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Årsmelding 2013 
 

70 tillitsvalde frå lokallaga og fylkeslaget, gjestar og innleiarar deltok på det årlege leiarmøtet 

i Møre og Romsdal Bondelag fredag 8. og laurdag 9. november 2013 på Håholmen i Averøy.  

I første rekke f.v.: nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, nestleiar i Tine sentralt, Nina 

Kolltveit Sæter, Surnadal, rådgjevar ved Bioforsk Økologisk, Rose Bergslid, og organisa-

sjonssjef Arnar Lyche, fylkesleiar Inge Martin Karlsvik og nestleiar Anne Katrine Jensen i 

M&R Bondelag (Foto: Arild Erlien) 
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Landbruket i Møre og Romsdal 

står for ein tidel av grovfôrbasert 

husdyrhald i landet og gir 

Mat og Miljø frå levande Bygder – og 

Arbeid til kvar tiande sysselsette 
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Mørebenken på årsmøtet Norges  

Bondelag 12.-14. juni 2013 i Loen: 
Foran f.v.:  Oddvar Mikkelsen, Surna-

dal, Petter Melchior, Norddal og Yng-

ve Røøyen, Surnadal (Bygdeungdoms-

laget). Bak f.v.: nyvalgt styremedlem 

Nina Kolltveit Sæter, Surnadal (Tine), 

nyvalgt ordfører i årsmøtet, Arne 

Magnus Aasen, Tingvoll, Odd Helge 

Gangstad, Midsund, avtroppende ord-

fører Odd Christian Stenerud, Giske, 

Anne Katrine Jensen, Gjemnes, Arne 

Rekkedal, Ørsta, fylkesleder Inge Mar-

tin Karlsvik, Eide, og Gunnhild Over-

voll, Stranda (Foto: Arnar Lyche) 
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 
 

1.1 Årsmøtet 2013 
vart halde fredag 8. og laurdag 9. mars på Rica Parken Hotel 

i Ålesund. 

   I framkant av fylkesårsmøtet vart det fredag 8. mars halde 

ei landbrukskonferanse med tema ”norsk mat på bordet?” 

med 129 deltakarar frå lokale Bondelag, bønder, rådgjeva-

rar, forvaltning, politikarar og andre som har eit varmt hjerte 

for lokal matproduksjon. Konferansen viste at det er nyttig å 

kome saman til felles utveksling av informasjon, idear og 

gje inspirasjon. Det er skjebnetid i landbruket. På alt for 

mange gardsbruk vert drifta avvikla og den norske matpro-

duksjonen står på spel! Korleis snur vi trenden? (sjå pro-

gram og omtale kap. 4.2 – side 17) 
 

14 ungdommar deltok på oppfølgingssamling for unge 

bønder med deltaking på landbrukskonferansen og årsmø-

temiddag fredag, og eige programopplegg laurdag med 

samtale med Bondelagets generalsekretær Per Skorge, 

gardsbesøk hos Odd Christian Stenerud på Godøya og sam-

tale med nestleiar i Tine Midt-Norge, Nina Kolltveit Sæter 

frå Surnadal. (sjå program og omtale kap. 4.2 – side 20) 
 

På årsmøtet møtte i alt 54 personar med røysterett, av 

desse 44 utsendingar frå 37 lokallag, ordførar i årsmøtet 

Oddvar Tynes, 5 i fylkesstyret, 1 frå M&R Bygdekvinnelag, 

2 frå M&R Bygdeungdomslag og varaordførar i årsmøtet 

Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen. Fylkesleiar Inge 

Martin Karlsvik hadde sjukdomsforfall til årsmøtet. Her 

møtte 1. vara til styret, Trond Malmedal, med røysterett. 

   Totalt deltok det 133 personar ein eller to dagar på konfe-

ransen og/eller årsmøtet. 129 av desse deltok på landbruks-

konferansen fredag kl. 10.30-17.00. 

   Elles møtte som inviterte gjestar utan røysterett æresmed-

lemmene Guttorm Kjelsvik, Gunnar Waagen og Gunnar 

Wentzel, tidlegare fylkesleiar Jørgen Holte og kona Marthe 

Styve Holte, varaordstyrar Ivar Aae, 3 frå valnemnda som 

ikkje var utsending til årsmøtet og 4 frå fylkeskontoret. 
 

   Inviterte gjestar og innleiarar på landbrukskonferansen og 

årsmøtet var: generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skor-

ge, møteleiar landbrukskonferanse og ordførar i årsmøtet i 

Norges Bondelag, Odd Christian Stenerud, fylkesagronom 

Synnøve Valle, jordbær- og potetbonde i Valldal, Audun 

Skjervøy, geitebonde i Norddal, Petter Melchior, mjølke-

produsent i Fræna, Eva Merete Lindseth, mjølkeprodusent 

på Fjørtoft, Odd Einar Fjørtoft, veterinær Aud Solberg frå 

Mattilsynet, småbrukar Ole-Jacob Christensen frå Valdres, 

forfattar Edvard Hoem, stortingskandidatane Steinar Reiten 

(2.-kandidat KrF), Helge Orten (fylkesleiar og 1.kandidat 

Høgre) og Else-May Botten (1. kandidat/stortingsrepr. Ap). 

   Dag Arne Helle (regionsjef Felleskjøpet Agri), Olav Hå-

kon Ulfsnes, Aure (styreleiar Felleskjøpet Nordmøre Roms-

dal), Landbruksdirektør Anne Berit Løset (Fylkesmannen 

Landbruksavd), Knut Bertil Øygard (Gjensidige Nordmøre 

& Romsdal), Aadne Haarr (Gjermundnes Landbruksskule), 

Heidi Nakken (fylkessekretær Høyre i Møre og Romsdal), 

Morten Feiring (Landbruk Nordvest), Othild Tjugen (tillits-

vald M&R Landkreditt), Per Eldar Nakken (M&R fylkes-

kommune), Olav Martin Synnes (Norsk Landbruksrådgiving 

Sunnmøre), Reidar Lindset (fylkesleiar Norsvin), Dag Star-

heim (Nortura), Nina Kolltveit Sæter (nestleiar Tine Midt-

Norge), Kirsti Dale (Venstre i Møre og Romsdal) 

   Frå media Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal. 

   I tillegg deltok det 42 deltakarar på landbrukskonferansen 

fredag som var unge bønder-deltakarar, mange bønder, frå 

fylkesmannen, landbruksorganisasjonar, rekneskapskontor, 

bankar, jordbrukssjefar og landbrukskontora i kommunane. 

   Årsmøtet i M&R Bondelag tok til laurdag 9. mars. 
Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik hadde sjukdomsforfall til 

årsmøtet, og talen gjekk ut. Årsmøtetale vart halde av gene-

ralsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, om aktuelle 

faglege- og organisasjonsmessige utfordringar og muleghei-

ter for Bondelaget, og med påfølgande generaldebatt.  

    Årsmøtet godkjente årsmelding 2012, rekneskap 2012, 

arbeids- og tiltaksplan 2013-2014 og budsjett for 2013. 

 

Fylkesstyret 2013: 

Foran fylkesleiar Inge Martin 

Karlsvik, Eide og nestleiar Anne 

Katrine Jensen, Gjemnes.  

Bak frå venstre: vara Trond Malme-

dal, Fræna, Odd Helge Gangstad, 

Midsund, Arne Rekkedal, Ørsta og 

Gunnhild Overvoll, Stranda  

(Foto: Arild Erlien). 
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Årsmøtet vedtok å sende ut ein uttale: 
 

Norsk mat på bordet? - Eit spørsmål om prio-

ritering. Vi kan om du vil. 
Bonden kan auke norsk matproduksjon om samfunnet vil 

prioritere det. Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag, som 

i helga var samla i Ålesund til sin årlege fagkonferanse om 

landbruk, ynskjer  eit klart svar frå  veljarar og politikarar. 

Kva ambisjonar har det for norsk matproduksjon ? Skal vi  

produsere meir av maten vår  på norske ressursar eller skal 

vi fortsette nedbygginga av jordbruksareal og distrikts-

landbruket 

God og trygg mat kostar 

Den gode maten blir ikkje til av seg sjølv. Skal matpro-

duksjonen auke krev det investeringar i jordbruket. Du får 

det du er villig til å betale for. Kvalitet har ein pris også 

når det gjeld mat. 

Landbruket treng kloke og modige politikarar 

Gunstige investeringsordningar for oljesektoren, lett til-

gang på kapital og lukrative skatteordningar  i eigedoms-

sektoren gir press i  norsk  økonomi. Dei vareproduserande 

næringane, landbruk, fiskeri og industri, slit med den olje-

drivne kostnadsveksten. I denne situasjonen treng folket 

modige og kloke politikarar som vågar å prioritere jord-

vern, og ein aktiv landbruks og næringspolitikk som sikrar 

norsk mat på bordet og dermed eit velstelt kulturlandskap.  

Sikker matforsyning er eit samfunnsansvar 

Å sørge for sikker og trygg matforsyning er ei viktig 

samfunnsoppgåve. Hestekjøtsaka som har vore framme i 

media siste tida har svekka tilliten til internasjonal næ-

ringsmiddelindustri. Saka syner at hardt økonomisk press 

mot industri og produsentar lett vil gå utover matkvalite-

ten. Det er forbode å bruke GMO modifiserte matvarer i 

Norge. Dyrehelsa og plantehelsa her i landet er svært god 

samanlikna med andre land på grunn av restriktiv medi-

sinbruk, eit kjølig klima og spreidd produksjon. Dette 

kjem deg som forbrukar til gode i form av tryggare mat.  

Mindre sårbare med eigen produksjon 

Godtek du nedbygging av tollvernet seier du samtidig 

nei til norsk landbruk og næringsmiddelindustri. Du blir 

overlate til dei internasjonale marknadskreftene. 

Bønder finn seg lett anna arbeid. Det er ikkje bonden det 

går mest utover om landbruket i Noreg blir redusert, men 

dei 98 % av landets befolkning som er heilt avhengige av 

oss 2 prosent bønder som lagar maten din. 

Valet gjer du i politikken og butikken. 

 

 
Nestleiarskifte i M&R Bondelag: Birgit Oline Kjerstad, 

Haram (t.v.) overlot nestleiarvervet til Anne Katrine 

Jensen, Gjemnes (t.h.). I midten nytt styremedlem 

Gunnhild Overvoll, Stranda (Foto: Arild Erlien). 
 

Val 
Inge Martin Karlsvik vart attvalt som leiar. Anne Katrine 

Jensen vart ny nestleiar etter Birgit Oline Kjerstad, som 

hadde sagt frå seg attval. Nytt styremedlem Gunnhild Over-

voll, Stranda. Arne Rekkedal, Ørsta, attvalt. Odd Helge 

Gangstad, Midsund, ikkje på val til styret. 

   Som varamedlemer til styret vart attvalt Trond Malmedal, 

Petter Melchior og Oddvar Mikkelsen. Oddvar Tynes og 

Ivar Aae vart attvalt som ordførar og varaordførar i årsmø-

tet. 
 

Avtakking 
Nyvalt nestleiar Anne Katrine Jensen takka for tilliten. Vi-

dare takka ho avtroppande nestleiar Birgit Oline Kjerstad for 

seks år i styret, derav tre år som nestleiar, og overrekte bilet-

ramme frå aktivitetar. Birgit Oline Kjerstad takka for samar-

beidet i styret og med kontoret. 
 

Under årsmøtemiddagen fredag kveld vart dei seks 

aksjonsleiarane under brotet i jordbruksforhandlingane i 

mai takka og heidra med valfri kjeledress, rykksekk eller 

fleecejakke: Anders Øverbø, Rauma, Knut Hustad, Ørsta, 

Odd Einar Fjørtoft, Haram, Leif Inge Grebstad, Sykkylven, 

Erik Olufsen, Aure og Oddvar Mikkelsen, Surnadal.  

   Vidare vart Gjermundnes-elevar frå aksjonane i mai som 

deltok på fylkesårsmøtet takka og heidra med kjeledress, 

rykksekk eller fleecejakke: Tor Olav Hanset, Nesset, ak-

sjonsleiar Even Nilsen, Gjemnes og Sofie Torvik, Gjemnes. 

  
Nyvalt nestleiar Anne Katrine Jensen (t.v.) takka Birgit 

Oline Kjerstad for seks år i styret. (Foto: Arild Erlien) 

Nestleiar Birgit Oline Kjerstad (t.v) takka Gjermundnes 

elevar for aksjonane i mai: Tor Olav Hanset, aksjonslei-

ar Even Nilsen, Sofie Torvik (Foto: Arild Erlien). 
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Seks aksjonsleiarar vart heidra. F.v.: Anders Øverbø, 

Knut Hustad, Odd Einar Fjørtoft, Leif Inge Grebstad, 

Erik Olufsen, Oddvar Mikkelsen. (Foto: Arild Erlien). 
 

Surnadal Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 
Under årsmøtemiddagen vart Surnadal Bondelag utnemnt til 

Aktivt Lokallag 2012. Fylkesstyret går kvart år gjennom 

årsmeldingar, søknader om aktivt lokallagsmidlar og med-

lems- og vervelister, og utnemner eit lokallag som har halde 

ein jamn, stor og god aktivitet gjennom heile året. 

   Leiar Oddvar Mikkelsen og styremedlemmene Ole Kristi-

an Sæterbø og Heidi Gjeldnes, mottok vandrepremien, ein 

trekoffert, på vegne av laget. Årets Aktiv Lokallag i kvart 

fylke får kr 5 000 frå Norges Bondelag. Laget går vidare til 

konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. 

   Årets Aktivt Lokallag har gjennom mange år halde ein 

jamn stor aktivitet. Medlemsverving er tillagt vekt ved kå-

ring av Aktivt Lokallag. Lokallaget har fått mange nye med-

lemmer dei siste åra. 

   Lokallaget hadde i tillegg til medlemsverving varierte 

aktivitetar i 2012: Uttale jordbruksforhandlingane. Delteke i 

traktoraksjon/Oslo-demonstrasjon i samband med brotet i 

forhandlingane. Utdeling eggkartongar og flygeblad under 

Bondelagets påskeaksjon. Halde studieringar. Arrangert 

Bondekamp. Vore medarrangør av landbrukskonferanse. 

Arbeid med biogassmøter. Medlemmene stilt som vakter på 

Bygdeungdomslags-arrangement. Halde møte med lokalt 

næringsliv 15 bedrifter, for å få fram ringverknadene av 

landbruket. Annonsekampanje. Arrangert 10 Kløverstukvel-

dar for medlemmer med gjennomsnitt 18 frammøtte.  
 

 
Nestleiar Birgit Oline Kjerstad (t.v.) overrekte vandre-

premien, trekofferten, til leiar i Surnadal Bondelag, 

Oddvar Mikkelsen og styremedlemmene Ole Kristian 

Sæterbø og Heidi Gjeldnes. (Foto: Arild Erlien). 

ÆRESMEDLEM: Nestleiar Birgit Oline Kjerstad over-

rekte under fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 

æresmedlemskap til Jørgen Holte frå Volda, her saman 

med kona Marthe Styve Holte og Bondelagets general-

sekretær Per Skorge (Foto: Arild Erlien). 

 

 

Jørgen Holte æresmedlem i M&R Bondelag 
Under årsmøtemiddagen overrekte nestleiar Birgit Oline 

Kjerstad diplom frå styret i Norges Bondelag til Jørgen 

Holte, Volda, som nyutnemnt æresmedlem i Møre og 

Romsdal Bondelag. Kona Marthe Styve Holte fekk overrekt 

blomster. Jørgen Holte er det fjerde æresmedlem i fylkesla-

get, Guttorm Kjelsvik, Vestnes, utnemnt på årsmøtet 2003, 

Gunnar Waagen, Tingvoll, utnemnt på årsmøtet 2007 og 

Gunnar K. Wentzel, utnemnt på årsmøtet 2012. 

 

Jørgen Holte har lang og tru teneste for landbruket i Møre 

og Romsdal. I over 30 år har han lagt ned stor innsats for 

bøndene og landbruket, og for Møre og Romsdal Bondelag. 

 Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag i 7 år, frå 

1981-1988.  

 Medlem i styret i Norges Bondelag frå 1986, og frå 

1987 til 1993 var han 2. nestleiar i Norges Bonde-

lag, og då medlem i arbeidsutvalet (AU) og med-

lem i forhandlingsutvalet i jordbruksforhandlinga-

ne.  

 Jørgen Holte var Bondelaget representant i styret 

for Nei til EU, vore medlem av styret for kompe-

tansesenter bygdeturisme på Røros, og medlem av 

topris-nemnda.  

 Frå 2008 har han vore Bondelaget sin representant 

og styreleiar i styringsgruppa for prosjektet ”Små-

skala kraftverk – næringsveg i bygdene på Vestlan-

det”, som no er vidareført i det nye prosjektet ”For-

nybar el-produksjon i landbruket”,  

 Jørgen Holte var fast stortingsrepresentant for Sen-

terpartiet 1993-1997, og fast møtande vara på Stor-

tinget for finansminister Gudmund Restad 1997-

2000. Han var medlem av kyrkje- og utdannings-

komiteen 1993-1997, og finanskomiteen 1997-

2000.  

 Frå januar 2005 til oktober 2012 var Jørgen Holte 

nestleiar i styret for Volda og Dalsfjord Bondelag.  

 2006-2012 Bondelagets representant i styret for 

Den Norske Matfestivalen i Ålesund.  
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1.2 Styret 
Inge Martin Karlsvik, Eide, leiar 2010 (n.leiar 2008, v 05) 

Anne Katrine Jensen, Gjemnes,n.leiar 2013 (v 06,vara 05) 

Arne Rekkedal, Ørsta   – valgt 2011 (1.vara -10) 

Odd Helge Gangstad, Midsund  – valgt 2012 

Gunnhild Overvoll, Stranda  – valgt 2013 

Merete Bolme, Sunndal      – nestleiar Bygdekvinnelaget 

Yngve Røøyen, Surnadal    – leiar Bygdeungdomslaget 

Vararepresentantar til styret: 

1) Trond Malmedal, Fræna  - valgt 2012 – møter fast 

2) Petter Melchior, Norddal  - valgt 2011 (3.vara -10) 

3) Oddvar Mikkelsen, Surnadal  - valgt 2012 

 

1.3 Ordstyrar i årsmøtet: 
Ordstyrar:  Oddvar Tynes, Stranda  – valgt 2012 

Varaordstyrar: Ivar Aae, Averøy  – valgt 2012 

 

1.4. Utsendingar årsmøtet i Norges 

Bondelag 2013: 
1. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (2012/2013)  Møtt 

2. Odd Helge Gangstad, Midsund (2012/2013)  Møtt 

3. Gunnhild Overvoll, Stranda (2013/2014)  Møtt 

4. Arne Rekkedal, Ørsta  (2013/2014)  Møtt 

5. Trond Malmedal, Fræna  (2013) Forfall 

6. Petter Melchior, Norddal (2013)  Møtt 

 

Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år: 

1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal    Møtt 

2. Leif Inge Grebstad, Sykkylven 

3. Odd Harald Solheim, Smøla 

4. Søren Johan Øveraas, Vestnes  

5. Rita Eide Ljøen, Stranda 

6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag  

 

1.5. Valnemnd 
Olaug Kvendset, Surnadal (nestleiar) (2012/2013/2014) 

Hans Frafjord, Vestnes      (leiar)  (2013/2014/2015) 

Geir Hole, Ørsta    (2013/2014/2015) 

Birgit Oline Kjerstad, Haram  (2014/2015/2016) 

Jens Kristian Eikrem, Tingvoll  (2014/2015/2016) 

Varamedlemmer for 1 år: 1) Søren Johan Øveraas, Vest-

nes, 2) Inge Moen, Vanylven og 3) Bente Bjerkeset Solenes, 

Gjemnes. 

 

1.6. Utval, talspersonar og sentrale 

tillitsvalgte 2013/2014: 
Utval/arbeidsorgan: representant (i parantes ansv. sekr): 

 Arbeidsutval/Mediautval:  Leiar, nestleiar, org sjef 

 Ordførar i årsmøtet Norges Bondelag:    
Odd Chr. Stenerud, valt 2005 (vara 03-05) 

 Varaordførar årsmøtet Norges Bondelag:   
Arne Magnus Aasen, valt 2011 

 Representantskapet i Norges Bondelag:   

Leiar vara nestleiar (Org.-sjef) 

 Landbruksselskapet:  Leiar vara nestleiar (Org.sjef) 

 Grøntsektoren/grønttalsmann:   
Audun Skjervøy, vara Ole Sigbjørn Iversen 

 Bygdekvinnelaget:   

Arne Rekkedal, vara Odd H. Gangstad (Myrbostad) 

 Bygdeungdomslaget:   

Anne Katrine Jensen, vara Trond Malmedal (Frantzen) 

 Den Norske Matfestivalen, Ålesund:  

Medlem i styret: Birgit Oline Kjerstad  (Erlien) 

 Samarbeidsutval Gjensidige:  Leiar, org sjef  

 Styret Innovasjon Norge:  Anne Katrine Jensen  

 Rovdyrtalsperson: Gunnhild Overvoll (Frantzen) 

 Kulturlandskapsgruppa Landbruksavdelinga:  
     Odd Helge Gangstad, vara:Trond Malmedal (Erlien) 

 Distriktsrådet HV 11:   

Per Devold, Rauma vara: Anne K. Jensen (Erlien) 

 4 H - årsmøtet:   

    Anne Katrine Jensen, vara: Trond Malmedal (Erlien) 

 Inn på Tunet: Gunnhild Overvoll (Frantzen) 

 Mjølkeprosjekt Sunnmøre/Vestlandet:  
Per Kristian Gjerde  

 Mjølkeprosjekt Nordmøre: Oddvar Mikkelsen  

 Prosjekt Auka smågrisproduksjon styringsgruppe: 
Hans Frafjord (Org.-sjef) 

 Samarbeidsrådet landbruket i Midt-Norge:   
Inge M. Karlsvik Vara: Anne K. Jensen (Org.-sjef) 

 Skuleutvalet Gjermundnes landbruksskule:   
Anne Katrine Jensen, vara: Org.-sjef 

 Småsamfunnsgruppe FMLA:  Arne Rekkedal  

 Geit i vekst – styringsgruppe:  Petter Melchior  

 Rådgivende utvalg verneområdestyret Trollheimen: 
Oddvar Mikkelsen (repr. for Bondelagene i Møre 

og Romsdal og Sør-Trøndelag). 

 Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen:  
Fridjon Døving. Vara: Geir Arne Myren. 

 Prosjekt Grønn Forsking i Midt-Norge:  

Kontaktperson: Gunnhild Overvoll. (Org.-sjef) 

 "Storfeprosjektet på Sunnmøre"  

Styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik 

 Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk i M&R” 
Styringsgruppa: Arne Rekkedal (Org.-sjef) 

 Prosjekt "Auka sau- og storfekjøtproduksjon 
Styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik 

 Rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt gardsdrift?” 
Leder styringsgruppa: Inge M. Karlsvik (Nakken) 

 

1.7 Æresmedlemmer i  

M&R Bondelag 
Guttorm Kjelsvik, Vestnes  (Utnemnt på årsmøtet 2003) 

Gunnar Waagen, Tingvoll  (Utnemnt på årsmøtet 2007) 

Gunnar K. Wentzel, Molde  (Utnemnt på årsmøtet 2012) 

Jørgen Holte, Volda  (Utnemnt på årsmøtet 2013) 

 

Samarbeidande organisasjonar og samarbeids-

organ med sekretariat ved Bondelagskontoret: 
 

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 
Leiar Gunvor D. Friisvold, Rauma, Sekretær Anne Turid 

Myrbostad 
 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag 
Leiar Yngve Røøyen, Surnadal, Sekretær: Fylkeskontoret 

 

SAMARBEIDANDE ADVOKATKONTOR: 
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz ved Ole Houlder 

Rødstøl. Julsundvn. 4, 6412 Molde. Tlf. 71 24 94 00 – e-

post: ohr@ovgj.no 

Advokatfirmaet er lokalisert i Molde, Kristiansund og Åle-

sund, og avdelingskontor på Sunndalsøra (onsdager), på 

Åndalsnes (torsdager), i Ørsta (2 onsdager i måneden etter 

avtale) og på Sjøholt (etter avtale. 
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2. Arbeidet i styret 

   
Til venstre: Fylkesstyret, ansatte, guide og bussjåfør ved avreise etter gardsovernatting på Glasha Farmhouse B&B 

Bildet til høyre. Informasjon og gardsvandring om Grassland Management i Fermoy i Irland (Foto: Arild Erlien). 

 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det halde 7 styremøter (12. februar, 

5. mars, 15.april, 27. mai, 17. september, 30. september og 

17. desember), og handsama 50 protokollerte saker.  

   Fire styremøter er halde på Felleskjøpets møterom i Molde 

   12. februar handsama styret m.a. alle årsmøtesakene. 

   5. mars møtte representantar frå samvirkeorganisasjonane 

til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingane. Styre-

møtet vart halde på Skarstua på Skaret. 

   15. april var første møte for nytt fylkesstyre med presen-

tasjonsrunde, arbeidsdeling i fylkesstyret og gjennomgong 

av retningsliner fylkeslaget, arbeidsmåte, arbeidsplan, bud-

sjett og møteplan. 

   27. mai deltok utsendingane til årsmøtet i Norges Bonde-

lag i Loen 12.-14. juni på møtet.  

   17. september vart det halde styremøte på Gardermoen 

før avreise til styreturen i Irland. Siste del av saklista vart 

halde i Irland 19. september. 

   30. september var årsmøterunden i lokallaga hovudsaka. 

   17. desember vart det halde styremøte Thon Hotell Mol-

defjord i Molde. Prosjektleiar for rekrutteringsprosjektet 

”Fortsatt gardsdrift?”, Per Eldar Nakken, ga ei orientering 

om prosjektet. 

   Forutan ordinære styremøter, er det halde telefonmøter i 

samband med jordbruksoppgjeret. 

 

Styretur til Irland 
Det ble holdt tur for fylkesstyret til Irland 17.-20. septem-

ber. I Irland har det de senere årene vært mye positivitet 

rundt landbruket med framtidstro og høye priser på meieri- 

og kjøttprodukter. Av besøk:  

 Wicklow provinsen er Irlands hage pga de grønne da-

lene. Besøk hos Orchard Centre som er et opplevel-

sesgårdsbruk med melkeproduksjon og gårdsturisme. 

Omvisning og informasjon om drifta. Gården er en 

moderne drevet gård på 1200 mål og er en av flere 

gårder som leverer melk til Bailey’s likør. 

 Overnatting i Waterford på Glasha Farmhouse B&B, 

som er et melkebruk med 130 kuer. Omvisning og in-

formasjon om gardsdrifta og overnattingsbiten. 

 Besøk i Moore Park melk og forskningssentrum i 

Fermoy. Teagasc forskningssentrum er den irlandske 

regjeringens melke og forskningsstasjon for landbru-

ket og Moore Park er hovedsete for Teagasc. Under  

 

besøket informasjon om forskning og interessante as-

pekter ved det irske landbruket.  

 Informasjon og gardsvandring om Grassland Mana-

gement  

 Informasjon om Automatic Milking Systems med be-

søk i Dairygold Farm. 

 Besøk hos Cashel blue Cheese, den kjente blåmug-

gosten. Denne gården har produsert ost siden 1984 og 

deres Cashel Blue er veldig populær i Irland. Besøkte 

fjøset som leverer melka til osteproduksjonen. 

10 personer deltok på turen, av disse 7 fra styret og 3 ansat-

te. Ved å trekke ifra innsparte utgifter for 2 avlyste styremø-

ter tidligere på året og kun en dags styremøte i desember, ble 

netto ekstrakostnad for styreturen på vel 27.000 kroner. 

Kostnader for ansatte ble ført på Bondelagets Servicekontor, 

og ikke belastet fylkeslaget. Det ble holdt 2 styremøter un-

der turen. 

 

 

2.2 Saker i styret 
 

SAK 7/2013: Kampanje BONDEVENN 
På styremøte 12. februar drøfter styret politisk arbeid vinte-

ren og våren 2013. Lokallaga oppfordres til å ta del i det 

politiske påvirkningsarbeidet gjennom vårens kampanje 

Bondevenn i perioden 11. mars - 10. april. Fylkeslaget vil 

bruke T-skjorter med Bondevenn til foredragsholdere på 

møter og konferanser utove våren. 
 

SAK 8/2013: Valg til årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret drøfter og vurderer kandidater til valg på årsmøtet 

2013 i Norges Bondelag, og peker på at valgnemnda i Nor-

ges Bondelag ikke kun må se på geografi, kjønn og produk-

sjoner, men også ha sterkt fokus på å finne fram til de dykti-

ge og offensive kandidatene. Bondelaget trenger å være en 

offensiv organisasjon. Styret sendte i fortrolig brev forslag 

på aktuelle kandidater til de verv som skal velges på årsmø-

tet. 
 

SAK 10/2013: ”Betre Bonde” gjennomføring M&R 
Styret ønsker tre kurs: Ett kurs på Nordmøre, ett i Romsdal, 

ett eller to på Sunnmøre. Gjennomføring i vinterhalvåret i 

perioden oktober - mars.  (Se omtale kap 4.6 – side 48) 
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Bondelagets generalsekretær Per Skorge var innleder 

både på landbrukskonferansen og fylkesårsmøtet i Åle-

sund 8. og 9. mars. Odd Christian Stenerud, Giske, var 

møteleder på landbrukskonferansen (Foto: Arild Erlien). 
 

 

SAK 11/2013: Uttale – Revidert forvaltningsplan 

for store rovdyr i region 6 
Styret sender uttale til Rovviltnemnda i region 6 sitt fram-

legg til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6, 

som er ute på offentleg høyring. (Sjå kap 4.6 –side44) 

 

SAK 12/2013: Høring – forslag endringer i odelslov 
Styet i M&R Bondelag støtter forslaget til endring i odels-

kretsen slik de er skissert i høringen. Odelslova bør først og 

fremst være ei lov som sikrer aktiv landbruksdrift. 

 

SAK 13/2013: Høring - forslag endringer jordloven 
Styret støtter i hovedsak forslaget til endring i jordloven slik 

de er skissert i høringen. Det bør settes vilkår om at det ikke 

skal tillates fradelt nye boligtomter nærmere enn 200 meter 

fra eksisterende gårdstun eller driftsbygning. Endringene må 

stimulere aktiv jordbruksdrift. Jord og skog skal selges fort-

rinnsvis til bruk i drift for å styrke driftsgrunnlaget til bruk i 

drift. 

 

SAK 16/2012: Uttale jordbruksforhandlingane 2013 
Styret vedtek på møtet 5. mars uttale til jordbruksforhand-

lingane i utvida styremøte med representantar frå samvirke- 

og landbruksorganisasjonar, som styret ser på som ei særs 

spennande arbeidsform (Sjå uttalen kap 3 – side 10). Styret 

er igjen imponert over mange og gode uttaler frå dei lokale 

Bondelag i fylket og frå samarbeidande organ. 

 

SAK 19/2013: Oppsummering av fylkesårsmøtet 
Styret merker seg at kostnadene for oppholdet ved hotellet i 

Ålesund ble betydelig here enn årsmøtehotellet i Molde året 

før. Styret er tilfreds med gjennomføringa og merker seg 

gode og positive tilbakemeldingar på konferansen og årsmø-

tet. Men styret påpeker at det er skuffende få som tar ordet i 

generaldebatten på årsmøtet, og vil vurdere om styret skal 

spille inn tema på forhånd for å provosere til debatt. Og det 

må beregnes mer tid i programmet til generaldebatt.  

 

SAK 21/2013: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
På første møtet i styret etter fylkesårsmøtet fordeles med-

lemmer til utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte i 

Møre og Romsdal Bondelag 2013/2014. 

  

 

SAK 23/2012: Aksjonsplaner for M&R Bondelag 
Styret drøfter aksjonstiltak på fritt grunnlag. Det blir oppret-

tet lokale aksjonskomiteer. Arbeidsutvalget og kontoret tar 

kontakt med aktuelle personer og oppnevner aksjonsledere. 

 

SAK 24/2013: "Inn på Tunet" og jordbruksfrådrag 
Styret støtter synspunkta om at Inn på Tunet bør vere grunn-

lag for jordbruskfradrag. Styret vil sende brevet til forhand-

lingsutvalet og generalsekretær i Norges Bondelag, og be 

dei sjå på saka i samband med jordbruksforhandlingane. 

 

SAK 25/2013:  Utviklingsplan for Gjermundnes 

vidaregåande skole  
Styret uttaler seg til høyringsdokumentet for ny utviklings-

plan  for Gjermundnes vidaregåande skule.  

(Sjå heile uttalen Kap 4.6 – Side 46) 

 
SAK 46/2012: Årsmøtet i Norges Bondelag i Loen  
Styret drøfter aktuelle saker som utsendingene kan ta opp på 

årsmøtet i Loen 12.-14.juni, bl.a matvaresikkerhet, leiejord-

sandelen i jordbruket, kontingentgrunnlag, makskontingent 

og medlemsutvikling, og næringspolitisk program. Likeså 

foreslå opprettelse av utval for melkeproduksjonen. (Sjå 

omtale kap 4.2 – Side 19) 

 

SAK 27/2013: Oppsummering av  

jordbruksforhandlingene 
På styremøtet 27. mai oppsummerte styret i M&R Bondelag 

arbeidet med jordbruksforhandlingene. Styret mener det var 

riktig av Norges Bondelag å inngå avtale, men hadde håpet 

på en enda bedre avtale. (Sjå omtale kap 4.3 – side 23) 

 

SAK 28/2013: Opplæring av tillitsvalgte 
På oppdrag fra Samarbeidsrådet i Midt-Norge har Studiefor-

bundet næring og samfunn Nordenfjeldske gjennomført 

prosjektet ”Felles grunnopplæring av tillitsvalgte”. Styret 

slutter seg til opplegget for gjennomføring i Møre og Roms-

dal. 

 

SAK 29/2013: Studietur for styret 
Styret slutter seg til opplegg for landbruksrelatert studietur 

til Irland 17. til 20. september. (Sjå omtale kap 2.1 – side 7) 

 

SAK 30/2013: Matfestivalen i Ålesund – aktiviteter 
Styret drøfter aktiviteter Bondelaget kan bidra med under 

festivalen, og slutter seg til opplegg frå scena i Sunn-

mørshallen. Formålet med arrangementet er å fremme norsk 

matproduksjon. (Sjå omtale kap 4.4 – side 28) 

 

SAK 31/2013: Lokallagsårsmøtene 
Styret fordelte fylkesstyremedlemmers deltakelse på lokal-

lagsårsmøtene og hadde idedugnad på aktuelle tema på 

plansjer som kan brukes i foredrag på årsmøtene. Styret ser 

på lokale årsmøter er en viktig øvingsarena for fylkesstyre-

medlemmene, og en viktig arena for meningsutveksling 

mellom medlemmer og signal fra lokallaga inn til fylkessty-

ret. Styret ser på medlemspleie som viktig. Styremedlemmer 

og tilsette ved kontoret ønsker å delta på årsmøtet. 

 

SAK 32/2013: Mosjonskrav storfe - høring 
Mattilsynet hadde sendt ut et utkast av veiledningen til mo-

sjonskravet på høring. Styret sender uttale, men er kritisk til 

den knappe fristen. Saka er for seint utsendt fra Norges 

Bondelag, styret hadde sett det som ønskelig med bredere 

organisasjonsmessig behandling (Se kap 4.6 – Side 44) 
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SAK 33/2013: Stortingsvalget 9. september 2013 
Styret har en evaluering av aktiviteter og gjennomførte tiltak 

i Bondelaget. Styret merker seg at det generelt i valgkampen 

har vært lite om landbruk i media. (Sjå kap 4.4 – Side 31) 
 

SAK 34/2013: Situasjonen i lokallagene 
Mange lokallag har få medlemmer og liten aktivitet. Fyl-

keslaget registrerer at noen få lokallag ikke har hatt aktivitet 

og årsmøte på mange år. Styret vil be ett lag vurdere å slå 

seg saman med nabolag. Styret mener at lag som ikke har 

hatt årsmøte på flere år skal slå seg sammen med nabolag, 

slik at medlemmene får de tilbud de har krav på gjennom 

lokallaget. Lag som ikke vil slå seg sammen må holde års-

møte og stille et styre, slik lovene krever. 
 

SAK 36/2013: Valgkomitekurs i Midt-Norge 
Styret bevilger å dekke deltakeravgift og reise for to perso-

ner i Bondelagets valgkomite til å delta på Norturas valg-

komitekurs 28. oktober i Stjørdal. 
 

SAK 38/2013: Prosjekter og søknader 
Styret får orientering og har prinsippdiskusjon om prosjekter 

og forskningsarbeid i landbruket: Sau- og storfekjøttproduk-

sjon i Møre og Romsdal. Rekrutteringsprosjekt – ”Fortsatt 

drift på livskraftige landbruksbedrifter”. Prosjekt ”Bedre og 

økt beitebruk i Møre og Romsdal”. "Storfeprosjektet på 

Sunnmøre". Prosjekt Grønn forskning. Søknader om forsk-

ningsmidler. Styremedlem Gunnhild Overvoll oppnevnes 

som styrets kontaktperson mot Grønn Forskning. 

 

SAK 40/2013: Grunneierrepresentanter i verneom-

råde for Trollheimen 
Oddvar Mikkelsen er Bondelagets medlem i et rådgivende 

utvalg for verneområdestyret i Trollheimen. Han ber M&R 

Bondelag vurdere i hvor stor grad Bondelaget skal engasjere 

seg i interessekonflikt i Trollheimen mellom samer og 

grunneiere. På styremøtet 30. september sier styret at de 

ikke ønsker ikke at Bondelaget skal engasjere seg i en even-

tuell kamp mot samene i Trollheimen. Men de ser positivt 

på at det arbeides for økt grunneierrepresentasjon i verneom-

rådestyret for Trollheimen. 

 

SAK 41/2013: Bedre Bonde – opplegg i M&R 
Styret drøftet 12. februar at kursopplegget forsøkes gjen-

nomført i vinterhalvåret i oktober - mars. Styret går for å få 

Ole Christen Hallesby som kursholder 6. og 7. januar. 

 

SAK 43/2013: Oppsummering Ledermøtet  
I si oppsummering av ledermøtet på Håholmen er styret er 

godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen med et posi-

tivt helhetsinntrykk.  Både faglig og sosialt ble det et vel-

lykket ledermøte med mye faglig påfyll. Et attraktivt pro-

gram ga motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget. 

På neste års ledermøte vil vi også satse på faglig utferd lagt 

utenom de tre byene. 

 

SAK 44/2013: Oppsummering lokallagsårsmøtene 
I oppsummering av årsmøterunden påpeker styret at lokale 

årsmøter er en viktig arena for meningsutveksling mellom 

medlemmer og signal fra lokallagene inn til fylkesstyret. 

Gjennomføring av årets årsmøterunde har vært vellykket 

med fordeling av styremedlemmer på møtene. Det er nyttig 

og lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag hvert 

år. Det bør være praksis at det skal være besøk på alle års-

møter, og at styret og kontoret har ”handa på rattet” i forde-

ling av styremedlemmer på årsmøter. 

 
Hesteridning er en av mange populære aktiviteter i lo-

kallagene på Åpen Gard-arrangement. Her fra Åpen 

Gard i Fræna 8. september(Foto: Arild Erlien) 

 
SAK 45/2013: «Aktivt Lokallagsmidlar» 2013 
Styret fordeler kr 154.656 i Aktivt Lokallagsmidler. Styret 

er imponert og svært glad for de mange gode aktivitetene 

som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbud til medlemmene 

og medlemsverving. 

 

SAK 46/2013: Malawiprosjektet 
Styret støtter utviklingsprosjektet i Malawi ved å kjøpe et 

Gavekort på 30 griser, kostnad kr 10.400. 

 

SAK 47/2013: Lån fra fylkesbondelagene til Grønn 

Forskning 
Møre og Romsdal Bondelag innvilger på samme måte som 

fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag et 

likviditetslån til Oi! Trøndersk Mat og Drikke As. Lånet 

knyttes til prosjektet Grønn forskning og er på kr 284 000. 

Det betales tilbake når innvilgete midler til Grønn forskning 

er utbetalt. 

 

SAK 48/2013: Gjermundnes videregående skole – 

framtidig fagsenter 
Styret drøfter utviklingsplan for Gjermundnes vgs, der det 

bl.a. heter at skolen skal utvikles som fagsenter for land-

bruksnæringa, i nært samarbeid med næringa både faglig og 

økonomisk. Det er skissert at ei arbeidsgruppe som skal 

jobbe vidare med ei skisse til fagsenter. Anne Katrine Jensen 

blir oppnemnt som Møre og Romsdal Bondelag sin repre-

sentant i arbeidsgruppa (Sjå Kap 4.6 – Side 46) 

 

SAK 49/2013: Nytt politisk landskap – veien videre 
Styret oppsummerer stortingsvalget i september, nytt poli-

tisk landskap og ny regjering. Styret sier i sitt vedtak at 

Norges Bondelag avgjør den politiske hovedstrategien, men 

Møre og Romsdal Bondelag vil komme med innspill internt 

i Bondelaget. Fylkesstyret har drøftet ei fortrolig priorite-

ringsplan for møter med politikere og for det politiske arbei-

det framover, og tar saka til etterretning. 

 

SAK 50/2013: Jordbruksforhandlingene 2014 
Styret tar synspunktene og vurderingene som kom fram 

under styrets drøfting med seg til styremøtene på nyåret. 

Styret sender vurderinger om ”bakteppet” for landbrukspoli-

tikken og spørsmålene i studieheftet om jordbruksforhand-

lingene 2014 til lokallagene slik at de kan komme med sine 

høringsinnspill til fylkeslaget innen 15. februar 2014.  
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3. Uttale framfor jordbruskforhandlingene 2013 

 
Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 5. mars 2013 på Skarstua.  

Foran f.v: fylkesjordsjef Ottar Longva (observatør), Olav Håkon Ulfsnes (Felleskjøpet), Ivar Aae (Landbruk 

Nordvest), Odd Bjarne Bjørdal (M&R Sau- og geit), Reidar Lindset (Norsvin), Øyvind Karlsen-Heinåli (TYR). 

Bak f v: Yngve Røøyen (Bygdeungdomslaget), Odd Helge Gangstad, nestleder Birgit Oline Kjerstad, fylkesle-

der Inge Martin Karlsvik, Anne Katrine Jensen, Trond Malmedal, Arne Rekkedal og org.-sjef Arnar Lyche.  

(Foto: Arild Erlien). 
 

Fylkeslaget drøftet uttalen i flere styremøter. Lokallagene 

fikk tilsendt på forhånd et foreløpig utkast til uttale etter 

fylkesstyremøtet 5.-6. desember 2012. Arbeidsutvalget laget 

forslag til styret på bakgrunn av lokallagsuttalene.  

   Det kom inn 42 uttaler og innspill. Av disse fra 32 lokale 

Bondelag og 10 fra samarbeidende organisasjoner. Lokalla-

genes innspill var både skriftelige uttaler og/eller svar på 

Bondelagets QuestBack-undersøking på nettet. 

 

Uttaler og innspill fra disse 32 lokale Bondelag: 

Aure og Tustna BL, Averøy BL, Eide BL, Fræna BL, Gjem-

nes BL, Gossen BL, Halsa BL, Harøy og Fjørtoft BL, Hjø-

rundfjord BL, Hustad BL, Liabygda BL, Molde BL, Rauma 

BL, Rindal BL, Rovde BL, Sande BL, Skodje BL, Smøla 

BL, Stranda BL, Straumsnes BL, Sykkylven BL, Sunnylven 

BL, Surnadal BL, Tingvoll BL, Todalen BL, Valldal BL, 

Vestnes BL, Ytre Haram BL, Øksendal BL, Ørskog BL, 

Ørsta BL og Ålvund BL. 

10 samarbeidende organisasjoner og medlemmer: 
Allskog, Bioforsk Økologisk, Felleskjøpet Nordmøre og 

Romsdal, Fjordane Pelsdyravlslag, Grøntutvalet Vestlandet, 

Norske Landbrukstjenester, Norsvin i M&R, Tine Meieriet 

Vest, Tine Midt-Norge, TYR. 

 

Styret behandlet uttalen i utvidet styremøte 5. mars 

i lag med representanter fra 6 regionale samvirke- og land-

bruksorganisasjoner. I ei innledende generell runde la orga-

nisasjonene fram synspunkter til uttalen. Fylkesstyret i Bon-

delaget vedtok uttalen etterpå i eget møte. 

 

De som møtte fra samarbeidende organisasjoner var:  

 Olav Håkon Ulfsnes, Aure (leder Felleskjøpet N og R) 

 Ivar Aae, Averøy (styreleder Landbruk Nordvest) 

 Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (leder M&R Sau- og geit) 

 Reidar Lindset, Vestnes (fylkesleder Norsvin),  

 Øyvind Karlsen-Heinåli, Rauma (leder i TYR M&R) 

 fylkesjordsjef Ottar Longva (observatør). 

 

Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, sty-

remøte og medlemsmøte. Alle uttalene ble kopiert, sendt ut, 

og gjennomgått til det utvida styremøtet, og sendt til Norges 

Bondelag. Styret er igjen imponert over mange og gode 

uttaler frå dei lokale Bondelag i fylket og frå samarbeidande 

organ.  

 

På styremøtet 5. mars vedtok styret å be Norges Bondelag 

vurdere bruken av og samordne lokallagene sine svarmulig-

heter med spørreskjema i studieheftet og Questback for 

senere år. Styret  mener det er bedre med ei halv eller ei hel 

side med kulepunkt over hva lokallagene vil prioritere enn at 

fylkeslaget skal bruke mye tid på å ”tolke” disse avkrys-

singene i spørreskjemet og Questback.  
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Uttale jordbruksforhandlingene 2013 
 

Møre og Romsdal Bondelag mener at bonden må kunne ha 

normal inntekt av ett årsverk arbeid uansett produksjon og at 

inntekta hos hver enkelt produsent må øke mer enn hos 

andre grupper. Vi ønsker at de grovfôrbaserte husdyrpro-

duksjonene skal bli prioritert i år. Vi ser at for flere av de 

viktigste husdyrproduktene er det betydelige underskudd, og 

det bør derfor være rom for å ta ut høyere priser.  
 

Kostnadsveksten har i de senere år vært stor. Det er et mi-

nimum at markedsinntektene skal øke tilsvarende kostnads-

veksten for alle produksjoner og bruksstørrelser. Budsjett-

midler kan i større grad brukes til å drive politikk og utjam-

ning mellom produksjoner, distrikt og strukturer. 

 

Landbruksmeldinga legger opp til at vi skal øke produksjo-

nen betydelig de neste åra. Derfor kan ikke reduksjon i ar-

beidsinnsatsen være en forutsetning. Rasjonaliseringsgevins-

ten bør ut av regnestykket i jordbruksavtalen og heller bli til 

fordel for bonden. For å få til økt matproduksjon må lønn-

somheten i det å produsere bli bedre. Det er derfor viktig at 

økning i inntekt også kommer på produkt, og ikke bare på 

produksjonsnøytrale tilskudd.  

 

Landbruket må bli mer attraktivt å gå inn i. Derfor må inn-

tekten heves med minst kr 100 000 per årsverk utover kost-

nadsveksten. Vi er klar over at det ikke er gjennomførbart på 

ett år. Derfor må regjeringen med i en forpliktende 4-

årsplan, der det skapes rom både i budsjetter og i markedet 

gjennom et sterkt importvern.  

 

Det må ikke være et mål at den norske kua skal ha høyest 

mulig ytelse, men at den fôres i størst mulig grad på norsk 

fôr.  

 

1) Grovfôr 
 Med underskudd på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring 

for melketilførselen på sikt, må vi stimulere til areal-

produktivitet. Det er viktig å øke matproduksjon på 

norske ressurser. 

 Vekst i tilskudd skal ikke komme på areal. Det presser 

leiejordprisene og stimulerer ikke til økt arealprodukti-

vitet.  

 Dreneringstiltak må omfatte flere tiltak enn vanlig 

grøfting, som for eksempel profilering og omgraving. 

Vekst i rammen bør komme i områder med mye ned-

bør, og grasareal bør telle likt med kornareal ved forde-

ling mellom fylkene. Ved tilførsel av friske midler er 

det nødvendig å prioritere dreneringstiltak.  

 RMP- midlene bør reduseres noe til fordel for grøftetil-

skudd. Mens det på kornjord er snakk om å heve av-

linga ved drenering, er det i nedbørsrike ”grasområder” 

i mange tilfeller avgjørende for at arealene fortsatt skal 

være i drift. Dreningstilskuddet må tildeles som andel 

av kostnadsoverslag fordi dreneringskostnadene per 

dekar er forskjellig.  

 Utmarksbeitetilskudd må betydelig opp. 

 

2) Melk (ku og geit) 
 Med stor avgang av melkeprodusenter, og med mål om 

økt produksjon, må lønnsomheten bedres. Inntektene i 

melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjen-

nomsnittet i landet. Nedgangen i melkeproduksjonen er 

større enn i resten av landet.  

 Målprisen må økes med 20 øre etter råd fra markedsre-

gulator. 

 Økning av tilskudd til melkeproduksjonen må komme 

på andre områder enn driftstilskuddet. Dette tilskuddet 

er på et fornuftig nivå. I stedet ønsker vi at det innføres 

et grunntilskudd på 10 øre per liter kumelk. Som et al-

ternativ kan alle melkeprodusenter flyttes opp ei sone 

når det gjelder distriktstilskudd. 

 Vi ser ingen prinsipielle grunner til at det skal være 

forskjell i kvotetak mellom samdrifter og enkeltmanns-

foretak. Likevel ønsker vi ro om kvoteordningen, med 

unntak om at samdrifter skal ha mulighet for å leie 

kvote. Det er viktig å opprettholde fylkesvise mel-

kekvoter. 

 Samdrifter må kunne starte opp når som helst på året. 

 Vi ønsker å beholde dagens ”trappetrinnsfordeling” av 

husdyrtilskudd i melkeproduksjonen. Økning i husdyr-

tilskudd skal komme med samme kronemessige beløp 

på alle melkekyr 1 – 50. Laveste sats gis også fra ku nr 

50 og til ku nr 60, men dette må ikke innebære omfor-

deling av midler. Det vil holde graderingen i struktur-

profilen, samtidig som det dekker inn den veksten i va-

riable kostnader som er lik pr dyr. 

 Vi er i mot å redusere kvoteprisen til kr 2 per liter. 

Melkekvoten er ikke avskrivbar og pantegrunnlaget 

blir redusert. Hvem skal betale? Det er ikke riktig at en 

tar penger fra de som allerede har kjøpt seg kvote til å 

subsidiere de som skal øke produksjonen.  

 Sjukdomssanering på geit må fullføres. 

 Geiteholdet er et viktig bidrag i norsk matproduksjon. 

Viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av gei-

temelk og geitekjøtt for å styrke produksjonsmiljøet. 

 Vi ønsker å styrke distriktstilskuddet til geitemelk i 

klyngene med geitemelkprodusenter. 
 

3) Storfe/ammeku 
 Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris til 

bonde betydelig opp. 

 Det må stimuleres til økt storfekjøttproduksjon, både i 

melkeproduksjonen og ammekuproduksjonen. Vi øns-

ker kvalitetstillegg på okseslakt etter modell kvalitets-

tillegg på lam. 

 Distriktstilskuddet storfekjøtt må økes betydelig.  

 Det er viktig for økonomien i husdyrproduksjonene at 

innfrakttilskuddet på slakt blir økt. Dette er særlig vik-

tig for distriktene.  

 Stadig flere ammekyr får ikke kalv. Det må bli lønn-

somt å få i kalv i ammekyrne.  

 Vi ber om at det utarbeides en økonomisk opptrap-

pingsplan for storfekjøttproduksjon.  
 

4) Småfe 
 En del av tilskudd til vinterfôra sau må over på til-

skudd til lammeslakt. Dette for å stimulere kvalitet og 

produksjon, og ikke til å ha uproduktive dyr til over 

telledato.  

 Heve tilskudd til sauer som går på utmarksbeite (for å 

unngå for mye beiting på dyrka mark). 

 Pris på lam kan øke vesentlig. Det er underskudd i 

markedet og derfor mener vi det er rom for å heve pri-

sene. 

 Det må innføres tilskudd til påsettlam. 

 Høyeste sats for produksjonstilskudd opp til 150 vin-

terfôra sauer. 
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5) Svin 
 Det beste tiltaket på kort sikt for å styrke økonomien i 

svineproduksjonen er å sørge for markedsbalanse. 

 Prisfasettinga på svinekjøtt bør skje i samråd med mar-

kedsregulator. Siste tiåret har prisen gått betydelig ned, 

mens kraftfôrkostnadene har gått opp med 25 prosent. 

 Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemil-

jøene i distriktet, og bør styrkes. 

 Satellitter i purkering må få avløsertilskudd og produk-

sjonstilskudd ut i fra sitt reelle produksjonsvolum, og 

ikke hva som er inne på telledato. 

 Økt dyretallsstøtte på kr 1000 for de første 35 purkene 

og kr 30 for de første 1400 slaktegrisene. 

 

6) Fjørfe 
 Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med over-

produksjonen. Det må fokuseres på næringsstoffregn-

skapet/-balansen på enkeltbruk. Slik produksjon bør 

prioriteres i områder med ledig spredeareal og nedgang 

i husdyrproduksjon. 

 

7) Korn/kraftfôr 
 Redusert arealtilskudd og de sparte pengene brukes til 

kvalitetstilskudd på korn. Dette gjøres for å stimulere 

til økt produksjon. 

 Skal kornprisen økes må dette kompenseres med pris-

nedskriving av kornet. Dette for å unngå økt kostnads-

nivå for husdyrprodusenter. Importvernet er for svakt 

til at en kan ta ut kostnadsøkningen på husdyrprodukt i 

markedet. 

 For å redusere importen av råvarer til kraftfôr bør det 

legges til rette for dyrking av egne sorter med fôrhvete. 

 Sluttfør arbeidet med beredskapslager for såkorn og 

matkorn. 

 Tilskudd til proteinvekster bør økes. 

 

8) Frukt/Grønt  
 Økt distrikts- og kvalitetstilskudd for industribær. 

 Målrettet støtte til sortsutvikling av jordbær. 

 Må ha nye plantevernmiddel før forbud mot eksiste-

rende middel. 

 Det er svært stort behov for investeringsmidler til for-

nying av frukthagene. 

 Målprisen må økes tilsvarende konsumprisindeksen, og 

det samme gjelder distrikts- og kvalitetstilskudd. 

 Tilskudd til fruktlager er svært viktig. 

 Økning i RMP øremerket driftsvansketilskudd. 

 Egen sone for AK-tilskudd for potet og grønnsaker i 

son 5. 

 Økt tilskudd per bikube med kr 200. Disse er avgjø-

rende for produksjon av frukt og bær. 

 

9) Miljø mm 
 Framtiden til norsk landbruk er helt avhengig av hvor-

dan vi greier å tilpasse oss de varslede klimaendringe-

ne. All drift er avhengig av godt drenert jord. Når jord 

går ut av drift er ofte det underliggende problemet dår-

lig drenering. Grøftesystemene er underdimensjonerte 

og det haster å gjøre omfattende investeringer for både 

å redusere klimagassutslipp, øke avlingsmengde per 

areal og hindre at areal gror igjen. Alle driftsformer 

krever drenert jord. 

 Møre og Romsdal Bondelag har et klart inntrykk av at 

de fleste gårdbrukere ønsker å utnytte husdyrgjødsla på 

beste måte ved å spre den under gunstige forhold når 

plantene er i vekst, men det er ofte vanskelig å få det til 

i praksis med liten gjødsellagerkapasitet, knappe tids-

marginer og skiftende værforhold. Et stort flertall av 

melkeprodusentene er på grunn av lagerkapasiteten av-

hengige av å tømme gjødsellageret i løpet av septem-

ber. Vi synes det er svært uheldig at store mengder næ-

ringsstoffer blir tilført jorda utenom selve vekstsesong-

en. Det fører til økt forurensning. Det er viktig å endre 

dagens praksis. For å lykkes er det nødvendig å ta ut-

gangspunkt i bondens praktiske situasjon. Vi har veldig 

liten tro på at innstramming av regelverket vil gi ønsket 

effekt. Trolig vil det skape flere lovovertredere og flere 

bønder mister motivasjon og gir opp drifta. En storstilt 

satsing på utvidelse av gjødsellagerkapasiteten er helt 

nødvendig dersom omfanget av høstspredning av hus-

dyrgjødsel skal reduseres.  

 

10) Økologisk landbruk 
 Mest mulig av midlene må stimulere til økt produksjon 

og kvalitet.  

 Mer markedsmessig fokus. Det er utfordringer med 

salget, men vi må dekke etterspørselen for å unngå im-

port. 

 Kostnaden med å nå statens mål om økologisk produk-

sjon må dekkes av staten. 

 Viktig å stille krav til det offentlige om innkjøp! 

 

11) Investering 
 Åpne for investeringsmidler til nydyrking. 

 Rentestøtteordningen bør bli forvaltet i sentral utjev-

ningspott for å få balanse mellom tilskudd og rente-

midler. Da kan tilskuddene bli fordelt på fylkene, og 

rentestøtten fra nasjonal pott.  

 For å nå målet om produksjonsøkning må en se på be-

hovet for investering i stedet for historiske tall på kapi-

talen som skal godtgjøres i totalkalkylen.  

 Innføring av mosjonskrav vil påføre merkostnader for 

husdyrprodusenten som må inn i totalkalkylen.  

 Investeringsvirkemidlene må dekke en større del av 

byggekostnaden for å få økonomi i husdyrholdet etter 

utbygging. Vi ser at det er svært store behov for in-

vesteringer i landbruket.  

 Totalpotten for investering må være så stor at alle fyl-

ker kan bruke maksimalsatsene, og maksimalsatsene 

må heves vesentlig. 

 Det må innføres ordning for skattefrie avsetninger til 

investeringsfond. Fondsavsetningen kan ikke bare bru-

kes til bygg, men også til nydyrking, grøfting etc.  

 Tapsfond på risikolån bør ikke belastes tilskuddsram-

men. 

 Rentestøtten må knyttes opp mot markedsrenten i ste-

det for niborrenten, for å ta hensyn til bondens faktiske 

rentekostnad.  

 

12) Rekruttering /kompetanse med mer 
 Det beste og mest effektive rekrutteringstiltaket er 

konkurransedyktig økonomi. 

 Det bør bli arbeidet med et sett av virkemidler for de 

som skal inn i næringa, inklusiv skatter, avgifter og 

enklere regelverk. 
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 Vi ser behov for tiltak som medvirker til at flere bruk 

kommer på salg slik at unge som er interessert i å drive 

jordbruk kan få kjøpe og drive gard. Det må være lønn-

somt å selge gardsbruk i drift framfor ”å slakte” ved 

salg av ulike deler. Skattleggingen stimulerer ikke til 

salg av garden ut av familien. 

 

13) Velferd 
 Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkur-

rere med andre næringer. 

 Folk med næringsinntekt må kunne avløse hverandre. 

Samdriftsmedlemmer og ektefelle må kunne ta syk-

domsavløsning. Tilskudd til avløsning til ferie/fritid og 

til sykeavløsning må ha et kraftig løft. Det er mer kre-

vende å være avløser nå enn før. Derfor er det rimelig å 

anta at kostnadene til avløser vil stige. 

 Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første driftsår, 

uten krav til dokumentasjon. 

 Utbetaling av avløsertilskudd minst to ganger i året. 

 Satellitter i purkering bør få avløsertilskudd ut fra sitt 

reelle produksjonsvolum. 

 Det bør settes ned ei arbeidsgruppe som ser på for-

deling av tilskudd til ferie og fritid mellom ulike pro-

duksjoner. 

 Norges Bondelag bør nedsette ei arbeidsgruppe som 

ser på arbeidsforbruket i ulike produksjoner, sett i for-

hold til størrelsen på avløsertilskuddet. 

 Tilskuddet til landbruksvikar må følge kostnad-

sutviklingen. 

 Nyetablerte må slippe krav til næringsinntekt for å få 

tilskudd ved sykdom. 

 Sykepenger som gårdbrukeren får av NAV blir trukket 

fra tilskudd ved sykdom selv om disse ikke referer seg 

til inntekta fra garden, men til inntekta utenom bruket. 

Denne samordningen med lønnsinntektene bør fjernes.  

 Det er nødvendig med forutsigbarhet og stabilitet i 

pensjonsordninger. Lave inntekter gir for dårlige fra-

dragsmuligheter for sparing i pensjon.  

 

14) Annet 
 Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og 

med garantert distriktsvirkning og bør være et av de 

prioriterte tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til 

faktisk levert produkt og kompenserer kostnadene etter 

mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor også 

de litt større brukene i forhold til kostnadene som føl-

ger med produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke 

kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtil-

skudd. De er billig å forvalte og lett å kontrollere. 

 Pelsdyrfôr må fortsatt ha frakttilskudd. Pelsdyrfarmer i 

Møre og Romsdal får nå fôret fra Trondheim. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per 

født kalv. Fødte kalver stimulerer til produksjon og en 

bedre bevaring av rasene. 

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd slik 

at inntektene fra denne produksjonen kan nærme seg 

resten av landbruksnæringa. 

 Birøktnæringa trenger å få på plass ei ordning for 

kompensering av ekstra arbeid og kostnader i samband 

med offentlige pålegg som nektarvandring med bier. 

Ikke bare på grunn av dyresykdom men også på grunn 

av plantesykdom, jmf Mattilsynets vedtak høsten 2011.  

 Økt tilskudd per bikube med kr 150. Disse er avgjø-

rende for produksjon av frukt og bær.  

 Vil ha økt satsing på skogsvegbygging. Et hogstlag 

koster kr 2600 per time i drift. Disse timene må være 

effektive for å sikre lønnsomhet i verdi kjeden. Mar-

kedssituasjonen for tømmer i Midt-Norge er unik. In-

dustrien får ikke hentet inn nok lokalt tømmer.  

 Budsjettet for Allskog for 2013 innebærer økt avvirk-

ning på 20 prosent. Dette innebærer økt behov for mid-

ler til planting.  

 Finansiering av nye pelsdyrgårder må på plass.  

 Jordbruksfradraget må gjelde per person med inntekt 

på bruket.  

 Vi må unngå forslag som tar penger fra ei gruppe og 

gir til en annen. Det skaper splid.  

 Samboer par må på lik linje med gifte ha mulighet for å 

dele inntekten fra gårdsdriften. Med dagens regelverk 

må en av partene betale arbeidsgiveravgift. 

 Hardere beskatning på kapitalinntekter innført i 2005 

må fjernes fordi dette slår spesielt hardt ut for personlig 

næringsdrivende og i særdeleshet jordbruk.  

 Beredskapslageret for korn må inn.  

 Taket på husdyrtilskudd må fjernes, og uansett må kva-

litetstilskudd på lam og et eventuelt kvalitetstilskudd 

på storfeslakt ikke avkortes.  

 Fraktordningene for både slakt og kraftfôr må økes yt-

terligere for å utjevne de reelle kostnadsulempene. 

 

15) Faglige problemstillinger som bør priorite-

res gjennom jordbruksforhandlingene 
 

 Hva er et klimavennlig landbruk? 
Når landbrukets klimaregnskap diskuteres fremmes ofte 

økt bruk av kraftfôr som et tiltak for å redusere metan-

utslipp fra drøvtyggere. Økt bruk av kraftfôr øker til-

vekst og produksjon og produserer mindre metan per 

produsert enhet produkt.  

 

Beregnet på besetnings- og gardsnivå blir bildet mer 

komplisert. Vi mener det er behov for å se nærmere på 

både regnestykket og forutsetningene som ligger til 

grunn for utformingen av klimapolitikken. 

 

 Bedre bruk av beiter: 
Landbruksmeldingen har en målsetting om å øke beite-

bruken i landbruket: 

I flere år har det vært avsatt midler over jordbruksopp-

gjøret til nasjonalt beiteprosjekt. Ordningen ble avsluttet 

i 2012. Det er viktig at kompetansen fra prosjektet blir 

videreført og videreutviklet. I forhold til beitebruk står 

utfordringene fortsatt i kø.  

 

 Når stordriftsfordeler går over til  

stordriftsulemper 
Landbruket har stordriftsfordeler, men det er også stor-

driftsulemper. Dersom enhetene fortsetter å vokse, vil 

stordriftsfordelene ved en gitt størrelse bli ”oppspist av” 

stordriftsulempene. Hva som er rett størrelse for en 

driftsenhet er et komplisert spørsmål, og vil avhenge av 

en rekke faktorer. Målet er å forbedre beslutningsgrunn-

laget for bonden foran større investeringer, samt å for-

bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming av landbruks-

politikken.  
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Kap. 4   Organiasjonsarbeid 
 

4.1  Lokallag med medlemstal 2013 
 

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

 
i 2013 2013 2012 

 SUNNMØRE 
 

  

 Vanylven og Syvde 4 59 64 -5 

Rovde 0 23 24 -1 

Sande 2 21 21 0 

Vestre Sunnmøre 5 80 75 5 

Volda og Dalsfjord 5 65 63 2 

Austefjord og Bjørke 1 69 74 -5 

Ørsta 4 82 83 -1 

Follestaddal 0 20 22 -2 

Hjørundfjord 5 65 64 1 

Ørskog 0 30 34 -4 

Eidsdal og Norddal 1 43 44 -1 

Valldal 0 58 59 -1 

Stranda 2 54 56 -2 

Sunnylven 5 70 69 1 

Geiranger 0 7 7 0 

Liabygda 0 19 20 -1 

Stordal 1 28 29 -1 

Sykkylven 6 95 99 -4 

Skodje 1 54 53 1 

Giske 5 53 53 0 

Hildre og Vatne 3 43 41 2 

Ytre Haram 2 37 39 -2 

Fjørtoft og Harøy 0 18 18 0 

  
  

 

  
  

 

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

 
i 2013 2013 2012 

 ROMSDAL 
 

  

 Molde 7 116 119 -3 

Vestnes 12 134 130 4 

Rauma 13 167 164 3 

Nesset 2 87 87 0 

Midsund 1 25 23 2 

Gossen 2 48 47 1 

Fræna 4 135 141 -6 

Hustad 2 89 91 -2 

NORDMØRE 
 

  

 Eide 7 77 73 4 

Averøy 5 135 138 -3 

Frei 0 21 21 0 

Gjemnes 7 171 173 -2 

Tingvoll 1 95 98 -3 

Straumsnes 2 73 73 0 

Sunndal 11 110 107 3 

Ålvund 2 60 59 1 

Surnadal 9 196 194 2 

Todalen 2 37 36 1 

Rindal 12 197 197 0 

Aure og Tustna 8 125 122 3 

Halsa 5 82 81 1 

Smøla 1 58 61 -3 

Direkte medlem 0 3 3 0 

Møre og Romsdal 167 3334 3349 - 15 

 

4.2  Organisasjonssaker 
 

Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 

og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 

MEDLEMSTAL –167 NYINNMELDTE 
Medlemstalet var 3.334 ved årsskiftet - 15 færre enn året 

før. I kalenderåret 2013 vart det innmeldt 167 nye med-

lemmer (131 nye i 2012, 117 nye i 2011, 160 nye i 2010, 

171 nye i 2009, 106 nye i 2008, 106 nye i 2007, 149 nye i 

2006, 167 i 2005, 145 i 2004, 155 i 2003 og 181 i 2002). 

   Av totalt 3.334 medlemmer var det 1.674 medlemmer med 

bruk (1.720 året før) og 1.660 personlege medlemmer og 

husstandmedlemmer (1.629 året før). 

   Kvart år er det  mange som får purring, og seinare varsel 

om stopp av medlemskapen grunna ubetalt kontingent. I 

2013 var det fleire medlemmer som ikkje betalte kontingent, 

og som i henhald til Norges Bondelag sine lover vart strokne 

som medlem ved utgangen av same år. 

   Gjennom melding om opphøyr vert dei varsla om følgjer 

det kan få for medlemsfordelar som er knytt til medlemska-

pet. Gunstige personforsikringar, rabatt på skadeforsikringar 

og landbruksforsikringar gjennom Bondelaget sin samar-

beidspartnar Gjensidige er medlemstilbod som opphøyrer 

når medlemskapen vert stoppa.  Det same gjeld rabattord-

ningane gjennom Landbrukets Fordelsprogram Agrol, og å 

kunne ta del i Norges Bondelag sin avtale med Landkreditt 

om banktenester. Ein vekstkonto i Landkreditt er ein spare-

konto for medlemar i Norges Bondelag og skal til ei kvar tid 

vere ein av marknadens beste sparetilbod. 

   Medlemskontingenten er Norges Bondelag sin viktigaste 

inntektskjelde, og er avgjerande for kva moglegheiter vi har 

til å løyse dei mange arbeidsoppgåvene som ligg foran oss. 

   Mange lokallag og enkeltpersonar gjer ein god jobb for å 

verve medlemmer. Men auken blir ikkje større når det også 

er mange som går ut. I motsetnad til mange andre fylker har 

for mange i Møre og Romsdal den oppfatning at når du ikkje 

lenger har mjølk er du ikkje lenger ordentleg Bondelags-

medlem!! Alt for mange melder seg ut av Bondelaget når dei 

sluttar med mjølk og kjøtt, sjølv om dei framleis sit som 

grunneigarar. 

   Brukskontingent er til frådrag i rekneskapen og frådrag for 

personleg kontingent i sjølvmeldinga. 
 

MEDLEMSVERVING 
Fylkesstyret meiner medlemstilslutninga i Møre og Romsdal 

er for svak også jamført med samanliknbare fylker. Sjølv om 

vi i fjor hadde 167 nyinnmeldte medlemmer, har vi heile 

netto minus 15 medlemmer. Styret registrerer at nokre lag 

arbeider godt og konstruktivt med medlemsverving, og vi 

ser gjerne at fleire lokallag følgjer opp! 
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   Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert sak i 

heile organisasjonen som tema på styremøter, i lokallags-

brev, møter og kurs, årsmøtet og leiarmøtet. Innmeldings-

skjema vert utsendt i ulike brev og lagt ut på møter. Med-

lemsverving er sett opp som sak på alle fylkesstyremøter. 

   Vi har stort medlemspotensiale. Fylkeslaget har som med-

lemmer litt over halvparten av alle bønder i Møre og Roms-

dal som nyt godt av Bondelaget sitt arbeid med jordbruksav-

talen, grunneigarsaker, skatt, avgift, lover m.m, er målet å 

auke medlemstalet endå meir. Lokallag og einskildpersonar 

som går inn for oppgåva, har vist at det er lett å verve nye 

medlemmer. Noko av det viktigaste er å spørje folk om dei 

vil bli med i Bondelaget. 

   Medlemsoversikta (Kap 4.1) viser at fleire lokallag har 

fått mange nye medlemmer. 

   Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive bruka-

rar som medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på å få 

tak i fleire av dei uorganiserte. Styret vil ha sterkare fokus 

på kven som er medlemmer, og kven vi skal ivareta interes-

sene for. Det er eit godt argument at Bondelaget forhandlar 

fram betydelege resultat for bøndene. 

Verveansvarleg 
Verveansvarleg er eit nytt verv i lokallaget etter vedtekts-

endring på årsmøtet 2012, og skal følgje med på medlems-

utviklinga i eige lag, sørge for at verving er eit punkt i års-

meldinga og at det vert teke opp i årsmøtet. Det er viktig at 

nyinnmeldte får høyre noko frå lokallaget innan rimeleg tid. 

Verveansvarleg skal følgje opp utmeldte, spesielt bruksmed-

lemar med spørsmål om vidare medlemskap, alle som over-

tek ein gard må bli spurt om medlemskap. Heile styret bør 

bidra med å verve og gå gjennom medlemslistene. 

”Tørre og spørre” 
Vervekampanjen ”Tørre og spørre” vart lansert i 2012, og 

går ut 2014. Målet er å utvikle ein langsiktig vervekultur 

blant medlemane i Norges Bondelag der det å verve nye 

medlemar til velfungerande lokallag vert oppfatta som ei 

naturlig oppgåve. Prosjektet tek også sikte på å styrke lokal-

lagsarbeidet slik at alle medlemar har velfungerande lokal-

lag å vere aktive i, samt marknadsføre Bondelaget som ein 

attraktiv organisasjon å vere medlem av. Eit høgt og stabilt 

medlemstall gir auka forhandlingsstyrke og påverknadskraft. 

   I september vart alle lokallag utfordra til å verve fire nye 

medlemmer innan utgangen av 2013. Målet var 140 nye 

medlemmer i Møre og Romsdal! 

Fleire medlemar med ny regjering 
Ny regjering 16. oktober og ny landbruks- og matminister i 

Sylvi Listhaug så ut til å ha en positiv innvirkning på med-

lemstallet i Norges Bondelag. De første to dagene fikk Nor-

ges Bondelag 52 nye medlemmer. I løpet av den første uka 

valgte 130 personer å melde seg inn i Norges Bondelag. I 

samme periode de to foregående årene ble det 58 og 44 nye 

medlemmer. Møre og Romsdal Bondelag fikk fram til mid-

ten av desember 43 nye medlemmer, av disse 8 nye den 

første uka etter regjeringsdannelsen. 
 

LOKALLAG 
Det er 45 lokale bondelag i fylket, som er to mindre enn 

året før. Fylkeslaget har 9 kvinnelege lokallagsleiarar, som 

er 1 færre enn året før. Etter årsmøterunden hausten 2013 er 

det registrert nye leiar i 3 lokale Bondelag. 

   Sunndal Bondelag og Øksendal Bondelag slo seg saman til 

eitt lag, Sunndal Bondelag, på årsmøtet 15. oktober.  

   Austefjord Bondelag i Volda og Skjåstaddalen Bondelag i 

Ørsta, på kvar si side av kommunegrensa, slo seg saman til 

Austefjord og Bjørke Bondelag, på årsmøtet 23. oktober. 

 
 

   Tingvoll Bondelag og Straumsnes Bondelag hadde felles 

stad for årsmøtet, og hadde lagt opp til samanslåing. Fleirta-

let i årsmøtet i Straumsnes Bondelag sa nei til samanslåing, 

og laga held fram som før i to lag. 

   Organisasjonssjef Arnar Lyche var til stade då medlemar i 

Vanylven og Syvde Bondelag og Sande Bondelag var inn-

kalla til felles årsmøte 31. januar. Leiaren i Sande Bondelag 

hadde sagt frå seg vervet og ingen vidarefører arbeidet. 

Vanylven og Syvde Bondelag har styre og aktivitet, men 

formell samanslåing av dei to laga er enno ikkje gjort. 

   Fylkesstyret har drøfta danning av Bondelag for heile 

kommunen. 10 kommunar har fleire enn eitt lokallag. No-

regs Bondelag legg ikkje press på dette, men det er ei klår 

oppfatning at kommunevise lag er fagleg og politisk viktig 

for Bondelaget slik det også er i andre organisasjonar. 

   Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 

fleire år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medlemene 

får dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag som 

ikkje vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit styre. 

   Fylkeslaget registrerer at nokre lokallag har få medlemar 

og ikkje hatt aktivitet og årsmøte på mange år. Fylkesstyret 

ba i haust eitt av lokallaga å slå seg saman med nabolag, 

men så langt vil dei ikkje det. Saka vert teke opp att i 2014. 
 

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ministerbytte-gav-medlemstrykk-article75570-3805.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/ministerbytte-gav-medlemstrykk-article75570-3805.html
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   Samanslutning er ikkje nedlegging av lag. Laget sine med-

lemer, arkiv og kapital blir berre slått saman. 

   Fylkeslaget tilbyr lokallag bistand i samband med ei sa-

manslutning. Lovene plikter laga til å halde årsmøte kvart år 

    Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fastset-

te satsar for m.a. betalande medlem og prosent av innbetalt 

kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde årsmøte 

siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og overført til 

aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 

 

 

ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta har gjerne ei fin ramme med god servering og 

aktuelt tema, og med besøk frå fylkeslaget. I nokre lag har vi 

fått melding om at det er vanskeleg å skaffe ny leiar. 

   Fristen for å halde årsmøtet i lokale bondelag er innan 

1. november kvart år. Fylkeslaget oppmodar om å halde 

årsmøtet så tidleg som mogleg om hausten. 

   Ved handsaming av arbeids- og tiltaksplan for 2013-2014 

ønskte styret slik som året før at det vart satt opp plan for 

årsmøta i lokallaga i oktober. Fleire fylkeslag og organisa-

sjonar som Allskog og Tine sett opp dato for årsmøta lokalt. 

   Fylkeslaget sendte ut framlegg på datoar for årsmøta i 

lokallaga i perioden 1. – 31. oktober. Laga sto fritt til om dei 

ville halde årsmøtet på denne datoen eller fastsette anna 

dato. Fylkeslaget sette frist til 25. september om å melde frå 

til fylkeskontoret om tid og stad for årsmøtet. 

   Nokre lag synest det er dårleg oppmøte på årsmøtet. Fleire 

lag kan slå seg saman om å halde fagmøte/årsmøte. Fleire av 

lokallaga som er i same kommune eller er i nærleiken av 

kvarandre, var difor i oppsettet over forslag til årsmøtedato-

ar sett opp same dag. 

   Lokale årsmøter er ein viktig øvingsarena for fylkesstyre-

medlemane, og ein viktig arena for meiningsutveksling 

mellom medlemar og signal frå lokallaga inn til fylkesstyret. 

Styret ser på medlemspleie som viktig. 

   For første gong fordelte difor styret i Møre og Romsdal 

Bondelag alle fylkesstyremedlemane for deltaking i alle 

lokallagsårsmøta. Styret prøvde å prioritere lokallag kor dei 

ikkje hadde vore på besøk tidlegare. Denne lista vart sendt 

ut i september, og alle lokallag eller styremedlem tok kon-

takt og avtalte dato som passa best. 

   Fylkeslaget deltok på 39 årsmøter og møtte 42 lokallag 
(vanlege er 20-25 årsmøter): Inge Martin Karlsvik (4), Anne 

Katrine Jensen (6), Arne Rekkedal (4), Gunnhild Overvoll 

(4), Odd Helge Gangstad (6), Trond Malmedal (5), Arnar 

Lyche (6), Arild Erlien (1), Anne Turid Myrbostad (1). 

   Pr 4. desember hadde fylkeslaget fått melding om avvikla 

årsmøter i 39 av 45 lokallag. 

   Styret konkluderer med at fylkeslaget sin nye praksis med 

fordeling av styremedlemmer på årsmøta, sende ut på føre-

hand forslag til dato og endra vedtekter til Noregs Bondelag 

med framskunda frist til innan 1. november kvart år for å 

halde årsmøtet i lokalt Bondelag, har verka positivt for gjen-

nomføring av årsmøterunden. Det er nyttig og lærerikt for 

styremedlemmer å besøke nye lokallag kvart år. Styret sa i si 

oppsummering at det bør vere praksis at det skal vere besøk 

på alle årsmøter, og at styret og kontoret har ”handa på rat-

tet” i fordeling av styremedlemmer på årsmøta. Både lokal-

laga og fylkeslaget må framleis jobbe med å gjere årsmøte-

arenaen så spanande at vi får medlemmer til å kome på mø-

tet. Fylkesstyret vil gjennomføre neste årsmøterunde etter 

same mal. 

   Fylkeskontoret sendte ut adresseetikettar og medlemsliste 

over alle medlemmene i lokallaget til bruk ved innkalling til 

årsmøtet. På førespurnad sender vi ut ajourført medlemsliste 

og etikettar for medlemene i laget gjennom heile året, og 

svært mange lokallag nyttar seg av dette. 

   Fylkeslaget oppmoda valnemndene i lokallaga om å prøve 

å få minst ein tredel kvinner. Vidare bør valnemnda ut frå 

laget sin økonomi drøfte godtgjersle til styret og møtegodt-

gjersle ved representasjon utanfor kommunen. Fleire lag 

nyttar maks-satsen for avløysing under sjukdom. 

 

 

ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 

arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-

plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 

   Fylkeslaget peikte i haust på nokre saker alle lokallag bør 

gjennomføre i løpet av året: 

1. Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fagmø-

te, utferd, bondekafé) 

2. Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksforhand-

lingane minst kvart andre år) 

3. Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 

kontakt politikarar el. media) 

4. Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i 

lokalsamfunnet og saker som arealplanar, forvalting av 

SMIL-midlar, samarbeid med andre organisasjonar, repre-

sentasjon) 

5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 

og grunneigarar er invitert) 

 

 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 2013 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-

lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2013, der vi ba 

alle lag melde om kva dei har gjort med fem hovudsaker på 

arbeidsplanen. Rapportskjemaet var hjelp til å planlegge og 

gjennomføre prioriterte arbeidsområde, og gav grunnlaget 

for å vurdere tildeling av aktivitetsmidlar, der søknadsfrist 

var 20. november. Dersom det var utarbeid årsmelding og 

rekneskap, ville vi gjerne ha det tilsendt. 

   Fylkeskontoret registrerer at det stort sett er dei same laga 

som søker kvart år.  Dette trass i at midlane fleire gonger er 

kunngjort for leiar og styremedlemane i lokallaga i god tid. 

   Grunnlaget for fordeling av aktivitetsavhengige midlar er 

fordelt etter følgande mal frå Norges Bondelag: Kroner 

5.000 til kvart fylke. 70 % av resterande beløp etter antal 

medlemar. 30 % av resterande beløp etter antal lokallag 

   På møtet 17. desember fordelte fylkesstyret 154.725 kro-

ner etter søknad frå 26 lokale Bondelag. 

   Fordelinga var basert på kr. 500 til alle lag som har uttala 

seg om jordbruksavtala når dei også har sendt inn søknad og 

kr. 400 til anna prioritert aktivitet etter skjønn. I tillegg kr. 

5.000 til lag som har arrangert Open Gard på gardsbruk, kr. 

5.000 til Gjemnes Bondelag for ansvar for stor dyreutstilling 

på Dyregod-dagane, og til dekking av fylkeslaget sine netto 

kostnadar ved annonsering til Open Gard. 

   I tillegg vart det sett av midlar til annonsering og servering 

på stort ope regionalt møte med landbruksministeren i Sur-

nadal 4. februar, og midlar til delfinansiering av ”Rauma-

prosjektet”, som vil ha stor overføringsverdi til andre lokale 

Bondelag når det er gjennomført. 

   Styret er imponert og svært glad for dei mange gode akti-

vitetane som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbod til med-

lemane og medlemsverving. Laga fekk kopi av fordelings-

dokumentet som også seier noko om aktivitetar i ulike lag. 
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ARBEIDSMÅTE OG ARBEIDSPLAN 

FOR FYLKESLAGET 
Arbeids- og tiltaksplan og Budsjett  for komande år blir 

vedteke av fylkesårsmøtet. På første styremøte etter årsmøtet 

kvart år blir arbeidsmåte, prioritering av arbeidsoppgåver i 

arbeidsplanen, budsjett og forholdet til media drøfta. Vidare 

instruks for fylkeskontora i Norges Bondelag. Kontoret er 

tilsett av Norges Bondelag og stilt til rådvelde også for fyl-

keslaget. 

   I sitt vedtak om arbeidet i fylkeslaget vil styret oppretthal-

de tidlegare praksis med delegering av ansvar og oppgåver 

på heile styret. Føresetnaden er rask rapportering på e-post 

med nokre stikkord om spesielle saker som er handsama 

eller reist i møta tilbake til leiar og kontor. 

   Alle styremedlemene bør på førespurnad delta på møter i 

lokallaga. Styret vil prøve i større grad å samarbeide med 

lokallag om aktivitetar i fylket. Første vara til styret blir 

kalla inn. Talspersonar samt leiar i Valnemnda blir invitert 

til ordinært Leiarmøte og Årsmøtet og elles når det er aktu-

elt. 

   Ved representasjon til anna enn lokallaga og dei tildelte 

oppgåver, skal deltaking vere etter avtale med leiar/org sjef. 

Vidare kan heile styret uttale seg til media om dei saker som 

er drøfta og det er semje om. Styret er arbeidsorgan for Nor-

ges Bondelag og skal fremme våre felles synspunkt. For-

delingsspørsmål og strategi som ikkje er drøfta ligg det til 

leiar å kommentere. 

 

 
Tre stortingskandidatar innleia til debatt på landbruks-

konferansen: Frå venstre: Helge Orten (H), Midsund, 

Steinar Reiten (KrF) og Else-May Botten (Ap), Molde 

(Foto: Arild Erlien) 
 

LANDBRUKSKONFERANSEN 

SAMLA 129 DELTAKARAR 
I framkant av fylkesårsmøtet på Rica Parken Hotell i Åle-

sund fredag 8. mars arrangerte Møre og Romsdal Bondelag 

landbrukskonferanse med tema ”norsk mat på bordet?” 

. Landbruksselskapet i Møre og Romsdal var medarrangør, 

og dekka halvparten av kostnadane. 

   Konferansen samla 129 deltakarar frå lokale Bondelag, 

bønder, rådgjevarar, forvaltning, politikarar og andre som 

har eit varmt hjerte for lokal matproduksjon. Konferansen 

viste at det er nyttig å kome saman til felles utveksling av 

informasjon, idear og gje inspirasjon. Det er skjebnetid i 

landbruket. På alt for mange gardsbruk vert drifta avvikla og 

den norske matproduksjonen står på spel! Korleis snur vi 

trenden? Møteleiar var Odd Christian Stenerud, Giske, 

ordførar i årsmøtet i Norges Bondelag. 

   Første bolk tok opp situasjonen i landbruket – kva er prob-

lemet og kva grep må takast? 

   I fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik, sitt sjukdomsfråvær, innleia organisasjonssjef 

Arnar Lyche konferansen om saman skal vi arbeide for 

auka matproduksjonen i Møre og Romsdal. 

   Fylkesagronom Synnøve Valle frå Fylkesmannen orien-

terte om korleis følgjer vi opp landbruksmeldinga for M&R. 

   Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, snakka 

om at norsk matproduksjon står på spel. 

   Fire lokale matprodusentar så situasjonen frå grasrota – 

kva tenkjer bonden? Petter Melchior, geitebonde i Norddal 

kommune. Eva Merete Lindseth, mjølkeprodusent i Fræna. 

Audun Skjervøy, jordbær- og potetbonde m.m. i Valldal. 

Odd Einar Fjørtoft, mjølkeprodusent på Fjørtoft i Haram  

   Deretter var det to foredrag med fokus på nokre faglege 

utfordringar: Aud Solberg frå Mattilsynet tok opp om ein 

velferdsplan er vegen å gå for å sikre dyrevelferden i land-

bruket?  Ole-Jacob Christensen, småbrukar frå Valdres, 

snakka om bærekraftig landbruk basert på våre eigne ressur-

sar og korleis får vi det til?  

   Forfattar Edvard Hoem ga forsamlinga inspirasjon og 

fordyping med foredraget ”Kven er vi og kvar går vi?”. 

   Konferansen vart avslutta med politikk – kva vil vi med 

norsk landbruk og korleis når vi våre mål? Tre stortingskan-

didatar innleia til debatt: Steinar Reiten, Averøy (2.-

kandidat KrF), Helge Orten, Midsund (fylkesleiar og 

1.kandidat Høgre) og Else-May Botten, Molde (1. kand. og 

stortingsrepr. Ap) 

   Politisk paneldebatt vart styrt av møteleiar Odd Christian 

Stenerud. Generalsekretær Per Skorge tok oppsummering av 

landbrukskonferansen. 

 
Innleiarar f.v: Odd Einar Fjørtoft, Audun Skjervøy, Petter Melchior, Eva Merete Lindseth, og Synnøve Valle.
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FAGLIG OG SOSIALT PÅFYLL PÅ 

LEDERMØTET PÅ HÅHOLMEN 

68 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og 

innledere deltok på det årlige ledermøtet i M&R Bondelag  

8. - 9. november i Eide og på idylliske Håholmen i Averøy. 

   De 68 deltakerne var 48 tillitsvalgte fra 31 lokale bonde-

lag, 11 tillitsvalgte/tilsette fra fylkesstyret/-kontoret, årsmø-

teordstyrer, 2 medlemmer i valgnemnda som ikke er tillits-

valgte i lokallagene, 6 innledere/gjester. 11 lokale Bondelag 

stilte med to eller flere deltakere. Som en viktig del av Bon-

delagets satsing på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, 

oppmodet fylkeslaget i invitasjonen alle lokale Bondelag om 

å møte med så mange styremedlemmer som mulig. 

   Bergtatt Opplevelser: Deltakerne startet samlinga 

fredag i gruvene på Nås i Eide. ”Bergtatt Opplevelser” er en 

opplevelsesbedrift som holder til i gruvene til Naas Kalk-

steinbrudd som har drevet med bergverksindustri i over 70 

år. Daglig leder Ingvar Hals orienterte om bedrifta og ga 

omvisning med flåtetur innover i gruvegangene. 

   Fylkets største mjølkebruk: Senere på dagen gikk 

turen til Bollia og gardsbesøk hos Martin Toreli. Han har 

investert 12 millioner kroner i nytt fjøs, og driver 1600 de-

kar dyrka mark hvorav 200 dekar er leiejord. Samdriftskvota 

er på 770.000 liter med to DeLaval roboter, og fire ansatte. 

Som medlem i Høyre og tidligere kommunestyremedlem i 

Eide, har Martin Toreli stått fram som Høyre-bonde. 

   Kjøpte gard med kårfolk: Gardsbesøk hos Veronica 

Rødal Naas og Kent Iversen på Gaustad ved Vevang. De 

kjøpte garden på det frie marked i 2003, og med kårfolk 

inkludert. Begge kommer fra Eide kommune, men hadde 

ingen tilknytning til landbruket. Veronica er heltidsbonden, 

mens Kent jobber offshore, og har mye fritid når han er på 

land. De har fire barn i alderen 14,11,4 og 2 år. I 2010 inves-

terte de i ny driftsbygning med innredning og mjølkerobot. 

   Håholmen: Det var orientering og film i Saga Siglar– 

hallen om historien og om Ragnar Thorseth`s eventyrlige og 

spennende seilaser fortalt av værbestyrer Stian Røsand.  
 

   Toppleder i grønn kjeledress: Rådgiver ved Bioforsk 

Økologisk på Tingvoll, Rose Bergslid, presenterte lørdag 

rapporten Møre og Romsdal Bondelag har fått utført om 

“Toppleder i grønn kjeledress” – 12 kvinner om landbruket i 

Møre og Romsdal. Hun innrømmet at hun aldri har jobbet 

med et tema som har fått så stor oppmerksomhet - tatt opp 

på egen konferanse og stor oppmerksomhet i media. - Dette 

forteller meg at en skal ikke langt ut av fjøset før det som for 

oss er innlysende ikke er så innlysende, sa hun. 

   Fôrvekster - hva når avlingene svikter: Rådgiver 

ved næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Elin Ma-

rie Haga Stabbetorp, tok opp ”Fôrvekster - hva når avling-

ene svikter?” og andre aktuelle saker i Norges Bondelag. 

   Bondelaget og utfordringene: Ny 1. nestleder i Nor-

ges Bondelag i juni, Kristin Ianssen, Østfold, innledet til 

debatt om hvordan Norges Bondelag møter utfordringene, 

hvilke kamper vi må ta og hvor vi kan fire på kravene etter 

regjeringsskiftet og ny landbruksminister fra Frp. 

   Hvordan drar landbruket best i lag: Nestleder i 

Tine sentralt og Tines styrerepresentant i Norges Bondelag, 

Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal, fikk i utfordring å svare 

på om Tine og Bondelaget har like interesser i landbrukspo-

litikken. Ved å vise til formålsparagrafene og strategidoku-

ment i de to organisasjonene slo hun ettertrykkelig fast – ja, 

Tine og Bondelaget har like interesser. Men rollene er ulike.  

   Åpen Post: Ledermøtet avsluttet lørdag med Åpen Post 

etter innledning ved fylkesleder Inge Martin Karlsvik. Det 

var mange engasjerte innlegg fra salen på ulike tema 

   Fylkesstyret oppsummerte med at de er godt fornøyd med 

arrangementet og sitter igjen med et positivt helhetsinntrykk. 

Både faglig og sosialt ble det et vellykket ledermøte med 

mye faglig påfyll. Et attraktivt program ga motivasjon og 

inspirasjon til arbeidet i Bondelaget. Inspirasjonssamling 

som bygger organisasjonen og gjør det lettere å ta tillitsverv 

lokalt når vi inviterer hele lokallagsstyret 
 

   
Bildet til venstre: Inge Martin Karlsvik, Elin Marie Haga Stabbetorp, Rose Bergslid, Kristin Ianssen, Nina Kolltveit Sæter 

Bildet til høyre frå gardsbesøk hos Martin Toreli i Bollia i Eide (Foto: Arild Erlien)
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Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal og Arne Magnus Aa-

sen fra Tingvoll ble på årsmøtet i Loen i juni nye styre-

medlemmer i Norges Bondelag (Foto: Arnar Lyche). 

 

ÅRSMØTET I NORGES BONDELAG 
ble holdt i Loen i Sogn og Fjordane 12.-14. juni. Utsen-

dinger var foruten fylkesleder Inge Martin Karlsvik de 

årsmøtevalgte utsendingene Anne Katrine Jensen, Odd Hel-

ge Gangstad, Oddvar Mikkelsen (vara for Trond Malmedal), 

Arne Rekkedal, Gunnhild Overvoll og Petter Melchior. 

   Arnar Lyche møtte som organisasjonssjef, Odd Chr. Ste-

nerud, Giske, som ordstyrer og Arne Magnus Aasen, Ting-

voll, som varaordstyrer i årsmøtet. Yngve Røøyen, Surnadal, 

møtte for Bygdeungdomslaget sentralt, og Nina Kolltveit 

Sæter, Surnadal, møtte for Tine. 

   En av de mest profilerte og veteranene på Bondetinget, 

Odd Christian Stenerud fra Godøya i Giske, ble behørig 

takket av etter å ha frasagt seg gjenvalg etter hele ni år som 

stødig og myndig møteleder av årsmøtet.  

   Men Møre og Romsdal beholder fortsatt møteledelsen av 

Bondetinget. Tidligere fylkesleder i M&R Bondelag, Arne 

Magnus Aasen, Tingvoll, ble valgt til ny ordfører i årsmøtet. 

Med dette vervet møter han også fast ved styrebordet i Nor-

ges Bondelag. Det gjør også Nina Kolltveit Sæter fra Surna-

dal, som ble valgt til nytt styremedlem. Hun representerer 

Tine i Bondelagsstyret, og er nestleder i Tine-styret sentralt. 

   Jordbruksforhandlingene, rekruttering, økonomi og økt 

matproduksjon var noe av det som ble tatt opp av utsending-

ene fra Møre og Romsdal. 

   Nestleder Anne Katrine Jensen frontet i generaldebatten et 

forslag fra de tre fylkesbondelagene i Midt-Norge der de ber 

styret i Norges Bondelag ta initiativ til å opprette en gruppe 

som skal se på utfordringene i melkeproduksjonen.  

 

OPPRETTET GRUPPE FOR MJØLK 
Styret i Norges Bondelag fulgte på styremøtet 24. september 

opp forslaget på NB-årsmøtet i Loen i juni fra de tre fylkes-

bondelagene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-

Trøndelag om å opprette ei gruppe som skal se på utford-

ringer og tiltak i melkeproduksjon. Gruppa skal legge fram 

en rapport som innspill til jordbruksforhandlingene 2014.  

   I vedtaket pekes det på at melkeproduksjon er en viktig 

bærebjelke i norsk landbruk. Flere produsenter er usikre på 

framtidig drift, investeringsgraden er lav og at det er en 

usikkerhet rundt rekruttering til næringa. Behovet for bedre 

rammevilkår gjør det aktuelt med et utredningsarbeid.  

   Rapporten skal analysere status for melkeproduksjon og 

komme med forslag til tiltak for å styrke denne. Tema som 

økonomi, investeringer, strukturutvikling, arealbruk, kvote-

regelverk, marked/markedsregulering, toll, krav til hold av 

storfe (bl.a. løsdriftskrav og mosjonskrav) og rekruttering 

må belyses.  

Over 90 ansatte ved regnskapskontor i M&R samlet til 

kurs i Molde 27.-29. november. (Foto: Arild Erlien). 

 

KURS FOR SAMARBEIDANDE 

REKNESKAPSKONTOR 
Det årlige tema- og skattekurset for Bondelaget sine samar-

beidende regnskapskontor ble holde på Hotell Alexandra i 

Molde 27.-29. november. Anne Turid Myrbostad var kurs-

vert (Arnar Lyche kursvert 28. november). 

   Over 90 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal 

som har samarbeid med Norges Bondelag deltok på sam-

linga. Programmet gir ansatte mye nyttig og viktig oppdate-

ring på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder. 

   Samlinga startet onsdag 27. nov med temadag. Det var 

denne gang satt opp 2 ulike temakurs å velge mellom som 

hver samlet over 30 deltakere. Temakursene er et samarbeid 

mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet: Roger 

Sagmoen og Tore Borge fra KPMG var forelesere om 

”Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven”. Abacus 

Økonomitjenester AS ved Torill Volden sto for det faglige 

innholdet i kurset om ”Bokføringsregelverket”. 

   Torsdag 28. og fredag 29. november ble det holdt skatte-

kurs for 92 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende 

regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bonde-

lag. Tilsette i eller innehavere av regnskapskontor som har 

samarbeid med Norges Bondelag har rett til å delta på kur-

set. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennom-

gang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at 

regnskapsførere er faglig oppdatert til det kommende års-

oppgjøret. Forelesere var advokat Rune T. Rylandsholm og 

rådgiver Elling Bjerke, som begge er ansatt ved Avdeling 

for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag. 

   Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs: Skatte- og 

avgiftsopplegget for 2013, Aktuelle saker og ofte stilte 

spørsmål, Tap på fordring – pengeinnfordring, Skatteetatens 

time ved Erik Jungeling fra Skatt Øst, Inntekt avkastning av 

gårdsbruk ut over ordinær jord- og skogbruksvirksomhet, 

Bil i næringsvirksomhet, Gården som arbeidsplass – Bonden 

som arbeidsgiver, Når bonden sliter – hvordan hjelpe? Ak-

tuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. og Stats-

budsjettet 2014. 

   Skattekurset har som vanlig noen faste og sentrale prog-

ramposter. På årets skattekurs har Bondelaget også gitt en 

grunnleggende innføring i garden som arbeidsplass og bon-

dens rolle som arbeidsgiver. I tillegg valgte en i år å sette 

fokus på temaet ”Psykisk helse i landbruket” – og hvordan 

regnskapsførere kan hjelpe og hva de kan gjøre som rådgi-

ver. Her orienterte Katarina Myrling fra Landbrukets HMS-

tjeneste sentralt. Under programposten ble to nyansatte 

medarbeidere i Møre og Romsdal presentert. Trude Iren 

Saure ny HMS-rådgiver på Sunnmøre med kontor i Ørsta og 

Kari Fløystad ny HMS-rådgiver Romsdal med kontor Molde
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NYTTIG TEMADAG OM EIGARSKIFTE 
Det vart ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte for 

dei 50 unge og eldre bøndene som deltok på Bondelagets 

temadag på Rica Seilet Hotell i Molde laurdag 19. oktober. 

Frå fylkeskontoret deltok Atle Frantzen og Arild Erlien. 

   Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl  
sto for det faglege innhaldet. 

 M&R Bondelag har kvar 

haust siste åra halde tema- 

dag eigarskifte. Anna kvart  

år er den halde i Molde.  

For  tre år sidan på Stranda 

 og i Surnadal, og i fjor i  

Ørsta og Kristiansund. 

   Ole Houlder Rødstøl er  

partnar i advokatfirmaet  

Øverbø Gjørtz i Molde og samarbeidsadvokat for Møre og 

Romsdal Bondelag. Særlege arbeidsområde er knytt til gene-

rasjonsskifte, forretningsjuss, odelsrett og skatt/arveavgift, 

og har sjølv drive eigen gard med dyr i Molde. 

   Målgruppe for temadagen var alle som skal inn i eller er 

inne i ein eigarskifteprosess. Sjølve prosessen kan ta lang tid 

og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte partar, 

unge og eldre generasjon. Kurset var gratis som ein med-

lemsfordel for medlemar i Norges Bondelag, men ope for 

andre. Ikke-medlemmer betalte kr. 600. Fleire nye unge 

meldte seg inn i Bondelaget i samband med kurset.  

Evaluering av temadag eigarskifte 
Fylkeskontoret sendte i mai/juni e-post til deltakarar dei 

siste åra på temadag om eigarskifte med Bondelagets samar-

beidsadvokat Ole Houlder Rødstøl som foredragshaldar. 

Tilbakemeldingane bekrefter at opplegget er ok, og at delta-

karane er nøgde. 

 

OPPFØLGINGSSAMLING FOR 

UNGE BØNDER 
14 ungdommar deltok på oppfølgingssamling for unge 

bønder på Rica Parken Hotel i Ålesund fredag 8. og laur-

dag 9. mars. Dei deltok på Bondelagets landbrukskonferan-

se og årsmøtemiddag fredag, og hadde eige programopplegg 

laurdag med samtale med Bondelagets generalsekretær Per 

Skorge, gardsbesøk hos Odd Christian Stenerud på Godøya 

og samtale med nestleiar i Tine Midt-Norge, Nina Kolltveit 

Sæter frå Surnadal. Kostnadene vart dekka over budsjettet 

for Prosjekt rekruttering. 

SEMINAR OM KVINNEBØNDER OG 

BONDEKVINNER 
Seminaret ”kvinnebønder og bondekvinner – trenger vi 

kvinnfolk i landbruket?” på Seilet i Molde 11. mars sam-

let 84 deltakere, som var bønder, byråkrater, rådgivere, 

politikere og ellers alle som er interessert i damer og land-

bruk. 

   Fylkesmannen i Møre og Romsdal bevilget kr 90.000 eller 

inntil 67,2 prosent av godkjent kostnadsoverslag i tilskudd 

fra fylkesvise BU-midler til gjennomføring av konferansen. 

   Arrangørene Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeung-

domslaget, Bioforsk, Småbrukarlaget og Fylkesmannen i 

Møre og Romsdal ønsket med seminaret å sette fokus på 

kvinnenes rolle i landbruket. Produksjon av mat er verdens 

viktigste arbeid. I mange land står kvinner for 60–80 prosent 

av matproduksjonen. I Norge er situasjonen en annen. 

   Det har blitt færre ”gardkjerringer” på norske garder. Fra å 

være arbeidsplass for hele familien har stadig flere gårds-

bruk blitt arbeidsplass for en. Og i svært mange tilfeller er 

bonden en mann, og kvinnen har lønnet arbeid utenfor bru-

ket. Noen av spørsmålene som ble tatt opp på konferansen 

var hvordan påvirker dette landbruket og norske bygder, er 

det ønskelig å snu trenden. I så fall – hvilke grep må gjøres? 

   Svaret fra alle innlederne var at vi trenger kvinnfolk i 

landbruket. Det må jobbes målrettet for å gjøre landbruket 

mer attraktiv for kvinner. Skal flere kvinner velge seg inn i 

landbruket, må vi ha mer å tilby. Totalpakken er for dårlig. 

Deltakere på konferansen frontet bl.a. velferdsordningene på 

representantskapsmøtet i Norges Bondelag senere i mars. 

  God mediaomtale av konferansen, og flere intervju og 

reportasjer i etterkant, bl.a. i Tidens Krav, Romsdals Buds-

tikke, NRK Møre og Romsdal og Bondebladet. 

   Globalt perspektiv: Direktør ved Bioforsk Økologisk 

på Tingvoll, Kristin Sørheim, tok på kort varsel åpningsfo-

redraget da informasjonsrådgiveren i Utviklingsfondet måtte 

meldte sjukdomsforfall. Kristin Sørheim belyste kvinnens 

rolle som matprodusent i et globalt perspektiv.  

   Historisk tilbakeblikk: Tidligere museumslektor og 

førstekonservator ved Romsdalsmuseet i Molde, nå pensjo-

nist etter 35 år ved institusjonen. Bjørn Austigard, ga et 

historisk tilbakeblikk på kvinnens rolle i landbruket.  

   Statens mål for kvinner i landbruket: Avdelingsdi-

rektør i Landbrukspolitisk avd. i Landbruks- og matdepar-

tementet, Kristin Orlund, innledet om statens mål for kvin-

ner i landbruket og hvor vi står i forhold til fastsatte mål. 

 

Innledere på seminar 

om ”kvinnebønder 

og bondekvinner”. 

F.v.: Rose Bergslid, 

Berit Hundåla,  

Kristin Sørheim, 

Astrid Brekken, 

Kathrine Kleveland, 

Kristin Orlund, 

Gunn M. Musgjerd, 

Gunn Jorunn Sørum, 

Jenny Klinge,  

Bjørn Austigard  

og Tove Lise Torve 

(Foto: Arild Erlien). 
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   “Toppleder i grønn kjeledress”: Rådgiver ved Bio-

forsk Økologisk på Tingvoll, bonde Rose Bergslid, presen-

terte rapporten Møre og Romsdal Bondelag har fått utført 

om “Toppleder i grønn kjeledress” – 12 kvinner om land-

bruket i Møre og Romsdal. Etter at rapporten ble presentert i 

november 2012, har den fått stor oppmerksomhet i media, 

bl.a. Bondebladet, Nordmørsavisa, Nationen, Romsdals 

Budstikke, Tidens Krav, NRK Møre og Romsdal både radio 

og TV, NRK-Kveldsnytt med egne intervju og kommentarer 

fra landbruksministeren, og et langt innslag i Naturens Ver-

den på NRK-radio søndag morgen 10. mars 2013. 

   Det vanskelige valget: Den 18 år gamle agronomen og 

odelsjenta Gunn Marit Musgjerd fra Musgjerd i Øvre 

Sunndal gjorde inntrykk på forsamlinga da hun på en ærlig 

og oppriktig måte fortalte om det vanskelige valget hun har 

gjort - hun ønsker å bli bonde. Gunn Marit fikk hovedopp-

slaget på NRK Møre og Romsdal 11. mars. 

   Kvinner til topps i norsk landbruk! Leder i Norges 

Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland, tok for seg kvinner 

til topps i norsk landbruk!  

   Hva skal til?: Bygdepolitisk nestleder i Bygdeungdoms 

laget, Gunn Jorunn Sørum, innledet om hva skal til for at 

unge kvinner velger en framtid i landbruket. 

   Landbrukspolitiske grep: Nestleder i Norges Bonde-

lag, Berit Hundåla, snakket om hvilke landbrukspolitiske 

grep som må gjøres for å stimulere flere kvinner til å velge 

landbruk. 

   Hvordan prioriterer damene?: Forfatter og journalist 

i NRK i 40 år, Astrid Brekken, hadde som tema hvordan 

prioriterer damene, og hvordan passer dette med den gene-

relle utviklingen i landbruket. 

   Kvinner som forutsetning for levende landbruk: 
Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, snakket 

om kvinner som forutsetning for et levende landbruk, og om 

Senterpartiets mål og tiltak. 

   Landbruket trenger kvinnfolk: Stortingsrepresentant 

Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, tok opp at landbruket 

trenger kvinnfolk og hva Arbeiderpartiet vil bidra med. 

   Fylkesleder i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag, Karin 

Vartdal, Ørsta, var møteleder.  

   Nylig avgått nestleder i M&R Bondelag, Birgit Oline 

Kjerstad, Haram, foretok oppsummering av konferansen. 

 

 

 
Innledere på møtet om norsk kvalitetsmat 4. april. 

 F.v.: Jarle Sanden, Svenn Arne Lie, Anna Haug og Hans 

Erik Wold. (Foto: Arild Erlien). 
 

MØTE OM NORSK KVALITETSMAT 
Åpent møte om norsk kvalitetsmat – hvordan produserer 

vi den? på Skarstua i Fræna 4. april samlet 58 deltakere, 

og arrangert av Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bioforsk og 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

   Det var bevilget kr 64.000 eller inntil 68 prosent av god-

kjent kostnadsoverslag i tilskudd fra fylkesvise BU-midler 

til gjennomføring av konferansen. 

   I pausene ble det servert håndverksmat som begeistret med 

presentasjon av produkter fra noen dyktige lokalmatprodu-

senter; bakervarer fra Fole Godt, ost fra Derinngården og  

 

gourmetbiff fra Rune Haram. Middagen besto av tradi-

sjonsmat fra Romsdal. 

   Godt hjulpet av hestekjøttskandale har diskusjonen om 

mat og matproduksjon blitt brennaktuell. Hvor kommer 

maten i fra? Og hvordan er den produsert? Dette var noen av 

problemstillingene som ble belyst på møtet. 

   Tilsløring og halvsannheter: Statsviter og forfatter 

Svenn Arne Lie, som har stått i spissen for en ny land-

brukspolitikk, tok opp om det er kobling mellom politikk og 

matkvalitet. Han hevdet at den norske landbrukspolitikken 

er preget av tilsløring og halvsannheter.  

  På lag med naturen: Økologisk melkeprodusent Hans 

Erik Wold, Bollia i Eide fortalte om hvordan han som bon-

de produserer kvalitetsmat ved å spille på lag med naturen.  

   Riktig fôr gir riktig mat: Ernæringsforsker og profes-

sor i ernæring ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 

(UMB) på Ås, Anna Haug, tok opp hvorfor strider myndig-

hetens anbefalinger om sunn mat mot forskningsresultater 

og oppfatninger i forskningsmiljøet. Hun var opptatt av at 

riktig fôr gir riktig mat - vi bør være mer opptatt av hva de 

dyrene vi spiser spiser. Hvis kua spiser mer gras og grovfôr, 

blir melka sunnere. Industrimaten bærer ansvar for mange 

av våre tids sykdommer, mye mer enn det melk og kjøtt gjør 

   Mat i tidligere tider: Direktør ved Romsdalsmuseet i 

Molde, matentusiast Jarle Sanden, fokuserte på mat og 

matlaging i Romsdal i tidligere tider. Hva kan vi lære av 

våre mattradisjoner og ressursutnyttingen i gamle dager? 

Har vi mistet noe på veien? 

Seminaret om  

kvinnebønder  

og bondekvinner  

i Molde 11. mars  

samlet 84 deltakere.  

(Foto: Arild Erlien). 
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Innledere på fagseminar om husdyrgjødsel i Molde 8. april 2013 
 

    
Fra venstre: Trond Malmedal, John Eikenæs, Anders Øverbø, Nils Vagstad, Frode Lysantræ og Oddbjørn Kval-Engstad. 

 

     
Fra venstre: Sverre Heggset, Per Olav Skjølberg, Einar Frogner, Gustav Fystro og møteleder Gunnar Waagen. 
 

FAGSEMINAR OM HUSDYRGJØD-

SEL – TIL NYTTE OG BESVÆR 
62 bønder, rådgivere, byråkrater og forskere deltok på 

konferansen om husdyrgjødsel som Møre og Romsdal 

Bondelag, Bioforsk Økologisk og Landbruk Nordvest ar-

rangerte på Rica Seilet i Molde mandag 8. april.  

   Det var bevilget kr 85.000 eller inntil 65,4 prosent av 

godkjent kostnadsoverslag i tilskudd fra fylkesvise BU-

midler til gjennomføring av konferansen. 

   Bakgrunnen for møtet var utfordringen mange bønder i 

M&R har med å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde, på 

rett plass og til rett tid. Hvordan håndterer vi gapet mellom 

praktisk sitasjon og regelverk? Og hvordan forbedrer vi 

praksisen? var noen av spørsmålene som ble stilt 

   Buskapene har blitt færre men større, og bonden har fått 

mer møkk å håndtere. Mange har for lite gjødsellager og er 

avhengige av å spre møkk om høsten for å sikre nødvendig 

kapasitet fram til våren. Med større drift har også transport-

avstandene til jordbruksarealet økt. Mottrekket er større og 

tyngre gjødselvogner, men dette har sine negative bieffekter 

som mer jordpakking og kjøreskader.  

   Myndighetene arbeider med å revidere regelverket som 

omhandler lagring og spredning av husdyrgjødsel. For å 

endre praksisen i retning bedre utnytting og mindre nærings-

tap, er det ønske om å skjerpe kravene til bonden. Formålet 

med konferansen var å få belyst saken fra ulike ståsted, 

skape en lik forståelse av problematikken samt å sette fokus 

på mulige løsninger.  

   Kostbar nedbør: Konferansen innledet med ”Mye tull 

med bondens gull” ved at melkeprodusentene John Eike-

næs, Gjemnes, Trond Malmedal, Fræna og Anders 

Øverbø, Rauma, fortalte om egne erfaringer med husdyr-

gjødsel. Melkekvotene varierer mellom 300 000 liter – 500 

000 liter, og de er avhengig av mye leiejord. Avstanden til 

leiejorda varierer fra at den ligger like ved gårdene til ca. 25 

km unna på det lengste.  

   Forskning og utvikling: Forskningsdirektør Nils 

Vagstad i Bioforsk tok opp landbruksforskninga som kunn-

skapsleverandør til forvaltningen. Han innledet sitt foredrag 

med at hovedutfordringen i dag er å se rekkevidden og kon-

sekvensen av strukturendringene i sin fulle bredde. Husdyr-

gjødsla er både en ressurs, en kilde til forurensning og et 

utgangspunkt for lover, regelverk og forvaltning.  

   Nytt regelverk: Seniorrådgiver Frode Lysantræ, Land-

bruksdepartementet, orienterte om eksisterende regelverk for 

husdyrgjødsel og status for arbeidet med å revidere gjødsel-

forskriften. Arbeidet har tatt mye lengre tid enn forventet. 

   Lagerkapasitet og kostnader: Rådgiver Oddbjørn 

Kval-Engstad i Landbruk Nordvest tok for seg hvordan 

utvider vi gjødsellagerkapasiteten og hva det vil koste. Han 

presenterte ferske resultater fra en spørreundersøkelse gjen-

nomført i utvalgte kommuner i Møre og Romsdal og Sogn 

og Fjordane. Resultatene fra undersøkelsen viste at 60 % av 

de spurte bøndene i Møre og Romsdal opplever lagerkapasi-

tet som et problem, og mange av de som ikke gjør det baser-

te seg på høstspredning av husdyrgjødsel.  

   Spredeutstyr: Rådgiver Sverre Heggset i Landbruk 

Nordvest presenterte hvordan vi får spredt all møkka i riktig 

mengde på riktig sted til rett tid. Noen av spørsmålene han 

svarte på var: Skal gjødsla felles ned eller spres oppå? Skal 

den transporteres på veg og mark med samme utstyr? Skal 

det brukes hjul, slange eller begge deler?  

   Nye driftsbygninger: Fagkoordinator landbruksbygg 

Per Olav Skjølberg i Norsk Landbruksrådgiving snakket 

om hvordan vi bygger nye driftsbygninger med tanke på 

agronomisk optimal utnyttelse av husdyrgjødsla?  

   Økt matproduksjon: Styremedlem i Norges Bondelag, 

Einar Frogner, tok opp om optimal utnyttelse av husdyr-

gjødsla kontra økt matproduksjon henger sammen.  

   Håndtere gapet: Forsker ved Bioforsk Øst Løken, Gus-

tav Fystro, snakket om hvordan vi håndterer gapet mellom 

praktisk situasjon og regelverk. 

   Paneldebatt: Seminaret avsluttet med paneldebatt med 

flere av innlederne ledet av møteleder Gunnar Waagen. 

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik i M&R Bondelag 

oppsummert dagen med at den aller største utfordringen vi 

ser i kjølvannet av struktureffektiviseringen er å få spredd 

husdyrgjødsla i rett mengde, på rett plass og til rett tid
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4.3  Jordbruksforhandlingene 
 

15. mai ble det enighet mellom staten, Bondelaget 

og Småbrukarlaget om ny jordbruksavtale. Kravet fra 

Bondelaget og Småbrukarlaget var 1,97 milliarder kroner, 

mens tilbudet fra staten på 1,02 mrd. kr lå 950 millioner 

under. Kravet utgjorde 47.000 kroner pr årsverk, mens sta-

tens tilbud utgjorde 25.000 kroner. Statens tilbud ga en 

gjennomsnittlig inntektsheving på 6.000 kroner pr. årsverk 

sammenlignet med andre grupper. 

   Oppgjøret endte med ei ramme på 1270 mill. kroner, til-

svarende en inntektsvekst på 31.000 kroner per års-

verk. Landbruket fikk 65 prosent av sitt krav innfridd. Så 

stor andel av kravet er ikke innfridd siden jordbruksoppgjø-

ret i 1999. Avtalen gir grunnlag for reduksjon i inntektsfor-

skjellen på 12.000 kr/årsverk til andre grupper i samfunnet.  

   Rammen var finansiert med økning av målprisene på 580 

mill. kroner, 500 mill. kroner i økte budsjettmidler, 140 mill. 

kroner i økt jordbruksfradrag og 50 mill kroner fra ledige 

midler fra 2012. Jordbruksavtalen hadde tydelig prioritering 

av korn- og storfekjøttproduksjon, samt grønt. Styret i Nor-

ges Bondelag godkjente 23. mai den fremforhandlede jord-

bruksavtalen for 2013/2014. 

Telefonmøter 
Jordbrukets krav ble lagt fram 26. april. Statens tilbud kom 

7. mai. Samme kveld anbefalte et samlet fylkestyre i Møre 

og Romsdal Bondelag i telefonmøte å gå i forhandlinger.  

   8. mai ble det holdt telefonmøte med fylkesstyret og lokal-

lagslederne om statens tilbud. Totalt 32 personer deltok på 

telefonmøtet. Samtlige lokallag som hadde ordet på tele-

fonmøtet støttet fylkesstyrets syn om å gå i forhandlinger. 

Aksjonsplaner 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges 

Bondelag laget aksjonsplaner. Men denne var ikke sendt ut i 

organisasjonen av hensyn til fortrolighet. Dersom vi fikk 

beskjed fra Norges Bondelag om å høyne aksjonsberedska-

pen, ville fylkeslagets aksjonsplaner umiddelbart blitt sendt 

ut. De seks aksjonslederne fra året før var villige til å være 

aksjonsledere ved et brudd. 

Pressemeldinger på jordbruksforhandlingene  
 26.april: PM fra M&R Bondelag om jordbrukets 

krav ”Moderat krav fra bøndene” 

 7. mai: PM fra M&R Bondelag på statens tilbud 

”Staten tilbyr bøndene halvparten av kravet” 
 15. mai: PM fra M&R Bondelag om inngått jord-

bruksavtale: ”Et viktig skritt i riktig retning” 
 

Moderat krav fra bøndene 
Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner. Det ut-

gjør kr 46 800 per bonde, hvorav 17 000 kroner går til å 

tette noe av inntektsgapet mellom bønder og andre grup-

per. Det må til dersom regjeringa skal nå sine egne mål for 

landbrukspolitikken, sier leder i Møre og Romsdal Bonde-

lag Inge Martin Karlsvik. 

   Det er ikke mye å gå på i forhandlingene. Kamplysten i 

Bondelaget er stor, understreker fylkeslederen. I dag ligger 

bøndenes inntekt 150 000-200 000 under gjennomsnitts-

inntekten for andre. Om ikke bonden kan øke sine inntek-

ter fra landbruket, vil enda færre gårder bli overdratt til 

neste generasjon. Areal vil gå ut av drift, og konsekvensen 

blir mindre norsk mat i butikken. Å produsere trygg mat 

for en voksende befolkning krever inntekts- og velferds-

ordninger som kan konkurrere på linje med andre yrker. 

Korn og storfekjøtt 

Totalkravet på 1 970 millioner kroner inneholder 850 mil-

lioner til dekning av økte kostnader, 830 millioner til lik 

inntektsutvikling som andre og 740 millioner til tetting av 

gap. Korn og storfekjøtt er spesielt prioritert. Skal vi øke 

matproduksjonen i Norge må kornproduksjonen økes, 

både til fôr og mat. Hvert femte storfemåltid er importert. 

Det er derfor nødvendig med en ekstra stimulans til økt 

norsk storfeproduksjon. 

Rekruttering 

Økt rekruttering til landbruket er også prioritert i kravet. 

Det foreslås blant annet å innføre et oppstartstilskudd til 

nye bønder. Gardssparing er et annet forslag. Ungdom 

mellom 20 og 35 år kan avsette penger i fond med skatte-

fradrag. Likeså foreslås det å styrke velferdsordningene 

vesentlig. 

Må innfri 

Denne gangen må regjeringen innfri, sier Karlsvik. Om de 

rødgrønne fortsatt skal bestå etter høstens stortingsvalg, er 

de helt avhengig av en god jordbruksavtale. Vårt krav vil 

ikke gi store utslag for forbrukerne. Melk vil øke med 23 

øre literen og potet med 25 øre kiloen. Dette vil knapt 

merkes i forbrukernes pengepung, avslutter bondelagslede-

ren. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 26.april) 
 

Staten tilbyr bøndene halvparten av kravet 
- Tilbudet fra staten gir et bedre utgangspunkt enn i fjor. 

Likevel er dette bare halvparten av jordbrukets krav, og 

det er utfordrende. Tilbudet ligger noe lavere enn det jeg 

hadde forventet, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bon-

delag, Inge Martin Karlsvik, om statens tilbud i jordbruks-

forhandlingene som ble lagt fram 7. mai. 

   Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

krevde 1,97 milliarder kroner, og tilbudet ligger således 

950 millioner under kravet. Kravet utgjorde 47.000 kroner 

pr årsverk, mens statens tilbud utgjør 25.000 kroner. I til-

legg ble det krevd en investeringspakke på 1,1 milliarder 

kroner utenom ramma, som Karlsvik merker seg ikke er 

nevnt i statens tilbud. 

   Bondelagslederen kommenterer ellers at på pris ligger 

statens tilbud nær jordbrukets krav. På budsjettet derimot, 

er det stor avstand mellom krav og tilbud. – Jeg forventer 

at staten har mer å gå på i eventuelle forhandlinger. Skal 

det bli avtale i år, må staten bruke mer budsjettmidler slik 

at vi får den satsningen som jordbruket har pekt på i sitt 

krav. 

   Statens tilbud vil gi en gjennomsnittlig inntektsheving på 

6.000 kroner pr. årsverk sammenlignet med andre grupper. 

- Det er helt nødvendig når vi vet at en melkebonde i dag 

tjener omkring 300.000 kroner pr. årsverk.  Det er fortsatt 

langt opp til det andre grupper i samfunnet tjener, sier 

Karlsvik. 

   Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik, forventer nå at faglagene ser nøye på tilbudet fra 

staten, før de avgjør om det er grunnlag for forhandlinger. 

- Selv om kravet vi la fram for ei uke siden var moderat, 

vil det gi grunnlag for optimisme som behøves i næringa 

for å øke norsk matproduksjon. Nå gjenstår det å se om 

dette ender med et resultat som kan gi noe av den samme 

effekten, avslutter Karlsvik.  

(Pressemelding fra M&R Bondelag 7. mai) 

http://www.nationen.no/2013/05/07/landbruk/jordbruksoppgjoret/jordbruksoppgjeret/bondeinntekt/jordbruksforhandlingane/8075065/
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Et viktig skritt i riktig retning 
- Årets jordbruksavtale reduserer i snitt inntektsforskjel-

len til andre grupper i samfunnet med 12 000 kroner per 

årsverk. Det er et viktig skritt i riktig retning, men jeg er 

usikker på om det er tilstrekkelig til at regjeringen når 

sitt eget mål om økt matproduksjon, sier leder i Møre og 

Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. 

   15. mai ble det enighet om ei ny jordbruksavtale mel-

lom organisasjonene og staten. Karlsvik sier Møre og 

Romsdal Bondelag hadde håpet på en bedre avtale. Alli-

kevel tolker han dette som et skritt i riktig retning.  

   - Men er det tilstrekkelig til å snu de negative trendene 

i landbruket? Avgangen av bønder er dramatisk stor, og 

rekruttering av nye for liten. Jordbruksarealer går ut av 

produksjon, driftsapparatet forringes og selvforsynings-

graden synker. Skal vi virkelig få gjort noe med de store 

utfordringene, må det sterkere lut til, sier Inge Martin 

Karlsvik. 

Kursendring 

Avtalen markerer allikevel en kursendring ved at inn-

tektsgapet til andre grupper reduseres, fortsetter bonde-

lagslederen. - Vi har fått 65 prosent av vårt krav innfridd 

og det er det beste forhandlingsresultatet siden 1999. Vi 

tror at bruddet i fjor banet vei for dette. Bondelaget har 

fått gjennomslag for sine to hovedprioriteringer som er 

korn og storfe. Kornbøndene får et inntektsløft på drøyt 

kr 50 000 per årsverk. På storfe, som det produseres for 

lite av i Norge i dag, har vi fått et nytt kvalitetstilskudd 

som vil øke produksjonen og kvaliteten.  

   Gjennom avtalen har vi fått gjennomslag for økte pri-

ser på våre produkter, men mindre på overføringer over 

statsbudsjettet. Dette gjør det vanskeligere å utjevne for-

skjellene mellom store og små bruk. Avtalen premier 

derfor mest de største brukene.  

   - Dette er en viktig avtale for norsk matproduksjon 

fordi en barriere er brutt når bønder får sterkere inntekst-

vekst enn andre grupper. Vi håper og tror at dette er star-

ten på en kursendring i landbrukspolitikken. Skal den 

norske matproduksjonen økes, trenger vi flere slike avta-

ler, avslutter Inge Martin Karlsvik. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 15. mai) 
 

 

Politisk kontakt om jordbruksforhandlingene 
Fylkeslaget var gjennom hele vinteren og våren i kontakt 

med fylkespolitikere og stortingsrepresentanter om forhand-

lingene, og ga mange innspill over lang tid.  

Bl.a.  

 i februar samrådingsmøte i Kristiansund mellom Arbei-

derpartiet og Bondelagene i Midt-Norge,  

 i februar gardsbesøk med Helge Orten i Gjemnes,  

 i februar møte med landbruksministeren i Fræna, Surna-

dal og Tingvoll, og landbrukspolitisk møte i Surnadal 

arr. av lokalt Bondelag og fylkesbondelaget der land-

bruksministeren og Rigmor Andersen Eide (KrF) deltok. 

 på Landbrukskonferansen i forkant av fylkesårsmøtet i 

Ålesund i mars deltok Helge Orten (H), Else May Botten 

(Ap) og Steinar Reiten (KrF) i paneldebatt. 

 på kvinnekonferansen i Molde i mars deltok Jenny 

Klinge (Sp), Tove Lise Torve (Ap), Ingrid Opedal (SV). 

 fylkeslaget arrangerte gardsbesøk for Tove Lise Torve 

(Ap) i Halsa med kvinnebønder.  

(Se omtale av møtene og aktivitetene kap 4.2 og 4.4) 

 

Landbruk på partiårsmøter og i fylkesutvalget 
Et enstemmig fylkesutvalg i Møre og Romsdal med politi-

kere fra alle politiske partier, ba 25. februar i sin uttale til 

jordbruksforhandlingene 2013 om at det er avgjørende for 

framtidig matproduksjon i landet at landbruksnæringa blir 

sikret gode nok rammevilkår. 

   Flere av fylkesårsmøtene i de politiske partiene kom i 

mars med uttaler på landbruk. Senterpartiets fylkesårsmøte 

sa at bevilgningene til landbruket må økes og inntektsgapet 

mot andre yrkesgrupper tettes. Kristeleg Folkepartis års-

møte ville at bøndene må få minimum 20.000 kroner mer 

enn det andre grupper får i lønnsøkning. Arbeiderpartiets 

årsmøte krevde at staten i jordbruksoppgjøret bidrar vesent-

lig økonomisk til at inntektene for bøndene kommer opp på 

nivå med andre yrkesutøvere. 

   Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKide) 

med leder Mons Otnes (Ap) i spissen kom med klar bonde-

støtte med brev til statsministerens kontor, departement og 

politikere. I uttalen var de opptatt av at jordbruksforhand-

lingene skulle gi et godt resultat for bonden.  

 

Bondevenn-kampanjen i mars/april traff mange lokale 

Bondelag og fylkeslaget politikere gjennom kåring av Bon-

devenner. Flere var ordførere fra alle politiske partier, fyl-

kespolitikere og stortingskandidater (se mer omtale side 30) 

 

Fleire fylkesstyremedlemmer og lokallagslede-

re hadde mange gode oppslag etter kontakt 

med avisredaksjoner i dagene før og etter at tilbudet 

fra staten var lagt fram, og etter inngått avtale, og fikk også 

fokus på landbrukets krav og jordbruksforhandlingene. 

   Fylkeslagets pressemeldinger (se overfor) ble tatt inn i 

avisene og også fulgt opp redaksjonelt med intervju bl.a. 

med fylkesleder. 

 

Oppsummering i fylkesstyret: 
På styremøtet 27. mai oppsummerte styret i Møre og Roms-

dal Bondelag årets jordbruksforhandlinger: 

   Styret mener det var riktig av Norges Bondelag å inngå 

avtale, men Møre og Romsdal Bondelag hadde håpet på en 

enda bedre avtale. Styret merker seg kursendringen og et 

viktig skritt i riktig retning ved at inntektsgapet til andre 

grupper reduseres med 12 000 kroner per årsverk, men er 

samtidig usikker på om dette er tilstrekkelig til at regjering-

en når sitt eget mål om økt matproduksjon. Det må sterkere 

lut til og flere år med slike avtaler for å snu de negative 

trendene i landbruket med stor avgang av bønder og for liten 

rekruttering av nye. Jordbruksarealer går ut av produksjon, 

driftsapparatet forringes og selvforsyningsgraden synker. 

   Styret tror bruddet i fjor banet vei for at landbruket fikk 65 

prosent av sitt krav innfridd og det beste forhandlingsresul-

tatet siden 1999. Men styret er bekymret for at landbruket 

fikk mindre på overføringer over statsbudsjettet. Dette gjør 

det vanskeligere å utjevne forskjellene mellom store og små 

bruk. Avtalen premierer derfor mest de største brukene.  

   Arbeidet med aksjonsplanene var kommet langt nok i 

forhold til uttalt aksjonsberedskap og aktuelle tiltak. Styret, 

kontoret og lokallagene har så mye erfaring med handtering 

av budskap og media at vi kunne satt i verk de aktuelle tilta-

kene på den tid vi ville fått til konkret forberedelse. Styret 

mener det ville gått greit å mobilisere til aksjoner også i år 

dersom det hadde blitt aktuelt. 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktivitetar 

 
Deltakerne på regionmøtet mellom Bondelaget og Arbeiderpartiet i Kristiansund 4. februar. 

Sittende 1.rekke f.v.: fylkessekretær Egil T. Ekhaugen (M&R Ap), org.-sjef Arnar Lyche (M&R BL), org.-sjef Merete 

Støfring (SFj BL), leder Per Hilleren (S&Fj BL). Sittende 2 rekke f.v.: fylkesordfører Jon Aasen (MR Ap), gruppeleder 

fylkestinget, Bjarne S. Elde (MR Ap), stortingsrepr. Else-May Botten (M&R Ap), fylkesleder Nils P. Støyva (S&Fj Ap). 

Sittende 3.rekke f.v.: stortingsrepr. Tove-Lise Torve (MR Ap), stortingsrepr. Arne Haugen (STr. Ap), nestleder Birgit 

Oline Kjerstad (M&R BL) og fylkesleder Inge Martin Karlsvik (M&R BL). Stående bak fra venstre: stortingsrepr. og 

fylkesleder Eva Kristin Hansen (S-Tr Ap), medlem landbruksutvalget, Carl S. Geving, (N-Tr Ap), nestleder Olav Husby  

(S-Tr Ap), fylkessekretær Ragnar Prestvik (N-Tr Ap), medlem landbruksutvalget, Torfinn Aas (N-Tr Ap), fylkesleder 

Lars Morten Rosmo (S-Tr BL), nestleder Kåre Aakre (N-Tr BL), fylkestingsrepresentant Toril Melheim Strand (MR Ap). 

(Foto: Arild Erlien) 

 

SAMRÅD MED ARBEIDERPARTIET  
4. februar vart det halde regionalt samråd om landbruks-

politikk mellom stortingspolitikarar og fylkespolitikarar i 

Arbeiderpartiet og Bondelaga i fylka Sogn og Fjordane, 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag på 

Grand Hotell i Kristiansund. Totalt møtte det 23 personar. 

   Begge organisasjonar ser det som nyttig å kome saman for 

å få og spørre om råd, og dermed skape betre forståing for 

kvarandre sine synspunkt.  

   Tema var "Regjeringa sin landbrukspolitikk og visjonar 

for framtida", "Korleis skal vi greie auke den norske mat-

produksjonen" og "Forventningar til landbruksoppgjeret." 

   Stortingspolitikar og medlem i Næringskomiteen, Arne 

Haugen, understreka i sitt innlegg at regjeringa har klare 

ambisjonar om å auke norsk matproduksjon i takt med fol-

ketalsutviklinga. Han understreka samtidig at det er ein jobb 

å gjere både politisk og praktisk for å nå dei ambisiøse måla. 

   Fylkesleiar Sør Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, 

skildra utfordringane næringa står over for og fortalde litt 

om strategien Trøndelagsfylka har lagt for å auke produk-

sjonen, både arbeid, kompetanseheving og kapital må til.  

   Per Hilleren, leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, under-

streka i si oppsummering at bondelaget ikkje er ei rednings-

bøye for regjeringa. 
 

 

HØYRES HELGE ORTEN PÅ 

GARDSBESØK I GJEMNES 
Høyres fylkesleder og førstekandidat i Møre og Romsdal, 

Helge Orten fra Midsund og Høyres fylkessekretær Heidi 

Nakken var 1. februar invitert av M&R Bondelag til 

gårdsbesøk hos Bente Bjerkeset Solenes på Batnfjordsøra 

i Gjemnes. Det var en lærevillig og lyttende stortingskandi-

dat som ble orientert om gardsdrifta og landbrukspolitikken. 

   Bente Bjerkeset Solenes, som også leder i Gjemnes Bon-

delag, driver med melkeproduksjon med 160 tonn i kvote. 

Under gardsbesøket fikk Bondelaget presentert en veldrevet 

gjennomsnittsgard i Møre og Romsdal. Bente fortalte om 

garden og drifta si, om hverdagen i fjøset og arbeid ute 

sommer og vinter, om henting og bringing av unger i barne-

hage og unger som skal på skole, om trivsel ved det å være 

bonde, om motivasjon, om utfordringer. 

   Frå M&R Bondelag møtte fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik, organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Arild 

Erlien. Etter omvisning og orientering i fjøset, ble det en god 

prat rundt kaffebordet inne med Høyre-politikerne. Helge 

Orten er også medlem i komiteen for Høyres partiprogram. 

Fra media møtte NRK-TV M&R og Tidens Krav. 

 

 
Fra venstre: Bondelagets fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche, bonde Bente 

Bjerkeset Solenes, og Høyres fylkesleder Helge Orten og 

fylkessekretær Heidi Nakken (Foto: Arild Erlien).



26 

   
Fra venstre: Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), 

bonde Eva Merete Lindseth og landbruks- og matminis-

ter Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (Foto: Arild Erlien) 

 

LANDBRUKSMINISTEREN  

BESØKTE MØRE OG ROMSDAL 
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum 
(Sp) besøkte fylket 4. og 5. februar. Leder i Surnadal Bon-

delag, Oddvar Mikkelsen, tok initiativ til besøket. Statsråden 

ble invitert til fylket av Senterpartiet. Møre og Romsdal 

Bondelag bisto i planlegging og markedsføring av besøkene. 

   Ved ankomst Molde 4. februar fikk ministeren først orien-

tering om ny terminal bygd i tre ved Årø Lufthamn.  

   Deretter gardsbesøk hos Eva Merete Lindseth (34 år) i 

Elnesvågen i Fræna. Her fikk ministeren se og høre ei ung 

småbarnsmor som har satset på nybygd kaldfjøs med melke-

robot. Eva Merete Lindseth er nestleder i Fræna Bondelag. 

Styremedlem i M&R Bondelag, Trond Malmedal presenter-

te Fræna-landbruket, den største landbrukskommunen mel-

lom Stavanger og Trondheim og blant de ti største i landet 

på mjølkeproduksjon. 

   Ved Tine-meieriet i Elnesvågen fikk landbruks- og mat-

ministeren omvisning og orientering av meierisjef Espen 

Schefte om produksjonen av Tine-flaggskipet Jarlsbergost, 

som er et av de mest kjente norske varemerkene i USA.  

   Ved ankomst Surnadal var det ei kort orientering om regi-

onalt samarbeidsprosjekt for lokalmat på indre Nordmøre.  

   Mandag 4. februar kl. 20.00 inviterte Surnadal Bondelag 

til åpent landbrukspolitisk debattmøte i Svorkasalen i 

Surnadal Kulturhus med 140 tilhørere i salen, Det var inn-

ledninger ved landbruks- og matminister Trygve Slagsvold 

Vedum (Sp), stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide 

(Krf), stortingsrepresentant Arne L. Haugen (Ap) og fyl-

kesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik. Spørsmål og kommentarer fra salen ble styrt av 

ordstyrerne Oddvar Mikkelsen og Anne Saltrø Polden.  

   Tirsdag 5. februar startet med gardsbesøk på Nord-

vikstranda i Surnadal. Leder i Surnadal Bondelag, Oddvar 

Mikkelsen, hadde invitert landbruks- og matministeren til 

orientering og prat i Nordmørslåna, og befaring på garden 

der han og foreldra har bygd samdriftsfjøs. 

   Besøket i Møre og Romsdal ble avsluttet med gardsbesøk 

på Aspøya i Tingvoll, der far og sønn Arne Magnus og Jan 

Ingvar Aasen orienterte om garden de driver sammen. Arne 

Magnus er tidligere fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde-

lag, Jan Ingvar er leder i Straumsnes Bondelag. 

   Det var også stort engasjement under ministerbesøket fra 

media med reportasjer og omtale i bl.a. NRK Møre og 

Romsdal, Romsdals Budstikke, Trollheimsporten.no, Tidens 

Krav, Driva og Aura Avis. 

Fra venstre: Leder i Halsa Bondelag, Marte Halvorsen, 

nestleder i M&R Bondelag, Anne Katrine Jensen, Silje 

Fjelnset, Ragnhild Liabø Fjeldset og stortingsrepresen-

tant Tove-Lise Torve (Foto: Arnar Lyche). 

 

STORTINGSREPRESENTANT  

TOVE-LISE TORVE (AP) BESØKTE 

KVINNEBØNDER I HALSA 
Stortingsrepresentant Tove-Lise Torve (Ap), Sunndal, 

besøkte tre kvinnelige bønder i Halsa 2. mai. 
   På Bondelagets seminar ”Kvinnebønder og bondekvinner” 

i Molde i mars ytret hun ønske om å besøke kvinnebønder. 

Møre og Romsdal Bondelag tok henne på ordet, og tok initi-

ativ til Halsa-besøket. Med på turen deltok Bondelagets 

nestleder Anne Katrine Jensen og organisasjonssjef Arnar 

Lyche. Bedriftsbesøkene i Halsa ga Tove-Lise Torve et godt 

innblikk i landbrukets muligheter og utfordringer. Avisa 

Tidens Krav dekket besøket.  

   Besøket startet hos Ragnhild Liabø Fjelstad på Liabø. 

Hun er i ferd med å bygge ny driftsbygning for melkekvote 

på 200 tonn. Alternativet til å bygge ut, er å legge ned drifta.  

  Neste stopp var Valsøya hvor Silje Fjelnset holder til. Hun 

er den yngste av de kvinnebøndene som fikk besøk, og dri-

ver i en gammel og tungdrevet bygning. Det imponerte å se 

hvor smart og kreativt bygningen er utnyttet.  

   Besøket ble avsluttet i Valsøyfjord hos Marte Halvorsen, 

som også er leder i Halsa Bondelag. Hun har utvidet eksiste-

rende båsfjøs og er godt fornøyd med. Hun kunne presentere 

et imponerende strøkent husdyrrom.  

 

 
Landbrukspolitisk debattmøte i Surnadal 4. februar. 

F.v.: stortingsrepresentant Arne Haugen (Ap), fylkesle-

der Bondelaget, Inge Martin Karlsvik, landbruksminis-

ter Trygve Slagsvold Vedum (Sp), stortingsrepresentant 

Rigmor Andersen Eide (KrF) 
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Gardsbesøk i Aure 28. oktober: F.v: Bondelagets fyl-

kesleder Inge Martin Karlsvik, melkeprodusent og styre-

leder i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Olav Håkon 

Ulfsnes, stortingsrepresentant Pål Farstad, leder i Aure 

og Tustna Bondelag, Erik Olufsen, fylkesleder i Venstre, 

Ragnhild Helseth og organisasjonssjef Arnar Lyche i 

M&R Bondelag. (Foto: Anne Vik, Nordvestnytt). 

 

NYVALGT STORTINGSREPRESEN-

TANT FOR VENSTRE, PÅL FAR-

STAD, PÅ GARDSBESØK I AURE 
Nyvalgt stortingsrepresentant for Venstre, Pål Farstad, 

Kristiansund, var 28. oktober på gardsbesøk i Aure. Det 

var melkeprodusent og styreleder i Felleskjøpet Nordmøre 

og Romsdal, Olav Håkon Ulfsnes, som inviterte til sigt-

seeingtur i Aure. Med på turen var også Venstres fylkesleder 

Ragnhild Helseth fra Kristiansund. 

   Bondelaget stilte mannsterk med lokallagsleder Erik Oluf-

sen, fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef 

Arnar Lyche. Fra utkikkspunktet Brekka innerst i Årvåg-

fjorden fikk Farstad se hvordan jordlappene ligger spredt 

mellom åser og høgdedrag. Turen ble avsluttet i nyfjøset til 

leder i Aure og Tustna Bondelag, Erik Olufsen. 

   - Vi vil ikke ha dramatiske endringer i landbrukspolitik-

ken, men videreføre dagens satsing, sa Pål Farstad, som 

havnet i begivenhetens sentrum etter stortingsvalget. Hans 

parti Venstre ble jokeren i det politiske spillet. Landet fikk 

mindretallsregjering, men sammen med Venstre har regje-

ringspartiene flertall på Stortinget. Ikke nok med det – Pål 

Farstad ble medlem i Stortingets næringskomité som be-

handler landbrukssaker. Han kan bli politikeren som vipper 

avgjørende landbrukssaker den ene eller andre vegen de 

kommende fire årene.  
 

 
Fra Åpen Gard på Vestnes med Guttorm Kjelsvik og 

Helge Øverås som servitører. (Foto: Birgitte Forshaug) 

Sittende foran leder i Rauma Bondelag, Anders Øverbø, 

og stående bak vertskapet, det nederlandske ekteparet 

Selma Damman og Arno Landman, som kjøpte garden 

for to år siden (Foto: Arild Erlien). 
 

1.050 BESØKENDE PÅ ÅPEN GARD 
De tre åpne Gard-arrangementa som ble holdt hadde totalt 

besøk av 1.050 personer. Bønder i Møre og Romsdal åpnet 

grinder og fjøsdører, og inviterte publikum til Åpen Gard for 

å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. 

   Åpen Gard er landbrukets store familiearrangement, og 

Bondelaget sin viktigste døråpner mellom landbruket og 

resten av befolkninga. Det er lokale bondelag som står bak 

arrangementene, og med god hjelp fra øvrige lokale land-

bruksorganisasjoner. 

   Fylkeskontoret inngikk avtale med Gjensidige om at de 

dekker 15.000 kroner i annonsering av Åpen Gard. 

Rauma Bondelag arrangerte Åpen Gård på Unhjem 

Gård i Isfjorden søndag 25. august med 150 besøkende. 

Både småbarnsfamiliene og den aktive bonden koste seg 

med aktiviteter. Vertskapet Selma Damman og Arno 

Landman hadde lagt til rette med mange aktiviteter for barn 

og voksne: tråtraktor, barneridning, hopping i høy, melking, 

jurklutkasting, natursti, prøveligging i «senga» til kua og en 

veterinær kom for inseminering av ku og avhorning av kalv. 

Vestnes Bondelag holdt arrangement søndag 1. sep-

tember på Åsvin med Søren Johan Øverås og Anette 

Øverås som vertskap. Over 500 besøkende var innom, og 

de fikk oppleve det meste som kan oppleves på en gard. 

Fræna Bondelag hadde Åpen Gard søndag 8. septem-

ber på Lindset i Malmefjorden med Anne Rygg Lindseth 

og Jon Arne Lindseth som vertskap. Både små og store 

koste seg, over 400 besøkende fant veien til arrangementet. 
 

 
Vertskapet Anne Rygg Lindseth og Jon Arne Lindseth 

(t.v.) sammen med Fræna Bondelags nestleder Eva Me-

rete Lindseth, leder Gunnar Flore, styremedlem Roger 

Håseth (Foto: Arild Erlien). 
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     ”Ferdafolk” med Ingunn Linge Valdal og Knut Ivar Bøe.    Tingvoll-trioen Bente Sørvik, Toril Romfo og Rose Bergslid 

 

  
Fjørtoft-bonden Odd Einar Fjørtoft og tidligere første-

konservator ved Romsdalsmuseet, Bjørn Austigard. 

 

     
Stortingskandidatene Tove Lise Torve (Ap), Sunndal og 

Helge Orten (H), Midsund, og debattleder Knut Hustad, 

Ørsta. (Foto: Arild Erlien). 

 

MATFESTIVALEN 
Tidligere nestleder i Bondelaget, Birgit Oline Kjerstad, 

Haram, har fra 2012 vært Bondelagets representant i styret 

for Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Hun ble gjenvalgt 

til styret på generalforsamlinga i 7. mai 2013. Nestleder 

Anne Katrine Jensen møtte her for M&R Bondelag. 

   I februar orienterte Birgit Kjerstad bondelagsstyret om den 

økonomiske usikkerheten. Det lå da an til at fylkeskommu-

nalt tilskudd til festivalen ville falle bort, og at det ikke ble 

noen festival. Begrunnelsen fra fylkeskultursjefen var at 

Ålesund kommune hadde strøket sitt faste tilskudd. Med 

denne fellesfinansieringa ville festivalen mistet over 1,2 mill 

kroner i støtte. Men senere på våren fant politikerne i Åle-

sund midler til festivalen, og tilskuddene ble opprettholdt. 

   Festivalen ble holdt fra 21. til 24. august og var flyttet 

tilbake til Sparebanken Møre Arena (tidligere Sunnmørshal-

len). Der fikk en samlet alt under ett tak innendørs. Bl.a. var 

NM i kokkekunst tilbake i Ålesund. 

   Møre og Romsdal Bondelag var som aksjonær og medeier 

i Den Norske Matfestivalen i Ålesund med på aktiviteter 

under den 29. matfestival i Ålesund. Stedet var hovedscena i 

storhallen fredag 23. august (Se egen omtale under) 

    Møre og Romsdal Bondelag deltok ikke med stand under 

festivalen. Men Birgit Oline Kjerstad var tilstede som sty-

remedlem i Matfestivalen, og deltok alle dager. 

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik deltok 20. august på 

konferansen "Matkultur og reiseliv" med fokus på sammen-

hengen mellom en levende matkultur og næringsutvikling 

innen lokal matforedling, landbruk og reiseliv.  
 

 

BØD PÅ STERKE MENINGER 

OG GODE OPPLEVELSER 
Fra hovedscena i Sparebanken Møre Arena (tidl. Sunn-

mørshallen) under Matfestivalen bød Møre og Romsdal 

Bondelag fredag 23. august på sterke meninger og gode 

opplevelser. I et to-timers program fra kl. 14.00 til kl. 16.00 

”om vårt daglige brød” ble det framført musikk og under-

holdning, faglige og historiske innslag og politisk debatt. 

   Gruppa ”Ferdafolk” med Knut Ivar Bøe og Ingunn 

Linge Valdal spilte fantete og fantasifull fjordamusikk. Det 

var lokal musikk fra de indre fjordbygder på Sunnmøre. 

   Rose Bergslid, Bente Sørvik, Toril Romfo, Tingvoll 

fulgte opp med skråblikk i form av skuespill - om bonden og 

kua. Vi siterer Tove-Lise Torve: ”Tenk å ta landbrukspoli-

tikken slik på kornet og presentere på en slik måte!” 

   Den frittalende Fjørtoft-bonden Odd Einar Fjørtoft 

hadde mye på hjertet med appellen ”Bonden trengs”. 

   Tidligere førstekonservator ved Romsdalsmuseet i Molde, 

Bjørn Austigard, kåserte om ”By og land hand i hand”. 

   Bondelagets arrangement ble avsluttet med politisk de-

batt om den norske maten. Arbeiderpartiet eller Høyre, gjør 

det noen forskjell? Stortingskandidatene Tove Lise Torve 

(Ap), Sunndal og Helge Orten (H), Midsund, stilte opp, og 

med Knut Hustad fra Ørsta som kyndig og god debattleder. 

I en engasjerende debatt utfordret debattlederen politikerne 

på flere temaer, og avslørte at det er ulike meninger og vekt-

legging av virkemidlene mellom Arbeiderpartiet og Høyre. 
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Er vi for stinne til å bry oss? 
Har velstanden blant folk flest gjort oss stinne og mette? Har 

vi glemt noe på veien? Trenger vi en påminnelse nå rett før 

stortingsvalget? Det var noe Bondelaget prøvde å samle 

publikum til, men det er tydeligvis lettere å komme i kontakt 

med folk gjennom maten med smaksprøvene og matboder 

vegg i vegg i hallen enn med den "åndelige" føda! 

   Tilbakemeldingene fra de over 50 tilhørerne som møtte 

opp var et kjempebra program med musikk og underhold-

ning, faglige og historiske innslag og politisk debatt. Pro-

grammet var et godt forsøk på å gi Den Norske Matfestiva-

len i Ålesund et litt videre innhold enn bare ei "messe" for 

handel og gratis smaksprøver. Men det er ikke lett å få byens 

folk i "tale" på en fredags ettermiddag i finværet like etter 

ferien. Hva må til for å engasjere mette nordmenn? Er lite 

oppmøte et bilde på det ulike fokuset det er på landbrukspo-

litikk i næringa og hos folk flest i byene? 

   Møre og Romsdal Bondelag fokuserte på i sin invitasjon at 

i uminnelige tider har plantedyrking, husdyrhold og fiske 

vært grunnlaget for møringenes eksistens. Folk livberget seg 

på det landet kunne gi dem og de fleste måtte slite for sitt 

daglige brød. Og dette harde og arbeidsomme livet har bi-

dratt til å forme møringene. Men tidene har endret seg. Nå er 

det velstand blant folk flest, og vi er stinne og mette. Har 

dette gjort noe med oss? Har vi glemt noe på veien? Trenger 

vi en påminnelse? Nå – rett før stortingsvalget. 

   På styremøtet 17. september kommenterte styret om 

en bør vurdere å ikke satse så mye på egne utadretta aktivi-

teter under Matfestivalen, men heller bruke tid og ressurser 

på å delta på seminar og arrangement som arrangeres av 

festivalen. M&R Bondelag kan holde styremøte i Ålesund i 

festivaluka. 

 

STAND PÅ FK-VEKA I MOLDE 
Fylkesbondelaget hadde stand alle tre dagar 10.–12. april, 

betjent av fylkeskontoret. Anne Turid Myrbostad onsdag, 

Atle Frantzen og Arild Erlien torsdag, Arild Erlien fredag. 

 

STAND, SKOLEDAG OG POLITIKK  
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 

fredag 30.august til søndag 1. september. Arrangementet  

var den femte i rekken, og i følge arrangøren tidenes messe 

med vel 18.000 små og store innom portene de tre dagene 

arrangementet pågikk.  

   Bondelaget stilte også i år med stand sammen med 18 

andre organisasjoner i landbruket. Fredag 30.aug: Anne 

Turid Myrbostad. Lørdag 31.aug: Arild Erlien. Søndag 1. 

sept: Arild Erlien. 

   Fredag var Bondelaget medarrangør av en vellykket sko-

ledag med undervisning for over 400 tiendeklassinger, 

der organisasjonssjef Arnar Lyche hadde en av de seks 

postene elevene var innom. 

   Tidlig på året tok Bondelaget og Dyregod-Dagane initiativ 

til et møte i Ålesund med NRK for å drøfte opplegg under 

arrangementet. NRK-radio Møre og Romsdal hadde fredag 

ettermiddag direktesending i tre timer, og inkludert valgde-

batt om landbrukspolitikken mellom stortingskandidatene 

Jenny Klinge (Sp) og Helge Orten (H). Her stilte Bondela-

gets fylkesleder Inge Martin Karlsvik opp som medkom-

mentator til debatten i radioen. 

 

 

FAGSEMINAR DYREGOD-DAGANE 
Politikk, agronomi og dyrevelferd var tema på fagseminaret 

som M&R Bondelag, Småbrukarlaget, Landbruk Nordvest 

og Bioforsk arrangerete i Kulturstua på Batnfjordsøra under 

Dyregod-dagane lørdag 31. august kl 11.00–13.30, og med 

fylkesleder Inge Martin Karlsvik som møteleder. 

   Hvordan når vi målet om økt norsk matproduksjon, var 

tema for direktør i Felleskjøpet, Lars Fredrik Stuve, sitt 

foredrag. Daglig leder i Landbruk Nordvest, Ivar Bakken, 

snakket om hva som må til for å få økte avlinger. Kristin 

Sørheim, direktør ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll, satte 

fokus på dyrevelferd sett i lys av strukturendringene i land-

bruket. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete 

Furuberg, avrundet og oppsummerte fagseminaret. 

   Evaluering: På styremøtet 17. september sier styret at de 

ikke er fornøyd med oppmøtet. Arrangøren av Dyregod-

dagane bør unngå at slike seminar kolliderer med andre 

aktuelle arrangement for målgruppa. Bondelaget bør bidra 

med noe faglig, men kanskje vurdere å kutte ned til kortere 

seminar (en time uten matservering) 

 

  
Organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, Arnar 

Lyche, på en av postene elevene var innom på skoleda-

gen. (Foto: Anne Turid Myrbostad) 

 

Fra venstre: møteleder og leder i M&R Bondelag, Inge 

Martin Karlsvik, direktør i Bioforsk, Kristin Sørheim, 

direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, leder i 

Småbrukarlaget, Merete Furuberg og daglig leder i 

Landbruk Nordvest, Ivar Bakken. (Foto: Arild Erlien). 
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BONDEVENN 
Landbruket har mange støttespillere, og matproduksjon gir 

store ringvirkninger til andre næringer. I kampanjeperio-

den 11. mars - 10. april skulle lokale Bondelag finne fem 

til ti ”bondevenner” i sitt område, og hedres for sitt bidrag 

eller positive holdning til landbruket. Lokallaga fikk tilsendt 

pakke med t-skjorter, diplom og brosjyrer. 

   Kampanjen ga mange gode mediaoppslag fra utnevning i 

lokale Bondelag. Fylkeslaget utnevnte bondevenner og delte 

ut T-skjorter på arrangementene sine i mars og april. Kam-

panjen fortsatte fram mot stortingsvalget. Bilder og omtale 

av bondevenner ble fortløpende lagt ut på hjemmesida. 

Her er noen presseklipp/omtale vi hadde tilgang til: 
 

 Bondevenner i Averøy: Bondelaget på Averøya har 

påskjønnet sine støttespillere - vararepresentant på Stor-

tinget, Steinar Reiten (KrF), dyrlegen Steinar Laugsand 

og semintekniker Ola Henry Stormo, 3 lærlinger innen 

landbruket Silje Gustad, Stian Gustad og Per Edvin 

Grønlie, regnskapsfører John B. Nedal, og forbrukernes 

representant, Anne Marit Gaarden Stene, ved catering-

bedrift i Smevågen på Bremsnes (brunsvika.net) 
 

 Utmerka til "Bondevenn" i Surnadal: Grøne 

skjorter og diplom utdelt av Surnadal Bondelag og Toda-

len Bondelag «Bondevenn». Ingebrigt Moen, som politi-

kar og fagkonsulent i kommunen, ordførar Mons Otnes 

(Ap), Geir Forbregd i avisa Driva, leiar for Indre Nord-

møre Landbrukstenester, Eli Gulla, kunderådgjevar 

landbruk, Ola Krangnes for Surnadal Sparebank, veteri-

nær Frode Andresen. (Driva) 

 

 Vestnes Bondelag gjer landbruket meir synleg: Tre 

ordførarar, ein prest og ein hotelleigar var blant dei 

frammøtte rundt frukostbordet til Vestnes bondelag. Dei 

er bondevennar. Både lokalpolitikarar og andre stilte opp 

i fjøsen til Søren Johan og Anette Øveraas (ROMS-

DALS BUDSTIKKE)  
 

 Utnevnte bondevenner i Tingvoll: Jens Kristian 

Eikrem fra Straumsnes Bondelag og Guro Røttingsnes 

fra Tingvoll Bondelag, kåret transportørene Arild Ulset 

og Ottar Ulset, journalist Yngve Lie i Aura Avis og vete-

rinærene Anne Lise Gausetvik og Synnøve Sæbø til 

bondevenner. (Tidens Krav) 
 

 Nordvestnytt fikk pris - bondevenn: Under Aure 

og Tustna Bondelag sitt kaffemøte ble lokalavisa Nord-

vestnytt tildelt prisen Årets bondevenn. Daglig leder og 

redaktør i lokalavisen, Ivar Torset, takket leder i bonde-

laget, Erik Olufsen for utmerkelsen. (Nordvestnytt) 
 

 Bondevenner i Rindal: Rindal Bondelag utnevnte 

Knut Sognæs Hauso (dyrebilsjåfør), Bjarne Lund (jord-

brukssjef), Ola T. Heggem (ordfører) og Einar Asphaug 

(repr. for de ansatte ved RBL). (Trollheimsporten) 
 

 Bondevenner i Rauma: Frammøtte politikere på 

jordvernseminaret fikk en oppmerksomhet fra Bondela-

get - t-skjorte med påskriften «Bondevenn». Leder i 

Rauma bondelag, Anders Øverbø, var svært begeistra for 

at hele elleve faste kommunestyrerepresentanter hadde 

møtt fram. (Romsdals Budstikke) 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondevenner-i-averoey-article73242-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/utmerka-til-bondevenn-i-surnadal-article73244-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/vestnes-bondelag-vil-gjere-landbruket-meir-synleg-article73276-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/utnevnte-bondevenner-i-tingvoll-article73328-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/nordvestnytt-fikk-pris-bondevenn-article73488-3270.html
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Forfatter Edvard Hoem ble utnevnt til Bondevenn på 

landbrukskonferansen i Ålesund 8. mars av nestleder i 

M&R Bondelag, Birgit O. Kjerstad (Foto: Arild Erlien). 
 
 Bønder i Stranda heidra nye venner: Fire lokale per-

sonar blei utnemnde til bondevenner då Stranda Bonde-

lag inviterte til kortreist lunsj på Matbuda: Lærar ved 

restaurant- og matfag ved Stranda v.g skule, Odd Høyås, 

marknadssjef Strandafjellet Skisenter, Ellen-Beate Wol-

len, dagleg leiar Matbuda, Vebjørn Skog, dagleg leiar 

Tind Spekevarer, Rune Lødøen. – Ein bondevenn treng 

ikkje nødvendigvis å gå god for heile landbrukspolitik-

ken. Men ein bondevenn er glad i norsk mat, forstår at vi 

treng bønder til jobben og forstår helst at det kostar litt 

for god mat, sa nyvalt styremedlem i M&R Bondelag, 

Gunnhild Marie Overvoll. (SUNNMØRINGEN) 
 

 Ytre Haram Bondelag har utnemnt flotte gutar i 

alderen 10-14 år til bondevenner: Sander Klokk, Jona-

than Vedeld Haram og Oliver Klokk. Dei har ikkje vakse 

opp på gard, men har likevel svært stor interesse for alt 

som har med gardsdrift å gjere. 
 

 Haukås skole bondevenn: Fræna Bondelag utnemnt 

Haukås skole til Bondevenn. (Romsdals Budstikke) 
 

 Bondevennskjorte til Gjermundnes-elever: Eide 

Bondelag utdelte Bondevennskjorte til de tre ungdom-

mene fra Eide som går på Gjermundnes Landbruksskole, 

som er landbrukets fremtid: Hillevi Halås Eltvik, Torhild 

Stakvik og Mette Halås. Videre til landbrukssjef Håkon 

Slutås og veterinær Kolbjørn Ugelstad. 
 

 Bondevenner på politikarmøte i Skodje: For-

mannskapet i Skodje vart kåra til bondevenner på politi-

karmøte på Skodje Fellesfjøs: Modolf Hareide (Sp), 

Torbjørn Skodjereite (H), Tone Fylling (Ap), ordførar 

Terje Vadset (Frp), Lidvar Giskeødegård (H), varaordfø-

rar Kari Grindvik, (V). (Avisa Nordre) 
 

 Giske Bondelag kåret bondevenner på Bondekafè 

før våronna: ordfører Knut Støbakk, kunstner Inger K. 

Giskeødegård, herredsagronom Nils Sanden, Jon Ole År-

seth fra landbrukskontor, veterinærene Lars Audun Gå-

semyr/Ørjan Valderhaug, avløser Hans Jakob Gjøsund. 
 

 Studentene Merete Haugen og Mari Bøe ved Høgsko-

len i Molde utnevnt til bondevenner av fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik og nestleder Anne Katrine Jensen. De 

holder på med  prosjekt om tillitsvalgte i landbruksorga-

nisasjonene. 

Stortingskandidatene fra venstre: Ingrid Opedal (SV), 

Volda, Jenny Klinge (Sp), Surnadal og Tove Lise Torve 

(Ap), Sunndal, ble utnevnt til Bondevenner. Kun Jenny 

Klinge ble valgt til Stortinget. (Foto: Arild Erlien) 

 

STORTINGSVALGKAMPEN 
Stortingsvalget 9. september ble drøftet på mange styre-

møter, der planlegging av aktiviteter og møter med politike-

re og partier har vært tema. Hva kan vi gjøre for å påvirke 

politikere og velgere til å fokusere på den norske matpro-

duksjonen? Og hvordan får vi fram skillelinjene mellom de 

politiske partiene i landbruks- og matpolitikken? Det var de 

store spørsmålene det ble jobbet etter.   

   Fylkeslaget har siste året hatt god politikerkontakt, og 

stortingskandidater har deltatt på mange av våre arrange-

ment (se omtale på andre sider i årsmeldinga): 

 Februar 2013: Samrådingsmøte i Kristiansund mellom 

Arbeiderpartiet og Bondelagene i Midt-Norge. 

 Februar: Gardsbesøk Helge Orten i Gjemnes. 

 Februar: Landbrukspolitisk møte i Surnadal arr. av lokalt 

Bondelag og fylkesbondelaget der landbruksministeren 

og Rigmor Andersen Eide (KrF) deltok. 

 Mars: Fylkesårsmøtet Bondelaget. Helge Orten (H), Else 

May Botten (Ap), Steinar Reiten (KrF) i paneldebatt. 

 Mars: Kvinnekonferanse i Molde: Jenny Klinge (Sp), 

Tove Lise Torve (Ap) og Ingrid Opedal (SV). 

 Mai: Gardsbesøk Tove Lise Torve (Ap) i Halsa. 

 August: Matfestivalen i Ålesund. Debattmøte mellom 

Helge Orten (H) og Tove Lise Torve (Ap). 

 August: Dyregod-dagene i Gjemnes. Bondelaget med 

initiativ til NRK-debatt om landbruk mellom Jenny 

Klinge (Sp) og Helge Orten (H). 
 

 
Frå venstre: Else-May Botten, Tove Lise Torve, Inge Martin 

Karlsvik og Birgit Oline Kjerstad. (Foto: Arild Erlien). 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/boender-i-stranda-heidra-nye-venner-article73484-3270.html
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Rundballeaksjon for Matvalget 
Ved hjelp av rundballer fortalte bønder over hele landet at 

stortingsvalget er et MATVALG. I den siste uka før valget 

kom det opp mange rundballer langs veiene i Møre og 

Romsdal for å synliggjøre at valget handlet om hvor mye av 

maten i Norge norske bønder skal produsere i framtida, og 

hvor i landet det vil skje.  Likeså var målet med kampanjen 

å få fokus på at det er viktig at folk bruker stemmeretten sin. 

   Fylkeskontoret hadde uka før valget en ringerunde til 

mange lokallag med oppfordring til å legge ut rundballer 

med påskrift. 

   Bilder og presseklipp fra hele fylket ble lagt ut på hjem-

mesida. Rundballeaksjonen slo godt an i media, de fleste 

aviser og mediaorgan i Møre og Romsdal hadde omtale med 

bilder på trykk i ukene før stortingsvalget. 
 

Brosjyre Matvalget 
I august fikk alle lokallag tilsendt direkte fra Norges Bonde-

lag en firesiders brosjyre i posten, MATVALGET. 

Små/mellomstore lag vil få 300 brosjyrer, større lag 600 

brosjyrer. Bondelaget ønsket at denne brosjyra ble delt ut i 

postkassene i nærområdet. Hensikten var å få velgerne til å 

la hensynet til norsk matproduksjon veie tungt når de skulle 

avgi sin stemme. Målet var å påvirke de påvirkbare. 
 

Telefonmøte foran stortingsvalget 
Lokallagsledere og fylkesstyret ble innkalt til peptalk om 

aktiviteter i valgkampen om kvelden 26. august. P.g.a. flott 

vær med sol og mot slutten av slåtten var deltagelsen dårlig, 

slik at møtet ble ikke den peptalken foran valget som vi 

hadde tenkt. Det som ble drøftet var siste innspurt mot val-

get - hva kan fylkeslaget og lokallaga gjøre de siste ukene. 
 

 

 

Leserinnlegg/pressemelding 
I innspurten av valgkampen sendte fylkeslaget ut 3 leserinn-

legg/pressemeldinger: 

 

Næringsmiddelindustri ❤ Landbruk 
Det er eit skjebnefellesskap mellom norsk landbruk og 

norsk næringsmiddelindustri. Stem på parti som støttar 

norsk landbruk. 

   Norsk mat kostar meir enn den gjer på utsida av gren-

sene våre. Grunnane til dette ligg i klimaet vårt og i at 

lønns- og kostnadsnivået er høgare, slik at innsatsfakto-

rane er dyrare.  I forhold til inntekta i Norge, er imidler-

tid maten billegare. Vi bruker i snitt berre 11 % av inn-

tekta vår på mat (inkludert drikke og snop). Dette er av 

det aller minste i verda. 

   Norske bønder produserer halvparten av den maten vi 

nordmenn et. Matproduksjon i Norge sysselsett 100.000 

menneske, og er dermed ein av fastlandsnorge sine aller 

største næringar.  Næringsmiddelindustrien utgjør 40.000 

av disse 100.000 arbeidsplassane. At Stranda har sin del 

av desse, er vel alle klar over. Landbruket og nærings-

middelindustrien sørger for fire prosent av BNP.  

   For å til ein viss grad beskytte norsk matproduksjon, er 

det importvern på nokre landbruksprodukt. Høyre og 

Fremskrittspartiet vil redusere eller fjerne importvernet.  

For næringsmiddelindustrien kunne det vere lokkande at 

ein kunne få tak i billegare råstoff i utlandet. Dette er ein 

svært kortsiktig tanke: 

   Norsk landbruk har god kvalitet og godt omdømme, og 

næringsmiddelindustrien drar vekslar på dette. 

   Næringsmiddelindustri på utanlandsk råvare vil også 

kunne gjerast billegare i utlandet. Det er sannsynleg at 

ein vil bli utkonkurrert og utflagga. 

   Norsk næringsmiddelindustri er sterkt knytta opp mot 

norsk landbruk. Har du interesse for norsk næringsmid-

delindustri, så ver også interessert i norsk landbruk og 

norske bønder. Vi er på lag! Godt val! 

(Lesarinnlegg 2. september styremedlem 

Gunnhild M. Overvoll) 
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Fra ledermøtet på Håholmen 8. og 9. november (Foto: Arild Erlien) 

 

Vestlandsbonden frykter blåblå  

landbrukspolitikk 
Mange bønder tror de vil gi opp gårdsdriften dersom Høy-

re og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk blir satt ut i li-

vet. En ny undersøkelse viser at på landsplan er det bøn-

dene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland 

som ser mørkest på en blåblå landbrukspolitikk. 

   Både Høyre og Fremskrittspartiet er klare på at de øns-

ker seg en ny retning for det norske landbruket. På opp-

drag fra Norges Bondelag har Agri Analyse gjennomført 

en undersøkelse hvor bønder blir bedt om å ta stilling til 

hvordan de to partienes landbrukspolitikk vil innvirke på 

deres gårdsbruk. 

   I de tre Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og 

Fjordane og Hordaland sier hele 64 prosent av bøndene at 

de vil komme til å legge ned dersom FrPs landsbrukspoli-

tikk blir satt ut i livet. Med Høyre-politikk sier 39 prosent 

av bøndene at de vil avvikle. 

   - Dette viser hvilket retningsvalg dette valget er. Vi kan 

miste det Norge vi kjenner når så mange av bøndene tror 

de vil avikle med Høyre og FrPs politikk. Norske bønder 

fikk tilbake optimisme ved årets jordbruksoppgjør og er 

villige i å levere god, ren mat til en voksende befolkning, 

sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. 

   Bøndene er også bedt om å vurdere konsekvensene av en 

videreføring av landbrukspolitikken til dagens regjering. I 

de tre Vestlandsfylkene svarer bare 3 prosent at de vil av-

vikle dersom dette skjer, de fleste bøndene svarer at de vil 

fortsette som i dag. En stor andel svarer også at de vil øke 

produksjonen. Grunnen til at Høyres og Fremskrittspartiets 

politikk ble tatt hver for seg, er fordi det er ganske stort 

sprik blant de fire borgerlige partiene, hvor Kristelig Fol-

kepartis politikk ligger svært opp til dagens regjering, og 

Venstre befinner seg i en mellomposisjon. 

   Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland har i 

dag 9.200 aktive bønder. Er resultatene fra denne undersø-

kelsen representative for hva som vil skje med landbruket 

på Vestlandet i fremtiden, vil 5.900 bønder slutte dersom 

FrPs politikk blir satt ut i livet. Med Høyre vil 3.600 bøn-

der slutte. 

   Det er flest små og mellomstore bruk som vil forsvinne, 

langt mer enn naturlig avgang. Undersøkelsen viser at ho-

vedårsakene til at bøndene ser mørkt på framtida er de to 

partienes ønske om å kutte i overføringene til jordbruket 

og planene om å myke opp tollvernet av norske land-

bruksvarer. 

   - Selv de store brukene ser ikke mulighet til å utvikle seg 

slik Høyre forventer. Det burde være en vekker til de som 

ønsker at vi i Norge satser videre på fremtidens mest etter-

spurte produkt, mat, understreker Nils T. Bjørke. På lands-

basis er det bøndene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjorda-

ne og Hordaland som ser mørkest på en blåblå landbruks-

politikk, mens det er færrest bønder som sier de vil legge 

ned i Rogaland. 

(Pressemelding M&R Bondelag 3. september) 

 

Fremskrittspartiet om toll, bistand  

og dobbeltmoral 
Mange bønder er opprørte etter at stortingsrepresentant for 

FrP, Harald Tom Nesvik, har skrevet feilaktig om land-

bruk og toll i flere aviser her i fylket. 

   Nesvik skriver blant annet: ”For noen år siden solgte 

norske butikker eksotiske varer som alligator, antilope, 

struts med mer, men regjeringen satte en effektiv stopper 

for dette salget ved å sette inn straffetoll på disse produk-

tene. Dermed har regjeringen satt en effektiv stopper for 

import av mat fra den tredje verden og samtidig vernet om 

norske bønder. ” 

   Faktum er at slik straffetoll aldri har blitt innført. Det er 

ingen toll på slike eksotiske produkter. Derimot er det toll 

på landbruksprodukter som konkurrerer med produkter vi 

kan produsere selv her i landet. Slik som for eksempel 

storfekjøtt, sauekjøtt, melk, ost, grønnsaker m.m. På grunn 

av vårt høye kostnadsnivå kan de fleste land produsere mat 

billigere enn Norge. Akkurat som andre land også har bil-

ligere leger, økonomer, journalister og politikere. Spørs-

målet er om vi skal ha en egen norsk matproduksjon? Vil 

vi det, er et effektivt importvern helt nødvendig. 

   Bakgrunnen for at regjeringen i fjor økte norsk toll på 

enkelte typer ost og kjøtt, var en dramatisk økning i impor-

ten av slike varer. I hovedsak fra EU. Vi stod i en situasjon 

hvor blant annet Coop vurderte å bytte ut norsk ost som 

Norvegia og Jarlsberg med importert ost. Det var helt nød-

vendig å ta grep. 

   Noen av verdens fattigste land tjener på den norske tol-

len. Toll- og kvotefri markedsadgang for alle produkter fra 

verdens minst utviklede land (MUL) er et sentralt tiltak i 

Norges bistandspolitikk. Industrilandene har toll, mens vi 

importerer tollfritt fra de fattigste landene. Derfor får de 

konkurransefortrinn på grunn av den tollen som Nesvik vil 

fjerne. 

   Harald Tom Nesvik kommer også med flere tvilsomme 

påstander i sitt avisinnlegg. Jeg synes det er ille når våre 

folkevalgte slenger om seg med halvsannheter og usannhe-

ter, når de argumenterer for sin politikk. Det er ikke tillits-

vekkende. Norge trenger stortingspolitikere som lytter til 

folket og som søker kunnskap, og ikke lettvinte populister. 

Det er uklokt å velge ”pratmakere” til å styre landet. 

(Lesarinnlegg 3. sept. org.-sjef Arnar Lyche) 
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NYTT POLITISK LANDSKAP 
Stortingsvalget 9. september ga regjeringsskifte. Høyre, Frp, 

Venstre og KrF fikk flertall i Stortinget. 

Den nye Mørebenken 2013-2017 ser slik ut:  

 Else-May Botten (Ap), Molde,  

 Fredric Holen Bjørdal (Ap), Ørsta,  

 Harald Tom Nesvik (Frp), Ålesund,  

 Oskar Grimstad (Frp), Hareid,  

 Helge Orten (H), Midsund,  

 Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund,  

 Rigmor Andersen Eide (KrF), Ålesund,  

 Jenny Klinge (Sp), Surnadal,  

 Pål Farstad (V), Kristiansund. 
 

Fylkeslaget sendte 13. september e-post til Høyre i Møre og 

Romsdal ved stortingsrepresentantene Helge Orten og Eli-

sabeth Røbekk Nørve og fylkessekretær Heidi Nakken, der 

Bondelaget gratulerte med valgresultatet og inviterer til 

dialog og gardsbesøk for å gi de folkevalgte best mulig 

innsikt og forståelse i landbrukets muligheter og begrens-

ninger.   
 

Regjeringserklæringen til Solberg-regjeringen (Høyre og 

Frp) ble lagt fram 7. oktober, den såkalte Sundvollen-

erklæringen. Fra Norges Bondelag ble regjeringsplattformen 

omtalt som Høyrepolitikk skrudd et par knepp til høyre. 

Høyre og FrP har ikke flertall sammen, og er avhengig av 

støtte fra andre partier på Stortinget for å få gjennomslag. 

Høyre og FrP inngikk samarbeidsavtale med KrF og Venst-

re, og skal først søke støtte hos disse to partiene i Stortinget. 

Etter at regjeringserklæringen ble lagt fram, sa både Venstre 

og spesielt KrF at det vil være vanskelig å støtte regjeringas 

landbrukspolitikk, fordi den bryter med deres politikk på 

dette området. 
 

16. oktober ble statsrådene i Solberg-regjeringen presentert. 

Ny landbruks- og matminister ble Sylvi Listhaug (FrP) 

fra Ørskog. Det var mange presseoppslag både i riksmedia 

og i avisene i Møre og Romsdal de påfølgende dagene. 
 

Fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik, sendte 

samme dag 16. oktober gratulasjon til den nye landbruksmi-

nisteren som ble lagt ut på hjemmesida: 

Gratulerer fra Møre og Romsdal Bondelag 
- Gratulerer med utnevnelsen til landbruksminister, skri-

ver fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Mar-

tin Karlsvik, til nyutnevnt statsråd Sylvi Listhaug fra 

Ørskog, og inviterer på gardsbesøk i fylket. - Du vil nok 

komme til å oppleve mange utfordringer og tøffe oppga-

ver i tiden som kommer, men jeg tror og du vil finne stor 

glede med å jobbe med en av landets mest varierte og 

spennende felter, skriver han. 

Inge Martin Karlsvik viser til at landbruket i Norge og i 

Møre og Romsdal er preget av stadig endringer. - Selv 

om vi i Bondelaget og dere i Frp er uenige om en god del 

ting, håper jeg ministeren og faglagene kan jobbe konst-

ruktivt sammen på en del områder. 

Han avslutter gratulasjonen med å invitere den nye 

landbruks- og matministeren fra Ørskog på gardsbesøk 

på Sunnmøre ved første anledning hun er i hjemfylket. - 

Her vil vi prøve å gi deg et positivt møte med offensive 

og dyktige bønder, skriver fylkesleder i Møre og Roms-

dal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. 
 

29. oktober mottok vi takk fra statsråden for hyggelig hilsen 

og invitasjon til gårdsbesøk. Statsråden planlegger besøk til 

Møre og Romsdal, men dato for besøket er ikke fastsatt. 
 

22. oktober ble komite-fordelinger i Stortinget kjent. Ny-

valgt stortingsrepresentant for Venstre, Pål Farstad fra 

Kristiansund, ble medlem i Stortingets næringskomité, 

der landbruk er sentralt tema. 
 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik sendte 22. oktober gratu-

lasjon til Pål Farstad: 
Gratulerer med plassen på Stortinget. Som du vet, er 

landbruket en av de viktige næringer i vårt fylke. Vi i 

Møre og Romsdal Bondelag vil gjerne invitere deg til 

samtale og gardsbesøk på Nordmøre ved en snarlig an-

ledning. Vi håper da å få til en positiv drøfting om hva 

som er viktig for landbruket i vårt fylke. Hvordan kan vi i 

Bondelaget og Venstre samarbeide for å få en økt verdi-

skapning, enda bedre ressursutnytting, sikre rekruttering 

mm. De gode løsningene for landbrukspolitikken er så og 

si alltid funnet med skiftene regjeringers samarbeid med 

sentrum. Med Venstrerepresentant på Stortinget fra vårt 

fylke ser vi det som viktig å styrke samarbeidet.  
 

Møre og Romsdal Bondelags fylkesleder og organisasjons-

sjef hadde møte med stortingsrepresentant Pål Farstad og 

Venstres fylkesleder Ragnhild Helseth under gardsbesøk i 

Aure 28. oktober (se omtale side 27) 
 

Statsråd Sylvi Listhaug har ennå ikke vært på ”landbruksbe-

søk” i Møre og Romsdal, utenom besøk hos foreldrene på 

hjemgarden i Ørskog med riksmedia på ”slep” 22. oktober. 
 

Om kvelden fredag 15. november sendte generalsekretæren 

ut en hastesak til styret i Norges Bondelag, fylkesledere og 

org-sjefer om at regjeringa ba om bråk ved at de vil rever-

sere %-toll for ost og kjøtt. Det ble oppfordret til å ta kon-

takt med politikere på borgerlig side med mål om å få de til 

å sende meldinger til regjering og partiledelse. Likeså allian-

separtnere både i LO, NHO og bondevenner. 

Landbrukskonferanse 

i Ålesund 8. mars. F.v.:  

Steinar Reiten, Averøy 

(2.kandidat KrF), 

Helge Orten, Midsund 

(1.kandidat Høyre), 

Heidi Nakken, Vestnes 

(fylkessekretær Høyre) 

og generalsekretær i 

Norges Bondelag, 

Per Skorge  

(Foto: Arild Erlien) 
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Fylkesleder videresendte e-posten til fylkesstyret med opp-

fordring om å kontakte politikere fra Møre og Romsdal. I 

løpet av helga tok fylkesstyret kontakt med mange politi-

kere på telefon eller e-post. Bl.a. Elisabeth Røbekk Nørve 

(H), Pål Farstad (V), Helge Orten (H), Bjørn Lødemel (H), 

Leif Helge Kongshaug (V), Knut Flølo (Frp), Oskar Grim-

stad (Frp), Fredrik Holen Bjørdal(Ap), Jenny Klinge (Sp). 

 

Organisasjonssjef Arnar Lyche sendte 16. november e-post 

til stortingsrepresentantene Helge Orten (H) og Pål Far-

stad (V): 
Nationen meldte i går at regjeringa vil gjøre om tollen 

på ost og kjøtt som den forrige regjeringa innførte fra 1. 

januar. Jeg siterer EU- og EØS-minister Vidar Helgesen 

slik han ordla seg i Stortinget: Importvern er viktig for 

lønnsomheta i norsk landbruk, men hensynet til norske 

forbrukere og norsk matvareindustri tilsier at tollmurene 

bør reduseres. Regjeringa mener at norsk landbrukspro-

duksjon tåler konkurranse på kvalitet fra andre land. 

Nye internasjonale handelsavtaler i framtiden kan dess-

uten gjøre det nødvendig med større omlegginger av 

jordbrukspolitikken, sa Helgesen til Stortinget. 

   Dette er en krigserklæring mot landbruket. Myndighe-

tene lytter overhode ikke til næringa, men demonstrerer 

at den er villig til å ofre store deler av dagens norske 

landbruk. Fastsatt mål om økt norsk landbruksproduk-

sjon mister alt innhold. Fine ord fra landbruksministeren 

om å skape optimisme, forutsigbarhet og satsingsvilje 

blir meningsløse. Det er bøndene som har satset millio-

ner i bruksutbygging som vil slite mest med nattesøvnen 

når kanskje det aller viktigste fundamentet for norsk 

landbruksproduksjon blir fjernet. Importvern blir omtalt 

som noe som kan reduseres eller økes. Det er det enten 

eller, påstår jeg. Er tollmuren ikke tilstrekkelig vil den 

ikke greie å demme opp for importen. Våre naboland 

med Danmark i spissen, står klar til å forsyne det norske 

markedet med enda flere meieriprodukter og kjøtt.  

   Ca 20 prosent av bøndene i Møre og Romsdal er over 

60 år og snittalderen ligger godt over 50. Med andre ord 

– skal vi videreføre produksjonen trenger vi rekruttering. 

Men hvem vil satse under slike vilkår? Med en slik risi-

ko? Landbruket er langsiktig. Når en velger bruksutbyg-

ging må en tenke langt inn i framtida. Slik som verden 

ser ut nå, vil jeg ikke råde ungdommer til å investere 

millioner i landbruk. All erfaring fra våre naboland til-

sier at det er uklokt. Eksempelvis er samlet gjeld i dansk 

landbruk på 364 milliarder kroner, og det blir sagt at 

dansk landbruk står i fare for å velte hele den danske 

økonomien. Også i Norge øker landbruksgjelda drama-

tisk. Samlet gjeld er nå på ca 50 milliarder. Det er ca 1,5 

ganger omsetningen.  

   Det må være berettiget å spørre. Hva mener regjeringa 

med sine målformuleringer for norsk landbruk? Er det 

bare festtale, eller er det alvorlig ment? Hvis det er se-

røst ment blir det meningsløst å reversere tollendringene 

som ble gjort ved nyttår. Det blir å sparke beina under 

det norske landbruket. 

 

Fylkesstyret drøftet 17. desember den politiske situasjo-

nen og nytt politisk landskap. Helt siden valgresultatet var 

det blitt oppfordret fra Bondelaget sentralt om å ha god 

dialog med regjeringspartiene.  

   Møre og Romsdal Bondelag har invitert både landbruks-

ministeren, Høyre og Frp på gårdsbesøk. Dette er ennå ikke 

blitt gjennomført, men vi har fortsatt en stående avtale om 

gårdsbesøk. Arbeiderpartiet er klare til å fronte landbruk og 

ønsker å spille på lag med oss. Vi har også god dialog med 

Venstre, KrF, Sp og SV. 

   På bakgrunn av at det har kommet mange landbrukspoli-

tiske utspill fra den nye statsråden og nye regjeringen som 

har skapt debatt og oppfattes som negative saker for norsk 

landbruk, drøftet også styret i desember om en skal legge 

seg på en konfrontasjonslinje eller samarbeidslinje med den 

nye regjeringen. Bakteppet er at Høyre før valget ville redu-

sere overføringene til landbruket med 1,5 milliarder kroner. 

FrP ville før valget redusere overføringene til landbruket 

med 5,5 milliarder kroner. 

   I løpet av to måneder med ny regjering kom det saker som 

Nei til foreslått markedstiltak i svinenæringen, Skatteøkning 

i forbindelse med arveavgiften, Regjeringen vil varsle EU 

om at ostetollen blir kuttet, Ja til etablering av IKEA på 

matjord - Delijordet i Vestby i Akershus, Ja til omdispone-

ring av 1000 dekar dyrka jord i Trondheim, Regjeringen 

øker dieselavgiften og Regjeringen vil fjerne priskontroll på 

gårdsbruk 

   Fylkesstyret sa i sitt vedtak at styret i Norges Bondelag 

avgjør den politiske hovedstrategien, men Møre og Romsdal 

Bondelag vil komme med innspill internt i Bondelaget. 

Fylkesstyret drøftet ei fortrolig prioriteringsplan for møter 

med politikere og for det politiske arbeidet framover. 

 

 

FYLKESBROSJYRE - ”BONDEN AR-

BEIDER FOR DEG OGSÅ” 
Også i 2013 er M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om 

landbruket i Møre og Romsdal” ajourført ved behov og 

brukt i vårt kontinuerlege informasjons- og haldningsska-

pande arbeid, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 

alliansepartnarar, medlemmer og praktiserande bønder m.fl, 

og utdelt til media, og på møter og arrangement i fylkeslaget 

og andre sin regi. 

Meierisjef Espen Schefte 

(t.v.) ved Tine Elnesvågen 

i Fræna tok 4 februar imot 

daværende landbruksmi-

nister Trygve Slagsvold 

Vedum, stortingsrepresen-

tant Jenny Klinge (Sp) og 

styremedlem i M&R Bon-

delag Trond Malmedal. 

Stablene med Jarlsbergost 

imponerte ministeren. 

(Foto: Arild Erlien) 
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KOMMUNEBROSJYRER OM  

LANDBRUKET 
Kommunebrosjyrene for dei 36 kommunane i fylket som 

Bondelaget har hatt nokre år med lokale faktaopplysningar 

og presentasjon av næringa i kommunen, hadde ikkje vore 

endra vesentleg dei siste 10 åra. I januar 2013 vart dei bety-

deleg fornya og justert med innhald-, tekst- og noko layout-

messig. Mellom anna fekk vi nye tal for m.a. årsverk- og 

omsetnadsstal frå NILF, samt vedteken Landbruksmelding 

for M&R med ny og meir omtale av produksjonar i ein del 

kommunar. Vidare vart det teke med argument for norsk 

landbruk slik det har vore etterlyst frå ein del lokallag og 

tillitsvalde dei siste åra. Mesteparten av det som sto før er 

med, men noko er flytta og utvida. 

  Lokale bondelag bruker desse brosjyrene ved presentasjon 

av næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre grupper, 

utadretta arrangement som Open Gard, bygdedagar, land-

bruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på fylkeskonto-

ret ved bestilling frå lokale bondelag. Brosjyra er distribuert 

til politikarar og andre målgrupper. 

   Når alle tal og fakta er samla og presentert kommunevis på 

denne måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale 

bondelag å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale 

bondelagsleiarar er at ein slik enkel foldar er ein fin måte å 

presentere næringa på. 

   Innhaldet i brosjyrene er ein enkel presenta-

sjon/informasjon om m.a. årsverk og omsetnad i dei ulike 

produksjonar i kommunen, jordbruksareal og prosent pro-

duksjonsareal, antal gardsbruk, gjennomsnittdekar, antal 

mjølkebruk, og produsert mengde mjølk og kjøtt i kommu-

nen. Vidare er produksjonen i kommunen omrekna til års-

forbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukt, og 

årsforbruket kjøtt pr. person. 

 

 

HEIMESIDE OG MEDIAKONTAKT 
På Bondelaget si heimeside  

www.bondelaget.no/moreogromsdal vert det heile tida lagt 

ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, pressemel-

dingar, lesarbrev, kurs- og møteomtale og andre artiklar frå 

fylkesbondelaget. Redaksjonelle mål for heimesida er låg 

terskel, aktuelt, meldingsblad, info om møter og kurs med 

påmelding, arkiv der ein finn det som har vore, aktuelle 

saker og nytt frå lokallaga. 
 

Fylkeslaget sender ut pressemeldingar/lesarinnlegg og in-

formasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på e-

post. Media følgjer ofte opp desse sakene gjennom intervju 

og reportasjar, og tek ofte på eige initiativ kontakt med til-

litsvalde og tilsette om aktuelle landbrukspolitiske saker. 

   Også lokallaga sine tillitsvalde og bønder er flinke til å 

markere næringa med saker i lokalavisene.  

   Styret føler at landbruksnæringa og Bondelaget er interes-

sant å følgje med og omtale av media. Fylkeslaget har god 

kontakt med og stadige førespurnader frå aviser og ra-

dio/TV. 
 
 

PRESSEKLIPP 
I eiga mappe på heimesida vert det fortløpande lagt ut pres-

seklipp med omtale av landbrukssaker frå aviser og andre 

mediaorgan i M&R Særleg fylkesleiar og organisasjonssjef, 

men også andre styremedlemmer, vert kontakta av media.  

   Her er nokre døme på aktuelle saker som er tekne opp 

av media siste året: 

 21.01.2013: Bønder tar seg ikke råd til ferie: Mangel på 

kvalifiserte avløsere gjør at mange bønder velger vekk fri-

dagene. – Det koster veldig mye å ha en avløser, og du får 

ikke refundert alle kostnadene hvis du skal ha en skikkelig 

god ferie, sier organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og 

Romsdal Bondelag. (NRK MØRE OG ROMSDAL)  
 

 01.02.2013: - Politikerne må tenke seg om: Bondelagets 

fylkesleder Inge Martin Karlsvik reagerer spontant på at 

formannskapets medlemmer i Gjemnes drar på befaring og 

ser på en av de beste jordbrukstomtene, indrefileten av 

dyrkajord, når de skal se på sykehustomt. Attpåtil uten å 

kontakte grunneierne først. - Silset samdrift drives av dyk-

tige folk. Det blir litt respektløst når eiendommene deres 

blir vurdert som aktuell sykehustomt, uten at de først er 

kontaktet, sier Inge Martin Karlsvik (TIDENS KRAV) 
 

 26.03.2013: Nå må regjeringen innfri: Bondelagsleder 

Inge Martin Karlsvik har store forventninger til årets land-

bruksoppgjør. – Jeg tror regjeringen fikk en vekker med 

alle demonstrasjonene i fjor. De er nødt til å innfri i år, og 

jeg tror dette er siste sjanse til å holde partiløftene, sier 

Karlsvik. (NRK MØRE ROMSDAL) 
 

 08.04.2013: Kyrne skit meir enn før - gjødselkjellerane 

renn over: Dagens kyr et meir og skit meir enn før. Det 

skaper store utfordringar for bøndene, og møkka renn 

over. Løysinga kan vere at dei må bygge større gjødsel-

kjellarar. Hos gardbrukar Trond Malmedal i Fræna ligg det 

1400 kubikk med kuskit i gjødsellageret. I dag møttest 

bondenæringa til eit seminar om husdyrgjødsel i Molde, 

fjernt frå kumøkklukta. (NRK MØRE OG ROMSDAL) 
 

 25.04.2013: Bondelaget støttar pelsdyrnæringa i No-

rangdal: M&R Bondelag støttar pelsdyrnæringa. Det er ei 

legitim næring, seier fylkesleiar Inge Martin Karlsvik. Han 

har registrert pelsdyrhaldar Steinar Nordangs utspel om 

dei dramatiske konsekvensane i Norangdal dersom Arbei-

darpartiet får stortingsfleirtal for å avvikla pelsdyrnæringa. 

Det vil bety at fem farmar vert avvikla i det området her i 

fylket med størst konsentrasjon av pelsdyrhald. Leiar Knut 

Hustad i Hjørundfjord Bondelag er svært oppgitt over ved-

taket på Ap sitt landsmøte. (MØRE-NYTT) 
 

 27.05.2013: Talet på unge bønder er halvert: Sidan 

tusenårsskiftet er talet på unge bønder i Noreg nesten hal-

vert samstundes som mange gardbrukarar nærmar seg pen-

sjonsalderen. Difor startar Bondelaget eit treårig prosjekt 

for å hjelpe eldre bønder med dei vanskelege vala for å 

berge vidare drift på gardane og hindre nedlegging av 

bruk. – Det er stor spenning rundt generasjonsskiftet på 

mange gardsbruk, seier organisasjonssjef i M&R Bonde-

lag, Arnar Lyche (NRK MØRE OG ROMSDAL) 
 

 17.06.2013: Vil ha nasjonal melkegruppe: Mange mel-

kebruk kan stå for fall de nærmeste årene. Bondelagene i 

M&R og Trøndelag vil ha en nasjonal melkegruppe som 

skal se på utfordringene for melkebøndene. – Antall pro-

dusenter har gått dramatisk ned. Rundt 40 prosent er usikre 

på om det blir drift videre på gården, sier nestleder i M&R 

Bondelag Anne K. Jensen (NRK MØRE ROMSDAL) 
 

 26.07.2013: Store verditap for det norske samfunnet: 

Importering av fôr til folk og fe vil føre til store verditap 

for både bønder og den norske næringsmiddelindustrien, 

sier fylkesleder Inge Martin Karlsvik. Mange bønder blir 

nødt til å kutte voldsomt i besetningen for å takle vinteren 

etter en elendig førsteslått, som for noen bare resulterte i ti 

prosent av fôret de trenger. (NRK MØRE ROMSDAL) 
 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/boender-tar-seg-ikke-raad-til-ferie-article72022-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/politikerne-maa-tenke-seg-om-article72214-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/karlsvik-naa-maa-regjeringen-innfri-article72966-3270.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/bondelaget-stoettar-pelsdyrnaeringa-i-norangdal-article73504-180.html
http://www.bondelaget.no/moere-og-romsdal/bondelaget-stoettar-pelsdyrnaeringa-i-norangdal-article73504-180.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/store-verditap-for-det-norske-samfunnet-article74975-3270.html
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 04.09.2013: Protest med rundballar i Stranda: Med Frp 

og Høgre ved makta vil norsk landbruk bli kraftig svekka. 

Det meiner Norges Bondelag, som har sett i verk ein rund-

balleaksjon. I Strandadalen var mjølkebonde Gunnhild 

Overvoll raskt på pletten med sine rundballar i går. – Eg 

har fått låne plass hos naboen. Dei blir meir synleg her, 

enn hos meg, seier Overvoll. (SUNNMØRSPOSTEN) 
 

 04.09.2013: Karlsvik frykter de blåblå: Mens Høyre og 

Frp gleder seg over gode meningsmålinger, skjelver vest-

landsbonden med tanke på hva som kan være i vente. 

Bondelagets leder Inge M. Karlsvik ber medlemmene lese 

partiprogrammene og stemme på parti som vil sikre norsk 

landbruk ei trygg framtid (ROMSDALS BUDSTIKKE) 
 

 03.10.2013: Bondelaget og NHO forbereder seg på en 

ny politisk hverdag: Både NHO og Bondelaget er spent 

på hva som blir resultatet av regjeringsforhandlingene 

mellom Høyre og Frp. – Ja jeg er spent, veldig spent, sier 

NHO-direktøren i M&R, Torill Ytreberg. – Hvor vil vi i 

landbrukspolitikken, hvordan skal maten produseres? Der 

er den forrige og den nye regjeringa på to forskjellige lin-

jer, sier fylkesleder i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik 

(NRK MØRE OG ROMSDAL) 
 

 08.10.2013: Frykter blå-blå politikk vil kvele gårdsdrif-

ten: Bondelagsleder Inge Martin Karlsvik frykter blå-blå 

politikk vil føre til at stadig flere gårder vil forsvinne. Nå 

varsler han et knallhardt landbruksoppgjør neste år. 

Karlsvik understreker at det er de mellomstore landbruke-

ne som danner grunnfjellet i gårdsdriften i M&R. Mange 

av disse kan få det vanskelig når både overføringene og 

prisnivået skal ned. (NRK MØRE OG ROMSDAL) 
 

 09.10.2013: Møre og Romsdal Bondelag venter spent 

på blåblå framtid: Reduserte overføringer og svekket 

tollvern skaper sterk uro for framtida blant bønder i M&R. 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik frykter at vilkårene for 

distriktsjordbruket blir forverret med Høyre og Frp ved 

makta (ROMSDALS BUDSTIKKE) 
 

 09.10.2013: Bondelagslederen advarer mot overpro-

duksjon: Leder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik, 

advarer mot endringer i konsesjonslov og kvoter som kan 

gi overproduksjon. Den nye regjeringen varsler større rå-

derett over egen eiendom for å få en mer kostnadseffektiv 

matproduksjon (NRK MØRE OG ROMSDAL) 
 

 16.10.2013: Frykter Frp i regjering: Odd Helge Gang-

stad frykter hva som vil skje med norsk landbruk når land-

bruksministeren kommer fra Frp. Men storbonden fra Mi-

døya gi Listhaug en sjanse (ROMSDALS BUDSTIKKE) 
 

 16.10.2013: Vil invitere Listhaug på gardsbesøk: List-

haug kjem frå Ørskog. Det ser bondelagsleiar Inge Martin 

Karlsvik kan vere positivt. – At ho kjem frå Distrikts-

Noreg og frå eit gardsbruk, er i alle fall ikkje ei ulempe. 

No vil M&R Bondelag invitere landbruks-minister Sylvi 

Listhaug på gardsbesøk i fylket (SUNNMØRSPOSTEN) 

 30.11.2013: Fiskarlagsårsmøtet: – Lar oss ikke true: Vi 

må ikke la oss true av trusler om sanksjoner mot fiskeri-

næringen fra EU. Vi må stå sammen om verdens matpro-

duksjon, sa nestleder i M&R Bondelag, Anne Katrine Jen-

sen fra Gjemnes, til fiskerne på årsmøtet i Møre og Roms-

dal Fiskarlag i Kristiansund (TIDENS KRAV) 
 

 23.12.2013: Dieselregninga opp 9.000 kr: Leder Grete 

Skar Misfjord i Vestnes Bondelag er både skuffet og for-

undret over avgiftshoppet på diesel til landbruket som fi-

nansminister Siv Jensen (Frp) står bak. Leder i M&R R 

Bondelag, Inge Martin Karlsvik, sier avgiftsøkningen på 

avgiftsfri diesel er større enn den har vært de siste 12 år til 

sammen. (ROMSDALS BUDSTIKKE) 
 

AKTUELLE TAL OM LANDBRUKET 
På heimesidene i mappa ”Fakta om landbruket i M&R” er 

det lagt ut oppdatert statistikk for kommunane og aktuelle 

tal om næringa, statistikkar og tabellar om: Areal og gards-

bruk i drift. Mjølkeproduksjonen. Struktur i mjølkeproduk-

sjonen. Kjøp og salg av mjølkekvote. Kvotesalg i kommu-

nane 1997-2013. Gardsbruk i drift 1996-2013. Mjølkebruk 

antal 1996-2013. Slaktemengde kommunane 2000-2010. 

884 mjølkebruk i M&R 

Tal frå Statens Landbruksforvaltning (SLF) viser at det i 

august 2013 var 2.788 foretak i Møre og Romsdal som 

søkte om tilskot. Dette er 6,5 prosent av bruka i landet og 69 

færre enn året før. 

  884 mjølkebønder i M&R som søkte om produksjonstil-

skot i august 2013. Dette er 51 færre enn året før. Antal 

mjølkekyr i Møre og Romsdal er redusert med 786 siste året, 

og var i august 21.242 mjølkekyr. I år 2000 var det 2.081 

mjølkebønder og 29.098 mjølkekyr i Møre og Romsdal. 

   Det vart i 2013 produsert 145,8 millionar liter kumjølk i 

Møre og Romsdal, som er 1,2 millionar liter mindre enn året 

før, og over 10 millionar liter mindre enn i år 2000. Fylket 

har 28 geitebruk som produserer 2,5 millionar liter geit-

mjølk. Dette er 2 færre bruk enn året før. M&R har vel 12 

prosent av produksjonen og geitene i landet. 

   Gjennomsnittsgarden i fylket er på 195 dekar. I dei to 

største jordbrukskommunane, har Fræna eit gjennomsnitt på 

271 dekar pr. bruk og Ørsta 186 dekar pr. bruk. 

   Jordbruksarealet i drift er på 544.579 dekar, som er 5,5 

prosent at jordbruksarealet i Norge. Dette er over 65.000 

dekar mindre jordbruksareal enn i år 2000, og nedgangen 

tilsvarar meir enn heile jordbruksarealet i drift i fylkets 

største jordbrukskommune Fræna. 

   Av jordbruksarealet i drift i Møre og Romsdal blir 517.049 

dekar, eller 95 prosent, brukt til grovfôrproduksjon, 

13.459 dekar til korn, 1.785 dekar til potet og 1.931 dekar til 

grønsaker, frukt og bær. 

   Det er 128 samdrifter i mjølkeproduksjonen med tilsaman 

381 medlemsbruk. Vel 35 prosent av mjølka blir produsert i 

ei samdrift. M&R er fjerde største fylket for antal samdrifter 

Fagseminaret 

om  

husdyrgjødsel i 

Molde 8. april 

samlet  

62 deltakere. 

 (Foto:  

Arild Erlien 

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/protest-med-rundballar-i-stranda-article74951-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondelaget-og-nho-forbereder-seg-paa-en-ny-politisk-hverdag-article75257-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondelaget-og-nho-forbereder-seg-paa-en-ny-politisk-hverdag-article75257-3270.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/frykter-blaa-blaa-politikk-vil-kvele-gaardsdriften-article75349-5079.html
http://www.bondelaget.no/nyheter/frykter-blaa-blaa-politikk-vil-kvele-gaardsdriften-article75349-5079.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/moere-og-romsdal-bondelag-venter-spent-paa-blaablaa-framtid-article75380-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/moere-og-romsdal-bondelag-venter-spent-paa-blaablaa-framtid-article75380-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondelagslederen-advarer-mot-overproduksjon-article75376-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/bondelagslederen-advarer-mot-overproduksjon-article75376-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/vil-invitere-listhaug-paa-gardsbesoek-article75501-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/fiskarlagsaarsmoetet-lar-oss-ikke-true-article76146-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/dieselregninga-opp-9-000-kr-article76516-3270.html
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4.5 Utvalsarbeid og prosjekt 

 
 

FORTSATT GARDSDRIFT 
Fylkesmannen si landbruksavdeling tok i 2011 initiativ til 

etablering av et treårig rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift 

på livskraftige landbruksbedrifter”, og at Møre og Roms-

dal Bondelag skulle være prosjekteier. Prosjektet ble vedtatt 

av fylkesstyret i Bondelaget i desember 2011, og ha som 

oppgave å arbeide aktivt med gardbrukere som nærmer seg 

pensjonsalder og der det er usikkert om det blir fortsatt drift. 

Målet er at driften på flest mulig bruk blir videreført. 

   I 2012 ble det holdt flere arbeidsmøter om framdrift, søk-

nad om finansiering og utarbeiding av prosjektskisse i lag 

med Fylkesmannen og fylkeskommunen.  

   Regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkes-

kommune har bevilget tilskudd fra midlene “Rekruttering, 

likestilling og kompetanseheving i landbruket”. Fylkesman-

nen har gitt bevilgning om BU-midler til prosjektet.  

   Våren 2013 ble det arbeidet videre med prosjektplan og 

utlysingstekst for prosjektleder.    Annonseinnrykk i avisene 

Tidens Krav, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og 

Bondebladet. Søknadsfrist 15. juni. Det kom inn 16 søkna-

der. Av disse ble 4 personer innkalt til intervju i juni/juli. 

   Per Eldar Nakken, Molde, ble ansatt som prosjektleder. 

Han tok til i stillinga 1. desember 2013, og har kontorplass 

hos Møre og Romsdal Bondelag i Molde. Prosjektperioden 

løper fram til 1.desember 2016. 
   Den nye prosjektlederen er 45 år og utdannet sivilagro-

nom. Han er oppvokst på gård i Vestnes og har bred ar-

beidserfaring i landbruket. Blant annet som rådgiver i Tine, 

saksbehandler i Innovasjon Norge, landbrukssjef i Fræna, og 

seksjonsleder for strategi og næringsutvikling i Møre og 

Romsdal fylkeskommune. 

   5. november ble det holdt oppstartsmøte på Bondelags-

kontoret. Her møtte prosjektleder Per Eldar Nakken, fylkes-

jordsjef Ottar Longva (Fylkesmannen), fylkessekretær Ing-

vild Hansen Nystad (Småbrukarlaget), og fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik, org.-sjef Arnar Lyche og rådgiver Arild 

Erlien frå Bondelaget. På møtet ble det nedsatt ei styrings-

gruppe, samt myldring rundt prosjektskissa og hvordan 

prosjektarbeidet skal legges opp: 

   Prosjektmål: Målet er å berge livskraftige landbruksbe-

drifter i Møre og Romsdal. Vi skal arbeide sammen med 

bønder (på hans/hennes premisser) som nærmer seg slutten 

på sin yrkesaktive karriere, med mål om å få videreført drif-

ta på flest mulig gardsbruk.  

   Prosjektets nytteverdi: Et påkostet melkefjøs har liten 

verdi når melkeproduksjonen legges ned. Det er sannsynlig-

vis tilstrekkelig at prosjektet bidrar til å videreføre drifta på 

ett slikt bruk, for at prosjektkostnadene samfunnsmessig sett 

skal betale seg. Samfunnsnytten av prosjektet kan derfor bli 

svært stor.  

   Metode: Det meste av arbeidstiden brukes i tett dialog 

med enkeltbønder. Det legges vekt på å kartlegge mulige 

veivalg. Det utvikles et standard arbeidsdokument som be-

nyttes i prosessen. Det er brukene hvor det allerede er av-

klart at neste generasjon ikke ønsker å ta over som priorite-

res først. 

   Konkrete tiltak: Prosjektet gir tilbud til alle landbruksbe-

drifter uavhengig av organisasjonstilknyting og produksjo-

ner. Problemstillingene må diskuteres der bønder møtes. 

Derfor er formidling en viktig del av prosjektet. Det gis 

tilbud om for eksempel helgesamlinger der deltakerne ut-

veksler ideer/erfaringar. Dette er sannsynligvis ikke aktuelt 

for alle deltagerne. Prosjektet kan formidle spesialkompe-

tanse der det er slike behov. Prosjektet kan organisere møte-

plasser for kjøper/selger - både nasjonalt og internasjonalt. 

Viktig å kunne beskrive alternativene. Derfor utvikles ulike 

modeller for henholdsvis salg og forpaktning av garden. 

   Samarbeid: Viktige samarbeidspartnere er: Tine, Nortura, 

Hoppid-kontorene, Kommunal landbruksforvaltning, Fyl-

kesmannen, Innovasjon Norge  

   Styringsgruppe: Møre og Romsdal Bondelag v/Inge 

Martin Karlsvik, som er leder i gruppa, Møre og Romsdal 

Bonde- og Småbrukarlag v/Øystein Ormbostad, Fylkesman-

nens landbruksavdeling v/Ottar Longva og Møre og Roms-

dal fylkeskommune v/Frank Madsøy. Prosjektleder Per 

Eldar Nakken er sekretær. 

   Pressemelding 20. desember sto på trykk i alle aviser i 

M&R, Nationen Det ble laget egen sak i NRK M&R om 

drift på garden i stedet for nedlegging når nåværende gard-

bruker nærmer seg pensjonsalder. 

   Gjennomsnittsalderen for bøndene i Møre og Romsdal er 

51 år. Om lag 20 prosent av disse er over 62 år. Ferske tall 

viser at det nå er under 900 melkeprodusenter i fylket og 

under 2.800 gardsbruk i drift. Til sammenligning var det vel 

2.000 melkebruk og 4.500 gardsbruk for tolv år siden. 

   Bakgrunnen for det treårige prosjektet som Møre og 

Romsdal Bondelag kjører i gang er at et stort antall bønder 

er i ferd med å nærme seg pensjonsalder. I svært mange 

tilfeller driver de relativt store og levedyktige gårdsbruk, 

men det er ingen neste generasjon som står klar til å overta.  

   - I en slik situasjon handler det ikke bare om hvorvidt det 

finnes en kjøper som kan og vil betale en akseptabel pris 

eller om bruket har et tilstrekkelig og framtidsretta driftsap-

parat, men kanskje vel så mye om følelser og holdninger. 

Den enkelte bonde må selv ta valget for seg og sitt bruk, 

men det er viktig at alle alternativer og de ulike konsekven-

ser blir belyst, sier Per Eldar Nakken. 

   Vesentlig for gjennomføringen av prosjektet er å komme i 

kontakt med de bønder som tilhører målgruppen. Særlig nå i 

første fase i prosjektet, etter hvert vil oppfølging utgjøre en 

større del. Aktuelle for prosjektet oppfordres å ta kontakt. 

Ledermøtet i november 

var på gardsbesøk hos 

Veronica Rødal Naas og 

Kent Iversen (t.h.) på 

Gaustad i Eide. De kjøp-

te garden på det frie 

marked i 2003, og med 

kårfolk inkludert.  

(Foto: Arild Erlien) 
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AUKA SMÅGRISPRODUKSJON 
Prosjektet “Auka smågrisproduksjon i Møre og Romsdal” 

startet i april 2012 etter initiativ fra Møre og Romsdal 

Bondelag, og skal være avsluttet i april 2015. Prosjekteier er 

Nortura SA og finansiert av Nortura SA, Felleskjøpet Agri, 

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og Fylkesmannen i 

M&R. 

   Leder i styringsgruppa er Jorunn Gunnerød fra Norsvin. 

Daværende fylkesstyremedlem Hans Frafjord, Vestnes, ble i 

2012 oppnevnt som Bondelagets representant i gruppa. På 

årsmøtet 2012 sa han fra seg gjenvalg til fylkesstyret, men 

styret ønsket at han skulle fortsette ut tida i styringsgruppa 

for svineprosjektet. 

   Reidar Lindset ble i april 2012 tilsatt som prosjektleder. 

Han har 50 prosent stilling i Nortura med kontorplass ved 

Nortura Molde, og kombinerer denne prosjektlederstillinga 

med driftsledelse av Rypdal purkering i Tresfjord. 

   Prosjektet kom i gang da det var negativ utvikling i antall 

smågrisprodusenter. Flere hadde meldt interesse for å starte 

med slaktegrisproduksjon. På grunn av at det ikke var til-

gjengelig smågris i fylket, var det derfor ikke tilrådelig å 

satse på en slik produksjon i større omgang. Etablering av 

flere svineprodusenter ville også fremme det faglige miljøet 

for svineprodusentene. En større svineproduksjon ville også 

styrke produksjonen på kornsiloen på Vestnes. 

   Utsiktene videre for prosjektet: Fagutvalg gris i 

Nortura hadde prosjektet på agendaen i møte september, der 

det ble stilt spørsmål om Nortura sine forpliktelser. Dette ble 

også diskutert i Arbeidsgruppemøte for prosjektet. Konklu-

sjonen var: Arbeidsgruppa har vurdert utsiktene videre for 

prosjektet på bakgrunn av innstramminga fra Innovasjon 

Norge og markedssituasjonen. Svinemiljøet og produksjonen 

i M&R er sårbar, med lav andel på landsbasis. Purkeringen 

er i så måte viktig. Arbeidsgruppa mener derfor at prosjektet 

må holde fram, for å beholde og ivareta svineproduksjonen i 

M&R på det vesle nivået vi har (2,2 % av purkene på lands-

basis og 40 produsenter med purker). 

 

 

AUKA SAU- OG STORFEKJØTPRO-

DUKSJON I M&R 
I desember 2011 tok storferepresentanter i Nortura kontakt 

med fylkesbondelaget om å starte et storfeprosjekt. Fylkes-

styret drøftet saken i 2012. I oktober 2012 inviterte Bonde-

laget og TYR organisasjoner og etater til møte for å diskute-

re produksjonen av storfekjøtt i fylket. Møtet satte ned ei 

arbeidsgruppe for å jobbe fram handlingsplan/prosjekt for 

økt storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal. Organisa-

sjonssjef Arnar Lyche deltok for Bondelaget. 

   Oppstartsmøte for prosjektet ble holdt hos Nortura i 

Molde 27. september 2013. Det er utarbeidet prosjektplan. 

Regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkes-

kommune har bevilget tilskudd fra midlene “Rekruttering, 

likestilling og kompetanseheving i landbruket”. 

   Prosjektet tar sikte på veivalgsrådgivning, særlig til bruk i 

en omstillingsfase, utnytte potensialet i tomme driftsbyg-

ninger, optimalisere produksjonsstyringa, samarbeidsløs-

ninger for utnytting av beite- og grovforareal, formidle 

kunnskap om rimelige bygnings- og driftsløsninger. 

   Høsten 2013 ble det søkt etter prosjektleder. Mathilde 

Solli Eide er ansatt. Den nye prosjektlederen er bosatt på 

Eide og utdannet veterinær. Hun var i et vikariat ved Rauma 

veterinærkontor, og tok til i prosjektlederjobben 1. februar 

2014.  

   Bondelagets fylkesleder Inge Martin Karlsvik er leder i 

styringsgruppa, som ellers består av: Nortura SA v/Brit 

Kari Eidseflot Hauger og Halstein Grønseth, TINE SA 

v/Heine Bakke, TYR M&R v/Ole Sigbjørn Iversen, M&R 

Sau og Geit v/Odd Bjarne Bjørdal, Landbruk Nordvest 

v/Sivert Mauset, Bioforsk Økologisk v/Turid Strøm, Fyl-

kesmannen i M&R v/Ottar Longva og Felleskjøpet Nordmø-

re og Romsdal v/Svein Aure. 

 

 

BEDRE OG ØKT BEITING I M&R 
Fylkesmannen og Bioforsk inviterte alle interesserte til et 

arbeids- og idemøte om beiting på Fylkeshuset i Molde 10. 

juni. For Bondelaget møtte styremedlem Gunnhild Over-

voll, organisasjonssjef Arnar Lyche, rådgiver Arild Erlien. 

   På møtet ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe som 

skal arbeide fram ei konkret plan for et beiteprosjekt. Og det 

ble understreket at bøndene må få anledning til å komme 

med innspill til prosessen. Møre og Romsdal Bondelag fikk, 

på vegne av næringa, i oppdrag å søke om midler til forpro-

sjektet. Det endte med at vi søkte Fylkeskommunen om et 

treårig prosjekt, der det første året skal brukes til et forpro-

sjekt som skal arbeide fram en konkret plan for et større 

beiteprosjekt. De to neste årene skal brukes til å gjennomfø-

re planen som forprosjektet utarbeider.  

   Beiteprosjektet legges opp bredt og problematikken deles i 

tre hovedtema: 1)Tilrettelegging og organisering for beiting 

med melkeku. 2) Tiltak for bedre kvalitet på kulturbei-

ter/innmarksbeiter, samt bedre beiting på dyrka mark. 3) 

Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, samt 

kartlegging av beiteressurser. 

   Hovedmålet er økt lønnsomhet for bonden, men samtidig 

må det fokuseres på bieffektene av mer beiting som bedre 

dyrevelferd, mindre gjengroing, bevaring av verdifullt kul-

turlandskap, bevaring av biologisk mangfold. Det er god 

omdømmebygging for norsk landbruk.  

   Regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkes-

kommune bevilget i september tilskudd fra midlene “Re-

kruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket”. 

Det var bakgrunnen for at Møre og Romsdal Bondelag invi-

terte alle parter som var oppført i prosjektskissa til opp-

startsmøte 16. desember 2013 på Bondelagskontoret i 

Molde. Det møtte 13 personer, fra Bondelaget fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar Lyche. Det var tre 

innledere: beiting med melkekyr v/Birgit Oline Kjerstad, 

beiting med andre storfe v/Asbjørn Dahlen og beiting med 

småfe v/Arne Magnus Aasen. 

   Hensikten med møtet var å diskutere fram noen klare 

føringer for arbeidet, og samtidig nedsette ei styringsgruppe 

og arbeidsgruppe.  

Styringsgruppe: Bondelagets fylkesstyremedlem, Arne 

Rekkedal, Ørsta, er leder i styringsgruppa. Øvrige medlem-

mer er frå Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag: Jo-

runn Kvernen, Sau og Geit: Odd Bjarne Bjørdal, Tyr: Øy-

vind Heinåli-Karlsen, Tine: Heine Bakke, Nortura: Brit-Kari 

Hauger, Landbruk Nordvest: Ivar Bakken, Bioforsk Økolo-

gisk: Kristin Sørheim, Miljøvernavdelinga hos Fylkesman-

nen: Geir Moen, Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen: 

Anne Berit Løset, Representant for kommunene: Ikke av-

klart, Norsk Seterkultur: Per Sæther 

Arbeidsgruppa består av: Landbruk Nordvest  v/Jon 

Geirmund Lied, Tine v/Marit Bergheim og Bioforsk Økolo-

gisk v/Turid Strøm. 

   Fylkesmannens landbruksavdeling stiller med rådgiver 

Marianne Aas Halse som sekretær/prosjektleder.
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Vara til fylkesstyret, Trond Malmedal, 1. nestleder i 

Norges Bondelag, Kristin Ianssen og landbruksdirektør 

Anne Berit Løset på gardsbesøk med storfekjøttproduk-

sjon på ledermøtet i november (Foto: Arild Erlien) 

 

STORFEPROSJEKT PÅ SUNNMØRE 
Ny prosjektperiode startet i 2012. Fylkesmann, Tine og 

Felleskjøpet har bevilget midler og prosjektet er i arbeid. 

Styringsgruppa var imidlertid ikke etablert på nytt. Prosjekt-

planen sier at styringsgruppa er sammensatt med en repre-

sentant fra M&R Bondelag, M&R Bonde og Småbrukarlag, 

TINE, Nortura, Felleskjøpet og Fylkesmannen i M&R. 

   TINE Vest ba i juni om oppnevning av en representant fra 

M&R Bondelag til styringsgruppa for "Storfeprosjektet på 

Sunnmøre". Fylkesstyret har oppnevnt fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik som representant i styringsgruppa. 
 

GEIT I VEKST 
Prosjektet Geit i Vekst er inne i sin andre periode som går 

frå 01.07.2010 til 01.04.2014. Prosjektet er retta inn mot 

geitehaldet og omfattar Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal. Prosjektleiar Ola Søgnesand har kontor-

plass hos Tine Meieriet Vest i Førde. 

   M&R Bondelag er ein av mange deltakarar i prosjektet 

saman med fylkesbondelaga, småbrukarlaga, sau- og geit og 

landbruksavdelingane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane 

og  Hordaland,  Nortura og TINE Meieriet Vest. Aktiviteten 

i prosjektet er god med stor vekt på fornying av driftsapparat 

og full sanering av alle geitebuskapar. 

   Petter Melchior frå Norddal er medlem i styringsgruppa. 
 

GRØNTUTVALET 
Audun Skjervøy frå Norddal er Møre og Romsdal Bonde-

lags medlem i Grøntutvalet Vest i 2013, som er sett saman 

av representantar frå bondelaga frå dei tre fylka Hordaland, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalet består 

av produsentar innan frukt, bær og grønt. Det er fylkesbon-

delaga som utnemner representantar til utvalet. 

   Utvalet kjem kvart år med innspel til fylkesbondelaga sin 

uttale til jordbruksforhandlingane. Audun Skjervøy er av 

styret utnemnt som grønttalsperson i M&R Bondelag.  

   Etter initiativ frå Audun Skjervøy, hadde fylkesleiar Inge 

Martin Karlsvik 16. august møte med jordbærbønder og 

fruktdyrkarar i Valldal. Her vart situasjonen for frukt og bær 

drøfta. Det hadde vore store overvintringsskader på jordbær, 

fleire med berre 20 prosent avling. Adskillig færre innleigde 

arbeidstakarar i år. Frukt noko betre, men ein del utgåtte 

frukttrær. Avlingsskadeerstatning er grei nok, men ein del 

uklarheiter frå fylkesmannen på om jordbær utan dekke av 

duk er berettiga erstatning. 

Frå landbrukskonferansen i Ålesund 8. mars. F. v: Knut 

Hustad, Olav Håkon Ulfsnes, Edvard Hoem, Audun 

Skjervøy, Geir Arne Myren, Odd Einar Fjørtoft. Foran 

Erik Olufsen og Marte Halvorsen. (Foto: Arild Erlien) 

 

INNOVASJON NORGE 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, som er nestleiar i Bonde-

laget, har vore landbruksnæringa og Bondelaget sin rep-

resentant i det regionale styret for Innovasjon Norge i 

Møre og Romsdal sidan 2008. 

   Tillitsvalde bønder i Bondelaget har representert landbru-

ket i Møre og Romsdal i innovasjonsstyret i fleire år. Før 

Anne Katrine Jensen vart valt i 2008 satt dåverande styre-

medlemmer i Bondelaget, Anne Marie Nakken frå Nesset og 

Mali Romestrand frå Vestnes, fleire periodar i styret for 

Innovasjon Norge og tidlegare SND. 

   Styret i Innovasjon Norge er ein viktig posisjon for land-

bruket. Her skjer mange viktige val og prioriteringar for 

næringslivet i fylket, inkludert landbruket. Innovasjonsstyret 

fordeler BU-midlane og fleire andre låne- og støtteordning-

ar. Rundt 25 prosent av midlane som vert forvalta av Inno-

vasjon Norge er ein del av bøndene sin inntektsavtale, jord-

bruksavtala. 

   Styret er oppnemnt av hovudstyret i Innovasjon Norge, og 

besto av desse medlemmer 2012-2013: Leiar Kristine 

Landmark (sjølvstendig rådgjevar), nestleiar Terje Dyrseth 

(adm. dir. Brunvoll AS), Torill Ytreberg (regiondirektør 

NHO), Rune Solenes Opstad (distriktssekretær LO), Leif 

Inge Karlsen (direktør Bentneset Invest AS), Anne Katrine 

Jensen (bonde), Randi Karin Asbjørnsen (fylkespolitikar og 

daglig leiar i Data Pro S) og Knut Flølo (fylkespolitikar). 

   Anne Katrine Jensen har på fylkesstyremøter i Bondelaget 

orientert om aktuelle saker frå Innovasjon Norge. 

   Anne Katrine Jensen vart hausten 2013 attvalt som med-

lem og som ny nestleiar i styret for perioden 1. januar 2014 

– 31. desember 2015. Nytt styret består av desse medlemmer 

2014-2015: Leiar Terje Dyrseth (Dir. Brunvoll Holding AS), 

nestleiar Anne Katrine Jensen (bonde), styremedlemmer 

Britt Skjong (direktør Radisson Blu Hotell, Ålesund), Kari 

Hoseth Ansnes (distriktssekretær LO), Per Olav Mevold 

(adm. direktør Vikenco AS), Per Øvrelid (seniorrådgjevar i 

Kleven Maritime), Randi Karin Asbjørnsen (fylkespolitikar 

og dagleg leiar i Data Pro AS), Knut Flølo (fylkespolitikar). 

 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar 

Lyche er Bondelaget sine representantar i Landbruksselska-

pet i Møre og Romsdal. Leiarane i faglaga og landbruksdi-

rektør utgjer styret. Daglege leiarar i faglaga har møte- og 

talerett i styret 



41 

   

Leiar i Surnadal Bondelag, Oddvar Mikkelsen (t.v.) 

hadde landbruksministerbesøk i stova 5. februar. Vidare 

rundt bordet politisk rådgjevar Anne Marie Aanerud, 

statsråd Trygve Slagsvold Vedum, styremedlemmene i 

Surnadal Bondelag, Heidi Gjeldnes og Arne Heggset. 

 

 

BU-MIDLANE 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midlar er Fyl-

kesmannen si landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av 

desse midlane med faglaga i landbruket; Bondelaget, Små-

brukarlaget og Allskog (tidl. Skogeigarforeninga). På sam-

rådingsmøta deltek også Innovasjon Norge og fylkeskom-

munen. 

   Saker knytta til forvaltning av Bygdeutviklingsmidlane er 

både lagt fram som orienteringssaker for Bondelagets fyl-

kesstyre, og som eigne vedtakssaker. 

   Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik, organisasjonssjef Arnar 

Lyche og rådgjevar Arild Erlien deltok på samrådingsmø-

tet 10. januar. Dette vart drøfta: Rapportering om bruk av 

BU-midlar til Tilrettelegging og utviklingstiltak (FMLA), 

Rapportering om bruk av BU midlar til bedriftsretta tiltak 

(Innovasjon Norge), Innspel til jordbruksforhandlingane, 

Skisse til næringsstrategien/regionalt handlingsprogram 

2013. Orientering om framlegget til Regionalt miljøprogram 

og årets tildeling når det gjeld miljøverkemidla. Det var 

semje om å kalle inn til møte i partnarskapen tre gonger for 

året – januar, mai og oktober. 

   Etter føringane frå Statens Landbruksforvaltning (SLF) er 

det Fylkesmannen som skal fastsette RMP, etter samråd med 

fylkeslaga til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

småbrukarlag. Det er også sagt at RMP skal utviklast «i 

samarbeid med den regionale partnarskapen». 

   Fylkesmannen sendte i mai utkastet til Regionalt Miljø-

program (RMP) ut til kort høyring, saman med forslag til 

Forskrift. Arbeidsutvalet i Møre og Romsdal Bondelag send-

te 24. mai uttale til Fylkesmannen (sjå omtale neste sak) 

   Det vart halde samrådingsmøte 17. oktober, der Inge 

Martin Karlsvik og Arnar Lyche møtte. Dagsorden var rap-

portering på bruk av BU midlar (både FMLA og IN) og 

midlar til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i 

landbruket (MR fylkeskommune). 

   Nytt samrådingsmøte vart halde 11. desember, der tema 

var fastsetting av Regionalt Miljøprogram (RMP) og Regio-

nal næringsstrategi (RNP) for 2014. Inntrykket etter møtet i 

oktober var at det ikkje var behov for dei heilt store grepa på 

RMP og RNP, men diverse justeringar og presiseringar som 

vart oppsummert og vedteken i møtet i desember. 

Bondelaget hadde saman med samvirkeorganisasjonane 

Tine og Nortura felles stand og aktivitetar med dyr på 

Sylte-martnan i Tresfjord i Vestnes 24. august  

(Foto: Arild Erlien) 

 

 

 

UTTALE TIL REGIONALT MILJØ-

PROGRAM 2013-2016 
Fylkesmannen sendte i mai utkastet til Regionalt Miljøpro-

gram (RMP) 2013-2016 ut på kort høring, sammen med 

forslag til Forskrift. Fylkesmannen skrev at det er ingen 

overraskelser i forhold til det en har drøftet med faglagene 

før. Ny RMP er bygd opp over et gjennomgående menysys-

tem, med nye navn på tiltakene. Praktisk talt alle de gamle 

tiltakene finner en igjen i det nye programmet, men med litt 

andre overskrifter. Det viktigste grepet er at en har frigjort 

ressurser ved å slanke ordningene «Regionalt prioriterte 

kulturlandskap» og «Skjøtsel av bratt areal». Ressursene er 

flyttet til to ordninger som går på miljørett handtering av 

husdyrgjødsel. Dette betyr også at langt flere bønder heretter 

er i posisjon til å kunne søke Regionalt miljøprogram. Tidli-

gere har RMP hatt i overkant av 1000 søkere, heretter kan – 

i prinsipp – alle med husdyr søke tilskudd over programmet. 

   Arbeidsutvalget i Møre og Romsdal Bondelag sendte 24. 

mai denne uttalen til Fylkesmannen: 

Vi stiller oss i hovedsak bak det som er foreslått, men har 

noen innvendinger: 

Punkt 3.7 Tilrettelegging av fuglebiotoper:  

Vi tror at kr 2000 for lite. Kanskje er en erstatning per dekar 

bedre? Bonden må da i samråd med forvaltningen avsette 

nødvendig areal og beholder arealtilskuddet selv om det ikke 

blir høstet.  

Punkt 3.14 Bruk av tilførselslanger og punkt 3.15 Spredning 

i vår/vekstsesong:  

Begge steder er det nevnt: ”spredd husdyrgjødsel i mengde 

som tilsvarer minst 5 kg total-nitrogen per dekar…” Her 

snakker man et språk som ikke bonden nødvendigvis forstår. 

Det må spesifiseres antall tonn totalmengde, og ikke N-

mengde i kilo. Nye tall viser at N-innholdet i husdyrgjødsla 

varierer mye og det samme gjør tørrstoffprosenten. Mini-

mum 2 tonn husdyrgjødsel per dekar, uansett vanninnblan-

ding, er for eksempel greit å forholde seg til. Vi foreslår 

også ei maksgrense per bruk, slik at de største brukene slip-

per å bli mistenkt for å gi opp mer areal enn det er spredd 

på. For eksempel kr 30.000 eller 400 dekar.  
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4.6 Andre saker 

  
14 ungdomar frå fylket deltok på oppfølgingssamling for 

unge bønder i Ålesund 7. og 8. mars med m.a. nestleiar i 

Tine, Nina Kolltveit Sæter (t.v.), Surnadal, som innleiar. 

 

SAMARBEIDSAKTIVITETAR  

MELLOM BONDELAGET OG  

SAMVIRKEORGANISASJONANE 
   M&R Bondelag sitt samarbeid med samvirket skjer frå 

sak til sak, og er knytt til møter og saker som likevel skal 

bli gjennomførte. Dette varierer frå år til år ettersom kva 

aktivitetar som er aktuelle. Av omsyn til avstandar og noko 

ulike samvirkeorganisasjonar, har M&R behov for å gjere 

ein jobb i tillegg utanom det regionale samarbeidet som er 

etablert med fylkesbondelaga og samvirket i Midt-Norge. 

   Ein viktig del er å skape nettverk og møteplassar mellom 

representantar for næringa og andre samfunnsaktørar og 

organ, og halde løpande kontakt med desse. Bondelaget har 

brei kontakt med andre landbruksorganisasjonar som Tine, 

Nortura, Felleskjøpet og Allskog. 

Aktivitetar med samvirkeorganisasjonane i 2013: 
 Mars 5: Samvirketillitsvalde med på handsaminga ut-

tale jordbruksforhandlingane. 

 Mars 8.-9: Årsmøte Møre og Romsdal Bondelag med 

brei landbrukskonferanse for Møre-landbruket. 129 

deltakarar og samvirkerepresentasjon med talerett. 

 Oppfølgingssamling for unge bønder i Ålesund 8.-9. 

mars med innleiing frå Tine v/ Nina Kolltveit Sæter. 

 Mars/april: Bondevenn-kampanje 

 August: Open Gard på 3 plassar. 

 August 23: Matfestivalen i Ålesund – program om 

”vårt daglege brød” med musikk og underhaldning, 

faglege og historiske innslag og politisk debatt. 

 August og september: Stand og utadretta aktivitetar 

saman med samvirke på Syltemartna i Tresfjord og 

Dyregoddagane i Gjemnes. 

 Oktober 19: Eigarskifte-kurs med over 50 deltakarar. 

 November 8.-9: Leiarmøte på Håholmen med del-

taking og innleiing om samvirket. 

 16. og 17. januar: Deltaking på landbruksamvirkets 

årlege temakonferanse 

 Samarbeid og representasjon Fylkesmannen og 

Landbruksavdelinga. 

 Samarbeid med samvirket om prosjekta Auka små-

grisproduksjon, Auka sau- og storfekjøtproduksjon i 

M&R og "Storfeprosjektet på Sunnmøre" 

 Deltaking på samvirkeorganisasjonane sine årsmøter. 

Nortura-bønder stilte med sal av mat på Open Gard i 

Fræna 8. september (Foto: Arild Erlien). 

 
 Forvaltning av Landbruksselskapets fondsmidlar. 

 Kontakt med Landbruksskulen, og møter om land-

bruksutdanninga. 

 Målretta arbeid med rekruttering, likestilling og 

kompetanse. 

 Oppslutninga om Felleskjøpet og kornsiloen 

 Matfestivalen i Ålesund styrerepresentasjon m.m. 

 Samarbeid og kontakt Møre og Romsdal Nei til EU. 

 Kontakt og samarbeid Møre og Romsdal Fiskarlag. 

 Informasjon, mediekontakt og pressemeldingar. 

 Eigne møter med stortingspolitikarar på Mørebenken 

 Eigne møter med fleire politiske fylkesparti, samråd 

og skuletimar om landbrukspolitikken. 

 Politikarkontakt med kommunar og fylkeskommune. 

 Brosjyre landbruket i fylket og alle kommunane revi-

derast og distribuerast heile året. 

 Kontakt med skulane i einskilde kommunar, i regi 

lokale Bondelag. 

 

SAMARBEIDSRÅDET FOR  

LANDBRUKET I MIDT-NORGE 
Organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, møtte i 

Stjørdal 28. januar 2013 på årsmøtet i samarbeidsrådet 

for landbruket i Midt-Norge (fylka Møre og Romsdal, Sør-

Trøndelag og Nord-Trøndelag). Leiar i Sør-Trøndelag Bon-

delag, Lars Morten Rosmo, er leiar i rådet. Arbeidsutvalet 

har i 2013 for øvrig bestått av Bjørnar Schei (Felleskjøpet 

Agri) og Ivar Aae (Norsk Landbruksrådgivning), Averøy. 

   Samarbeidsrådet vart etablert i 2004. Vedtekter og ret-

ningsliner kom på plass i 2006. Da vart det også etablert 

arbeidsutval på 3 personar med tidl. fylkesbondelagsleiar i 

M&R, Arne Magnus Aasen, som leiar. Han sat til 2010. 

   Samanslutninga består av midtnorske representantar for 

fylkebondelaga og bonde- og småbrukarlaga, Tine, Nortura, 

Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Norsk Landbruksråd-

giving, Landkreditt og Gjensidige. Sør-Trøndelag Bondelag 

har sekretariatsansvar. Det er møter ein til to gonger pr år. 

   I 2008 vedtok Samarbeidsrådet å starte prosjektet Grønn 

Forskning. Det kom i gang i 2009 og er finansiert gjennom 

BU-midlar og VRI-midlar. Prosjektet er administrert av Oi 

Trøndersk Mat og drikke AS. Prosjektet skulle avsluttast i 

2013, men er blitt vidareutvikla og vert no vidareført gjen-

nom ei ny treårig prosjektperiode fram til sommaren 2016. 
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GRØNN FORSKNING 
Prosjektet Grønn forskning ble opprettet etter initiativ fra 

landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Samarbeids-

råd. Prosjektet skal bidra til mer forskning retta mot det 

midtnorske landbruket, og ikke minst bidra til at landbruks-

næringa selv blir en mer aktiv samarbeidspartner og pre-

missleverandør for den forskninga som gjennomføres. Økt 

involvering under planleggingen og gjennomføringen av 

forskninga - fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter, 

organisasjoner og faglag - skal øke sannsynligheten for at 

forskningsresultatene tas i bruk. 

   Prosjektet arbeider blant annet med å synliggjøre etterspurt 

kunnskap sett fra næringas side, og bidrar til at næringsaktø-

rer involveres i forskningsideer fra forskere og offentlige 

aktører. Foreslåtte forskningstema blir fulgt opp fram mot 

konkrete søknader om nye forskningsprosjekt gjennom tett 

samarbeid mellom næringa, relevante forskningsmiljø, for-

valtninga og virkemiddelapparatet. I tillegg arbeider pro-

sjektet med mer grunnleggende landbruks- og forskningspo-

litiske tema for å sette fokus på viktigheten av å satse på 

videreutvikling av landbruket gjennom forskning og utvik-

ling: Landbruket må prioriteres, og den midtnorske regionen 

med sin store produksjon og sysselsetting må prioriteres. 

   Prosjektet har bidratt til opprettelsen av en rekke nye 

forskningsprosjekt i løpet av de siste årene, mange med en 

spesiell fokus på utfordringer i det midtnorske landbruket. 

Nærmere 30 forskningsprosjekt har blitt etablert med en 

total størrelse på om lag 100 millioner kroner.  

   Mange av forskningsprosjektene er finansiert gjennom 

regionale finansieringskilder for forskning. Hoveddelen av 

midlene kommer imidlertid fra nasjonale forskningsprogram 

der det midtnorske landbruket har konkurrert godt. Temaene 

spenner blant annet over plantesykdommer, gåsejakt, flått-

bårne sykdommer, økologisk korndyrking, grovfôrproduk-

sjon, klimatilpassing og foryngelse av granskog, mattrygg-

het og vekthusproduksjon. Felles for alle forskningsprosjek-

tene er vektlegging av en tett dialog med næringsaktørene i 

utarbeidelses- og gjennomføringsfasen, og at prosjektene 

legger spesielt til rette for at resultatene kommer tilbake til 

næringa og blir tatt i bruk. 

   Det opprinnelige prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge 

løp til sommeren 2013 og det foreligger en sluttrapport for 

den gjennomførte prosjektperioden. Prosjektet har blitt vide-

reutviklet og videreføres gjennom en ny treårig prosjektpe-

riode fram til sommeren 2016. Det nye prosjektet viderefø-

rer arbeidet med å bidra til økt samarbeid næring-forskning-

offentlig og etablering av nye og konkrete forskningspro-

sjekt. I tillegg vil det blant annet bli lagt vekt på hvordan de 

eksisterende forskningsresultatene lettere kan gjøres til-

gjengelige for både rådgivere og den forskningsinteresserte 

bonden og gårdbrukeren. 

   Mer informasjon om prosjektet finnes på 

www.gronnforskning.no, hvor det også gis mulighet til å 

abonnere på nyhetsbrev fra prosjektet. Prosjektansvarlig er 

Oi! Trøndersk Mat og drikke, og Lars Morten Rosmo har 

vært leder for styringsgruppa.  

   Prosjekteier er Midtnorsk Samarbeidsråd, mens prosjektfi-

nansieringen sikres gjennom et spleiselag mellom VRI 

Trøndelag, Fylkesmannen og fylkeskommunene i Møre og 

Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, i tillegg til de 

nasjonale forskningsfondene JA/FFL. 

 

LANDBRUKSFORSKNING 
Landbruksforskning og søknader om forskningsmidler har 

vært tema på flere møter gjennom året.    

   Organisasjonssjef Arnar Lyche deltok 9. april på pro-

sjektverksted landbruksforskning i Stjørdal, der forskere, 

næringsaktører, rådgivere og representanter for offentlig 

sektor var invitert til å diskutere på tema innenfor matpro-

duksjon og bygdenæringer. 

   25. juni ble det holdt informasjons- og diskusjonsmøte 

på Fylkeshuset i Molde. Arnar Lyche deltok for Bondelaget. 

Her ble resultater og erfaringer fra Grønn forskning i Midt-

Norge lagt fram og også diskusjon om veien videre med 

særlig fokus på Møre og Romsdal. 
   På styremøtet i M&R Bondelag 30. september hadde 

styret egen sak om prosjekter og søknader, også om prosjek-

tet Grønn forskning. Bondelaget følte behov for å diskutere 

nærmere prosessene rundt søknader om forskningsmidler og 

om det er mulig å bli enige om et ”årshjul” slik at dette ar-

beidet blir satt mer i system. Bondelaget vil gjerne bakke 

opp de gode søknadene (sett fra vårt ståsted) og søkerne har 

ofte behov for å dokumentere næringas medvirkning. 

   Styret oppnevnte styremedlem Gunnhild Overvoll som 

styrets kontaktperson mot Grønn Forskning.  

   29. oktober inviterte Bondelaget til diskusjons- og ar-

beidsmøte på Bondelagskontoret om prosessen rundt søk-

nader om forskningsmidler, der sakene fra styremøtet ble 

tatt opp. På møtet deltok Inge Martin Karlsvik, Anne Katri-

ne Jensen, Gunnhild Overvoll, Arnar Lyche og Arild Erlien 

fra Bondelaget, Ivar Bakken fra Landbruk Nordvest, Ottar 

Longva tok for seg Fylkesmannens erfaringer i slike saker, 

Kristin Sørheim orienterte om erfaringene så langt, sett fra 

Bioforsk sitt ståsted, og prosjektleder Øyvind Mejdell Ja-

kobsen presenterte Grønn forsking Midt-Norge sine mål og 

meningen bak denne satsingen, og han la fram utkast/forslag 

til arbeidsmåte/årshjul. 

   4. desember ble det holdt RFoU-seminar for landbruket i 

Møre og Romsdal på Fylkeshuset i Molde. Fra Bondelaget 

møtte Inge Martin Karlsvik, Gunnhild Overvoll og Arnar 

Lyche. Her var bl.a. innspill fra enkeltaktører på priorite-

ringer for ny forskning og utvikling for landbruket i M&R.  

Fra møtet 29. oktober 

om forskningsmidler. 

Foran f.v.: Øyvind 

Mejdell Jakobsen, 

Kristin Sørheim, Ottar 

Longva, Ivar Bakken, 

Bak Inge Martin 

Karlsvik, Anne Katrine 

Jensen, Gunnhild 

Overvoll, Arnar Lyche 

(Foto: Arild Erlien). 

 

http://www.gronnforskning.no/
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ØKOLOGISK LANDBRUK 
Nestleiar Anne Katrine Jensen har vore Bondelagets repre-

sentant på møter hos Fylkesmannens landbruksavdeling om 

Handlingsplan for økologisk landbruk i Møre og Romsdal. 

Den er utarbeida i samarbeid med Bioforsk Økologisk, 

Landbruk Nordvest, Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget 

og OIKos Midt-Norge. 

   Samrådingsmøte for økologisk landbruk i Møre og 

Romsdal vart halde i Molde 26. november, der Anne Katri-

ne Jensen og Arnar Lyche møtte for Bondelaget med kvar 

sine innleiingar. Problemstillingar og idear som kom fram 

på møtet, blir brukt i det vidare arbeidet i gruppa som har 

ansvaret for Handlingsplan for økologisk landbruk. 
 

 01.03.2013: Stadig færre vil drive økologisk: Økt 

arbeidsmengde og lavere effektivitet fører til at stadig 

færre bønder har interesse av å drive med økologisk 

landbruk. Tallene viser dermed for tredje året på rad en 

nedgang i antallet bønder som driver økologisk. Øko-

bonde på Osmarka i Gjemnes og styremedlem i Bonde-

laget i fylket, Anne Katrine Jensen, mener vi trenger 

økobønder, men hun forstår at noen må gi opp. (NRK 

MØRE OG ROMSDAL)  
 

 

UTTALE ENDRINGER ODELSLOV 
På styremøtet 12. februar drøftet styret forslag til endringer 

i odelslov. Styret sier i sitt vedtak at Møre og Romsdal Bon-

delag støtter forslaget til endring i odelskretsen slik de er 

skissert i høringen. Odelslova bør først og fremst være ei lov 

som sikrer aktiv landbruksdrift. 

   Forslaget innebærer en innskrenking i odelskretsen. Ho-

vedregelen i dagens odelslov er at alle som har besteforeldre 

som har opparbeidet odelsrett på en eiendom, kan ha odels-

rett. Endringsforslaget innebærer at det kun er barna, og ikke 

barnebarna, som har odelsrett. Når dagens eier overdrar 

eiendommen til en av sine barn, stenger det samtidig for at 

barna til de andre søsknene kan få odelsrett.  
 

 

UTTALE ENDRINGER JORDLOVEN 
På styremøtet 12. februar drøftet styret også forslag til 

endringer i jordloven. Styret sier i sitt vedtak at Møre og 

Romsdal Bondelag støtter i hovedsak forslaget til endring i 

jordloven slik de er skissert i høringen. Det bør settes vilkår 

om at det ikke skal tillates fradelt nye boligtomter nærmere 

enn 200 meter fra eksisterende gårdstun eller driftsbygning. 

Styret mener endringene må stimulere aktiv jordbruksdrift. 

Jord og skog skal selges fortrinnsvis til bruk i drift for å 

styrke driftsgrunnlaget til bruk i drift. 

   Formålet med endringer i jordloven er å stimulere at eier 

og bruker i større grad skal være den samme. Departementet 

mener det er behov for å stimulere til økt omsetting av til-

leggsjord og skog. Jordloven har til hensikt å forhindre ura-

sjonelle driftsenheter med påfølgende driftsulemper, samt 

nedbygging av jord. Utgangspunktet i det nye forslaget er at 

deling skal kunne tillates dersom det ikke går ut over de 

interessene som jordlova skal ivareta. 

   Formålet med delingsforbudet vil fortsatt være å sikre å 

samle ressursen for nåværende og framtidig eier slik at eien-

domsforholdet ikke fører til svekket drift. Det skal blant 

annet vurderes hvorvidt fradeling gir eller viderefører hen-

synet til en hensiktsmessig variert bruksstruktur, driftsmes-

sig gode løsninger, behovet for tilleggsjord, vern av land-

bruksressurser og bosetting. 

DRENERINGSFORSKRIFTEN 
Uttale ble utarbeidet av Arbeidsutvalget og kontoret, og 

sendt til Norges Bondelag 22. mai: 

   Dreneringsforskriften er ute til høring og Møre og Roms-

dal Bondelag ønsker å komme med innspill. 

   Vi synes forskriften stort sett er bra, og det er spesielt bra 

at profilering og omgraving er tatt med. Likevel kunne vi 

tenke oss et ekstra punkt om reparasjon av eksisterende 

grøftesystemer. Det er ofte det som er problemet i vårt fylke. 

At man må grave seg ned på enkeltpunkt på grunn av rustut-

felling, sundkjørte steingrøfter, tette koblinger osv. Selv om 

dette ofte blir kostbart for bonden, blir det ikke mange meter 

med nedgravde grøfter, og dermed ikke noe tilskudd. Vi 

foreslår at reparasjoner gir rett på 10-20 prosent av kost-

nadsoverslaget i tilskudd.  

   Vi vet at kostnadene til drenering varierer mye. I følge 

Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 38 2012 koster det mellom kr 

4000 og kr 10000 per dekar. Og samlet arbeidskostnad per 

meter grøft med lette forhold ligger rundt kr 45 per meter, 

mens vanskelige forhold vil gi en kostnad på rundt kr 90 

(tall fra 2011). Valg av filtermasse og rørdimensjon har også 

betydning kostnaden.  

   Ved å tildele tilskudd per dekar drenert jord eller per meter 

grøft, vil graden av kostnadsdekningen hos den enkelte 

søker variere stort. I tillegg kan det være vanskelig for for-

valtningen å gå opp grensegangen mellom hva som er sys-

tematisk grøfting og hva som er ”tilfeldig” reparasjonsgrøf-

ting. Hvor mange dekar er drenert? Hvis man hadde gitt 

tilskudd i forhold til godkjent kostnadsoverslag, begrenset 

oppad til et visst kronebeløp per dekar, ville kostnadsdek-

ningen bli mer lik, og vi tror at ordningen da vil bli lettere 

for forvaltningen å administrere. 

 

UTTALE MOSJONSKRAV STORFE 
I desember 2012 utsatte Landbruks- og Matdepartementet 

iverksettelse av kravet om mosjon for storfe i løsdriftsfjøs til 

1. januar 2014. Mattilsynet sendte et utkast av veiledningen 

til mosjonskravet på høring.  

   Fylkesstyret drøftet saken på styremøte i september. Ar-

beidsutvalget gjorde ferdig uttalen og sendte disse kommen-

tarene til Norges Bondelag 23. september: 

   Det har tidligere i prosessen vært presisert at det er et 

mosjonskrav og ikke beitekrav. Nå har saken tatt en annen 

vending. For nye bygg er det beitekrav. Vi mener det er 

viktig at det ved utvidelse av eksisterende bygninger må 

kunne tilpasses med luftegård/mosjonsareal. Om dette ikke 

likestilles i veilederen, er det viktig med en fleksibel dispen-

sasjonsadgang i slike tilfeller. Utstrakt beiting med store 

buskaper på eksempelvis 50 – 60 melkekyr er generelt kre-

vende i mange bygder i Møre og Romsdal. 

   Det er viktig at også utmarksbeite kan regnes som beite-

areal til storfe. 

 

UTTALE REVIDERT FORVALT-

NINGSPLAN STORE ROVDYR 
Bondelagsstyret sendte 12. februar denne uttalen til revidert 

forvaltningsplan for store rovdyr i region 6.: 

    Rovviltnemnda i region 6 har send ut framlegg til revidert 

forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 ut på offentleg 

høyring. Gjeldande forvaltningsplan vart godkjent av rov-

viltnemnda 30.5. 2011. 

   Landet er delt i 8 forvaltningsområder for rovvilt. Kvart 

område har si rovviltnemnd som skal ha ansvar for gjen-

nomføring av nasjonal rovviltpolitikk innafor sin region. Det  

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/stadig-faerre-vil-drive-oekologisk-article72638-3270.html
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betyr mellom anna at nemnda skal opptre i forhold til og 

utøva innhaldet i Stortingsforliket frå 2011 om norsk rov-

viltpolitikk. 

   Eit sentralt element i forvaltninga er den innførte soneinn-

delinga med prioriterte beiteområder og prioriterte rovvil-

tområder. M&R Bondelag må i denne samanheng klart støt-

ta at det i prioriterte beiteområder ikkje skal vera rovvilt som 

representerer eit skadeproblem. Det er viktig at det blir lagt 

godt til rette for at dette skal kunne praktiserast. 

   Forvaltningsplanens målsetjing er todelt gjennom at den 

både skal sikra overleving av rovviltartane og sikra nærings-

drift. Det må understrekast at det siste må tolkast i retning av 

at rovviltnemnda også har ansvar for å sikra næringsdrift 

m.a. i småfenæringa gjennom å stimulera til bruk av ut-

marksbeite og å bidra til eit lavare konfliktnivå. Vi må få 

peika på at småfenæring ofte er einaste muligheten til inn-

tektssakapande arbeid i distrikta og at inntektene ofte er 

marginale. Dette betyr at også små tiltak som fører til redu-

sert mulighet for næringsutøving i småfehaldet ofte kan ha 

utilsikta store store negative konsekvensar for næringsut-

øvinga og dermed utnyttinga av utmarka. 

   M&R Bondelag er bekymra for den negative utviklinga i 

småfehaldet, der antal dyr på utmarksbeite går ned, samtidig 

som antal produsentar går ned. Når tapsprosenten for småfe 

på utmarksbeite i tillegg er aukande, vil dette ytterlegare 

bidra til å styrka utviklinga. Tap på grunn av rovdyr er ikkje 

einaste årsak til tap, men det er viktig at rovviltnemda si 

utøving av rovviltpolitikken skjer på ein slik måte at småfe-

haldet ikkje blir unødig hardt ramma av forvaltninga. 

   Møre og Romsdal Bondelag er enige i prinsippet om at det 

i områder med mål om yngling av rovvilt skal prioriterast 

tapshindrande tiltak/forebygging. Vi er imidlertid bekymra 

for at aktuelle tiltak ikkje har vore kraftige/effektive nok. 

   I områder utan mål om ynglingar er det klart at terskelen 

for uttak av dyr som gjer skade skal vera lav. Møre og 

Romsdal Bondelag meiner at dette også må bety at t.d. reak-

sjonstid for uttak av dyr skal vera lav, at det skal vera rask 

tilgang på praktisk kompetanse om uttak og at dokumenta-

sjonskrava skal vera fornuftige ut frå at terskelen for å kunne 

ta ut skadegjerande dyr skal vera lav. I områder utan mål om 

yngling bør det vera mindre krav til forebygging før iverk-

setjing av uttak. Dette må også sjåast i samanheng med at 

ein del av dei dyra som gjer skade er streifdyr. 

   Det er viktig å klargjera og understreka at bestandsmålet 

for jerv er nådd i region 6. 

   Det er utprøvd ei rekke tiltak som skal redusera tap pga 

rovdyr i småfehaldet. Det er imidlertid klare begrensningar i 

kva effekt mange av tiltaka har. I denne samanhengen er det 

viktig å få prioritert dei tiltak som gir effekt. Når det gjeld 

uttak av rovdyr, særleg der det er vanskar med å begrensa 

antal dyr ned mot bestandsmålet, er det viktig at det blir 

opna for tiltak som fører til lettare felling og uttak. 
 

 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelag sin samarbeidspartnar når 

det gjeld forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-

ningar til best muleg pris med medlemsrabatt og førebyg-

gande tiltak. Det nære samarbeidet gjennom ei årrekke betyr 

i praksis at det ikkje er aktuelt for lokal- eller fylkeslag å 

lage til organisasjonsmessige tiltak saman med andre sel-

skap. 

   Fylkeslaget har god kontakt med tilsette i selskapet gjen-

nom heile året. Representantar frå Gjensidige blir invitert 

som gjestar på fylkeslaget sitt årsmøte i mars og leiarmøtet i 

november, og dei mottek fylkeslaget sine lokallagsbrev til 

orientering. Tidlegare fylkesleiar Knut Sjømæling er styre-

leiar i Gjensidige Nordmøre og Romsdal. 

   I følgje avtalen skal det årleg vere møte i samarbeidsut-

valet mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. Dette 

vart halde 14. februar i Elnesvågen i Fræna. Frå Bondelaget 

møtte fylkesleiar Inge Martin Karlsvik, organisasjonssjef 

Arnar Lyche og rådgjevar Arild Erlien. Frå Gjensidige 

Nordmøre og Romsdal møtte Knut Bertil Øygard (assuran-

dør), John Magne Kronborg (assurandør), Torill Strand 

(assurandør), Marie Gjære og Bjarne Sjåholm. Frå Gjensidi-

ge Forsikring BA møtte Per-Asbjørn Andvik (Gjensidige 

sentral/landbruksspesialist) . 

   På møtet var det kort presentasjon av Fræna Næringsfo-

rum og kva dei arbeider med, informasjon frå Gjensidige 

sentralt om Bondelagsavtalen med Per-Asbjørn Andvik, 

status og nyheiter frå Bondelaget i M&R. Deretter drøfta 

møtet kva vi skal gjere saman, fokusområder, handlingsplan 

m.m. Samarbeidsmøtet vart avslutta med bedriftsbesøk på 

meieriet i Elnesvågen. 

   Arbeidsplan 2013 for samarbeidet mellom M&R Bondelag 

og Gjensidige vart drøfta i fylkesstyret 15. april. Målet for 

samarbeidet er:  

- Å skape grunnlag for endå fleire medlemmer til Norges 

Bondelag og auke andelen av medlemmer i Norges 

Bondelag som har og samlar sine forsikringar i Gjensi-

dige. 

- At det ikkje skal skje skader eller ulukker på min gard 

- At medlemmene i Norges Bondelag skal ha riktige, 

kostnadseffektive og gode forsikringsløysningar 

 

SAMARBEIDET MED NEI TIL EU 
Johs Bae frå Averøy er fylkessekretær i 60 prosent med 

kontor i Averøy. Ole Kvalheim, Molde, er fylkesleiar 

    Fylkeslaget har oppmoda lokallaga i Bondelaget om å 

hjelpe til med skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er viktig 

å kunne vise til ei stadig aukande medlemsmasse. Fylkeslei-

ar blir invitert som gjest på fylkeslagets årsmøte i mars. 

 

Møte i samarbeidsutvalet 

mellom Bondelaget og 

Gjensidige 14. februar i 

Fræna. Ståande bak Bjarne 

Sjåholm (Gjensidige) og 

Inge Martin Karlsvik (Bon-

delaget). Sittande f.v.: Ma-

rie Gjære, Torill Strand, 

Arnar Lyche, Per-Asbjørn 

Andvik, Knut Bertil Øy-

gard og John Magne Kron-

borg (Foto: Arild Erlien). 
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UTVIKLINGSPLAN FOR GJER-

MUNDNES VIDAREGÅENDE SKOLE 
Landbruksdirektøren og utdanningsavdelinga i fylkeskom-

munen inviterte 11. april til høringsmøte på Fylkeshuset om 

ny utviklingsplan for Gjermundnes vidaregående skole. 

Førstekonsulent Atle Frantzen møtte for Bondelaget. 

   På styremøtet 15. april drøftet styret uttale til utvik-

lingsplan. Her er uttalen som ble sendt til fylkeskommunen: 

   Møre og Romsdal Bondelag har lest forslag til utviklings-

plan for Gjermundnes videregående skole med interesse. 

Planen fokuserer sterkt på at skolen må omstille seg fra å 

være en ren landbruksskole til et ressurssenter for landbruket 

i Møre og Romsdal. Forslag til visjon er: ”Gjermundnes må 

fungere i sin egen entreprenørrolle”. Det forklares slik – 

”Gjermundnes må være kreativ, nyskapende og bærekraftig 

i utvikling av seg selv og nye virksomheter i landbruket i MR 

Behovet for nyskapning og entreprenørskap i landbruket i 

regionen basert på landbruksfaglig kompetanse, skal være 

det overordnede bidrag fra Gjermundnes i framtiden”. 

   Vi liker ikke helt visjonen. Hva menes med den? En visjon 

som må etterfølges av et avsnitt som forklarer hva den betyr, 

tror vi ikke vil fungere. Dessuten synes vi at fokuset på 

kompetansesenter tar fokuset vekk fra det som er skolens 

hovedoppgave og eksistensgrunnlag. Å utdanne framtidens 

bønder. 

Faglig ressurssenter 
Tanken om at Gjermundnes skal være et faglig ressurssenter 

er ikke ny, og det ble satset friskt på dette for noen år siden 

uten at en lykkes fullt ut. Det er viktig å kartlegge hvorfor 

resultatene ikke stod helt i forhold til satsingen da dette blir 

prøvd sist, før en bestemmer seg for å gjøre et nytt forsøk. 

Vi føler oss ikke sikre på om dette er veien å gå. Hvor sitter 

landbrukskompetansen i vårt fylke i dag? Først og fremst 

hos bøndene, tenker Bondelaget. Godt supplert av rådgivere 

og forskere. Tine, Landbruk Nordvest og Bioforsk er sentral. 

Det er også ansatt Hoppid-konsulenter som rådgivere for 

nyetableringer i de fleste kommuner. Skal denne kompetan-

sen flyttes eller skal Gjermundnes ta over på annet vis? Et 

konkret eksempel: Bioenergisenter på Gjermundnes er nevnt 

i planen. Tingvoll har allerede et slikt senter. 

Fokus på undervisningstilbudet 
Vi er opptatt av Gjermundnes har hovedfokuset på under-

visningstilbudet. De som ønsker utdanning i landbruk må 

fortsatt få studietilbud her i fylket som gjør de godt egnet til 

å utøve praktisk landbruk og/eller til å videreutdanne seg 

innen faget. Bondelaget tror at kvaliteten på skoledrifta på 

Gjermundnes er undervurdert i egen næring. Derfor må 

skolen bli dyktigere til å markedsføre seg overfor bøndene. 

Det skulle gjerne vært flere søkere, men vi tror at elevene 

som benytter seg av tilbudet får god og relevant undervis-

ning. Men skolen lider av at landbruk for tiden ikke blir sett 

på som en framtidsrettet næring, og det er her hovedutford-

ringen ligger. For å sikre nok søkere har satsingen på hest 

vært helt nødvendig og vi tror dette også har vært bra for 

rekrutteringen til næringa. 

   Kanskje må skolen bli enda flinkere til å markedsføre seg? 

Ungdomsskolene er stikkord. Det er veldig viktig at det 

sosiale fungerer. Elever som trives på internat og skole er 

den beste markedsføring. Kanskje er det noe å lære av fol-

kehøgskolene? 

Nytt og oppdatert fjøs 
Dersom skolen skal være attraktiv for framtidige melkebøn-

der i ”melkefylket” M&R er det helt nødvendig med nytt og 

oppdatert fjøs med moderne teknologi. Melkerobot med 

mer. Størrelsen må dimensjoneres etter ressursgrunnlaget på 

bruket. Ellers er det viktig at driften på landbruksskolen er 

allsidig. Slik som den er i dag, med storfe, sau og gris. Samt 

ulike veksthuskulturer, potet, grønnsaker og korn. Utvik-

lingen i landbruket har gått og går mot større mangfold. Det 

er svært viktig at skolen tilpasser seg dette i sin undervis-

ning. 

   Skal vi greie å brødfø verden i årene som kommer trenger 

vi mange dyktige gårdbrukere. Derfor har Gjermundnes ei 

svært viktig og framtidsrettet rolle. Skolen har et undervis-

ningstilbud i naturbruk med høy kvalitet. Landbruksnæringa 

i Møre og Romsdal må bli mer bevisst på dette og bidra til at 

skolens posisjon blir styrket ytterligere. Vi i Møre og Roms-

dal Bondelag vil gjøre vårt for at så skal skje. 
 
 

FRAMTIDIG FAGSENTER 

PÅ GJERMUNDNES 
Fylkesutvalget i Møre og Romsdal tilrådde 26. november 

2013 Utviklingsplan for Gjermundnes vgs. I tilrådinga blir 

det gitt tilslutning til plan for opprustning/nybygg ved sko-

len. Videre heter det i Utviklingsplanen at Gjermundnes vgs 

skal utvikles som fagsenter for landbruksnæringa, i nært 

samarbeid med næringa både faglig og økonomisk. Bygge-

stegene må tilpasses bevilgninger i budsjett og økonomiplan. 

Fylkesutvalgets tilråding ble enstemmig vedtatt i fylkes-

tinget 10. desember 2013. 
   Fundamentet for Utviklingsplanen er at Gjermundnes vgs 

skal utvikles som et fagsenter for landbruksnæringa i fylket. 

Utviklingsplanen prioriterer byggetiltakene slik: 

1) Nytt internat og bioenergianlegg (2015).  

2) Forts. nytt internat (2016).  

3) Nytt veksthus, bioenergianlegg og flerbrukshus (2018) 

4) Ny inngang adm.bygg, utvide gymsal til 

gym/auditorium, traktorverksted (2019).  

5) Stall (2020).  

6) Melkekufjøs, traktorgarasje (2021). 

Utviklingsplanen skisserer at Gjermundnes vgs skal utvikles 

til et attraktivt fagsenter med fokus på grovfor, melkepro-

duksjon og driftsøkonomi.Er anbefalt 4 handlingsområder: 

1) Omstilling: Drifta må omstilles slik at en blir i stand til 

å bli et fagsenter. 

2) Landbruksfaglig fokus på grovforintensive produksjo-

ner: Melkeku, egen oppdrett av okser, sau, drive jorda, 

fleksibel driftsform. 

3) Skole og kurs må være ett: Involvere elever i gardsdrif-

ta og hos andre bønder, satse på bioenergi og skog, 

driftsøkonomi, eiendomsoverdragelse. 

4) Entreprenørskap og nyskaping: Økonomi, samdrifts-

former, tilleggsnæringer. 

Dette var en del av bakgrunnen da det 27. november ble 

holdt idédugnad på Gjermundnes med representanter fra 

alle instanser innen landbruket i samband med etablering av 

framtidig fagsenter ved Gjermundnes videregående skole. 

Anne Katrine Jensen og Atle Frantzen møtte fra Bondelaget. 

   På møtet var det enighet om at det etableres ei arbeids-

gruppe som skal jobbe videre med ei skisse til fagsenter: 

Bondelaget (1), Bonde- og småbrukerlaget (1), Samvirket 

(en representant fra salgs- eller innkjøpssamvirket), Norsk 

Landbruksrådgiving (1), Fylkeskommunen: Skolen (1) og 

adm. på fylkeshuset (1), Fylkesmannen (1), Allskog (1). 

   Anne Katrine Jensen ble på styremøte 17. desember opp-

nevnt som M&R Bondelags representant i arbeidsgruppa. 

   På styremøtet ble det nevnt at fylkesmannen og fylkes-

kommunen ønsker at organisasjonene skal gå tungt inn i  
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fagsenteret, både med styring/drift, som aktive brukere av 

lokalitetene og ved tilførsel av faglig kunnskap i fagsenteret. 

Inntrykket er at organisasjonene både gir gass og bremser på 

samme tid. Alle er positive, men mange av organisasjonene 

har vansker med å synliggjøre egne bidrag som har vesentlig 

omfang. 

   Når det gjelder satsingsområder, er det positivt at Utvik-

lingsplanen skisserer at det skal fokuseres på grovfor, mel-

keproduksjon og driftsøkonomi. Men dette blir i mindre 

grad fulgt opp når en kommer til anbefalte handlingsområ-

der. ”Satsing” på melkeproduksjon har ført til at nytt fjøs er 

plassert nederst på prioriteringslista ( 2021). 

   Styret i M&R Bondelag påpeker at en kan bruke organisa-

sjonene inn i undervisninga, men det er lite sannsynlig at 

organisasjonene fysisk skal flytte dit. Styret mener en bør 

sende synspunkter på rekkefølgen av byggeaktiviteten. I 

grasfylket Møre og Romsdal er suksesskriterier for fagsenter 

nytt mjølkefjøs for framtidas drift. Utprøving i landbruket er 

stort, og Gjermundnes og et fagsenter knyttet til skolen bør 

ta mer ansvar for dette. 
 
 

LANDBRUKETS HMS-TJENESTE 
Dette er landbruket si eiga bedriftshelseteneste. Verksem-

da i Møre og Romsdal har vore organisert i 3 regionar. Kvar 

region er knytta opp til kvar si ordinære bedriftshelseteneste 

som finst i regionen frå før, og kvar region har sin HMS-

rådgjevar som kun arbeider med landbruk i minst 50 prosent 

stilling. M&R er knytta til distrikt 2, Midt-Norge med dist-

riktsleiar Per Olav Rian med ansvar for oppfølging av nett-

verk og rådgjevarar i M&R. Det er framleis mange bønder 

som burde melde seg inn i Landbrukets HMS-teneste. 

  3 tidlegare regiongrupper vart avvikla i 2012. Samarbeidet 

held fram i Fylkesgruppa for Landbrukets HMS-teneste, 

som er eit forum der faglaga møter HMS-rådgjevarar og 

distriktsleiar i Landbrukets HMS-teneste 1-2 gonger pr år.  
 

   Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelaget sin 

fylkeskontakt i HMS-arbeidet. 

   14. mars var det møte i Fylkesgruppa for Bonde- og 

Småbrukarlaget, Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste. 

Frå M&R Bondelag møtte Arnar Lyche og Atle Frantzen. På 

møtet var det orientering frå faglaga og frå LHMS, samt 

drøfting av seminar «Bonden i tidsklemma» 

   Nye planleggingsmøter for seminaret vart halde på Bonde-

lagskontoret 18. juni og 18. november. 

   Heile 75 bønder, rådgjevarar, konsulenter, tillitsvalde og 

andre deltok på det vellukka seminaret ”Bonden i tidsklem-

ma” som Landbrukets HMS-tjeneste, Fylkesmannen og 

Bondelaget i Møre og Romsdal arrangerte på Rica Seilet 

Hotell i Molde 27. januar 2014. Seminaret hadde fokus på 

bondens praktiske arbeidssituasjon. 

HMS-rådgjevarar i Møre og Romsdal: 
 Nordmøre: Sigmund Moen Trønsdal, 

sigmund.moen.troensdal@lr.no , tlf 900 46 093 

 Romsdal: Kari Fløystad,  

kari.floystad@lr.no , tlf  907 05 980 

 Sunnmøre: Trude Iren Saure, 

trude.saure@lr.no, tlf 975 28 775 

 Distriktsleiar: Per Olav Rian,  

per.olav.rian@lr.no , tlf 992 98 451 
 

Møre-bønder på ”Godt bondevett” 
Verdensdagen for psykisk helse vart markert 10. oktober. 

Samtidig vart nettsida GodtBondevett.no lansert. Her er 

formidla ulike perspektiv på psykisk helse gjennom film og 

tekst: Frå bonden med eigne erfaringar med psykisk sjuk-

dom, via fagpersonar i Rådet for psykisk helse og Mattilsy-

net, og til bønder som gir sitt perspektiv på kva som kan 

gjere ein forskjell i kvardagen. 

   To bønder som står fram gjennom film og tekst, er bønde-

ne Odd Christian Stenerud frå Godøya i Giske kommune og 

Oddvar Pedersli frå Lomunddalen i Rindal kommune. 
 

   
Foran f.v. rådgjevarane Gunn Hofset Innerdal (slutta i 

Romsdal i 2013), Sigmund Moen Trønsdal, Trude Iren 

Saure. Bak f.v. org.-sjef Arnar Lyche, distriktsleiar Per 

Olav Rian og førstekonsulent Atle Frantzen. 

På Bondelagets skattekurs i november orienterte Kata-

rina Myrling (t.h.) fra Landbrukets HMS-tjeneste sent-

ralt, og to nye HMS-rådgivere ble presentert. Trude Iren 

Saure (i midten) Sunnmøre og Kari Fløystad i Romsdal 

Bygdeungdomslaget 

og elever fra 

Gjermundnes 

landbruksskole 

var godt representert 

på seminaret om 

kvinnebønder og 

bondekvinner 

i Molde 11. mars 

(Foto: Arild Erlien). 

 

mailto:sigmund.moen.troensdal@lr.no
mailto:kari.floystad@lr.no
mailto:trude.saure@lr.no
mailto:per.olav.rian@lr.no
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STUDIEARBEIDET - DEL AV  

AKTIVITETEN I BONDELAGET 
Studiearbeidet er ein viktig del av det faglege og organisa-

sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som tidlegare var orga-

nisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Frå 2012 

vart BSF og Studieforbundet Populus slått saman til  

Studieforbundet næring og samfunn.  
   Lov om vaksenopplæring set krav om regional organise-

ring av studieforbund. Medlemar i det nye studieforbundet 

er medlemsorganisasjonar i tidlegare BSF som direkte eller 

indirekte hadde kursaktivitet og representasjon i fylket. Det 

same gjeld medlemsorganisasjonar i det tidlegare studiefor-

bundet Populus. 

   På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn i Molde 

20. juni møtte Atle Frantzen for Møre og Romsdal Bondelag 

Styret for 2013 har bestått av:  
Styreleiar: Gunvor Dyvik Friisvold (Møre og Romsdal Byg-

dekvinnelag), Nestleiar: Atle Frantzen (M&R Bondelag), 

Styremedlem: Gerd Gunnerød (Landbruk Nordvest), Styre-

medlem: Reidun Ellingsgård (Kvinne- og familieforbundet), 

Styremedlem: Åsa Rejkestam (TINE Midt-Norge), 1.vara: 

Lise Hellandsvik (Teatrets Venner ), 2.vara: Birgit Oline 

Kjerstad (TINE Meieriet Vest ), 3.vara: Gjertrud Vik (Kvin-

ne- og familieforbundet). Det er halde 3 styremøter i 2013. 

Aktivitet 
I 2013 har det i Bondelaget vore aktivitet på Dyrevelferd hos 

husdyr, Jordbruksforhandlingane og Praktisk HMS-arbeid. 

Ekstra tilskot 
Midlar som var att etter omorganiseringa av BSF i 2008 vert 

brukt som eit ekstra tilskot til godkjente studieringar i tidle-

gare medlemsorganisasjonar i fylket. Midlane som er brukt 

opp i løpet av 2013, er fordelt gjennom M&R Bondelag. 

Kurskalender for Møre og Romsdal 
Kurskalender for kurs og samlingar er lagt ut på heimeside-

ne til M&R Bondelag www.bondelaget.no/moreogromsdal  

Oppdatering skjer fortløpande ved at fylkeslaget hentar 

informasjon frå organisasjonane sine heimesider. Kurska-

lenderen blir utvikla vidare både på innhald og distribusjon. 

 

KURSOPPLEGGET BETRE BONDE 
Org.-sjef Arnar Lyche deltok 8. januar på samling i Land-

brukets Hus i Oslo for å få informasjon om Bondelagets 

kursopplegg Bedre Bonde og bruken ute i organisasjonen. 

   Kurset var klart til bruk fra nyttår 2013, men med innfa-

sing som må tilpasses øvrige arbeidsoppgaver i Bondelaget. 

Målet er at det er et tilbud som er varig og kommer inn i en 

rutine i organisasjonen. Fylkeslagets oppgave er å være 

arrangør av kurset, gjøre avtale med aktuell(e) veileder(e), 

samt markedsføre kurstilbudet. Alternativt avtale med andre 

som kan gjøre dette: Studieforbund, vg. skoler, NLR, regn-

skapslag etc. Men det bør framgå at det er et tilbud utvikla 

av Norges Bondelag, også om andre arrangerer det. 

    Mye av stoffet er hentet fra Bygdekompasset, men det er 

også en god del endringer. I utgangspunktet er det tenkt at 

kurset skal gå over 5 kvelder, men det kan organiseres på 

annet vis. Anbefalt deltageravgift er 2-3000 kroner. Det bør 

være 15-20 deltagere for at kurset skal fungere som tenkt. 

   På styremøtet 12. februar drøftet styret opplegget og øns-

ket å planlegge tre kurs høsten 2013: Ett kurs på Nordmøre, 

ett i Romsdal, ett eller to på Sunnmøre med gjennomføring i 

vinterhalvåret i perioden oktober - mars.  

   I september ble styrets planer endret ved at det ble vedtatt 

å starte med ett kurs. Utover høsten gjort planlegging og 

markedsføring av 2-dagerskurs i Molde 6.-7. januar 2014, 

og avtalt med veivalgrådgiver Ole Christen Hallesby som 

kursholder. Han har utviklet kursopplegget sammen med 

Norges Bondelag. Kurset ble gjennomført med 25 deltakere. 

   Kurset er for bedriftsledere, dvs bønder, med bakkekon-

takt, og fokuserer på mellommenneskelige forhold i tillegg 

til tall og regelverk. Bondens selvinnsikt og innstilling er 

avgjørende for å lykkes. Målet er å gi bønder grunnleggende 

ledelsestankegang. Hvilke deler av drifta og områder innen 

ledelse må du fokusere mer på? Hvilke behov har bedrif-

ten/bonden for videre utvikling? Kurset vil hjelpe deg til å 

finne svar på dine utfordringer. Kurset er inndelt i følgende 

tema: Kompetanse, omverden og risiko, Bedriftsledelse, 

Mennesker som ressurs, Økonomi, Veien videre. 

   Det kan være aktuelt å holde flere Bedre Bonde-kurs i 

Møre og Romsdal de neste årene. 
 

FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG 

FOR REINHEIMEN 
Nasjonalparkstyret for Reinheimen har opprettet faglig råd-

givende utvalg bestående av representanter fra organisasjo-

ner og brukere av området. M&R Bondelag ble invitert til å 

utnevne en representant. Utvalget skal drøfte saker som er 

knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av verneområdene. 

Det blir holdt ett møte i utvalget pr år. Nasjonalparkstyret 

for Reinheimen dekker reisekostnader, mens M&R Bonde-

lag dekker daggodtgjørsle. 

  Som Møre og Romsdal Bondelags representant i utvalget 

er oppnevnt Fridjon Døving fra Norddal kommune. Han er 

mjølkeprodusent i Valldal og har sæterretter i Reinheimen-

området. Som vararepresentant er oppnevnt leder i Valldal 

Bondelag, Geir Arne Myren. 

 

DISTRIKTSRÅD FOR HV 11 
Matproduksjon er en viktig del av det norske totalforsvaret. 

Nestleder Brita Skallerud representerer Norges Bondelag i 

Landsrådet for Heimevernet. Fylkesbondelagene er repre-

sentert i distriktsrådene for Heimevernet. I Norges Bondelag 

delegeres oppnevningen til de enkelte fylkeslag, men de 

fylkeslag som deler region samordner sine innstillinger. 

Heimevernet dekker reiseutgifter og distriktsrådenes med-

lemmer tilkommer møtegodtgjørelse i henhold til bestem-

melsene. Per Devold fra Rauma har i mange år vært Bonde-

lagets representant i distriktsråd for Heimevernet.  

   Fylkesstyret i M&R Bondelag innstilte på gjenvalg av Per 

Devold som representant til distriktsråd 2014-2017 for 

Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11, og med nestle-

der Anne Katrine Jensen, Gjemnes, som vara.  Distriktsrådet 

omfatter Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.  
 

 
Annbjørg og Per Devold fikk kulturlandskapsprisen 2013  

for måten de holder garden Devold i orden på og pleier  

kulturlandskapet (Bilde fra Åndalsnes Avis). 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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Åpent møte om norsk kvalitetsmat – hvordan produserer vi den? på Skarstua i Fræna 4. april samlet 58 deltakere, og 

arrangert av Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bioforsk og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. (Foto: Arild Erlien). 
 

UTTALE NÆRINGSPOLITISK PRO-

GRAM FOR NORGES BONDELAG  
Arbeidsutvalget sendte 2. april uttale til Næringspolitisk 

program for Norges Bondelag 2013 – 2017, som ble vedtatt 

på Norges Bondelag årsmøte i juni 2013, med disse kom-

mentarer: 

   Dokumentet virker grundig gjennomarbeidet og signalise-

rer i stor grad at gjeldende politiske strategier skal viderefø-

res. Det er rundt formulert og vekker trolig lite debatt. Det er 

ikke mye å gripe fatt i. Det meste er tatt med. Kort sammen-

fattet blir det omtrent slik: 

   På grunn av økt folkemengde vil det bli stadig mer kre-

vende å brøfø verden, og klimautfordringene vil trolig for-

sterke problemene. Derfor trenger vi et norsk landbruk hvor 

produksjonene i størst mulig grad baserer seg på landets 

egne ressurser. På vegne av norske bønder lover Bondelaget 

å levere etter bestillingen i den nye landbruks- og matmel-

dinga, så fremt bonden får et inntektsnivå og sosiale vilkår 

på linje med andre grupper. 

   Kanskje er det behov for mer nytenkning? Bør program-

met i enda større grad bygges rundt forbrukers behov for 

norsk mat, og samfunnets betalingsvilje for denne? 

   Bondelagets slagord er ”KJÆRLIGHET TIL NORSK 

MAT”. Er dette i tistrekkelig grad tatt hensyn til og baket 

inn i næringsprogrammet? Det er viktig at profilering/fasade 

utad, og innhold i strategidokumenter henger sammen. Vi 

må fylle slagordet med innhold slik at folk tror på det vi sier. 

Hva er det vi har i norsk landbruk som vi er så glad i, og 

hvordan greier vi best å ta vare på det? Bildene forteller en 

del, men kanskje bør det fylles på med mer tekst? 

   Stortingsmeldingen slår fast at landbruket skal være bære-

kraftig. Hva innebærer det med tanke på dyrvelferd, for-

urensning, arbeidsforhold osv.? Er det en selvfølge at vi 

driver bærekraftig landbruk i dette landet? Vi vet at struk-

turendringene skjer veldig hurtig. Er det potensielle konflik-

ter mellom til disse raske endringene og et bærekraftig land-

bruk? I så fall bør dette nevnes. Er det tilstrekkelig med 

inntekt og velferd på linje med andre grupper for å innfri 

kravet om bærekraft? Hvor mange bønder trengs det for å 

kunne drive norske landbruk på en bærekraftig måte? Kan-

skje bør dette utdypes for å bli mer presist? 
 

SITUASJONEN FOR BØNDENE I 

TODALEN 
I slutten av juli gikk det ras over veien inn i Todalen i Sur-

nadal kommune, og veien til bygda ble stengt. Møre og 

Romsdal Bondelag sendte 1. august brev til Fylkesmannen, 

fylkeskommunen og Vegvesen, og med kopi til media: 

   Møre og Romsdal Bondelag vil rette fokus på bøndene i 

Todalen. Det er mange aktive gardsbruk i bygda, og mang-

lene vegforbindelse og strømstans gjør situasjonen for disse 

svært vanskelig. Vi ber om at offentlige myndigheter gjør 

det som står i deres makt for avhjelpe situasjonen. Raskest 

mulig må bygda få strømmen tilbake, og et fartøy som kan 

frakte fôrmidler inn til bygda og ta med melk og livdyr til-

bake, må settes i rute snarest. Det er svært viktig at det er 

vilje og evne til rask handling når slike situasjoner oppstår. 

Vi opplever med jevne mellomrom at naturkreftene utford-

rer oss og da er det viktig at beredskapen er god. For hus-

dyrbonden er dette helt avgjørende når en uten forvarsel 

havner i en slik vanskelig situasjon som i Todalen. 

 

ULLSEMINAR 
19. og 20. oktober arrangerte Bioforsk i samarbeid med 

Møre og Romsdal Bondelag, Sau- og Geit, Tingvoll 

Næringsforum, Tingvoll kommune og Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal ”ullseminar” om kvalitet, tradisjon og nyskap-

ning på Gyl Grendehus i Tingvoll. Det deltok over 60 delta-

kere. Organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for M&R Bonde-

lag. 

   Tema og innledere: Hvordan står det til med den norske 

ulla? (Arnar Lyche, M&R Bondelag), Verdsetting av norsk 

ull (Tone Tobiasson, redaktør av NICE), Lokal ull – bon-

dens nye gull (Ingvild Espelien, Selbu spinneri), Norsk 

ullproduksjon og ullstandard (Sissel Berntsen, fagtjensten 

for ull, Animalia), Ullsortering og bedømming av sau (Sissel 

Berntsen og Ingvild Espelien), «The Fibershed Project» 

(Rebecca Burgess, gründer fra California), Krivi vev – liten 

og eksklusiv (Viktor Gautvik, eier og daglig leder av veveri-

et på Tingvoll), Fra Nord-Østerdalen til København og Mi-

lano (Bente Kristiansen og Ingulf Os, økologiske sauebøn-

der), Rauma Ullvarefabrikk – vi bruker norsk ull!, Får til 

fashion (Tone Tobiassen), Kartlegging av lokale ressurser 

og lokal kompetanse (Rebecca Burgess). 

   Fylkesmannen bevilget fylkesvise BU-midler kr 130.000 

eller inntil 66,7 prosent av godkjent kostnadsoverslag. 

 

FØRJULSKVELD OM ULL 
I et samarbeid mellom Møre og Romsdal Bondelag, Molde 

bibliotek og Bjørnsonfestivalen ble det 20. november holdt 

førjulskveld om ”gull av ull” på Plassen i Molde. Det deltok 

50 personer. Program var: «Er ulla bare merarbeid?» v 

/Arnar Lyche, sauebonde og organisasjonssjef i Møre og 

Romsdal Bondelag. «Fra fiskeredskap til felestreng. Tradi-

sjonell bruk av sauen i kulturer rundt Nord-Atlanteren.» 

v/Amy Lightfoot. «Fra får til fashion. Ny giv i en lokal nær-

ingskjede» v/Tone Skårdal Tobiasson og Ingun Grimstad 

Klepp. 
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ANNEN REPRESENTASJON 
 

 7. januar: Møte med Fylkesmannens landbruksavde-

ling om ulike saker, Molde, Arnar Lyche, Arild Erlien. 

 9.-10. januar: Organisasjonssjefsamling, Norges 

Bondelag, Oslo, Arnar Lyche 

 16.-17. januar: Konferanse Mat og Landbruk, Norsk 

Landbrukssamvirke, Oslo, Inge Martin Karlsvik, Birgit 

Oline Kjerstad og Arnar Lyche 

 22.-24. januar: Grüne Woche, Berlin, Inge Martin 

Karlsvik, invitert av Norges Bondelag til å være fyl-

keslederne i Bondelagets representant på Grüne Woche. 

 5. febr: AgriAnalyse EU-seminar, Oslo Birgit Kjerstad 

 7. februar: Årsmøte i Norsvin Møre og Romsdal, 

Gjermundnes, Inge Martin Karlsvik 

 9. februar: Åpent møte i forkant av fylkesårsmøtet i 

Småbrukarlaget i Ålesund med stortingspolitikere og lis-

tetopper. Org.-sjef Arnar Lyche innledet på møtet. 

 11. februar: Medlemsmøte i Fræna Bondelag før 

jordbruksforhandlingene, Inge Martin Karlsvik 

 14.-15. februar: Kurs i landbrukspolitikk, Oslo. Anne 

Katrine Jensen, Arne Rekkedal og Odd Helge Gangstad. 

Årlig kurs arr. av Norsk Landbrukssamvirke og Norges 

Bondelag for tillitsvalgte og ansatte i organisasjonene. 

 15. februar: Testkurs bygging, drift og vedlikehold av 

biogass-anlegg. Tingvoll Gard. Arnar Lyche 

 16. februar: Fylkesårsmøte i M&R Bygdeungdoms-

lag, Gjemnes, Anne K. Jensen møtte for Bondelaget. 

 19. februar: Kurs i korn og kraftfôrpolitikk, Molde. 

Arrangør Felleskjøpet. Arne Rekkedal og Arnar Lyche. 

 20. febr: Møte om samdrifter. Sunndal. Arnar Lyche. 

 27. og 28. februar: Fylkesmannen og fylkeskommu-

nen arr. BU-og/hoppid-samling i Molde. Arnar Lyche. 

 19.-20. mars: Regionmøte i Tine Midt-Norge, Trond-

heim. Anne Katrine Jensen. 

 20.-21. mars: Representantskapsmøte i Norges Bonde-

lag. Gardermoen, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

 3. april: Årsmøte Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, 

Skaret, Molde. Inge Martin Karlsvik. 

 5. april: Planleggingsmøte Dyregoddagane, Gjemnes, 

Arnar Lyche 

 6.-7. april: Årsmøte Møre og Romsdal Bygdekvinne-

lag. Åndalsnes. Arne Rekkedal møtte for Bondelaget. 

 19. april: Formiddagsseminar i Tingvoll. Arnar Lyche. 

Landbruksrådet med bl.a. Bondelagene i kommunen ar-

rangerte. Tema Verdens matproduksjon under press. 

 24. april: Jordvernseminar i Rauma. Anne K. Jensen 

og Arnar Lyche. Rauma Bondelag inviterte. Deltakere 

var kommunestyremedlemmer og andre interesserte. 

 30. mai: Møte i småsamfunnsgruppa M&R, Molde, 

Arne Rekkedal. 

 11. juni: Representantskapsmøte Norges Bondelag, 

Loen, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche. 

 2. august: Møte om fôrsituasjonen, Surnadal. Anne 

Katrine Jensen. Surnadal Bondelag arrangerte ”krisemø-

te” for å finne løsning. Representanter for landbruksor-

ganisasjonene, transportfirma og bankene tilstede. Møtet 

besluttet at i samarbeid med Bondelaget, Tine, Nortura, 

Felleskjøpet, Eidsmo Slakteri, Midt-Norge Slakteri for-

midler Landbruk Nordvest grovfôr og halm. 

 20. august: Seminar Næring til Norge - Hva skal vi 

leve av? Oslo, Arnar Lyche. 

 24. august: Syltemartna i Tresfjord, Vestnes. Arild 

Erlien deltok på stand sammen med Vestnes Bondelag. 

 
Ledermøtet 8. november var på gardsbesøk hos Martin 

Toreli i Bollia i Eide, som orienterte om drifta på et av 

fylkets  største mjølkebruk. (Foto: Arild Erlien). 
 

 

 26. august: Møte med Norsvin M&R om den drama-

tiske situasjonen i svinenæringa. Molde, Inge M.Karlsvik 

 28.august: Møte i Eide Næringsforum. Karlsvik 

 11.-12. september: Sekretariatskonferanse Bondela-

get, Hurdalsjøen. Lyche, Erlien, Myrbostad 

 24. september: Samling for fylkesledere i Norges 

Bondelag, Inge Martin Karlsvik 

 24 og 25 september: Vestland Vidsyn Bygdeutvikling, 

Ålesund, Arne Rekkedal 

 25. - 26. september: Lederkonferanse Norges Bonde-

lag, Gardermoen. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

 3. oktober: Evalueringsmøte vedr. skuleprosjektet 

under Dyregoddagane, Gjemnes, Arnar Lyche. 

 7. okt: Møte med Fylkesmannens Landbruksavdeling 

om ulike saker, Molde, Arnar Lyche, Arild Erlien. 

 8. oktober: Møte i styringsgruppen for prosjektet 

Biogassøkonomi, Tingvoll, Arnar Lyche 

 14. og 15. oktober: Samling for organisasjonssjefene i 

Norges Bondelag, Trøndelag, Arnar Lyche 

 16. okt: Møte m/ ordfører og rådmann i Rauma, Ån-

dalsnes, Arnar Lyche og leder Anders Øverbø i Rauma 

BL. Tema: «Rauma prosjektet», utvikling av landbruket i 

en kommune for å nå nasjonale mål om produksjonsauke 

 22. okt: Telefonmøte styret Norges BL og fylkesledere 
Inge M. Karlsvik Ny regjering og regjeringsplattform 

 25. oktober: Seminar landbruk og vatn, Molde. Inge 

M. Karlsvik, Arnar Lyche + flere ledere lokale Bondelag 

 28. oktober: Kurs i valkomitéarbeid, Stjørdal, Olaug 

Kvendset og Birgit Oline Kjerstad 

 1.november: Åpning av nytt lokale for Innovasjon 

Norge i Molde. Inge Martin Karlsvik. Anne Katrine Jen-

sen møtte fra styret i Innovasjon Norge. 

 5. november: Møte flyplassutbygging Molde. Lyche 

 5.-7. november: Ta Grep kurs, Oslo, Anne K.Jensen 

 6. november: Seminar i Sykkylven. Presentasjon av 

rekrutteringsprosjektet. Arnar Lyche 

 7. nov: Evaluering av ullseminar og veien videre, 
Tingvoll. Arnar Lyche 

 14. november: Referansegruppemøte Miljømelk-

prosjektet, Tingvoll, Arnar Lyche 

 21. november: Gjødselmøte på Frei. Arnar Lyche 

 25. november: Årsmøte Molde Sp, Anne K. Jensen 

 29. november: Årsmøte i Møre og Romsdal Fiskarlag, 

Kristiansund. Anne Katrine Jensen. 

 12. desember: Møte om situasjonen i svinenæringa, 

Molde, Arnar Lyche 
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Kap 5.  Samarbeidande rekneskapskontor i Møre og Romsdal 
 

Bedriftsnavn Kontaktperson Telefon E-post Poststed 

AR Økonomi AS Steinar Haltvik 71291012 steinar@arangvik.no  Angvik 

Audun Flaten Regnskapskontor Audun Flaten  71555367 auflaten@online.no  Valsøyfjord 

Averøy Regnskapslag SA Ole Enga 71517660 post@arl.no  Averøy 

Bondelagets Regnskapskontor SA Laila Kristin Eidsnes 71665440 post@regnskapslaget-rindal.no  Rindal 

Bøndenes Regnskapslag BA Ole Marvin Aarstad 71231850 post.brl@nessetpost.no  Eresfjord 

Data Informasjon AS Ståle Øye 70049150 firmapost@datainfo-as.no  Ørsta 

Exact Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolvl@exact.as  Surnadal 

Fjørtoft rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no  Ålesund 

Fredrik Mork Håskjold Fredrik Mork Håskjold 70076667 fredrik@agro.no  Volda 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644052 post@aukan-regnskap.no  Aure 

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 arild@hregnskap.no  Hellesylt 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Kari Stensby Ranes 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no  Surnadal 

Kontor service AS Egil Sandvik 71531348 post@ko-se.no  Tingvoll 

Kroknes Økonomi AS Hans Kroknes 71556368 hans@kroknes.no  Vågland 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hol 70259660 n-re@onlline.no  Valldal 

Regnskapstjenester AS Eli Fjærvik 71533243 elifj@start.no  Øydegard 

Sjømæling Regnskap Nils A. Sjømæling 90999508 sjoemregn@svorka.net  Batnfjordsøra 

Stordal Regnskap AS Elisabeth N. Vad 70279400 post@stordalregnskap.no  Stordal 

Sunndal Regnskap BA Edvin Ole Røen 71691262 post@sunndal-regnskap.no  Sunndalsøra 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Lars Mikal Torheim 70078470 lars@sregn.no  Volda 

Surnadal Regnskap AS Jarle Hamnes 71655580 post@surnadalregnskap.no  Surnadal 

Vanylven Rekneskapslag  Siv Lillenes Åmelfot 70023960 vanylven@online.no  Syvde 

Visma Service Norge AS, avd. Møre Åshild Marøy 70107940 more@visma.no  Haramsøy 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS Ole Nistad 71241500 post@okonomisenteret.no  Molde 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS, 

Fræna Marit Kvernmo 71263060 marit@okonomisenteret.no  Elnesvågen 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS, 

Rauma Iver Arthur Mittet 71227950 iver.arthur@okonomisenteret.no  Åndalsnes 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS, 

Aukra Jorunn Nilssen 71174004 jorunn@okonomisenteret.no  Aukra 

Økonomitjenesten Svein Ivar Iversen 91764538 svein@okonomitjenesten.no  Smøla 

Øko-Vest AS Hallvard Sæter 94811454 hallvard@oko-vest.no  Vestnes 
 

 

Over 90 tilsette ved rekneskapskontora deltok på tema- og skattekurs i Molde 27.-29. nov (Foto: Arild Erlien). 
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Kap 6. Regnskap 2013 

 
Regnskap 2013: 
 

Regnskapet fra og med 2011 ble lagt om, ført av 

Norges Bondelag og revidert sammen med Norges 

Bondelag sine regnskap. Fylkeslaget er ei avdeling i 

Norges Bondelag. Bankkonto ligger også i Norges 

Bondelag. Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. 

 

Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 1.949.338,64 

og en driftskostnad på kr. 2.281.491,16 

 

Renteinntekter var på kr. 69.886,40. 

Resultat 2013 viser et underskudd på kr. 262.266,12 

 

Balansen er følgende: 

Eiendeler: Bankinnskudd: 1.206.863,90 

Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.206.863,90 

 

Styret sin tilråding til vedtak i årsmøtet med at-

terhald om Norges Bondelags revisor sin god-

kjenning: 

 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bondelag 

for 2013 er godkjent med atterhald om Norges Bon-

delags revisor sin godkjenning. Regnskapet er gjort 

opp med et årsunderskudd på kr 262.266,12. Egenka-

pitalen 1.1.2014 er kr 1.206.863,90 

 
Barn og dyr er alltid suksess på Bondelagets Åpen 

Gard arrangement. Her fra Åpen Gard i Fræna i sep-

tember (Foto: Arild Erlien). 

 

 
Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 

Salgsinntekter  
 

   

     3000 - Salgsinntekter avgiftspliktig -29 780,00 -1 765,00 -120,00   

     3080 – Porto avgiftspliktig -907,20 0,00 0,00  

     3082 - Annonser -2 000,00 -13 600,00 -2 400,00   

     3091 – Adm.godtgjørelse pliktig 0,00 0,00 -600,00   

     3100 – Salgsinntekter avg.fri -3 500,00 0,00 -2 150,00   

     3120 – Konsulentinntekter avg.fri 0,00 0,00 -8 268,75   

     3130 – Deltakeravgifter avg.fri 0,00 0,00  -10 400,00  -20 000 

     3190 – Andre avgiftsfrie inntekter -7 280,58 -18 740,00 -8 086,00  -8 000 

     3210 – Kursavgifter avg.fri -103 000,00 -20 600,00 0,00  

Sum Salgsinntekter -146 467,78 -54 705,00 -32 024,75  -28 000 

Andre inntekter  
 

   

     3450 - Offentlige tilskudd prosjekter -219 890,00 -105 761,00 -46 789,00   

     3451 – Ovf til/fra neste/forrige år -299 488,36 -151 317,00 0,00  

     3930 - Refusjoner,tilskudd div.org. -56 367,50 -38 865,00 -502 186,00  -150 000 

     3990 - Rammetilskudd -692 000,00 -685 000,00 -675 367,00  -692 000 

     3991 - Fylkesleder -274 000,00 -271 000,00 -267 967,00  -274 000 

     3992 - Opplæring tillitsvalgte -106 400,00 -106 400,00 -104 842,00  -106 000 

     3993 - Støtte Aktive lokallag -154 725,00 -165 315,00 -148 743,00  -150 000 

Sum Andre inntekter -1 802 870,86 -1 523 658,00 -1 745 894,00  -1 372 000 

Sum Inntekter -1 949 338,64 -1 578 363,00 -1 777 918,75  -1 400 000 
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Lønnskostnader Regnskap 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2013 

     5010 – Lønn fast ansatte 45 833,35 0,00 0,00  

     5030 – Avsetning feriepenger 5 500,00 0,00 0,00  

     5040 - Telefongodtgjørsle 12 333,00 12 000,00 12 000,00  12 000 

     5260 - Bompenger/Trekkpl.reiser 1 118,00 545,00 2 727,00  1 000 

     5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 438 700,00 337 200,00 296 000,00  330 000 

     5330 - Fast godtgj.honorar till.valgt 110 000,00 110 000,00 110 000,00  110 000 

     5340 – Honorar andre 17 000,00 2 500,00 0,00  

     5400 - Arbeidsgiveravgift 88 174,75 64 771,55 59 322,52  65 000 

     5430 – Arbeidsgiveravg av feriepeng 775,00 0,00 0,00  

     5960 - Kurs, seminar 7 500,00 0,00 95 015,00  50 000 

     5970 - Stillingsannonser 54 796,00 0,00 0,00  

     5990 - Andre personalkostnader 0,00 329,00 1 154,00   

Sum Lønnskostnader 781 730,60 527 345,55 576 218,52  568 000 

Driftskostnader  
 

   

     6535 – Kjøp av IT-utstyr 15 774,95 0,00 0,00  

     6540 – Kjøp av inventar 6 140,00 0,00 0,00  

     6700 - Regnskapshonorar 0,00 0,00 25 607,00  26 000 

     6730 - Konsulenthonorar (ikke EDB) 0,00 40 957,89 8 000,00  10 000 

     6790 - Andre fremmede tjenester 261 523,79 142 497,00 46 918,00  20 000 

     6800 - Kontorrekvisita 0,00 460,00 2 692,50  2 000 

     6820 – Trykkekostnader eksternt 437,50 4 222,50 0,00 5 000 

     6840 – Aviser og tidsskrifter 2 841,38 1 270,00 0,00 1 500 

     6844 - Litteratur 1 495,00 18 757,00 3 150,00  15 000 

     6940 - Porto 301,75 410,00  -191,46   

     7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 114 575,65 77 435,60 69 471,95  80 000 

     7140 - Flybilletter 32 841,00 42 575,00 12 479,00  12 500 

     7142 - Andre billetter (Taxi,tog,m.v. 49 478,90 32 273,10 32 090,00  32 000 

     7150 – Diett u/overnatt. oppg.pliktig 195,00 0,00 0,00  

     7210 - Interne møter 10 256,97 14 216,57 27 416,68  27 500 

     7220 - Eksterne møter 769 018,92 500 001,26 338 557,00  400 000 

     7310 - Annonser,kunngjøringer 37 486,25 53 871,00 15 143,75  15 000 

     7312 - PR/støtteannonser 0,00 7 500,00 6 000,00  7 500 

     7332 - Markedsmateriell 8 439,00 17 341,00 21 102,00  20 000 

     7410 - Kontingenter ikke fradragsber 0,00 1 300,00 1 733,00   

     7420 - Gaver,fradragsberettiget 35 020,00 1 099,00 1 213,00   

     7430 - Gaver ikke fradragsberettiget 0,00 0,00 3 399,50   

     7706 - Aktivitetsavh.tilb.f.medl.ktg. 126 971,50 141 650,00 126 800,00  140 000 

     7720 - Støtte til diverse org. m.m. 26 900,00 6 050,00 25 400,00  10 000 

     7770 - Bank og kortgebyr 63,00 0,00 19,00   

     7790 – Andre kostnader 0,00 0,00 -108,95   

Sum Driftskostnader 1 499 760,56 1 103 886,92 766 891,97  823 500 

Sum kostnader 2 281 491,16 1 631 232,47 1 343 110,49  1 391 500 
   

 
   

Driftsresultat 332 152,52 52 869,47 -434 808,26  - 8 500 

Finansresultat  
 

   

     8050 - Renteinntekter -69 960,34 -48 528,00 -30 521,78   

     8150 - Rentekostnader 73,94 0,00 0,89   

Sum Finansresultat -69 886,40 -48 528,00 -30 520,89   

Resultat 262 266,12 4 341,47 -465 329,15   
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7  Lokale Bondelag med leiar, fylkesstyret, sentrale tillitsvalde 
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8.  Bondelagskontoret 2013 

 
Tilsette i Møre og Romsdal Bondelag 2013: Foran frå venstre: førstekonsulent Anne Turid Myrbostad, 

prosjektleiar Per Eldar Nakken (begynte 1. desember 2013) og førstekonsulent Atle  Frantzen. 

Bak frå venstre: Rådgjevar Arild Erlien og organisasjonssjef Arnar Lyche. 

 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler i 3. etasje 

på Nordmøre og Romsdal Felleskjøp sitt anlegg i Fan-

nestrandsveien 63 i Molde. Tilsette ved kontoret i 2013 var: 

 

Arnar Lyche - Organisasjonssjef 100 % stilling 

Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg. Lokallags- og 

medlemskontakt. Næringspolitikk. Internasjonale saker. 

NTEU. Samfunnkontakt. Næringsutvikling. Naturforvalt-

ning. Juridiske saker. Forsikring. 

 

Arild Erlien - Rådgjevar 100 % stilling 

Stedfortreder for organisasjonssjef. Lokallags- og medlems-

kontakt. Styresekretær. Matfestivalen. Møter. Kurs. Infor-

masjon. Media. 

 

Atle Frantzen - Førstekonsulent 50 % stilling 

Kontorfunksjoner. Lokallags- og medlemskontakt. Kurs. 

HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Økologisk. Den grønne 

skolen. Åpen gård. BSF. Bygdeungdomslaget. 

 

Anne Turid Myrbostad - Førstekonsulent 50 % stilling 

Felles kontorfunksjoner. Rekneskap. Medlemsregisteret. 

Kvinnesaker. Rekneskapkontora. Sekretær Bygdekvinnelag 

 

Per Eldar Nakken - Prosjektleiar 100 % stilling 

Rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift på livskraftige land-

bruksbedrifter”. Tok til i stillinga 1. desember 2013. 

 

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for Bondela-

get, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og Studiefor-

bundet, utfører fellesoppgåver for samvirkeorganisasjonane i 

M&R og har samarbeid med Nei til EU og Gjensidige. 

MØTE- OG REISEDAGAR FOR 

FYLKESLAGET I 2013 
Inge Martin Karlsvik  62 dager (+15 telefonmøter) 

Birgit Oline Kjerstad    6 dager (t.o.m. årsmøtet i mars) 

Anne Katrine Jensen  39 dager (Inkl Innovasjon Norge) 

Arne Rekkedal  33 dager 

Odd Helge Gangstad  24 dager 

Gunnhild Overvoll  22 dager (f.o.m. årsmøtet i mars) 

Trond Malmedal  22 dager 

Arnar Lyche   85 dager 

Arild Erlien    43 dager 

Atle Frantzen   24 dager 

Anne T. Myrbostad  21 dager 

 

 

Styret og sekretariatet vil takke tillitsvalde og 

lokallag for innsatsen og godt samarbeid! 
 

Inge Martin Karlsvik (leiar) 

Anne Katrine Jensen (nestleiar) 

Gunnhild Overvoll (styremedlem) 

Arne Rekkedal (styremedlem) 

Odd Helge Gangstad (styremedlem) 

Trond Malmedal (1. vara) 

 

Anne Turid Myrbostad (førstekonsulent) 

Atle Frantzen (førstekonsulent) 

Per Eldar Nakken (prosjektleiar) 

Arild Erlien (rådgjevar) 

Arnar Lyche (organisasjonssjef)
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I framkant av fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal 

Bondelag vart det fredag 8. mars 2013 halde  

landbrukskonferanse med 129 deltakarar på  

Rica Parken Hotel i Ålesund (Foto: Arild Erlien). 

 


