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Forord 

 

 

2011 blir et spennende år 

 
Så var nok en gang et spennende og travelt arbeidsår lagt bak oss. Spennende fordi 

matproduksjon og arealer er sentrale i mange store diskusjoner i samfunnet, både lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Travelt fordi det er en stor jobb å påpeke det store behovet for 

landbrukspolitikk i en slik situasjon overfor politikere, og at det er sammenfallende interesser 

mellom bonde og forbruker i dette spørsmålet. 

 

2011 vil bli et viktig år for landbruket. Det skal legges fram ei landbruksmelding, og 

innholdet i den vil være av stor betydning for landbrukspolitikken framover. 

Landbrukspolitikk er en viktig sak for hele samfunnet, ikke bare landbruket som noen synes å 

tro. Bondelaget mener at det er viktigere enn noen gang å ha fokus på matproduksjon til egen 

befolkning. Matvaresituasjonen på verdensbasis med høye priser, politisk uro, 

befolkningsøkning og naturkatastrofer gjør temaet mer aktuelt enn noen gang. Og skal Norge 

blir minst mulig sårbart, må matproduksjonen baseres mest mulig på norske ressurser og 

lokale forutsetninger. 

 

Skal Agderbonden være med å levere samfunnsgodene ”alle vil ha” er det behov for 

rammebetingelser. Vi har kunnskap, arealer og lyst til å produsere. Politikerene må sørge for 

inntekt, investeringsmuligheter og  jordvern. 

 

  

 

 

Til slutt vil jeg takke for alt det flotte arbeidet som er gjort i lokallag, på kontoret og i 

fylkes styret det siste året.  Det er samarbeidet som gjør at vi kan få til noe.  

 
 

 

Birte Usland 

Fylkesleder 
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A. NORGES BONDELAG 

 

Medlemsorganisasjonen 

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

medlemmer 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 Vest-Agder 

Bondelag var Birte Usland, Audun Meland, Birger Reve og Gunn Siri Ousdal 

 

 

B. VEST-AGDER BONDELAG 
 

 
Fylkesstyret i Vest-Agder 2010. Bak fv: Birger Reve, Anne Lill F. Roland og Terje 

Haraldstad. Foran fv: Birte Usland, Gunn Siri Ousdal og Audun Meland 

Foto: Henny Erstad 

 

Æresmedlemmer: 

Roar Dokmo, Bondelaget i Kristiansand, Aust og Vest-Agder Bondelag. 

Jens Heggelund Smith, Lindesnes Bondelag. 

Bjarne Dønnestad, Bondelaget i Kristiansand. 

Kåre Refsnes, Lista Bondelag. 

Johannes Solås, Lyngdal Bondelag 
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Tillitsvalgte i Vest-Agder Bondelag 2010/11:  

Styret: 

Birte Usland, Marnardal, leder      birteus@online.no 412 84 837 

Audun Meland, Eiken, nestleder audun@stiland.no 909 90 763 

Birger Reve, Farsund  kviljo@online.no 901 68 556 

Gunn Siri Ousdal, Tonstad gu-ou@online.no 452 00 277 

Terje Haraldstad, Finsland te-haral@online.no 907 54 113 

Anne-Lill Fjell Roland, Finsland (VABK)  anne.lill.roland@gmail.com  906 83 524 

1. vara Brit Mjåland, Marnardal brit-m@online.no  906 60 209  

2. vara Jostein Hovland, Mydland joshovland@online.no 951 62 978 

3. vara Inger Liv Røyter Thoresen, Hægeland  916 80 387 

   

Møteleder årsmøtet:  

Gunnar Hangeland med vara Søren Seland. 

 

 

Valgnemnd: 

Harald Hobbesland, leder, pers. vara Ånen Urevatn 

John Øyslebø, nestleder, pers. vara Olga Byremo 

Reidun Svaland, pers. vara Halvard Bjerland 

Ivar Kvinlaug, pers. vara Sven Haughom  

 

 

Representasjon og verv 

Vest-Agder Bondelag har hatt følgende representasjon og verv:  

 

 Arbeidsutvalget: Birte Usland og Audun Meland 

 Aksjonsleder, jordbruksforhandlingene: Birger Reve 

 Innovasjon Norge - styret i Agder: Birte Usland.  

 Flerbruksplan for Mandalsvassdraget: Sigurd Haraldstad 

 Referansegruppe vanndirektivet: Finn Aasheim 

 HV's distriktsråd – i samarbeid med Rogaland: Audun Meland (V-A), vara: 

Gunleiv Risa (R)  

 Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder: Audun Meland, vara: Birte Usland  

 Regional Miljøplangruppe: Audun Meland, vara: Birte Usland 

 Regiongruppa Landbrukets HMS tjeneste: Terje Haraldstad og Anne Lill Roland. 

 Styret i Landbrukets Samarbeidsråd Agder / Landbruksselskapene: Birte Usland, 

vara: Åse Ingebjørg Homme (A-A)   

 Kontaktutvalget for Rovvilt i V-A: Gunn Siri Ousdal, Finn Aasheim  

 Samarbeidsutv. Bondelaget/Gjensidige: Birte Usland,  

 Styret i Vest-Agder Bygdekvinnelag: Gunn Siri Ousdal  

 Styret i Bondens Marked BA: Anne Lill Roland 

 Styret i Landbrukets Dag: Reidun Svaland (1.vara)  

 Setesdal/Vesthei: Vara: Gunn Siri Ousdal 

 Arbeidsgruppe økologisk landbruk: Åse Ingebjørg Homme, vara: Terje Haraldstad 

 Prosjekt ”Fra Gråberg til Gull” - referansegruppe: Gunn Siri Ousdal 

 Prosjekt ”Landbruket på Dagsorden”: Birte Usland (leder) 

 Kontaktperson mot ”Inn på Tunet”: Anne Lill Roland 

mailto:audun@stiland.no
mailto:kviljo@online.no
mailto:gu-ou@online.no
mailto:te-haral@online.no
mailto:anne.lill.roland@gmail.com
mailto:brit-m@online.no
mailto:joshovland@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 var 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 

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

informasjon til lokallag og tillitsvalgte. Nytt av året er posten ”Ukas ytring” der 

fylkesstyremedlemmene, og andre aktører i landbruket, skriver små innlegg om aktuelle tema. 

Sidene som presenterer 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 Vest-Agder Bondelag 2010 

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

møtet ble avviklet sammen med Aust-Agder Bondelag.  

 

Lokallagenes årsmøtedelegater:  

Kristiansand: Erling Justnes. Lista: Odd Harald Reve. Nes: Kaspar Stordrange. Vennesla: 

Torje Håverstad. Songdalen: Torbjørn Høye. Søgne: Jørund Try. Marnardal: Sjur Laudal. 

Åseral: Jens Røysland.  Lindesnes: Trond Hennestad. Hægebostad: Arne Mydland. Eiken: 

Andy Handeland. Sirdal: Terje Liland. Kvinesdal: Knut Risnes. Mandal: Robert S. Solaas 

(Følgende lag møtte ikke: Flekkefjord, Lyngdal og Audnedal) 

 

Styret:  

Birte Usland, Einar Duvold, Audun Meland, Gunn Siri Ousdal, Terje Haraldstad, Birger 

Reve, Anne Lill Roland (VABK) 

 

Vest-Agder Bygdekvinnelag:  

Elisabeth Birkeland og Lillian Høye. 

 

Gjester:  

Roar Dokmo, æresmedlem, Harald Hobbesland og Reidun Svaland, valgnemnda V-A, Søren 

Hodne, Tine, Odd Mæland, Revisor og Odd Magne Nordmark fra Bondevennen. 

 

Fra kontoret:  

Turid Breistøl og Henny Erstad og Finn Aasheim 

 

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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Årets lokallag 2009: 

Lista Bondelag ble kåret til ”Årets lokallag”, og leder Odd Harald Reve tok imot prisen. 

 

C. ORGANISASJONSARBEIDET I FYLKET 
 

Styresaker 

I 2010 ble det holdt 8 styremøter, hvorav ett telefonmøte, og behandlet 44 saker. 3 av møtene 

har vært delvis felles med styret i Aust-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 

planen: 

 

Arbeidsplan/Resultater for Vest-Agder Bondelag - Planperiode April 2010- April 2011 

Vårt motto: Kjærlighet til norsk mat! 

Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot 

 

 

Arbeidsområde/ 

Hovedmål 

Delmål: Tiltak: Resultat: 

1. Organisasjon 

Styrke 

organisasjonsarbeidet i 

fylket og kontakten 

med lokallagene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økt 

lokallagskompetanse 

Opprette en arbeidsgruppe fra 

styret, lokallag og admin, 

som ser på forskjellige tiltak 

for å nå hovedmål og delmål 

Opprettet 

arbeidsgruppe, er i 

gang med arbeidet 

Gjennomføre ledermøte Gj. ført to dagers 

ledermøte 8.- 

9.november 

Økt andel kvinner og 

unge i lokallagas 

styrer og 

valgnemnder 

Sende oppfordring og 

medl.lister til alle 

valgnemndene før årsmøtene 

 

 

 

 

 

Økt lokallagskontakt 

Referat fra fylkesstyremøter 

til alle lokallag 

Løpende 

Oppfølging av 

styrekurset på noen 

måte? 

  Nei 

Opprettholde eller 

øke medlemstallet i 

Vest-Agder 

Medlemstall jan. 10 

er 1.219 medl. 

Løpende verving i 

lokallag/fylkeslag. 

Vervekampanje høst -

10 

Medlemstall jan. 11 er 

1.224 medl. 
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2. Næringspolitikk  

a) Landbrukspolitiske 

saker 

Synliggjøre landbrukets 

samfunnsmessige 

betydning og 

bidra til best mulig 

resultat i 

jordbruksforhandl. 

Medvirke til styrking 

av 

samvirkeorganisasjo

nene.   

Delta aktivt i Landbrukets 

Samarbeidsråd på Agder 

(LSA) 

Birte i styret 

Økt fokus på 

jordvern 

Videreføre arbeidet med å 

sjekke muligheter for å få til 

en jordvernforening. 

Møte om 

jordvernforening i forb 

m ledermøtet – liten 

respons 

 

Ha fokus på 

jordbruksforhandling

ene 

Samle innspill fra lokallag, gi 

uttale til forhandlingene, og 

være aktive i NB og overfor 

det politiske miljø 

Innspill feb. 10. Møte 

med org. 22. feb. 

Samarbeid med Aust-

Agder og Telemark 

Bidra til best mulig 

landbruksmelding 

Delta aktivt i arbeidet, og gi 

innspill 

Innspill gitt til NB og 

til partier 

    

b) Landbruksrelatert 

næringsutvikling 

Være pådrivere i arbeid 

med næringsutvikling 

 

 

 

 

 

 

Gi agderbøndene 

best nytte av 

Bygdeutviklingsmidl

ene og andre 

utviklingsmidler 

 

I samarbeid med Aust-Agder 

bondelag opprettholde 

styreplass og innflytelse i 

Innovasjon Norge 

Birte i styret. 

Delta aktivt i arbeidet med 

strategiplaner i regi av 

fylkesmannen 

Møter jan. – 10 

 

 

 

Støtte lokale 

prosjekter 

  

Støtte opp om ”Inn på Tunet 

– Vest-Agder” 

Anne-Lill i ref.gruppe 

Følge opp prosjektet ”Lokal 

mat på Agder” 

Anne-Lill i ref.gruppe 

Følge opp andre eksisterende 

og evt. nye 

næringsutviklingsprosjekter 

 

    

 

c) Grunneierrettigheter, 

eiendomsrett og 

ressurs-forvaltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følge opp saker som 

angriper 

eiendomsretten 

Bistå medlemmer med faglig 

kontakt, juridisk hjelp eller 

lignende 

Løpende.  

Bistå lokallag med uttaleser i 

høringssaker mv. 

Arealplan Kr. Sand, 

linjer Sirdal m.fl. 

 

Redusere konflikter 

vedr. 

rovdyrforvaltning 

Delta i kontaktutvalget for 

rovdyr i Vest-Agder 

Gunn Siri, leder  

Følge opp forvaltningsplan 

for rovdyr i Region 1. 

Kontakt med 

rovviltnemnda 

Søke om fellingstillatelse ved 

uakseptable tap av husdyr 

Søkt Skadefelling og 

lisensjakt ulv sommer/ 

høst 10, 1 ulv felt 

Økt 

lokallagsengasjemen

t i lokal 

arealforvaltning  

Arrangere minst ett kurs 

”Hvordan påvirke lokal 

arealforvaltning” 

Kurs første dag av 

ledermøtet, 8. nov 
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Følge opp 

myndighetenes 

arbeid med 

vanndirektivet 

Holde oss orientert, og gi 

uttaler når nødvendig 

 

 

Finn i ref.gruppe 

 

Dyresjukdommer 

Holde oss informert, bidra til 

å spre rett informasjon og 

legge til rette for oppfølging 

av bønder med sjuke dyr. 

Åpen yngleråte i 

biesamfunn, noen få i 

Vest-Agder 

    

3. Internasjonale 

spørsmål 

Sikre en best mulig 

WTO-avtale og 

opprettholde fokus på 

EU-spørsmålet 

 

WTO 

Formidle informasjon, og 

sette inn nødvendige 

tiltak/aksjoner når NB 

anbefaler. 

Ikke aktuelt i 

meldingsåret. 

EU 

 

Støtte V-A Nei til EU 

økonomisk 

Bevilget 10.000,- jf. 

budsjett 

    

4. 

Kommunikasjon/Arran

gement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyt fokus på 

kommunikasjon med 

samfunnet 

 

Oppdaterte nettsider, med 

arrangementer og nyheter  

Gjennomført 

Aktiv deltakelse i 

NATURLIGVIS 10, Åpen 

gård (minst 4)  

Egen stand på 

”Naturligvis” Åpen 

Gård på Lista, 

Kristiansand og 

Flekkefjord  

Videreutvikle strategier for 

kommunikasjon 

 

Alliansebygging 

gjennom kontakt 

med organisasjoner 

og nøkkelpersoner 

Følge opp de politiske 

kontakter på kommune-, 

fylkes- og Stortingsnivå 

 

 

Videreføre prosjektet 

”Landbruk på Dagsorden” 

JA! Konferanse 18. jan 

2011 

Invitere nøkkelpersoner til 

styremøter og andre 

arrangementer 

Svein Tveitdal, sept. 
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Jordbruksforhandlingene 2010 

Vest-Agder Bondelag sendte et felles innspill med fylkesbondelaget i Aust-Agder før 

forhandlingene. 

 

Fylkesstyrene legger i sin uttale til jordbruksforhandlingene avgjørende vekt på følgende 

forutsetninger: 

 

 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 

betydelig 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.  

 

Vest-Agder Bondelag, Aust-Agder Bondelag, og Telemark Bondelag samarbeidet om et felles 

innspill til jordbruksforhandlingene, 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 

investeringer i landbruket    

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

henholdsvis 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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Følgende lokallag og andre aktører ga innspill til høringsuttalen: 

 

Lokallag i Vest-Agder:  

Nes, Hægebostad, Eiken, Lista, Kristiansand, Marnardal, Vennesla, Sirdal og Flekkefjord. 

 

Lokallag i Aust-Agder: 

Holt og Vegårshei, Bygland, Valle, Åmli, Iveland, Arendal og Birkenes. 

Andre:  

Gartnerhallen Sør, Torleiv Holtskog, Vest-Agder Sau og Geit, Aust-Agder Sau og Geit, 

Norsvin Aust- og Vest-Agder, Tine Meieriet Sør, Nortura AU-Sør, Fjørfering Agder, 

Felleskjøpet RA, Villsauholdere på Agder, Landbrukstjenester Sør, Norske 

Landbrukstjenester, Norsk Hjorteavlsforening, Viktor Korneliussen (Hjort), Harald Støyl 

(Hjort), Austre Moland Samdrift DA, Aust-Agder Birøkterlag/Honningsentralen, Vest-Agder 

Birøkterlag, Nord-Trøndelag Bondelag, TYR- Sørlandets Kjøttfeavlslag, Sør Pelsdyravlslag. 

 

22. februar 10 arrangerte Aust- og Vest-Agder Bondelag et ”innpillsmøte” der alle 

organisasjonene var invitert, og Per Harald Agerup innledet. Mange gode innspill kom fram i 

dette møtet.  

 

I forbindelse med forhandlingene ble det gjennomført telefonmøter med lokallagslederne i 

forbindelse med jordbrukets krav, statens tilbud og forhandlingsresultatet. 

 

 

Andre styresaker  

 

Samarbeid Telemark/Aust-Agder 

Høsten 2009 ble det innledet samarbeid med Aust-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 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 Vest-Agder 

Bondelaget sendte innspill. Vinner ble John Leif Eikaas, som har modernisert grisefjøset og er 

en stor inspirator i Norsvin-miljøet i Agder. 

 

Arkivarbeid på kontoret 

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

fylkeslagenes 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 - Kommuneplanen for Kristiansand 2011-2022 

Kristiansand Bondelag ga uttale til Kristiansand Kommunes kommuneplan 2011-2022, og 

understreket spesielt at nedbygging av dyrket mark er uakseptabelt, og ber om at bevaring av 

dyrket mark må ha like høy prioritet som bevaring av strandsonen. 

Vest-Agder Bondelag ga sin tilslutning til denne, og presiserer i tillegg at en må ha et høyt 

fokus på matproduksjon, jordvern, klima og bedre konsekvensutredninger for landbruket. 
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Uttale – konsesjonssøknader 

- 300/420 kV-ledninger Tonstad – Øksendal – Feda 

- NorGer 

- Tilleggssøknad Øksendal – Tonstad (Ertsmyr) 

Sirdal Bondelag, Flekkefjord Bondelag, Nes Bondelag og Kvinesdal Bondelag, ga sammen 

med Vest-Agder Bondelag uttale til Norges Vassdrags og Energidirektorat på de ovenstående 

punkter. 

Bondelagene understreker i uttalen viktigheten av at grunneiere ivaretas gjennom en god 

dialog, standardavtaler, kompensasjoner for berørte eiendommer, samt at det ikke skal 

plasseres master på dyrka mark. Videre presiserer bondelagene noen punkter i forhold til 

tilleggssøknaden Ertsmyr: 

Linjetraseen bør legges slik at den skjermes for innsyn fra Øksendalen og Tonstad, at noen 

kabler legges i tunnel, tilrettelegging av strømretteranlegg slik at spillvarme kan brukes til ny 

næringsvirksomhet, at en tilrettelegger bufferareal og vegetasjonssone slik at de kan nyttes til 

beitemark og juletreproduksjon. 

 

(Fullstendige høringsuttalelser kan fås ved henvendelse til Agderkontoret) 

 

Prosjekt ”Landbruket på Dagsorden” 

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

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

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

Heggem, Stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) og frilansjournalist og reiseguru Jens A. 

Riisnæs. Arrangementet trakk mer enn hundre deltakere, deriblant 3 stortingsrepresentanter 

og de fleste ordførerne i begge Agderfylkene. 

Konferansen var svært vellykket og fikk mye, og god, medieoppmerksomhet i etterkant.  

 

 
 Statssekretær Ola T. Heggem (th) besøkte temakonferansen. Her sammen med ordfører i 

Vågå Kommune, Rune Øygard. 

Foto: Per Ole Ranberg  
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Beiteprosjekt i samarbeid med Aust-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 

Telemark, 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 

pilotkommuner 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  

 

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 

skadeerstatning for avlingstap. Bondelaget bidro med kartlegging og informasjon. 

Tall fra fylkesagronomen viser at det ble behandlet 83 søknader om avlingsskadeerstatning, 

inkludert svikt i honningproduksjonen i 2010. 

 

Rovdyr. 
Sommer og høst 2010 har en eller flere ulv gjort betydelig skade i sauebesetninger i 

Agderfylkene. Inkludert noe ørneskader er omlag 250 sau og 550 lam erstattet med til 

sammen i overkant av kr. 1.6 millioner i Vest-Agder. 

I samarbeid med Sau og Geit har vi vært aktive i å søke skadefellingstillatelser på ulv. En ulv 

ble felt på skadefelling i Lyngdal i desember. 

 

Annet: 

 Gitt uttale til ”Regional plan for Kristiansandsregionen” 

 Gitt uttale om ”forskrift om nydyrking av myr” 

 Gitt innspill til ”Heieplanen” 

 Gitt innspill til NB’s Fornyingsutvalg 

 Gitt uttale om ”forskrift til ny kvoteordning for melk” 

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

 Støttet Vest-Agder 4H med kr. 4.000,- for 2010. 

 Bevilget ”Aktive lokallagsmidler” til 12 lokallag. Til sammen utbetalt kr. 52.200,- 

 Styremedlemmer har deltatt på alle lokallagas årsmøter  

 

 

Møter og kurs  

 

Ledermøtet 2010 

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

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

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

Jostein 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. 

http://www.beitedyr.no/
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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. 

Gjestene fra Norges Bondelag fikk alle spørsmål å kommentere. 

 

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

kraftfôrpolitikk 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 

deltakere. 

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. 

 

 

 

Arrangementer 

 

Sørlandssamlinga, januar 2011 

Den 31. Sørlandssamlinga 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 

stoltheten 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 samlinga. 

 

Åpen gård 

Lista, Kristiansand og Flekkefjord Bondelag gjennomførte Åpen Gård. Alle gårdene meldte 

om flotte arrangementer med mange besøkende.  

 

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 
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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.  

De fleste av lokallaga deltok i aksjonen kampanjen. 

Fylkeslederen deltok i Kristiansand, utenfor Ica Maxi på Lund, sammen med flere 

representanter fra lokallaget og fylkesstyret. 

 

 
God aksjonsvilje: Fv Anne Lill F. Roland, Erling Justnes, Birte Usland, Terje Haraldstad og 

Gunnar Hangeland. 

Foto: Henny Erstad 

 

 

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 

utbetaling av ca. 130.000 kroner for dugnadsinnsatsen. 

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.  

Reidun Svaland har vært styremedlem i LDBA, for Vest-Agder Bondelag. 
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”Hovedgata” på messeområdet badet i strålende solskinn. 

Foto: Moisund.com 

 

For å styrke LDBA’s egenkapital i en oppstartsfase har Vest-Agder Bondelag, i 2009, bidratt 

med 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 

Møteplass – bidro Vest-Agder Bondelag, sammen med Aust-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 

dro Omland til med en superrunde og sikret seieren foran Thomassen.  

 

Vervekampanje 2010 

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

Allerede tidlig i kampanjen ble målet om 500 nye medlemmer på landsbasis nådd. 

Vervekampanjen ble avsluttet 1. desember med 948 nye medlemmer. Vest-Agder Bondelag 

økte sitt medlemstall fra 1.212 til 1.224.  

 

 

 

 

 
 

 



 
17 

 

D. LOKALLAGENE  

 

Lokallagene per 1. januar 2010. 

 

Lokallag Lokallagsleder Telefon Kasserer Studieleder Skolekontakt 
Kristiansand Gunnar Hangeland 95042112 Andreas 

Dvergsnes 

Andreas 

Dvergsnes 

Tomas D. 

Gabrielsen 

Mandal Jan Øyvind Åvik 38267838 

90928612 

Egil Solås Jarle Jakobsen Jan Øyvind Åvik 

Lista Odd Harald Reve 

 

38393176 

97029089 

Ove Friestad   

Nes 

 

Kaspar Stordrange 38320165 

97468550 

Alf S. Nuland Lars P. Strand Svein Grønsund 

Flekkefjord Vidar Birkeland 38375069/ 

48049425 

John Skregelid  Vidar Birkeland 

Vennesla Alv Vinjerui 38153571 

90164246 

Torje Håverstad John Sangesland Alv Vinjerui 

Songdalen Terje Kleveland  91551954 Bjørg A. Moen Torbjørn Høye 

 

Terje Kleveland 

Søgne Jørund Try 38167655/ 

40016908 

Erling Eidem Arne Holskog Jørund Try 

Marnardal Sjur Laudal 38286140 

97534482 

Karl G. 

Ramsland 

Olav Dønnestad Olav Dønnestad 

Åseral Jens Røysland 38283243 

91521249 

Bjørn Ljosland Britt Ljosland 

Johansson 

Tove F. Haugstad 

Audnedal Ann-Margreth 

Haaland 

38280580 

95245089 

Ola R.Haaland Odd Arild 

Eikeland 

Ann-Margreth 

Haaland 

Lindesnes Trond Hennestad 95076115 Per O. 

Lølandsmo 

 Trond Hennestad 

Lyngdal      

Hægebostad Arne Mydland 38348642/ 

41230145 

Anja Merete 

Stokkeland 

Ruth Veronica 

Bryggeså 

Arne Mydland 

Eiken Andy Handeland 38348388/

91199553 

Harald 

Hobbesland 

Aneth Meland Andy Handeland 

Kvinesdal Geir Olav Omland 38351726 

90556708 

Harald Egeland  Geir Olav 

Omland 

Sirdal Gunn Siri Ousdal 38371822/ 

45200277 

Terje Liland Martin Ådneram Åse Bente Sinnes 
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Medlemstallet i lokallagene 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 

betalende medlemmer.  

 

I Vest-Agder i 2010 var det en medlemsøkning på 12 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  

Kristiansand 84 87 5 8 +3 

Mandal 82 85 3 6 +3 

Lista   105 109 1 5 +4 

Nes    24 28 1 5 +4 

Flekkefjord 65 61 5 1 -4 

Vennesla 82 83 3 4 +1 

Songdalen 108 109 3 4 +1 

Søgne 60 59 3 2 -1 

Marnardal 109 109 6 6 0 

Åseral 52 49 3 0 -3 

Audnedal 65 66 1 2 +1 

Lindesnes 84 84 1 1 0 

Lyngdal 67 70 3 6 +3 

Hægebostad 32 32 1 1 0 

Eiken 32 32 1 1 0 

Kvinesdal 82 86 2 6 +4 

Sirdal 79 75 6 2 -4 

Sum 1212 1224 48 60 +12 
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HILSEN FRA STYRET I VEST-AGDER BYGDEKVINNELAG 
 

 

 
Fylkesstyret i 2010/11  har bestått av : 
Leder :     Elisabeth Birkeland 

Nestleder: Anne Lill F. Roland 

Sekretær : Liv Grostøl  

Kasserer : Randi Elsbeth Hauge 

Styremdl: Lilian Høye (KFB rep) 

VABL rep: Gunn Siri Ousdal 

1. vara :     Anne Eikaas 

2. vara :     Astrid Reve  

3. vara :     Jorunn Alice Vatne  

 

 

”Bygdekvinnelaget – en moderne møteplass ” er den nye visjonen vår. 

Den krever at vi får med oss nye generasjoner i arbeidet for levende bygder. Sentralt er det 

midler til et nytt prosjekt, ”Bygdekvinnelaget åpner bygda”, som skal inkludere våre nye 

landsmenn, at vi gjensidig lærer hverandre fra  ulike kulturer. Ikke minst at vi trives sammen i 

lokalmiljøene.  

Det internasjonale arbeid gjennom ACWW er også viktig og har samme formål. 

Lokalt arbeider bygdekvinnelagene for trivsel, gode mattradisjoner for alle aldre og rik kultur 

innenfor kirke og ulike organisasjoner. 

Vest- Agder Bygdekvinnelag skolerer lag og medlemmer med allsidige kurs i bunadsøm, 

lefser, scrappie, planter, data og litteratur. 

Anne Lill F. Roland er Bygdekvinnelagets representant i Bondelagets styre og er glad for den 

likeverdighet med øvrige styremedlemmer. 

Videre er Gunn Siri Ousdal en trofast representant i vårt styre fra Bondelaget. 

Vi ønsker fortsatt likeledes på lokalt plan, at alle bondelag og bygdekvinnelag får gjensidig 

representasjon i lokallagstyrene. Det betyr mye for kunnskap, kompetanse og samarbeid. 

Videre ønsker vi fortsatt å delta i ”Naturligvis”. 

Vi er svært stolt av det sentrale innspill NBK har sendt vedrørende jordbruksforhandlingene. 

Vi støtter samvirkeorganisasjonenes verdiskaping 

 

Hjertelig takk til Bondelagets kontor for all hjelp\ og oppmuntring gjennom året. 

Lykke til med årsmøtet.  

 

                                                              

Hilsen 

Elisabeth Birkeland     

For styret i Vest- Agder Bygdekvinnelag 
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E. REGNSKAP FOR VEST-AGDER BONDELAG 
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Balanseregnskap pr. 31.12.2010 
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Driftsregnskap for Vest-Agder Bondelag 2010 
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Noter 
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