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Arbeidet i Bondelaget favner vidt og breit om en skal ivareta bonden og bygda sine interesser. 

All den tid landbruket er fullstendig prisgitt de politiske rammebetingelser vi tildeles, er 

kunnskapsformidling til opinion og politiske beslutningsdeltakere noe vi tar på det største al-

vor.  

Vi kan glede oss over at nesten alle liker bonden. Beklageligvis er det færre som liker bønder. 

Vi kan glede oss over at 90 % vil ha et landbruk minst på linje med i dag, men beklageligvis 

vil de helst ikke betale for maten. 

Vi kan glede oss over at det i 2012 ble vedtatt ei ny landbruksmelding i Stortinget med klare 

ambisjoner om økt matproduksjon i hele landet.  

Vi kan glede oss over ei tilsvarende ambisiøs landbruksmelding for Aust-Agder som slår fast 

minst samme vekst i landbruksproduksjonen i vårt fylke. 

Vi må konstatere at jordbruksoppgjøret i 2012 endte i brudd fordi Regjeringen ikke tok si 

egen landbruksmelding på alvor, men kan glede oss over den bondemønstringa som fulgte 

med bruddet. Vi kan også glede oss over at folk flest synes å støtte bonden etter bruddet.   

Jeg vil spesielt trekke fram de mange bønder som på ulike måter har stått fram i media eller 

tatt i mot besøk på egen gård og på en positiv måte vist at en er stolt av yrket sitt og den pro-

duksjonen er driver og satser på. Positive stolte bønder er den beste medisin både innad i 

næringa og overfor opinion om beslutningstakere. 

Hovedutfordringen for landbruket i vårt område er knyttet til utnyttelsen av graset og det å få 

nok dyr ut på beite. Dette fordi mange områder har relativt tungdrevne arealer som de land-

brukspolitiske virkemidlene ikke har fanget opp godt nok.  Ved behandling av jordbruksopp-

gjøret siste år påpekte stortingsflertallet at dette måtte gjøres noe med, men det må arbeides 

intenst om vi skal få resultater. 

Organisasjonsmessig kan vi glede oss over vekst i medlemstall. Vi kan glede oss over at vår 

hjemmeside er i eliten innen bondelaget og blir stadig mer besøkt og benyttet.  

Bondelagets styrke er vår solide grunnorganisering. Vi fikk sist år vist vår styrke når lokallaga 

mobiliserer. Vi står overfor nye utfordringer, ikke minst hva angår politisk arbeid. Det er nær 

grasrota vi har størst påvirkningskraft og selv om en del politikere ikke vil ha levelige vilkår 

for landbruket i landet vil de gjerne ha landbruk i sitt nærmiljø. 

Jeg vil takke alle ansatte og tillitsvalgte for solid innsats i året vi har lagt bak oss. 

 
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 31/12-2012 av 61 525 medlemmer, fordelt på 18 fylkeslag og ca. 

580 lokallag. I Aust-Agder Bondelag var det på samme dato 948 medlemmer. 

Årsmøtet i Norges Bondelag 2012  

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

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. 

Årsmøtet 2012 var lagt til "Radisson Blu Hotell" på Lillehammer, 13 - til 14.  juni. 

 

 
 
Utsendinger fra Aust -Agder var: F.v.  Erik Fløystad, Olav Lidtveit, Alf Eivind Myren og Knut Erik Ulltveit 

 

AUST- AGDER BONDELAG 

 

 

 

Æresmedlemmer:  

Aust-Agder Bondelag: Terjei O. Ramse og Roar Dokmo 
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Tillitsvalgte i Aust-Agder Bondelag  2012/2013 

Styret: 

Erik Fløystad, Arendal  (leder )                                    erikfl@online.no                  977 89272 

Olav Lidtveit, Bygland (nestleder )                               olav.lidtveit@lidtveit.com   957 46113           

Knut Erik Ulltveit, Gjerstad                                          knuteull@hotmail.com        917  27145    

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

Alf Eivind Myren, Vegårshei                                        ae@myrengaard.no             416 88852                                                                   

Fatima Aakhus, Bygland                                               fatima219@hotmail.com     916 46273 

 

Møteleder årsmøtet: 

Nils Olsbu, Froland 

Olav Lidveit, Bygland ( vara ) 

 

Valgnemnd: 

Torgrim Syrtveit, Åmli (leder ) 

Sigrid Nersten Lunden, Bygland 

Kristen Udjus, Grimstad 

 

Roy Vidar Svendsen, Arendal  (1. vara ) 

Andreas Lilleholt, Tvedestrand       (2. vara ) 

 

 

 

 

 

 
 
En engasjert og kunnskapsrik fylkesleder. Erik Fløystad har ofte et skrått blikk på det meste som skjer i samfun-

net. Lokalmiljøet spesielt. ( foto: øystein moi ) 

 

 

mailto:erikfl@online.no
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Representasjon og verv 

 

 

Aust-Agder Bondelag har i kommende arbeidsår følgende fordeling av 

ansvar, representasjoner og verv: 

 

 Arbeidsutvalget: Erik Fløystad og Olav Lidtveit 

 Bygdekvinnelaget: Alf Eivind Myren, vara Olav Lidtveit, 

 Aust-Agder 4H: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit 

 Strategisk plan for næringsutvikling: Erik Fløystad og Finn Aas-

heim 

 Styret i Innovasjon Norge, avd. Agder: Birte Usland (V-A 

Bondelag)  

 Styret i Landbrukets Dag: Nils Olsbu 

 Regionalt miljøprogram: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit  

 Kulturlandskapsgruppe AA: Erik Fløystad, vara Knut Erik Ulltveit 

 Regiongruppa for Landbrukets HMS: Alf Eivind Myren, vara Kat-

rine H. Jarnes  

 Kontaktutvalget for rovvilt i A-A: Erling Brekkemoen og Finn Aas-

heim 

 Årsmøteutsendinger i LSA: Erik Fløystad, vara Olav Lidtveit 

 Setesdalsheiene: Gunn Siri Ousdal (V-A), vara: Olav Lidtveit 

 Arbeidsgruppe Økologisk landbruk: Katrine H. Jarnes  

 Vanndirektivet: Finn Aasheim 

 Inn På Tunet: Katrine H. Jarnes 

 Rekruttering/verving: Knut Erik Ulltveit 

 Beredskap: Knut Erik Ulltveit 

 Styret i LSA: Erik Fløystad 

 Styret i A.A. Landbruksselskap: Erik Fløystad 

 Styringsgruppe melkeprosjektet: Erik Fløystad 

 Ref.gruppe Lokal mat- Agder : Katrine Hesnes Jarnes 

 Kompetansenettverk for lokalmat sør:Finn Aasheim, vara Olav  

Sande (Rog) 
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Fylkeskontoret 

 

 

 

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

Turid Breistøl, rådgiver Øystein Moi - og Ingjerd Modal. Ingjerd var engasjert på deltid i et 

omfattende arbeid med å oppdatere medlemslistene m.h.t. mobilnummer og e-postadresser. 

Dette for å kunne nå ut til medlemmene våre med informasjon på en rask og effektiv måte. 

Dette arbeidet blir avsluttet i desember 2012 - og vi benytter anledningen til å takke Ingjerd 

Modal for vel utført oppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Ingjerd Modal  har gjort  en flott jobb med å oppdatere medlemsregisteret. (foto: øystein moi ) 
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                             Det blir ofte strevsomme dager for organisasjonssjefen på Agderkontoret, og da er det selvsagt viktig  

                             med sunn, kortreist og næringsrik kost mellom øktene....                 (foto: øystein moi ) 

Fylkeskontorets nettsider 

Det er i meldingsåret lagt ned betydelige ressurser i å bygge om - og ikke minst øke frekven-

sen på oppdateringer på nettsiden vår.  Statistikken viser nå en jevn økning på antall treff pr. 

døgn - og det er også positivt å registrere at regionale media nå bruker vår nettside for å spore 

opp aktuelt landbruksstoff.  

I løpet av våren 2013 vil nettsidene til NB, og til fylkeskontorene, gjennomgå en total ombyg-

ging. En vil da forhåpentligvis finne nettsider som er mer oversiktelige, mer brukervennlige - 

og mer fremtidsrettet. 

En faggruppe, sentralt i NB, har jobbet med dette høsten 2012 - og videre inn i vintersesongen 

2013. Øystein Moi, fra Agderkontoret, er med i den nevnte faggruppen. 
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Årsmøtet i Aust-Agder Bondelag 2012  

Quality Sørlandsparken Hotell, Kristiansand 

onsdag 7.-og torsdag 8.mars 2012 
 

1.dag var satt av til faglige og landbrukspolitiske temaer - felles med Vest-Agder 

Onsdag 7. mars gjennomførte vi møtet " Ny landbruksmelding - Økt regionalt handlings-

rom - Nye muligheter." 

Mer enn 80 gjester fra lokallagene, ordførerkorpset, fylkespolitikken, stortingsbenken - og 

andre landbruksorganisasjoner deltok. 

Innledere var Nils T. Bjørke, Birte Usland og Erik Fløystad fra Bondelaget - fylkesordfører 

Bjørgulv Sverdrup Lund, Anne Britt Bjørndal fra Innovasjon Norge og Torunn Lauvdal fra 

UiA / Sørlandsutvalget.  

Holt & Vegårshei Bondelag blei kåra til "Årets Bondelag" i Aust-Agder 2011. 

Oppsummering og avslutning ved stortingsrepresentantene Kari Henriksen (AP) og Svein 

Harberg (H). 

 

 

 
 

Alvorlige unge menn på første benkerad under årsmøtet. F.v. stortingsmann Svein Harberg, leder av Norges Bondelag Nils T. Bjørke, fylkesleder i Bondelaget 

Erik Fløystad og fylkesordfører i Aust - Agder Bjørgulv Sverdrup Lund. (foto: øystein moi ) 

 

 

 

2.dag var det eget årsmøte for Aust-Agder.  

Vanlige årsmøtesaker hvor bl.a. årsmelding blei enstemmig godkjent og regnskapet tatt til 

orientering. 

Styrets forslag til arbeidsplan blei lagt fram av Olav Lidtveit. Nils Olsbu var møteleder. 
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Staute setesdøler som følger årsmøtedebatten med stor sinnsro. T.v. Olav Lidtveit og Tarald Myrum. I bakgrunneh ser vi medlem av valgkomiteen Sigrid N. 

Lunden. Fra Longerak. (foto: øystein moi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISASJONSARBEIDET 

 

Arbeidet i styret 2012 

 
I 2012 ble det holdt 7 styremøter, hvorav ett telefonmøte. Styret behandlet totalt 51 saker i 

2012. 

22. -23. august var det felles styremøte med Vest-Agder i Tovdal, nærmere bestemt på Hil-

lestad feriehytter. På vei mot vår endelige destinasjon i Tovdal, stoppet vi på Svenes, hos 

hjorteoppdretteren Olav Rosef. En kunnskapsrik mann, bonde og veterinær som kunne fortelle 

oss det meste om hjortedyret - og hjorteoppdrett. 
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Aust-og vestegder på venskapeleg fagtur til Tovdal. Her er de avfotografert under et stopp på hjortefarmen til Olav Rosef på Svenes: Bak f.v. 

- Alf Eivind Myren, Birger Reve, Finn Aasheim, Olav Rosef, Tor Erik Leland, Anne Lill F. Roland (blå jakke i midten t.h. ), Olav Lidtveit 
og Knut Erik Ulltveit. 

Framme f.v. Erik Fløystad, Fatima Aakhus, Birte Usland, Gunn Siri Ousdal og Erling Brekkemoen. ( foto: øystein moi ) 

 

 
Hjortedyrene gjorde dype og sterke inntrykk på fagjuryen. F.v. Fatima Aakhus, Erling Brekkemoen og Erik Fløystad. (  foto: øystein moi ) 
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ARBEIDSPLAN (03.12 - 03.13) 
 

" Jordnære, driftige, imøtekommende - pågangsmot." 

 

- Kjærlighet til norsk mat - 

Mål Tiltak  Resultat 
Styrking av 

org.arbeidet og utvi-

de kontakten med lo-

kallagene 

Økt satsing på opplæring av til-

litsvalgte. 

Økt satsing på bruk av SMS og 

internett. 

Aktiv verving - og velkomst-

pakke til nye medlemmer. 

Stimulere lokallagene til å gjen-

nomføre HMS - kurs. 

Søke å få til et rekrutterings - og 

likestillingsprosjekt 

Ledermøtet nov. + 3 fylkesstyre-

medlemmer på kurs feb 13. 

SMS + e-post samlet inn og tatt i 

bruk. 

NB-kampanje høst -12, egen vinter 

-13. NB sender velkomstpakke. 

I samarbeid med LHMS og nasjo-

nal kampanje. 

Iverksettes februar -13 

Aktiv næringspoli-

tikk 

Bidra til best mulig landbruks-

melding for Aust-Agder. 

Aktiv deltakelse i LSA. 

Markere FN's samvirkeår. 

Samle innspill fra lokallagene. 

Gi uttale til jordbruksforhand-

lingene. 

Være aktive internt i NB - og 

overfor det politiske miljøet. 

Våre innspill i stor grad tatt inn. 

 

Erik Fløystad ny leder i LSA 

Ikke egne aktiviteter. 

Gjennomført 

Gjennomført 

 

Aktive i repskapsmøter og årsmøte. 

Økende politisk kontakt 

Være pådrivere i ar-

beidet med land-

bruksrelatert næ-

ringsutvikling. 

Sikre landbrukets plass i Inno-

vasjon Norge Agder. 

Strategiplaner i regi av fylkes-

mann og fylkeskommune krever 

aktiv deltakelse. 

Ta initiativ til økt fokus på 

langsiktige avtaler for "Inn på 

tunet" i kommunene. 

Delta i ref.gruppe i prosjekt Lo-

kalmat fra  Agder. 

Delta i styringsgruppa for Mel-

keprosjektet. 

Birte Usland (V-A BL) styremed-

lem.  

Deltatt i arbeid med, og gitt innspill 

til, nye strategier, med virkning fra 

1013. 

Gjennom IPT-nettverket, Katrine 

H. Jarnes med i nettverket. 

 

Katrine H. Jarnes deltar. Nytt pro-

sjekt starta 2013. 

Erik i styringsgruppa 

Følge opp saker som 

angriper eiendoms-

retten: Grunneierret-

tigheter, eiendoms-

rett og ressursfor-

valtning. 

Bistå medlemmer med faglig 

hjelp - og evt. juridisk bistand. 

Delta i kontaktutvalget for rov-

dyr i AA - og følge opp for-

valtn.plan for rovdyr Reg.2. 

Søke om fellingstillatelse når 

dette er nødvendig. 

Ha særlig fokus på ny gjødsel-

forskrift. 

Ha særlig fokus på ny E-18 

Tvedestrand / Arendal. 

Ha særlig fokus på vanndirekti-

Løpende 

 

Erling Brekkemoen deltar. Ny for-

valtningsplan under arbeid vår -13. 

 

Søkt ved fleire anledninger. (Se 

eget kapittel) 

Forskrift under arbeid 

 

Erik deltatt på info- og organise-

ringsmøter. 

Gitt skriftlig innspill og fått plass i 
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vet. ”faggruppe landbruk” 

Økt kunnskap om 

landbrukets lovverk 

Gjennomføre temamøte om 

landbr.lovgivning. 

Ikkje gjennomført 

Holde oss orientert 

om WTO-avtalen og 

holde jevnt fokus på 

EU-spørsmålet. 

Infoarbeid - og følge NB sine 

tiltak når dette er nødvendig. 

Intet nytt frå WTO. Støttet A-A 

NtEU økonomisk. 

Kommunikasjon Oppdatere egne nettsider. 

Aktiv deltakelse på Naturligvis. 

Fokus på Åpen Gård. (minst 2 

arr. - viktig i byene. 

Alliansebygging gjennom pol-

tiske kontakter på kommune, 

fylkes - og stortingsnivå. 

Invitere nøkkelpersoner til sty-

remøter og andre arrangementer 

hvor dette er naturlig. 

 

Rekrutteringsarbeid gjennom 

jevnlig kontakt med landbruks-

skoler, avløserlag, bygdeung-

domslag og fylkeskommunen 

Høy aktivitet på nett – beste fylke! 

Stand på ny dyrskuplass 

Arendal og Åmli. Bra besøk. 

 

Oppfølging under forhandlinger 

(brudd). Landbruksforum i fk etab-

lert. Møter med div. politkere. 

Innovasjon Norge på styremøte i 

august. 

 

 

I samarbeid med Telemark og V-A 

oppretta kontakt med skoler. Gitt 

skole-innspill til AA fylkeskom-

mune. 

   

   

 

 

 

 
 

                              2012 var det internasjonale Samvirkeåret. Selv hardt arbeidende bønder fra Indre Agder lar seg rive med i heia-gjengen .. (foto: øystein moi) 
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Jordbruksforhandlingene 2012 / brudd og aksjoner! 

 
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. Styrke økonomien i grovfôrbaserte produksjoner og i beitebruken  

2. Investeringsvirkemidler  

3. Styrke tollvernet  

4. Fraktordninger (Se kapittel 3) 

5. Velferd (Se kapittel 7)  

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

 

Bakgrunn og forutsetninger for høringsuttalen: 

Vi har merket oss at Agder og Telemark, sammen med noen andre landsdeler, er trukket fram 

som områder med særlige utfordringer i forslaget til ny landbruksmelding. Vi forventer at alle 

partene i jordbruksforhandlingene legger til rette for ekstra styrking av disse områdene. 

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 kombinasjonsbruk og deltidsbruk. 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 altfor stort. Vi støtter regjeringens 

mål om å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket og merker oss 

formuleringen i landbruksmeldingen: ”…gode inntektsmuligheter er det viktigste 

virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene”.  

 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. 

 Regjeringen har som mål å øke matproduksjonen med 20 % på 20 år. Denne økningen 

må skje over hele landet og vi forventer at det legges opp til samme mål for vår regi-

on.  

 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. 
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 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 tilskudd med direkte inntektsvirkning 

 Økte beitetilskudd 

 Styrking av fraktordninger  

 Fjerne eller redusere avgifter på landbrukets innsatsfaktorer 

 Andre tiltak som bidrar til kostnadsreduksjoner 

 

Omlegging av statistikkgrunnlaget. Tallgrunnlag og –inndeling for jordbruksoppgjøret 

Som et grunnlag for å målrette og effektivisere virkemiddelbruken i jordbruksavtalen bedre 

overfor Agder og Telemark, ber vi om at en finner fram og gjør mer bruk av felles regionvise 

tall for de tre fylkene, i stedet for å legge Telemark inn i en stor Østlandskategori, og Agder til 

Rogaland. Dette er spesielt viktig for statistikk som måler utviklingen av volum i de enkelte 

produksjoner og for inntektsutviklingen i de samme produksjonene samlet, og på referanse-

bruksnivå. 

 

Brudd og aksjoner! 
For første gang siden år 2000 endte jordbruksforhandlingene 2012 med brudd. Etter at regje-

ringen Stoltenberg hadde lagt fram ny Stortingsmelding om mat- og landbruk i april, fant ikke 

jordbrukets organisasjoner statens tilbud til å være i samsvar med meldingens tydelige mål om 

20 % økning av matproduksjonen de neste 20 år.  

Etter å ha sondert statens forhandlingsrom valgte Bondelaget og Småbrukarlaget å gå til brudd 

før reelle forhandlinger kom i gang. 

Bruddet viste at når Bondelaget vil er vi gode på mobilisering. Med traktorer og store bannere 

blokkerte vi inngangspartiet til fylkeshuset i Arendal, til vi fikk overrakt statens øverste repre-

sentant, fylkesmann Øystein Djupedal, vårt klare budskap. Det var mye traktorer å se flere 

plasser i fylket disse dagene og en rekke rundballer hadde påskrifter som viste bøndenes reak-

sjoner. 

Bondelaget blokkerte flere møller, for å vise at det daglige brød ikke er en selvfølge.  Som vi 

anntok medførte dette at mange av Aust-Agders butikker kortvarig var tomme for brød pga 

publikums hamstring. 

Våre aksjoner ble avsluttet med et mektig Bondetog i Oslo 21. mai. Mer enn stolte 2.000 bøn-

der, inkl. ca. 85 fra Agder marsjerte gjennom byen denne dagen. 

Både publikums- og medias reaksjoner på våre aksjoner var nesten udelt positive, og var med 

på å gi tydelige signaler til en noe overrasket regjering. 
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Her er, blant mange andre, lokallagslederne Brømnes (Arendal), Sigvaldsen (Froland) og Myren (Holt og Vegårshei) samlet under vår fane før demonstrasjons-

toget i Oslo 21. mai 
 

Andre styresaker      

 

 

Innspill til BU-prisen i Aust-Agder 

Fylkesstyret ga innspill på flere gode kandidater. Fylkesprisen gikk til Hillestad Gård i Tov-

dal, som vi foreslo. Hillestad gikk også til topps i den nasjonale kåringen, som ble gjennom-

ført under Grüne Woche i Berlin i januar. 

 

Innspill til Aust-Agder Landbruksselskaps Ærespris 

Fylkesstyret har gitt innspill til flere gode kandidater. Prisen blei delt ut på NATURLIGVIS 

2012, og gikk til Brømnes Gård i Austre Moland 

 

Rovdyr 

2012 ble et hektisk år med besøk av ”mer enn en ulv” i Agderfylkene gjennom hele beitese-

songen. SNO undersøkte 59 døde sau og lam. 27 av disse ble bekrefta tatt av ulv. Det ble også 

dokumentert tap til jerv og ørn. Hele 1.211.271 kr ble utbetalt i erstatninger. Den tredje største 

utbetalingen på 10 år. 3.584 sau og 5.642 lam ble sluppet på beite. Av disse ble 78 sau og 498 

lam erstattet som rovdyrskade. 

Aust-Agder Bondelag har hatt høy aktivitet i forhold til å sikre fellingstillatelser, lisensjakt 

med mer. Søknad om skadefelling sendt i mai ble avslått etter klage helt til Miljøverndepar-

tementet. Søknader i beitesesongen har blitt innvilget, og skadefellingslag har gjort mange fe-

lingsforsøk. Fra 1. oktober har det vært åpnet for lisensjakt på 2 ulv. En hannulv ble felt i Te-

lemark 1. februar 2013. 

Bondelaget har også engasjert seg i kvotejakt på gaupe i region 2. I 2012 overkjørte departe-

mentet rovviltnemndas vedtatte kvote, og halverte den. Før jakta 2103 var det ny klagebe-

handling på nemndas kvotevedtak, men denne gang ble nemndas vedtak respektert. 
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                                              Erling Brekkemoen er en solid fagmann å støtte seg til når ulven eller gaupa herjer 

                                              i austfylket. Her har Brekkemoen nettopp fått beskjed om ulveangrep i Froland.  

                                              Ansiktsuttrykket sier vel det aller meste om situasjonen. (foto: øystein moi ) 

 

 

 

 

Stortingsvalget 2013 

Norges Bondelag har i løpet av 2012 lagt ned et viktig og omfattende arbeid med tanke på 

Stortingsvalget 2013. Nasjonale meningsmålinger, gjennom store deler av året, tyder på at 

dette valget kan resultere i en dramatisk kursendring i norsk politikk, og ikke minst en kurs-

endring  for norsk landbrukspolitikk. 

NB har analysert partiprogrammene til hvert enkelt politisk parti med tanke på landbrukspoli-

tiske signaler. Spesielt har debatten vært heftig rundt konsekvensene av Høyres landbrukspo-

litikk.  Lokale bondelagsfolk har deltatt aktivt i debatten gjennom bl.a. leserinnlegg og kro-

nikker i lokalpressen. 
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Harald Velsand er en kjent mann for de fleste med tilknytning til norsk landbruk, norsk landbrukspolitikk og Norges Bondelag. Velsand er 

sentral i det viktige arbeidet fram mot stortingsvalget kommende høst. ( foto: øystein moi ) 

 

 

Landbruksmelding for Aust-Agder 

Landbruksmelding for Aust-Agder vedtatt sommeren 2012. 

Aust-Agder Bondelag jobbet mye med denne og ga viktige innspill i forkant av fylkeskom-

munens endelig behandling. Et av våre forslag var å opprette en møteplass mellom politikere 

og næring – for å holde øye med at målene i meldingen følges opp. Et slikt Landbruksforum 

er nå etablert og behandlet bl.a fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene 2013. 

 

 

Annet: 

 Gitt felles innspill til Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for Agder 

 Gitt felles innspill til ”vesentlige vannforvaltningsspørsmål” for Vanndirektivet 

 Gitt innspill til Regionalt planprogram 

 Gitt uttale til NVE om Lille Lindland minikraftverk 

 Gitt innspill til, og deltatt i arbeidet med, nytt Regionalt Bygdeutviklingsprogram 

(BU-ordningen og Regionalt miljøprogram (RMP). 

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

 Intensivert samarbeidet med Vest-Agder og Telemark etter at regionen fikk omtale 

som område med særlige utfordringer i den nye Landbruksmeldingen 

 Innledet samarbeid med LO sammen med Vest-Agder og Telemark 

 Økt kontakten med naturbruksskolene i Agder og Telemark 

 Bevilget ”Aktive lokallagsmidler til 6 lokallag. Til sammen kr. 51.000,- 

 Startet et ”Sats på rødt kjøtt-prosjekt" sammen med Nortura og Landbruksrådgivingen 

 

 

 Deltatt i forstudie for å kartlegge mulighetene for biogassproduksjon i Aust-Agder. 

Forstudien var finansiert av Aust-Agder fylkeskommune og ble utført av Asplan Viak. 

Skal være ferdig høsten 2012. Konkludere med at det ikke er lønnsomhet i gårdsbaser-

te anlegg, men kan være muligheter i kombinasjon med større avfallsanleg 

 



 
19 

 

 

Møter, kurs og arrangementer 

 

 

 
Naturligvis - 2012 

Messa blei arrangert på Evjemoen i dagene 10. - 12. august. 

Den mest besøkte messen noensinne. Nær 10 000 personer innenfor portene 

Hovedtaler var fylkesmann i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen. Bondelaget hadde ansvaret for 

"Bondens møteplass" som denne gangen var flyttet til dyrskuplassen, i nordre del av messe-

området. Her blei det også arrangert livdyrauksjon. 

Variert program med bl.a. hesteshow i regi av Lefdal Rideskole på fredagskvelden. 

 

 

 

 

 

 

 
F.v. Finn Aasheim, Øyvind Nese og Trygve Jokelid. Alle med sentrale oppgaver i forbindelse med planlegging - og avvikling Naturligvis. 

(foto: øystein moi ) 
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                             Aust-Agder fylke sin Kulturlandskapspris for 2012 blei tildelt Tor Mosdøl fra Bykle. (foto: øystein moi ) 

 

 

 
Aust-Agder Landbrukselskaps Ærespris, Landbruksprisen, for 2012, blei tildelt Brømnes Gård i Austre Moland. 

Her representert ved: Ragnhild Eppeland Brømnes, Espen Brømnes og Åge Andre Brømnes (.(Foto: øystein moi) 
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                                                                                            Foto: øystein moi 
 

Åpen Gård 

Arendal Bondelag arrangerte Åpen Gård, for 13. året på rad. Denne gang hos Austre Moland 

Samdrift. Omlag 700 personer møtte fram på arrangementet - denne gang i strålende sommer-

vær 

Åmli Bondelag arrangerte Åpen Gård midt i juli. 

 

 

 

Ledermøtet 2012 

Det ble arrangert felles ledermøte med Vest-Agder den 01.11 på Evjemoen. 82 deltakere - og 

et variert og spennende program. Fra Norges Bondelag møtte generalsekretær Per Skorge og 

rådgiver Mina Mjærum.  

Elin Røed, fra Vestfold Bondelag, holdt et meget spennende foredrag under tittelen: " Fag 

eller fest." Om det å være tillitsvalgt i bl.a. Bondelaget. 

Agnes Nordgaard ,fylkessekretær i LO Aust-Agder, talte til bondelederne rundt emnet " Bon-

delag og Fagbevegelse - en felles utfordring."  
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To flotte representanter for landbruksnæringa i Setesdal. På Byglandbenken fant vi bl.a. Jørund Upsal og Sigrid N. Lunden 
 

 

 
 

 

 

 
 

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

Her gir han kraftig applaus etter at fylkesleder Fløystad har holdt sitt innlegg på ledermøtet.(foto: øystein moi ) 

 

 

 

 

Skattekurset 2012 

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 tilQuality Hotell, Sørlandsparken  den 29. - 30. november og samlet ca.70 

deltakere. 
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Foredragsholdere var: 

Fra Bondelaget  Jan Bangen og Pål Kristian Ormstad 

Fra Skatteetaten                     Erik Normann Skjønsberg 

 

I forkant av skattekurset ( 28. november) blei det arrangert en temadag med 25 deltakere. 

Temaet her var rettslære, og foredragsholder var adv. Svein Aalling. 

 

 
En stor takk til Turid Breistøl v/ Agderkontoret som hvert år sørger for at skattekurset blir gjennomført på en prikkfri måte. Et populært kurs 

hvor deltakerne kommer tilbake år etter år - og gir svært gode tilbakemeldinger på både innhold og gjennomføring. (foto: øystein moi ) 
 

 

 

Sørlandssamlinga, januar 2013 

Sørlandssamlinga 2013 blei arrangert i dagene 11. - 12. januar på Quality Hotell i Sørlands-

parken. Ca 230 deltakere fikk med seg et spennende program, både faglig og sosialt. 

På fredagen var det bl.a. innlegg ved lederen av næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien 

Aasland (Ap). 

Det var også faglige innslag fra Nortura og Mattilsynet - og en hilsen fra fylkesmannen i 

Aust-Agder, Øystein Djupedal. 

Klovnen fra Stavanger, Per Inge Torkelsen, representerte den humoristiske delen av festkvel-

den. En fulltreffer. 
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En strålende opplagt fylkesmann, Øystein Djupedal, så ut til å trives blant sauebønder , griserøktere og melkeprodusenter på Sørlandssamlinga i januar. 

(foto: øystein moi ) 

 

 

 

 

 
 

Det nærmer seg Stortingsvalg. Hva som skiller de ulike partiene når det gjelder landbrukspolitikken var et svært aktuelt tema på Sørlandssamlinga. Innlegget blei 

framført av arbeiderpartimann, og leder av næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland. (foto: øystein moi ) 

LOKALLAGENE 

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. 
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Lokallagsledere pr 31.12.12 
Lokallag Lokallagsleder Adresse Telefon e-post 

Søndeled Anders Johnsen Gjernes 

4990 Søndeled 

91577012 andejohn@online.no 

Grimstad Kristen Udjus Reddal 

4886 Grimstad 

99796201 kristen.udjus@online.no 

Arendal Åge Andre Brømnes Brømnesveien 41 

4849  Arendal 

97503483 aag-a-br@online.no 

Gjerstad Harald Lunden 4980  Gjerstad 40826608 harlun@online.no 

Holt & Vegårshei Gunnar Arne Myren Myren 
4985 Vegårshei 

90883698 ga@myrengaard.no 

Froland Frank Sigvaldsen Bliksåsen 

4827 Frolands Verk 

47246842 frank@agdervaktmesterservice.no 

Lillesand Marit-Gunn Tveit Trøe 
4790  Lillesand 

97172769 marit-gunn.tveit@uia.no 

Birkenes Kristian Svaland Svaland 

4760 Birkeland 

94499204  

Åmli Rolf Harstveit Gjøvdal 
4865 Åmli 

90684445 rolf_harstveit@hotmail.com 

Iveland Knut Ivar Mjåland Lille Mjåland 

4730  Vatnestrøm 

90690575 kim@ovrebo.vgs.no 

Evje & Hornnes Gunnar Bjørndal Jortveit 
4737  Hornnes 

98051523 gubjoe@online.no 

Bygland Jørund Upsal 4745  Bygland 48296083 j-upsal@frisurf.no 

Valle Åse Ingebjørg Flateland Graver 

4747  Valle 

91721365 graver26@frisurf.no 

 

Medlemstallet i lokallaga i 2012 

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 2012 var det en medlemsøkning på 16 medlemmer i forhold til året før. 
 

Lag: 
Medl.tall 

31.12.11 

Medl.tall 

31.12.12 

Ut i år Inn i år Pluss/minus i 

året 

Søndeled 38 38 3 3 - 

Grimstad 229 218 16 5 -11 

Arendal 139 143 3 7 4 

Gjerstad 35 38 - 3 3 

Holt/Vegårshei 105 113 6 14 8 

Froland 52 56 1 5 4 

Lillesand 56 58 2 4 2 

Birkenes 65 66 4 5 1 

Åmli 53 52 4 3 -1 

Iveland 44 41 4 1 -3 

Evje/Hornnes 45 50 1 6 5 

Bygland 40 44 - 4 4 

Valle 31 29 3 1 -2 

Direkte medlemmer  2 - 2 2 

SUM 932 948 47 63 16 

      

 
 
 
 



 
26 

 

Hilsen fra 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 Hillestad i Tovdal, 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  
Fatima Aakhus ( leder) 
 
 
 
 
 

 
 

Fatima Aakhus t.v. / nærmest kamera ....                                      (foto: øystein moi ) 
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Kalvemønstring er alltid en populær aktivitet på landbruksmessa "Naturligvis:"  (foto: øystein moi ) 
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REGNSKAP 

 



 
29 

 

 
 
 
 



 
30 

 

 
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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