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Forord 

 

Kjære tillitsvalgt og medlem! 

2009 har vore eit innhaldsrikt og spennande år- eit år der me har sett mat i sentrum og er-

klært vår ”Kjærleik til norsk mat”.  

Vi gjer eit kontinuerleg arbeid for å betre rammevilkåra for bonden slik at matproduksjon, 

og i framtida, skal vere den viktigaste oppgåva me har. 

 

Det er flott at me har politikarar som vil skrive under opprop og ellers vere med å jobbe 

for eit  aktivt landbruk, og like flott er det at me har eit godt samarbeid og ein god dialog 

med Fylkesmannen. I tillegg så har me og ein god kontakt med samvirket og andre land-

bruksorganisasjoner. Eg vil takke for eit godt samarbeid i 2009! 

 

I 2009 starta me eit samarbeid mellom fylkeslaga i Agder og Telemark der me saman  vil 

fronte felles utfordringar og krav.  Målet er at me saman kan arbeide for å styrkje inntek-

tene og at det vert investert for vidare satsing i næringa. 

For 2010 er satsingsområda  

 Investeringar 

 Mjølk 

 Beitedyr 

 

Med  ei ny landbruksmelding under arbeid har me no fokus på korleis landbruket skal bli 

framover, og vil vere aktive med å kome med innspel. At tida for eit inntektsløft og ei of-

fensiv satsing på matproduksjon er her- er heilt sikkert. Her må me bruke alle ledd i orga-

nisasjonen for å få politikarane til å satse på ei ”kraftpakke” der både dei som er i 

næringa, og dei som ynskjer å kome inn, finn det attraktivt å produsere maten vår.   

 

Eg vil nytte høvet til å takke for mulegheita til å vere med på å påverke rammevilkåra for 

bonden både lokalt, regionalt og sentralt gjennom eit interessant og lærerikt tillitsverv i 

Aust-Agder Bondelag. 

Samstundes vil eg takke for stor innsats i lokallag, fylkesstyre og administrasjonen i 2009, 

og ynskjer lukke til med arbeidet framover.  

 

Åse Ingebjørg Homme 

Fylkesleiar 

 
      Fylkesleder i Aust-Agder Bondelag, Åse Ingebjørg Homme 

      Foto: Eva Kylland 
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A. NORGES BONDELAG 

 

Medlemsorganisasjonen  

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

mer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets Service-

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

Norges Bondelag bestod 31/12-2009 av over 62.000 medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og ca. 

580 lokallag.  

Årsmøtet i Norges Bondelag 2009  

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

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. 

Årsmøtet 2009 var lagt til Bodø, 10. til 12. juni. Årsmøtedelegatene fra Aust-Agder Bondelag var 

Åse Ingebjørg Homme, Erik Fløystad, Nils Olsbu og Ole-Didrik Steensohn  

B. AUST-AGDER BONDELAG 

Æresmedlemmer   

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

Arendal Bondelag: Sverre Ledaal 

Gjerstad Bondelag: John Fasting Sørbø. 

Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag 2009/2010 

Styret: 

Åse Ingebjørg Homme, Valle, leder graver26@frisurf.no  917 21 365 

Kristen Udjus, Grimstad, nestleder kristen.udjus@online.no    997 96 201 

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

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

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

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

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

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

3. vara Øystein Fredriksen, Fevik oeyfredr@online.no 975 84 284 

 

Møteleder årsmøtet: 

Kristen Udjus, vara Erik Fløystad 

 

Valgnemnd: 

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

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

Arnfinn Eskedal, pers. vara Andreas Lilleholt 

Torgrim Syrtveit, pers. vara Roy Vidar Svendsen 
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Representasjon og verv 

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

 

 Arbeidsutvalget: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus 

 Bygdekvinnelaget: Nils Olsbu, vara Ole Didrik Steensohn 

 Aust-Agder 4H: Åse Ingebjørg Homme, vara Kristen Udjus 

 Etterutdanningsutvalget: Erik Fløystad, vara Hanne Kari Wedøe Bakke, 

 Fiske og viltforvaltning: Nils Olsbu, vara Erik Fløystad. 

 Strategisk plan for næringsutvikling: Åse Ingebjørg Homme og Kristen Udjus 

 Styret i Innovasjon Norge, avd. Agder: Birte Usland  

 Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu 

 Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad, vara Åse Ingebjørg Homme  

 Regiongruppa for Landbrukets HMS: Ole Didrik Steensohn, vara Kristen Udjus 

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

 Styret i LSA og Landbruksselskapene: Birte Usland, vara Åse Ingebjørg Homme 

(Årsmøteutsending: Åse Ingebjørg Homme, vara Kristen Udjus) 

 Setesdal vesthei: Gunn Siri Ousdal, vara Åse Ingebjørg Homme 

 Regional kulturlandskapsgruppe: Erik Fløystad, vara Åse Ingebjørg Homme 

 Økologisk gruppe: Åse Ingebjørg Homme, vara Terje Haraldstad 

 Vanndirektivet: Finn Aasheim 

 Prosjekt ”Landbruket på Dagsorden”: Åse Ingebjørg Homme 

 Rekrutteringsutvalg: Kristen Udjus 

 

 

Fylkeskontoret 

Ansatte på kontoret har i meldingsåret vært organisasjonssjef Inge Kringeland, (til sept.), rådgi-

ver Finn Aasheim (organisasjonssjef fra sept.), førstekonsulent Turid Breistøl, førstekonsulent 

Henny Erstad (fra nov.) og Ingjerd Modal. Ingjerd var engasjert på deltid fra apr. til okt. for å 

rydde i arkivet på fylkeskontoret.  

 

Flytting av Agderkontoret 

Etter nesten 22 år hos Felleskjøpet i Rigetjønnveien 20, flyttet Bondelagets Agderkontor 13. feb-

ruar 2010 til nye lokaler i sentrum av Kristiansand. 

Felleskjøpet gjennomførte høst 09 og vinter 10 en omfattende renovering av hele bygget, men 

valgte å ikke prioritere kontorlokalene til Agderkontoret. Kontorlokalene bar preg av over 20 år 

uten oppgradering, og behovet for nyere og mer oppgraderte arbeidsomgivelser var merkbart. 

I Gyldenløvesgate 2A har vi fått lyse og trivelige lokaler med seks nyoppussede kontorer, møte-

plass, wc og kjøkken. Bygget har også parkeringshus i kjelleren.  

 

Agderkontoret.no 

Nettsidene til fylkeslagene har gjennomgått en oppgradering i meldingsåret. Sidene inneholder nå 

blant annet nyheter med jevne mellomrom, en oppdatert kalender, bildeserier og informasjon til 

lokallag og tillitsvalgte. Innsatsen med nettsidene ble også lagt merke til av kommunikasjonsav-

delingen i Norges Bondelag, og Agderkontoret ble belønnet med et diplom for den største fram-

gangen i nettpubliserte saker i 2009. 
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Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2009  

Årsmøtet var lagt til Revsnes hotell, Byglandsfjord torsdag 19. og fredag 20. mars, og deler av 

møtet ble avviklet sammen med Vest-Agder Bondelag.  

 

Lokallagenes årsmøtedelegater:  

Grimstad: Bård H. Hansen og Synnøve Jomås, Arendal: Tore Ingvald Brømnes, Gjer-

stad: Jens J. Arnevik, Froland: Olav Hurv, Iveland: Tellef Eieland, Evje og Hornnes: 

Knut J. Tveit, Bygland: Johan E. Sundt, Valle: Knut H. Nomeland, Holt og Vegårshei: 

Nottolv Vangestad, Birkenes: Olav Aabel, Åmli: Kari Hagelia Olstad   

(Følgende lag møtte ikke: Hisøy, Lillesand, ) 

 

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

Steensohn, Ellen Kristiansen (AABK). 

 

Aust-Agder Bygdekvinnelag: Thorhild Kylland 

 

Gjester: Roar Dokmo, Æresmedlem, Eli Reistad, styret i Norges Bondelag, Olav 

Lidtveit og Synnøve Jomås, valgnemnda A-A, Reidun Svaland, valgnemnda V-A, Søren 

Hodne, Tine, Åge Gyland, Felleskjøpet RA, Odd Mæland og Nils Berger, revisorer. 

 

Fra kontoret: Inge Kringeland, Finn Aasheim, Turid Breistøl. 
 

Taler: 

Årsmøtetalene ble holdt i plenum med begge fylkeslagene. Talere var nestleder i Norges Bonde-

lag, Eli Reistad, fylkesleder Åse Ingebjørg Homme, Aust-Agder og fylkesleder Birte Usland, 

Vest-Agder.  

 

Årsmelding og regnskap for 2008 ble enstemmig godkjent. 

 

Arbeidsplanen for 2009/2010 med nytt punkt om tilleggsnæringer ble enstemmig vedtatt.  

 

Budsjett for 2010 enstemmig vedtatt. 

 

Kåringer:  

I Aust-Agder ble Gjerstad Bondelag kåret til ”Beste lokallag” og leder Jens J. Arnevik tok i mot 

prisen 

Synnøve Jomås ble kåret til beste verver 2009 

Hilsener og takk: 

Åse Ingebjørg Homme delte ut blomster til Kristen Udjus, som på en trygg og god måte har tatt 

ekstrabelastningen ved å stå frem i media, som en av de 4 produsenter som har fått påvist blå-

tungesmitte i sin besetning.    
 

Åse Ingebjørg Homme takket årsmøtet for fornyet tillit.  

 

C. ORGANISASJONSARBEIDET 

Arbeidet i styret 

I 2009 ble det holdt 7 styremøter, 1 AU-møte og 1 telefonmøte og behandlet 56 saker. 2 av mø-

tene har vært delvis felles med styret i Vest-Agder Bondelag.   
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Arbeidsplan 

Arbeidsplanen nedenfor ble vedtatt på årsmøtet. Kolonnen til høyre viser oppfylling av planen: 

Arbeidsplan for Aust-Agder Bondelag 

Planperiode April 2009 - April 2010 

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 

 

Gjennomføre ledermøte Dagsmøte i Kris-

tiansand 

nov -09 

 

 

 

Økt lokallagskontakt 

Referat fra fylkesstyremø-

ter til alle lokallag 

Løpende 

Invitere lokallag til minst 2 

styremøter som legges lo-

kalt 

 

Kreve at lokallagene sen-

der inn årsmelding og 

regnskap 

 

Økt styrekompetanse Gjennomføre profesjonelt 

styrekurs for fylkesstyret 

November -09 

Rekruttering Delta aktivt i arbeidet med 

rekruttering 

Ja, initiativ til re-

krutterings-

prosjekt 

 

Praktisk HMS arbeid 

Stimulere lokallagene til å 

arrangere HMS kurs sam-

men med Landbrukets 

HMS tjeneste 

Ja, flere kurs i 

gang vinter 2010. 

Opprettholde eller øke 

medlemsantallet i Aust-

Agder. Medl.tall jan.09 

er 916 

Løpende verving i lokal-

lag/fylkeslag 

 

 

Medl. tall des.09 

er 916 

 

 

    

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 

Medvirke til styrking av 

samvirkeorganisasjonene 

Løpende verving i lokal-

lag/fylkeslag 

 

Ha fokus på jordbruks-

forhandlilngene 

 

Samle innspill fra lokallag 

og gi uttale til forhandling-

ene 

Ja 

Delta aktivt i, og søke me-

diedekning ifm NB’ s opp-

legg ”Landbruk på dagsor-

denen 09” 

 

Ja, bl.a. avisak-

sjon i april 

 

Jordbruksforhandlingene 

-09 

Samling med ordførere 

i april 
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landbruksvennlig 

storting. 

 

 

Jordbruksforhandlingene 

-09 

Få i stand ordfører opprop 

i april. 

 

Ja 

Valg - 09 Gjennomføre landbrukspo-

litisk debatt under Natur-

ligvis 09 

 

Ja 

Gjennomføre møter 1. 

kandidater i stortingsparti-

ene 

Arrangerte debatt 

på Naturligvis i 

august. 

 

    

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. styre-

plass 

 

 

 

Tilleggsnæring 

Kontaktmøte/kontaktorgan 

for de som driver ”Bygde-

service” 

 

Bidra til å utvikle andre til-

leggsnæringer 

Beh. forslag om 

eget utvalg.   

Delta aktivt i arbeidet med 

strategiplaner i regi av fyl-

kesmannen 

Møter høst 

09/vinter -10 

 

 

 

Støtte lokale prosjekter 

Gjennomføre ”Beitepro-

sjektet” i samarbeid med 

kommunene og andre or-

ganisasjoner 

Ja, Åse Ingebjørg 

leder av styrings-

gruppa 

Støtte opp om ” Inn på 

Tunet – Aust-Agder” 

 

Følge opp andre eksiste-

rende og evt. nye nærings-

utviklingsprosjekter 

 

 

 

    

c) Grunneierrettig-

heter, eiendomsrett 

og ressursforvalt-

ning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge opp saker som ved-

rører eiendomsretten 

Bistå med faglig kontakt, 

juridisk hjelp o.l. 

Løpende 

 

 

Redusere konflikter vedr. 

rovdyrforvaltning  

Delta i kontaktutvalget for 

rovdyr i Aust-Agder 

Ja, Nils. Innspill 

kvotejakt gaupe 

Følge opp forvaltningsplan 

for rovdyr i region.2 

Ja, innspill til re-

visjon 

Søke om felllingstillatelse 

ved uakseptable tap av 

husdyr 

Ja, søkt skadefel-

ling ulv, vår -09 

Økt lokallagsengasje-

ment i lokal arealforvalt-

ning 

Arrangere minst ett kurs 

”Hvordan påvirke lokal 

arealforvaltning” 

 

Økt fokus på jordvern 

 

 

Videreføre arbeid med å 

etablere en jordvernfore-

ning 

 

Økt kunnskap om land 

brukets lovverk 

Temamøte om landbruks-

lovgininga 
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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 

Fra nov. 

 

 

Høyt fokus på kommuni-

kasjon med samfunnet 

Oppdaterte nettsider med 

arrangementer og nyheter 

Fra nov. 

Aktiv deltakelse i 

NATURLIGVIS 09, Åpen 

Gård (minst 2) og Land-

bruksspillet (minst 3) 

Stand på Natur-

ligvis, 2 Åpen 

Gård (Åmli og 

Arendal) 

Lage en egen medieplan 

og oppfylle strategi for 

mediekontakt 

 

Plan laget 

 

 

Alliansebygging gjennom 

kontakt med organsi-

sasjoner og nøkkelperso-

ner 

Gjennomføre minst ett 

møte med stortingsben-

ken/listetopper 

Laget ”bonde-

perm” til ”Ag-

derbenken”.  

Videreføre ”vårt” prosjekt 

”Landbruket på dagsor-

den” Agder 

Ja, Åse Ingebjørg 

i styringsgruppa 

Invitere nøkkelpersoner til 

styremøter og andre ar-

rangementer 

Ja. 21. aug. Per 

A. Andvik.  

22. jan Løhaugen 

og Haslemo 

 

 

 

Politiske kontakter  

Overlevere matapellen og 

få støtteerklæringer fra po-

litikere og sentrale perso-

ner 

 

På Naturligvis 

Delta aktivt på Fremtids-

bygda den 23. april på 

Evje 
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Jordbruksforhandlingene 2009 

Aust-Agder Bondelag sendte som vanlig uttale til Norges Bondelag før forhandlingene. 

 

Sammendrag - Høringsuttale til jordbruksforhandlingene 2009: 

 
Hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør må være: 

 Utfordringene for landbruket i Agder kan ikke løses bare ved strukturrasjonalise-

ring. Våre små driftsenheter med dårlig arrondering gjør det viktig å opprettholde 

muligheten for allsidig og variert drift. Det er distriktsjordbruket som legitimerer 

landbruket i Norge. 

 Regjeringens målsettinger i Soria-Moria erklæringen, om inntektsutvikling og sosia-

le vilkår på linje med andre, er ikke oppfylt. 

 Effekten av kostnadsreduksjoner samt effektivitetsøkningen må bli igjen i næringa 

for å tette gapet til andre grupper vi kan sammenligne oss med. 

 Det er et stort behov for investeringer i næringa, og friske midler må tilføres omgå-

ende. 

 Jordens befolkning øker raskt. I løpet av få ti-år må matproduksjonen i verden dob-

les. Dette tilsier at Norge, inkludert Agder, må utnytte de muligheter som finnes til å 

produsere ma. Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. 

 Det er en stor utfordring å rekruttere nye utøvere til landbruket i vår landsdel. Vik-

tigste bidrag for å endre på dette er bedret økonomi i næringen. 

 Vi forutsetter at avtalepartene gjør hva de kan for å minimalisere uheldige konse-

kvenser av WTO-avtalen i forhold til norsk jordbruk. 

 Vi forutsetter at avtalepartene sørger for omlegging av markedsordningene for kjøtt 

og egg som sikrer en positiv inntektsutvikling i næringa. 

 

I lys av utviklingen vi har hatt internasjonalt og nasjonalt siste år, ber vi om at Bondelaget ak-

tivt jobber for at mva på matvarer blir fjernet/redusert. 

 

Det er økt lønnsomhet i landbruksnæringen som er nøkkelen til å løse landbrukets utford-

ringer, og vi krever derfor at jordbruksavtalen 2009 gir høy og reell inntektsøkning for 

Agder-bøndene! 

 
Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er derfor: 

1. Med bakgrunn i NILFs tall kreves det målrettede distriktstilskudd for Agder-

fylkene for å oppnå inntektsutjamning. 

Grovforbaserte produksjoner må styrkes i årets oppgjør. 

Det er nødvendig med et ekstra inntektsløft innen disse produksjonene da de har størst 

betydning for Agder-fylkene 

2. Økt tilgang på rimelig kapital for å sikre grunnlaget for nødvendige investeringer til 

utbygging og fornyelse av driftsapparatet. 
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Investeringsbehovet er meget stort innen landbruket. Et nytt eller endret investeringspro-

gram må finansieres uten å belaste den årlige inntektsramma. Det må lages en opptrap-

pingsplan for investeringer i landbruket. 

3. Det utredes et nytt arealbasert tilskudd som tar hensyn til arealenes form og størrel-

se. Tilskuddet kan kalles ”kantsonetilskudd” og utbetales på bakgrunn av den totale 

kantsonelengden som bruket har. 

 

 

 

Innenfor disse hovedoverskriftene ønsker fylkesstyret å fokusere på fem hovedområder: 

 

Melk og Storfe: 

Melkeproduksjonen, som er ryggraden i det småskala landbruket som vi har på Agder, må tas 

vare på og sikres en framtid. Avgangen av melkeprodusenter er stor, og gjengroingen øker. Økt 

kjøttproduksjon må stimuleres. 

 

Kraftfôrbaserte produksjoner: 

Styrking av støtte- og stimuleringstiltak er avgjørende for å beholde de kraftfôrbaserte produk-

sjonene på Agder. Disse produksjonene er veldig viktige fordi de styrker og sikrer infrastrukturen 

for resten av husdyrproduksjonen på Agder. 

 

Saueholdet: 

Saueholdet på Agder produserer kvalitetskjøtt og kulturlandskap. På 5 år har antall vinterfôra sau 

gått ned med ca 27 %. En styrking av denne næringa må først og fremst skje gjennom produk-

sjonsstimulerende virkemidler, beitetilskudd og forbedrede ordninger for ferie og fritid. Tiltak 

mot Aust-Agder må iverksettes. Samarbeidstiltak innen sauenæringa må utredes. 

 

Korn og kraftfôr: 

Markedsordningen for korn må beholdes, men avtalepartene, sammen med markedsregulator, må 

gjøre grep med ordningen som takler den situasjonen en har kommet opp i, og som sikrer rettfer-

dig forsyning av korn til alle områder i landet. Målet må være å sikre lik råvarepris over hele lan-

det, og dermed en stabil og forutsigbar kraftfôrpris for alle bønder. 

 

Grønt, potet og frukt: 

På Agder er det små, men sterke miljøer for grønt- og potet-, samt bær- og fruktproduksjon. Spe-

sialisert tidligproduksjon er også viktig for distriktet. 

 

Andre viktige styresaker  

 
Blåtunge 

Dyresjukdommen blåtunge ble tidlig vår 2009 for første gang i Norge registrert i 4 storfebest-

ninger i Agder. En av besetningene var i Aust-Agder. Mattilsynet iverksatte en rekke tiltak, bl.a 

innføring av forskjellige sperre- og risikosoner, samt et omfattende prøvetakingsprogram. Sper-

resonene medførte en del praktiske ulemper, særlig knytta til fellesbeiter. Etter initiativ fra Aust-

Agder Bondelag fikk vi, med god bistand fra Norges Bondelag, gjennomslag for en kompensa-

sjonsordning for brukere som fikk ekstrakostnader knytta til fellesbeitene. Ordningen hadde en 

ramme på kr. 1,2 mill og ble administrert av fylkesmannen. 
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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 tilnærma 

like geografiske, topografiske og strukturelle fohold. Samarbeidet har medført felles politisk ut-

spill vinter 2010 med overskriften ”Gi melkeprodusentene i Agder og Telemark et løft”. 

 

 
Fylkesledere: Birte Usland fra Vest-Agder, Åse Ingebjørg Homme  

og Kjell Sølverød fra Telemark. Foto: Amund Johnsrud 

 

Innspill - Kandidater til BU-prisen i Aust-Agder 

Prisen gikk til Hesnes Gartneri i Grimstad. 

 

Innspill – Nytt prinsipprogram for Norges Bondelag 2009 - 2013 

Aust-Agder Bondelag ga sin tilslutning til hovedlinjene i forslaget. 

 

Initiativ til ny kulturlandskapspris 

Aust-Agder Bondelag tok initiativ til å opprette en kulturlandskapspris. Prisen utdeles av kultur-

landskapsgruppa i Aust-Agder og ble finansiert av Gjensidige, Sparebanken Sør og Landbrukets 

Samarbeidsråd Agder. Prisen for 2009 ble tildelt Erling Brekkemoen, Austre Moland og ble 

overrakt på messa NATURLIGVIS 09 i august. 
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Prisvinner Erling Brekkemoen. Foto: Moisund.com 

 

Innspill – Kandidater Landbruksprisen  

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

Synnøve Jomås fikk landbruksprisen i Aust-Agder på messa Naturligvis i aug. 

 

 
Synnøve Jomås sammen med prisvinner i Vest-Agder, Knut Eiken.  

Foto: Moisund.com 

 

Rydding og arkivarbeid på kontoret 

Det er i løpet av året gjennomført en betydelig ryddeaksjon på kontoret i Rigetjønnveien.  

I tillegg til generell opprydding og kasting av søppel var Ingjerd Modal engasjert til å plukke ut 

arkivverdig materiale fra begge fylkeslagenes virksomhet. Arkivverdig materiale fra 1946 – 1986 

er skilt ut, systematisert og overlevert Statsarkivet i Kristiansand.  

Arkivarbeidet utgjorde en kostnad på nær 120.000 kr, som (etter en del diskusjon) er delt mellom 

Norges Bondelag sentralt og de to fylkeslagene. 

 

Uttale - Forslag til planprogram for ”Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og 

Setesdal Austhei” 
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Fylkeslaget ga uttale sammen med fylkesbondelagene i Vest-Agder, Hordaland og Telemark. Fo-

kuserte på å ivareta muligheter for tradisjonell landbruksdrift og beiting, og ba om god grunneier-

representasjon i det videre arbeid med planen.  

 

Uttale – Regionplan Agder 2020. 

Fylkeslaget ga uttale sammen med Vest-Agder Bondelag. 

Vi hadde innspill til alle 5 hovedmålene i planforslaget, klima, det gode livet, utdanning, kom-

munikasjon og kultur. Fylkeslagene oppsummerte uttalen slik: 

”Vi tror at målene i Regionplan 2020 ikke er mulige å nå uten at landbruket og bygdene er med 

”på laget”. Landbruk, i videste betydning av ordet, har betydning for og påvirker/blir påvirket 

av alle de samfunnsområder regionplanen beskriver”.     

 

Uttale – brede landbruksmaskiner 

Det felles ledermøtet med Vest-Agder ga intern uttale til forslag om sterkt skjerpede regler for 

kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg. 

 

 

 

 

Uttale – Sprengningssertifikat  

Fylkeslaget ga en klar uttale som gikk imot forslaget om å fase ut sprengningssertifikat klasse C, 

som ga jord- og skogbrukere mulighet for å foreta mindre sprengningsarbeider. Norges Bonde-

lags samlede protester ble imidlertid ikke tatt til følge. 

(Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) 

 

Beiteprosjekt i samarbeid med Vest-Agder og Telemark 

Prosjektet ”Beitet 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 Tele-

mark, Vest- og Aust-Agder, samt identifisere tiltak og ordninger som kan styrke driftsøkonomien 

i husdyrproduksjoner gjennom aktiv beitebruk. 

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

muner i de tre fylkene.  

Prosjektet nærmer seg en avslutning, og styringsgruppa ser som det viktigste resultat, at de fleste 

pilotene har lyktes med å prioritere, planlegge og organisere beitebruk over større sammenheng-

ende areal, på tvers av eiendomsgrenser. Styringsgruppa legger opp til en presentasjon av de 

konkrete resultatene på en konferanse i begynnelsen av april 2010, henvendt til bønder, rådgi-

vingstjenester i landbruket, landbruksforvaltningen i kommunene og andre interesserte. 

 
Sørlandssamlinga, januar 2010. 

Sørlandssamlinga har tradisjonelt tilhørt svinemiljøet på Agder, men ble for fem år siden åpnet 

for øvrig husdyrhold. Resultatet er blitt en fagsamling der et samlet husdyrhold kan lære og hente 

inspirasjon fra hverandre. 

Aust- og Vest-Agder Bondelag ble utfordret til å lage en stor del av programmet i år. Resultatet 

ble et variert og mangfoldig program bestående av blant annet foredrag av Agderbenkens Svein 

Harberg (H), og Alf Holmelid (SV), generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, og et inn-

legg til ettertanke om matsituasjonen i verden, fra Utviklingsfondets Aksel Nærstad. 

Birte Usland la frem målene for samarbeidet mellom Agder og Telemark, om å gi melkebøndene 

et realt løft. 
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Birte Usland og Åse Ingebjørg Homme i samtale med generalsekretær i 

Norges Bondelag, Per Skorge under Sørlandssamlinga. 

 

 

 

Rekrutteringsprosjekt 

Aust-Agder Bondelag tok i 2009 initiativ til en satsing på unge som har eller kan tenkes å satse 

på landbruk. Gjennom Landbrukets Samarbeidsråd Agder ble det opprettet en arbeidsgruppe som 

opprettet kontakt med aktuelle unge. Konkret har initiativet medført nettverksbygging i form av 

etablering av en gruppe på ”Facebook” under navnet ”Klart det gård” og, ikke minst, et eget del-

program under Sørlandssamlinga 2010, som samlet ca. 40 deltakere fra begge Agder. 

 

Andre saker fra styrets arbeid i 2009: 

 Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter  

 Styremedlemmer deltok på ”Samvirkekonferansen” arrangert av Samarbeidsrådet i Roga-

land i januar 2010. 

 Bevilget ”Aktive lokallagsmidler” til 10 lokallag. Til sammen utbetalt ca. 39.900,- 

 Prosjektet ”Landbruket på Dagsordenen” har hatt liten aktivitet i meldingsåret. 

 Fylkesleder og organisasjonssjef deltok på konferansen ”Felles mål for Sørlandet” i janu-

ar 2010. Konferansen er årlig og samler politikere, næringsliv og forskning. Vi fikk en 

god anledning for profilering av landbruksnæring og for politiske kontakter.  

 

Møter og kurs 

Ledermøtet 2009  

Felles ledermøte, med Vest-Agder Bondelag, var i 2009 lagt til Quality Hotell Sørlandsparken 9. 

november. Her deltok 72 representanter fra lokallaga, fylkesstyret og gjester. 

Fra Norges Bondelag deltok leder Nils T. Bjørke og Per Ole Ranberg.  

I år var ledermøtet kun lagt til én dag, uten overnatting. 

Ledermøtet er den årlige høstsamlingen for alle lokallag og fylkesstyrer. Hovedinnleder var Nor-

ges Bondelags leder, Nils T. Bjørke. Fylkeslederne Birte Usland, Åse Ingebjørg Homme orienter-

te om planer for det politiske arbeidet framover, der samarbeid om felles saker med kollegene i 

Telemark og utvida kontakt med sentrale fylkes- og stortingspolitikere står sentralt. 
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Kristine Valborgland orienterte om Norges Bondelags nye samarbeidsavtale med bøndenes 

"egen" bank, Landkreditt Bank. Valborgland mente det til sammen er mer enn 150 millioner å 

tjene for norske bønder ved å benytte markedets beste låne- og innskuddsmuligheter. 

Ettermiddagen ble brukt til lokallagsfokus. Per Ole Ranberg fra Norges Bondelag innledet om ut-

fordringer i lokallagsarbeidet. Han ble fulgt opp av leder i Gjerstad Bondelag, Jens Johann Arne-

vik, som snakket om "hverdagen" som lokallagsleder, mens Oddgeir Steinberg fra Marnardal 

Bondelag ga oss oppskrift på bruk av SMS som kommunikasjonskanal til lagets medlemmer. 

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid hvor ideer til vitalisering av lokallagene var oppgaven. 

 

Styrekurs 

Det har tidligere vært rettet fokus mot kompetanseheving i lokallagsstyrene, og med dette som 

grunnlag, ønsket også fylkesstyret tilsvarende tiltak.  

I tråd med arbeidsplanen gjennomførte fylkesstyret i desember 2009 et profesjonelt styrekurs 

over to dager. Prosessleder var Aase Lømo fra avdeling for kompetanseutvikling i Norsk Land-

brukssamvirke. 

Målene med kurset var å: 

 klargjøre styrets ansvar og oppgaver, og forholdet mellom valgt og ansatt ledelse. 

 komme frem til ”kjøreregler” for hvordan vi som skal styre kan fungere best mulig effek-

tivt/best mulig. 

 gjøre styrearbeid mer attraktivt for kvinner 

Skattekurset 2009 

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

sluttet Bondelagets Serviceordning. 

Årets kurs var lagt til Quality Hotell Sørlandsparken, 18. – 20. november og samlet ca.65 delta-

kere. 

Innledere var: 

 Fra Bondelaget: Jan Bangen og Elling Bjerke 

 Fra advokatfirmaet Orvall & co.: Svein Aalling 

 Fra Skatt Sør: Ivar Krogh og Erik Frøystad 

Agderkontorets ansvarlige for arrangementet var Turid Breistøl. 

Arrangementer 

 

Åpen Gård 

Arendal Bondelag arrangerte Åpen Gård, for 10 året på rad, på Brømnes med meget godt besøk. 

Åmli Bondelag arrangerte Åpen Gård i samband med Dølemomarkedet i september. 

  

”Avisaksjonen 21. april” 

Et viktig element i NB’s strategi før jordbruksforhandlingene 2009 var ”avisaksjonen i april.  

Det ble aksjonert 9 steder i Agder. I Aust-Agder ble aksjonsavisa ”Matnyttig” delt ut i Arendal, 

Grimstad, Tvedestrand og Bygland. Gjennom aksjonen ønsket bondelaget å sette fokus på den 

støtten næringa har blant folk flest. En fersk meningsmåling viste at den norske befolkningen 

ønsker økt satsing på matproduksjon i Norge. 

 

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

Etter omorganiseringen i 2008 arrangerte den nye foreningen Landbrukets Dag BA (LDBA) mes-

se på Evjemoen under nytt navn ”NATURLIGVIS – Mat, landbruk og opplevelser i Agder”. 

Messa satte utstillerrekord med hele 119 utstillere. Fredagen startet bra med nesten dobbelt så 

mange besøkende som året før, men lørdagen kom regnværet: Et kraftig silregn fra tidlig morgen 
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til sein kveld la en kraftig demper på besøkstallet. Søndag letna det noe og messa var brukbart 

besøkt. Totalt var ca. 3.500 betalende gjester innom messa, mot ca. 5.000 i 08. Eierforeningen 

melder om et underskudd på ca. 100.000,- etter utbetaling av ca. 80.000 kroner for dugnadsinn-

satsen. 

 

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

fra lokallag og andre var nok en gang avgjørende for et vellykket arrangement.  

 

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

 

For å styrke LDBA’s egenkapital i en oppstartsfase har Aust-Agder Bondelag 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 bidro Aust-Agder Bondelag, sammen med Vest-Agder, med å ar-

rangere landbrukspolitisk debatt lørdag. Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, var ho-

vedinnleder. 

 

Bondelaga delfinansierte også messas hovedtaler, den frittalende lederen av Norges Miljøvern-

forbund, Kurt Oddekalv.   

D. LOKALLAGA 
 

Fra og med 2009 tilbyr Agderkontoret lokallagene bistand til lovpålagt innrapportering av for-

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

dette tilbudet i 2009. 

Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar 2010 

 

Lokallag 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 Lun-

den 

Sveinung 

Einertrø 

Bård Harald 

Hansen 

Arendal John Olav Kjevik 91620821 Laila Jensen Magne  

Birkeland 

John Olav Kjevik 

Gjerstad 

 

Jens Johan Arnevik 37157182/

41512577 

Arne Bjørn  

Sunde 

Jens Johan Ar-

nevik 

Jens Johan 

Arnevik 

Holt og  

Vegårshei 

Nottollv Vangstad 37169502 

97569576 

Per Tveite Hermann  

Goderstad 

Nottolv jr. Vang-

stad 

Froland Olaf Hurv 37038250/

47909708 

Tor Albert  

Oveland 

Nils Homstøl 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 

Tor Flaa 

Åmli 

 

Kari Hagelia  

Olstad 

37083633 

41643435 

Torgrim Syrtveit Rolf Harstveit Kari Hagelia  

Olstad 

Iveland Salve Mjåland 37961755 Svein Egil Ivedal Øyvind Skaiaa Salve Mjåland 

Evje og 

Hornnes 

Lars Reidar 

Vasland 

37930053 

97522275 

Sven 

Reiersen 

Tom Kristian 

Dåsvand 

John Hornnes 
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Bygland Johan Edward Sundt 37935902 

91144275 

Jørund Grei-

brokk 

Maryanne K. 

Lidtveit 

Olav Nese 

Valle Knut H. Nomeland 91166971 Jon Hovet Torleif 

B.Harstad 

Torleif B. Har-

stad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstallet i lokallaga i 2009 

 

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 betalende 

medlemmer. 

 

 

Lag: Medl.tall 

01.01.09 

Medl.tall 

31.12.09 
Ut i år Inn i år Pluss/minus 

i året 

Søndeled 38 37 3 2 -1 

Grimstad 215 209 10 4 -6 

Arendal 134 141 5 12 7 

Hisøy* 5 0 5 0 -5 

Gjerstad 42 43 1 2 1 

Holt/Vegårshei 98 102 3 7 4 

Froland 52 52 3 3 0 

Lillesand 51 53 1 3 2 

Birkenes 76 75 6 5 -1 

Åmli 46 51 1 6 5 

Iveland 44 43 2 1 -1 

Evje/Hornnes 43 39 5 1 -4 

Bygland 46 41 5 0 -5 

Valle 26 30 2 6 4 

Direktemedlemar 0 0 0 0 0 
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SUM 916 916 52 52 0 
 

*  Hisøy Bondelag har i meldingsåret lagt ned driften, og medlemmene har gått inn i Arendal 

Bondelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. REGNSKAP FOR AUST-AGDER BONDELAG 2009 

 

Resultatregnskap pr. 31.12.2009 
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Balanseregnskap pr 31.12.2009 
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Driftsregnskap for Aust-Agder Bondelag 2009 
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