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Lederen har ordet 
 
Et år har gått. Vi har hatt mange utfordringer, der FEFO kan nevnes først. FEFOs styrevedtak i juni om 
at bøndene ikke skal få kjøpe dyrka jord har vakt misnøye og usikkerhet blant mange. Vi jobber for å få 
en representant fra landbruket inn i styret til Finnmarkseiendommen. 
 
Jordbruksforhandlingene endte til slutt med avtale. Vi hadde trolig høye forventinger og mange er 
kanskje ikke fornøyd. Noen sauebønder mener at de har fått ett løft. Dersom Norges Bondelag skal gå 
for en avtale i 2008, så må den innebære et kraftig løft for bøndene. Det vil kreve en noe tøffere stil 
under forhandlingene. Et eventuelt brudd fordrer også aksjonsvilje. Noe som jeg har forstått at 
lokallagene har. 
 
Vi er avhengig av at lokallagene nå jobber mot politikere og prøver å lære dem mer om jordbruket og 
får fram den situasjonen vi er i. Vi må understreke hvor viktig vi er for å produsere kortreist mat og for 
at det skal bo folk i distriktene. 
 
WTO er fortsatt en trussel mot norsk jordbruk, det er viktig at vi jobber opp mot politikerne da er det 
mulighet at vi får en avtale som gir åpninger for nasjonale løsninger. 
 
Året som har gått har vært hektisk. I tillegg til det ordinære organisasjonsarbeid har vi hatt møter med 
stortingsrepresentanter, fylkes- og kommunepolitikere. Det nytter å jobbe mot politikerne. Det fikk vi 
bevis for når vi fikk tilskudd fra Finnmark fylkeskommune til kjøp av melkekvote på en million kroner. 
 
Ledermøtet i Finnmark Bondelag uttalte at mange i landbruket er optimistiske og satser på å skape og 
utvikle egne arbeidsplasser. Landbruket i Finnmark er imidlertid i ferd med å nå en smertegrense i 
forhold til antall driftsenheter. Noe som vil få konsekvenser for blant annet industrien i fylket, fag-
miljøer og trivsel. Det er viktig at kommuner og Fylkesmannen gjør tiltak for å vekke liv i nedlagte 
gårdsbruk.  
 
Helse og miljø er et satsningsområde og fungerer bra i øst fylket. Nå ser det ut til at også Vest 
Finnmark er på rett vei i og med at Landbrukets HMS-tjeneste er opprettet også her. 
 
I likhet med Norges Bondelag har også vi hatt medlems vekst, vi har fått 39 nye medlemmer. Takket 
være langsiktig jobbing og positiv medlemsvekst har Finnmark Bondelag 100 % stilling på kontoret. 
 
Jeg ønsker organisasjonssjef Veronica Andersen velkommen tilbake på jobb og vil takke henne og styret 
i Finnmark Bondelag for godt samarbeid. Jeg vil også takke Terje Balandin for den gode jobben han 
gjorde for oss som vikarierende organisasjonssjef. 
 
Lokallagene gjør en viktig jobb. På årsmøtene i lokallagene er det valgt inn en del nye tillitsvalgte. Jeg 
ønsker dem velkommen og sier takk til alle som står på. 
 
Nå må dere forberede dere til aktivitet rundt jordbruksforhandlingene. Lykke til med videre innsats for 
landbruket i Finnmark 
 
Fred Johnsen 
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Styrets sammensetning
 

Leder Fred Johnsen, Tana 
Nestleder Lise Skreddernes, Bekkarfjord 
 

Styremedlemmer  
Laila Hagalid Berntsen, Tana.  
Ståle Karlsen, Vestre Jakobselv (ny). 
Rakel Løkke, Veidnesklubben (ny). 
Jørn Sandberg, Alta (ny).   
 

Varamedlemmer 
1. Nils Erik Guttormsen, Tana 
2. Camilla Pedersen, Lakselv 
3. Fritz Erlandsen, Karasjok 

Styrets arbeid 
Styret i Finnmark Bondelag har hatt 8 
styremøter og behandlet 54 saker. Hele styret 
var tilstede på samarbeidsutvalgsmøtet med 
Gjensidige i november og kommunesamlinga i 
regi av Fylkesmannens landbruksavdeling, også 
dette i november 2007.

 

Representasjon i grupper og utvalg 
 
Fred Johnsen   

• Leder i Nord-Norsk landbruksråd (fra november 2007). 
• Referansegruppe til samisk jordbruksplan. 
• Regionrådet for HV- 18. 
• Medlem i ressursgruppa - kurs- og testsenter småskala matprodusenter for Tana 

videregående skole 
 
Lise Skreddernes  

• Medlem i utvalget Etterutdanning for Bønder (EB-utvalget). 
 
Laila H. Berntsen 
• LHMS regiongruppe for øst-Finnmark 
• Styremedlem i Innovasjon Norge Finnmark. 
 
Jørn Sandberg 
• Finnmark Bondelags HMS-kontakt 
• Arbeidsgruppe for fredningsgrenser mot rein – Alta 
 
Ståle Karlsen 
• rovviltkontakt for Finnmark Bondelag 
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Fra årsmøtet 2007 
 
Årsmøtet ble avholdt 14-15 mars 2007 i Tana. 
På programmet sto både rovviltforvaltning, 
framtida for landbruket i Finnmark og vurde-
ringer foran årets jordbruksforhandlinger. 
 
Forvaltningsplanen for rovdyr i region 8 
hadde stort fokus. Fra Fylkesmannens 
miljøvernavdeling orienterte Paul Nilsen om 
struktur og ansvarsområde og 
arbeidsoppgaver for forvaltende myndighet. 
Videre ble bestandsmål i Norge, region 8 og 
Finnmark orientert om. Tapstall for region 8 
ble også gjennomgått. 
 
Willy Ørnebakk, leder av rovviltnemnda for  

region 8 (Troms og Finnmark) innledet om 
rovviltnemdas arbeid. Han mente at Region 8 
har fått for mye rovdyr i forhold til antall 
beitedyr. Han understrekte videre kommunens 
store ansvar i rovviltforvaltningen.  
 
Vurderinger foran vårens jordbruksforhand-
linger tok representanten fra Norges Bondelag, 
Steinar Klev for seg. 
 
Landbruksdirektør Øystein Ballari, innledet 
omkring framtida for landbruket i Finnmark. 
Han orienterte om bruken av BU-midler i 
Finnmark, pekte på trender i landbruksutviklinga 
kommunevis og antydet mulige løsninger som 
kan imøtekomme den utviklinga vi har sett fram 
til i dag. 
 
Blant andre gjester var Finnmark Sp ved 
Victoria Nilsen, Finnmark Høyre ved Robert 
Gærnæ, Gjensidige Forsikring ved Anders 
Eggen og Erling Nilssen, Nils Henrik Sara, leder 
i NRL, Tine ved Nils Oskar Anti, Kåre Breivik 
Finnmark Fylkeskommune, Ingrid Smuk Roll-
stad ordfører i Tana kommune, Terese Nyborg 
jordbrukssjef i Tana, Sametinget ved Osvald 
Grønmo og Terje Trettnes. 
 
Styremedlemmene Trond Halvard Hammari, Liv 
Unni Opgård og John Inge Henriksen gikk ut av 
styret. Leder i Finnmark Bondelag takket de for 
innsatsen. 

Leder av rovviltnemda for region 8 
Willy Ørnebakk orienterte om 
arbeidet i nemda. 
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Uttalelse fra årsmøtet 2007 
 
Finnmarksjordbruket er en viktig bærer av samisk kultur og tradisjon, både i indre strøk så vel som i 
kyst og fjordstrøk.  
 
Videre er jordbruket en viktig næring for opprettholdelse av bosetting og sysselsetting i distriktene. 
 
Volumproduksjonen er en bærebjelke for opprettholdelsen  av meieri og slakteri i fylket. 
 
Ved opprettholdelse av volumproduksjonen danner vi grunnlag for utvikling av tilleggsnæringer og 
nisjeproduksjon. 
 
En stor utfordring med hensyn til utvikling og etablering av nisjeproduksjon og tilleggsnæring er 
veiledningsapparatet. Veiledningsapparatet er spredt ut over offentlige og private institusjoner og 
organisasjoner, noe som gjør det vanskelig å holde oversikten. Dette er en utfordring som Finnmark 
Bondelag vil jobbe med framover. 
 
I forbindelse med rovviltforvaltningen er det to hovedproblemstillinger som fremkommer. For det 
første er bestandsregistreringen for lite effektiv, og for det andre er uttak av rovvilt med hensyn på 
bestandsreguleringen for dårlig. 
 
Slik Finnmark Bondelag ser det må det stilles mer ressurser til rådighet for effektiv 
bestandsregistrering og offentlig bestandsregulering. 
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Uttalelse til jordbruksforhandlingene 2007

Sammendrag med prioriteringer 

Finnmark Bondelag vil fremme følgende 
hovedprioriteringer og krav i forbindelse med 
jordbruksforhandlingene 2007: 
� Markert økning i budsjettmidler.  
� Gjeninnføre fondavsetting for å bygge opp 

egenkapital vedrørende investeringer 
� Øke beitetilskudd til 300 kroner på ku, 

140 kroner på resterende storfe og 40 på 
sau. 

� Økning på 30 000 kr per driftsenhet til 
avløsningstilskudd ved ferie og fritid. 

� Målpris på melk bør økes med 50 øre. 
� Telledato for storfe må fjernes – bruke i 

stedet årsku og årsdyr ved søknad om 
dyretilskudd. 

� Aktive deltakere i samdrifter skal ha 
arealtilskudd på lik linje med enkelt-
brukere. 

� Det må lages et dokumentasjonskrav til 
samdrifter for å dokumentere aktive 
deltakere. 

� Må tilføres mer midler for å opprettholde 
stedsfrakttilskuddsordningen. 

� Finnmark fritas fra kravet på minimum 
250 tonn omsatt potet kl. 1 pr. år, for å få 
status som godkjent omsetningsledd for 
potet. 

� Nord-Norges-tillegg på grønnsaker med 
kr. 1,- pr. kg levert vare. 

� Nord-Norges-tillegget på potet økes fra 
kr. 1,- til 1,50 pr. kg. 

� Innføres tilskudd til å dekke den delen av 
innfraktkostnadene for potet som 
overstiger 15 øre pr kg for Nord-Norge. 

� Innføring av flatt produksjonstilskudd for 
sau i intervallet 0-200 vf sau. 

� Målpris på lam økes med 3 kroner. 
� Dyretilskudd må gjelde all påsett pr 

31.12.07 for sau. 
� Målpris på storfekjøtt økes med 3 kr. 
 

Om de enkelte ordninger 

Politisk ramme for jordbruksforhandlingene 

Staten må komme med en betydelig økning over 
statsbudsjettet ihht. Soria Moria-erklæringa. 

Inntektsmuligheter i forhandlingene 2007 

Muligheten for fondavsetting som gjør det 
lettere å bygge opp egenkapital vedr. drifts-
utbygging og andre investeringer, må 
gjeninnføres. 

Produksjonstilskudd 

Øke beitetilskudd til 300 kroner på ku, 140 
kroner på resterende storfe og kr. 40 på sau. 

Velferdsordninger 

Finnmark Bondelag ønsket en økning på  
30 000 kr pr driftsenhet til avløsningstilskudd 
for ferie og fritid. Dette skal komme som friske 
midler over statsbudsjettet, og ikke som en 
omfordeling av allerede tildelte midler. 
Satsene til ordningen med tidligpensjon må økes 
betraktelig. For framtiden må denne ordningen 
indeksreguleres hvert år. 
 
Landbruksvikarordningen fungerer ikke etter 
intensjonen i alle kommuner. Ber om at 
regelverk revideres slik at benyttete midler 
brukes etter hensikten. Først etter at dette er 
gjennomført bør man vurdere en økning i 
tilskudd til landbruksvikarordningen. Midlene 
må innrettes slik at dem er attraktivt for 
kommune og bondenæringen. 

Regionalisering av virkemidler 

Verken SMIL midler eller midler til regionale 
miljøtiltak (RMP) bør økes ytterligere. Videre 
mener Finnmark Bondelag at BU, RMP og 
SMIL midler ikke skal benyttes til å forebygge 
eller redusere skader i forbindelse med rovdyr. 

Svineproduksjon 

Innføring av driftstilskudd i svineproduksjonen i 
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Finnmark på kr 60.000,-. Antall svineprod-
usenter i fylket reduseres hvert eneste år. 
Innen utgangen av 2007 vil det kun være 
igjen 6-7 stk. Tiltak må iverksettes hvis man 
ønsker at det skal produseres gris i Finnmark i 
framtiden. 
 
Målprisen for gris må opprettholdes. Det må 
videre fortsatt være mulig å søke offentlig 
finansiering til bruksutbygging i Finnmark. 
Det er pr. i dag ingen griseprodusenter som 
har bygget ut til konsesjonsgrensa i fylket. 

Melkeproduksjon 

Målpris på melk bør økes med 50 øre. Det bør 
bli lik fordeling av statlig melkekvote på alle 
bruk ved kjøp av melkekvote. Ikke prosentvis 
etter kvotestørrelse slik vi har det i dag. Telle-
dato for storfe må fjernes. Dette gir ugunstig 
tilpassing av dyretall hos melkeprodusenter 
og kjøttprodusenter i forhold til dyretilskudd. 
Dette gir videre ugunstige og skjev tilførsel av 
kjøtt til slakteriene i forhold til markedet.  
 

Samdrifter 

Samdrifter er en tilpasning til høye kostnader 
til investeringer i nye bygninger, forlager og 
maskiner. Dette er med på å opprettholde 
bygder og landbruket, og skaper varige 
arbeidsplasser med mulighet for ordnede 
arbeidsforhold, trygghet ved sykdom og 
mulighet til ferie og fritid på linje med andre 
grupper i samfunnet. 
 
Arealtilskudd må ikke legges opp på en slik 
måte at det straffer samdrifter og hindre 
effektivisering. Arealtilskuddet må ikke være 
knyttet til hvor forlageret til samdrifta fysisk 
er. Arealtilskudd må tildeles på forskjellig 
måte til samdrifter med aktive deltakere, og til 
samdrifter med passive deltakere. Aktive 
deltakere i samdrifter skal ha arealtilskudd på 
lik linje med enkeltbrukere. Det må lages et 
dokumentasjonskrav til samdrifter for å 
dokumentere aktive deltakere. 
 
Størrelsen på en samdrift må ikke begrenses 
ut i fra deltakere, det må være opp til de 
enkelte samdrifter å bestemme antall de-
ltakere. Begrensningen for en samdrift må 

settes ut i fra melkekvoten og øvre grense må 
være som i dag, 750.000 liter melk. 

Korn og kraftfor 

Det er utilstrekkelige midler i stedsfrakt-
tilskuddsordningen, og underdekningen blir 
stadig større som en følge av at  kostnads-
økningen ikke blir kompensert. 

Frukt, grønt og potet 

Distriktstilskuddet for matpotet kl. 1, dyrket i 

Nord-Norge: Potetprodusentene i Finnmark er 
nå i den situasjon at vi ikke har mottakere for 
våre produkter i regionen med status; godkjent 
omsetningsledd. Vi får derfor ikke 
distriktstilskudd på kr.1 pr. kg potet kl.1 omsatt 
lokalt utenfor kjedene eller pakkeriene i sør.  
 
Ifølge landbrukspolitiske erklæringer skulle vårt 
konsept med markedsnær (kortreist) produksjon 
og omsetning begunstiges, men i dette tilfellet 
skjer det motsatte.  
 
Vi ber om at Finnmark fritas fra kravet på 
minimum 250 tonn omsatt potet kl. 1 pr. år, for å 
få status som godkjent omsetningsledd for potet  
  
Matpotetproduksjonen ligger nå nede da det ikke 
finnes et godkjent omsetningsledd i fylket. 
Avstanden til nærmeste pakkeri / omsetnings-
ledd er ca. 45 mil for Alta, hvilket medfører 
uakseptable kostnader. Slik som forholdene nå 
har utviklet seg er det meget vanskelig å få 
produsenter til å ta opp produksjonen med 
mindre de får sikre og forutsigbare økonomiske 
rammer. Det vil i praksis si at kvantumskravet 
må fjernes, da det er meget vanskelig å forutsi 
hvor mange som vil gjenoppta produksjonen.  
 
Forslag: 

Alternativ 1   Produsentene i Finnmark får ut-
betalt tilskuddet ut i fra dokumentert salg ifølge 
regnskap.  
 
Alternativ 2  Godkjenning av omsetningsleddet 
i Finnmark skal kun omfatte krav til organisa-
sjonsnivå (MVA registrering og regnskapsplikt). 
  
Innføring av tilskudd på grønnsaker i Nord-

Norge: Produksjonen av grønnsaker i Nord-
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Norge er i dag for liten. Det gjelder gulrot, 
kålrot og hodekål. Finnmark Bondelag foreslo 
å innføre et Nord-Norges-tillegg på 
grønnsaker med kr. 1,- pr. kg levert vare. På 
potet ble det foreslått av samme grunn at 
Nord-Norges-tillegget økes fra kr. 1,- til 1,50 
pr. kg. 
 
Frakttilskudd ved transport av potet i 

landsdelen, innfrakt til pakkeri: Siden 1997 
har omsetnings- og pakkeristrukturen i norsk 
potetproduksjon gjennomgått en stor 
forandring. Produsentene tillates ikke å pakke 
varene på gården slik som de gjorde før. 
Pakkeriene har blitt større og avstandene 
lenger. Dette har ført til at mange produsenter 
har valgt å legge ned potetproduksjonen. I 
Nord-Norge har dette også ført til at antall 
dekar potet også er betydelig redusert i 
forhold til i 1995 (fra 10.506 dekar i 1995 til 
6.995 dekar i 2004). Dekningsgraden av potet 
gikk ned fra 63,6 % i 1990 til 34 % i 1999, jf. 
NILF notat nr. 2002-18 Utvikling i 

produksjon og foredling av jordbruksvarer i 

Nord-Norge – konsekvenser for 

forsyningssikkerheten. 
 
Det produseres ca 5.000 tonn poteter i Nord-
Norge, som omsettes gjennom grossist. 
Omtrent halvparten av denne produksjonen 
må fraktes over så stor avstand at innfrakten 
koster mer enn 15 øre pr kg. Dersom det 
bevilges tilskudd over jordbruksavtalen til å 
dekke den delen av innfraktkostnadene som 
overstiger 15 øre pr kg, ville frakttilskuddet 

inn til pakkeri, med dagens produksjonsvolum, 
bli mindre enn 1 million kroner pr år.  
 
Med denne bakgrunnen foreslås det at det bør 
innføres tilskudd over jordbruksavtalen til å 
dekke den delen av innfraktkostnadene som 
overstiger 15 øre pr kg for Nord-Norge. 

Sau 

Maksimalt dyretilskudd for sau/ammegeit er lavt 
i forhold til maksimalt dyretilskudd for storfe. 
Dyretilskuddet bør gis flatt for intervallet 0-200 
sauer med samme sats som for dagens intervall 
0-75 sau. Dette for å styrke de som lever av 
saueholdet alene. 
 
Det må gis tilskudd til bevaring av gamle 
saueraser på lik linje med bevaringsverdige 
storferaser 
 
Målpris på lam økes med 3 kroner for å 
kompensere for underproduksjon i Norge. 
Dyretilskudd må gjelde all påsett pr. 31.12.07. 
Ved å kun registrere sau og ikke påsatt lam så 
rammer dette nyetablere og produsenter med 
store rovdyrtap der man har en høyere andel 
påsett på lam kontra andre sauebesetninger. 
 
Beregning av avløsertilskuddet slår skjevt ut for 
sauebruk.  Dette må beregnes utifra totalt antall 
dyr og ikke antall vinterfôra sauer. 

Storfekjøtt 

Målpris på storfekjøtt økes med 3 kroner.

 

 

Lokallagenes arbeid og sammensetning 

Alta Bondelag 

Fra årsmeldingen til Alta Bondelag heter det 
at aktiviteten har vært lav. Det har vært 
avholdt 2 styremøter og gitt uttalelse til jbf 
2007. Leder i lokallaget har vært Bjørn-Åge 
Losvar. Styret har for øvrig bestått av Liv-
Unni Opgård, Per Christian Arnesen, Knut 
Arne Mikalsen, og Trond Halvard Hammari. 

Karasjok Bondelag 

Årsmeldingen for 2007 viser lav aktivitet i 
lokallaget. Laget har hatt to styremøter. Leder 
har vært Fritz Erlandsen. Jon Egil Olli ble 
valgt som ny leder. Med seg i styret har han 
vært Torgeir Nordsletta, Synnøve Norvang, 
Alma Helander og Fritz Erlandsen.  
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Kautokeino Bondelag 

Kautokeino Bondelag har hatt et år med lav 
aktivitet. På årsmøtet i lokallaget deltok 
fylkeslederen. Blant problemene som ble tatt 
opp var rein på innmark og forhold omkring 
regelverket for konfliktforebyggende tiltak 
mellom landbruk og reindrift. Det oppleves 
som et problem at reindrifta trenerer 
gjerdeprosjekter i mange tilfeller. Dette er en 
sak som Finnmark Bondelag skal jobbe videre 
med. På arbeidsplanen står jordbruks-
forhandlingene og aktivitetsdag i samarbeid 
med Gjensidige. Lokallagsleder har vært Ole 
Klemet A Hætta. Resten av styret var Isak 
Anders Hætta, Ole Henrik Pentha og Johan 
Mikkel K Hætta. 

Laksefjord Bondelag 

Årsmeldinga for lokallaget viser at det har 
vært litt mindre aktivitet enn ønsket i 2007. 
Imidlertid samlet lokallaget seg 4 ganger i 
forbindelse med jordbruksforhandlingene. Det 
har også vært 4 samlinger om “ det gode 
bygdeliv” med Else Holm Andersen som 
kursleder. I forbindelse med åpengård ble det 
også holdt 3 møter. Styret har bestått av  
leder Svein Slåtsveen, Ole Nilsen, Brynjar 
Andersen og Else Andersen. 

Nordre Varanger Bondelag 

I årsmeldingen kan vi lese at det har vært et 
akseptabelt aktivitetsnivå i laget dette året. 
Det er utarbeidet to innspill til jord-
bruksforhandlingene, i tillegg har leder gjort 
en henvendelse til Vadsø kommune angående 
arealplan og tilskudd til nydyrkning.   
 
Lokallaget har vært på representert på 
Klubbvik Sauavlslags åpne rovviltmøte. I 
tillegg til bønder var DN, Fylkesmannens 
Miljøvernavdeling og Willy Ørnebakk fra 
Statens naturoppsyn.   
 
Leder i lokallaget Ståle Karlsen ble valgt inn i 
styret for Finnmark Bondelag. 
Lokallagsleder var på landbrukspolitisk 
seminar i regi av Norges Bondelag 23.-24. 
oktober 2007. Seminaret var meget givende 
og interessant og gav leder en bedre forståelse 
av dagens landbrukspolitikk. 

 
Det er avholdt 4 styremøter, blant sakene som 
er behandlet er jordbruksforhandlingene, og 
grunntilskudd til svineproduksjon i Nord-
Norge. Styret håper på at lokallagsaktiviteten 
fortsetter også i 2008. 

Porsanger Bondelag 

Det har vært holdt 4 møter i meldingsåret.  
Det er behandlet 16 saker og her kan nevnes 
bl.a høringsuttalelse til rovviltutvalget, 
forslaget om oppheving av frednings-
bestemmelsene for reinbeite. stillinger på 
landbrukskontoret i Porsanger, 
landbruksvikarordningen og rullering av 
Arealplanen i Porsanger kommune. Laget har 
gjennomført studiering om landbrukspolitikk 
og har kommet med synspunkter foran 
jordbruksforhandlingene. 
 
Lokallaget arrangerte Åpen gård i Lakselv i 
august. Arrangementet var svært vellykket.  
På arbeidsplanen for 2008 står medlems-
verving, Åpen Gård, landbrukspolitikk og 
jobbe for at jordbruksareal må holdes i hevd i 
kommunen. John Inge Henriksen er gjenvalgt 
som leder i lokallaget og med i styret er Grete 
Liv Olaussen, Einar Andersen, Erling Moe og 
Jan Martin Olsen. 

Tana Bondelag 

For året 2006/2007 er det avholdt 4 
styremøter og det er behandlet 14 saker. 
 
Tana Bondelag arrangerte medlemsmøte 
onsdag 31. januar et arbeidsmøte foran 
uttalelse til jordbruksforhandlingene.  
 
Uttalelsen fra Tana Bondelag innledet med et 
krav om opprettholdelse av landbruket og 
økte inntekter. 
 
Lokallaget har sendt høringsuttalelse til Tana 
kommune angående Innlandsfiske og Lov om 
motorferdsel. 
 
Styret har bestått av: Per Andreas Mathisen 
(leder), Tormod Nilsen, Sven R. Anderssen, 
Jorunn Sottinen, og Annbjørg Varsi. 
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Veidnes Bondelag  

2007 har vært et roligere år enn 2006, det har 
dessverre ikke vært så stor aktivitet som 
lokallaget hadde ønsket. Det har vært avholdt 
3 møter og alle i forbindelse med jordbruks-
forhandlingene. 6. mars arrangert de et  
førstehjelpskurs på Kvæntunet i Børselv, men 
det var kun 6 deltakere. Dette var et 5 – timers 
kurs med både teori og praksis, håper vi kan 
få til et nytt slikt kurs om et par år, dette blir 
man aldri utlært på.  
 

Lokallaget deltok også på 
spørreundersøkelsen blant kommunepolitik-
erne om viktigheten av norsk landbruk og 
norsk mat. Etter kommunevalget overrakte 
lederen av Veidnes Bondelag blomster til 
ordføreren i Lebesby Kommune gratulerte 
med valgresultatet. 
 
Rakel Løkke har vært leder i lokallaget. 
Resten av styret består av Arve Jacobsen, 
Torild Klemetsen, Vally Persen og  
Gudmund Løkke. 
 
 
 

 

 

 
Forskning til nytte for bønder og bygder!  
 
Søtere gulrøtter, villere fjell, større lam, 
sprekere geiter, friskere griser, feitere 
fisker, mer smakfulle bær og videre utsyn. 
Næringsutøvere som vil og kan. Det er 
ressurser i vårt arktiske landbruk! 
 

 

 
 

 
Vi utvikler nyttig kunnskap i samarbeid med bønder, landbruksforvaltning og  
andre dyktige forskere i Nord-Norge, samt nasjonalt og internasjonalt.  Vi forsker bl.a. på  
arktisk lammekjøtt, bedre geitost, kløver som overvintrer, bjørk til flis, vitale poteter,  
sunne blåbær, spiselige alger, næringsopptak i økologiske grønnsaker, lammetap på beite,  
næring i verneområder, kalver i hytter og oppdrett av røye… 
 
Vi bidrar til tettere nettverk, videre utsyn og spennende møteplasser for læring og  
samhandling i nordnorsk landbruk.  
 
Bioforsk Nord er faglig delt i fire seksjoner: Arktisk landbruk og kvalitet, Bioproduksjon og  
økosystem langs kysten, Miljø og utmarksressurser og Nordnorsk kompetansesenter.  
Vi har avdelinger på Tjøtta, i Bodø og på Holt. 

 
www.bioforsk.no/nord    
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Aktuelle saker for Finnmark Bondelag 

Finnmarkseiendommens vedtak om jordbruksfester

Finnmarkseiendommen (FeFo) gjorde i juni 
2007 et vedtak som skapte frustrasjon og 
usikkerhet i landbruket i fylket. Vedtaket slo 
fast at jordsbruksfester ikke skulle kunne 
selges, men tilbys som langsiktige feste-
kontrakter. Det slo også fast at landbruksbygg 
på festet areal, kunne deles fra dyrka mark. 
Til tross for stor motstand fra blant andre 
Fylkesmannen og faglagene var ikke styret i 
FeFo villig til å endre vedtaket. Faglagene var 
i møte med FeFo i oktober, og vi kunne bare 
erkjenne at styret i Finnmarkseiendommen 
ikke hadde forståelse for landbrukets interes-
ser. Dette er en sak som Finnmark Bondelag 
vil jobbe videre med i 2008. 

Veterinærsaken 

Lov om dyrehelsepersonell ble i desember 
endret. En av de store endringene er at 
kommunene har overtatt statens ansvar for å 
veterinærtjenester utenom ordinær arbeidstid. 
Dette har Finnmark Bondelag vært i mot, 
fordi vi frykter at mange kommuner over tid 
skal nedprioritere dette viktige ansvaret. For å 
imøtekomme advarslene gir myndighetene 
øremerkete midler til kommunene.  
 
Avløserordningene 
Fra 2009 skal den kommunale ordningen med 
landbruksvikar bort, og avløserlagene skal fra 
2008 gis mulighet til å administrere avløser-
ordningen i sitt område. Landbruksvikarene 
vil være ansatt i avløserlagene, og vil motta 
tilskudd pr. årsverk landbruksvikarstilling.  
Finnmark Bondelags frykt har vært at store 
deler av fylket vil miste sitt tilbud om 
landbruksvikar og sykeavløsning med den nye 
ordningen. Med tanke på at det i dag er bare 
to avløserlag i et så stort fylke som Finnmark, 

kan det by på store problemer for avløser-
lagene som skal administrere ordningen.  

Landbruksrepresentant i styret i FeFo 

Erfaringene fra vedtaket om jordbruksfester 
viste oss nødvendigheten av at landbruket er 
representert i styret til Finnmarkseiendom-
men. Finnmark Bondelag har søkt allianse 
med Finnmark Bonde- og Småbrukarlag, for 
om mulig å jobbe fram en løsning på dette. 
Faglagene jobber nå sammen for å få dette på 
plass. 

Opphevelse av reinbeitefredning 

Saken har vært aktuell for Finnmark 
Bondelag helt siden reindriftsstyret vedtok 
oppheving av fredningsbestemmelser i 2003. I 
2007 nedsatte LMD arbeidsgrupper som 
skulle finne fram til funksjonelle grenser for 
reinbeiter i Alta og Porsanger kommuner. 
Finnmark Bondelag har vært representert ved 
Jørn Sandberg i Alta og Erling Moe i 
Porsanger. Ingen av sakene fikk sin 
avslutning i 2007, og møtene mellom partene 
vil fortsette utover vinteren i 2008. 

Andre aktuelle høringssaker 

- Forvaltningsplan for rovvilt region 8 
- Beskyttelse av produktbetegnelsen 

Gulløye 
- Retningslinjer for forvaltning av 

småviltjakt. 
- Bestemmelser for kommunens behandling 

og vurdering av søknader etter 
Finnmarkslovens § 24 (rettigheter). 

- Forslag til ny lov om motorferdsel i 
utmark. 
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Åpen gård
Hele tre av lokallagene i Finnmark Bondelag 
var arrangører for Åpen gård i 2007. 
 
Alta Bondelag 
Liv Unni Opgård i Tverrelvdalen åpnet 
gården sin for store og små. Arrangementet 
var bra besøkt med ca. 170 besøkende.  
 

 
 
Hovedattraksjonen var kalvemønstring, der 4 
kalver var utstilt. Blant aktivitetene var det 
barneriding, kjøring med ponni og vogn, 
natursti og matservering. Lokallaget 
samarbeidet med andre lag og foreninger i 
nærområdet. Værgudene var i godlaget og 
spanderte solskinn og flotte forhold for et 
utearrangement. Lokallaget vurderer Åpen 
Gård også i 2008. 
 
Laksefjord Bondelag 
Lokallaget har etter hvert fått bred erfaring 
som Åpen gård arrangører. Årets arrangement 
var igjen en suksess. 
 

Omtrent 250 besøkende fra nær og fjern 
besøkte Friborg-gård i Bekkarfjord. Her 
kunne de se på, ta på, sitte på og lukte 
på, hester, kalver, sauer, griser, høner, hunder 
og katter. Selvfølgelig var kommunens 
ordfører også til stede på arrangementet. 

 
Siden det fra tidenes morgen har vært Friborg 
gård som har stått som vertskap har dette blitt 
en aktivitet som avvikles annet hvert år.  
 
Leder av lokallaget og medeier i gården Svein 
Slåtsveen ønsker forøvrig at de kan arrangere 
hvert år, men dette innbærer at de andre er 
enighet blant de andre bøndene som deltar. 
 
For første gang ble avviklet kalvemønstring 
med deltager fra alle gårdene i nærheten. Og 
det diplomatiske resultatet ble 1. premie til 
alle. 

 
Alle var vinnere i kalvemønstringa på Åpen gård i 
Laksefjord. 

 
Enhver Åpen gård med respekt for seg selv 
serverer lokale produkter, og Bekkarfjord sitt 
spesiale er Geir Wirkolas "Drømmegrøt". 
Enkelte tilreisende hevder at de kommer til 
åpen gård for å nyte denne kulinariske grøten 
med hemmelig oppskrift. 
 
Selvfølgelig legger disse 250 besøkende igjen 
noen kroner, men som Slåtsveen sier: 
”Meningen er ikke tjene penger på dette, men 
å vise lokalsamfunnet hva vi driver med og at 
vi faktisk har en nyttig funksjon som 
matprodusenter og ikke minst  
landskapspleiere.” 
 
Laksefjord Bondelag takker for besøket og 
ønsker velkommen tilbake, kanskje 
allerede i 2008 
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Porsanger Bondelag 
226 besøkende kunne Åpen gård vertskapet 
skilte med, når regnværet kom og den siste 
gjesten hadde dratt hjem. De besøkende fikk 
oppleve natursti, gjeterhundoppvisning, se på 
prydhøner, griser, kalver, og sauer. I tillegg 

kunne lokalt produserte grønnsaker, urter og 
egg kjøpes. For de sultne var hjemmelaget 
kjøttsuppe med egenprodusert lam, godt egnet 
til å fylle magen med. 
 

 

Ledermøtet 2007 
Ledermøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt 
28-29 november i Laksel. På programmet sto 
driftsbygninger i landbruket fra A til Å. Blant 
innlederne var Sametinget, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Innovasjon Norge, bonde 

Svein Slåtsveen, bonde Kåre Vidar Heitmann, 
og Halle Arnes fra LHMS. Fra Norges 
Bondelag kom generalsekretær Harald Milli 
og Lars Alhaug fra organisasjonsavdelinga. 

 

Uttalelse fra ledermøtet 

 
Landbruket - en viktig ressurs i lokalsamfunnet 
 
Mange i landbruket er optimistiske og satser på å skape og utvikle egne arbeidsplasser. Landbruket i 
Finnmark er i ferd med å nå en smertegrense i forhold til antall driftsenheter, som vil få 
konsekvenser for blant annet industrien i fylket, fagmiljøer og trivsel. Det er viktig at kommuner og 
Fylkesmannen gjør tiltak for å vekke liv i nedlagte gårdsbruk. 
 
For å bevare de eksisterende driftsenhetene i fylket er det avgjørende med velferdsordninger som 
skaper trygghet i forhold til sykdom og muligheten for ferie og fritid. Kommunene må se på 
mulighetene for å opprette landbruksvikarer der dette er et behov. 
 
Det er nå viktig å få på plass finansieringsordninger som stimulerer til generasjonsskifter og stopper 
dagens nedbygging av landbruket i Finnmark. Det er også viktig å styrke innsatsen mot yngre 
nyetablerere med mindre bruk, samt gi ekstra motivering til de minste brukene, slik at de ser en 
fremtid i finnmarkslandbruket. 
 
Offentlige pålegg, vedrørende driftsbygninger med hensyn til dyrevelferd og arbeidsmiljø, vil 
medføre store økonomiske utfordringer for landbruket fremover. Landbruket trenger gode 
muligheter til finansiering for å imøtekomme dette, slik at manglende finansiering ikke blir et 
argument for å legge ned driften. 
 
Landbruket er en viktig ressurs i lokalsamfunnet. Det er nå svært viktig at lokale politikere viser 
forståelse for de utfordringene landbruket i deres kommuner står overfor. Forståelse og politisk vilje 
er viktig for å bevare de gårdsbrukene som er igjen i bygdene. 
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Regnskap 
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Fra styret  
Takket være lang og utrettelig arbeid har Finnmark Bondelag fått gode politiske allianser med 
mange av de politiske partiene. Dette er viktig, og styrker vårt arbeid for forutsigbare og 
framtidsrettede rammebetingelser for landbruket i Finnmark. Det er i dag slik at det 
jordbruksforhandlingene er ikke de eneste som setter rammer for landbrukets inntektsutvikling. 
Siste år har vist oss at både forvaltningsinstitusjoner i fylket og statlige myndigheter truer våre 
utviklingsmuligheter. Dette er bekymringsverdig og bekrefter at den jobben vi gjør som organiserte 
bønder er svært viktig. 
 
Engasjement og lokalt politisk arbeid er en sentral del av vårt arbeid som faglag. Kommuner har 
stor innflytelse på vår hverdag. Jordvernet er viktig i flere av våre tettbebygde områder og her har 
kommunepolitikerne stort ansvar. Det ansvaret er det mange lokale politikere som ikke er klar over, 
og det er vår jobb å minne de på det. Lokallagene har det siste året vært aktive mot politikerne. 
Enten det er på møter eller når vi møter de på butikken, må vi fortsatt minne de om hvor viktig 
landbruket er for samfunnet. 
 
2008 vil trolig bli et år fylt av utfordringer for bonden. Inntektsmessig henger vi langt etter andre 
sammenlignbare grupper. Økt inntekt for bonden er Finnmark Bondelags viktigste jobb. Likevel må 
vi følge med på saker som er spesielle for Finnmark. I den sammenheng er både 
Finnmarkseiendommen, Sametinget og Fylkestinget viktige.  
 
Vi setter pris på det store engasjement våre medlemmer har for landbruket. Som tillitsvalgt er det 
viktig med god støtte i ryggen når vi jobber for næringa. Økt medlemstilslutning viser oss at den 
støtta er der. 
 

Fred Johnsen 
Leder 

Lise Skreddernes 
Nestleder 

Laila H. Berntsen 
styremedlem 

Jørn Sandberg 
styremedlem 

 

Rakel Løkke 
styremedlem 

 

Ståle Karlsen 
styremedlem Nils Erik Guttormsen 

1. varamedlem 

 

 



 
 

 20

 


