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Forord 

 
Mat er ingen selvfølge. Globalt har en milliard mennesker for lite mat, og folketallet øker 

raskt. Lageret av mat er lite og prisen på mat er også raskt økende. Enkelte land er begynt å 

kjøpe opp/ leie jord i utlandet for å sikre det daglige brød i framtiden. Korn er blitt et investe-

ringsobjekt. Til tross for dette sliter den norske bonde med å oppnå en inntekt som tåler sam-

menligning med andre grupper. 

Landbrukets “standing” i opinionen er høy og flertallet av velgerne, uansett parti ønsker et 

landbruk i Norge minst på linje med i dag. Utgangspunktet for ei ny landbruksmelding burde 

være svært bra. Signalene fra partitoppene gjør imidlertid at en ikke føler seg trygg. Fra Bon-

delagets side har hovedkravet vært å utnytte norske ressurser, opprettholde andelen egenpro-

duserte landbruksprodukter, et sterkere jordvern, ambisjonen om et fossilfritt landbruk, og 

ikke minst bedre økonomiske rammevilkår for å få dette til. 

Fylkeskommunen fikk i 2010 et vesentlig økt ansvar for landbruket. Vi har brukt en del tid 

med samhandling og kompetanseutvikling på fylkesnivå. Erfaringene de siste år viser at inn-

sats på kommunenivå og fylkesnivå er det som må til for at de politiske toppene i landet skal 

forstå situasjonen og utfordringene den enkelte bonde og næringa står ovenfor. Denne erkjen-

nelsen har også gjort at vi i laget har drøftet en del hvordan lagsarbeidet skal legges opp for å 

få maksimal effekt for medlemmene og næringa på kort og lang sikt. 

Rovdyrproblematikken har også preget siste arbeidsår. Mange har mistet mange sau og lam. 

Det er registrert tap som følge av gaupe, bjørn, ulv, jerv og kongeørn. Det har vært et greip 

samarbeid med forvaltningen med en felles forståelse av Stortingets beslutninger i rovdyrmel-

dinga. Det forhindrer ikke at vi har arbeidet for en endring av rovdyrpolitikken som sikrer vår 

mulighet til utnyttelse av beiteressursene bedre. 

Jordbruksoppgjøret siste år var krevende, men også skuffende selv om vi i Bondelaget inn-

gikk avtale. Skuffelsen knytter seg særlig til at Staten ikke vil gi jordbruket et løft slik at vi 

kan nærme oss andre grupper økonomisk. Det ble konstatert at blant annet vårt område henger 

etter økonomisk pga arronderingsmessige forhold som ikke blir kompensert, men man valgte 

likevel ikke å gjøre noe med det. 

Det er ellers grunn til å glede seg over at mange fortsatt investerer i landbruket. Vi arbeider 

med å legge forholdene til rette for god tilgang på finansiering og virkemidler som gjør det 

mulig å bygge ut i fra brukets ressursgrunnlag og innen gjeldende landbrukspolitikk. 

Siste år var ellers preget av avlingsskade i deler av fylket grunnet tørke, men i forhold til 

problemene i Nord-Norge var vel situasjonen til å leve med. 

Landbrukssamvirke er under press. Dagligvarehandelen synes å berike seg selv på bekostning 

av landbrukssamvirke og utnytter enhver mulighet til å svekke importvernet. Vi vil framover 

være avhengig av stor oppslutning om samvirke og politisk vilje til å gi landbrukssamvirke 

rammebetingelser på linje med sine konkurrenter. 

 

Utfordringene for bonden og Bondelaget er mange. Samhold og det faktum at vi er overalt er 

vår styrke. Mobilisering av grasrota er helt naturlig for oss og en forutsetning for avling og 

inntekt. Det samme er nødvendig for at vi skal lykkes også politisk. 

 

 

 

 
Erik Fløystad  

Fylkesleder 
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A. NORGES BONDELAG 

 

Medlemsorganisasjonen  

Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte med-

lemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets 

Servicekontor AS. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. 

Norges Bondelag bestod 31/12-2010 av 62.505 medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og ca. 

580 lokallag.  

Årsmøtet i Norges Bondelag 2010  

Årsmøtet er sammensatt av utsendinger fra fylkeslaga, representantskapet i Norges Bondelag, 

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. 

Årsmøtet 2010 var lagt til Lillehammer, 22. til 24. juni. Årsmøtedelegatene fra Aust-Agder 

Bondelag var Erik Fløystad, Nils Olsbu og Torleiv Jore. Årsmøtet ga sin godkjenning til at 

organisasjonssjef Finn Aasheim var årsmøtedelegat i Knut-Erik Ulltveits fravær. 

Tidligere fylkesleder i Aust-Agder Bondelag, Åse Ingebjørg Homme, ble valgt til varaordfø-

rer i Norges Bondelag.  

 

B. AUST-AGDER BONDELAG 

 
Styret i Aust-Agder Bondelag 2010 fra v: Torleiv Jore (ny) Knut Erik Ulltveit (ny) Erik Fløy-

stad, Nils Olsbu og Ole Didrik Steensohn. Foran; Ingjerd Modal, leder i AABK er avbildet 

sammen med styret som vara for Liv Fossing som ikke var tilstede. 

Foto: Henny Erstad 
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Æresmedlemmer   

Aust-Agder Bondelag: Terjei O. Ramse og Roar Dokmo 

John Fasting Sørbø fra Gjerstad Bondelag, og Sverre Ledaal frå Arendal Bondelag gikk bort i 

meldingsåret. 

Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2010/2011 

Styret: 

Erik Fløystad, Arendal, leder erikfl@online.no  977 89 272 

Ole Didrik Steensohn, Grimstad, nestleder osteens@broadpark.no    917 67 749 

Knut Erik Ulltveit, Gjerstad knuteull@hotmail.com 917 27 145 

Torleiv Jore, Valle to-jore@online.no 930 49 818 

Nils Olsbu, Froland   n-olsbu@online.no 905 19 904 

Liv B. Fossing, Vegårshei (AABK) pfossing@online.no  970 03 292 

1. vara Katrine Hesnes Jarnes, Grimstad hesnesgartneri@losmail.no 984 98 181 

2. vara Kari Hagelia Olstad tellols@online.no 416 43 435 

3. vara Morten Foss, Tvedestrand mo-fos2@online.no 979 77 311 

 

Møteleder årsmøtet: 

Ole Didrik Steensohn, vara Nils Olsbu 

 

Valgnemnd: 

Olav Lidtveit, leder, pers. vara Heming F. Hansen 

Synnøve Jomås, nestleder, pers. vara Anne A. Steensohn 

Arnfinn Eskeland, pers. vara Andreas Lilleholt 

Torgrim Syrtveit, pers. vara Roy Vidar Svendsen 

Representasjon og verv 

Styret i Aust-Agder Bondelag har hatt følgende representasjoner og verv:  

 

 Arbeidsutvalget: Erik Fløystad og Ole Didrik Steensohn 

 Bygdekvinnelaget: Nils Olsbu, vara Ole Didrik Steensohn 

 Aust-Agder 4H: Erik Fløystad, vara Ole Didrik Steensohn 

 Fiske og viltforvaltning: Nils Olsbu, vara Torleiv Jore og Finn Aasheim 

 Strategisk plan for næringsutvikling: Erik Fløystad og Finn Aasheim 

 Styret i Innovasjon Norge, avd. Agder: Birte Usland  

 Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu 

 Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit  

 Regiongruppa for Landbrukets HMS: Ole Didrik Steensohn, vara Torleiv Jore 

 Kontaktutvalget for rovvilt i A-A: Nils Olsbu og Finn Aasheim 

 Styret i LSA og Landbruksselskapene: Birte Usland, vara Erik Fløystad  

 Årsmøteutsendinger i LSA: Erik Fløystad, vara Ole Didrik Steensohn 

 Setesdal vesthei: Gunn Siri Ousdal (Vest-Agder) 

 Regional kulturlandskapsgruppe: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit 

 Økologisk gruppe: Åse Ingebjørg Homme, vara Terje Haraldstad 

 Vanndirektivet: Finn Aasheim 

 Prosjekt ”Landbruket på Dagsorden”: Erik Fløystad 

 Rekrutteringsutvalg: Knut Erik Ulltveit 

mailto:erikfl@online.no
mailto:osteens@broadpark.no
mailto:knuteull@hotmail.com
mailto:to-jore@online.no
mailto:n-olsbu@online.no
mailto:pfossing@online.no
mailto:hesnesgartneri@losmail.no
mailto:tellols@online.no
mailto:mo-fos2@online.no
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Fylkeskontoret 

Ansatte på kontoret har i meldingsåret vært organisasjonssjef Finn Aasheim, førstekonsulent 

Turid Breistøl, førstekonsulent Henny Erstad og Ingjerd Modal. Ingjerd har vært engasjert på 

deltid fra april, for å rydde i arkivet på fylkeskontoret. Dette arbeidet blir avsluttet i 2011.  

 

Fylkeskontorets nettsider 

Arbeidet med å oppgradere fylkeslagets nettsider har fortsatt i meldingsåret. Sidene innehol-

der blant annet nyheter med jevne mellomrom, en oppdatert kalender, bildeserier og informa-

sjon til lokallag og tillitsvalgte. Nytt av året er posten ”Ukas ytring” der fylkesstyremedlem-

mene, og andre aktører i landbruket, skriver små innlegg om aktuelle tema. Sidene som pre-

senterer fylkesstyret er også oppgraderte, og viser nå bilder av de enkelte styremedlemmene, 

samt en kortfattet presentasjon av hver enkelt. Statistikk viser at det har vært en økning i bruk 

av sidene siden november 2009. 

Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2010  

Årsmøtet var lagt til Rica Hotell Dyreparken, mandag 15. og tirsdag 16. mars, og deler av mø-

tet ble avviklet sammen med Vest-Agder Bondelag.  

 

Lokallagenes årsmøtedelegater:  

Grimstad: Bård H. Hansen og Sveinung Einertrø, Arendal: John Olav Kjevik og Roy 

Vidar Svendsen, Gjerstad: Knut Erik Ulltveit, Froland: Olav Hurv, Iveland: Salve 

Mjåland , Evje og Hornnes: Lars Reidar Vasland, Bygland: Johan E. Sundt, Valle: 

Torleiv Jore, Birkenes: Knut Retterholt, Åmli: Kari Hagelia Olstad   

(Følgende lag møtte ikke: Holt og Vegårshei, Lillesand, Søndeled ) 

 

Styret: Åse Ingebjørg Homme, Kristen Udjus, Erik Fløystad, Nils Olsbu, Ole Didrik 

Steensohn, Ingjerd Modal (AABK, vara for Liv B. Fossing). 

 

Aust-Agder Bygdekvinnelag: Ingjerd Modal 

 

Gjester: Roar Dokmo, æresmedlem, Clara Hveem, styret i Norges Bondelag, Olav 

Lidtveit og Synnøve Jomås, valgnemnda A-A, Kristian Svaland, Felleskjøpet RA, 

 

Fra kontoret: Finn Aasheim, Turid Breistøl, og Henny Erstad. 
 

Taler: 

Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var styremedlem Clara 

Hveem i Norges Bondelag, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder og fylkesleder 

Birte Usland, Vest-Agder.  

 

Årsmelding og regnskap for 2009 ble enstemmig vedtatt. 

 

Arbeidsplanen for 2010/2011 ble enstemmig vedtatt.  

 

Budsjett for 2011 ble enstemmig vedtatt. 
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Kåringer:  

I Aust-Agder ble Arendal Bondelag kåret til ”Beste lokallag” og leder John Olav Kjevik tok i 

mot prisen. 

Synnøve Jomås ble kåret til beste verver 2009. 

 

Hilsener og takk: 

Åse Ingebjørg Homme delte ut blomster til Kristen Udjus for mange år som styremedlem og 

nestleder. Kristen fikk overrakt Bondelagets tinnkrus, gavebok og blomster. 

Påtroppende fylkesleder, Erik Fløystad, takket Åse Ingebjørg Homme for 4 år i ledervervet. 

Åse Ingebjørg fikk overrakt Bondelagets tinnkrus, gavebok og blomster.    
 

Avtroppende leder, Åse Ingebjørg Homme takket for godt samarbeid, og ønsket Aust-Agder 

Bondelag lykke til med arbeidet fremover. 

 

Nyvalgt leder, Erik Fløystad, takket årsmøtet for tilliten, og erklærte seg klar for ”fight”.  

Erik oppfordret lokallagene til å vektlegge det sosiale, og gjennomføre et trivselsarrangement 

for medlemmene i løpet av sommeren. 
 

 

 

C. ORGANISASJONSARBEIDET 

Arbeidet i styret 

I 2010 ble det holdt 7 styremøter, og behandlet 43 saker. 3 av møtene har vært delvis felles 

med styret i Vest-Agder Bondelag.  

Det ble holdt 3 telefonmøter med lokallagene i forbindelse med jordbruksforhandlingene.  

 

Arbeidsplan 

Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av pla-

nen: 

Arbeidsplan for Aust-Agder Bondelag 

Planperiode April 2010 - April 2011 

Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! 

Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot 

 

 

 
Arbeidsområ-

de/Hovedmål: 

Delmål: Tiltak: Gjennomført 

1. Organisasjon. 

 

Styrke organisa-

sjonsarbeidet i fyl-

ket og kontakten 

med lokallagene 

 

Økt lokallagskompetanse 

Gjennomføre kurs for nye 

styremedlemmer i lokalla-

ga 

Ikke utført 

Gjennomføre ledermøte Nov-10 

 

 

Referat fra fylkesstyremø-

ter til alle lokallag 

Løpende 
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Økt lokallagskontakt 

Etablere arbeidsgruppe 

med rep. fra sty-

re/region/admin som ser 

på modeller for vitalise-

ring av/kontakt med lokal-

lag 

 

 

Ja, og arbeidet 

fortsetter ut i 

2011 

Kreve at lokallagene sen-

der inn årsmelding og 

regnskap 

 

Rekruttering Delta aktivt i arbeidet med 

rekruttering 

Ungdomssamling 

på Sørlandssam-

linga m. gjester 

fra NBU 

 

Praktisk HMS arbeid 

Stimulere lokallagene til å 

arrangere HMS kurs sam-

men med Landbrukets 

HMS tjeneste 

Tre kurs gjen-

nomført i Aust-

Agder 

Økt styrekompetanse Utarbeide styreinstruks Utført 

Opprettholde eller øke 

medlemsantallet i Aust-

Agder. Medl.tall jan.09 

er 916 medl. 

Løpende verving i lokal-

lag/fylkeslag 

 

 

Medl. tall des.10 

er 932 medl. 

Grimstad Bonde-

lag vant årets 

vervekampanje 

 

    

2. Næringspolli-

tikk. 

a.) Landbrukspoli-

tiske saker 

 

Synliggjøre land-

brukets samfunns-

messige betydning, 

og bidra til best 

mulig resultat i 

jordbruksforhand-

lingene. Bidra til et 

landbruksvennlig 

Storting. 

Medvirke til styrking av 

samvirkeorganisasjonene 

Delta aktivt i Landbrukets 

Samarbeidsråd Agder 

(LSA) 

 

Ja 

Ha fokus på jordbruks-

forhandlingene 

 

Samle innspill fra lokallag 

og gi uttale til forhand-

lingene 

Ja, utført 

Følge opp NB’s strategi-

er og tiltak før forhand-

lingene 2011 

Kontakt med ordførere, 

fylkespolitikere og stor-

tingspolitikere. 

 

Ordføreropprop 

2010 + div. kon-

takt + konferan-

sen i jan -11 

Bidra til best mulig ny 

landbruksmelding 

Delta aktivt i arbeidet, og 

gi innspill 

Kontakt med Ag-

derbenken + kon-

feranse jan -11 

    

b) Landbruksrela-

tert næringsutvik-

ling 

Være pådrivere i 

arbeid med 

næringsutvikling 

 

 

 

Gi Agderbøndene best 

nytte av Bygdeutvik-

lingsmidlene og andre 

utviklingsmidler 

I samarbeid med Vest-

Agder Bondelag opprett-

holde styreplass og innfly-

telse i Innovasjon Norge 

Ja, Birte U. sty-

replass. Eget 

møte med IN 

Agder des. 

Delta aktivt i arbeidet med 

strategiplaner i regi av fyl-

kesmannen 

Februar 2010 

 

 

Bidra til å utvikle andre 

tilleggsnæringer. Arrange-

Deltatt på styre-

møter i Hanen 
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Tilleggsnæring 

re temamøte. 

Støtte opp om ”Inn på Tu-

net” – Aust-Agder 

 

 

 

 

Støtte lokale prosjekter 

Sluttføre ”Beiteprosjektet” 

og arrangere konferanse 

Ja, møte i Tele-

mark vår -10 

Støtte opp om ”Lokal mat 

fra Agder” Rep. i 

ref.gruppa 

Anne-Lill (V-A) i 

ref. gruppa 

Følge opp andre eksiste-

rende og evt. nye nærings-

utviklingsprosjekter 

Spørreundersø-

kelse og initiativ 

til melkeprosjekt 

 

 

    

c) Grunneierrettig-

heter, eiendomsrett 

og ressursforvalt-

ning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge opp saker som 

vedrører eiendomsretten 

Bistå med faglig kontakt, 

juridisk hjelp o.l. 

Løpende 

 

 

Redusere konflikter vedr. 

rovdyrforvaltning  

Delta i kontaktutvalget for 

rovdyr i Aust-Agder 

Ingen møter i 

planperioden 

Følge opp forvaltningsplan 

for rovdyr i region.2 

Møte m/Heidi S. 

juni. Flere møter 

m/org. vår/høst 

Søke om fellingstillatelse 

ved uakseptable tap av 

husdyr 

Ja, søkt skadefel-

ling ulv, som-

mer/høst 2010. 

Lisensjakt feb -11 

Økt lokallagsengasje-

ment i lokal arealforvalt-

ning 

Arrangere minst ett kurs 

”Hvordan påvirke lokal 

arealforvaltning” 

Ja, kurs 8. nov -

10 

Økt fokus på jordvern 

 

 

Videreføre arbeid med å 

etablere en jordvernfore-

ning 

Møte etter areal-

kurset, liten re-

spons 

Økt kunnskap om land-

brukets lovverk 

Temamøte om landbruks-

lovgivinga 

 

 

    

3. Internasjonale 

spørsmål 

Sikre en best mulig 

WTO avtale og 

opprettholde fokus 

på EU spørsmålet 

 

WTO 

Formidle informasjon, og 

sette inn nødvendige til-

tak/aksjoner når NB anbe-

faler 

Ja, men ikke ak-

tuelt med aksjon i 

arbeidsåret 

 

EU 

Støtte A-A Nei til EU 

økonomisk 

 

Ja 

 

    

4. Kommunika-

sjon/arrangement 

 

 

 

 

 

Høyt fokus på kommuni-

kasjon med egne med-

lemmer 

Oppdaterte nettsider med 

arrangementer og nyheter 

Ja, med nye ele-

menter på nettsi-

dene 

 

 

Høyt fokus på kommuni-

kasjon med samfunnet 

Oppdaterte nettsider med 

arrangementer og nyheter 

Ja, lansering av 

ukas ytring 

Aktiv deltakelse i 

NATURLIGVIS 10, Åpen 

Stand på Natur-

ligvis, 2 Åpen 
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Gård (minst 2)  Gård (Arendal og 

Åmli) 

 

 

Alliansebygging gjen-

nom kontakt med organ-

sisasjoner og nøkkelper-

soner 

Videreføre kontakt med 

politikere på kommune-, 

fylkes- og Stortingsnivå 

Ja, fylkeskomm. 

vedtatt å lage 

landbruksmelding 

+ Konferansen i 

jan-11 

Videreføre  prosjektet 

”Landbruket på dagsor-

den” 

Ja, arbeid med 

konferanse jan 

2011 

Invitere nøkkelpersoner til 

styremøter og andre ar-

rangementer 

Ikke styremøte, 

men konferansen 

18. januar 

Ha kontakt med land-

bruksskoler, avløysarlag 

og fylkeskommunen med 

fokus på rekruttering 

 

Møte m/Holt 

Landbruksskole 

feb-11 

 

 

 

Politiske kontakter  

Få støtteerklæringer fra 

politikere og sentrale per-

soner 

 

På Naturligvis, 

konferansen i jan. 

Delta aktivt på Fremtids-

bygda den 13. april på 

Evje 

Ja 
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Jordbruksforhandlingene 2010 

Aust-Agder Bondelag sendte et felles innspill med fylkesbondelag i Vest-Agder og Telemark 

før forhandlingene. 

 

Fylkesstyrene legger i sin uttale til jordbruksforhandlingene avgjørende vekt på følgende fo-

rutsetninger: 

 

 Melkeprodusentene i Agder og Telemark trenger et løft. Hovedbakgrunnen er at 

vår region har klart størst avgang av melkeprodusenter. 

 Investeringsmidler er et helt sentralt virkemiddel, og det er nødvendig med bety-

delig økt tilgang på kapital til alle produksjoner, slik at bøndene i vår region gis 

mulighet for å investere i næringa. 

 En økning av beitetilskudd på innmark og utmark, på bakgrunn av at økt beiting 

er avgjørende for ivaretakelse av kulturlandskapet. Samtidig er økt beiting et 

viktig tiltak i klimapolitikken.  

 

Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Bondelag har samarbeidet om et felles innspill til jord-

bruksforhandlingene, og oppgav som mål:  

 

Gi melkeprodusentene i Agder og Telemark et løft! 

Telemark Bondelag, Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag ønsker å gi hele 

landbruket i vår region et løft! 

Et slikt løft medfører 3 satsningsområder: 

 Melk 

 Investeringsmidler 

 Beite 

 

1. Melk: Vi krever en investeringspakke for melkeprodusentene. 

I en 5-års periode skal det:  

 Gis mulighet for ekstra tilskudd på 250.000 kroner, i forhold til sentralt 

avtalt tilskuddstak (i dag 750.000) eller at det oppnås 30% av kostnad, for 

investeringer i melkebruk. 

 Øke rammen for rentestøtte, i forhold til dagens praksis. 

Ordningen forutsetter økt totalramme for investeringsmidler! 

Ordningen skal stimulere til økte investeringer: 

 i nybygg 

 i utbedringer av eksisterende bygg 

 i mindre prosjekter 

2. Investeringsvirkemidler: Vi krever betydelig økt tilgang på kapital til investe-

ringer i landbruket    

3. Beite: Det kreves at beitetilskuddene på innmark og i utmark økes med hen-

holdsvis 200 kroner for storfe, og 75 kroner for småfe. 

Et femårig forsøk vil gi verdifull kunnskap om denne typen tilskuddseffekt på 

kulturlandskap og klima, og i hvilken grad tilskuddet medfører endring av antall 

dyr på beite. 
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Andre styresaker   

 
Samarbeid Telemark/Vest-Agder 

Høsten 2009 ble det innledet samarbeid med Vest-Agder Bondelag og Telemark Bondelag om 

felles utfordringer og muligheter. Ønske om å se på de tre fylkene som en region, med til-

nærma like geografiske, topografiske og strukturelle forhold. Samarbeidet har medført felles 

politisk utspill vinter 2010 med overskriften ”Gi melkeprodusentene i Agder og Telemark et 

løft”. 

 

Innspill - Kandidater til BU-prisen i Aust-Agder 

Prisen gikk til gården Skjerkholt i Tvedestrand, der Halvor Skjerkholt og kona Ann Iren Sætra 

driver med skog, jaktbruk og ammekyr. Det er likevel tilleggsnæringene som betyr mest. Hal-

vor driver Skjerkholt Naturlaft, og er utstyrt med både gårdssag og laftehall. Han har tre an-

satte som arbeider med skogsarbeid, saging, lafting og snekring. Nylig reiste Halvor ”Eldhu-

set”, som inneholder serveringslokale og laftehall. 

 

Kulturlandskapsprisen ble utdelt for andre gang 

Prisen utdeles av kulturlandskapsgruppa i Aust-Agder og ble finansiert av Gjensidige, Spare-

banken Sør og Landbrukets Samarbeidsråd Agder. Prisen for 2010 ble tildelt Roy Vidar 

Svendsen, Arendal, for sin deltakelse i prosjektet ”Velkommen til fellesskapet”. Prosjektet ar-

beider for å forhindre gjengroing av Jerkholmen i Arendals skjærgård. Svendsen er rettighets-

haver til beitinga på Jerkholmen, og der er hans sauer som beiter der ute. Prisen ble overrakt 

på messa Naturligvis 15. august 2010. 

 
 

Innspill – Kandidater Landbruksselskapets ærespris  

Aust-Agder Bondelag sendte forslag til komiteen for Landbruksselskapets pris. Sven Reiersen 

fra Tveit i Hornnes, fikk æresprisen for sitt pågangsmot og engasjement i saue- og storfe-

næringen, og for å være en positiv ambassadør for landbruket. Sven er stolt av yrket sitt. Han 

har drevet gården siden 1981, og har i dag et veldrevet og moderne gårdsbruk med 120 vinter-

fôra sau, og 60 kjøttfe av rasen Limousine. Prisen ble utdelt på messa Naturligvis 15 august 

2010. 

  

 
Sven Reiersen etter utdelingen av Landbruksselskapets ærespris.  

Foto: Moisund.com 
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Arkivarbeid på kontoret 

Ingjerd Modal har fortsatt sitt arbeide med å plukke ut arkivverdig materiale fra begge fyl-

keslagenes virksomhet. Ingjerd har, siden April 2010, arbeidet med arkivverdig materiale fra 

1986 – og frem til i dag. Materialet skilles ut, systematiseres og skal overleveres Statsarkivet i 

Kristiansand etter endt arbeid i 2011.  

 

Uttale - Forslag til planprogram for E-18 Tvedestrand – Arendal   

Fylkeslaget ga uttale til Statens vegvesen Region Sør, og ga sin tilslutning til Landbrukets E-

18 utvalg på alle punkter. Aust-Agder Bondelag understreket spesielt ønsket om at grunneier-

representanter blir med i samarbeidsgruppa. Dette for å sikre tett og konstruktiv dialog med 

grunneiersiden, men det vil medføre et betydelig frivillig arbeid fra grunneierne. Det ble der-

for bedt om en form for økonomisk godtgjørelse til grunneierne. 

  

Beiteprosjekt i samarbeid med Vest-Agder og Telemark 

Prosjektet ”Beite som ressurs for landbruket og bygda” startet opp ved årsskiftet 2007/2008. 

Målet for arbeidet var å sikre og øke beitebruken for å ta vare på kulturlandskapet i fylkene Te-

lemark, Vest- og Aust-Agder, samt identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøko-

nomien i husdyrproduksjoner gjennom aktiv beitebruk. 

Konkret arbeid med å gjennomføre tiltak ble fordelt på utvalgte prosjektområder i 10 pilot-

kommuner i de tre fylkene.  

Prosjektet er nå avsluttet, og Åse Ingebjørg Homme, leder av styringsgruppa, presenterte de 

konkrete resultatene på en konferanse i Bø i Telemark 7. april 2010. 

Mye av materialet fra prosjektet finnes på www.beitedyr.no  

 

Åpen Yngelråte 

Den alvorlige biesykdommen Åpen yngleråte er påvist i svært mange bigårder i Aust-Agder i 

2010. Det er igangsatt et større kartleggings og saneringsprogram. Ca. 3.000 kuber er pålagt 

sanert. Aust-Agder Bondelag har satt fokus på saken og jobber for gode erstatningsordninger, 

effektiv kartlegging og tilrettelegging for raskest mulig gjenoppbygging. 

 

Fôrsituasjonen sommeren 2010 

En svært tørr vår og forsommer medførte stedvis svært dårlige grasavlinger i fylket. Etter mer 

regn utover sommeren bedret situasjonen seg, men flere bønder enn vanlig søkte skadeerstat-

ning for avlingstap. Bondelaget bidro med kartlegging og informasjon. 

 

Rovdyr 

Sommer og høst 2011 har en eller flere ulv gjort betydelig skade i sauebesetninger i Agder-

fylkene. Inkludert noe gaupe- og ørneskader er 111 sau og 399 lam erstattet med til sammen 

kr. 1.134.000 i Aust-Agder. 

Det var også ett tilfelle av bekreftet bjørneskade i Aust-Agder (Bygland) i 2010. 

I samarbeid med Sau og Geit og Småbrukarlaget har vi vært aktive i å søke skadefellingstilla-

telser på ulv. En ulv ble felt på skadefelling i Lyngdal i desember. Etter søknad om lisensjakt 

er det i februar 2011 felt en ulv i Froland. 

I desember deltok en 5- mannsdelegasjon på en større rovviltdemonstrasjon i Oslo. 

 

Annet:  

 Gitt uttale til ”Regional plan for Kristiansandsregionen” 

 Gitt uttale om ”forskrift om nydyrking av myr” 

 Gitt innspill til ”Heiplanen” 

http://www.beitedyr.no/
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 Gitt innspill til NB’s Fornyingsutvalg 

 Gitt uttale om ”forskrift til ny kvoteordning for melk” 

 Støttet Aust-Agder Nei til EU med kr. 10.000,- 

 Støttet Aust-Agder 4H med kr. 4.000,-  

 Gitt innspill til arbeidet med den nye Mat- og Landbruksmeldinga. 

 Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter  

 Bevilget ”Aktive lokallagsmidler” til 9 lokallag. Til sammen utbetalt 37.000 kr. 

 Sammen med V-A arrangert 3 regionale innspillsmøter før forhandlingene 2011 (Kvi-

nesdal, Evje og Holt)  

 

 

Møter og kurs 

Ledermøtet 2010  

Felles ledermøte, med Vest-Agder Bondelag, var i 2010 lagt til Quality Hotell Sørlandsparken 

9. november. Her deltok over 60 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. 

Fra Norges Bondelag deltok 1. nestleder Berit Hundåla, sjef på næringspolitisk avdeling Jo-

stein Lindland og Bondelagets advokat Sissel Fykse.  

I år gikk ledermøtet over to dager, med overnatting. 

Første dag arrangerte Aust- og Vest-Agder kurset ”Hvordan påvirke lokal arealbruk” for om 

lag 50 representanter fra lokallagene. Kurset er utviklet av Norges Bondelag, og tar opp den 

nye plan- og bygningsloven, med særlig vekt på jordvern. 

Ledermøtet er den årlige høstsamlingen for alle lokallag og fylkesstyrer. Hovedinnleder var 

Norges Bondelags 1. nestleder, Berit Hundåla. Fylkeslederne Birte Usland og Erik Fløystad 

orienterte om det politiske arbeidet som har pågått på fylkesnivå det siste året. 

Ettermiddagen ble i stor grad brukt til ordet fritt, og engasjementet var stort omkring ulike 

tema, bl.a. pelsdyrnæringen, kontrakter på leiejord, utfordringer med vassdragsforurensning, 

biehold og alternative næringer ble diskutert med stort engasjement. 

Jostein Lindland og Berit Hundåla avsluttet dagen med innlegg om hhv korn og kraftfôrpoli-

tikk og rovviltarbeid. 

Også her møtte salen dem med et stort engasjement og mange spørsmål. 

Skattekurset 2010 

Agderkontoret er hvert år teknisk arrangør for Norges Bondelags Skattekurs for regnskapslag 

tilsluttet Bondelagets Serviceordning. 

Årets kurs var lagt til Lyngdal Rosfjord Strandhotell, 17. – 19. november og samlet ca.70 del-

takere. 

Foredragsholdere var: 

 Fra Bondelaget: Marianne E. Imerslund og Arnstein Tveito. 

 Fra Vekstra : Endre Jørgensen. 

 Fra Ernst & Young: Terje Bakke. 

 Fra Skatt Sør: Lillian Birkely. 

 Fra Innovasjon Norge: Håvard Næss Thomassen. 

 

Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl. 
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Arrangementer 
 

Sørlandssamlinga, januar 2011 

Den 31. Sørlandsamlinga samlet ca. 230 bønder på Quality Hotell i Sørlandsparken. Samlinga 

har stadig blitt utvidet og i år hadde også grøntsektoren fått plass på samlinga, sammen med 

alle dyreslaga. 

Vårt bidrag var å invitere Norges Bondelags nestleder Brita Skallerud til å snakke om stolthe-

ten ved å være Bonde. Vi inviterte også 2 representanter fra Norges Bygdeungdomslag, leder 

Nils Håvar Øyås og styremedlem Bjarne Norsteien. De innledet under tittelen ”Landbruk er 

ikke for amatører” før de slo seg sammen med gruppen ”unge bønder” som deltok på sam-

linga. 

 

Åpen Gård 

Arendal Bondelag arrangerte Åpen Gård, for 11 året på rad, på Brømnes med rundt 2000 be-

søkende på gårdstunet i løpet av dagen. 

Åmli Bondelag arrangerte Åpen Gård i samband med Dølemomarkedet sent i august. 

  

Aksjonen ”Mer enn bare lave priser” 14. april 

”Mer enn lave priser" var Norges Bondelags kampanje i forkant av årets 

jordbruksforhandlinger. Intensjonen var å fortelle forbrukerne hva de får i merverdi når de 

handler norsk mat. Mens butikkjedene lokker med salg og priskampanjer, skal Norges 

Bondelag fortelle historien bak norsk matproduksjon. Når en legger norske varer som brød, 

egg og melk i handlevogna, får en samtidig god dyrehelse, levende bygder, et kulturlandskap 

som holdes i hevd - og ikke minst livsnødvendig matproduksjon i en verden med klimakrise 

og befolkningsøkning. Mange av lokallaga deltok i kampanjen. 

Utenfor Coop Obs på Stoa i Arendal deltok fylkesleder i Aust-Agder, Erik Fløystad, sammen 

med lokallagsleder i Arendal, John Olav Kjevik. 

 

Messa ”NATURLIGVIS”,  Evjemoen 14. – 16. august 2010 

Messa ”NATURLIGVIS – Mat, landbruk og opplevelser i Agder” gikk av stabelen for andre 

gang under nytt navn. 

Messa satte utstillerrekord med hele 146 utstillere. Værgudene var på arrangementets side i år, 

og velsignet helgen med strålende sol fra skyfri himmel. Totalt var ca. 8000 betalende innom 

messa, mot 3.500 i 09. Eierforeningen melder om et overskudd på ca. 70.000 kr  etter utbeta-

ling av ca. 130.000 kroner for dugnadsinnsatsen. 

Rent teknisk fikk årets messe skryt. Godt arbeid av alle i hovedkomiteen og stor dugnadsinn-

sats fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement.  
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”Hovedgata” på messeområdet badet i strålende solskinn. 

Foto: Moisund.com 
 

 

Nils Olsbu har hatt styreplass i LDBA, for Aust-Agder Bondelag. 

 

For å styrke LDBA’s egenkapital i en oppstartsfase har Aust-Agder Bondelag i 2009 ytt et lån 

på kr. 50.000, rente og avdragsfritt over 5 år. Flere organisasjoner har bidratt på samme måte. 

 

I tillegg til egen stand på messa, i regi av Landbrukets samarbeidsråd Agder – Bondens Møte-

plass – bidro Aust-Agder Bondelag, sammen med Vest-Agder, med å arrangere traktorduell 

mellom begge fylkenes ordførere fredag. Hele 10 (av 30) ordførere våget å stille opp i den 

nokså krevende oppgaven.Etter første runde ledet Lillesandsordfører Arne Thomassen med 

knapp margin på Tellef Olstad (Åmli) og Odd Omland (Kvinesdal). I finalen tro Omland til 

med en superrunde og sikret seieren foran Thomassen.  

 

 

Agderlandbruket på dagsorden – temakonferanse i regi av prosjektet Landbruket på 

dagsorden (LPD) 18. januar 2011 

Prosjektet Landbruket på Dagsorden arrangerte, i januar 2011, en temakonferanse i samarbeid 

med fylkeskommunene i begge Agderfylkene. Dagen inneholdt flere aktuelle innlegg av dyk-

tige foredragsholdere som bl.a. Klimaekspert Svein Tveitdal, Statssekretær Ola T. Heggem, 

Stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) og frilansjournalist og reiseguru Arne Riisnæs. Ar-

rangementet trakk mer enn hundre deltakere, deriblant 3 av landsdelens stortingsrepresentan-

ter og de fleste ordførerne i begge Agderfylkene. 

Konferansen var svært vellykket og fikk mye, og god, medieoppmerksomhet i etterkant.  
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Statssekretær Ola T. Heggem (th) besøkte temakonferansen. Her sammen med ordfører i 

Vågå Kommune, Rune Øygard. 

Foto: Per Ole Ranberg  

 

 

Vervekampanje 2010 

1. oktober 2010 startet Norges Bondelag årets vervekampanje med varighet på 2 måneder. Al-

lerede tidlig i kampanjen ble målet om 500 nye medlemmer på landsbasis nådd. Vervekam-

panjen ble avsluttet 1. desember med 948 nye medlemmer. Grimstad Bondelag ble beste lo-

kallag med 29 nye medlemmer. Også prisen for beste enkeltverver gikk til Grimstads Synnø-

ve Jomås, som alene vervet hele 19 av de nye medlemmene i Grimstad Bondelag.  

 

 
 

Vervevinnerne Synnøve Jomås, og leder i Grimstad Bondelag Bård Harald Hansen. 

Foto: Finn Aasheim 
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D. LOKALLAGA 

 

I 2009 og 2010 tilbød Agderkontoret lokallagene bistand til lovpålagt innrapportering av for-

skuddstrekk og arbeidsgiveravgift for evt. godtgjørelse til tillitsvalgte. 3 lokallag har benyttet 

dette tilbudet i 2010. Fra og med 2011 overtar Norges Bondelag sentralt denne tjenesten. 

Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar 2011 

 

Lokal-

lag 

Lokallagsleder Telefon Kasserer Studieleder Skolekon-

takt 
Søndeled 

 

Anders Johnsen 37154505/ 

91577012 

Ingemund Sørbø Olav Thormod 

Aakvåg 

Anders Johnsen 

Grimstad  

 

Bård Harald 

Hansen 

37049002/

91348759 

John Gaute 

Lunden 

Sveinung 

Einertrø 

Bård Harald 

Hansen 

Arendal John Olav Kjevik 91620821 May Kristin 

Heggestad 

Åge Andre 

Brømnes 

John Olav Kje-

vik 

Gjerstad 

 

Arnfinn Eskeland 37157520 

95802692 

Arne Bjørn  

Sunde 

Arnfinn Eske-

land 

Arnfinn Eske-

land 

Holt og  

Vegårshei 

Gunnar Arne Myren 37169998 

90883698 

Per Tveite Hermann  

Goderstad 

Gunnar Arne 

Myren 

Froland Olaf Hurv 37038250/

47909708 

Tor Albert  

Oveland 

 Olaf Hurv 

Lillesand 

 

Bente E. Grimenæs 

(kontaktperson) 

37270726 

92463857 

Johan Kr.  

Simonsen 

Johan Isak 

Tveit 

 

Birkenes 

 

Olav Aabel 37279302/

90997207 

Nils Gunnar 

Kylland 

Thomas 

Rosseland 

Olav Aabel 

Åmli 

 

Kari Hagelia  

Olstad 

37083633 

41643435 

Torgrim Syrtveit Rolf Harstveit Kari Hagelia  

Olstad 

Iveland Salve Mjåland 37961755 Svein Egil Ive-

dal 

Øyvind Skaiaa Marit Fjordheim 

Evje og 

Hornnes 

Lars Reidar 

Vasland 

37930053 

97522275 

Sven 

Reiersen 

Tom Kristian 

Dåsvand 

Lars Reidar Vas-

land 

Bygland Johan Edward Sundt 37935902 

91144275 

Jørund Grei-

brokk 

 Johan Edward 

Sundt 

Valle Knut H. Nomeland 91166971 Jon Hovet Knut H. Nome-

land 

Knut H. Nome-

land 
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Medlemstallet i lokallaga i 2010 

 

For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak 

som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for beta-

lende medlemmer. 

 

I Aust-Agder i 2010 var det en medlemsøkning på 20 medlemmer i forhold til året før. 

 

 

Lag: Medl.tall 

01.01.10 

Medl.tall 

31.12.10 
Ut i år Inn i år Pluss/minus 

i året 

Søndeled 37 37 2 2 0 

Grimstad 209 236 11 38 +27 

Arendal 141 141 7 7 0 

Gjerstad 42 37 6 1 -5 

Holt/Vegårshei 102 103 6 7 +1 

Froland 52 49 4 1 -3 

Lillesand 53 54 2 3 +1 

Birkenes 74 70 5 1 -4 

Åmli 50 53 2 5 +3 

Iveland 43 42 3 2 -1 

Evje/Hornnes 40 42 1 3 +2 

Bygland 40 40 0 0 0 

Valle 30 29 3 2 -1 

Direktemedlemar 0 0 0 0 0 

SUM 913 933 52 72 +20 
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Hilsen fra leder i Aust-Agder Bygdekvinnelag 

 
Bygdekvinnelagene ble opprinnelig startet tidlig på 1900 tallet for å få en ”landmann” på 

tinget. Det greide kvinnene selv om de var få den gangen! 

Når kvinner står samlet kan alt skje. I Selbu ville kvinnene ha ei bro. De strikte selbuvotter til 

broa sto der.  

I Østfolk Bygdekvinnelag protesterte man i 2010 på banning i radio og TV. De fikk stor opp-

merksomhet og ble lovet at banning skulle fjernes. Det er blitt bedre. 

 

Siden starten har hovedstrategien til NBK vært å støtte bondelagene og kjempe for samme 

sak: Bedre økonomi i landbruket og trivsel på bygdene. Fremdeles støtter vi bondelagene fullt 

ut over det ganske land. 

Viktige saker for NBK i 2010 har vært, Ren mat, Havre, Rødt kjøtt og poteter. Vi har vært 

opptatt av at Norge ikke åpner dørene for Genmodifisert mat. Det må forskes mer på dette før 

frø og planter av dette slaget slippes løs. Erfaringer fra USA og Sør-Amerika tilsier det. 

Vi har deltatt på Ganefart, en landsdekkende konkurranse hvor kortreist mat er et hovedtema. 

Det har også vært viktig at spisestedene har menyer med norsk mat og hvor barnemenyene er 

næringsrike og gode.  

Et Jurymedlem i Ganefart opplevde en restaurant i Lofoten som tilbød Torsk på menyen. Da 

de fikk torsken servert viste det seg at det var fiskepinner og pommes frites. Dette er uhørt et-

ter min oppfatning. Slikt vil vi ikke se langs turistenes allfarveier. 

 

I 2010 fikk NBK nytt slagord ”Bygdekvinnelaget en moderne møteplass”. Dagens unge bru-

ker sosiale medier. På Vegårshei fikk lokallaget i 2009 16 nye medlemmer gjennom Face-

book. Vi som har levd en stund, må åpne for nye medier og bruke dem for det de er verd. Er 

bygdekvinnelagene en moderne møteplass?  

Leder i Vest-Agder Bygdekvinnelag fortalte muntert at de på Sira skulle prøve å få unge med 

i laget. De averterte ”Tako-kveld” for å friste ungdommen til å komme. Ingen unge kom og 

flere av de fremmøtte fikk problemer med gebissene. 

Likevel. Det er ikke mange møteplasser på landsbygda hvor 3 generasjoner kan gå på samme 

møte og finne næring til ny innsats og øke sin livskvalitet. Det kan man i bygdekvinnelagene. 

I Moland inviterer man alle innflyttere i bygda til møtene - og de kommer.   

Gledelig er det at vi også i år kan registrere en stigende medlemsmasse. Vi hadde i 2010 462 

medlemmer mot 456 i 2009.  

 

NBK’s Landsmøtet i Balestrand vedtok ny strategiplan. Bygdekvinnelagene har vært inne i en 

identitetskrise. Vi har vært i villrede om veien videre. I 2010 fikk vi vårt nye kompass. NBK 

har brettet opp ermene og fremtiden ser lys ut. 

Den kristne formålsparagrafen står fremdeles sterkt i lokallagene selv om noen pirker i den. 

Debatten kommer nok. Man vil åpne for innvandrerkvinnene i lagene. Jeg ser ikke problemet 

– i NBK er møtene åpne for alle. Innvandrekvinner finner du i mange lokallag på Agder. Jeg 

tror det er uklokt å rokke ved klippen som bygdesamfunnene bygger på.  

 

Hilsen Ingjerd Modal, leder i Aust-Agder Bygdekvinnelag  
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E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG  
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Balanseregnskap pr 31.12.2010 
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Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag 2010 
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Noter 
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