksareal. Av dette er det 

ca 55 prosent som egner seg til korndyrking. Det geniale 

med drøvtyggerne er at de gjør det mulig for oss å ta i bruk 

hele landet til matproduksjon – fra den ytterste holme mot 

havet til langt innpå fjellet. Ved deres hjelp produserer vi 

mat på store deler av alt det andre arealet – areal som ikke er 

korndyrkingsjord. Det er en viktig årsak til at folk har kun-

net livberge seg i dette karrige landet langt mot nord.  

   Det handler om det mest essensielle av alt - MAT. Skal vi, 

i en verden hvor anslagsvis en milliard mennesker sulter, 

produsere vår egen mat? Vi er for tiden stappmette og vant 

til overflod. Butikkene bugner og maten er noe vi plukker 

fra butikkhyllene og betaler i kassa. Prisen er viktig, men 

hvor kommer maten fra og hvordan er den produsert? Det er 

det bare spesielt interesserte som spør om. Norge er et av 

landene i Europa med lavest selvforsyning av mat. 

   Vi i landbruket ser denne utviklingen best og har derfor et 

stort ansvar for å melde i fra. Slik at dere andre vet. Først da 

kan det bli vilje i samfunnet til å ta vare på den norske mat-

produksjonen.  

(Leserinnlegg 23. april Arnar Lyche) 
 

 

Regjeringen må gå fra ord til handling 
-  Faglagene i landbruket har i dag levert til staten sitt krav 

foran årets jordbruksforhandlinger. Våre krav viser hva som 

skal til for å nå regjeringens mål om å øke matproduksjonen, 

sier Inge Martin Karlsvik, leder i M&R Bondelag. 

   Den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga slår fast at 

norsk matproduksjon skal øke i takt med befolkningsveksten 

i Norge. I tillegg skal inntektsforskjellene mellom landbru-

ket og øvrige grupper reduseres. De viktigste virkemidlene i 

kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbru-

karlag for å bidra til at dette kan bli virkelighet er økte inn-

tektsmuligheter for bonden, og som tetter noe av inntektsga-

pet til andre grupper i samfunnet. Videre sier Karlsvik at 

faglagene krever prioritering av distriktsjordbruket, storfe-

kjøtt- og kornproduksjon  

   - Slik det er nå greier vi ikke å holde jorda i hevd. Her i 

Møre og Romsdal er jordbruksareal i drift redusert med 52 

000 dekar på 10 år. Det tilsvarer omtrent alt jordbruksareal i 

den desidert største jordbrukskommunen i vårt fylke - Fræ-

na.  Antall grasspisende drøvtyggere er redusert med 55 000 

på de siste 15 år. Det vil si en reduksjon på 33 prosent. Den 

negative utviklingen skyldes den store avgangen av bønder, 

og at vi samtidig sliter med rekrutteringen. Skal næringa 

makte å innfri målene som regjeringa har fastsatt, kreves det 

at bøndene får et skikkelig økonomisk løft, sier Inge Martin 

Karlsvik, leder i Møre og Romsdal Bondelag. 

(Pressemelding 27. april) 
 

 

Økt matproduksjon på norske ressurser 

– fra ord til handling nå! 
Den 19. mars ble vi fem millioner nordmenn og vi blir vi 

enda en million om 17 år! For å holde tritt med økningen i 

folketallet, trenger vi én prosent økning eller mer i året i 

matproduksjonen. Som andre næringer er vi glade for nye 

markeder. Norske bønder står klare til å produsere mere, 

men mye avhenger av rammevilkår og konkurransedyktige 

inntektsmuligheter. 

   Nå er tida kommet for å gjøre fagre ord og løfter om til 

handling. Handling som får positive, praktiske konsekvenser 

for den enkelte yrkesutøver i landbruksnæringa. Handling 

som gir unge ei tro på ei framtid i jordbruket. Handling som 

stimulerer til investeringer for å legge til rette for økt mat-

produksjon.  

   Vi bønder står klare til å oppfylle mål om økt matproduk-

sjon. Jordbruksoppgjøret nå blir første testen for oppfølging 

av landbruks- og matmeldinga – ”Velkommen til bords”. Vi 

har store forventninger og mener at meldinga må følges opp 

gjennom konkrete tiltak - nå! Årets jordbruksoppgjør må 

legge til rette for bedre utnytting av produksjonsressursene 

over hele landet, blant annet gjennom stimulering til økt 

bruk av beite, og produksjon av grovfôr og korn. 

Færre bønder – mindre mat? 
Ved årtusenskiftet var vi om lag 80 000 bønder (årsverk), nå 

er vi 47 000. Mer enn 25 000 foretak er lagt ned! I Møre og 

Romsdal er jordbruksarealet redusert med 52 000 dekar på 

10 år. Det tilsvarer omtrent alt jordbruksareal i vår største 

landbrukskommune, Fræna. Antall grasspisende drøvtyggere 

er redusert med 55 000 på 15 år. Det er en reduksjon på 33 

prosent. Produktiviteten øker sterkt, over seks prosent årlig i 

siste tiårs periode, det er mer enn de fleste andre næringer. 

Veksten i matproduksjonen har vært størst i fjørfe, egg, 

svinekjøtt og bær. Men i perioden har vi importert storfe-

kjøtt, vi må importere stadig mer korn, både til matmel og 

fôr. I 2011 var vi for første gang netto importør av meieri-

produkter. Norsk landbruks markedsandel går altså betyde-

lig ned. 

   Sjølforsyningsgraden er nå om lag 46 prosent, men ut fra 

hva som er produsert i norsk jordbruk på norsk fôr er den 

nede på 39 prosent. Det er lavt. Globale klimaendringer gir 

større variasjoner i avling og kvalitet. Dette fikk vi smertelig 

erfare ved siste vekstsesong, med en matkornandel helt nede 

i 15 prosent. Dette vil redusere sjølforsyningsgraden, slik at 

vi i år kommer ned mot en norskprodusert andel på 30 pro-

sent på norsk fôr i inneværende år. Det er virkelig lavt! 

Taktskifte som merkes 
Noen trender og utviklingstrekk i disse talla gir alvorlig 

grunn til bekymring. Norsk landbruk har vært gjennom store  
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Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum 

møtte over 400 tillitsvalgte i Midt-Norge på temakonfe-

ransen i Trondheim 8. november. (Foto: Arild Erlien). 
 

 

omstillinger og står overfor store utfordringer. For at det 

skal være mulig å produsere mer mat i tida framover, må vi 

nå se et reelt takstskifte og en tydelig satsing. Ni av ti i en 

fersk spørreundersøkelse (MMI) svarte at de vil oppretthol-

de norsk landbruk i minst samme omfang som i dag. Støtten 

er stor i alle parti. Vi vet at mange har stor kjærlighet til 

norsk mat, vi deler en stolthet over den felles kulturarven vi 

har fått gjennom aktiv bruk av ressursene. Det er ingen tvil 

om at regjeringa og Stoltenberg har folket med seg hvis de i 

år øker satsingen på norsk matproduksjon. 

(Kronikk 27. april Inge Martin Karlsvik) 
 

 

Realismen i å produsere mat 
Redaktøren i Sunnmørsposten bekymrer seg på lederplass 

den 30. april for bøndenes krav i jordbruksforhandlingene, 

og peker på mangelen på realisme. 

   Sammenligner man bøndenes krav på 50.000 pr årsverk 

kan det virke veldig høyt, men da må vi huske at en bonde i 

snitt tjener 160-200.000 under gjennomsnittsinntekten i 

Norge. Det vi krever er lik utvikling som andre grupper, 

17.000 kr, samt en tetting av forskjellen med kr 33.000. Selv 

med et slikt krav vil vi fortsatt ligge ca. 150.000 kroner 

under de vi sammenlikner oss med. 

   Bønder er selvstendige næringsdrivende. Det vi forhandler 

om er ikke lønn, men rammevilkår for en av landets største 

næringsgrener. Sammen med den landbruksrelaterte nær-

ingsmiddelindustrien utgjør dette 100.000 arbeidsplasser i 

Norge. I tillegg kommer alle de titusener av arbeidsplasser 

som er leverandører av varer og tjenester til landbruket. 

   Redaktøren bekymrer seg for om LO vil godta et slikt 

oppgjør for bøndene når de selv er bedt om å vise modera-

sjon. Vi er sikker på at våre venner i fagforeningen ser det 

gjensidige avhengighetsforholdet vi har av hverandre. Nær-

ingsmiddelindustrien trenger råvareleverandørene og om-

vendt. I vårt fylke er det de siste 10 årene lagt ned flere 

meieri og slakteri. Ikke først og fremst på grunn av at de var 

ulønnsomme, men at Tine og Nortura hadde overkapasitet. 

Det skyldes at råvaretilgangen fra fylkets bønder går ned. Vi 

er bare halvparten av bøndene i fylket i forhold til for 10 år 

siden, og på tross av en eventyrlig produktivitetsøkning på 

6% pr år, så må vi nå bare erkjenne at vi er for få hender til å 

opprettholde matproduksjonen på samme nivå som før.  

   Landbrukets krav finansieres blant annet ved at norske 

forbrukere må betale 33 øre mer pr dag for norsk mat. Vi 

tror de hadde vært villige til å betale mer. Likevel mener vi 

det er rimelig at staten tar sin del av regningen, og ikke 

legger alt over på forbrukerne. 

    Regjeringen har lagt opp til at norsk matproduksjon skal 

følge befolkningsveksten i Norge, som faktisk er den største 

i Europa. Møre og Romsdal Bondelag mener den store 

mangelen på realisme ligger i å tro at norske bønder vil 

jobbe stadig mer for en inntekt som sakker akterut i forhold 

til alle andre grupper.  Det er mangel på realisme å tro at 

ungdom vil velge bondeyrket uten å få en inntekt som gjør 

næringen attraktiv. 

   De forrige 50.000 år har det levd 107 milliarder mennes-

ker på jorden. De neste 50 år vil det leve 10 milliarder. Det 

vil si at 10 % av alle mennesker som noensinne har levd vil 

leve de neste 50 år. Eller si det på annen måte: 10 % av all 

mat som noensinne er produsert vil bli spist de neste 50 år. 

   Er det realistisk å tro at vi klarer å brødfø alle disse men-

neskene uten at alle land tar ansvar for egen matproduksjon i 

størst mulig grad? Vi bare spør. 

(Leserinnlegg 4. mai Inge Martin Karlsvik) 
 

Statens tilbud provoserer 
Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, 

mener staten ikke tar sin egen landbruksmelding på alvor 

når bøndene får tilbud om bare 13.000 kroner i økt inntekt 

per årsverk. Det er forventet at andre grupper i år får en 

lønnsøkning på 17.000 kroner.  

   I stedet for å tette gapet, som nå er på 180.000 kroner mot 

andre grupper, velger altså Staten å øke inntektsforskjellene.  

   I den rykende ferske Stortingsmeldingen om mat og land-

bruk blir det slått fast at vi blir flere mennesker som trenger 

mer mat. Derfor må den norske matproduksjonen økes.  

   - Dette handler ikke først og fremst om inntekta til enkelt-

bonden, men om hvor mye inntekt bøndene må ha for at vi 

skal greie å innfri regjeringens målsettinger for norsk mat-

produksjon, sier Karlsvik. Den raske avviklingstakten vi ser 

i landbruket i dag er et tydelig signal om at vi ikke er der vi 

må være, og at det er skrikende behov for taktskifte.  

   Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, 

er svært tvilende til om Statens tilbud, som ble lagt fram 

onsdag, kan danne grunnlag for forhandlinger, men overlater 

den endelige avgjørelsen til jordbrukets forhandlere. 

Dette er jordbruksforhandlingene  
I de årlige jordbruksforhandlingene mellom staten og land-

brukets to organisasjoner blir det forhandlet om økte inn-

tektsmuligheter. Det forhandles om:  

 priser på hovedproduktene bøndene leverer 

 betaling av fellesgoder gjennom tilskudd fra staten.  

Hva maten skal koste i butikken, blir ikke bestemt i jord-

bruksforhandlingene, men påvirkes selvsagt av resultatet av 

prisøkningene i avtalen. Faglagene i landbruket, Norges 

Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, leverer et 

felles krav til staten, ved Landbruks- og matdepartementet. 

Staten kom med sitt tilbud på overtid 9. mai. De påfølgende 

forhandlingene skal være ferdig 16. mai.  

(Pressemelding 9. mai) 
 

M&R Bondelag støtter bruddet 
Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandling-

ene og avvist regjeringas tilbud.  – Møre og Romsdal Bon-

delag støtter at Bondelaget ikke kan ta ansvar for en jord-

bruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matpro-

duksjon på alvor, understreker fylkesleder i Møre og Roms-

dal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. 

   - Landbrukets krav var et godt grunnlag for å oppfylle 

Stortingets vedtak – staten har i sitt tilbud ikke tatt dette 

målet på alvor. Tilbudet gir derfor ikke grunnlag for å gå inn 

i forhandlinger, påpeker Karlsvik. 
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   Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, 

og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de land-

brukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med 

befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket.  Staten har 

tilbudt knapt 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper 

får over 17.000 kroner. 

   - Både regjeringa og vi er enige om at inntekt er avgjøren-

de. Da kan vi ikke forhandle på et tilbud som svekker inn-

tektsutviklingen i forhold til andre grupper.  Nå handler ikke 

jordbruksoppgjøret bare om inntekt.  Det handler om å sikre 

et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til 

forbrukeren og om å sikre nærmere 100 000 arbeidsplasser i 

landbruk og næringsmiddelindustri. Dette ansvaret har ikke 

regjeringa fulgt opp i sitt tilbud, sier Inge Martin Karlsvik.  

   Ved et brudd har Norges Bondelag planlagt aksjoner i tre 

faser.  

   - Regjeringa har selv bidratt til å bygge opp forventninge-

ne blant bønder over hele landet ved å si at jordbruksoppgjø-

ret skulle konkretisere landbruksmeldinga med offensive 

tiltak. Da kan det ikke komme overraskende at vi bryter 

årets forhandlinger på et lavt og defensivt tilbud. Årets jord-

bruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også 

framtida, avslutter fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, 

Inge Martin Karlsvik. 
 

Fakta om krav og tilbud: 
 Staten har tilbudt en ramme på 625 millioner kroner. 

Landbrukets krav er på 2,2 mrd. kroner. Avstanden er 

den største i denne regjeringsperioden.  

 De fleste bønder i Norge har en gjennomsnittlig jord-

bruksinntekt på under 300.000 kroner per årsverk. 

Gjennomsnittlig inntektsnivå for andre grupper i sam-

funnet er 469.000 kroner.  

 Statens tilbud betyr at prisene på norske matvarer vil 

kunne øke med om lag 0,3 prosent mens de med land-

brukets krav ville øke med om lag 0,5 prosent.  

 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

leverte et felles krav til staten ved Landbruks- og mat-

departementet 27. april. Jordbrukets krav betyr økte 

inntektsmuligheter for bonden på om lag 33.000 kroner 

per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet.  

 Statens tilbud kom 9. mai. Forhandlingsfrist 16. mai. 

 Det er ikke noe meklingsinstitutt og det er Stortinget 

som behandler statens tilbud. 

(Pressemelding 12. mai) 
 

 

Bondelaget oppfordrer bøndene til å 

verne om viltet 
Hvert år blir hundrevis av rådyrkalver, andre dyreunger og 

fugleunger offer for knivene til bondens fôrhøster og slåma-

skin. Det hender at også sjeldne og trua fuglearter går tapt. 

Møre og Romsdal Bondelag oppfordrer gardbrukerne til å 

gjøre enkle tiltak som kan redusere problemet. 

   Ofte velger viltet å stole på kamuflasjen, og holder seg i ro 

i graset i stedet for å rømme. Den vanlige måten å slå på er å 

kjøre i ring på engstykket, og slå innover mot midten.  De 

dyra som blir innringet, vil med stor sannsynlighet bli tatt av 

maskinene. Dette er også trasig for bøndene som lever og 

arbeider i nærkontakt med dyra, og opplever å finne døde 

dyr i fôret. 

   Hva kan gjøres med dette? For rådyrkalvene er det et tips å 

sette opp en staur med et klesplagg på i enga der en skal slå 

dagen etter. Da vil rådyrmora kjenne seg utrygg og ta med 

kalvene bort fra stykket. 

 

 
Stand på FK-veka i Molde i april. Organisasjonssjef 

Arnar Lyche (Foto: Arild Erlien). 
 

   Å legge om slåttemønsteret er et annet effektivt tiltak, og 

det virker for alle dyr og fugler. Poenget er at en bør slå 

utover, spesielt på de siste delene av et stykke. Dette er 

spesielt viktig mot skogkanten eller mot stranda, slik at dyra 

kan få rømme unna, sier organisasjonssjef Arnar Lyche. Det 

er laget en brosjyre for fuglearten åkerrikse som har noen 

forslag til alternative slåttemønster. 

(Pressemelding 24. mai) 
 

 

Er jordvern og nasjonal matproduksjon 

ei særinteresse for bondeekstremistar? 
I Sunnmørsposten sin leiar måndag 10 september vert det 

sendt hardt skyts mot både rovdyrpolitikk, jordvern og im-

portvern for landbruksprodukt. Bønder har ymse fargar på 

partiboka og Senterpartiet må svare for seg, men vi i Bonde-

laget reagerer når redaktøren påstår at jordvern og import-

vern for landbruksvarer er utslag av bondeekstremisme og 

små særinteresser. Tilgang på nok og trygg mat er minst like 

viktig som å ha ein stad å bo, og skal vi produsere mat i 

Norge så trengst det areal. Norge har berre 3 prosent dyrka 

jord, og berre 1 prosent godt kornareal. Mykje av den beste 

jordbruksjorda i Norge ligg i det sentrale austlandsområdet.  

   Jord må forvaltast i eit titusenårsperspektiv. Det er ein 

”ikkje-fornybar” ressurs. Dei norske areala kan syne seg å 

verte mykje meir verdfulle for norske forbrukarar i framtida. 

Det er difor viktig å finne utbyggingsområde utanom dyrka 

jord. Det er i denne konteksten spørsmålet om markagrensa 

må sjåast. Akershus Bondelag har i samarbeid med arkitekt-

firmaet Snøhetta  køyrt eit prosjekt som syner at det er mog-

leg å bygge mange fleire bustadar utan å ta beste jorda eller 

for den del dei viktigaste rekreasjonsområda.  

   Sjømateksport er viktig for Norge, men det blir merkeleg 

når redaktøren samanlikner eksportverdien av sjømat med 

jordbruksstøtta. Den økonomiske verdien av det landbruket 

leverer er mykje større enn jordbruksstøtta. Berre omset-

ninga i samvirkeorganisasjonane i landbruket i 2010 var på 

over 70 mrd. kroner. I tillegg kjem omsetninga frå dei priva-

te konkurrentane i landbrukssektoren. 

   Verken landbrukstøtte eller tollvern er særnorsk. EU har 

også toll på import av landbruksprodukt. Landbruksstøtta i 

Norge er på om lag same nivå som i dei andre nordiske 

landa. Det meste av maten vi importerer vert importert utan 

toll. Vi har kostnadsnivå og produksjonsforhold i Norge som 

gjer det nødvendig å ha importvern for å oppretthalde pro-

duksjon på mat vi kan produsere i Norge. 

   Berre 25 prosent av prisforskjellane på mat mellom Norge 

og andre land skuldast landbrukspolitikken. At danske byrå 

krater ynskjer å eksportere meir til Norge og brukar toll på 

import av fisk som trussel er ikkje noko nytt, men dei har 
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Leder i Vestnes Bondelag, Søren Johan Øveraas (t.v.) og 

Kolbjørn Misfjord serverer Tine-smaksprøver. Bak: 

Marianne Vike, Anette Øveraas og Grete Skar Misfjord, 

som også deltok på fellesstanden til Bondelaget, Tine og 

Nortura på Syltemartnan i august. (Foto: Arild Erlien). 

 

dårleg sak så lenge tollregimet er innafor internasjonal re-

gelverk. 

   Vi står overfor store klimaendringar som vil utfordre mat-

produksjonen på sjø og land. I desse dagar er svært mange 

delstatar i USA erklært som katastrofeområde på grunn av 

langvarig tørke. Prisane på mais på verdsmarknaden skyt i 

veret. Den globale matproduksjonen må i fylgje FAO meir 

enn doblast dei neste femti åra, og produksjonen må bli meir 

berekraftig. Store land kjøper opp areal i andre land for å 

sikre framtidig matforsyning. Rimeleg olje er ein avgrensa 

ressurs og før eller seinare vil oljen ta slutt og energi verte 

dyrare. Det er ikkje sjølvsagt at der vil vere billeg subsidiert 

mat på verdsmarknaden for all framtid. Det er sunn fornuft 

og ikkje ekstremisme å føre ein politikk som sikrar produk-

sjonsareal for framtidige generasjonar. Difor er jordvern ei 

sak som i høgste grad angår bybefolkninga og alle som i 

framtida treng mat for å leve. 

(Lesarinnlegg 13. sept. Birgit Oline Kjerstad) 
 

 

Et Norge uten nok mat? 
På 20 år har vi i Norge bygget ned matjord tilsvarende 

47 000 fotballbaner. På et slikt areal kunne det vært dyrket 

korn som kunne gitt 300 millioner brød. Verdens befolkning 

øker dramatisk. I 2050 er vi 9,3 milliarder. Vi har ikke råd 

til å svekke egen matproduksjon lenger! 

   16. oktober hvert år markerer FN verdens matvaredag. 

Menneskerettserklæringen fra 1948 anerkjenner retten til 

mat som en menneskerettighet. FN-konvensjon om forplik-

telse til å sørge for matsikkerhet sier at enhver nasjon har 

rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Innen 

2050 må verdens matproduksjon øke med 60 %.  

   FNs klimapanel forventer at temperaturen på jorda vil 

stige. Områder som i dag er tørre vil utsettes for mer tørke, 

mens vi vil oppleve våtere og mer ekstrem nedbør i Norge. 

Dette vil skape store utfordringer for verdens matproduk-

sjon. Vi i Norge kan ikke lukke øynene for at dette angår 

også oss.  

   I dag produserer Norge under halvparten av maten nord-

menn spiser, inkludert fisk. Norge har en av de mest hurtig-

voksende befolkningene i Europa. Med dagens svake jord-

vern, svekkes sjølforsyningsgraden. Vi klarer ikke lenger å 

opprettholde sjølforsyningsgraden til vår voksende befolk-

ning.  

   En viktig grunn til dette er at jordbruksarealet reduseres, 

enten som følge av gjengroing eller som følge av nedbyg-

ging.  Gjengroing skyldes i hovedsak at det ikke er økono-

misk lønnsomt å drive disse arealene. Nedbygging skjer 

oftest på arealer nær byer og tettsteder, gjerne til fordel for 

boliger, næring og veier. 

   Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er 

jordbruksareal. Tallene viser en dramatisk nedgang i dyrkaa-

real de siste årene. Den ferske landbruksmeldinga for Møre 

og Romsdal som nå er ute på høring, påpeker at Møre og 

Romsdal er blant de fylkene i landet der mest dyrka og 

dyrkbar jord blir omdisponert til andre formål. I 2010 ble 

hele 1800 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert her i 

fylket, som er nesten det dobbelte av det Oslo/Akershus 

bygde ned samme år. 

   Hvis det ikke skjer endringer blant annet i arealpolitikken, 

må altså Norge basere seg på økt import av mat i framtida 

for å brødfø egen befolkning. Vi vil dermed legge beslag på 

matjord i utlandet for å mette oss selv. I ei framtid med økt 

befolkning og knapphet på mat er det ingen selvfølge at 

Norge får kjøpe den maten vi ønsker. 

   Kun tre prosent av Norges landareal er i dag dyrka, og vi 

har også svært begrensede muligheter til å dyrke opp nye 

arealer. Siden 1993 har nær 10 000 dekar dyrka jord og over 

6 000 dekar dyrkbar jord årlig blitt omdisponert til andre 

formål enn matproduksjon. Fra ett dekar kornjord får vi 

omtrent 1000 brød i året. Siden 1993 har vi i Norge med 

andre ord bygd ned produksjonsarealet til over 300 millioner 

brød eller et areal som tilsvarer nær 47 000 fotballbaner. Et 

minste krav er at dagens nedbygging av matjord halveres.  

   Den nylig vedtatte landbruks- og matmeldinga fastslår at 

vi skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten i 

Norge. Det vil si 20 prosent økning innen 2030. Da er ikke 

løsningen å bygge ned, men derimot å øke arealene for mat-

produksjon. Alle land, også Norge, må ta ansvar for egen 

matproduksjon og ta vare på produksjonsarealene. 

   Norske bønder er klare for å produsere mer mat for kom-

mende generasjoner, men er helt avhengig av arealer å pro-

dusere på. Vi har som mål at all dyrka og dyrkbar mark skal 

ha et juridisk vern. Boliger og næringsområder må legges på 

uproduktive arealer, som det er rikelig av. Det må være 

fylkesmannen og ikke den enkelte kommune som avgjør om 

matjord kan vike for særlig viktige samfunnsinteresser. 

   Om jordvern må vike på enkelte areal krever Norges Bon-

delag nydyrking av dobbelt så stort areal innen samme kli-

matiske- og topografiske område. Norges Bondelag er opp-

tatt av å sikre mattilgangen i framtida, også i Norge. Det må 

derfor være  prioritert oppgave å ta vare på de arealene som 

vi kan gi oss mat på bordet. Vi oppfordrer derfor våre politi-

kere til å følge fjellvettregelen også når det gjelder nedbyg-

ging av matjord; ”Vend i tide – det er ingen skam å snu!”. 

(Kronikk 10. oktober Inge Martin Karlsvik) 
 

Landbruk og klima- forstå den som kan! 
Store maskiner omdanner regnskogen og steppene i Brasil til 

dyrka jord. I neste omgang kommer flere store maskiner inn 

på jordbruksarealene for å plante hvete, soya og mais. Rader 

av gedigne maskiner gjør innhøstingsjobben. Råvarene kjø-

res flere 100 kilometer ut til kysten. Deretter på skip over 

havet og i siste ledd som basis for kraftfôr til husdyr hos oss. 

Imens hevder forsker Arne Grønlund, at det å hente kraftfôr 

lagd av en oljesmurt agroindustri på den andre sida av jorda, 

er mer klimavennlig enn å åpne fjøsdøra for kua. Bacon er 

bedre for klimaet enn biff. Forstå det den som kan! 

   Ifølge Grønlund slippes det ut omtrent fire til fem ganger 

så mye klimagasser per kg storfe enn det som er tilfelle for 

samme mengde svin eller fjærkre, når vi sammenligner gras- 

og kornproduksjon på mineraljord. Det er drøvtyggernes 

raping av metan som er hovedårsaken. 
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   Jeg tviler ikke på at regnestykkene til Grønlund isolert sett 

er riktige, men er alle faktorer med og er de riktig vektet? 

Min bestemte følelse er at her stemmer ikke kart og terreng. 

Kraftfôrproduksjonen krever forbruk av mye fossilt brenn-

stoff og med påfølgende klimagassutslipp. Til sammenlig-

ning blir grovfôret drøvtyggerne spiser hentet utenfor fjøset. 

   Den største utfordringen for miljø og klimadebatten i Nor-

ge er allikevel at forskere og byråkrater bidrar til å gjøre 

tematikken uforståelig. Folkelig fornuft overkjøres av aka-

demiske tilnærminger og beregningsmodeller som gjør at 

drøvtyggere som storfe, sauer, geiter eller tamrein blir kli-

maverstinger. Engasjementet og politikken for klima og 

miljø er overlatt til regnemestre. 

   En ting er at regnestykkene er uforståelige. Men hva er 

konklusjonen? Hva slags produksjonssystemer og hvilke 

interesser er det som fremmes når kraftfôr skal erstatte gras, 

for klimaets skyld? Norge kan forbedre sitt klimaregnskap 

vesentlig ved å erstatte grasbasert kjøttproduksjon med 

kraftfôrbasert industriell kjøttproduksjon på fjærkre og svin. 

At Norge bør fortsette dagens landbrukspolitiske utvikling 

der matproduksjonen baseres i økende grad på importerte 

kraftfôrråvarer, mens egne arealer reduseres i stort omfang? 

   I landbruket er vi opptatt av at næringsstoffene skal sirku-

lere, og det viser seg i praksis at det er vanskelig å få dette 

til på en god måte når store mengder innsatsfaktorer (næ-

ringsstoffer) blir tilført et lite område med konsentrert pro-

duksjon. Resultatet over tid blir opphoping av næringsstoffer 

som kommer på avveier. Dette er relevante faktorer som må 

tas med i et klimaregnskap. 

   I 2011 ble det rapportert om 32,6 millioner betalte flyrei-

ser i Norge– ca 6,5 per nordmann. Videre har vi ca 3 millio-

ner biler her i landet og biltrafikken øker med 4 til 5 prosent 

i året. Til sammenligning har vi ca 240 000 melkekyr i Nor-

ge og antallet minker, og nydyrking av myr er for tiden 

minimal. Da er det grovt urimelig at det blir satt skarpt fokus 

på metangassutslipp fra kua og karbontap ved myrdyrking, 

mens det samtidig blir brukt enorme beløp på investeringer i 

transportsektoren som vil stimulere fly- og biltrafikken til 

ytterligere vekst! 

(Leserinnlegg 30. oktober Arnar Lyche) 
 

 

Levedyktig landbruk i Norge? 
Det er det spørsmålet vi bønder stiller oss. Partifargen er 

likegyldig, men ikkje konsekvensane av politikken. For oss 

bønder er det ganske enkelt, vi må kunne leve av arbeidet 

vårt. For Norge handlar landbrukspolitikken om vår evne til 

å fø eiga befolkning. Kva slags mat vi skal ha, er den produ-

sert på forsvarleg vis, og korleis landet vårt skal sjå ut. Det 

handlar om ei av landet sine største verdikjeder. Storbritan-

nia importerer prosentvis mindre mat enn Norge, men vur-

derer likevel matforsyninga som sårbar . Globalt er mat og 

energisituasjonen utfordrande , derfor burde landbrukspoli-

tikken engasjere  langt utover det å skaffe billig mat. Difor 

er det viktig å finne ut kva som skjuler seg  bak partipro-

gramma. Bondelaget si oppgåve er å utfordre partia på poli-

tikken dei  vil føre.  Om vi misforstår må partia kanskje bli 

tydlegare og meir konkrete.  

   Når Norges Bondelag har rekna på utslaga av Høgre sin 

landbrukspolitikk og funne ut at denne vil bli svært utford-

rande for næringa, må det takast på alvor. Dersom Høgre 

meiner Bondelaget bommer er det ingen ting M&R Bonde-

lag heller vil enn å finne ut av detaljane i lag med Høgre. Vi 

må vite kva ”skrittvise og konservativ tilnærming til nød-

vendige endringar” vil seie i praksis og kva det fører til for  

bonden. 

   Mykje av inntektene til bonden kjem frå marknaden. Be- 

 
Fylkesstyret besøkte Kleivasida samdrift i Eidsdal i de-

sember. F.v. bonde Asbjørn Aarseth, styremedlemmene 

Birgit Oline Kjerstad og Trond Malmedal og bonde 

Eldar Kleiva (Foto: Arild Erlien). 

 

taling til bonde kviler på effektiv  utnytting av kapasitet og 

investeringar både på garden og i næringsmiddelindustrien. 

Ofte er det geografi, klima  og eigarforholda meir enn regel-

verk og regulering som set grenser for gardsdrifta. Vi treng 

difor både små og store bruk for å utnytte areala i Noreg 

effektivt , for å produsere nok råstoff til næringsmiddelin-

dustrien og  for å oppretthalde ein infrastruktur på tenester 

bøndene er avhengige av. Di større bruk di større del av  

inntekta frå marknaden. Skal økonomien i landbruket henge 

i hop,  må auka kostnadsvekst  kunne takast ut i marknaden 

om ikkje overføringane vert auka. Når høgresida i politikken 

signaliserer både kutt i jordbruksstøtta ,endringar i mark-

nadsreguleringa, og reversering av prosenttollen, lurer vi på 

kvar lønsemda skal kome ifrå. Vi lever ikkje av omsetning, 

men av marginar. 

   Slik vi forstår Høgre si landbruksmelding skal denne ut-

fordringa møtast gjennom frislepp  av kvoter og fjerning av 

konsesjonsgrenser. Høgre vil ha auka produksjon gjennom 

eit lønnsamt og levedyktig landbruk. Problemet er at auka 

produksjon ikkje alltid gir høgare marginar. Det kjem an på 

kva auken kostar, og om ein unngår overproduksjon. Trans-

port, teknologi og arbeid er sentrale innsatsfaktorar.  Dei 

beste areala er i bruk og auken må ofte skje på meir margi-

nale areal lenger unna som ikkje gir så god avkastning eller 

som treng store investeringar for å gi produksjonsauke. 

Høgre slår fast at dei ikkje vil ha full utflating av tilskott 

eller full reduksjon i dei distriktsretta tilskotta, men kva 

endringar er det snakk om og kva er konsekvensane for 

bonden?  Ein liten reduksjon i distriktstilskott på mjølk vil få 

store konsekvensar for ein  stor produsent med mykje gjeld. 

Å ta kutta skrittvis hjelper lite om drifta allereie er optimal. 

   Stortingsrepr. Elisabeth Røbekk Nørve (H) viser i avisinn-

legg i november til ein NILF-rapport frå 2009 som seier at 

hovudtyngda av matproduksjonen  vil kunne oppretthaldast 

med Høgre sin landbrukspolitikk. Det ho ikkje refererer frå 

rapporten er  at :”det vil imidlertid kunne bli stor forskjell på 

hvilken måte denne maten blir produsert på” og at ” partie-

nes jordbrukspolitikk kan føre til en nokså forskjellig utvik-

ling av norsk jordbruk på lang sikt”. Føresetnadane for  

rapporten var eit importvern på 2006-nivå. Med finanskrise i 

Europa, sterkare krone og auka norsk kostnadsnivå, kan ein 

spørje om føresetnadane for prognosen er til stades i 2012. 

   Landbrukspolitikk er viktig for Norge. Kritiske spørsmål 

vil alltid vere viktige for å kvalitetssikre synspunkt og kon-

sekvensar. Vi håper Høgre nyttar høvet til å utvikle politik-

ken sin i dialog med næringa. 

(Leserinnlegg 11. desember Karlsvik/Kjerstad) 



26 

Kap. 4   Organiasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstal 2012       ___ 

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

 
i 2012 2012 2011 

 Vanylven og Syvde 3 64 68 -4 

Rovde 0 24 25 -1 

Sande 0 21 23 -2 

Vestre Sunnmøre 2 75 78 -3 

Volda og Dalsfjord 5 63 63 0 

Austefjorden 3 46 44 2 

Ørsta 6 83 84 -1 

Follestaddal 1 22 21 1 

Hjørundfjord 3 64 65 -1 

Skjåstaddalen 0 28 28 0 

Ørskog 0 34 35 -1 

Eidsdal og Norddal 2 44 44 0 

Valldal 1 59 60 -1 

Stranda 0 56 56 0 

Sunnylven 3 69 70 -1 

Geiranger 0 7 8 -1 

Liabygda 0 20 21 -1 

Stordal 1 29 28 1 

Sykkylven 8 99 98 1 

Skodje 2 53 52 1 

Giske 4 53 52 1 

Hildre og Vatne 3 41 38 3 

Ytre Haram 1 39 39 0 

Fjørtoft og Harøy 0 18 19 -1 

  

 

  

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

 
i 2012 2012 2011 

 Molde 6 119 118 1 

Vestnes 4 130 130 0 

Rauma 5 164 172 -8 

Nesset 7 87 90 -3 

Midsund 0 23 27 -4 

Gossen 2 47 46 1 

Fræna 2 141 142 -1 

Hustad 2 91 93 -2 

Eide 5 73 72 -1 

Averøy 6 138 142 -4 

Frei 1 21 20 1 

Gjemnes 4 173 176 -3 

Tingvoll 3 98 96 2 

Straumsnes 4 73 72 1 

Sunndal 4 83 83 0 

Øksendal 0 24 26 -2 

Ålvund 2 59 57 2 

Surnadal 6 194 193 1 

Todalen 2 36 35 1 

Rindal 6 197 198 -1 

Aure og Tustna 6 122 117 5 

Halsa/Valsøyfjord 4 81 81 0 

Smøla 2 61 66 -5 

Direkte medlem 0 3 3 0 

Møre og Romsdal 131 3349 3374 - 25 

4.2  Organisasjonssaker 
 

Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 

og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 

MEDLEMSTAL –131 NYINNMELDTE 
Ved årsskiftet var medlemstalet 3.349, som er 25 færre 

enn året før. Totalt vart det i kalenderåret 2012 innmeldt 

131 nye medlemmer (117 nye i 2011, 160 nye i 2010, 171 

nye i 2009, 106 nye i 2008, 106 nye i 2007, 149 nye i 2006, 

167 i 2005, 145 i 2004, 155 i 2003 og 181 i 2002). 

   Av totalt 3.349 medlemmer var det 1.720 medlemmer med 

bruk (1.732 året før) og 1.629 personlege medlemmer og 

husstandmedlemmer (1.642 året før). 

   Kvart år er det  mange som får purring, og seinare varsel 

om stopp av medlemskapen grunna ubetalt kontingent. I 

2012 var det fleire medlemmer som ikkje betalte kontingent, 

og som i henhald til Norges Bondelag sine lover vart strokne 

som medlem ved utgangen av same år. Ved opphøyr vert det 

varsla om følgjer det kan få for medlemsfordelar som er 

knytt til medlemskapen som gruppeliv i Gjensidige og Ag-

rol. Medlemskontingenten er Norges Bondelag sin viktigaste 

inntektskjelde, og er avgjerande for kva moglegheiter vi har 

til å løyse dei mange arbeidsoppgåvene som ligg foran oss. 

   Mange lokallag og enkeltpersonar gjer ein god jobb for å 

verve medlemmer. Men auken blir ikkje større når det også 

er mange som går ut. I motsetnad til Austlands-fylka har for 

mange i M&R den oppfatning at når du ikkje lenger har 

mjølk er du ikkje lenger ordentleg Bondelags-medlem!! Alt 

for mange melder seg ut av Bondelaget når dei sluttar med 

mjølk og kjøtt, sjølv om dei framleis sit som grunneigarar. 

MEDLEMSVERVING 
Fylkesstyret meiner medlemstilslutninga i Møre og Romsdal 

er for svak også jamført med samanliknbare fylker. Sjølv om 

vi i fjor hadde 131 nyinnmeldte medlemmer, har vi heile 

netto minus 25 medlemmer. Styret registrerer at nokre lag 

arbeider godt og konstruktivt med medlemsverving, og vi 

ser gjerne at fleire lokallag følgjer opp! 

   Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert sak i 

heile organisasjonen som tema på styremøter, i lokallags-

brev, møter og kurs, årsmøtet og leiarmøtet. Innmeldings-

skjema vert utsendt i ulike brev og lagt ut på møter. Med-

lemsverving er sett opp som sak på alle fylkesstyremøter. 

   Vi har stort medlemspotensiale. Fylkeslaget har som med-

lemmer litt over halvparten av alle bønder i Møre og Roms-

dal som nyt godt av Bondelaget sitt arbeid med jordbruksav-

talen, grunneigarsaker, skatt, avgift, lover m.m, er målet å 

auke medlemstalet endå meir. 

   Lokallag og einskildpersonar som går inn for oppgåva, har 

vist at det er lett å verve nye medlemmer. Noko av det vikti-

gaste er å spørje folk om dei vil bli med i Bondelaget. 

   Medlemsoversikta viser at fleire lokallag har fått mange 

nye medlemmer. 

   Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive bruka-

rar som medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på å få 

tak i fleire uorganiserte. Styret vil ha sterkare fokus på kven 

som er medlemmer, og kven vi skal ivareta interessene for. 

   Statens landbruksforvaltning (SLF) si tilskotsliste for 

jordbruket pr juni 2012 i eigen kommune vart sendt lokalla-

ga til intern bruk i vervearbeidet. Dette er offentleg liste 
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henta frå SLF og presentert m.a. på www.nationen.no og i 

andre aviser, og viser namn på brukarar som søkjer om pro-

duksjonstilskot i kommunen. Ved å samanhalde denne opp 

mot medlemslista i Bondelaget kunne det vere tips på perso-

nar som bør spørjast om medlemskap i Bondelaget. Det er 

også eit godt argument at Bondelaget forhandlar fram bety-

delege resultat for bøndene. 

Verveansvarleg 
Vedtektsendringa frå årsmøtet i Norges Bondelag i 2012 

inneber at lokallaget skal velje verveansvarleg som skal ha 

ansvar for at vervearbeidet følgjes opp, men ikkje gjere heile 

vervearbeidet sjølv. Verveansvarlege i lokallaga vert regist-

rert i medlemsregisteret med eige verv. Fylkesstyret ber 

heile styret gå gjennom medlemslistene. Medlemsverving 

bør vere tema på alle styremøte.  

   Styret i Møre og Romsdal Bondelag kommenterte i styre-

møte i desember at verveansvarleg i lokallaget burde vore 

nestleiar, då det er mange verv i lokallagsstyret frå før. 

”Tørre og spørre” 
Vervekampanjen ”Tørre og spørre” vart lansert på årsmøtet i 

Norges Bondelag i juni 2012. Målet er å utvikle ein langsik-

tig vervekultur i Norges Bondelag. Kampanjen i 2012 hadde 

som målsetting om å verve om lag 1500 nye medlemmer i 

ein intensiv periode, slik at Norges Bondelag nådde målet 

om 62.000 medlemmer ved utgangen av 2012. 

   For at Møre og Romsdal skulle bidra med sin andel måtte 

vi verve til saman 92 nye medlemmer. Det vart sendt på-

minning til lokallaga i november om fordeling av måla: 1-3 

nye medlemmer i kvart lokallag. Dei største lokallaga 3 nye, 

dei mellomstore 2 medlemmer og dei minste 1 nytt medlem. 

   Resultat ved årsskiftet viste at M&R fekk 44 nye med-

lemmer i verveperioden frå 1. okt, ei måloppnåing på 48 %. 
 
 

STØRRELSEN PÅ KONTINGENTEN 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet saken 29. mars 

og fremmet sak til budsjettarbeidet og verveutvalget i Nor-

ges Bondelag. Vi registrerer at mange medlemmer og poten-

sielle medlemmer reagerer på kontingentens størrelse, og ber 

om at makstaket på kontingenten forblir uendret. 

   Styret ba Norges Bondelag se på muligheten for moderate 

innsparinger og rasjonalisering i ordinær drift, og at eventu-

ell økning i kontingenten hovedsaklig blir lagt på personlig 

medlemskap. En får de fleste medlemsfordeler i Bondelaget 

ved å tegne personlig medlemskap. Bakgrunnen for at Møre 

og Romsdal Bondelag ber om dette er at vi ser det som vik-

tig å ha en organisasjon med flest mulig bruksmedlemmer. 

   Forslaget ble ikke støttet av styret i Norges Bondelag, og 

ble derfor ikke fremmet for årsmøtet. 
 
 

LOKALLAG 
Det er 47 lokale bondelag i fylket, som er eitt mindre enn 

året før. Fylkeslaget har 10 kvinnelege lokallagsleiarar, som 

er 4 fleire enn året før. Etter årsmøterunden hausten 2012 er 

det registrert nye leiar i 9 lokale Bondelag. 

   Bjørkedal og Kilsfjord Bondelag gjekk i mars inn i Volda 

og Dalsfjord Bondelag, og opphøyrte då som lag. Pr 1. mars 

2012 hadde Bjørkedal og Kilsfjord Bondelag 5 medlemmer. 

   Sande Bondelag ønskjer samanslåing med Vanylven og 

Syvde Bondelag, som truleg skjer våren 2013. 

   Øksendal Bondelag har drøfta samanslåing med Sunndal 

Bondelag. 

   Styret har drøfta danning av Bondelag for heile kommu-

nen. Fylkeslaget har i 10 kommunar fleire enn eitt lokallag. 

Medlemstall Bondelaget 

og fordeling medlemskategorier 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gardsbruk i drift i Møre og Romsdal og 

medlemmer med bruk i M&R Bondelag 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År  Medlemstal  
MR Bondelag 

Produsenter  
med gardsbruk 

Personlig medlem og 
 husstandsmedlem  

1999  3.818   2.291   60,0  1.527   40,0  

2000  3.642  (-176)  2.154  (-137)  59,1  1.488  (-39  40,9  

2001  3.681  (+39)  2.157  (+3)  58,6  1.524  (+36)  41,6  

2002  3.581  (-100)  2.035  (-122)  56,8  1.546  (+22)  43,2  

2003  3.556  (-25)  1.991  (-44)  56,0  1.565  (+19)  44,0  

2004  3.542  (-14)  1.972  (-19)  55,7  1.570  (+5)  44,3  

2005  3.571  (+29)  1.924  (-48)  53,9  1.647  (+77)  46,1  

2006  3.564  (-7)  1.892  (-32)  53,1  1.672  (+3)  46,9  

2007  3.503  (-61) 1.829  (-63) 52,2  1.674  (+2) 47,8  

2008  3.430  (-73) 1.772  (-57) 51,7  1.658  (-16) 48,3  

2009  3.431  (+1) 1.770  (-2) 51,6  1.661  (+3) 48,4  

2010  3.434  (+3) 1.745  (-25) 50,8  1.689  (+28) 49,2  

2011  3.374  (-60) 1.732  (-13) 51,3  1.642  (-47) 48,7  

2012  3.349  (-25)  1.720  (-12)  51,4  1.629  (-13)  48,6  

 

 Gardsbruk 
i drift 

Medlemmer i  
Bondelaget m/bruk 

Prosent 

1999  4.821 2.291 47,5 

2000  4.640 2.154 46,4 

2001  4.419 2.157 48,8 

2002  4.082 2.035 49,8 

2003  3.784 1.991 52,6 

2004  3.627 1.972 54,4 

2005  3.501 1.924 55,0 

2006  3.364 1.892 56,2 

2007  3.233 1.829 56,1 

2008  3.159 1.772 56,1 

2009  3.058 1.770 57,9 

2010  3.008 1.745 58,0 

2011  2.920 1.732 59,3 

2012  2.857 1.720 60,2 
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   Noregs Bondelag legg ikkje noko press på samanslåing av 

lokallag, men det er ei klår oppfatning at kommunevise lag 

er fagleg og politisk viktig for Bondelaget slik det også er i 

andre liknande organisasjonar. 

      Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 

fleire år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medlemene 

får dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag som 

ikkje vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit styre. 

   Samanslutning er ikkje nedlegging av lag. Laget sine med-

lemer, arkiv og kapital blir berre slått saman. 

   Fylkeslaget tilbyr lokallag bistand i samband med saman-

slutning. Lovene plikter laga til å halde årsmøte kvart år. 

    Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fastset-

te satsar for m.a. betalande medlem og prosent av innbetalt 

kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde årsmøte 

siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og overført til 

aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 

 

Årets bedrift/Næringspris 
2 lokale bondelag er i 2012 tildelt næringspris: 

   Det var ei verdsetting av primærnæringane da Aure og 

Tustna Bondelag i mars vart kåra til årets bedrift i Aure. 

Juryen for Sparebanken 1 Midt-Norges lokale bedriftspris sa 

at primærnæringane er tett etter industrien nest største ar-

beidsplassen i kommunen. Det lokale Bondelaget består av 

eldsjeler som kjemper og skaper nødvendig optimisme i ei 

næring som betyr svært mykje for samfunnet. Leiar, Erik 

Olufsen, tok i mot prisen under årsmøtet i Aure næringsfo-

rum med 35 av sine 120 bondelagsmedlemmer til stade. 

   Rauma kommune overrekte i november næringspris til 

Landbruket i Rauma ved Rauma Bondelag. Juryen peikte 

på at landbruket viser frem kommunen sin visjon på ein 

fremragande måte ved vedlikehald av kulturlandskapet, 

produksjon av lokal mat/matkultur og reiselivsverksemd i 

tilknyting til gardsbruk. Det var tydeleg at dette var ein 

kjærkommen pris, sidan 200 landbruksaktørar og andre 

hadde møtt fram for å vere med på feiringa. Både land-

bruksdirektør Anne Berit Løset, leiar for Rauma kommunes 

kraftfond, Marit Nauste og ordførar Lars Olav Hustad hylla 

landbruket i Rauma. - "I kveld har eg fått påfyll til å halde 

på nokre år til", sa ein av bøndene på veg ut døra på veg til 

kveldsrunden i fjøset. 
 

 
Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (t.v.) overrakte næ-

ringsprisen til styremedlemmene i Rauma Bondelag: 

Sølvi Hegsbro, Webjørn Mjelva, leder Anders Øverbø, 

Magne Andre Gridset og nestleder Øyvind Heinåli Karl-

sen, sammen med leder for Rauma kommunes kraftfond, 

Marit Nauste (Foto: Lars Smisethjell, Åndalsnes Avis). 

 
Faksimile frå Tidens Krav 17. mars. 

 

ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta har gjerne ei fin ramme med god servering og 

aktuelt tema, og med besøk frå fylkeslaget eller ekstern 

innleiar. I nokre lag har vi fått melding om at det er vanske-

leg når ein skal skaffe ny leiar.  

   Fristen for å halde årsmøtet i lokale bondelag er innan 1. 

november kvart år. Fylkeslaget oppmodar om å halde 

årsmøtet så tidleg som mogleg om hausten. 

   Ved handsaming av arbeids- og tiltaksplan for 2012-2013 

ønskte styret slik som året før at det vart satt opp plan for 

årsmøta i lokallaga i oktober. Fleire fylkeslag og andre or-

ganisasjonar som Allskog og Tine har sett opp dato for års-

møta lokalt. 

   Fylkeslaget sendte ut framlegg på datoar for årsmøta i 

lokallaga i perioden 1. – 26. oktober. Laga sto fritt til om dei 

ville halde årsmøtet på denne datoen eller fastsette annen 

dato. Fylkeslaget sette frist 25. september for lokallaga til å 

fastsetje endeleg dato, og melde frå til fylkeskontoret om tid 

og stad for årsmøtet, og kven ein eventuelt ønskte besøk av. 

   Fylkesstyret meiner lokale årsmøter er ein viktig arena for 

meiningsutveksling mellom medlemmer og signal frå lokal-

laga inn til fylkeslaget. Styremedlemmer og tilsette ved 

kontoret ønskjer å delta på årsmøta. Fylkesleiar og org.sjef 

ville prioritere lokallag kor dei ikkje har vore på besøk tidle-

gare. Dei andre styremedlemmene prioriterte lokallag i næ-

romådet av heimstaden. 

   Nokre lag synest det er dårleg oppmøte på årsmøtet. Fleire 

lag kan slå seg saman om å halde fagmøte/årsmøte. Fleire av 

lokallaga som er i same kommune eller er i nærleiken av 

kvarandre, var difor i oppsettet over forslag til årsmøtedato-

ar sett opp same dag. 

   Pr 29 november hadde fylkeslaget fått melding om avvikla 

årsmøter i 39 av 47 lokallag. Styret konkluderer med at 

fylkeslaget sin nye praksis med å sende ut på førehand for-

slag til dato for avvikling av årsmøtet, og endra vedtekter til 

Noregs Bondelag med framskunda frist til innan 1. novem-

ber kvart år for å halde årsmøtet i lokalt Bondelag, har verka 

positivt for gjennomføring av årsmøterunden i M&R Bonde-

lag. I 2012 vart 35 av årsmøta halde i oktober. 

   Liste over idear til tema og innleiarar på årsmøte og te-

mamøte i lokallaga vart også i år sendt ut i september. Fyl-

keskontoret sendte også ut adresseetikettar og medlemsliste 

over alle medlemmene i lokallaget til bruk ved innkalling til 

årsmøtet. På førespurnad sender vi ut ajourført medlemsliste 

og etikettar for medlemene i laget gjennom heile året, og 

svært mange lokallag nyttar seg av dette. 

   Fylkeslaget oppmoda valnemndene i lokallaga om å prøve 

å få minst ein tredel kvinner. Vidare bør valnemnda ut frå 

laget sin økonomi drøfte godtgjersle til styret og møtegodt-

gjersle ved representasjon utanfor kommunen. Fleire lag 

nyttar maks-satsen for avløysing under sjukdom. 
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ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 

arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-

plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 

   Fylkeslaget peikte i haust på nokre saker alle lokallag bør 

gjennomføre i løpet av året: 

1. Eitt fagleg eller sosialt tilbod til medlemene (som 

fagmøte, utferd, bondekafé) 

2. Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksfor-

handlingane minst kvart andre år) 

3. Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 

kontakt politikarar el. media) 

4. Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i 

lokalsamfunnet og på saker som arealplanar, forvalting av 

SMIL-midlar, samarbeid med andre organisasjonar, repre-

sentasjon) 

5. Opplegg for medlemstilslutning (som sjå til at nye i 

næringa og grunneigarar er invitert) 

 

 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 2012 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-

lagsarbeid og ved tildeling av aktivitetsmidlar 2012, der vi 

ba alle lag melde om kva dei har gjort med fem hovudsaker 

på arbeidsplanen. Rapportskjemaet var hjelp til å planlegge 

og gjennomføre prioriterte arbeidsområde, og gav grunnla-

get for å vurdere tildeling av aktivitetsmidlar, der søknads-

frist var 20. november. Dersom det var utarbeid årsmelding 

og rekneskap, ville vi gjerne ha det tilsendt. 

   På møte 5. og 6. desember fordelte styret 165.315 kroner 

etter søknad frå 27 lokale Bondelag. Tidlegare års støtte på 

kr 3.000 til Aktivt Lokallag kåra på fylkesårsmøte vert no 

utbetalt direkte frå Norges Bondelag på kr 5.000. 

   Det var også i år føresetnad for tildeling at laget hadde 

søkt, med unnatak av Open Gard, og lokallag som har hatt 

ansvar for dyreutstilling på utadretta arrangement i bygda i 

lag med andre. Desse fekk 5.000 kroner i tilskot. Open Gard 

er eit prioritert arrangement i Norges Bondelag og landbru-

ket sitt store familiearrangement då alle kan kome på gards-

besøk for å gjere seg kjent med bonden, matproduksjonen og 

livet på garden. Lokallag som tek på seg den arbeidskrev-

jande og viktige oppgåva med å halde Open Gard, krev god 

planlegging, skal honorerast for ikkje å risikere å sitte att 

med underskot. 

   Vidare fordeling var auke frå kr. 450 til kr 500 for uttale 

jordbruksforhandlingane når dei også har sendt inn søknad, 

og auke frå kr. 350 til kr 450 pr. tiltak/aktivitet, i tillegg til at 

det er prioritert etter skjønn. 

   Det vart elles nytta midlar til innkjøp av profileringsartik-

lar til aktivitetar i lokallaga. To lokallag med stor aktivitet 

fekk ekstra tilskot på kr. 5.000 på grunn av svak økonomi. 

   Styret var imponert og svært glad for dei mange gode 

aktivitetane som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbod til 

medlemene og medlemsverving. Laga fekk kopi av for-

delingsdokumentet som også seier noko om aktivitetar i 

ulike lag.  
 
 

OPPGÅVEPLIKTIG GODTGJERSLE 

FOR TILLITSVALDE I LOKALLAGA 
Møre og Romsdal Bondelag har sendt utgreiing til lokallaga 

om korleis fylkeslaget oppmoder lokallaga om å innrette seg 

for at organisasjonen skal oppfylle dei byråkratiske krava til 

oppgåveplikt for godtgjersler og utgiftsdekning 

 
Open Gard er prioritert aktivitet i Bondelaget. Siktemå-

let er at alle regionar skal vere dekka med Open Gard så 

ofte som mogleg. Her frå Averøy Bondelags arrangement 

i september. F.v: Leiar i komiteen, Ivar Aae, og dei tre 

vertskapsbøndene ved Bådalen samdrift; Lars Inge 

Gustad, Ivar Eivind Grønnlie og Olav Gustad (som også 

er leiar i Averøy Bondelag). (Foto: Gunnar Wentzel). 

 

  Skjema skal vere heilt utfylt og skreve under, og attestert 

av ein annan i styret. For å unngå for mange småutbetaling-

ar, ber ein om at beløpa vert oversendt samla, t.d. årleg. 

Norges Bondelag betaler deretter ut beløpet til den tillitsval-

de og står for skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og løns- og 

trekkoppgåve. Norges Bondelag fakturerer lokallaget i etter-

kant for utbetalt beløp. 

   Fylkeslaget anbefaler at årsmøtet i lokallaget vedtek ei 

møtegodtgjersle for årsmøtet og leiarmøtet i fylket tilsva-

rande Norges Bondelag sine satsar - for tida kr. 1,700,- pr 

møtedag. (Fylkeslaget dekker opphald og reise). 

   Vi tilrår at den næringsdrivande sjølv fakturerer lokallaget 

for reine utlegg, t.d. telefonar, avløysarutgifter og anna type 

kostnadsdekning etter rekning. 
 

 

ARBEIDSMÅTE OG ARBEIDSPLAN 

FOR FYLKESLAGET 
Arbeids- og tiltaksplan og Budsjett  for komande år blir 

vedteke av fylkesårsmøtet. På første styremøte etter årsmøtet 

kvart år blir arbeidsmåte, prioritering av arbeidsoppgåver i 

f.t. arbeidsplanen, budsjett og forholdet til media drøfta. 

Vidare instruks for fylkeskontora i Norges Bondelag. Konto-

ret er tilsett av Norges Bondelag og stilt til rådvelde også for 

fylkeslaget.  

   I sitt vedtak om arbeidet i fylkeslaget vil styret oppretthal-

de tidlegare praksis med delegering av ansvar og oppgåver 

på heile styret. Føresetnaden er rask rapportering på e-post 

med nokre stikkord om spesielle saker som er handsama 

eller reist i møta tilbake til leiar og kontor. 

   Alle styremedlemene bør på førespurnad delta på møter i 

lokallaga. Styret vil prøve i større grad å samarbeide med 

lokallag om aktivitetar i fylket. Fylkeslaget set opp dato for 

årsmøte i lokallaga og med aktuell representant frå fylkesla-

get som møter ved uttalt konkret ønskje frå laget. 

   Første vara til styret blir kalla inn. Talspersonar samt leiar 

i Valnemnda blir invitert til ordinært Leiarmøte og Årsmøtet 

og elles når det er aktuelt. 

   Ved representasjon til anna enn lokallaga og tildelte opp-

gåver, skal vere etter avtale med leiar/org sjef. Vidare kan 

heile styret uttale seg til media om saker som er drøfta og 

det er semje om. Styret er arbeidsorgan for Norges Bondelag 

og skal fremme våre felles synspunkt. Fordelingsspørsmål 

og strategi som ikkje er drøfta ligg til leiar å kommentere. 
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Innleiarar på landbrukskonferansen, f. v: Møteleiar Ottar Befring, Ole Sigbjørn Iversen, Smøla, Knut Hustad, Ørsta, 

styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, fylkesleiar i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik, Helge Øverås, Vestnes, 

Jorunn Gunnerød, Molde og fylkesagronom Synnøve Valle. Biletet øverst: Sivert Mauset (Landbruk Nordvest), Heine 

Bakke (Tine), Jon Geirmund Lied (Landbruk Nordvest). Biletet nederst: Torill Berg, Skodje, nestleiar i M&R Bondelag, 

Birgit Oline Kjerstad, Haram og Rose Bergslid, Tingvoll (Bioforsk) (Foto: Arild Erlien) 

 

LANDBRUKSKONFERANSEN  

SAMLA 134 DELTAKARAR 
I framkant av fylkesårsmøtet var det fredag 9. mars land-

brukskonferanse med 134 deltakarar i Bjørnsonsalen på 

Rica Seilet Hotell. Tovegskommunikasjon var stikkordet for 

konferansen. Som arrangørar ønska vi å skape møteplassen 

kor ”heile” landbruket var samla til dialog og inspirasjon. 

   Konferansen vart arrangert i lag med Landbruk Nordvest – 

Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal, og samla deltakarar frå lokale Bondelag, mange 

bønder, frå fylkesmannen, landbruksorganisasjonar, land-

brukstenester, rekneskapskontor, bankar, politikarar, jord-

brukssjefar og landbrukskontora i kommunane. Konferansen 

viste at det er nyttig å kome saman til felles utveksling av 

informasjon, idear og gje inspirasjon. 

   Møteleiar var Ottar Befring, som er leiar i Omsetningsrå-

det og tidlegare landbruksdirektør og Fylkesmann i M&R. 

   Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik, innleia konferansen om utfordringar for landbru-

ket i Møre og Romsdal 

   Leiar i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, Ørsta, 

snakka om kva skal til for å gje landbruket eit løft. 

   Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, Hed-

mark, fortalde om Bondelagets strategiar i forkant av jord-

bruksforhandlingane 

   Fylkesagronom Synnøve Valle hos Fylkesmannen orien-

terte forsamlinga om kvifor vi skal skrive eiga landbruks-

melding for Møre og Romsdal? 

   Fylkesleiar i Norsvin, Jorunn Gunnerød, som er mjølke- 

og svinekjøttprodusent i Molde, orienterte om svineprosjek-

tet i Møre og Romsdal og auka satsing på svin. 

   Samdriftsbonde og kulturlandskapspleier Helge Øverås, 

Vestnes, gav forsamlinga sine refleksjonar om det å være 

heiltidsbonde. 

   Storfekjøtt- og gulrotprodusent Ole Sigbjørn Iversen, 

Smøla, orienterte om Smølagulrot, kva dei har fått til og 

korleis er framtidsutsiktene. 

   Distriktssjef i Tine, Heine Bakke, Molde, tok føre seg 

robust og framtidsretta rådgjeving frå Tine. 

   Økonomirådgjevar i Landbruk Nordvest, Sivert Mauset, 

Surnadal, snakka om heilhetleg økonomirådgjeving. 

   Fagleg leiar i Landbruk Nordvest, Jon Geirmund Lie, 

Norddal, snakka om kvifor treng bonden eit sterkt Landbruk 

Nordvest. 

   Rådgjevar i Bioforsk, Rose Bergslid, Tingvoll, presenterte 

ein fersk grøfterapport om at god drenering er ein føresetnad 

for god agronomi. 

   Nestleiar i M&R Bondelag, Birgit Oline Kjerstad, Ha-

ram, orienterte om beitekrav for alle i 2013. 

   Robot- og samdriftsbonde Torill Berg, Skodje, snakka om 

praktiske utfordringar knytta til eit beitekrav frå nyttår. 

   Møteleiar Ottar Befring oppsummerte og avslutta land-

brukskonferansen. 

   Under landbrukskonferansen vart tidlegare organisasjons-

sjef i M&R Bondelag, Gunnar Wentzel, heidra og takka av 

Landbruksselskapet i Møre og Romsdal for det store ar-

beidet han har gjort for landbruket i Møre og Romsdal gjen-

nom 33 år. Landbruksdirektør Anne Berit Løset overrekte 

eit bilete av ei ku, handteikna av Jørn Kjersheim frå Molde. 

 

 

LEIARMØTE OG MIDTNORSK  

TEMAKONFERANSE I TRONDHEIM 
48 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget i Møre og 

Romsdal Bondelag som deltok på Royal Garden Hotell i 

Trondheim på felles ledermøte med trønderfylkene 7. no-

vember, og på Midtnorsk temakonferanse 8. november. 

   Fylkeslaget oppmodet alle lokale Bondelag i M&R om å 

møte med så mange styremedlemmer som mulig. Fra Møre 

og Romsdal Bondelag deltok 5 fra fylkesstyret, 4 fra konto-

ret og 39 deltakere fra 23 lokallag (11 lokallag stilte med 2 

eller flere deltakere). I tillegg møtte flere lokallagsledere og 

tillitsvalgte i Bondelaget for andre samvirkeorganiasjoner. 

   20 av Bondelagets deltakere reiste med Tine-bussen tur-

retur. Fylkeslaget dekket fly-, rutebuss- og bil for de andre. 

   Samlinga startet onsdag med separate møter for alle land-

bruksorganisasjonene i Midt-Norge. De tre fylkesbondela-

gene stilte med vel 120 deltakere, Nortura samlet vel 90 av 

sine tillitsvalgte i regionen, og Tine Midt-Norge møtte med 

80 produsentlagsledere og tillitsvalgte. Også Felleskjøpet 

Agri og de tre fylkesorg av Norsk Landbruksrådgiving had-

de egne møter, bl.a. stilte det mange fra Landbruk Nordvest. 

 

 
 

dfhgdfgdfhg 
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Fra ledermøtet i Trondheim 7. nov (Foto: Arild Erlien) 

 

Ledermøtet 
Felles ledermøte mellom Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag 

og Nord-Trøndelag Bondelag onsdag 7. nov hadde besøk av 

leder Nils T. Bjørke og prosjektleder Harald Velsand i Nor-

ges Bondelag. 

   Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen, nå 

partner og seniorrådgiver i First House, snakket om hvordan 

få landbruket på dagsorden under valgkampen. Hans klare 

beskjed var følgende: bøndene må spisse budskapet sitt. 

   I gruppearbeidet med en god blanding av møringer og 

trøndere var det fokus på hva lokale Bondelag kan gjøre i 

forbindelse med valget neste høst. 

   Siste post første dag var lokallagsleder og coach i Nams-

skogan, Øyvind Skarstad, som tok for seg hvordan og hvor-

for en skal sette seg mål for arbeidet i lokallaget. 

   Det var felles festmiddag onsdag for over 400 deltakere. 

Temakonferanse 
Over 400 tillitsvalgte fra landbruksorganisasjonene i Midt-

Norge møttes på Midtnorsk samarbeidsråd sin temakonfe-

ranse på Royal Garden Hotell torsdag 8. november. Deltake-

re var lokale og regionale tillitsvalgte i Midt-Norge i følgen-

de organisasjoner: Nortura, Tine, Felleskjøpet Agri, Felles-

kjøpet Nordmøre og Romsdal, Hoff, Gjensidige, Landkre-

ditt, Allskog, de tre fylkesbondelagene, de tre fylkessmåbru-

kerlagene, de tre fylkesorg av Norsk Landbruksrådgiving.  

   Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var 

første innleder på konferansen der han så inn i glasskula: 20 

prosent økt produksjon i 2032, hvor skjer den og hvem pro-

duserer? Han utfordret bøndene til å sørge for at det blir 

ubehagelig å snakke landbruket ned. Deretter fikk ei spørre-

lysten forsamling slippe til med spørsmål til statsråden. 

   Senere ble et panel med disse ledere i landbruksorganisa-

sjonene utfordret til å snakke om de viktigste organisa-

sjonsmessige utfordringer i sin organisasjon: Trond Reiers-

rud (Tine), Sveinung Svebestad (Nortura), Bjørnar Schei 

(FKA), Merete Furuberg (NBS), Nils T Bjørke (NB), Bjørn 

Mathisen (NL) og Ole H. Bakke (Allskog). 

   Konkurransekraft og matkjedemakt, var tema for Eli Rei-

stad, medlem i Matkjedeutvalget.  

   Leder i Landbrukets utredningskontor, Christian Anton 

Smedshaug, avsluttet konferansen med foredrag om hvordan 

kan en vellykket politisk modell fremstå som et problem. 
 
 

REGIONMØTER MED LEIAR I 

BONDELAGET NILS T. BJØRKE 
M&R Bondelag inviterte 7. februar medlemmer og til-

litsvalgte i lokale Bondelag, og andre interesserte, til to åpne 

regionmøter om landbruksmeldinga og det kommende jord-

bruksoppgjøret. Det møtte over 90 personer på de to møtene. 

 
Regionmøte 7. februar på Solevågen (Foto: Arild Erlien) 
 
 

   35 deltakere deltok på dagmøtet på Sunde Fjord Hotell ved 

fergekaia på Solevågen og over 55 deltakere på kveldsmøtet 

på Tine Høgset i Gjemnes. Totalt møtte det representanter 

fra 33 lokale Bondelag. 

   Innleder på begge møtene var leder i Norges Bondelag, 

Nils T. Bjørke. 

  - Meste ordner seg hvis vi bare får betalt for den jobben vi 

gjør. Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet 

for å nå de landbrukspolitiske målene, var en av mange klare 

tilbakemeldinger direkte til Bondelagslederen i forkant av 

styret i Norges Bondelag si behandling av landbruksmel-

dinga 15. februar og ekstraordinært representantskapsmøte i 

Norges Bondelag 22. februar. 

   Etter gjennomgang av Landbruksmeldinga ”Velkommen 

til bords”, og Bondelagets foreløpige innspill og synspunkter 

på meldinga, utfordret Bjørke forsamlinga på mange prob-

lemstillinger og spørsmål knyttet til Bondelagets arbeid med 

krav til jordbruksforhandlingene. 

   Det var satt av god tid til debatt og meningsutveksling. 

Bjørke noterte flittig synspunktene som kom i møtene. Like-

så møtte fylkesstyrets medlemmer på regionmøtene, og 

innspillene tok de med seg til fylkesstyrets behandling av 

uttale 6. mars. 

   På begge møtene var det en klar marsjordre til Nils T. 

Bjørke og ledelsen i Norges Bondelag: - Det trengs et skip-

pertak til for å snu utviklingen. 

 

 

ÅRSMØTET I NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 13.-14. juni. Utsendinger fra Møre 

og Romsdal var foruten fylkesleder Inge Martin Karlsvik de 

årsmøtevalgte utsendingene Birgit Oline Kjerstad, Odd 

Helge Gangstad, Trond Malmedal, Petter Melchior, Oddvar 

Mikkelsen (vara for Arne Rekkedal, som hadde meldt for-

fall) og Leif Inge Grebstad (vara for Anne Katrine Jensen, 

som hadde sjukdomsforfall). Arnar Lyche møtte som orga-

nisasjonssjef.  

   Odd Chr. Stenerud, Giske, ble gjenvalgt som ordstyrer og 

møter fast i styret i Norges Bondelag. Arne Magnus Aasen, 

Tingvoll, ble gjenvalgt som varaordstyrer i årsmøtet.  

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik tok i generaldebatten 

opp bruddet i jordbruksforhandlingene og de påfølgende 

aksjoner. - Vi tapte et par tusenlapper på bruddet i jord-

bruksforhandlingene, men den stoltheten over egen næring 

og bondeyrket som jeg så vokste fram blant medlemmene 

under aksjonene er verdt så utrolig mye mer. 

   Nestleder Birgit Oline Kjerstad tok opp utforminga av 

landbrukspolitikken gjennom lover og forskrifter. Disse gir 

rammene for hvordan bonden kan utøve yrket sitt, og nevnte 

konkret mosjonskravet for storfe. 
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   Oddvar Mikkelsen oppfordret forsamlinga til å fokusere på 

landbrukets ringvirkninger, rolle og betydning, og viste til 

gjennomførte aktiviteter i Surnadal Bondelag i mai på hvor 

mange årsverk i øvrige næringer som er direkte relatert til 

varer og tjenester levert til landbruket 

   Møre og Romsdal Bondelag hadde fremmet sak til årsmø-

tet i Norges Bondelag om endring av instruks for valgnemn-

da i Norges Bondelag når det gjelder valg av leder. Likeså 

hadde fylkeslaget fremmet sak om størrelsen på kontingen-

ten i Norges Bondelag. Ingen av forslagene fra Møre og 

Romsdal ble støttet av styret i Norges Bondelag, og de ble 

derfor ikke fremmet for årsmøtet. 
 

 

FYLKESSTYRET BESØKTE  

EIDSDAL OG NORDDAL 
Fylkesstyret hadde utferd i bygdene Eidsdal og Norddal 5. 

og 6. desember, og ordinært fylkesstyremøte i møtelokala 

som Torunn og Petter Melchior har bygd i gamalfjøset. 

   Begge dagar serverte Torunn og Petter «Melchiorlunch» 

med mat basert på produkt frå eigen gard. Og styret overnat-

ta på gamle ærverdige Petrines Gjestgiveri, som ligg ved 

Melchiorgarden midt i bygda Norddal. Ikkje overraskande 

besto også middagen av lokale produkt som m.a. kjekjøt. 

Om kvelden fekk styret oppleve ein av aktørane i konseptet 

“The Happy End – Norddal”.  På Fjellgarden Gjæra fekk 

styret ei kulturoppleving med besøk i bryggekjellaren, og sjå 

og oppleve korleis tradisjonshandverket blokktrykking vert 

halde i hevd på garden. 

   Første gardsbesøk var orientering og omvisning på Mel-

chiorgarden. Torunn og Petter Melchior satsar på geit og 

bringebær. Nytt geitefjøs med plass til 250 mjølkegeiter, 

gardskjøkken, utsal og servering av lokale produkt har vorte 

utvikla dei siste åra. Her fekk styret sjå og høyre om korleis 

dette har gjort garden til arbeidsplass for fleire enn dei sjøl-

ve, og om samarbeidet i bygdeorganisasjonen «The Happy 

End – Norddal».  

   Neste stopp var besøk hos Kleivasida samdrift, som er ei 

ny etablert samdrift for ku på Kleiva/ Eide i Eidsdal. Av fem 

medlemmer i samdrifta er tre aktive. Samdrifta tok i bruk 

nyfjøset i august 2011, har plass til 72 kyr og kvote på 

643.000 liter. 

   Siste gardsbesøk var i nybygget til Kristian Indreeide i 

Eidsdal, ein av dei unge bøndene i bygda som satsar på sau 

som leveveg. 25-åringen tok over bruket i 2010, og bygde 

nytt kaldfjøs i fjor. Heilt ferdig vil Kristian ha plass til 250 

vinterfora sauer, og vil da satse på sau på heiltid. 
 

 
Fylkesstyret hadde 5.-6. desember styremøte i lokala som 

geitebøndene Torunn og Petter Melchior i Norddal har 

bygd i gamalfjøset (Foto: Arild Erlien) 

 
Kornkonferanse i Oslo 24. januar (Foto: Arild Erlien) 

 

STYRET OPPDATERTE SEG PÅ  

KORN- OG KRAFTFORPOLITIKK 
Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag fikk en solid dose 

med oppdatering på korn- og kraftforpolitikken under sin 

todagers samling og styremøte i Oslo 24.-25. januar. Første 

dag deltakelse på Norges Bondelag og Norske Felleskjøps 

årlige kornkonferanse. Andre dag felles styremøte med Øst-

fold Bondelag om korn- og kraftfor, landbruksmelding og 

det kommende jordbruksoppgjøret. 

   Kornkonferansen samlet over 230 deltakere fra hele landet 

og har som mål å spre informasjon om politiske- og mar-

kedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfor, mat-

mel og bakevarer, både nasjonalt og internasjonalt. Bonde-

laget og Felleskjøpet har viktige roller i forbindelse med 

jordbruksavtalen og reguleringen av det norske kornmarke-

det. Fylkesstyrets medlemmer i Møre og Romsdal Bondelag 

mente  konferansen ga nyttig oppdatering av kunnskap og 

forståelse av de ulike forholdene innen kornsektoren. 

Felles styremøte med Østfold 
25. januar var fylkesstyrene i M&R Bondelag og Østfold 

Bondelag samlet til felles styremøte på Melby-rommet i 

Norges Bondelag sine lokaler i Landbrukets Hus i Schwei-

gaardsgate. Korn- og kraftforpolitikken, landbruksmeldinga 

og det kommende jordbruksoppgjøret ble drøftet blant sty-

remedlemmene rundt bordet. 

   Produksjonsmessig er de to fylkene helt forskjellig. Øst-

fold omtales som landets kornkammer og bruker rundt 90 

prosent av jordbruksarealet sitt til kornproduksjon. Totalt er 

det vel 600.000 dekar kornareal i Østfold. 

   Det ble mange gode samtaler i møtet med Østfold Bonde-

lag, som viste at vi har mange felles utfordringer og prob-

lemstillinger, men også ulikheter og noen motsetninger. For 

styret i Møre og Romsdal Bondelag var det interessant å få 

forståelse og innblikk i en ”annen verden” når det gjelder 

produksjoner enn det vi strir med på Vestlandet. Likeså fikk 

møringene godt fram utfordringene for Vestlandsbonden. 

 
 

REKRUTTERINGSSAMLING  

FOR UNGE, NYE BØNDER 
Bondelagets samling for unge, nye bønder på Hotell Rica 

Seilet i Molde laurdag 28. og søndag 29. januar samla 25 

deltakarar. Invitasjon vart sendt ut på e-post og brev til alle 

medlemer under 35 år i M&R Bondelag. Samlinga var gratis 

for medlemmer i Bondelaget, og deltakaravgift for andre. 

  Deltakarane fekk godt med fagleg påfyll og motivasjon til 

å satse på ei framtid som bønder. Presentasjonsrunden ved 

opninga av samlinga viste imponerande bakgrunn og fram-

tidsplanar til mange av dei nye næringsdrivande. 
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   Samlinga på Rica Seilet Hotell i Molde hadde mange 

engasjerande og tankevekkande innlegg. Men minst like 

viktig på ei rekrutteringssamling for unge nye bønder er det 

sosiale samværet og det å bli kjent med og utveksle tankar 

og idear med andre som er i same situasjon. For alle har det 

same imponerande pågangsmotet – dei satsar på ei framtid 

som bønder. Erfaringa er også at svært mange av desse unge 

i framtida blir engasjerte medlemer og tillitsvalde i land-

bruksorganisasjonane. 

   Råd til unge bønder om det å vere ny bonde, vart teke opp 

av tre unge engasjerte kvinnelege bønder; Bente Bjerkeset 

Solenes (36), Gjemnes, Jorunn Gunnerød (35), Molde og 

Eldrid Mordal Sollid (40), Fræna. Her var tre opne og 

direkte innleiarar med kvar sin innhaldsrike presentasjon av 

seg og sin gard. 

   Konservator Mads Langnes frå Romsdalsmuseet gav 

forsamlinga eit meget godt innblikk i utviklinga i landbruket 

og det å vere ung bonde før og no.   

   Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik presenterte Norges 

Bondelag som ein aktiv og attraktiv organisasjon for unge 

bønder, og tok for seg ulike organisasjonssaker og dei 

mange medlemstilboda som Bondelaget har. Vidare tok han 

føre seg næringspolitikk og faglege utfordringar. 

   Inge Martin Karlsvik delte med forsamlinga sine er-

faringar med eigarskifte og utbygging av garden sin på Eide.  

   Lasse Krogseth, rådgjevar i økonomi og strategi i TINE 

Midt-Norge, tok grundig for seg å styre garden som bedrift. 

   Org.sjef i Bondelaget, Arnar Lyche, presenterte bønders 

erfaringar med mjølkerobot og innandørsmekanisering.  

   Rekrutteringssamlinga vart avslutta med eit tankevekkan-

de og inspirerande innlegg av æresmedlem i Møre og 

Romsdal Bondelag, Guttorm Kjelsvik, Vestnes. Han såg 

landbruk i perspektiv – om næringspolitikk, bønder og orga-

nisasjonar - og kva legg føringar for utviklinga i landbruket. 
 

 

KURS FOR SAMARBEIDANDE 

REKNESKAPSKONTOR 
Årlig tema- og skattekurs for Bondelaget sine samarbeidan-

de rekneskapskontor vart halde på Hotell Alexandra i Molde 

19.-21. november. Anne Turid Myrbostad var kursvert. 

   Over 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal 

som har samarbeid med Norges Bondelag deltok på sam-

linga (Se bilde side 55). Programmet gir de ansatte mye 

nyttig og viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og 

regnskapsfaglige områder. 

   Samlinga startet mandag 19. november med temadag med 

35 deltakere om regnskapsførerregelverket med hovedvekt 

på GRFS, der registrert revisor og autorisert regnskapsfører 

Torill Volden fra Abacus Økonomitjenester AS, var forele-

ser. Temakurset er et samarbeid med Økonomiforbundet. 

   Tirsdag 20. og onsdag 21. november ble det holdt skatte-

kurs for over 80 deltakere. Dette årlige kurset for samarbei-

dende regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges 

Bondelag. Forelesere var advokat Jan Bangen og rådgiver 

Elling Bjerke, som begge er ansatt ved Avdeling for regn-

skap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag. 

 

 

TEMADAGAR OM EIGARSKIFTE  

I KRISTIANSUND OG ØRSTA 
55 personar deltok  

på to lærerike tema- 

dagar om eigarskifte 

som M&R Bondelag  

hadde i Kristiansund  

laurdag 10. november 

og i Ørsta laurdag  

17. nov. Bondelagets  

samarbeidsadvokat 

Ole Houlder Rødstøl  

sto for  fagleg innhald.  

Det var 27 deltakarar i Kristiansund og 28 deltakarar i Ørsta. 

   Frå fylkeskontoret møtte Atle Frantzen i Kristiansund og 

Anne Turid Myrbostad i Ørsta. 

   Vi har kvar haust siste åra halde temadag eigarskifte. Anna 

kvart år er temadagen halde i Molde. For to år sidan var det 

temadagar på Stranda og Surnadal, og i år på andre stadar på 

Sunnmøre og på Nordmøre – Ørsta og Kristiansund. 

   Ole Houlder Rødstøl er partnar i advokatfirmaet Øverbø 

Standal & CO i Molde og samarbeidsadvokat for Møre og 

Romsdal Bondelag. Han har særlege arbeidsområde knytt til 

generasjonsskifte, forretningsjuss, odelsrett, skatt/arveavgift. 

Han har sjølv drive eigen gard med dyr i Molde. 

   Temadagen hadde ikkje som formål å setje deltakarane i 

stand til å gjennomføre eit eigarskifte på eiga hand med 

utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på regelverk 

for planlegging og gjennomføring av eigarskifte, og kva ein 

bør vere merksam på av økonomiske og menneskeleg om-

syn. Advokaten var oppteken av at familiane må vere flinke 

til å samtale framfor eit eigarskifte.  

   Målgruppe var i utgangspunktet alle som har tilknyting til 

garden, både ny og gammal generasjon, som skal inn i eller 

er inne i ein eigarskifteprosess. Det vert særleg lagt vekt på 

forhold og utfordringar som ny generasjon møter. 

   Kurset var gratis som ein medlemsfordel for medlemar i 

Norges Bondelag, men ope med deltakaravgift for andre. 

Bondelagets  

samling for  

unge, nye bønder 

på Hotell Rica 

Seilet i Molde 

laurdag 28. og 

søndag 29.  

januar samla  

25 deltakarar. 

(Foto: 

Arild Erlien). 
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Kap 4.3 Org-arbeid før jordbruksforhandlingane 
 

 
 

Laurdag 12. mai ble det brot mellom faglaga og staten 
om ny jordbruksavtale. Statens tilbod var på 900 millionar 

kroner hvorav 230 millioner kroner går over budsjett og 330 

millioner kroner tas ut på målpris. Totalramma for jordbru-

kets krav omfatta målretta tilskot til ulike produksjonar og 

mulegheit til å ta ut prisar på produserte varer (målprisar). 

Kravet var 2,2 mrd. kroner.  

   Jordbrukets krav vart lagt fram 27. april. 

   Statens tilbod vart lagt fram onsdag 9 mai, to dagar 

forseinka. Eit samla fylkestyre i M&R Bondelag på tele-

fonmøte om kvelden var tydelege på at statens tilbod var for 

dårleg. Dei sa at dei ikkje ville at Norges Bondelag skulle gå 

i forhandlingar, og sa samtidig at dei var svært bekymra for 

konsekvensane for Bondelaget som organisasjon dersom vi 

inngjekk ei dårleg avtale. Det ville medført stor uro blant 

medlemmane. Styret opplevde allereie eit trykk frå med-

lemmar som ville ha brot.  

   Torsdag 10. mai vart det halde telefonmøte mellom 

fylkesstyret og lokallagsleiarane om statens tilbod. Totalt 

45 personar deltok på telefonmøtet (36 lokallag + 9 frå sty-

ret/kontoret). Samtlege frå lokallaga som hadde ordet støtta 

fylkesstyret sitt syn. På telefonmøtet var det også orientering 

og gjennomgang av tilsendte aksjonsplanar. Norges Bonde-

lag sentralt hadde same dag bedt fylkeslaga høyne aksjons-

beredskapen. 

   Laurdag 12. mai, etter at det var det brot mellom faglaga 

og staten, vart det halde telefonmøte med fylkesstyret og 

seks aksjonsleiarar. Her vart det drøfta ulike aksjonar og 

markeringar iverksett frå måndag 14. mai. (Sjå omtale i kap 

4.4 – aksjonar ved brot i jordbruksforhandlingane) 
 

 

Aksjonar og planlegging 
Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik var oppnemnt i arbeids-

gruppe i Norges Bondelag for å forberede gjennomgåande 

aksjonsplanar ved evt. brot i jordbruksforhandlingane 2012.  

   Fylkesstyret vedtok på styremøter i februar og mars ak-

sjonsplanane, som var sendt til Norges Bondelag. Fylkes-

kontoret sendte i april ut aksjonsplanane til lokallagsleiar. 
 

Aksjonskomitear 
Det vart oppretta disse 6 lokale aksjonskomitear beståande 

av lokallagsleiarar, og som gjennomførte aktivitetar tilpassa 

lokale forhold ved eit brot: 
 

Ørsta/Volda/Ulstein (ytre søre Sunnmøre): 

Aksjonsleiar: Knut Hustad (Hjørundfjord BL):  

Lokallag: Vanylven og Syvde, Rovde, Sande, Vestre Sunn-

møre, Volda og Dalsfjord, Austefjorden, Ørsta, Follestadda-

len, Hjørundfjord, Skjåstaddalen,  

 

Ålesund-regionen (nordre Sunnmøre): 

Aksjonsleiar: Odd Einar Fjørtoft (Harøy/Fjørtoft BL): 

Lokallag: Ørskog, Skodje, Giske, Hildre og Vatne Ytre 

Haram, Harøy-Fjørtoft 
 

Stranda-regionen (indre Sunnmøre):  

Aksjonsleiar: Leif Inge Grebstad (Sykkylven BL):  

Lokallag: Eidsdal og Norddal, Valldal, Stranda, Sunnylven, 

Geiranger, Liabygda, Stordal, Sykkylven,  

 

Molde-regionen (Romsdal-regionen) –  

Aksjonsleiar: Anders Øverbø (Rauma BL):  

Lokallag: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Gos-

sen, Fræna, Hustad, Eide,  
 

Kristiansund-regionen (ytre Nordmøre)  

Aksjonsleiar: Erik Olufsen (Aure og Tustna BL):  

Lokallag: Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Straumsnes, 

Halsa og Valsøyfj, Aure og Tustna, Smøla 
 

Surnadal/Sunndal-region (indre/nordre Nordmøre) 

Aksjonsleiar: Oddvar Mikkelsen (Surnadal):  

Lokallag: Sunndal, Øksendal, Ålvund, Surnadal, Todalen, 

Rindal 
 

Politiske kontaktar om jordbruksforhandlingane: 
Fylkeslaget var i kontakt med fylkespolitikarar og stortings-

representantar om forhandlingane, og gav mange innspel. 

   Politikarane i fylkesutvalet i Møre og Romsdal såg med 

uro på den sterke tilbakegangen i landbruket i fylket dei 

seinaste åra. I sine innspel til jordbruksforhandlingane frå 

fylkeskommunen kravde politikarane i møtet i fylkesutvalet 

27. februar at rammevilkåra for jordbruket på Vestlandet må 

bli betre for å sikre rekruttering og ei framtid for næringa. 

   Fleire av fylkesårsmøta i politiske parti i Møre og Roms-

dal kom i mars med uttaler  som synte at landbruk var på 

dagsorden i fleire parti. Fleire av uttalene var fremma etter 

kontaktar på førehand med tillitsvalde i M&R Bondelag. 

   Årsmøtet i Senterpartiet kravde ein rovdyrpolitikk som 

gjer utmarksbeiting for bufe mogleg. Kristeleg Folkeparti sa 

vi kan og må produsere meir mat sjølv. Arbeiderpartiet sitt 

årsmøte ville arbeide for at landbrukets rammevilkår betrast 

for å ha levedyktig landbruk over heile landet.  
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Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik var mykje i media i 

samband med brotet i jordbruksforhandlingane. Her på 

NRK-TV Møre og Romsdal (Foto: Arild Erlien) 
 

   Fylkeslaget og mange lokallag var i kontakt med fylkespo-

litikarar og stortingsrepresentantar før statens tilbod vart lagt 

fram i jordbruksforhandlingane. 

   Bondelagets påskekampanje med fokus på landbruksmel-

ding og jordbruksforhandlinger! Ingen egg uten høner, 

ingen mat uten bønder!, ble gjennomført i slutten av mars. 

Mange lokale Bondelag  hadde kontakt med ordførere og 

kommunepolitikere, og delte ut eggkartonger med innhold, 

samt kampanjeavis, i bl.a. formannskap og kommunestyrer. 

   Under traktoraksjonane måndag 14. mai og tirsdag 15. mai 

møtte tillitsvalde i Bondelaget mange ordførarar og lokalpo-

litikarar. (Sjå omtale i kap 4.4– aksjonar) 

   Under traktoraksjonen foran Fylkeshuset i Molde 15. mai 

møtte fylkesleiar Inge Martin Karlsvik både fylkesordførar 

Jon Aasen (Ap), fylkespolitikarane Ivar Nordseth (V), Helge 

Orten (H), Oddbjørn Vatne (Sp), Frank Sve (Frp), og fyl-

kesmann Lodve Solholm. 

   I Oslo 21. mai snakka fleire Mørebønder med stortingsrep-

resentantane Jenny Klinge (Sp), Rigmor Andersen Eide 

(KrF), Else May Botten (Ap), Elisabeth Røbekk Nørve (H) 

og Harald T. Nesvik (Frp). 

   Fylkeslaget fekk også melding om at jordbruksoppgjeret 

var på dagsorden i fleire kommunar. T.d. kravde formann-

skapet i Norddal i ei samrøystes uttale at økonomien i jord-

bruket må betrast betydeleg. I spissen for politikarane der er 

ordførar Bjørn Inge Ruset (Ap), som også er fylkesleiar i 

Møre og Romsdal Arbeiderparti.  

   Også kommunestyret i Halsa kommune kravde etter brotet 

at for å sikre rekrutteringa er det vesentleg at det blir vist 

vilje til å minske gapet i inntekt mellom det å arbeide i land-

bruket og resten av arbeidslivet. 
 

 

UNDER: 

Nokre presseklipp frå Bondelagets påskekampanje med 

fokus på landbruksmelding og jordbruksforhandlinger! 

Ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder!, 

Pressemeldingar og lesarinnlegg på jordbruks-

forhandlingane: 
 Mars/april: Fylkeslaget si uttale foran jordbruksfor-

handlingane og fylkesårsmøteuttalene (kap. 3.1 og 3.4) 

 27. april: PM frå M&R Bondelag om jordbrukets krav: 

”Regjeringen må gå fra ord til handling” (sjå kap. 3.5) 

 27. april: Kronikk/lesarinnlegg frå fylkesleiar: ”Økt 

matproduksjon på norske ressurser – fra ord til hand-

ling nå!” (sjå kap. 3.5) 

 4. mai: Tilsvar/innlegg til leiar i Sunnmørsposten frå 

fylkesleiar: ”Realismen i å produsere mat” (kap. 3.5) 

 9. mai: PM frå M&R Bondelag på staten sitt tilbod: 

”Statens tilbud provoserer” (sjå kap. 3.5) 

 12. mai: PM om brotet i jordbruksforhandlingane: 

”M&R Bondelag støtter bruddet” (sjå kap. 3.5) 

 22. mai: PM frå M&R Bondelag om aksjonen i Oslo: 

”80 møringer på bondemarkering i Oslo” (sjå kap. 4.4) 
 

 

Oppsummering i fylkesstyret: 
På styremøtet 31. mai oppsummerte styret i Møre og Roms-

dal Bondelag arbeidet med jordbruksforhandlingane og 

aksjonane. Styret fekk tilsendt skriftelige tilbakemeldingar 

frå 11 lokallag, og sendte evaluering og oppsummering av 

jordbruksforhandlingane og aksjonane til Norges Bondelag. 

Styret peikte m.a. på: 

 Vi vann mediabiletet. Godt gjennomslag i media som 

har synleggjort landbrukets krav! 

 Turen til Oslo ein suksess. 

 Vinn ikkje på brotet på kort sikt, men viktig at næringa 

får gode arbeidsvilkår på lang sikt. Ikkje brent noen 

bruer til stortingspolitikarar frå Møre og Romsdal.  

 Tapte ikkje på blokaden av Smp, men fikk fram bon-

den sitt bodskap på god måte. 

 Viktig å ha tidleg møte med aksjonsleiarane linka opp 

mot fylkesstyremedlemmer. Viktig at vi hadde tele-

fonmøter, slik at alle følte var på lag om det same.  

 Ulike måter å organisere på var suksessen, alle fekk eit 

eigarskap på aksjoner. 

 Fylkesstyret synes det er flott med litt gerilja i alt det 

planlagte. - Neste år rygger alle bønder traktoren ut i 

vegen på same tidspunkt. 

 Finne andre grupper som også kan aksjonere for bøn-

dene, alle som er avhengige av bøndene. 

 Gjermundnes-elevane gjennomførte flott markering og 

fekk god mediaomtale  
 

Over 300 traktorar var på vegane og tilsaman over 

500 bønder markerte si misnøye mot jordbruksfor-

handlingane med aksjonar over heile fylket 14. og 15 mai. 

Det var traktorkolonne og aksjonar i Molde, Ålesund, Kris-

tiansund, Surnadal, Sunndal, Åndalsnes, Vestnes, Haram, 

Stranda, Sykkylven, Ørsta og Volda (Sjå omtale kap 4.4) 
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Kap 4.4 Aksjoner ved brudd i jordbruksforhandlingene 
 

 
 

Lørdag 12. mai ble det brudd mellom faglagene og staten 

om ny jordbruksavtale. I svært mange kommuner ble det i 

løpet av helga planlagt ulike punktmarkeringer, bl.a. med 

banner med budskap langs de sentrale gjennomfartsveier, og 

utlagte rundballer med påskrift for å spre et budskap. Fyl-

keskontoret fikk allerede søndag kveld 13. mai tilsendt bil-

der fra Rindal med punktaksjon med rundballer.  

Aksjonene ble gjennomført i ulike faser: 

Fase 1: Lokale punktaksjoner ved brudd - 14. og 15. mai. 

Fase 2: Aksjon brødstopp. Holdt 15.-16. mai 

Fase 3: Aksjon i Oslo rettet mot regjeringa. Holdt 21. mai. 
 

Fase 1: Lokale punktaksjoner 
Lokalavisene, nettsteder og NRK var fra tidlig mandag mor-

gen 14. mai fylt med bilder og omtale fra aktiviteter og 

aksjoner. Bøndene fikk raskt vist muskler! De neste dagene 

ble det over hele fylket rapportert om vellykka aksjoner, stor 

aksjonsvilje og mye støtte fra folk flest.  

   Medieviter Erling Siversten, førsteamanuensis i medievi-

tenskap ved Høgskulen i Volda, uttalte til NRK Møre og 

Romsdal at aksjonene ikke skader bøndenes omdømme. Han 

sa: - Bøndene er dyktige i valg av aksjonsformer som fanger 

oppmerksomhet. Bøndene har mye staffasje de kan bruke. 

De har jo traktorer, tilgang til tomater og gamle høyballer. 

De kan lett lage en stor scene som fanger oppmerksomheten. 

Surnadal mandag 14. mai: 
Surnadal Bondelag i lag med Todalen Bondelag og noen frå 

Rindal Bondelag gjennomførte en vellykket aksjon med 

møte med ordføreren og media. Samlet 60-70 deltakere 

utenfor kommunehuset, appeller av Oddvar Mikkelsen, 
 

 

 
 

Bondelaget, Mons Otnes, ordfører (Ap), Nils Håvard Øyås 

(Sp) og Yngve Røøyen, M&R Bygdeungdomslag. Deretter 

over 30 traktorer i kolonne gjennom sentrum, innom Amfi-

senteret og rundt nedre Surnadal. Bra mediedekning med 

oppslag i Driva, Tidens Krav, Trollheimsporten, og omtale 

med tilsendte bilder på NRK Møre og Romsdals nettsider. 

Sunndalsøra mandag 14. mai: 
Mange bønder kastet seg rundt og stilte på kort varsel i 

spontanaksjonen på Sunndalsøra om formiddagen. Sunndal 

Bondelag, Ålvund Bondelag og Øksendal Bondelag deltok i 

markeringen. Først på Øratorget hvor traktorene ble stilt opp 

og budskapet formidlet til ordfører og andre, deretter dannet 

de rundt 15 traktorene en kolonne som kjørte rundt i sent-

rumsgatene. Aksjonen ble lagt godt merke til, og med omta-

le i Aura Avis og Driva. 

Ørsta og Volda mandag 14. mai: 
Bønder fra Ørsta og Volda kjørte i kolonne med 40-50 trak-

torer fra Sæbø og Bondalen via Ørsta til Volda. Første stopp 

var utenfor kommunehuset i Ørsta, der aksjonsleder Knut 

Hustad holdt appell til eneste frammøtte politiker, formann-

skapsmedlem Gunnar Knutsen (V), i ordfører og varaordfø-

rer sitt fravær. Deretter fortsatte traktorkolonna til Volda, og 

stopp utenfor kommunehuset der leder i Austefjord Bonde-

lag, Tore Våde, holdt appell for Volda-ordfører Arild Iver-

sen (KrF). Meget god mediadekning i lokalavisene Møre-

Nytt, Møre, Sunnmørsposten og NRK radio og TV. 

Åndalsnes mandag 14. mai: 
Leder i Rauma Bondelag, Anders Øverbø, fikk søndag kveld 

13. mai omtale om kreativ aksjon på Rbnetts nettside og i 

papirutgaven i Romsdals Budstikke mandag om at bønder  
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ville reise til byen for å spe på inntekten. Sammen med Stig 

Brøste hadde han tatt på seg finklær og reist til byen for å 

finne seg arbeid. - Det er mulig å tjene mer på å plante 

blomster på Åndalsnes enn vi gjør med å ta ansvaret for 

norsk matproduksjon, sa Øverbø og Brøste til Åndalsnes 

Avis. Reportasje i NRK M&R radio og TV, som var der 

med intervju og filming mens de var i byen for å arbeide. 
 

Bolsøya i Molde mandag 14. mai: 
Frustrerte bønder fra Molde Bondelag stoppet trafikken på 

fylkesvegen på Bolsøya mellom Molde og Åndalsnes. Ak-

sjonen varte i en halvtime. Tunge kjøretøy ble sluppet gjen-

nom, mens personbiler fikk en ufrivillig tur Bolsøya rundt. 

Der fikk de se kuslepp. Det var satt ut rundballer langs veien 

med et budskap på. Romsdals Budstikke skrev at de fleste 

tok spontanaksjonen med godt humør. 
 

NRK Møre og Romsdal 14. mai: 
I tillegg til omtale og intervju fra de mange lokale aksjone-

ne, hadde NRK-radio Møre og Romsdal mange innslag 

utover dagen. Blant annet flott intervju og sak med tre elever 

på Gjermundnes landbruksskole. Likeså flere innslag med 

bl.a. fylkesleder Inge Martin Karlsvik, og lokallagslederne 

Anders Øverbø i Rauma og Oddvar Mikkelsen i Surnadal. 
 

Etter første aksjonsdag 14. mai sendte fylkes-

kontoret oppsummering til Norges Bondelag: 
Aksjonsviljen er på topp. Det gjennomføres aksjoner i alle 

deler av fylket i dag og i morgen, og media stiller. Vi har 

ikke fått en eneste negativ tilbakemelding fra våre medlem-

mer om forhandlingsbruddet, men tvert imot en del tydelige 

signal om at bruddet har berget medlemskapet. Vi kan også 

melde om konkret reinnmelding fra tidligere aktivt medlem. 
 

 

 
 

   Dette er fantastisk god "indremedisin". Det har bygget seg 

opp en tung frustrasjon over flere år, og nå får den utløp. 

Det er samlende og øker lagfølelsen. Greier vi nå å plante 

forståelse blant folk flest for nødvendigheten av å ha egen 

matproduksjon, er det store spørsmålet. Og forståelsen for 

at det er skrikende behov for et taktskifte fra staten om vi 

skal greie å snu den raske avviklingstakten vi ser i landbru-

ket? Skal vi lykkes trenger vi medias oppmerksomhet. Så 

langt har både NRK og lokalavisene stilt opp 100 prosent og 

vi håper at de også vil gjøre det i dagene som kommer. 
 

Ålesund tirsdag 15. mai: 
80 traktorer deltok i kolonne inn til byen, der bønder fra 

Stranda, Giske, Sykkylven, Ørskog, Skodje og Haram sam-

let seg på Moa i Ålesund med samling utenfor Felleskjøpet 

mellom kl. 13 og 14. Her var det støtteerklæringer fra bl.a. 

NNN-tillitsvalgt i Tine, Stein Hagala, appeller ved nestleder 

Birgit Oline Kjerstad og aksjonsleder Odd Einar Fjørtoft, og 

kulturinnslag. Omtale i NRK Møre og Romsdal, både radio 

og TV, men ikke i Sunnmørsposten. Aksjonsleder Odd Einar 

Fjørtoft fikk derimot ei helsides forhåndsomtale i Sunn-

mørsposten mandag 14. mai sammen med fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik om bruddet i forhandlingene og aksjoner. 

 

Markeringer på Sunnmøre tirsdag 15. mai: 
Mange bønder som deltok på Moa hadde markeringer i eget 

kommunesenter før de reiste videre til Ålesund. Bøndene i 

Giske samlet seg før felles avreise i traktorkolonne. Lokal-

avisene Sunnmøringen på Stranda og Sykkylvsbladet i 

Sykkylven hadde bilder og omtale av lokal markering fra 

bønder i Sykkylven, Stranda og Sunnylven før de reiste til 

"by'n" i protest og traktoraksjon på Moa. 
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   Høyre-ordfører Bjørn Sandnes tok godt imot de 15 bønde-

ne som stoppet i Brattvåg og holdt appell framfor kommu-

nehuset. Ordføreren ga ros til bøndene i Haram for den fag-

lig gode jobben de gjør. Haram profilerer seg sterkt som 

industrikommune, men han ønsker å også framheve land-

bruket si viktige rolle for kommunen. Han inviterte næringa 

til et tettare samarbeid. For som han sa :"Jeg vet bøndene er 

skikkelige arbeidsfolk som står på for å få jobben gjort". 

Deretter tok han utfordringa fra aksjonsleder Odd Einar 

Fjørtoft og gikk over gata og kjøpte brød og la att et under-

skrevet flygeblad i brødhylla.  

Kristiansund tirsdag 15. mai: 
På Futura kjøpesenter ved innfartsåren til Kristiansund sam-

let over 60 bønder seg fra kl. 11.00 for å kjøre inn til Kristi-

ansund. Her var det appeller og orientering fra fylkesstyre-

medlem Anne Katrine Jensen og aksjonsleder Erik Olufsen. 

Bøndene kom fra Averøy, Gjemnes, Frei, Tingvoll, Halsa, 

Smøla og Aure. Nærmere 60 traktorer deltok i kolonnen inn 

til sentrum med banner og plakater på hengerne. Etter den 

fem kilometer lange kjøreturen delte bøndene ut løpesedler i 

Kristiansund sentrum. De avsluttet med felles måltid. God 

medieomtale i Tidens Krav, NRK Møre og Romsdal og TK-

TV (TV Nordvest). Forhåndsomtale av aksjonen i Tidens 

Krav. En barnehage sto og ventet på traktorkolonnen ved 

innfartsveien til byen. 

Gjermundnes-elever blokerte fergekaia 15. mai 
40 elever ved Gjermundnes videregående skole stengte 

fergekaia ved Furneset i Vestnes for all trafikk en time tirs-

dag ettermiddag 15. mai. Elevene sto med plakater, 25 trak-

torer og kyr. Even Nilsen, talsmann for elevene, sa opprin-

nelig at de ville aksjonere noen timer. Det oppsto fort kø 

fordi de valgte trafikkerte timer. Politiet kom fort til stedet  
 

 

 
 

og avsluttet hele aksjonen. Mye mediaomtale i NRK Møre 

og Romsdal, Smp.no (Sunnmørsposten) og TV2-Nyhetene 

som skrev: Ungdommer med «Kjærleik til norsk landbruk» 

sperret tirsdag ettermiddag E39 ved ferjekaien på Vestnes i 

Møre og Romsdal. Ferjekøen vokste seg lengre og lengre 

fordi et 40-talls ungdommer hadde sperret veien med trakto-

rer og høyballer. Ungdommene var fra Gjermundnes land-

bruksskole. Veisperringen var sympatiaksjon for bøndene. 
 

Vestnes tirsdag 15. mai: Vestnes-bøndene hadde 

traktormarkering og oppkjøp av brød ved kommunesenteret. 
 

Molde tirsdag 15. mai 
Fræna-bøndene tok initiativ til traktoraksjon i Molde. Ko-

lonne fra Elnesvågen, og med samling i Legrovik utenfor 

Molde med tilslutning av traktorer fra andre kommuner. 

Deretter kjørte 60 traktorer gjennom Storgata i Molde og 

sperret Fylkeshuset inne. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik 

holdt appell med bl.a. fylkesmann Lodve Solholm, fylkes-

ordfører Jon Aasen (Ap), fylkespolitikerne Ivar Nordseth 

(V), Helge Orten (H), Oddbjørn Vatne (Sp) og Frank Sve 

(Frp) som tilhørere. - Dere har stor "goodwill" hos folk, ikke 

aksjoner slik at den blir skadet, rådet fylkersordfører Jon 

Aasen. God omtale i Romsdals Budstikke, NRK radio og 

TV Møre og Romsdal, og Smp.no (Sunnmørspostens nettut-

gave), som skrev: Opprørte bønder fra Vestnes tok ferja over 

fjorden til Molde, og med seg hadde de både et tømmerlass 

og høyballer. I tillegg til Vestnes, deltok det bønder fra 

Fræna, Eide, Molde, Nesset, Midsund og Aukra. 

Ålesund fredag 18. mai: 
Et titall bønder fra Sunnmøre deltok i aksjonen mot Sunn-

mørspostens trykkeri natt til 18. mai. Traktorer sperret utkjø-

ringen fra trykkeriet. – Hensikten med aksjonen er å få  
 

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/gjermundnes-elever-blokerte-fergekaia-article68131-3270.html
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oppmerksomhet om bøndenes krav, sa talsmann for aksjo-

nistene, Odd Einar Fjørtoft til NRK. – Vi blokkerte utkjø-

ringen av avisen for å få et talerør ut mot forbrukerne, i 

forhold til det næringen trenger mye bedre rammevilkår hvis 

vi skal fortsette å kunne produsere mat framover i Norge, sa 

Fjørtoft. Han sa de er misfornøyde med Sunnmørspostens 

dekning av bøndenes krav. Sunnmørspostens redaktør sa til 

avisa lørdag 19. mai at bøndenes blokade av trykkeriet førte 

bare til mindre forsinkelser ut til abonnentene. 
 

Surnadal Bondelag med annonseserie 
Surnadal Bondelag kjørte annonsekampanje om hva vi vil 

med norsk landbruk. De to annonsene gikk på nett i Troll-

heimsporten og i papirutgaven av avisa Driva i hele uke 21. 

Etter søknad dekket aksjonsfondet i Norges Bondelag en 

tredjedel av kostnadene. 
 

Møte om ringvirkninger i Surnadal 21. mai 
21. mai inviterte Surnadal Bondelag 16 lokale bedrifter til 

felles treff på Landbrukshuset på Skei for å synliggjøre alle 

ringvirkningene landbruket skaper i næringslivet for øvrig.  

Representanter for ulike bransjer som var til stede represen-

terte 80-90 årsverk. Budskapet fra møtet var tydelig: Der-

som landbruket forsvinner, er det ikke bare gårdbrukerne 

som forsvinner!, var omtalen fra møtet både i Driva, Troll-

heimsporten og NRK Møre og Romsdal. 

 

Fase 2 - aksjon brødstopp 15. og 16. mai 
For å vise at norsk mat er ingen selvfølge, blokkerte bønder 

utkjøring av mel fra fire anlegg til bakeriene i Norge. Målet 

var at butikkhyllene skulle tømmes for brød for å vise hvor 

sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen i Norge er.  
 

 

 
 

For å forsterke effekten av blokaden, ble det oppfordret til å 

kjøpe ekstra mye brød.  

  Fylkeslaget fikk tilbakemeldinger om at i alle fylkets 

kommuner var det stort oppkjøp og hamstring av brød. 

Brødaksjonen gav mye omtale i media. NRK M&R hadde 

omtale og bilder fra Elnesvågen: Før traktorkolonnen startet 

i Elnesvågen i Fræna, forsynte bøndene seg fra brødhyllene.  

  Aura Avis og Driva hadde bilder og omtale at det minket 

på brødet på Sunndalsøra. Litt over klokka ni tirsdag morgen 

møtte en håndfull bønder fra Sunndal opp. Stille og rolig 

trillet de innover i butikken med hver sin handlevogn fram 

til brøddisken bakerst i butikken. Der plukket de diskret med 

seg ti brød hver, og trillet tilbake til kassen for å betale.  

  Tidens Krav hadde denne omtale: Under første stopp ved 

Futura benyttet for øvrig mange av bøndene anledningen til 

å renske hyllene i nærliggende matbutikker for brød. Blant 

de som fylte opp halve traktorhengeren med brød, var et 

knippe aksjonister fra Averøy anført av leder i Averøy Bon-

delag, Olav Gustad. Tidens Krav kunne ved selvsyn telle 

seks-åtte stappfulle plastsekker med brød på hengeren hans. 

  Møre-Nytt skrev aksjonene ga kortvarig "brødkrise". Tirs-

dag ettermiddag var det tomt for brød i Ørsta. - Vi er glad 

for at aksjonene er avslutta. Vi har fått markert synspunktet 

vårt, og jeg er også overbevist om at vi har sympati og for-

ståelse, sa leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad. 

   Sunnmørsbøndene som samlet seg i traktorkolonne i Åle-

sund stoppet på Moa og gjorde sine brødoppkjøp der. Derfra 

var det bl.a. innslag og intervju på NRK Dagsrevyen og 

NRK Møre og Romsdal med tomme brødhyller fra Moa-

butikkene. Sunnmørsposten omtalte brødaksjonen slik: 

”skrint med brød på bygda – velfylte brødhyller i byen”. 

 

 
 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondeaksjonane-gav-kortvarig-broedkrise-article68289-3270.html
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(Foto: Gunnar Wentzel). 

 

Fase 3 - markering i Oslo mandag 

21. mai – 80 møringer i bondetoget 
En delegasjon på 80 bønder og bygdefolk fra nesten alle 

kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med 2.500 

andre fra hele landet sitt preg på Oslo sentrum mandag 21. 

mai under "Opptog for norsk matproduksjon”. Hele 12 ele-

ver fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondeto-

get. 

   - Dette var en kraftig markering av bøndenes misnøye med 

regjeringen i årets jordbruksoppgjør og synliggjøring av 

behovet for et løft i landbruksinntekta, sa fylkesleder i Møre 

og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, i ei pressemel-

ding. I tillegg til fylkeslagets utsendte pressemelding og 

bilder, var det også omtaler i mange lokalaviser med bilder 

av lokale deltakere. 

   Markeringa for norsk matproduksjon var den største og det 

mest kraftfulle Bondetoget i Oslo siden 1987. Bakgården i 

Landbrukets Hus var mer enn full da bønder fra hele landet 

samlet seg før Bondelagsleder Nils T. Bjørke satte toget i 

bevegelse. Først i retning av Stortinget, dernest med kurs for 

Statsministerens kontor. Omlag 40 traktorer dannet en svært 

synlig avslutning på det store bondetoget. 

   Bønder fra omtrent alle kommuner i Møre og Romsdal var 

representert med plakater i toget, og foran Stortinget fikk de 

også en prat med flere av stortingsrepresentantene fra fylket.  

   Deltakerne fra Møre og Romsdal reiste fra fire ulike fly-

plasser. Fylkeslaget dekket reise.  

   Fylkeslaget hadde med 36 kommuneplakater til bondeto-

get som viste hvor vi kom fra. Etter at arrangementet var 

avsluttet ved statsministerens kontor, samlet alle fra Møre 

og Romsdal seg til felles bespisning på fylkeslagets regning. 

     
Stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide (KrF), Ålesund, Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund, Jenny Klinge 

(Sp), Surnadal, Harald Tom Nesvik (Frp), Ålesund, møtte opp i bondetoget utenfor Stortinget (Alle foto: Arild Erlien). 
 

Under: Bildeglimt fra markeringa i Oslo. I midten: elever frå Gjermundnes. 
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Kap 4.5 Informasjons- og utadretta aktivitetar 
 

 
Fra møtet mellom Bondelaget og Høyre. Sittende fra 

venstre: Høyre-bøndene Martin Toreli og Malvin Har-

nes, fylkesleder og medlem av Høyres programkomite, 

Helge Orten, stortingsrepresentant og medlem nærings-

komiteen, Elisabeth Røbekk Nørve, fylkessekretær Heidi 

Nakken. Stående bak f.v: fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik, nestleder Birgit O. Kjerstad og organisasjons-

sjef Arnar Lyche. (Foto: Arild Erlien) 

 

BONDELAGET MØTTE  

ARBEIDERPARTIET OG HØYRE 
I september ble det holdt to gode politiske møter med fyl-

kes- og stortingspolitikere i Arbeiderpartiet og Høyre med 

fokus på relasjonsbygging og drøfting av landbrukspolitiske 

utfordringer.  

   Fra Bondelaget stilte på begge møter fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik, nestleder Birgit O. Kjerstad, organisasjons-

sjef Arnar Lyche og rådgiver Arild Erlien 

   Torsdag 20. september møtte fylkesbondelaget 

sentrale politikere i Møre og Romsdal Arbeiderpar-

ti: nestleder i fylkespartiet, stortingsrepresentant og medlem 

næringskomiteen, Else-May Botten, Molde, fylkesordfører 

Jon Aasen, Vanylven, medlem av fylkesutvalget og leder i 

rovviltutvalget i region 6, Toril Melheim Strand, Nesset og 

fylkessekretær Egil T. Ekhaugen. Møtet ble holdt i Folkets 

Hus i Molde. 

   Mandag 24. september var det møte mellom Bon-

delaget og Høyre, som stilte med stortingsrepresentant og 

medlem næringskomiteen, Elisabeth Røbekk Nørve, Åle-

sund fylkesleder og medlem av Høyres programkomite, 

Helge Orten, Midsund, Høyre-bøndene Malvin Harnes, 

Sandøy og Martin Toreli, Eide, og fylkessekretær Heidi 

Nakken. Møtet ble holdt i Høyres lokaler i Molde. 

   Arbeiderpartiet fikk ros for arbeidet med tollvernet. Også 

Høyre bekreftet at tollvernet er en bærebjelke. Høyre fikk 

honnør for mye av innholdet i sin alternative landbruksmel-

ding. - Jeg føler vi blir lyttet til. Politikerne har behov for å 

skape allianser, og ha oss med på laget. Det er mye Bonde-

laget kan gå for i begge partiers politikk, men det er selvsagt 

gradsforskjeller, oppsummerer fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik. 

   På begge møtene innledet Bondelaget om aktuelle land-

brukspolitiske utfordringer.   

 

 

 
Fra møtet mellom Bondelaget og Arbeiderpartiet: 

Foran: fylkesordfører Jon Aasen, nestleder i M&R Ap, 

stortingsrepresentant og medlem næringskomiteen, Else-

May Botten, medlem av fylkesutvalget og leder i rovvil-

tutvalget i region 6, Toril M. Strand og fylkessekretær 

Egil T. Ekhaugen. Bak: Bondelaget ved nestleder Birgit 

O. Kjerstad, fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organi-

sasjonssjef Arnar Lyche. (Foto: Arild Erlien) 

 

Arbeiderpartiet 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik påpekte at den nye land-

bruksmeldinga hadde ei positiv grunnholdning, at den pekte 

på behovet for produksjonsauke og skapte store forhåpning-

er blant bøndene. Bondelagets forventninger til jordbruks-

oppgjøret 2013 ble også drøftet med Arbeiderpartiet 20. 

september.  
   Mange temaer ble tatt opp i de uformelle samtalene, som 

bl.a. jordleie, jordvern, rovdyr, bondens inntekt, investering-

er og rentenivå, det bonden tjener og prisnivå i butikk, mat-

kjedeutvalget, rekruttering,  

   Stortingsrepresentant Else-May Botten oppsummert med 

at hun har satt pris på dialogen hun har hatt med Bondelaget 

gjennom mange år, og syntes møtet var nyttig.  

Høyre 

I møtet med Høyre 24. september orienterte fylkesleder og 

medlem av Høyres programkomite, Helge Orten, om arbei-

det med utkastet til nytt stortingsvalgprogram, som ble lagt 

fram uka før. 

   Bondelagets fylkesleder Inge Martin Karlsvik tok for seg 

Høyres alternative landbruksmelding som de la fram i juni.   

   I samtalene rundt bordet ble det tatt opp mange ulike te-

maer og utfordringer for landbruket. Bl.a. odelslova, det må 

bli større sammenheng mellom å eie og drive jorda, rekrutte-

ring, kvoteordninga og kvotetaket, strukturendringene i 

næringa, nisjeproduksjon. Bondelagets nestleder Birgit Oli-

ne Kjerstad presenterte tall for prisutviklinga i perioden 

1998-2011. 

   Fylkesleder i Høyre, Helge Orten, oppsummerte med at 

det må lønne seg å produsere mat. – Møtet i dag bekrefter at 

Bondelaget og Høyre har mange fellespunkt. Vi har et godt 

utgangspunkt for videre dialog. Høyre er opptatt av å ha 

landbruk og matproduksjon i hele Norge. Men vi har selv-

sagt ulike syn på noen av virkemidlene, sa Orten. 
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Innledere på debattmøtet om mat 11. februar. Fra venst-

re: frilanskokk Nils Nesje, Aksel Nærstad fra Utviklings-

fondet, leder Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleve-

land, journalist/forfatter Mats-Eric Nilsson og rådgiver 

Rose Bergslid fra Bioforsk (Foto: Arild Erlien). 

 

DEBATTMØTE OM NORSK MAT 

SAMLET 104 DELTAKERE 
104 matinteresserte fra hele fylket deltok på debattmøtet om 

norsk mat på Høyskolen i Molde lørdag 11. februar. Møtet 

ble arrangert av Bondelaget og Bygdekvinnelaget i Møre og 

Romsdal i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdel-

ing og Landbruk Nordvest. Jarle Sanden, museumsdirektør 

på Romsdalsmuseet, var kyndig møteleder og med bidrag 

om lokal mat og gamle mattradisjoner mellom foredragene.   

   Hovedmålet med møtet var å spre kunnskap om mat og 

matproduksjon, sett fra både miljø-, helse- og global ressurs-

fordelingsperspektiv. Det er forbrukeren med kjøpekraft 

som sitter med makten. En forutsetning for at landbruket og 

matindustrien skal levere sunne, reine og ”rettferdige” pro-

dukter, er at kundene etterspør slike varer.  

   Fylkesmannen i Møre og Romsdal bevilget av fylkesvise 

BU-midler kr 65.000 til prosjektet ”Debattmøte om mat”.  

   Mats-Eric Nilsson, svensk journalist og forfatter av best-

selgeren ”Den hemmelige kokken” fra 2007, slo fast at det 

finnes en latent matinteresse i folket. I boka avdekket han 

det systematiske jukset med maten vi spiser, og startet sam-

tidig en folkebevegelse. Hva er det egentlig vi dytter i oss? 

Han har i alt skrevet 4 bøker som har solgt i mer enn 400 

000 eksemplarer. To av disse er utgitt på norsk. I foredraget 

sydde han sammen budskapet fra sine bøker til en helhet. 

   - Forbrukeren har makta, og har større makt enn du tror. 

Men det skjer ingen endring uten at forbrukeren endrer sine 

valg. Mitt inntrykk er at folk vet mer om mobiltelefon enn 

om mat!, sa den svenske journalisten og forfatteren. 

   Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet innledet om hvordan 

produsere nok og sunn mat til 9 milliarder mennesker på en 

bærekraftig måte – og hvilke konsekvenser får dette for den 

norske matpolitikken. 

   Kathrine Kleveland, leder Norges Bygdekvinnelag og 

koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr, prøvde å 

gi svar på hva genmodifisering er, om det er så farlig, om 

GMO kan løse verdens sultproblemer. Hun slo fast at mat-

politikk, distriktspolitikk, landbrukspolitikk henger sammen. 

   Rose Bergslid, rådgiver i Bioforsk Økologisk på Tingvoll, 

tok for seg det effektive landbruket - liten, stor, større eller 

størst. Gjennom mange år som gårdbruker og jordbrukssjef i 

Tingvoll kommune kjenner Rose Bergslid utviklingen i  

 
104 matinteresserte fra hele fylket deltok på debattmøtet 

om norsk mat på Høyskolen i Molde lørdag 11. februar. 

(Foto: Arild Erlien). 

 

 

 

landbruket mot stadig færre og større bruk. Til forsamlingen 

av forbrukere fra hele fylket ga hun et godt bilde av bondens 

hverdag og utfordringer for bonde og bygd ved blant annet 

fokus på agronomiske og miljømessige effekter av struktur-

endringene i norsk jordbruk. 

   Lokal mat: Lokal fingermat og økologisk eplejuice sto på 

menyen ved ankomst. Lunsjen hadde lokal og økologisk mat 

på menyen. Ansvarlig for lunsjen var frilanskokk Nils Nesje 

Gjennom ”Nesje–mat med hjerte” tilbyr han førsteklasses, 

håndlaget mat til alt fra bryllups- og konfirmasjonsfester til 

bedriftsselskap og private sammenkomster. Han satser på å 

lage alt fra grunnen av og bruke mest mulig lokale råvarer. 

Før lunsj holdt Nils Nesje foredrag om hvilke krav han stil-

ler til de gode råvarene. 
 

 

LANDBRUKETS PÅSKEKAMPANJE 
Norges Bondelag og landbrukets påskekampanje med fokus 

på landbruksmelding og jordbruksforhandlinger! Ingen egg 

uten høner, ingen mat uten bønder!, ble gjennomført i 

slutten av mars. Hovedbudskap var at Norge og verden 

forøvrig trenger mer mat i tida som kommer for å holde tritt 

med befolkningsveksten. 

   Fylkeslaget hadde ikke eget opplegg og aktiviteter, men 

mange lokallag hadde kontakt med ordførere og kommune-

politikere, og delte ut eggkartonger med innhold, samt kam-

panjeavis, i bl.a. formannskap og kommunestyrer. 

   Vi registrerte bl.a. følgende mediaoppslag: 

   Egg og sjokolade i Sunndal kommunestyre: Represen-

tanter for Sunndal Bondelag – Oddveig Gikling-Bjørnå og 

Ole Magne Bjørnhjell – delte onsdag ut egg og sjokolade til 

kommunestyret i Sunndal. (DRIVA) 

   Surnadal Bondelag "eggar" surnadalingane: Måndag 

ettermiddag stilte dei på stand ved Coop Mega på Skei for å 

informere om dagens og framtidas landbruk og dele ut 

smaksprøvar på dagferske, lokalproduserte egg. Aksjonen 

vart tatt vel imot, og allereie etter ein stor halvtime var alle 

eggkartongane utdelt (TROLLHEIMSPORTEN) 

   Ørsta-bøndene med sjarmoffensiv i kommunestyret: 

Bondelaga i Ørsta er med på den nasjonale sjarmoffensiven 

som bøndene har sett i gang før jordbruksoppgjeret. Torsdag 

troppa bondelagsrepresentantar opp på kommunestyremø-

tet.(MØRE-NYTT) 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/egg-og-sjokolade-i-sunndal-kommunestyre-article66871-3270.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/surnadal-bondelag-eggar-surnadalingane-article66913-180.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/oersta-boendene-med-sjarmoffensiv-i-kommunestyret-article67056-3270.html
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Ponniridning var et populært innslag med lange køer 

hele dagen påÅpen Gard i Fræna. Eva Merete Lindseth 

(t.v.) organiserte aktiviteten (Foto: Arild Erlien) 
 

1.800 BESØKENDE PÅ ÅPEN GARD 
De tre åpne Gard-arrangementa som ble holdt hadde totalt 

besøk av 1.800 personer. Bønder i Møre og Romsdal åpnet 

grinder og fjøsdører, og inviterte publikum til Åpen Gard for 

å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. 

   Åpen Gard er landbruket sitt store familiearrangement, og 

Bondelaget sin viktigste døråpner mellom landbruket og 

resten av befolkninga. Det er lokale bondelag som står bak 

arrangementene, og med god hjelp fra øvrige lokale land-

bruksorganisasjoner. 

   Fylkeslaget inngikk avtale med Gjensidige om at de betal-

te annonser av Åpen Gard-arrangementa i regionavisene. 

  Sykkylven Bondelag og landbruket i Sykkylven had-

de søndag 26. august sitt årvisse arrangement på Aure Sam-

drift på Sunndalssetra. Hele 900 personer fant veien til støls-

turen og en trivelig dag i lett regnvær. Program i tradisjonell 

stil med gudsteneste, kunstutstilling, åpen gard, barneriding, 

god mat, kuskitbingo m.m. Det er på garden Aure si setre-

mark i Sykkylven en finner fellesbeitet Aure Samdrift. Den-

ne stølen ligger i Sunndalen, omlag 10 km i fra Aure, sent-

rum i Sykkylven. Det er fem faste medlemmer i samdrifta. 

   Fræna Bondelag arrangerte søndag 26. august Åpen 

Gard på Lindset i Malmefjorden med Anne Rygg Lindseth 

og Jon Arne Lindseth som vertskap. Opptelling i gjesteboka 

på slutten av dagen viste at nærmere 600 personer hadde 

funnet veien til gards, og hovedtyngden av de besøkende var 

barnefamilier fra Molde og Elnesvågen. Samarbeidspartner-

ne Tine, Nortura, Bygdekvinnelag, 4H med fleire stilte opp 

på dugnaden, som gjorde at mange fikk oppleve en hyggelig 

dag på en gjestfri gard, der en fikk sett litt av kvalitetene ved 

norsk landbruk. 

   Averøy Bondelag arrangerte Åpen Gard ved Bådalen 

samdrift søndag 9. september, med Olav Gustad, Ivar Eivind 

Grønnlie og Lars Inge Gustad som vertskap. "Gøy på lan-

det" var oppslaget i Tidens Krav etter det vellykkede arrang-

ementet. Nærmere 300 personer fant veien til gards, der de 

fikk oppleve to Alfa Laval melkeroboter som utførte mel-

kingen av 120 kyr, det var andre husdyr på garden, storok-

sen på 1300 kilo, og det var ridning, natursti, kalvemønst-

ring og salg av vafler og kaffe. 

 

STAND PÅ DYRGODDAGANE 
Møre og Romsdal Bondelag hadde stand alle dagar 31. au-

gust -2. september på Dyregoddagane i Gjemnes. Fredag 

31.aug: Anne Turid Myrbostad. Laurdag 2. sept: Arild Er-

lien. Sundag 2. sept: Arild Erlien. 

SKOLEDAG MED UNDERVISNING 

PÅ DYREGOD-DAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra ble braksuksess med 

nærmere 16.000 besøkende innom portene på tre dager. 

Fredag 31. august var det en vellykket skoledag med under-

visning for tiendeklassinger, der Møre og Romsdal Bonde-

lag hadde en av postene elevene var innom.   

   Det var en opplagt og engasjert stortingsrepresentant som 

deltok på Dyregoddagane både fredag og lørdag. Lundteigen 

sto for åpningen av arrangementet, og han holdt foredrag 

fredag ved innledningen til undervisningsopplegget for 

skoleelevene.  

   Nærmere 400 tiendeklassinger fra Åfarnes, Sunndal, Eide, 

Eidsvåg, Fræna, Hustad, Straumsnes, Tingvoll, Tøndergård, 

Sekken og Midsund fikk yrkesorientering innen landbruk. 

De sju postene var bl.a. orientering om lokal mat, husdyr, 

maskiner og utdanning innan landbruk. Organisasjonssjef i 

M&R Bondelag, Arnar Lyche, betjente en av postene. 

 

 

FAGMØTE PÅ DYREGOD-DAGANE 

SAMLET 70 PERSONER 
Under Dyregoddagane lørdag 1. september arrangerte M&R 

Bondelag i lag med Bioforsk Økologisk og Landbruk Nord-

vest fagseminar i Kultursalen i Samfunnshuset om temaet 

økt matproduksjon på norske ressurser - hvordan gjør vi det? 

   Det landbrukspolitiske fagmøtet samlet nærmere 70 per-

soner og fikk belyst noen av bondens utfordringer. Fylkesle-

der i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik, var møteleder. 

Bonde og rådgiver Rose Bergslid fortalte om hvordan det er 

å møte seg selv i døra langt ute på jordet, når teori møter 

praksis. Oddbjørn Kval-Engstad fra Landbruk Nordvest, 

tok seg av skiten, det vil si om hva vi skal gjøre med kuski-

ten, mens Sverre Heggset fra Landbruk Nordvest snakket 

om størrelsen på maskinene som blir brukt. 

   Tine-ambassadør Anne Katrine Jensen serverte sammen 

med May Britt Aspås Hyllnes mat som vekte begeistring. 

Etter maten snakket direktøren ved Bioforsk Økologisk, 

Kristin Sørheim, om hvordan forskinga kan bli mer mat-

nyttig. 

   Fagmøtet ble avsluttet med foredrag av stortingsrepre-

sentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om hva som skal til for 

at en skal greie å øke matproduksjonen med egne ressurser. 

 

 
Fra fagmøtet på Dyregod-dagane 1. september. Til 

venstre: Sverre Heggset, møteleder Inge Martin 

Karlsvik, Kristin Sørheim, Oddbjørn Kval Engstad og 

Per Olaf Lundteigen (Foto: Arild Erlien). 
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Gardsbesøk i Sunndal 13. august. Fra v.: fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik, bonde Knut Flatvad og stortings-

representant Tove-Lise Torve (Ap). (Foto: Arild Erlien). 
 

FIKK VOKSENOPPLÆRING AV 

BONDELAGET 
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tove-Lise Torve fra 

Sunndal ønsket ”voksenopplæring” om landbruket, og fikk 

det servert av Møre og Romsdal Bondelag på gardsbruket til 

Rita og Knut Flatvad i Sunndal mandag 13. august. 

   Gardbrukerparet Rita og Knut Fladvad orienterte først om 

gardsdrifta og om bondens hverdag. Sammen med et rekord-

stort mediaoppmøte, både Tidens Krav, Driva, Aura Avis og 

NRK Møre og Romsdal troppet opp på garden Østigard 

Fladvad, fikk de frammøtte omvisning i fjøset. NRK hadde 

innslag både på TV og i radioen. 

   I møterommet på gardsbruket hadde fylkesleder Inge Mar-

tin Karlsvik, organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver 

Arild Erlien i Møre og Romsdal Bondelag deretter samtale 

med stortingsrepresentant Tove Lise Torve om ulike land-

brukspolitiske saker. Stikkord var blant annet den nylig 

vedtatte landbruksmeldinga, oppmerksomheten rundt bøn-

denes reaksjoner på tilbudet til årets landsbruksoppgjør, 

arbeidet med neste landbruksoppgjør, og en gjennomgang av 

Bondelagets hefte ”Landbrukspolitikken på 10 minutt”. 

 

SKOLEBOKEN MULIGHETER 
Møre og Romsdal Bondelag presenterte høsten 2012 land-

bruket i fylket på introsiden i faget Naturbruk i skoleboken 

Muligheter. Pris kr 9.500. Tema bl.a Naturbruk, ønsker om 

hvilken utdanning ungdommen bør satse på for jobb i bran-

sjen, og landbrukets behov for rekruttering de neste 1-10 år. 

   I skoleboken Muligheter 2012/2013 viser bedrifter, orga-

nisasjoner og offentlige aktører fremtidsmuligheter og yr-

kesmuligheter i Møre og Romsdal. Muligheter er en skole-

bok med tema utdanning – og yrkesliv for all ungdom mel-

lom 15 og 20 år. Boken er bygget opp etter de 12 utdan-

ningsvalgene i Norge. 

   Skoleboken distribueres i forkant av Utdanningsmessene i 

Møre og Romsdal til alle elever i 10 klasse - og 1 og 3 år 

VGS høsten 2012, og brukes aktivt gjennom hele skoleåret i 

undervisningen. Lærere og rådgivere informerer om boken i 

fagene «Utdanningsvalg», «Prosjekt til fordypning», og 

«Samfunnsfag». I tillegg brukes boken ofte som forberedel-

se til besøk på Yrkes- og Utdanningsmesser.  I tillegg til en 

fysisk skolebok, finnes nettstedet www.muligheter.no, elekt-

ronisk e-bok og egne applikasjoner via læringsportalene. 

 

STAND PÅ FK-VEKA I MOLDE 
Fylkesbondelaget hadde stand alle tre dagar 11. – 13. april. 

 
Gardsbesøk i Fræna 27. august. Fra v: Bonde og initia-

tivtaker Jan Petter Skarseth, Roger Hustad og Aud Sol-

veig P. Malmedal i Fræna Ap, stortingsrepr. Tove Lise 

Torve, Sunndal, bonde Atle Huus Farstad, leder i Hus-

tad Bondelag, Jan Arild Stokke og fylkesleder i M&R 

Bondelag, Inge Martin Karlsvik. (Foto: Arnar Lyche). 

 

FACEBOOK-BONDE BLÅSTE UT 
var oppslaget i Romsdals Budstikke etter stortingsbesøk 27. 

august hos bonde Jan Petter Skarseth i Fræna, som brukte 

sosiale medier for å få gardsbesøk av stortingsrepresentant 

Tove-Lise Torve (Ap), Sunndal. Bonden på Skotheimsvik 

ga sammen med resten av styret i Hustad Bondelag et klart 

budskap til Torve som situasjonen i næringa. 

   Jan Petter Skarseth er styremedlem i Hustad Bondelag, 

men hadde på eget initiativ invitert stortingspolitikeren på 

besøk mandag 27. august. Torve hadde med seg Aud Sol-

veig P. Malmedal og Roger Hustad fra Fræna Arbeiderparti. 

Frå Møre og Romsdal Bondelag møtte fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche. 

   Det var først omvisning og orientering om gardsdrifta og 

bondens hverdag sammen med gardbrukerne på Hustad og 

Farstad. Deretter var det samtale og diskusjon om utvikling-

en i landbruket rundt kjøkkenbordet. Stikkord var bl.a. den 

nylig vedtatte landbruksmeldinga, bruddet i årets jordbruks-

forhandlinger, arbeidet med neste landbruksoppgjør m.m. 

 

POPULÆR RODEOOKSE  
Bondelaget og landbruket i Vestnes var godt synlig og had-

de populære innslag på den tradisjonsrike Syltemartnan i 

Tresfjord 25.-26. august. På Bondelagets stand med leder 

Søren Johan Øveraas i spissen (bildet under) var det lange 

køer for å prøve den medbrakte meksikanske rodeooksen. 

   Arild Erlien frå fylkeskontoret deltok på stand laurdag 

saman med Vestnes Bondelag. 

   Bondelaget, Tine og Nortura hadde felles stand i samme 

telt. Smaksprøver fra Tine trakk folk, Norturas konkurranse 

om å tippe vekten på ei spekeskinke var populær, og Bonde-

laget stilte med husdyr som sauer og kalver. 

   Rodeooksen hadde flere hastigheter, og det var mange som 

imponerende holdt ut lenge på oksen før de gikk i bakken. 
 

 

blocked::http://www.muligheter.no/
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LANDBRUKSNÆRINGAS TILBOD 

TIL NYE UNGE BØNDER  
Som ein del av Prosjekt Rekruttering og midlar Møre og 

Romsdal Bondelag har fått frå fylkeskommunen til rekrutte-

ring, likestilling og kompetanse, har fylkeslaget også i 2012 

og med jamne mellomrom oppdatert informasjonsskriv om 

landbruksnæring sitt tilbod til nye unge bønder. Skrivet er 

delt ut på møter og samlingar, m.a. til alle deltakarane på 

temadagar eigarskifte og på unge bønder samling. 

 

 

NILF-RAPPORT OM VERDISKA-

PING OG SYSSELSETTING I M&R 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) la 

i november fram ein fersk rapport over verdiskaping og 

sysselsetting innan landbruket på kommunenivå i Møre og 

Romsdal. NILF har utført berekningane på oppdrag frå Fyl-

kesmannens landbruksavdeling i Møre og Romsdal.  

   Fylkeskontoret har i januar 2013 oppdatert alle 36 kom-

munebrosjyrer for dei lokale Bondelaga med oppdaterte og 

ferske tal på omsetnad og sysselsetting i kvar kommune. 

   Omsetnaden i jordbruket i Møre og Romsdal er berekna til 

å vere knapt 2,1 mrd. kr i 2010, inkludert produksjonstilskot. 

Verdiskapinga (nettoprodukt) er berekna til 734 mill. kroner 

i 2010, og sysselsettinga til 3.151 årsverk.  

 

 

KOMMUNEBROSJYRER OM LAND-

BRUKET 
Fylkeskontoret har også i 2012 oppdatert ei brosjyre for kvar 

av dei 36 kommunane i fylket med lokale faktaopplysningar 

og presentasjon av næringa i kommunen. Lokale bondelag 

har brukt desse brosjyrene ved presentasjon av næringa, m.a. 

overfor politikarar, media, andre grupper, utadretta arrang-

ement som Open Gard, bygdedagar, landbruksdagar m.m. 

Fargebrosjyrer er printa ut på fylkeskontoret ved bestilling 

frå lokale bondelag. Brosjyra er distribuert til politikarar og 

andre målgrupper. 

   Når alle tal og fakta er samla og presentert kommunevis på 

denne måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale 

bondelag å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale 

bondelagsleiarar er at ein slik enkel foldar er ein fin måte å 

presentere næringa på. 

   Innhaldet i brosjyrene er ein enkel presenta-

sjon/informasjon om m.a. årsverk og omsetnad i dei ulike 

produksjonar i kommunen, jordbruksareal og prosent pro-

duksjonsareal, antal gardsbruk, gjennomsnittdekar, antal 

mjølkebruk, og produsert mengde mjølk og kjøtt i kommu-

nen. Vidare er produksjonen i kommunen omrekna til års-

forbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukt, og 

årsforbruket kjøtt pr. person. 

 

FYLKESBROSJYRE - ”BONDEN AR-

BEIDER FOR DEG OGSÅ” 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-

ket i Møre og Romsdal”, er i 2012 ajourført ved behov og 

brukt i vårt kontinuerlege informasjons- og haldningsska-

pande arbeid, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 

alliansepartnarar, medlemmer og praktiserande bønder m.fl, 

og utdelt til media og på møter og arrangement i fylkeslaget 

og andre sin regi. 

 

HEIMESIDE OG MEDIAKONTAKT 
På Bondelaget si heimeside 

www.bondelaget.no/moreogromsdal vert det heile tida lagt 

ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, pressemel-

dingar, lesarbrev, kurs- og møteomtale og andre artiklar frå 

fylkesbondelaget. Redaksjonelle mål for heimesida er låg 

terskel, aktuelt, meldingsblad, info om møter og kurs med 

påmelding, arkiv der ein finn det som har vore, aktuelle 

saker og nytt frå lokallaga. 

   Fylkeslaget sender ut pressemeldingar/lesarinnlegg og 

informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på e-

post. Media følgjer ofte opp desse sakene gjennom intervju 

og reportasjar, og tek ofte på eige initiativ kontakt med til-

litsvalde og tilsette om aktuelle landbrukspolitiske saker. 

Også lokallaga sine tillitsvalde er flinke til å markere næ-

ringa med saker i lokalavisene. Styret føler at landbruksnæ-

ringa og Bondelaget er interessant å følgje med og omtale av 

media. Fylkeslaget har god kontakt med og stadige føre-

spurnader frå aviser og radio/TV. 

 

 

AKTUELLE TAL OM LANDBRUKET 
På heimesidene i mappa ”Fakta om landbruket i M&R” er 

det lagt ut oppdatert statistikk for kommunane og aktuelle 

tal om næringa, m.a. statistikkar og tabellar om: Areal og 

gardsbruk i drift. Mjølkeproduksjonen i M&R. Struktur i 

mjølkeproduksjonen. Kjøp og salg av mjølkekvote. Kvote-

salg i kommunane 1997-2012. Gardsbruk i drift 1996-2012. 

Mjølkebruk antall 1996-2012. Slaktemengde i kommunane 

2000-2010. 

935 mjølkebruk i M&R 
Tal frå Statens Landbruksforvaltning (SLF) viser at det i 

august 2012 var 2.857 foretak i Møre og Romsdal som søkte 

om tilskot. Dette er 6,5 prosent av bruka i landet og 63 færre 

enn året før. 

  Det var 935 mjølkebønder i Møre og Romsdal som søkte 

om produksjonstilskot i august 2012. Dette er 64 færre enn 

året før. Antal mjølkekyr i Møre og Romsdal er redusert 

med 218 siste året, og var i august 22.028 mjølkekyr. I år 

2000 var det 2.081 mjølkebønder og 29.098 mjølkekyr i 

Møre og Romsdal. 

   Det var i 2012 produsert 147 millionar liter kumjølk i 

Møre og Romsdal, som er 3,5 millionar liter meir enn året 

før, og 9 millionar liter mindre enn i år 2000. Fylket har 30 

geitebruk som produserer 2,4 millionar liter mjølk 

   Gjennomsnittsgarden i Møre og Romsdal er på 193 dekar. 

I dei to største jordbrukskommunane, har Fræna et gjennom-

snitt på 274 dekar pr. bruk og Ørsta 179 dekar pr. bruk. 

   Jordbruksarealet i drift er på 550.444 dekar, som er 5,5 

prosent at jordbruksarealet i Norge. Dette er over 60.500 

dekar mindre jordbruksareal enn i år 2000, og nedgangen 

tilsvarar meir enn heile jordbruksarealet i drift i fylkets 

største jordbrukskommune Fræna. 

   Av jordbruksarealet i drift i Møre og Romsdal blir 529. 

284dekar, eller 95 prosent, brukt til grovfôrproduksjon, 

16.201dekar til korn, 1.898 dekar til potet og 1.918 dekar til 

grønsaker, frukt og bær. 

   Det vert produsert 2,4 millionar liter geitmjølk på 30 

gardsbruk, som er 8 færre enn året før. M&R har vel 12 

prosent av produksjonen og geitene i landet. 

   Det er 148 samdrifter i mjølkeproduksjonen med tilsaman 

405 medlemsbruk. Vel 30 prosent av mjølka blir produsert i 

ei samdrift. Møre og Romsdal er det fjerde største fylket for 

antall samdrifter. 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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LIKESTILLING I LANDBRUKET – 

KARTLEGGINGSPROSJEKT 
M&R Bondelag fikk tildelt midler fra Fylkeskommunen for 

å jobbe med rekruttering, likestilling og kompetanse. På 

styremøtet 29. mars ble det særlig pekt på at det var gjort litt 

m.h.t. fokus på likestilling i landbruket, men at det er viktig 

at Bondelaget setter enda mer fart på denne saken. Kvinne-

andelen i landbruket går ned, 87 prosent av alle bønder er 

menn. Inntrykk er også at stadig færre kvinner engasjerer 

seg i drifta til ektefelle/samboer. De er ute på annet arbeid. 

På den annen side er de kvinnene som velger å involvere seg 

i landbruket vel ansett og godt integrert i næringa. En ser det 

som et mål å heve ”kvinneandelen” i næringa.  

   Styremøtet vedtok å engasjere Bioforsk Økologisk på 

Tingvoll til å gjennomføre et kartleggingsprosjekt for å se på 

hvorfor kvinner velger eller velger bort å bli gardbruker. 

   Det ble holdt oppstartmøte 16. mai med deltakelse fra 

Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget, Fyl-

kesmannens landbruksavdeling og Bioforsk Økologisk. 

   Rapporten ”Toppleder i grønn kjeledress – dybdeintervju 

med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal”, er på 

30 sider, utført og skrevet av Rose Bergslid, og ble levert 

innen arbeidsfristen 30. september. 

   Rapporten er sendt alle stortingsrepresentantene på Møre-

benken, Fylkeskommunen, Fylkesmannen m.fl, sendt til 

styremedlemmer og ansatte i Norges Bondelag, sendt pres-

semelding som er omtalt i mange riks- og lokalmedia, og 

lagt ut på M&R Bondelag si heimeside. Rapporten ble 27. 

november omtalt på NRK-TV Møre og Romsdal og NRK-

TV Kveldsnytt, med intervju med bonde Jorunn Gunnerød, 

Molde, rapportskriver Rose Bergslid fra Bioforsk og land-

bruksminister Trygve Slagsvold Vedum. 

   19. november ble det holdt møte på Bondelagskontoret i 

Molde der disse deltok: Yngve Røøyen og Mari Bøe (begge 

Bygdeungdomslaget), Karin Vartdal (Bygdekvinnelaget), 

Synnøve Valle (FMLA), Rose Bergslid (Bioforsk), Arnar 

Lyche (Bondelaget). Møtet drøftet oppfølging av rapporten 

ved å arrangere konferanse der kvinner i landbruket er tema. 

   Planlegging og program ble sluttført i januar 2013. Semi-

nar om kvinnebønder og bondekvinner – trenger vi kvinn-

folk i landbruket? holdes på Rica Seilet Hotell i Molde 11. 

mars 2013. 

 

 

”TOPPLEDER I GRØNN KJELE-

DRESS” 
Rapporten ”Toppleder i grøn kjeledress – dybdeintervju med 

12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal”, viser at 

svarene fra de 12 damene går, på tross av ulik livssituasjon 

og alder, stort sett i samme retning. Noen stikkord for konk-

lusjonene er: 

 Utfordring nummer en er dårlig økonomi i landbruket. 

 Kvinnene føler seg godt inkludert og akseptert i næ-

ringa. 

 Arbeidsmengden på garden er stor, og dette gjør det 

blant annet krevende å få barn.  

 Kvinnene er avhengig av en positiv partner 

 Dersom begge skal leve av bruket må det drives stort.  

 Mange kvinner velger å ta seg annet arbeid og lar part-

neren drive garden.  

 Det har blitt veldig mye teknikk og maskiner på gårds-

brukene, og mange kvinner føler de har for liten interes-

se for denne delen av drifta. 

Sammendrag 
Gjennom 12 dybdeintervju av kvinner med tilknytning til 

husdyrproduksjon i Møre og Romsdal får en et innblikk i 

tanker og erfaringer rundt det å være kvinnelig bonde. Hvil-

ke faktorer spiller inn på valget om å bli/ikke bli bonde, og 

hva tenker de kan være årsaker til den lave kvinneandelen i 

norsk landbruk.  

   I underkant av 14 % av registrerte bønder i Norge er kvin-

ner, til tross for at økt andel kvinner i landbruket lenge har 

vært et satsingsområde både for landbrukets organisasjoner 

og myndighetene.  

   Valget om å overta og drive en husdyrproduksjon er, i 

tillegg til valg av yrke, et valg av livsstil. Driver man en 

husdyrproduksjon har man ansvar for dyrenes ve og vel 

døgnet rundt.  

   Alle med tilknytning til en husdyrproduksjon er godt kjent 

med avløser-situasjonen i landbruket. For mange er det 

svært vanskelig å få en stabil og god avløser. Er man en 

gravid kvinnelig husdyrprodusent vil dette være en stor 

utfordring i forhold til gårdsdrifta.  

   Kostnadene i landbruket øker raskt. Denne utfordringen 

kan møtes med økt produksjon der de naturgitte forutset-

ningene ligger til rette for det slik at stordriftsfordeler kan 

høstes. I mange av bygdene i Møre og Romsdal er ikke de 

naturgitte forutsetningene for stordrift til stede, og stordrift 

kan bli et krevende alternativ både i forhold til arbeids-

mengde og økonomi.  

   De spurte mener at den aller største utfordringen for norsk 

landbruk, og rekrutteringen til landbruket (av begge kjønn), 

er dårlig økonomi. Mange av utfordringene man har som 

kvinnelig bonde kan løses dersom økonomien gir rom for å 

leie inn hjelp. Dersom du ikke har en partner/kårfolk eller 

andre som er villig til å jobbe på gården, og du selv ikke er i 

stand til å gjøre jobben f.eks. i forbindelse med et svanger-

skap/fødsel oppstår det både en praktisk og en økonomisk 

utfordring. Denne virkeligheten gjør at mange kvinner vel-

ger andre, og ikke minst enklere måter å leve sine liv på. 

 

Noen hovedpunkter med sitater fra rapporten: 

Alle deltakerne er tydelig på at den største utfordringen 

for norsk landbruk, og rekrutteringen til landbruket, er 

dårlig økonomi – uavhengig av kjønn. 
«Problemet er at inntektene stort sett holder seg stabile, mens 

utgiftene mangedobler seg. Se hva som har skjedd med kraftfôr, 

diesel, gjødsel, sørviser m.m. Dette bidrar ikke til rekruttering. Det 

er mindre marginer i dag enn da jeg overtok for syv år siden. Store 

uforutsette utgifter tåles ikke, og det er vanskelig å følge med på 

nødvendige investeringer. Jeg hadde vært mer skeptisk til å begyn-

ne som bonde i dag.» 

Stor arbeidsmengde og lite fritid er andre faktorer som 

også spiller inn når kvinner vurder en framtid i land-

bruket. 
«Det verste med landbruket er den avsindig store arbeidsmengda. 

Og dei ukurante arbeidstidene (jf. alle feriar, heile sommaren og 

tilsyn nattestid dersom det er sjukdom eller kalving osv. på gong), 

og dette med at ein aldri har fri frå ansvaret sjølv om ein kanskje 

også kan klare å få tak i avløysar for ei helg.»  

Et liv som bonde har også mange positive sider. Det som 

trekkes fram er gleden med å produsere mat og gode 

oppvekstsvilkår for barn. Å produsere mat er en jobb 

som føles meningsfull og tilfredsstillende.  
«Jeg synes matproduksjon og det å holde landskapet åpent er 

viktig.» 

«Eg ser på som noko av det beste med gard at det er ein fin plass 

for barn å vekse opp. Dei har mykje plass å leike på, dei får delta 

og vere saman med andre i arbeid og dei lærer om livet, naturen 

og maten. I alle fall var det slik då eg vaks opp.» (Født i 1985).  
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Kap 4.6 Utvalsarbeid og prosjekt 
 

 
Deltakerne på møtet 26. oktober. Foran f.v.: Halstein 

Grønseth, Nortura, Brit-Kari Hauger, org.leder i Nortu-

ra, Svein Aure, Felleskjøpet N&R, Øyvind Heinåli-

Karlsen, kretsleder Nortura, Svein Magne Dahle, 

arb.utvalget for Nortura, Ottar Longva, fylkesjordsjef. 

Bak fra venstre: Inge Martin Karlsvik, Bondelaget, Tu-

rid Strøm, Bioforsk Økologisk, Arnar Lyche, Bondela-

get, Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest og Magna 

Torvund Bergem, Fylkesmannens landbruksavdeling 

(Foto: Arild Erlien). 

 

STORFEKJØTTPROSJEKT 
I desember 2011 tok storferepresentantar i Nortura kontakt 

med fylkesbondelaget om å starte eit storfeprosjekt. Fylkes-

styret drøfta saka i januar, og var i utgangspunktet positiv til 

tiltak som fører til økt storfekjøttproduksjon. En utfordring 

for økt storfekjøttproduksjon i fylket er å bli bedre på grov-

forproduksjon. Styret viste til de mange prosjektene som er 

på gang og at det kan være knapphet på midler. Det er ve-

sentlig for at M&R Bondelag skal støtte et storfekjøttpro-

sjekt at det dekker hele fylket og ikke bare deler av regio-

nen. Saka vart også drøfta på fylkesstyremøtet i april. 

   Etter et initiativ fra fylkesleder i TYR, Øyvind Heinåli-

Karlsen, inviterte Møre og Romsdal Bondelag 26. oktober til 

et møte på Fylkeshuset for å diskutere storfekjøttproduksjo-

nen i fylket. Deltakere på møtet – se bildetekst over. 

   Bakgrunnen for initiativet til TYR og Bondelaget er den 

store underdekningen på storfekjøtt. Ca 20 prosent av stor-

fekjøttet blir nå importert. Prognosene for 2012 viser en 

underdekning på 8.300 tonn. Trenden er at det blir færre 

melkekyr som melker mer, og dermed færre fødte kalver. De 

fleste melkeprodusenter fyller opp husdyrrommet med mel-

kekyr og selger oksekalvene. Det er nødvendig å slakte 

mange av disse i svært ung alder, da det ikke finnes kjøpere. 

Dessuten blir ca 10 prosent av kvigene slaktet før de har 

kalvet.  

   Hvis stipulert underskudd skal dekkes av ammekyr, treng-

er vi 80.000 flere ammekyr om 10 år. For å øke storfekjøtt-

produksjonen er det nødvendig å stimulere til økt kjøttpro-

duksjon i melkeproduksjonen og øke antall ammekyr. 

   Det ble en konstruktiv diskusjon der alle deltok aktivt, og 

det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med mandat å 

jobbe fram handlingsplan/prosjekt for økt storfekjøttproduk-

sjon i Møre og Romsdal.  

   I arbeidsgruppa deltar Nortura v/Brit Kari Hauger, TYR 

v/Ole Sigbjørn Iversen, Landbruk Nordvest v/Sivert Mauset, 

Bioforsk Økologisk v/Turid Strøm og Bondelaget v/Arnar 

Lyche.  Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 29. november 

på Bondelagskontoret i Molde. 

 
Møte i arbeidsgruppa for storfekjøttprosjektet: Bak f.v.: 

Hallstein Grønset og Brit Kari Hauger frå Nortura, Ole 

Sigbjørn Iversen frå TYR. Foran f.v.: Turid Strøm, Bio-

forsk, Sivert Mauset, Landbruk Nordvest og Arnar Ly-

che, Bondelaget (Foto: Arild Erlien) 
 

 

MATFESTIVALEN 
Tidlegare fylkesleiar i Bondelaget og stortingsrepresentant, 

bonde Jørgen Holte frå Volda, var frå 2006 til 2012 Bonde-

lagets representant i styret for Den Norske Matfestivalen i 

Ålesund. Han sa frå seg attval til styret. På styremøtet 24. 

januar oppnemnte styret nestleiar Birgit Oline Kjerstad som 

Bondelaget sin kandidat til styret i Matfestivalen. 

   På generalforsamling i mars 2012 vart Birgit Oline Kjer-

stad valt som nytt styremedlem.  

   Ho oppsummerer styrearbeidet slik: Eit breitt samansett 

styre med mange dyktige personar. Ein samanheng der ho 

kan representere bonden i møte med folk i heilt andre bran-

sjar. Reiseliv, politisk, fiskeri, landbrukssamvirke og for-

valtning. I eit område (Sunnmøre) som ikkje har hovudfoku-

set på landbruk. Vi er representerte med samvirkefolk i 

styret frå både Nortura og Tine. Det er dyktige folk og vikti-

ge for oss, - men dei er ikkje bønder.....  

   Opplevd stor interesse og positiv respons frå dei andre i 

styret på at ein matprodusent kom inn i styret. Meir profile-

ring  av landbruk og landbruksprodukt var eit uttalt ynskje 

frå styret. Ikkje berre det reint kommersielle, men og det 

som har med det kulturelle å gjere. (Meir "kjøt"). Har inn-

trykk av at dette kanskje er ein viktigare arena enn ein har 

tenkt for å synleggjere bonden og kjempe for produsenten 

sitt "eigarskap" til maten. Ikkje først og fremst møtet med 

den alminnelege festivaldeltakaren, men med personane bak 

som legg føringane for innhald og fokus. Kjedene er på 

denne arenaen. Om vi ikkje er der vil dei ta over historia til 

maten. Usynleggjering er farleg for oss. 

   Møre og Romsdal Bondelag deltok ikkje med stand og 

aktivitetar under årets Matfestivalen 22.-26.august. Men 

nestleiar Birgit Oline Kjerstad var tilstade som styremedlem 

i Matfestivalen, og deltok alle dagar på arrangement. Og ho 

representerte Bondelaget på Daglegvaredagen 23. august. 
 

GEIT I VEKST 
Prosjektet Geit i Vekst er inne i sin andre periode som går 

frå 01.07.2010 til 01.04.2014. Prosjektet er retta inn mot 

geitehaldet og omfattar Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal. Prosjektleiar Ola Søgnesand har kontor-

plass hos Tine Meieriet Vest i Førde. 
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   M&R Bondelag er ein av mange deltakarar i prosjektet 

saman med fylkesbondelaga, småbrukarlaga, sau- og geit og 

landbruksavdelingane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 

og  Hordaland,  Nortura og TINE Meieriet Vest. Aktiviteten 

i prosjektet er god med stor stor vekt på fornying av drifts-

apparat og full sanering av alle geitebuskapar. 

   Petter Melchior frå Norddal er medlem i styringsgruppa. 
 

GRØNTUTVALET 
Audun Skjervøy frå Norddal er Møre og Romsdal Bonde-

lags medlem i Grøntutvalet Vest i 2012, som er sett saman 

av representantar frå bondelaga frå dei tre fylka Hordaland, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalet består 

av produsentar innan frukt, bær og grønt. Det er fylkesbon-

delaga som utnemner representantar til utvalet. 

   Utvalet kjem kvart år med innspel til fylkesbondelaga sin 

uttale til jordbruksforhandlingane. 

   Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnemnt som grønt-

talsperson i M&R Bondelag.  

   26. november deltok han på møte som grønt, frukt og 

bærutvalet i Norges Bondelag heldt i  Oslo. Det er eit ønskje 

å få betre kontakt med fylkesutvala slik at det sentrale utva-

let kan gjere ein betre jobb og dermed ivareta medlemmane 

sine interesser på ein betre måte. 
 

INN PÅ TUNET 
Nestleiar Birgit Oline Kjerstad er  Bondelagets representant 

i Fylkesmannens styringsgruppe for Inn på tunet-prosjektet i 

Møre og Romsdal. Styringsgruppa har eit eller to møter 

årleg, og består av landbruksdir. Anne Berit Løset, prosjekt-

leiar og sekretær for gruppa Aud Lindset Drågen (80% stil-

ling), fylkeslege Christian Bjelke, utdanningsdir. Alf Wal-

germo, Birgit Oline Kjerstad. Det er 44 tilbydarar i M&R.  

 

AUKA SMÅGRISPRODUKSJON 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøfta i 2011 som ein 

del av rekrutteringsarbeidet eit initiativ frå fylkesleiar Inge 

Martin Karlsvik for å fremme nye produksjonar, særleg dei 

kraftfôrbaserte, og gjerne i eksisterande husdyrbygg.  Etter 

møter i mai og september, vart styringsgruppe, prosjektplan 

og utlysing av prosjektleiar avklara hausten 2011. 

   Styringsgruppa består av leiar Jorunn Gunnerød (Norsvin), 

Ottar Longva (FMLA), Hans Frafjord (Bondelaget), Ingrid 

Aarnes (Gjermundnes), Harald Dalsbø (FK Agri), Svein 

Aure (FKNR), Asbjørn Ramselien (Nortura), Brit Kari Eid-

seflot Hauger (Nortura) og prosjektleiar  Reidar Lindset. 

    Dåverande styremedlem Hans Frafjord, Vestnes, vart 

oppnemnt som Bondelagets representant i styringsgruppa. 

På årsmøtet 2012 sa han frå seg attval til fylkesstyret, men 

styret ønska at han held fram ut tida i styringsgruppa for 

svineprosjektet. 

   Reidar Lindset (53) tok i april 2012 til i stillinga som pro-

sjektleiar for det treårige prosjektet Auka smågrisproduksjon 

i Møre og Romsdal. Siktemålet er å rekruttere eit tital nye 

bønder til drive med smågris for å styrke dei kornbaserte 

produksjonane i fylket.  

   Ei negativ utvikling i antal smågrisprodusentar i Møre og 

Romsdal var bakgrunnen for at Nortura, Norsvin, Felleskjø-

pet, Fylkesmannen, Gjermundnes vidaregåande skule og 

Bondelaget i lag gjekk saman om prosjektet å rekruttere nye 

smågrisprodusentar. I 1995 søkte 137 produsentar om pro-

duksjonstilskot på purker, medan søknadstalet i 2011 berre 

var 40 produsentar. Det kan m.a. vere bønder som har slutta 

med mjølkekyr som ønskjer å nytte gode driftsbygg til opp-

start av nye produksjonar. 

   Den nye prosjektleiaren Reidar Lindset er opprinneleg frå 

Tresfjord i Vestnes kommune. Han har dei siste åra vore 

busett på Stange, der han var avdelingsleiar på Jønsberg 

vidaregåande skule med ansvar for den praktiske drifta. 

   Reidar Lindset er tilsett i 50 prosent stilling i Nortura med 

kontorplass ved Nortura Molde, og vil i tillegg kombinere 

denne prosjektleiarstillinga med driftsleiing av Rypdal pur-

kering i Tresfjord. Mange bønder har allereie meldt si inte-

resse, og Lindset oppfordrar fleire til å ta kontakt.  

Møte med Innovasjon Norge 
6. november vart det halde møte med Innovasjon Norge om 

prosjekt. På dette møtet deltok fylkesleiar Inge Martin 

Karlsvik frå Møre og Romsdal Bondelag. Møtet drøfta mo-

geleg prioritering av utbyggingsprosjekt på gris, og mark-

nadssituasjon gris samt status og trend svineproduksjon i 

M&R. Det er ei utfordring for Innovasjon Norge å delta på 

finansiering av nyetableringar innan svineproduksjon pga 

marknadssituasjonen. Eksisterande produsentar som treng 

tilpassingar vil vere rom for støtte til. 

 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik, og org.-sjef Arnar Lyche 

er Bondelagets representantar i Landbruksselskapet i Møre 

og Romsdal. Leiarane i faglaga og landbruksdirektør utgjer 

styret. Daglege leiarar i faglaga har møte- og talerett i styret. 

 

INNOVASJON NORGE 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, som er fylkesstyremedlem i 

Bondelaget, har vore landbruksnæringa og Bondelaget sin 

representant i det regionale styret for Innovasjon Norge i 

Møre og Romsdal sidan 2008. Ho vart hausten 2011 attvalt 

som medlem i styret for perioden 1. januar 2012 – 31. de-

sember 2013. 

   Tillitsvalde bønder i Bondelaget har representert landbru-

ket i Møre og Romsdal i innovasjonsstyret i fleire år. Før 

Anne Katrine Jensen vart valt i 2008 satt dåverande styre-

medlemmer i Bondelaget, Anne Marie Nakken frå Nesset og 

Mali Romestrand frå Vestnes, fleire periodar i styret for 

Innovasjon Norge og tidlegare SND. 

   Styret i Innovasjon Norge er ein viktig posisjon for land-

bruket. Her skjer mange viktige val og prioriteringar for 

næringslivet i fylket, inkludert landbruket. Innovasjonsstyret 

fordeler BU-midlane og fleire andre låne- og støtteordning-

ar. Rundt 25 prosent av midlane som vert forvalta av Inno-

vasjon Norge er ein del av bøndene sin inntektsavtale, jord-

bruksavtala. 

   Styret er oppnemnt av hovudstyret i Innovasjon Norge, og 

består av desse medlemmer 2012-2013: Leiar Kristine 

Landmark (sjølvstendig rådgjevar), nestleiar Terje Dyrseth 

(adm. dir. Brunvoll AS), Torill Ytreberg (regiondirektør 

NHO), Rune Solenes Opstad (distriktssekretær LO), Leif 

Inge Karlsen (direktør Bentneset Invest AS), Anne Katrine 

Jensen (bonde), Randi Karin Asbjørnsen (fylkespolitiker og 

daglig leder i Data Pro S) og Knut Flølo (fylkespolitikar). 

   Anne Katrine Jensen har på fleire fylkesstyremøter i Bon-

delaget orientert om aktuelle saker frå Innovasjon Norge. 

Samlingar i Bondelaget 
Norges Bondelag har siste året halde to samlingar for Bon-

delaget sine regionstyremedlemmar i Innovasjon Norge, 

som Anne Katrine Jensen har delteke på. På samlinga 23. 

februar var tema BU-midlane og regionalisering. Føremålet 

med samlinga 7. desember var å ha ein felles diskusjon om 

planar og strategiar for bruken av landbrukets investerings-

midlar, og for utveksling av erfaringar på tvers av regionane. 
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BU-MIDLANE 
I samsvar med tildeling av fylkesvise BU-midlar er Fylkes-

mannen si landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av desse 

midlane med faglaga i landbruket; Bondelaget, Småbrukar-

laget og Allskog (tidl. Skogeigarforeninga). På samrådings-

møta deltek også Innovasjon Norge og fylkeskommunen. 

   Saker knytta til forvaltning av Bygdeutviklingsmidlane er 

både lagt fram som orienteringssaker for Bondelagets fyl-

kesstyre, og som eigne vedtaksaker. 

   Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar Lyche 

deltok på samrådingsmøtet 10. januar. Tema: Næringsstrate-

gien 2012, Landbruksmeldinga for M&R, BU Utviklingstil-

tak – Rapport for 2011, Nettverk for Rådgjeving, Forsking 

og Utvikling, Svinekjøtprosjektet, Mulig prosjekt – Fordyrk-

ing og forkvalitet og Eldre bygningar – Ny bruk. 

   På styremøtet i Bondelaget 24. januar drøfta styret regio-

nal næringsstrategi  for Møre og Romsdal. På samrådings-

møtet 10. januar vart taket etter Bondelaget sitt ønske heva 

til maksgrense 900.000 og 20% av kostnadsoverslag (maks 

30%). Det var også eit uttalt ønske å premiere trebruk i 

bygningar av klimaomsyn. Forslaget var 50.000 kr i maks 

støtte. Det hadde ført til at maks tak for andre prosjekt hadde 

blitt 850.000. Bondelaget gjekk imot dette då det ikkje var 

handsama i styret, og vi hadde vedtak på 900.000 kr. 

   Styret vedtok at bruk av tre i bygningar ikkje bør finansie-

rast over BU-midlar til bruksutbygging. M&R Bondelag går 

inn for å ha like reglar for alle utbyggingar (900.000,-/20%) 

   Det vart ikkje halde samrådingsmøte hausten 2012. I sta-

den har fylkesleiar Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar 

Lyche delteke på møter og seminar om Regionalt Miljøpro-

gram - Ny programperiode 2013-2016. Etter føringane frå 

Statens Landbruksforvaltning (SLF) er det Fylkesmannen 

som skal fastsette RMP, etter samråd med fylkeslaga til 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag. Det er 

også sagt at RMP skal utviklast «i samarbeid med den regi-

onale partnarskapen» (Sjå omtale RMP kap 4.7.) 

 

REKRUTTERING. LIKESTILLING. 

KOMPETANSE 
Møre og Romsdal Bondelag vart i 2010 tildelt midler frå 

fylkeskommunen til målretta arbeid med rekruttering, like-

stilling og kompetanse for 2010-2011. Ordninga vart vidare-

ført, og M&R Bondelag fekk etter søknad i mai/juni 2011 

tilsegn om nye kr 300.000 for 2011-2012. Dette er midlar frå 

jordbruksavtala, formidla av LMD via fylkeskommunen. 

Bondelaget si satsing er i samsvar med departementet sin 

prioritering og delmål i Fylkesplan. 

Det et sett opp tiltak der hovudpunkta er: 

 Rekruttering: Fokus på vilkåra for å drive næring 

gjennom fokus på nye unge. 

 Likestilling: Få fleire kvinner til å drive gard og ta 

tillitsverv. 

 Kompetanse: Ein ny generasjon bønder med land-

bruksfagleg opplæring ved m.a. å ta landbruksskule. 

Satsing på rekruttering som tema i seg sjølv er også ein 

føresetnad for å skape interesse for utdanning og for land-

bruk som leveveg for både menn og kvinner. Rekruttering er 

uttalt prioritert målsetting for landbruksnæringa i fylket. Vi 

ønskjer å byggje opp bondeyrket som merkevare basert på 

fagkunnskap, livsstil, bygdeverdiar. Vi ønskjer å ha eit tyde-

leg fokus på ”den moderne unge bonden” som ein arbeidstit-

tel. Bondelaget har 450 medlemer under 35 år i M&R. 

   Arbeidet med rekruttering som gjennomgåande tema har 

vore ei vitamininnsprøyting, endra fokus i organisasjonen  

 
Dei tre unge engasjerte kvinnelege bøndene Jorunn 

Gunnerød, Molde (t.v.), Bente Bjerkeset Solenes, Gjem-

nes og Eldrid Mordal Sollid, Fræna, fortalde om seg og 

sin gard på Bondelagets samling for unge, nye bønder i 

Molde 28. og 29. januar (Foto: Arild Erlien) 
 

positivt, og det er gode tilbakemeldingar  både i lokallag og 

fylkeslaget. Rekrutteringssituasjonen har snudd i mange 

kommunar og fleire unge er på veg inn i næringa, det er 

fleire unge som tek tillitsverv, stor interesse for våre tema-

samlingar, auka interesse og merksemd rundt fagutdanninga, 

og det er fleire unge kvinner som tek over og driv gard sjølv. 

   Mange aktivitetar og oppstarta konkrete oppgåver knytta 

til tildelinga av midler 2011/2012, er gjennomført over fleire 

år, og dermed omtala i årsmeldingane både i 2011 og 2012, 

medan nokre vert fullført først i 2013. 

   Aktivitetane og oppgåvene knytta til prosjektet er eller vil 

bli innarbeid fast i organisasjonsarbeidet. I årsmeldinga er 

dei omtala i kap 4. – organisasjonssaker og informa-

sjons- og utadretta aktivitetar. 

 

”FORTSATT DRIFT PÅ LIVSKRAF-

TIGE LANDBRUKSBEDRIFTER” 
Etter initiativ frå Fylkesmannens landbruksavdeling hadde 

Bondelaget 25. oktober 2011 møte med FMLA om etable-

ring av prosjekt med tema Rekruttering. Hovedide: Prosjekt 

som tek utgangspunkt i bedrifta, ikkje i potensiell overtakar. 

   Styret i M&R Bondelag vedtok på møte 6.-7.desember 

2011 å starte prosjektet, at Møre og Romsdal Bondelag vert 

prosjekteigar, og at M&R Bondelag deltek i styringsgruppa. 

   Arbeidsmøte 15. desember 2011 drøfta vidare framdrift av 

prosjektet, og drøfta erfaringar frå andre tilgrensande pro-

sjekt, og semje om å utarbeide ei prosjektskisse. MÅL for 

prosjektet: Berge livskraftige landbruksbedrifter i M&R. 

   Det vart våren 2012 laga ei skisse saman med Fylkesman-

nen, og ein avventa møte med fylkeskommunen.  

   Innan fristen 1. oktober vart det sendt søknad til Møre og 

Romsdal Fylkeskommune om midlar til rekrutteringspro-

sjekt et ”Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter”. 

Det blir søkt om prosjektleiar 100 prosent stilling i 3 år. 

    Regional- og næringsutvalet gjorde i møte 13. november 

slikt vedtak: ”Regional- og næringsutvalet løyver Møre og 

Romsdal Bondelag eit tilskot på kr 300.000 til prosjektet 

”Fortsatt drift på livskraftige landbruksbedrifter”. Tilskotet 

er avgrensa inntil 40 % av godkjente kostnader”. 

   Fylkeskontoret sendte 20. november søknad om BU-

midlar til Fylkesmannen/Innovasjon Norge. 

    M&R Bondelag mottok brev 12. desember 2012 frå Fyl-

kesmannen i M&R om løyving på kroner 400.000 eller inntil 

55 prosent av godkjend kostnadsoverslag. Løyvinga gjeld 

for første året i prosjektet. Målet med prosjektet er å berge 

livskraftige landbruksbedrifter i Møre og Romsdal. Prosjek-

tet kan vere med på å vidareføre drifta på flest mogleg 

gardsbruk. Det er venta at prosjektet kjem i gang i 2013. 



50 

Kap 4.7 Andre saker 

   
Leiarmøtet og Midtnorsk temakonferanse i Trondheim 7. og 8. nov. var eit samarbeid mellom Bondelaga og landbruksor-

ganisasjonane, og samla over 400 tillitsvalde. Infosjef i Tine, Øystein Syrstad leia paneldebatten. I panelet deltok: Trond 

Reiersrud (Tine), Sveinung Svebestad (Nortura), Merete Furuberg (Småbrukarlaget), Nils T Bjørke (Bondelaget), Bjørnar 

Schei (Felleskjøpet Agri), Bjørn Mathisen (Norsk Landbruksrådgiving), Ole H. Bakke (Allskog) (Foto: Arild Erlien) 

 

SAMARBEIDSAKTIVITETAR  

MELLOM BONDELAGET OG  

SAMVIRKEORGANISASJONANE  
Nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Birgit Oline Kjer-

stad, møtte i Stjørdal 27. januar på årsmøtet i samarbeidsrå-

det for landbruket i Midt-Norge (fylka Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Leiar i Sør-Trøndelag 

Bondelag, Lars Morten Rosmo, er leiar i samarbeidsrådet. 

Arbeidsutvalet har i 2012 for øvrig bestått av Bjørnar Schei 

(FKA) og Ivar Aae (NLR), Averøy. 

   Samanslutninga består av midtnorske representantar for 

Norsk Landbrukssamvirke, Allskog og Norsk Landbruks-

rådgivning, i tillegg til fylkeslaga for Norges Bondelag og 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

   M&R Bondelag sitt samarbeid med samvirket skjer frå sak 

til sak, og er knytt til møter og saker som likevel skal bli 

gjennomførte. Dette varierer frå år til år ettersom kva aktivi-

tetar som er aktuelle. Av omsyn til avstandar og noko ulike 

samvirkeorganisasjonar, har M&R behov for å gjere ein 

jobb i tillegg utanom det regionale samarbeidet som er etab-

lert med fylkesbondelaga og samvirket i Midt-Norge. 

   Ein viktig del er å skape nettverk og møteplassar mellom 

representantar for næringa og andre samfunnsaktørar og 

organ, og halde løpande kontakt med desse. Bondelaget har 

brei kontakt med andre landbruksorganisasjonar som Tine, 

Nortura, Felleskjøpet og Allskog. 

Aktivitetar med samvirkeorganisasjonane i 2012: 
* 28. og 29. januar: Samling for unge, nye bønder i Molde, 

med 25 deltakarar frå heile fylket. Lasse Krogseth, til dagleg 

rådgjevar i økonomi og strategi i TINE Midt-Norge, tok 

grundig for seg det å styre garden som bedrift. 

* Mars 6: Samvirketillitsvalde med på handsaminga uttale 

jordbruksforhandlingane. 

* Mars 9.-10: Årsmøte Møre og Romsdal Bondelag med 

brei landbrukskonferanse for Møre-landbruket . 134 deltaka-

rar og samvirkerepresentasjon med talerett. 

* Mars/april:  landbrukets påskekampanje 

* August: Open Gard på 3 plassar. 

* August og september: Stand og utadretta aktivitetar saman 

med samvirke på Syltemartna og Dyregoddagane. 

* November 10. og 17: Eigarskifte-kurs i i Kristiansund og i 

Ørsta med 55 deltakarar. 

* Nov 7.-8: Leiarmøte / Midtnorsk temakonferanse Tr.heim. 

* 24.-25. januar: Fylkesstyret deltok på Felleskjøpet og 

Bondelaget sin årlege kornkonferanse. 

* Samarbeid og representasjon Fylkesmannen og Land-

bruksavdelinga. 

* Samarbeid med samvirket om oppstart av prosjektet Auka 

smågrisproduksjon og storfekjøttprosjekt. 

* Forvaltninga Landbruksselskapet i M&R sine fondsmidlar. 

* Kontakt med Landbruksskulen, og møter om landbruksut-

danninga. 

* Målretta arbeid m/ rekruttering, likestilling og kompetanse 

* Oppslutninga om Felleskjøpet og kornsiloen 

* Den norske Matfestivalen i Ålesund styrerepresentasjon. 

* Samarbeid og kontakt med Møre og Romsdal Nei til EU. 

* Kontakt og samarbeid med Møre og Romsdal Fiskarlag. 

* Informasjon, mediekontakt og pressemeldingar. 

* Breidt arbeid med ny landbruksmelding for M&R. 

* Eigne møter med stortingsrepresentantar på Mørebenken 

* Eigne møter med fleire politiske fylkesparti, samråd og 

skuletimer om landbrukspolitikken, m.a. med Arbeiderpar-

tiet og Høgre i september. 

* Politikarkontakt fleire kommunar og fylkeskommunen. 

* Innspel til fylkespolitiske organ om uttale framfor jord-

bruksforhandlingane. 

* Brosjyre landbruket i fylket og alle kommunane reviderast 

og distribuerast heile året. 

* Kontakt med skulane i einskilde kommunar, potetdagar, 

osb i regi lokale Bondelag. 
 

 

Samvirkeorganisasjonane deltek med produkt på Open 

Gard.. Her vertskapet i Fræna, Anne Rygg Lindseth og 

Jon Arne Lindseth, og leiar i Fræna Bondelag, Elling 

Kvammen (t.h.). (Foto: Arild Erlien) 
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FORSKNING I MIDT-NORGE 
Landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Samar-

beidsråd, tok i 2009 initiativ til å opprette det treårige pro-

sjektet Grønn forskning i Midt-Norge. Hensikten er å bidra 

til mer forskning retta mot det midtnorske landbruket, og 

ikke minst å bidra til at landbruksnæringa selv blir en mer 

aktiv samarbeidspartner og premissleverandør for den forsk-

ninga som gjennomføres. Økt involvering under planleg-

gingen og gjennomføringen av forskninga, fra gårdbrukere, 

skogeiere, større bedrifter, organisasjoner og faglag, skal 

øke sannsynligheten for at resultatene tas i bruk. Prosjektet 

sluttføres i januar 2013. 

Prosjektverksted landbruk 
Nestleder Birgit Oline Kjerstad og organisasjonssjef Arnar 

Lyche deltok 11. april på prosjektverksted landbruk Stjørdal. 

Grønn forskning i Midt-Norge inviterte til en uformell mø-

teplass og diskusjoner rundt konkrete problemstillinger for å 

starte arbeidet med, eller komme ett skritt videre på, nye 

skisser og søknader for FoU-prosjekt rettet mot landbruket.  

   Målsettingen var en uformell og praktisk arena der 

næringsaktører, forskere og representanter for offentlig 

sektor møttes for å diskutere flere konkrete prosjektideer og 

møte flere samarbeidspartnere på én dag. Ulike prosjektideer 

kan deretter videreutvikles i retning av fullstendige skisser 

og søknader rettet mot fremtidige utlysninger. 

   Over 40 personer deltok fra regionale og nasjonale forsk-

ningsmiljø med relevans til landbruket, arbeidsgruppene til 

Grønn forskning i Midt-Norge, rådgivingsenheter i Midt-

Norge, midtnorske Bondelag og Bonde- og småbrukarlag, 

ulike enkeltstående bedrifter, og representanter for fylkes-

kommunene og Fylkesmannens landbruksavdelinger i Midt-

Norge. 

   Det som kom fram på prosjektverkstedet ble fulgt opp på 

styremøte i Bondelaget 30. april, da styret drøftet arbeidet i 

Grønn forskning og behovet for ny kunnskap i midtnorsk 

landbruksnæring, samt forskningsprosjekt der en kan søke 

midler fra Bionærprogrammet (Bærekraftig verdiskapning i 

mat- og biobaserte næringer).  

   Styret i Møre og Romsdal Bondelag gjorde vedtak om at 

de vil være en aktiv pådriver for få finansiert gode forsk-

ningsprosjekt i vår region som er lett tilgjengelig og kommer 

praktisk og økonomisk til nytte for bonden.  

Vestnorsk prosjekt om drenering 
Bioforsk Furuneset tok på forsommeren kontakt med Møre 

og Romsdal Bondelag om støtte til et stort vestnorsk pro-

sjekt om drenering. Det ble svart tilbake at Møre og Roms-

dal Bondelag ikke har penger å bidra med, men gir sin fulle 

støtte til at forskningsprosjektet ”Verknad av drenering på 

jordfysisk tilstand, arealproduktivitet, lystgassutslipp og 

økonomi i grovfôrdyrking på Vestlandet”, under forutset-

ning av at det gjennomføres slik det er forespeilet. Det be-

grunnes med at det er knyttet store utfordringer til drenering 

av dyrkajorda. Blant annet er det nødvendig å "fôre" byrå-

kratene og politikerne med forskningsresultater som synlig-

gjør hvordan de ulike faktorene virker på hverandre. 

Frå husdyrgjødsel til biogass 
I mars vart det inngått intensjonsavtale mellom Møre og 

Romsdal Bondelag og Bioforsk Økologisk om gjennomfø-

ring av prosjektet ”Frå husdyrgjødsel til biogass – korleis 

kom i gang”, dersom prosjektet blir innvilga midlar frå KIL 

2012. Hovudmålet i det omsøkte prosjektet er å utforme eit 

kurstilbod retta mot gardbrukarar som kan vere interesserte i 

å etablere biogassanlegg på eigen gard med husdyrgjødsla 

som basisressurs. 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelag sin samarbeidspartnar når 

det gjeld forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-

ningar til best muleg pris med medlemsrabatt og førebyg-

gande tiltak. Det nære samarbeidet gjennom ei årrekke betyr 

i praksis at det ikkje er aktuelt for lokal- eller fylkeslag å 

lage til organisasjonsmessige tiltak saman med andre sel-

skap. 

   Fylkeslaget har god kontakt med tilsette i selskapet gjen-

nom heile året. Representantar frå Gjensidige deltek som 

gjestar på fylkeslaget sitt årsmøte i mars og leiarmøtet i 

november, og dei mottek fylkeslaget sine lokallagsbrev til 

orientering. Tidlegare fylkesleiar Knut Sjømæling er styre-

leiar i Gjensidige Nordmøre og Romsdal. 

   I følgje avtalen skal det vere årlege møter i samarbeidsut-

valet mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. Fyl-

kesleiar Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar 

Lyche deltok på møte med Gjensidige 8. februar. Tema var 

arbeidsplan 2012 for samarbeidet mellom M&R Bondelag 

og Gjensidige, som og vart drøfta i fylkesstyret 16. februar.  

Målet for samarbeidet er:  

- Å skape grunnlag for enda flere medlemmer til Norges 

Bondelag og øke andelen av medlemmer i Norges Bon-

delag som har og samler sine forsikringer i Gjensidige. 

- At det ikke skal skje skader eller ulykker på min gård 

- At medlemmene i Norges Bondelag skal ha riktige, 

kostnadseffektive og gode forsikringsløsninger 
 

 

SAMARBEIDET MED NEI TIL EU 
Johs Bae frå Averøy er fylkessekretær i ei 60 prosent stil-

ling. Bae har heimekontor i Averøy. Ole Kvalheim, Molde, 

er fylkesleiar. 

    Fylkeslaget har oppmoda lokallaga i Bondelaget om å 

hjelpe til med skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er viktig 

å kunne vise til ei stadig aukande medlemsmasse. 

   På styremøte 16. februar vedtok fylkesstyret å støtte Nei til 

EU med kroner 4.000 til innkjøp og utdeling av boka ”Al-

ternativer til EØS-avtalen” til alle på fylkesårsmøtet i M&R 

Bondelag. 

Ope møte  
Nei til EU hadde 10. mars fylkesårsmøte på formiddagen 

same dag som Bondelaget hadde sitt årsmøte på Rica Seilet 

Hotell i Molde. Nei til EU inviterte alle utsendingar og gjes-

tar på fylkesårsmøtet i M&R Bondelag etter lunsj til opent 

møte ”Landbruk og EØS”, og ”EU-kampen 1972 og 1994”. 

Hildegunn Gjengedal (tidligare direktør for Landbrukets 

Brussel-kontor) belyste norsk landbruks fremtid innanfor 

EØS-avtalen. Deretter hadde historikaren Roar Madsen eit 

innlegg om EU-kampen i 1972 og 1994, med særleg fokus 

på Møre og Romsdal, og orienterte om historiebokprosjekt. 

13 personar frå Bondelagsårsmøtet deltok på den opne møtet 

i Nei til EU. 
 

 

ØKOLOGISK LANDBRUK  
Styremedlem Anne Katrine Jensen har vore Bondelagets 

representant på fleire møter hos Fylkesmannens landbruks-

avdeling om revidering av Handlingsplan for økologisk 

landbruk i Møre og Romsdal 2012-2015. Handlingsplanen 

er bygd på Stortingsmelding 9 ”Velkomen til bords” og 

Regjeringa sin handlingsplan ”Økonomisk, agronomisk – 

økologisk!”. Den er utarbeida i samarbeid med Bioforsk 

Økologisk, Landbruk Nordvest, Bondelaget, Bonde- og 

småbrukarlaget og OIKos Midt-Norge. 
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   10. februar vart det halde seminar på Høgskolen i Molde 

om økologisk landbruk i Møre og Romsdal. Anne Katrine 

Jensen og Arnar Lyche deltok for Bondelaget. 

   Konferansen vart arrangert av Landbruk Nordvest i sam-

arbeid med Møre og Romsdal Bondelag, Møre og Romsdal 

bonde- og småbrukerlag, Møre og Romsdal bygdekvinnelag 

og Fylkesmannens landbruksavdeling. 

 
 

LANDBRUKETS HMS-TJENESTE 
Dette er landbruket si eiga bedriftshelseteneste. Verksemda i 

Møre og Romsdal har vore organisert i 3 regionar. Kvar 

region er knytta opp til kvar si ordinære bedriftshelseteneste 

som finst i regionen frå før, og kvar region har sin HMS-

rådgjevar som kun arbeider med landbruk i minst 50 prosent 

stilling. Møre og Romsdal er knytta til distrikt 2, Midt-

Norge med distriktsleiar Per Olav Rian som har ansvar for 

oppfølging av nettverk og rådgjevarar i Møre og Romsdal. 

Det er framleis mange bønder som burde melde seg inn i 

Landbrukets HMS-teneste. 

   Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelaget sin fylkes-

kontakt i HMS-arbeidet. 
 

HMS-rådgjevarar i Møre og Romsdal: 
Nordmøre:  Sigmund Moen Trønsdal, tlf 900 46 093 

Romsdal:  Gunn Hofset Innerdal, tlf 913 72 385 

Sunnmøre:  Trude Iren Saure, tlf 975 28 775 

Distriktsleiar:  Per Olav Rian, per.olav.rian@lhms.no ,   

tlf  992 98 451 
 

Regiongruppene avvikla 
3. mai 2012 var det møte i Fylkesgruppa for Landbrukets 

HMS-teneste i Møre og Romsdal på Bondelagskontoret i 

Molde. I tillegg til representantar frå Landbrukets HMS-

teneste møtte representantar frå faglaga og tillitsvalde leiarar 

i HMS-regiongruppene i fylket. Frå Bondelaget møtte Arnar 

Lyche og Atle Frantzen. 

   På møtet var det orientering frå faglaga, og om arbeidet og 

tenestetilbodet i Landbrukets HMS-teneste. Pr 1. april 2012 

var det 580 medlemmer i fylket. Antall medlemmer auker og 

det er klart ønske om vekst. 

   Møtet drøfta vidare organiseringa og samarbeidet om 

Landbrukets HMS-teneste. Det var semje om at dei 3 regi-

ongruppene blir avvikla. Samarbeidet held fram gjennom 

Fylkesgruppa for Landbrukets HMS-teneste, som blir eit 

forum der faglaga møter HMS-rådgjevarar og distriktsleiar i 

Landbrukets HMS-teneste 1-2 gonger pr år. 

   På møtet var det også orientering om Landbrukets HMS-

kampanje, som vart dratt i gang frå våren 2012. 

Kampanje 
Atle Frantzen deltok 12. april på oppstartsamling i Oslo for 

kampanjen ”Trygghet og helse i landbruket”.  Alle organisa-

sjonane i landbruket står bak prosjektet, som har som mål å 

bidra til færre brannar, skader, ulykker og yrkeslidelsar i 

landbruket. Eit sentralt verkemiddel i kampanjen er å gjen-

nomføra markdagar i alle kommunar i 2012 og 2013. 

   Fylkesstyret i Bondelaget drøfta på styremøte 24. og 25. 

januar samarbeid med LHMS om tema ”Branner i landbru-

ket”, teke opp av HMS-rådgjevar på Nordmøre. Styret gjor-

de vedtak om at M&R Bondelag stiller seg bak gjennom-

føring av kurset Ingen røyk - ingen ild  i M&R. Kurset bør 

vere eit samarbeid mellom HMS-rådgjevar og lokale Bonde-

lag. Om muleg bør også Gjensidige vera ein samarbeidspart. 

M&R Bondelag kan bidra med å gjera kurset kjend. 

   I mange kommunar og regionar er det halde møter og kurs 

om brann og sikkerhet i landbruket. M.a. inviterte Bonde- 

 
Frå møtet 3. mai: Foran f v: Arnar Lyche (Bondelaget), 

Inge Brønstad (leiar regiongr Nordmøre), Sigurd Rovde 

(leiar regiongr Sunnmøre), Kari Rovde (HMS-rådgjevar 

Sunnmøre) og Per Olav Rian (distriktsleiar regionkontoret 

Landbrukets HMS-teneste). Bak f. v.: Atle Frantzen (Bon-

delaget) Bent K. Moen (Småbrukarlaget), Kjell Hestmo 

(salgskons regionkontor Landbr HMS-teneste), Gunn Hof-

seth Innerdal (HMS-rådgjevar Romsdal), Sigmund Moen 

Trønsdal (HMS-rådgjevar Nordmøre) (Foto: Arild Erlien). 
 

 

laga i Sunndal 28. mars til ope møte om dyrevelferd, ar-

beidsmiljø, el- og brannsikkerhet, og dei fire tilsynsetatane 

(Mattilsynet, Arbeidstilsynet, El-tilsynet og Brannvesenet) 

gjennomførte deretter samordna tilsyn på 6 gardsbruk i 

kommunen. Org.sjef Arnar Lyche møtte frå M&R Bondelag 

   Tilsvarande møter, kurs og tilsynsbesøk er gjennomført i 

mange andre kommunar. 
 

STUDIEARBEIDET - DEL AV  

AKTIVITETEN I BONDELAGET 
Studiearbeidet er ein viktig del av det faglege og organisa-

sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som til no har vore 

medlem av Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Frå 1. januar 

2012 vart BSF og Studieforbundet Populus slått saman til 

Studieforbundet næring og samfunn.  
   18.april vart det halde stiftingsmøte for Studieforbundet 

næring og samfunn Møre og Romsdal på Felleskjøpet sitt 

møterom i Molde. Lov om vaksenopplæring set krav om 

regional organisering av studieforbund. Medlemsorganisa-

sjonar i tidlegare BSF som direkte eller indirekte har kursak-

tivitet og representasjon i fylket var invitert til stiftingsmø-

tet. Det same gjeld medlemsorganisasjonar i Studieforbun-

det Populus. Atle Frantzen møtte for Bondelaget. 

   Styret ble: Styreleiar: Anne Lise Hessen Følsvik (Folke-

akademiet Midt-Norge), Nestleiar: Atle Frantzen (Møre og 

Romsdal Bondelag), Styremedlem: Gerd Gunnerød (Land-

bruk Nordvest), Styremedlem: Reidun Ellingsgård (Kvinne- 

og familieforbundet), Styremedlem: Åsa Rejkestam (TINE 

Midt-Norge), 1.vara: Lise Hellandsvik (Teatrets Venner ), 

2.vara: Borghild Reenskaug (TINE Meieriet Vest ), 3.vara: 

Gjertrud Vik (Kvinne- og familieforbundet). 

   Når det nye studieforbundet etablert i fylket er det naturleg 

at tidlegare ordning med fylkeskontakt ikkje blir forlenga. 

Aktivitet:  
I 2012 har Møre og Romsdal Bondelag i første rekke opp-

fordra til aktivitet på ”Dyrevelferd hos husdyr”, ”Jordbruks-

forhandlingane” og ”Praktisk HMS-arbeid.” 

Ekstra tilskot: 

Midlar som var att etter omorganiseringa av BSF i 2008 vert 

brukt som eit ekstra tilskot til godkjente studieringar i fylket. 

Midlane blir fordelt gjennom M&R Bondelag to gonger i 

året. 

mailto:per.olav.rian@lhms.no


53 

Kurskalender for Møre og Romsdal 
Kurskalender for kurs og samlingar vert lagt ut på heimesi-

dene til Møre og Romsdal Bondelag, 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal Oppdatering 

skjer fortløpande gjennom at fylkeslaget hentar informasjon 

frå organisasjonane sine heimesider. Kurskalenderen vil bli 

utvikla vidare både når det gjeld innhald og distribusjon. 

 

 

GJØDSELHANDTERING 
Har vært tema på flere styremøter gjennom året. Også fyl-

keskontoret har en del arbeid med saka. I januar sendte or-

ganisasjonssjef Arnar Lyche ei oppsummering med status 

for dagens gjødselhåndtering i Møre og Romsdal til Norges 

Bondelag på bakgrunn av endringer i regelverk for organisk 

gjødsel. Her ble kommentert spredetidspunkt, spredeareal, 

lagring og spredemetoder, gjødselplanlegging, biorest og 

slam, og miljøtiltak gjennomført av fylket mht gjødselhånd-

tering. 

   I mars fikk fylkeskontoret innspill fra lokallagsleder om 

tidspunkt for gjødselspredning, og oppfordring om å sende 

ut brev om saka til lokallaga og bønder. 

   I stedet for å sende ut brev, drøftet fylkesstyret i sitt møte 

29. mars planlegging av et fagmøte med tema husdyrgjødsel. 

Aktuelle problemstillinger som ble tatt opp var: 

 Handheving av gjødselforskrift og den virkelige si-

tuasjon for gardbrukere 

 Større gjødselmengder og mindre lagerkapasitet.  

 Økte kjøreavstander fra driftssenteret og ut til jord-

bruksareal i takt med strukturendringer.  

 Har kompensert dette ved å skaffe større og mer ef-

fektivt spredeutstyr, men tidsbruken til gjødsel-

spredning har økt for de fleste. 

 Spre husdyrgjødsla på rett sted til rett tid, men 

vanskelig å få til i praksis.  

 Flere år med krevende værsituasjoner  

Arbeidsgruppe 

Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe med styremedlemmene 

Anne Katrine Jensen og Trond Malmedal, og org.-sjef Arnar 

Lyche. I tillegg er Rose Bergslid fra Bioforsk og Oddbjørn 

Kval-Engstad i Landbruk Nordvest blitt med i arbeidsgruppa 

for planlegging av et fagmøte med tema husdyrgjødsel.  

   Arbeidsgruppa har i høst holdt flere møter på Bondelags-

kontoret med drøfting av gjennomføring av fagseminar om 

husdyrgjødsel. Seminaret er planlagt holdt i april 2013. 

Dyregod-dagane 

   På fagseminaret med 70 deltakere under Dyregoddagane i 

Gjemnes 1. september som M&R Bondelag arrangerte i lag 

med Bioforsk Økologisk og Landbruk Nordvest, med temaet 

økt matproduksjon på norske ressurser - hvordan gjør vi 

det?, var det bl.a. fokus på hva vi skal gjøre med kuskiten. 

Innleder her var Oddbjørn Kval-Engstad fra Landbruk 

Nordvest. 

 

 

REGIONALT MILJØPROGRAM (RMP) 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar Lyche 

deltok 10. september på Fylkesmannen sitt seminar om 

Regionalt Miljøprogram  (RMP), som har fireårig horisont 

med årlige justeringer, og skal lage programmet for perioden 

2013- 2016. Etter føringene fra Statens Landbruksforvalt-

ning (SLF) er det Fylkesmannen som skal fastsette RMP, 

etter samråd med fylkeslaga til Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og småbrukarlag. Det er også sagt at RMP skal ut 

 
Husdyrgjødsel var tema på fagseminaret med 70 delta-

kere under Dyregoddagane i Gjemnes 1. september  

(Foto: Arild Erlien) 

 

vikles «i samarbeid med den regionale partnerskapen». 

Fylkesmannen var bredt representert med saksbehandlere fra 

både landbruk-, miljøvern- og kulturavdelinga. Begge fagla-

gene var invitert, men det var kun Bondelaget som stilte. 

   Fylkesmannens landbruksavdeling ville ha mer til miljø-

rett ”vanlig landbruk”, bedre håndtering av husdyrgjødsel – 

tiltak mot nitrogen-/fosforsløsing og klimagasser, mer og 

bedre beiting – dyrehelse?, og gjennomføring av vassram-

medirektivet.  

   Statens landbruksforvaltning har utarbeidet ei ”menyliste” 

hvor en kan velge mellom 57 forskjellige tiltak. Dette er 

gjort for i større grad å standardisere RMP mellom fylkene. 

På møtet lanserte Bondelaget forslag om å gi støtte til bruk 

av slangeutstyr gjennom RMP. Samtidig noe kritisk til ord-

ningen om redusert jordarbeiding og kanskje kunne potten 

som brukes til bratt areal reduseres noe. 

   Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet saken i møtet 

18. september, og gikk inn for at alle eksisterende tilskudd-

ordninger videreføres, men satsene innenfor 1) tilskudd til 

bratt areal, 2) tilskudd til utsatt jordarbeiding av kornareal 

og 3) tilskudd til areal i soner med særlig verdi, reduseres 

med 25 prosent. Styret foreslo videre innføring av ny ord-

ning: Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – bruk av 

slangeutstyr. Forslag til sats per dekar – kr 80. Satsene må 

tilpasses anslått søknadsomfang. På bratt areal som kun blir 

beitet må det vurderes en laveres sats. 

   Bondelaget mottar i november revidert utkast til regionalt 

miljøprogam for perioden 2013-2016. Fylkesmannen fore-

slår her at RMP i hovedsak blir videreført slik som før, men 

at noen skjøtseltiltak i kulturlandskapet bør strammes inn og 

spisses. Samtidig bør forurensning til vann og luft få økt 

oppmerksomhet. Ved å redusere satsen til bratt areal – redu-

sert sats fra kr 200 per dekar til kr 150 – er det spart 3.5 

millioner. Disse pengene, sammen med 1 million fra spesielt 

verdifulle kulturlandskap, blir i all hovedsak brukt på hus-

dyrgjødsel.  

   Styret i Møre og Romsdal Bondelag sier i sitt vedtak på 

møtet 5. og 6. desember at de stiller seg i hovedsak bak 

forslaget om revidert RMP utarbeidet av Fylkesmannen. Vi 

foreslår noen endringer: 1) Tilskudd til miljøvennlig spred-

ning av husdyrgjødsel. Styret ønsker ikke tilskudd til foretak 

som bruker DGI og stripespreder, men støtter forslag om 

tilskudd til foretak som bruker slangespreder og foretak som 

sprer all husdyrgjødsel før 2. slåtten.  2) For at enkeltbruk 

ikke skal utnytte ordningen i for stor grad, bør det settes et 

øvre tak for tilskudd. Fylkesmannen vurderer størrelsen på 

dette.  3) Redusert kostnader til tilskudd til miljøvennlig 

spredning av husdyrgjødsel brukes til å heve satsen til bratt 

areal.  Begrunnelse: Det er knyttet usikkerhet til miljøeffek-

ten ved å bruke nedfellings-/nedleggingsutstyr. 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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LANDBRUKSMELDING FOR MØRE 

OG ROMSDAL 
Landbruksmeldinga vart vedteke av fylkestinget i Møre 

og Romsdal 12. desember 2012. 

   Styremedlemmer og ansatte på kontoret i Møre og Roms-

dal Bondelag deltok aktivt i utarbeidinga av meldinga gjen-

nom m.a. i faggrupper oppnemnt av Fylkesmannens land-

bruksavdeling: Miljø og areal: Birgit Oline Kjerstad. Kom-

petanse: Anne Katrine Jensen, Yngve Røøyen (frå Bygde-

ungdomslaget), Verdiskaping: Oddvar Mikkelsen, Arnar 

Lyche, Christine Strandmann (frå Bygdekvinnelaget). Ana-

lyse og statistikk: Arild Erlien. 

   Bondelagets fylkesleiar Inge Martin Karlsvik var med i 

styringsgruppa saman med medlemmer frå fylkeskommu-

nen, fylkesmannen og dei andre næringsorganisasjonane 

Bonde- og småbrukarlaget og Allskog. 

   Birgit Oline Kjerstad, Anne Katrine Jensen og Arild Erlien 

deltok på Fylkesmannen sitt seminar om landbruksmeldinga 

i Molde 8.juni. 

   Landbruksmeldinga har vore tema på fleire styremøter: 

   29. mars var Synnøve Valle frå landbruksavdelinga tilsta-

de og drøfta med styret innspel til meldinga.  

   På styremøtet 18. september hadde styret ein uformell 

gjennomgang av Landbruksmeldinga. Utkastet vart sendt 

lokale Bondelag på høyring.  

   Styremøtet 16. oktober drøfta utkast til landbruksmelding 

og vedtok Bondelagets høyringsuttale (Sjå kap 3.3. Uttale 

til landbruksmelding for Møre og Romsdal) 

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde  

12. desember dette vedtaket: 
1. Fylkestinget tek Landbruksmelding for Møre og Romsdal 

til orientering. 

2. Landbruksmeldinga skal leggast til grunn for utarbeiding 

av handlingsprogram til Fylkesplanen 2013-2016 og andre 

relevante delplanar, til dømes Regional energi- og klima-

plan, Regional delplan for kulturminne av regional og na-

sjonal verdi, Regional delplan for samfunnstryggleik og 

beredskap og Regional delplan for senterstruktur. 

3. Fylkestinget bed sentrale styresmakter om å gje land-

bruksnæringa dei rammevilkåra som trengst for at næringa 

skal nå dei måla som er sette i forhold til inntekt, produk-

sjon, sysselsetjing, kulturlandskap og verdiskaping. 

4. Fylkestinget syner til den store avgangen av dyrka jord, 

samt at jorda har eigarar som ikkje er busett i lokalsam-

funn/kommune eller region. 

Dette fører til at bonden vert leiglending og vil på sikt føre 

til nedbygging av landbruket gjennom manglande mogleg-

heit for kapitaltilgang med utbygging/modernisering av 

driftsapparatet. 

Fylkestinget bed sentrale styresmakter auka tilskotet til - og 

betra finansieringsordningar for driftsbygningar m.m. 
 

 

Kap 4.8 Representasjon 
11.-12. januar: Temakonferanse Norsk Landbrukssamvir-

ke. Lillestrøm, Inge Martin Karslvik, Arnar Lyche. (Anne 

Katrine Jensen deltok for Felleskjøpet N&R). 

16. januar: Møte om sentrumsutvikling på Batnfjords-

øra, Arnar Lyche 

17.-18. januar: Org.sjef-samling i Norges Bondelag, Gar-

dermoen, Arnar Lyche 

14. februar: Årsmøte i Norsvin Møre og Romsdal, Mol-

de, Hans Frafjord 

22. februar: Ekstraordinært representantskap i NB om 

landbruks- og matmeldinga. Oslo, Inge Martin Karlsvik, 

Arnar Lyche 

25. februar: Fagmøte/ årsmøte TYR Møre og Romsdal, 
Angvika i Gjemnes, Arnar Lyche 

25. februar: Beiting i utmark, konferanse på Alexandra, 

Molde, Arnar Lyche 

3. mars: Fagdag og opning av nytt grisefjøs på Aukra. 

Anne Katrine Jensen overrekte blomster frå Bondelaget. 

7. mars: Møte om vannrammedirektivet, Molde, Arnar 

Lyche 

13. mars: Møte om vannrammedirektivet, Kristiansund, 

Arnar Lyche 

20. mars: Møte i Gjemnes saueavlslag. Foredrag om Bon-

delaget ved Arnar Lyche 

20. mars: Fylkesleiarsamling i Norges Bondelag, Oslo, 

Inge Martin Karlsvik  

21.-22. mars: Ordinært representantskapsmøte i NB, 

Oslo, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

23. mars: Årsmøte Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, 
Molde, Inge Martin Karlsvik (Anne Katrine Jensen møtte 

som styremedlem i Felleskjøpet) 

24.-25. mars: Årsmøte M&R Bygdekvinnelag, Molde, 

Arne Rekkedal, Anne Turid Myrbostad 

27. mars: Regionmøte i Tine Midt-Norge, Trondheim, 

Anne Katrine Jensen møtte for Bondelaget. 

27.-28. mars: Introduksjonskurs for nytilsette i Norges 

Bondelag, Arnar Lyche 

18. april: Årsmøte Norske Felleskjøp, Molde, Inge Martin 

Karlsvik repr for Norges Bondelag 

25. april: Møte i Regional referansegruppe for Møre og 

Romsdal vannregion, Molde, Arnar Lyche. 

2. mai: Møte med pensjonistene på landbruksavdelinga, 
Fylkeshuset, Molde, Arnar Lyche 

7. mai: Møte med prosjektet “Velg landbruk”, Fylkeshu-

set, Molde. Anne Katrine Jensen møtte for Bondelaget. 

5. juni: Møte med styret i Nesset Bondelag om jordvern, 

Arnar Lyche 

12. juni: Repr.-skapsmøte Norges Bondelag, Lilleham-

mer, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche  

21. juni Møte i Vassregionutvalget, Molde, Arnar Lyche 

27. juni: Åpning vandredestinasjon Tingvoll Arnar Lyche 

21. august: Konferanse om lokal mat og reiseliv, Storfjord 

hotell i Skodje. Inge Martin Karlsvik, Birgit Oline Kjerstad 

og Arnar Lyche. 

28.-29. august, Sekretariatskonferanse Norges Bondelag, 
Hønefoss. Heile fylkeskontoret 

4. september: Møte med rådgiverne på Nortura-samling, 

Eide, Inge Martin Karlsvik 

4.-5. september: Fylkesmannens årlege landbrukskonfe-

ranse i Geiranger for landbruksforvaltninga. Arnar Lyche, 

Arild Erlien og Atle Frantzen frå fylkeskontoret. Styremed-

lem Anne Katrine Jensen deltok andre dag på konferansen. 

6. september: Fagseminar ved Gjermundnes vgs, Anne 

Katrine Jensen og org.-sjef Arnar Lyche (med foredrag). 

19. september: Volda/Ørsta SV ope møte om landbruk- 

og matprod. Arnar Lyche og Birgit O. Kjerstad i panelet 

26.-27. september: Leiarkonferanse Norges Bondelag, 
Oslo, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

2.-3. oktober: Kurs i valkomitearbeid i Oslo, Leder i 

valgkomiteen i M&R Bondelag, Leif Inge Grebstad, deltok.  

9.-11. oktober: Studietur for organisasjonssjefer, Dan-

mark, Arnar Lyche 

23. oktober: Fagseminar rovviltforvaltning, Norges Bon-

delag, Oslo, Atle Frantzen 
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Kap. 5  Samarbeidande rekneskapskontor i Møre og Romsdal 

 

Bedriftnavn Kontaktperson Telefon E-Post Poststed 
AR Økonomi AS Steinar Haltvik/  

Egil Solli 

71292684 egil@gjemnes-regnskap.no Angvik 

Audun Flaten Regnskapskontor Audun Flaten 71555367 auflaten@online.no Valsøyfjord 

Averøy Regnskapslag AL Jon Nedal/Stig Øiestad 71517660 post@arl.no Averøy 

Bondelagets Regnskapskontor AL Laila Kristin Eidnes 71665440 post@regnskapslaget-rindal.no Rindal 

Bøndenes Regnskapslag BA Ole Marvin Aarstad 71231850 post.brl@nessetpost.no Eresfjord 

Data Informasjon AS Ståle Øye 70049150 firmapost@datainfo-as.no Ørsta 

Eide Regnskapskontor Kristoffer Bjorli 71296777 post@eideregnskap.no Eide 

Exact Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolvl@exact.as Surnadal 

Fjørtoft Rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no Ålesund 

Fredrik Mork Håskjold Fredrik Mork Håskjold 70076667 fredrik@agro.no Volda 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644040 post@aukan-regnskap.no Lesund 

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 hellesylt.regnskap@c2i.net Hellesylt 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Lars Rune Sæther 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no Surnadal 

Kontor Service AS Egil Sandvik 71531348 ko.se@tbl.as Tingvoll 

Kroknes Regnskapskontor AS Hans Kroknes 71556368 hans@kroknes.no Vågland 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hoel 70259660 n-re@online.no Valldal 

Regnskapstjenester AS Eli Fjærvik 71533243 elifj@start.no Øydegard 

Sjømæling Regnskap Nils A. Sjømæling 71293879 sjoemregn@svorka.net Batnfjordsøra 

Stordal Regnskap AS Elisabeth Nerland Vad 70279400 post@stordalregnskap.no Stordal 

Sunndal Regnskap BA Edvin Ole Røen 71691262 post@sunndal-regnskap.no Sunndalsøra 

Sunnmøre Meieridistrikts Rekne-

skapslag AL 

Anders H. Devold   smdr@tine.no Ålesund 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Roger Røyset 70078470 firmapost@sregn.no Volda 

Surnadal Regnskap AS Jarle Hamnes 71655580 post@surnadalregnskap.no  Surnadal 

Vanylven Rekneskapslag Siv Lillenes Åmelfot 70023960 vanylven@online.no Syvde 

Visma Services Norge AS, avd Møre Randulf Bakken 70207820 more@visma.no Haramsøy 

Økonomisenteret Fræna AS Gunnhild Gammelsæter 71263060 frena@okonomisenteret.no Elnesvågen 

Økonomisenteret MRK AS Ole Nistad 71241500 post@okonomisenteret.no Molde 

Økonomisenteret Rauma AS Iver Arthur Mittet 71227950 iver.arthur@kunderegn.no Åndalsnes 

Økonomitjenesten Svein Ivar Iversen 71544308 nordsia@online.no Smøla 

Øko-Vest AS Hallvard Sæter 71188060 hallvard@oko-vest.no Vestnes 

 

 

80 tilsette ved rekneskapskontora deltok på tema- og skattekurs i Molde 19.-21. nov (Foto: Arild Erlien). 

mailto:post@surnadalregnskap.no
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Kap 6. Rekneskap 2012 og budsjett 2013 

 

 

Rekneskap 2012: 

Rekneskapet vart frå og med 2011 lagt om, ført av Norges Bondelag og revidert saman med Norges Bonde-

lag sine rekneskap. Bankkonto ligg også i Norges Bondelag. 

 

Rekneskapet viser ei driftsinntekt på kr. 1.578.363,00  og ein driftskostnad på kr. 1.631.232,47 

 

Renteinntekter var på kr. 48.528,00.  Resultat for 2012 viser eit underskot på kr. 4.341,47 

 

Balansen er følgende: 

Eiendeler: Bankinnskudd: 1.469.130,02 

Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.469.130,02 

 

 

Styret sin tilråding til vedtak i årsmøtet med atterhald om Norges Bondelags revisor sin godkjenning: 

 

Vedtak: Rekneskapet for Møre og Romsdal Bondelag for 2012 er godkjend med atterhald om Norges Bon-

delags revisor sin godkjenning. Rekneskapet er gjort opp med eit årsunderskot på  

kr 4.341,47. Eigenkapitalen 1.1.2013 er kr 1.469.130,02 

 

 

Budsjett 2013: 

Tilråding til vedtak i årsmøtet:  

Vedtak: Budsjett for Møre og Romsdal Bondelag 2013 godkjend. 

 

 

 
Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 

Salgsinntekter       

     3000 - Salgsinntekter avgiftspliktig -1 765,00 -120,00  0,00   

     3082 - Annonser -13 600,00 -2 400,00  0,00   

     3091 – Adm.godtgjørelse pliktig 0,00 -600,00  0,00   

     3100 – Salgsinntekter avg.fri 0,00 -2 150,00  0,00   

     3120 – Konsulentinntekter avg.fri 0,00 -8 268,75  -10 000,00   

     3130 – Deltakeravgifter avg.fri 0,00  -10 400,00  -10 000,00  -20 000 

     3190 – Andre avgiftsfrie inntekter -18 740,00 -8 086,00  -8 000,00  -8 000 

     3210 – Kursavgifter avg.fri -20 600,00 0,00 0,00  

Sum Salgsinntekter -54 705,00 -32 024,75  -28 000,00  -28 000 

Andre inntekter       

     3450 - Offentlige tilskudd prosjekter -105 761,00 -46 789,00  -46 000,00   

     3451 – Ovf til/fra neste/forrige år -151 317,00 0,00 0,00  

     3930 - Refusjoner,tilskudd div.org. -38 865,00 -502 186,00  -400 000,00  -150 000 

     3990 - Rammetilskudd -685 000,00 -675 367,00  -680 000,00  -692 000 

     3991 - Fylkesleder -271 000,00 -267 967,00  -270 000,00  -274 000 

     3992 - Opplæring tillitsvalgte -106 400,00 -104 842,00  -106 000,00  -106 000 

     3993 - Støtte Aktive lokallag -165 315,00 -148 743,00  -150 000,00  -150 000 

Sum Andre inntekter -1 523 658,00 -1 745 894,00  -1 652 000,00  -1 372 000 

Sum Inntekter -1 578 363,00 -1 777 918,75  -1 680 000,00  -1 400 000 
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Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 

Lønnskostnader       

     5040 - Telefongodtgjørsle 12 000,00 12 000,00  12 000,00  12 000 

     5260 - Bompenger/Trekkpl.reiser 545,00 2 727,00  3 000,00  1 000 

     5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 337 200,00 296 000,00  300 000,00  330 000 

     5330 - Fast godtgj.honorar till.valgt 110 000,00 110 000,00  110 000,00  110 000 

     5340 – Honorar andre 2 500,00 0,00 0,00  

     5400 - Arbeidsgiveravgift 64 771,55 59 322,52  60 000,00  65 000 

     5960 - Kurs, seminar 0,00 95 015,00  95 000,00  50 000 

     5990 - Andre personalkostnader 329,00 1 154,00  0,00   

Sum Lønnskostnader 527 345,55 576 218,52  580 000,00  568 000 

Driftskostnader       

     6700 - Regnskapshonorar 0,00 25 607,00  26 000,00  26 000 

     6730 - Konsulenthonorar (ikke EDB) 40 957,89 8 000,00  10 000,00  10 000 

     6790 - Andre fremmede tjenester 142 497,00 46 918,00  20 000,00  20 000 

     6800 - Kontorrekvisita 460,00 2 692,50  0,00  2 000 

     6820 – Trykkekostnader eksternt 4 222,50 0,00 0,00 5 000 

     6840 – Aviser og tidsskrifter 1 270,00 0,00 0,00 1 500 

     6844 - Litteratur 18 757,00 3 150,00  4 000,00  15 000 

     6940 - Porto 410,00  -191,46  4 500,00   

     7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 77 435,60 69 471,95  70 000,00  80 000 

     7140 - Flybilletter 42 575,00 12 479,00  12 500,00  12 500 

     7142 - Andre billetter (Taxi,tog,m.v. 32 273,10 32 090,00  32 000,00  32 000 

     7210 - Interne møter 14 216,57 27 416,68  27 500,00  27 500 

     7220 - Eksterne møter 500 001,26 338 557,00  640 000,00  400 000 

     7310 - Annonser,kunngjøringer 53 871,00 15 143,75  15 000,00  15 000 

     7312 - PR/støtteannonser 7 500,00 6 000,00  6 000,00  7 500 

     7332 - Markedsmateriell 17 341,00 21 102,00  20 000,00  20 000 

     7410 - Kontingenter ikke fradr.-ber 1 300,00 1 733,00  0,00   

     7420 - Gaver,fradragsberettiget 1 099,00 1 213,00  0,00   

     7430 - Gaver ikke fradragsberettiget 0,00 3 399,50  0,00   

     7706 - Aktivitetsavh.tilb.f.medl.ktg. 141 650,00 126 800,00  130 000,00  140 000 

     7720 - Støtte til diverse org. m.m. 6 050,00 25 400,00  15 000,00  10 000 

     7770 - Bank og kortgebyr 0,00 19,00  0,00   

     7795 - Øreavrunding 0,00 -108,95  0,00   

Sum Driftskostnader 1 103 886,92 766 891,97  1 032 500,00  823 500 

Sum kostnader 1 631 232,47 1 343 110,49  1 612 500,00  1 391 500 

        

Driftsresultat 52 869,47 -434 808,26  -67 500,00  - 8 500 

        

Finansresultat       

     8050 - Renteinntekter -48 528,00 -30 521,78  -30 000,00   

     8150 - Rentekostnader 0,00 0,89  0,00   

Sum Finansresultat -48 528,00 -30 520,89  -30 000,00   

     
 

 

Resultat 4 341,47 -465 329,15  -97 500,00   
 



58 

Kap 7  Lokale Bondelag med leiar, fylkesstyret, sentrale tillitsvalde 
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8.  Bondelagskontoret 2012 

 
Tilsette i Møre og Romsdal Bondelag 2012: Frå venstre: organisasjonssjef Arnar Lyche, førstekonsulent Atle  Frantzen,  

rådgjevar Arild Erlien og førstekonsulent Anne Turid Myrbostad. 
 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler i 3. etasje 

på Nordmøre og Romsdal Felleskjøp sitt anlegg i Fan-

nestrandsveien 63 i Molde. Tilsette ved kontoret i 2012 var: 
 

Arnar Lyche Organisasjonssjef 100 % stilling 

Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg. Lokallags- og 

medlemskontakt. Næringspolitikk. Internasjonale saker. 

NTEU. Samfunnkontakt. Næringsutvikling. Naturforvalt-

ning. Juridiske saker. Forsikring. 
 

Arild Erlien Rådgjevar 100 % stilling 

Stedfortreder for org.-sjef. Lokallags- og medlemskontakt. 

Styresekretær. Møter. Kurs. Informasjon. Media. Heimeside. 
 

Atle Frantzen Førstekonsulent 50 % stilling 

Kontorfunksjoner. Lokallags- og medlemskontakt. Kurs. 

HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Økologisk. Den grønne 

skolen. Åpen gård. BSF. Bygdeungdomslaget. 
 

Anne Turid Myrbostad, Førstekonsulent 50 % stilling 

Felles kontorfunksjoner. Rekneskap. Medlemsregisteret. 

Kvinnesaker. Rekneskapkontor. Sekretær Bygdekvinnelaget 

 

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for M&R 

Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygdeungdomslag 

og Studieforbundet, utfører fellesoppgåver for samvirkeor-

ganisasjonane i M&R, og har samarbeid med Nei til EU og 

Gjensidige. 

 

MØTE- OG REISEDAGAR FOR 

FYLKESLAGET I 2012 
Inge Martin Karlsvik  63 dager (+ 10 telefonmøter) 

Birgit Oline Kjerstad  34 dager  

Anne Katrine Jensen  39 dager (Inkl Innovasjon Norge) 

Arne Rekkedal  18 dager 

Odd Helge Gangstad  15 dager (f.o.m. årsmøtet i mars) 

Trond Malmedal  20 dager (f.o.m. årsmøtet i mars) 

Arnar Lyche   106 dager 

Arild Erlien    54 dager 

Atle Frantzen   20 dager 

Anne Turid Myrbostad  18 dager 

 

Styret og sekretariatet vil takke tillitsvalde og lokallag 

for innsatsen og godt samarbeid! 
 

Inge Martin Karlsvik  (leiar) 

Birgit Oline Kjerstad   (nestleiar) 

Anne Katrine Jensen  (styremedlem) 

Arne Rekkedal  (styremedlem) 

Odd Helge Gangstad  (styremedlem) 

Trond Malmedal  (vara) 

  

Anne Turid Myrbostad  (førstekonsulent) 

Atle Frantzen  (førstekonsulent 

Arild Erlien  (rådgjevar) 

Arnar Lyche  (organisasjonssjef) 
 

 
Under landbrukskonferansen i forkant av fylkesårsmø-

tet i Molde 9. mars 2012 vart tidlegare organisasjonssjef 

i M&R Bondelag, Gunnar Wentzel, heidra og takka av 

Landbruksselskapet i Møre og Romsdal for det store 

arbeidet han har gjort for landbruket i Møre og Roms-

dal gjennom 33 år. Landbruksdirektør Anne Berit Løset 

overrekte eit bilete av ei ku, handteikna av Jørn 

Kjersheim frå Molde. (Foto: Arild Erlien) 
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I framkant av fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal 

Bondelag fredag 9. mars 2012 vart det halde  

landbrukskonferanse med 134 deltakarar i  

Bjørnsonsalen på Rica Seilet Hotell i Molde.  

(Foto: Arild Erlien). 

 


