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Forord    

Dette arbeidsåret har vært preget av at vi har ventet på ei ny landbruksmelding. Året har for øvrig 
gitt oss all den nedbøren vi ønsket oss i fjor.  Det sies at det er vanskelig å gjøre bonden til lags, enten 
det gjelder vær eller politikk. Sikkert er det at vi som enkeltbønder og som organisasjon må være be-
visst om vi skal se etter muligheter, eller grave oss ned i ting som går oss i mot. 
 
Det er et privilegium å arbeide med planter og dyr i norsk natur, og vite at vi er en del av løsningen - 
både når det gjelder å skaffe mat til en voksende befolkning. Samtidig er vi en del av løsningen på 
klimautfordringene gjennom vår rolle som fotosynteseforvaltere. Det er viktig at vi gjør dette med 
stolthet! Det sender et viktig signal både til storsamfunnet og er en forutsetning for å sikre rekrutte-
ring til næringa. Det er ikke bare fag som er viktig i Bondelaget, men også trivselstiltak. 
 
Nå vil jeg ikke underslå at jordbruksoppgjøret sist år var som været, det kunne vært mye bedre. På 
den positive siden er det kommet en viss redelighet inn i jordbruksforhandlingene, gjennom at en 
retter opp «feila fra i fjor» før en starter forhandlingene. Det frustrerende er imidlertid at det synes 
tungt å få kompensert for de driftsulemper vi har i store deler av vårt fylke, og altfor liten vilje til å gi 
bondens inntekt et skikkelig løft i forhold til andre grupper. 
 
Nå foreligger ei ny landbruksmelding som skal opp til stortingsbehandling i løpet av våren. Her er det 
signaler om at politikerne vil oss vel, men smått med garantier. Likefullt er rammeverket på plass for 
å kunne føre en selvstendig norsk landbrukspolitikk framover. På samme tid er en landbruksmelding 
for Aust-Agder i støpeskjeen. Det viser at fylkeskommunen har ambisjoner om å ta sitt økte ansvar 
for landbrukspolitikken på alvor, noe det er all grunn til å glede seg over. Landbruket er ei politisk 
næring, og dette må vi være bevisste på. 
 
Grunneieren er også under stadig press både i forhold til egen og andres ønske om arealdisponering. 
Bygging av veier, energianlegg, kraftlinjer og boliger er et stadig press på våre arealer. Flere inngrep 
og reguleringer setter sjølråderetten på en kraftig prøve, og behovet for Bondelaget som en aktiv 
grunneierorganisasjon blir bare større. 
 
Alt i alt har vi spennende og krevende arbeidsoppgaver foran oss. Dette gjør at alle ledd i Bondelaget 
er avhengig av aktiv kontakt med så vel kommuner som fylkeskommuner for å ivareta bondens inter-
esser. Samtidig skal «Mi ha det greit» mens vi holder på! 
 
Erik Fløystad 
Fylkesleder Aust-Agder Bondelag 
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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 31/12-2011 av 61.859 medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og ca. 

580 lokallag. I Aust-Agder Bondelag var det på samme dato 932 medlemmer 

Årsmøtet i Norges Bondelag 2011  

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

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. 

Årsmøtet 2011 var lagt til "Radisson Blu Hotell" på Lillehammer, 08 - til 09.  juni. 

 

Utsendinger fra Aust -Agder var: 

Erik Fløystad, Nils Olsbu, Ole Didrik Steensohn og Olav Lidtveit 

 

AUST- AGDER BONDELAG 

 

 
 

Styret i Aust-Agder Bondelag avfotografert i forbindelse med befaring i et nytt fjøs i Åmli. 

F.v. Knut Erik Ulltveit, Finn Aasheim (org.sjef ), Liv B. Fossing, Katrine Hesnes Jarnes, Ole Didrik Steensohn, Olav 

Lidtveit, Erling Brekkemoen og Erik Fløystad. ( foto: øystein moi ) 
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Erik Fløystad er en engasjert fylkesleder som gjerne inviterer aktuelle politikere på en kopp kaffe når han er på besøk på fyl-

keskontoret. Her er det stortingsrepresentant Alf Holmelid (SV) som slår av en uformell prat i hyggelige omgivelser  

( foto: øystein moi ) 

Æresmedlemmer:  

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

 

Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag  2011/2012 

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 27145    

Katrine Hesnes Jarnes, Grimstad                                    hesnes@hotmail.com          984 98 181 

Olav Lidtveit, Åraksbø                                                                                                957 46113 

 

Møteleder årsmøtet: 

Ole Didrik Steensohn, vara Nils Olsbu 

 

Valgnemnd: 

Arnfinn Eskeland (leder ) 

Torgrim Syrtveit 

Sigrid Nersten Lunden 

 

Roy Vidar Svendsen  (1. vara ) 

Andreas Lilleholt       (2. vara ) 

mailto:erikfl@online.no
mailto:osteens@broadpark.no
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Katrine Hesnes Jarnes i et konsentrert øyeblikk under ledermøtet på Evjemoen. 

Foto: øystein moi 

Representasjon og verv 

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

 

 Arbeidsutvalget: Erik Fløystad og Ole Didrik Steensohn 

 Bygdekvinnelaget: Olav Lidtveit, vara Ole Didrik Steensohn 

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

 Strategisk plan for næringsutvikling: Erik Fløystad og Finn Aasheim 

 Styret i Innovasjon Norge Agder: Birte Usland (V-A)  

 Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu 

 Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit  

 Regiongruppa for Landbrukets HMS: Ole Didrik Steensohn, vara Katrine H. Jarnes 

 Kontaktutvalget for rovvilt i A-A: Erling Brekkemoen 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 (V-A) vara Olav Lidtveit  

 Regional kulturlandskapsgruppe: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit 

 Økologisk gruppe: Katrine H. Jarnes 

 Vanndirektivet: Finn Aasheim 

 Prosjekt ”Landbruket på Dagsorden”: Erik Fløystad 

 Rekrutteringsutvalg: Knut Erik Ulltveit 

 Beredskap: Erik Fløystad 
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Fylkeskontoret 

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

Turid Breistøl, førstekonsulent Henny Erstad (t.o.m. juli /11) - og Ingjerd Modal. Ingjerd var 

engasjert på deltid f.o.m april for å rydde i arkivet på fylkeskontoret. Dette arbeidet blir av-

sluttet i desember 2011. 

Øystein Moi begynte som rådgiver ved Agderkontoret den 22.08.11 

 

 
Ingjerd Modal  har gjort en fantastisk jobb på Agderkontoret ved å arkivere tusenvis av dokumenter på en fagmessig- og korrekt måte. Alle 
dokumentene blei levert på Statsarkivet i Kristiansand i slutten av desember 2011. (foto: øystein moi ) 

 

 
De ansatte på Agderkontoret har et enormt kontaktnett ut mot storsamfunnet. Her er organisasjonssjef Finn Aasheim i hjerte-

lig dialog med fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal. 

(foto: øystein moi ) 
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Fylkeskontorets nettsider 

De siste 4 mnd i meldingsåret er det lagt ned betydelige ressurser i å bygge om - og ikke minst 

øke frekvensen på oppdateringer på nettsiden vår.  Statistikken viser nå en jevn økning på an-

tall treff pr. døgn - og det er også positivt å registrere at regionale media nå bruker vår nettside 

for å spore opp aktuelt landbruksstoff. 

På styremøte i desember 2011 blei det vedtatt en videre, offensiv satsing på nettsidene.  

www.bondelaget.no/agder  

 

 
 

 

 

Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2011  

Quality Sørlandsparken Hotell, Kristiansand 

mandag 4. og tirsdag 5. april 2011 
 

1.dag var satt av til faglige og landbrukspolitiske temaer: 

 Budstikkestafetten. De fire budstikkene ble samlet inn etter rundreisen i Agder. Birte 

Usland og Erik Fløystad orienterte om stafettens hensikt og gratulerte lokallagene med 

en svært god jobb! Gjester fra reiseliv, politikk og samvirke skrev seg på budstikkene.  

 Årsmøtetaler fra 2. nestleder i NB Brita Skallerud og fylkeslederne i Vest- og Aust-

Agder Bondelag, Birte Usland og Erik Fløystad. 

 Organisasjonssjef v/Agderkontoret, Finn Aasheim, og konsulent i Agrol, Karstein 

Brøndbo, holdt innledninger om medlemsfordelene i Norges Bondelag.  

 Daglig leder i foreningen Landbrukets Dag BA, Øyvind Nese orienterte kort om 

NATURLIGVIS-messa 2011. 

Taler v/ våre to fylkesledere i tillegg til nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. 

 

2.dag var det eget årsmøte for Aust-Agder. Vanlige årsmøtesaker hvor bl.a. årsmelding og 

regnskap blei godkjent. 

Styrets forslag til arbeidsplan blei lagt fram av Knut Erik Ulltveit. 

Møteleder var Ole Didrik Steensohn. 
 

http://www.bondelaget.no/agder
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Følgende resolusjoner ble enstemmig vedtatt: 

 

Agderlandbruket inn i framtida! 

Årsmøtene i Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag har følgende mål for landbruket i 

Agder: 

 Matproduksjonen skal økes, basert på tilgjengelige jord- og beiteressurser. 

 Det skal være attraktivt, spennende, meningsfullt og lønnsomt å drive og å overta 

gårdsbruk i alle kommuner. 

Dette forutsetter at: 

 Inntektsgapet mot andre grupper tettes! 

 Investeringsvirkemidler stimulerer til utnyttelse av det enkelte gårdsbruks samlede til-

gjengelige ressurser. 

 Bønder gis mulighet for ferie og fritid på linje med samfunnet for øvrig. 

 Det gis mulighet til kompetansebygging og forskning. 

 Nedbygging av jordressurser minimaliseres og det stimuleres til nydyrking. 

 Importvernet styrkes og matens verdi gjenspeiles i matprisene. 

 Rovviltbestandene reduseres, og forvaltes på en forutsigbar måte. 

Denne utviklingen må bli synlig allerede i vårens jordbruksforhandlinger! 

 

Rovdyrpolitikken må endres nå! 

Etter en sommer og høst med rekordhøye tap til rovdyr i områder der beitenæringa (i følge 

gjeldende rovdyrpolitikk) skal ha prioritet, er våre forventninger til en skjerpet rovdyrpolitikk 

høye. 

 

Vi blir provosert når Mattilsynet, også i Agder, skyver storsamfunnets ansvar over på dyreei-

er, og varsler beitenekt p.g.a. rovdyrtap. 

 

Vi velger å tolke Mattilsynets utspill som et kraftig varsel til andre statlige myndigheter og 

politikere med ansvar for rovdyrpolitikken. 

 

Regjeringen har i vinter gått til Stortinget med mål om et forlik om bestandsmål for bjørn og 

ulv, samt andre justeringer av rovviltpolitikken.  Vi forventer at alle partier på Stortinget bi-

drar raskt og konstruktivt til et slikt forlik, som må innebære en betydelig reduksjon av kon-

flikten mellom beiteinteresser og rovdyrinteresser. 

 

 

ORGANISASJONSARBEIDET 

Arbeidet i styret 2011 

 
I 2011 ble det holdt 7 styremøter, hvorav ett telefonmøte. Styret behandlet totalt 40 saker i 

2011. 

Den 23. august var det felles styremøte med Vest-Agder på Lista. I tillegg til ordinært styre-

møte så var det omvisning hos Kviljo Samdrift, og omvisning i grisefjøset til Birger Reve. 

Odd Harald Reve tok med forsamlingen på guidet tur til Lista Fyr - og til Nordberg Fort. 

Den 26. september var styremøtet i Åmli, der vi bl.a. besøkte det nye storfèfjøset til Olav og 

Signe Riisland. 
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Arbeidsplan for Aust-Agder Bondelag 

Planperiode April 2011 - April 2012 

Vårt motto: VI FÅR NORGE TIL Å GRO! 

Våre verdier: Jordnære, Driftige, Imøtekommende, Pågangsmot 

Arbeidsområde/ 

Hovedmål: 

Delmål: Tiltak: Resultat: 

1. Organisasjon. 

 

Styrke organisa-

sjons-arbeidet i fyl-

ket og kontakten 

med lokallagene 

 

 

Økt lokallags-

kompetanse 

Bruke ledermøte som 

opplæringsarena. Invitere 

flere enn leder.   

Oppmuntre til nettbruk 

og sms. Planlegge korte 

regionale organisasjons-

kurs. 

Fokus på media i 

ord. ledermøte. To 

oppfølgingsmøter, 

inkl. tema nettbruk. 

Arr. to møter om 

bioenergi 

Økt lokallagskon-

takt 

Invitere lokallag til en-

kelte styremøter 

Åmli invitert 

Rekruttering Vurdere egne tilbud til 

nye medlemmer - vel-

komstpakke 

Ikke gj.ført 

Praktisk HMS ar-

beid 

Stimulere til HMS-kurs i 

lokallaga, minst 7 

3 kurs, 37 deltakere 

Opprettholde eller 

øke medlemsan-

tallet i Aust-

Agder. jan.11: 

934 medl.  

Løpende verving Des. 11: 932 med-

lemmer. 53 nye i lø-

pet av året  

Annet 

 

 

Informere/invitere lokal-

laga til bruk av møteka-

lender og nettside 

Gj. ført 

2. Næringspolitikk. 

a.) Landbrukspoli-

tiske saker 

Synliggjøre land-

brukets samfunns-

messige betydning, 

og bidra til best mu-

lig resultat i jord-

bruks-forh..  

Medvirke til styr-

king av samvir-

keorganisasjone-

ne 

Delta aktivt i Landbru-

kets Samarbeidsråd Ag-

der (LSA) 

Gj. ført 

Ha fokus på jord-

bruks-

forhandlingene 

2012 

Samle innspill fra lokal-

lag og gi uttale til for-

handlingene 

Gj. ført 

Følge opp fylkes-

kommunens ved-

tak om land-

bruksmelding for 

Aust-Agder 

Kontakt med fylkespoli-

tikere m.m 

Innspillsmøter mai 

11 og januar 12. e-

poster til politikere 

etter valget 

Bidra til best mu-

lig ny landbruks-

melding 

Delta aktivt i arbeidet, og 

gi høringssvar 

Arr. Budstikkestafett 

Gitt innspill. Politi-

kerkontakt. Moblise-

ring og innlegg på 

møtet med Brekk 17. 
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januar i Arendal  

b) Landbruksrelatert 

næringsutvikling 

Være pådrivere i ar-

beid med næringsut-

vikling 

Gi Agderbøndene 

best nytte av 

Bygde-

utviklingsmidlene 

og andre utvik-

lingsmidler 

I samarbeid med Vest-

Agder Bondelag opprett-

holde styreplass og inn-

flytelse i Innovasjon 

Norge 

Birte Usland (V-A) 

gjenvalgt høst 11 

Delta aktivt i arbeidet 

med strategiplaner i regi 

av fylkesmannen 

Ikke aktuelt 

Tilleggsnæring Bidra til å utvikle andre 

tilleggsnæringer 

Ikke aktuelt 

Støtte opp om ” Inn på 

Tunet – Aust-Agder” 

Katrine og Finn del-

tatt på møte høst 11 

 

 

 

Støtte lokale pro-

sjekter 

 

Støtte opp om ”Lokal 

mat fra Agder” Rep i 

Ref. gruppa 

Anne –Lill Roland 

(V-A), Finn i styret 

lokalmatprogram 

Agder og Rogaland 

Følge opp andre eksiste-

rende og evt. nye 

næringsutviklingspro-

sjekter 

Ikke aktuelt 

c) Grunneier-

rettigheter, eien-

domsrett og ressurs-

forvaltning 

 

 

 

 

 

 

Følge opp saker 

som vedrører ei-

endomsretten 

Bistå med faglig kontakt, 

juridisk hjelp o.l 

Løpende 

Redusere konflik-

ter vedr. rovdyr-

forvaltning  

Delta i kontaktutvalget 

for rovdyr i Aust-Agder 

Har ikke vært møter 

i peroioden 

Følge opp forvaltnings-

plan for rovdyr i region 2 

Gj. ført 

Søke om fellingstillatelse 

ved uakseptable tap av 

husdyr 

Gj.ført. Ulv felt i 

Froland februar 11 

Økt kunnskap om 

landbrukets lov-

verk 

Temamøte om land-

brukslovgininga 

Ikke gj. ført 

3. Internasjonale 

spørsmål 

Sikre en best mulig 

WTO avtale og opp-

rettholde fokus på 

EU spørsmålet 

WTO Formidle informasjon, og 

sette inn nødvendige til-

tak/aksjoner når NB an-

befaler 

Ingen aktivitet. 

WTO i ”dvale” i  

EU Støtte A-A Nei til EU 

økonomisk 

Gj.ført 

4. Kommunika-

sjon/arrangement 

Høyt fokus på 

kommunikasjon 

med egne med-

lemmer og sam-

funnet 

 

Oppdaterte nettsider med 

arrangementer og nyheter 

Kraftig økning 

Aktiv deltakelse i 

NATURLIGVIS 11, og 

Åpen Gård (minst 2) 

Stand og planlagt 

debatt Naturligvis 

Åpen Gård i Arendal 

og Åmli 
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Alliansebygging 

gjennom kontakt 

med organisasjo-

ner og nøkkelper-

soner 

 

 

Videreutvikle kontakt 

med politikere på kom-

mune-, fylkes- og stor-

tingsnivå 

”Skoletime” for fyl-

kestings-kandidater. 

Div info. 

Invitere nøkkelpersoner 

til styremøter og andre 

arrangementer 

Ikke gj.ført 

Ha kontakt med land-

brukskoler/avløysarlag/ 

fylkeskomm. med fokus 

rekruttering 

Kontakt m. Holt i 

forb. med ”skoleti-

men”. Erik på møte 

med skolene i Agder 

og Telemark høst-11 

 

Jordbruksforhandlingene 2011 

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

handlingene. 

 

Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene 

 

Våre hovedprioriteringer ved årets jordbruksoppgjør er: 

 

1. Melkeproduksjonen (Se kapittel 9)  

2. Beitetilskudd (Se kapittel 3)  

3. Fraktordninger (Se kapittel 3) 

4. Investeringspakke (Se kapittel 5)  

5. Velferd (Se kapittel 7)  

6. Felles Agder/Telemark-tall (Se sist i kapittel 1) 

 

Bakgrunn og forutsetninger for høringsuttalen: 

Vi tilhører en region med de laveste jordbruksinntektene og den raskeste takten i bruksned-

legging, spesielt når det gjelder melkeproduksjon og sauehold.  

 

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

rutsetninger: 

 Utfordringene på Agder kan ikke bare løses ved å legge til rette for større enheter. Det 

må fortsatt være mulig å opprettholde flere små produksjoner på hver gård. Utvikling 

er mer enn økt volum. Effektivitetsbegrepet i jordbruket må også omfatte evnen til å ta 

i bruk hele gårdens ressurser – der de er.  

 Inntektsgapet mellom bønder og andre sektorer er alt for stort. Vi støtter regjeringens 

mål om å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket.  

 Omfordeling av budsjettmidler mellom produksjoner er ikke akseptabelt. 

 Kostnadsøkninger knytta til driftsmidler som energi, gjødsel, kraftfôr og renter må 

kompenseres fullt ut. 

Videre legger vi vekt på at: 

 Det er distriktsjordbruket som legitimerer landbruket i Norge. 

 Behovet for investeringer i næringa er stort. 
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 De globale utviklingstrekk, som klimaendringer, befolkningsvekst, økt etterspørsel et-

ter mat og fornybar energi, sammen med innenlandsk underdekning på kjøttvarer til-

sier at Norge, inkludert Agder, må utnytte alle de muligheter som finnes til å produse-

re mat.  

Dette gir også grunn til økt fokus på matvareberedskap. 

 Det er en kjempeutfordring å rekruttere nye generasjoner til landbruket. 

 Klimautfordringene tilsier en helt nødvendig omlegging til fornybar energi. Forutsatt 

bedre rammebetingelser kan landbruket bidra vesentlig til slik omlegging. 

 Effekten av kostnadsreduksjoner i størst mulig grad må bli igjen i næringa og bidra til 

inntektsløft. 

 

Inntektsløft: 

For å redusere inntektsgapet i forhold til andre grupper og til resten av landbruket må inn-

tektsmulighetene i næringa styrkes betydelig.   

 

Inntektsløftet må først og fremst komme på følgende områder: 

 Uttak av priser i markedet (der det er mulig) 

 Økte drift- og distriktstilskudd 

 Økte beitetilskudd 

 Styrking av fraktordninger  

 Øke avskrivingssatsen for landbruksbygg fra 4 til 8% 

 Andre tiltak som bidrar til kostnadsreduksjoner 

 

Tallgrunnlag og –inndeling for jordbruksoppgjøret 

I brev til statsminister Jens Stoltenberg den 9. mars 2010, skreiv Norges Bondelag m.a.:  

”Vi er i dag inne i en kritisk situasjon i forhold til å fornye driftsapparatet i 

husdyrproduksjon i deler av Vestlandet, Agder, Telemark og deler av Nord-Norge. I 

tillegg går arealbruken i disse områdene ned.” 

 

Vi ser samtidig at Telemark og Agder er dei fylka med lågast gjennomsnittsinntekt frå land-

bruket.   

 

Dette talgrunnlaget er kome meir fram i lyset dei siste åra men vi opplever at i grunnlagsmate-

rialet for jordbruksforhandlingane er utviklinga for produksjon og inntekt i Agder og Tele-

mark framleis ”godt gjømt” i eit talmateriale som omfattar større delar av landet enn våre tre 

fylke. 

 

For å kunne målrette og effektivisere verkemiddelbruken i jordbruksavtalen betre overfor Ag-

der og Telemark, bed vi om at ein for framtida finn fram og gjer meir bruk av felles regionvi-

se tal for våre tre fylke, framfor å leggje Telemark inn i ein stor Austlandskategori, og Agder 

til Rogaland. Dette er spesielt viktig for å statistikk som måler utviklinga av volum i dei en-

kelte produksjonar og for inntektsutviklinga i dei same produksjonane og på referansebruks-

nivå. 
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Andre styresaker      

 

Landbruket på Dagsorden 

Fylkesbondelagas prosjekt ”Landbruket på Dagsorden” ble avsluttet i 2011. Prosjektets ho-

vedmål var å øke landbrukets fokus på det politiske arbeide, knytte tettere kontakt med det 

politiske miljø i Agder og øke politikernes engasjement for landbruk. I sluttrapporten, som ble 

levert høsten 2011 går det fram at vi langt på veg har lykkes i dette arbeidet. Rapporten er til-

gjengelig på Agderkontoret. 

 

Innspill til BU-prisen i Aust-Agder 

Fylkesstyret ga innspill på flere gode kandidater. Prisen gikk til Reddal Fellespakkeri i Grim-

stad. 

 

Innspill til Aust-Agder Landbruksselskaps Ærespris 

Fylkesstyret har gitt innspill til flere gode kandidater. Prisen gikk til mangeårig husmor på 

Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt, Johanne Aas. 

 

Melkeprosjekt 

Etter initiativ fra AA-Bondelag har Tine tatt ansvar for et nytt melkeprosjekt i Aust-Agder, et-

ter modell fra Telemark. Prosjektet tilbyr kompetanse og rådgiving knytta til videre utvikling 

hos melkeprodusenter. Aust-Agder Bondelag har plass i styringsgruppa. 

 

Rovdyr 

Etter at en ulv, i Lyngdal ble felt på skadefellingstillatelse desember 2010 og en annen på li-

sensjakt i Froland februar 2011, har det ikke vært ulveskader i Agder. I Åseral ble det bekref-

tet sau tatt av bjørn i juli. Det var tegn på at bjørnen beveget seg over i Aust-Agder. Bondelag 

og Sau og Geit engasjerte seg. Denne gangen åpnet Rovviltnemndene både i Vest og Aust for 

lisensjakt uten forutgående formell søknad fra næringa. Ingen bjørn ble felt. 

Rett før kvotejaktstart på gaupe i 2012 overprøvde Miljøverndepartementet rovviltnemndas 

vedtatt kvote i Region 2. Kvota ble redusert fra 32 til 15 dyr. Dette har medført sterke reak-

sjoner fra næringa og den nye rovviltnemnda.  

For første gang er det åpnet for kvotefri gaupejakt i ”buffersonen” mot Vest-Agder. Det om-

fatter kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand. 

 

Kommune- og fylkestingsvalget 

Fylkeslaget har gitt innspill til partienes programarbeid, spredt informasjon til kandidater, ar-

rangert politisk markering på messa NATURLIGVIS, og fulgt opp nyvalgte ordførere og fyl-

kespolitikere med landbruksinformasjon, inkludert ny ”verdiskapingsrapport for Agderland-

bruket”, etter valget. 

Aust-Agder Bondelag og AT-Skog arrangerte en ”landbrukspolitisk skoletime” på Holt den 

26. august. De fleste toppkandidatene til fylkestinget deltok.   

 

Landbruksmelding for Aust-Agder 

Aust-Agder fylkeskommune tok vinteren 2011 initiativ til å utarbeide en egen landbruksmel-

ding for Aust-Agder. Slik plan forventes vedtatt av fylkestinget juni 2012. Aust-Agder Bon-

delag har gitt flere innspill til meldingen. 
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Annet: 

 Gitt felles innspill til Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for Agder 

 Gitt felles innspill til planprogram for Vanndirektivet 

 Gitt felles høringssvar til Heieplanen 

 Skapt blest om TV-aksjonen ”Vi rydder for livet” med fokus på miner i dyrka mark 

 Gitt innspill til ”Årets unge Bonde”. To av 5 finalister kom fra Aust-Agder! John Gau-

te Lunden og Katrine Hesnes Jarnes, begge fra Grimstad. 

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

 Gitt innspill til forslag til nye arbeidsformer i Bondelaget, Fornyingsutvalget I og II 

 Bevilget ”Aktive lokallagsmidler til 9 lokallag. Til sammen kr. 38.500,- 

 Sammen med lokallagene oppfordret kommunene til å avvise endringer i veterinær-

vaktordningen 

 Innlegg på landbruksministerens informasjonsmøte om ny landbruksmelding 

 

 
 

 Vært med å igangsette en forstudie for å kartlegge mulighetene for biogassproduksjon 

i Aust-Agder. Forstudien finansieres av Aust-Agder fylkeskommune. Skal være ferdig 

høsten 2012 

 Bistått ”Hanen - Agder” v/ nettomtaler, deltakelse på flere styremøter og bidratt til be-

søk fra NB’s ”hestepolitiske” fagmann, Hans Ellef Wettre. 
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Møter, kurs og arrangementer 

 

Budstikkestafetten 

Årets våraksjon i Bondelaget var like mye retta mot den kommende landbruksmeldinga som 

jordbruksforhandlingene. 2 budstikker reiste gjennom Aust-Agder fra slutten av mars til års-

møtet 4. april. I budstikkene samlet vi støtteerklæringer fra politikere, næringsliv, organisa-

sjoner osv. Lokallagene bidro med masse godt arbeid som bl.a medførte positive medieopp-

slag i omtrent alle media i Aust-Agder. Stafetten ble avsluttet med busstur til Oslo, der buds-

tikker fra hele landet ble overrakt Stortingspresident Dag Terje Andersen. 

 

 
Valleordfører (seinere på året ny fylkesordfører) Bjørgulf Sverdrup Lund med budstikke-apell på årsmøtet. 

Foto: finn aasheim 

 
Naturligvis - 2011 

Messa blei arrangert på Evjemoen i dagene 12. - 14. august. 

Ca 110 utstillere, 8000 besøkende - og 1150 dugnadstimer er nøkkeltall en kan merke seg i et-

terkant av et vellykket arrangement. 

Hovedtaler, fra hovedscenen, var fylkesmann i Aust-Agder - Øystein Djupedal. Bondelaget 

hadde ansvaret for "Bondens møteplass" midt på stevneplassen. 

Bondelagas planlagte valgkampdebatt ble, etter terroraksjonen 22. juli, erstattet av en felles 

markering der alle partiene deltok. 

Det blei arrangert kurs av forskjellige slag - og med varierende oppslutning.  

Fylkesleder i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad, vant en suveren seier i herreklassen under 

det åpne mesterskapet i melkespannholding. 

Kvinneklassen blei like suverent vunnet av nåværende ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjå-

land. 
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Lars Reidar Vasland er leder i Evje & Hornnes Bondelag. Her tar han en velfortjent pause under Naturligvis 2011. 

Foto: øystein moi 

 

 

 
Daglig leder av Naturligvis, Øyvind Nese. Under selve messen jobber han i et åpent kontorlandskap, midt på stevneplassen. 

Foto: øystein moi 

 



 
18 

 

Åpen Gård 

Arendal Bondelag arrangerte Åpen Gård, for 12. året på rad. Denne gang hos Austre Moland 

Samdrift. Ca. 500 besøkende fant vegen i øsregnet. 

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

Ledermøtet 2011 

Det ble arrangert felles ledermøte med Vest-Agder den 03.11 på Evjemoen. I overkant av 60 

deltakere - og et variert og spennende program. Fra Norges Bondelag møtte Harald Velsand 

og Einar Frogner. Ellers var det foredrag av Marie Rostvåg Ulltveit Moe fra 

Naturvernforbundet - og av redaktøren i Lindesnes Avis, Kåre M. Hansen. Det var satt av tid 

til spørsmål fra salen - og påfølgende diskusjon. Hilsningstaler fra de to fylkeslederne - og 

god mat servert av en fin gjeng på "Majorstuen" på Evjemoen. 

 
Harald Velsand (t.v. ) og Einar Frogner representerer Norges Bondelag sentralt - og var gjester på ledermøtet. 

(foto: øystein moi ) 

 

 
Fylkesstyremedlem Olav Lidtveit, fra Åraksbø, er en trofast deltaker på møter - og kurs i regi av Bondelaget. 

(foto: øystein moi ) 



 
19 

 

I tillegg ble det arrangert mindre, regionale ledermøter på Evjemoen og på Holt Landbruks-

skole. På begge møtene var temaene: Samvirke, Agderkontorets nettsider og kommunikasjon 

med lokalpolitikere. Erik Fløystad snakket om samvirke og Finn Aasheim demonstrert nettsi-

den i begge møter. På Evjemoen bidro nylig avgått Ivelandsordfører Ole Magne Omdal (Sp) 

og på Holt bidro Tormod Vågsnes (Krf) . 
 

 

Åpne møter om bioenergi 

Bondelaget arrangerte seint på høsten 4 informasjonsmøter om bioenergi i Agder. To av disse 

i Aust-Agder, på Hesnes Gartneri og på Holt landbruksskole. Innledere fra Norges Bondelag, 

Skogselskapet og Landbruksrådgivinga. Relativt beskjeden deltakelse.  

 

Skattekurset 2011 

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

tilsluttet Bondelagets Serviceordning. Turid Breistøl v/ Agderkontoret legger ned mye tid og 

krefter i forbindelse med skattekurset. Både før kurset - og under selve avviklingen. Et popu-

lært kurs som vi får svært gode tilbakemeldinger på. 

Årets kurs var lagt til Lyngdal Rosfjord Strandhotell, 07. - 09. desember og samlet ca.70 del-

takere. 

Foredragsholdere var: 

 Fra Bondelaget  Elling Bjerke og Rune T. Rylandsholm 

 Fra Spydeberg regnskapslag Jon Baggetorp 

 Fra Komp.senteret Hamar /  Erik Jungeling                              

Skatteetaten 

 
Sørlandssamlinga, januar 2012 

Sørlandssamlinga har blitt en landbruksmønstring som blir lagt merke til over hele landet. 

Årets samling, arrangert av samvirkeorganisasjoner og landbruksrådgivinga, i samarbeid med 

Bondelaga var på Quality Hotell Sørlandsparken dagene 13. - og 14. januar.  

Det var rekorddeltakelse med bortimot 300 påmeldte. 

Samlingen på fredag blei ledet av Jon Leif Eikaas fra Søgne. 

En spennende dag med mange gode foredragsholdere. Bl.a. fylkesordfører i Vest-Agder, Terje 

Damman - landbruksdirektør i Aust-Agder, Leif Løhaugen - leder av matkjedeutvalget, Einar 

Steensnæs - leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke - ordfører i Marnardal Helge Sandåker 

- styreleder i Nortura Sveinung Svebestad og styreleder i Tine, Trond Reierstad. 

Festkvelden, med middag og underholdning, blei ledet av Birte Usland. 

”Mi har det greit-prisen” ble i 2012 tildelt grøntprodusentene Tor Helge og Turid Arnevik fra 

Grimstad. 

På dag 2, lørdagen, var det div. faglige seminar, alle med godt frammøte - og stor entusiasme 

blant deltakerne. 
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Lederen i Norges Bondelag var en selvskreven - og velkommen gjest  

på Sørlandssamlingen 2012. (foto: øystein moi ) 

 

 
Einar Steensnæs var en av foredragsholderne som det var store forventninger til. Lederen av "Matkjedeutvalget" skuffet ing-

en. Et svært så interessant foredrag. 

( foto: øystein moi ) 
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LOKALLAGA 

 

Fra og med 2011 har Norges Bondelag sentralt overtatt å gi lokallaga bistand til lovpålagt inn-

rapportering av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for evt. godtgjørelse til tillitsvalgte. 

Ledere og andre verv i lokallaga per 1. januar 2011 

 

Lokallag Lokallagsleder Telefon e-post adresse Kasserer 
Søndeled 

 

Anders Johnsen 37154505/ 

91577012 

andejohn@online.no  Ingemund Sørbø 

Grimstad  

 

Kristen Udjus 99796201 Kristen.udjus@online.no 

 

John Gaute Lunden 

Arendal Åge Andre Brømnes 97503483 Aag-a-br@online.no 

 

May Kristin Hegge-

stad 

Gjerstad 

 

Arnfinn Eskeland 37157520 

95802692 

 Olav K. Aasbø 

Holt og  

Vegårshei 

Gunnar Arne Myren 37169998 

90883698 

ga@myrenvegarshei.no 

 

Per Tveite 

Froland Frank Sigvaldsen 47246842 frank@agdervaktmesterservice.no 

 

Tor Albert Oveland 

Lillesand 

 

Marit-Gunn Tveit 37275804 

97172769 

Marit-gunn.tveit@uia.no 

 

Johan Kr.  

Simonsen 

Birkenes 

 

Kristian Svaland 94499204  Linn Grødum Hom-

me 

Åmli 

 

Rolf Harstveit 90684445 Rolf_harstveit@hotmail.com 

 

Torgrim Syrtveit 

Iveland Salve Mjåland 37961755  Svein Egil Ivedal 

 

Evje og 

Hornnes 

Lars Reidar 

Vasland 

37930053 

97522275 

Lars.reidar.vasland@vabb.no 

 

Sven Reiersen 

Bygland Johan Edward Sundt 37935902 

91144275 

jedsun@online.no 

 

Knut Gakkestad 

Valle Knut H. Nomeland 91166971 Knut.nomeland@online.no 

 

Åse Ingebjørg Flate-

land 
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Medlemstallet i lokallaga i 2011 

 

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 2011 var det en medlemsøkning på 4 medlemmer i forhold til året før. 

 

Lag: Medl.tall 

01.01.11 

Medl.tall 

31.12.11 

Ut i år Inn i år Pluss/minus 

i året 

Søndeled 37 38 1 2 +1 

Grimstad 235 229 15 9 -6 

Arendal 140 139 8 7 -1 

Gjerstad 37 35 3 1 -2 

Holt/Vegårshei 103 105 2 4 +2 

Froland 49 52 2 5 +3 

Lillesand 54 56 2 4 +2 

Birkenes 70 65 10 5 -5 

Åmli 52 53 1 2 +1 

Iveland 42 44 0 2 +2 

Evje/Hornnes 41 45 1 5 +4 

Bygland 40 40 2 2 0 

Valle 28 31 2 5 +3 

SUM 928 932 49 53 +4 

 

 
Fylkeslederen blir litt betenkt når han får servert medlemsstatistikken til Norges Bondelag for 2011. 

Vervingsarbeid er en prioritet oppgave både lokalt, regionalt - og nasjonalt i overskuelig framtid.  

(foto: øystein moi ) 



 
23 

 

 

Hilsen fra leder i Aust-Agder Bygdekvinnelag 
 
Aust-Agder Bygdekvinnelag vil takke for godt samarbeid i året som har gått. Det har vært lærerikt og 
interessant å få delta på Bondelagets styremøter og arrangementer.  
 
Spesielt må nevnes turen til Lista i august måned.  
 
Ellers vil vi få takke for den fine servicen som Turid Breistøl på Bondelagets kontor gir oss.  
 
Vi ønsker Bondelaget lykke til med sitt viktige arbeid neste år, Det er dere som lager maten vår! 

 
Vennlig hilsen Liv B. Fossing, leder 
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REGNSKAP 
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Fylkeslederen snakker til en stor, og eksklusiv forsamling i Arendal kulturhus i forbindelse med besøk av statsråd Brekk -  
og presentasjon av Landbruksmeldingen. (Foto: Finn Aasheim) 
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