2011
Årsmelding

Lederen har ordet
Finnmark Bondelag har også i 2011 vært engasjert i små og
store saker. En av de største sakene for fylkeslaget er rovdyrpolitikk. Rovdyrbestanden er økende, og rovdyrtapene kan
vanskelig forhindres til tross for at det brukes til dels store
ressurser på forebyggende konfliktdempende tiltak.
Valgåret 2011 satte preg på Bondelagets politiske arbeid. I påvente av en bebudet
landbruksmelding brukte fylkeslaget en del tid på de nye politikerne. Vi inviterte alle
listetopper både i kommuner og for fylkestinget til Austertana på et grillmøte. I
samarbeid med Tana Bondelag fikk vi et uformelt møte, hvor politikere kunne diskutere
landbrukspolitikk med våre tillitsvalgte og bønder.
Finnmark Bondelag har også vært svært engasjert i investeringsordningene for
landbruket. Kostnadsnivået i Finnmark ser ut til å være høyere enn andre deler av
landet, samtidig som at lønnsomheten i landbruket ikke er god nok til at millioninvesteringer kan gjennomføres. Det er alvorlig når rammebetingelsene i næringa er så
lave, at vi ikke kan forsvare en modernisering av driftsapparatet. Det er all grunn til å
rope et varsku om situasjonen. Vi har hatt en møter både med Innovasjon Norge,
Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommune, Sametinget og en rekke politikere
hvor vi har tatt opp dette temaet.
Jeg er glad for at Traineeordninga kommet på plass. 5 unge bønder gis muligheten til
både formell agronomutdanning, samtidig som de oppparbeider seg realkompetanse på
hjemgården. Det er viktig at ordninga sikres framtidig finansiering, slik at flere nye
bønder gis samme mulighet. Jeg tror at hvis vi kan få generasjonsskofter på 5
melkebruk i året, vil det stor gunstig effekt for rekrutteringa i melkeproduksjonen.
Dessverre ser vi at engasjementet omkring politisk arbeid og jordbruksforhandlingene
har vært lavt i meldingsåret. Som fylkesleder må jeg understreke hvor viktig det er med
lokale stemmer som kan snakke med politikere og fortelle om hverdagen til bonden.
Finnmark Bondelag ønsker å ha et større fokus på lokallagsaktivitet det kommende året,
og vi håper at medlemmer vil engasjere seg i den landbrukspolitiske debatten. Du finner
oss på facebook, og vær ikke redd for å ta kontakt med oss for en prat.
Den nye landbruks- og matmeldinga ble lagt fram i desember. Den har mange ambisiøse
mål, og det er klart slått fast at distriktsjordbruket skal styrkes. Det er foreslått få tiltak
for å oppnå målene. Det arbeidet skjer i stor grad gjennom jordbruksforhandlingene, og
den jobben tar Finnmark Bondelag på stort alvor.
Ola Tangen
fylkesleder
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Styrets arbeid
Det har vært avholdt 9 styremøter i meldingsåret. Styret har behandlet til sammen 49
forberedte saker, 32 orienteringssaker og 43 referatsaker. Finnmark Bondelag har
gjennom møteaktivitet med Sametinget, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannens
landbruksavdeling tidlig vært i samtaler om jordbruksforhandlingene 2011. Melding til
stortinget nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords ble lagt
fram i desember, og styret har jobbet politisk i forkant av meldinga

Fylkesstyrets sammensetning i 2011
Verv
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
1.varamedlem
2 varamedlem
3 varamedlem

Navn
Fred Johnsen
Ola Tangen
Lise Skreddernes
Ola Tangen
Einar Andersen
Merete Helander
Robert S Pedersen
Jørn Suhr
Johan Mikkel Hætta

Andre verv og representasjoner
Arbeidsgruppe i regional vindkraftplan

HMS kontakt
Rovviltkontakt

Fred Johnsen ble i september valgt inn på fylkestinget, og ba styret om å fratre sitt verv
av hensyn til dette.
Dette godkjente styret
og nestleder Ola
Tangen overtok som
fylkesleder fram til
årsmøtet 2012. Lise
Skreddernes ble valgt
til nestleder av styret.
Robert Pedersen ble
dermed gitt fast plass i
styret, og 1. varamedlem ble Jørn
Suhr, som også har
hatt møterett til
styremøtene.
Styret i Finnmark Bondelag. f.v Lise Skreddernes, Fred Johnsen, Merete
Helander, Einar Andersen, Robert Pedersen og Ola Tangen.
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Lokallagsaktivitet
Fra lokallagenes årsmeldinger og årsmøter har vi hentet en oversikt over aktiviteten.

Alta Bondelag
Styret har bestått av Jørn Suhr (leder), Kåre Vidar Heitmann (nestleder), Per Øyvind
Isaksen (kasserer), Knut Arne Mikalsen (studieleder) og Torbjørn Nyvoll (sekretær).
Styret har hatt et ordinært styremøte, foruten et møte i forbindelse med arbeidet med
“budstikka – Finnmark – Oslo” og ett møte med lokal media for positiv omtale av Alta
landbruket og orientering om årets avlinger.Videre har lokallagsleder deltatt på Norges
Bondelags aksjon i Oslo, med “Budstikka” –et forarbeid fram mot den nye
Landbruksmeldinga. Lokalt har leder deltatt på 4 møter om Landbruksplanen.
Det har også i dette meldingsåret vært dialogmøter med reindrifta angående konflikter
p.g.a. beitende rein på innmark. Under arbeidet med Alta Kommunes nye arealplan har
Alta Bondelag vært representert ved lokallagsleder. Arbeidet med å forsvare jordbrukets
interesser rundt planene med den nye avlastningsveien, har pågått kontinuerlig.
Til sist melder lokallaget om at engasjementet blant medlemmene i laget er lav. Dette
kan ha en sammenheng med at arbeidsmengden på gårdene økt de siste årene.
Lokallags-arbeidet blir lett lidende part i såre prioriteringer mellom å delta i fellesskapet
og “må-gjøre-arbeid” på gården. Engasjement rundt felles interesser er ikke mindre
viktig av den grunn, og vi håper på at utviklingen av funksjonelle driftsformer og de
statlig gitte rammevilkår, vil bedre seg slik at vi bønder og Bondelags medlemmer, kan
engasjere seg mer.

Porsanger Bondelag
Styret har bestått av John Inge Henriksen (leder), Einar Andersen (nestleder), Grete-Liv
Olaussen (kasserer/studiekontakt), styremedlemmer Erling Moe, Jan Martin Olsen,
varamedlemmer Camilla Vonheim, Jan Håland, Line Kristoffersen.
Det har vært liten aktivitet i laget i meldingsåret, men leder og medlemmene har vært
engasjert i både rovilt- og gåseproblematikken. Dette er saker som har betydning for
landbruket også i andre deler av fylket vårt.

Tana Bondelag
Styret vært Laila Hagalid Berntsen (leder), Nestleder Truls Halvari, Kasserer Annbjørg
Holm Varsi, Sekretær Sven R. Anderssen, Styremedlem Jens Bønå, varamedlemmer har
vært Harald Persen, Markus Heiberg, Martin Ellefsen.
For året 2010/2011 er det avholdt 5 styremøter og det er behandlet 25 saker.

4

I år ble uttalelsen til Jordbruksforhandlingene utarbeidet på medlemsmøte og
Bondelagskafe på Smak 23.02.11. Uttalelsen ble oversendt til Finnmark Bondelag og
deler av uttalelsen ble brukt som innlegg fra Tana Bondelag under Årsmøtet til
Finnmark Bondelag. Uttalelsen fra Tana Bondelag innledet med et krav om
opprettholdelse av landbruket og økte inntekter.
Tana Bondelag ser med bekymring på situasjonene i landbruket i Norge der stadig flere
gårdsbruk legges ned på grunn av dårlig økonomi. Vi merker det i vårt lokalmiljø og
leser om det nasjonalt. Takten på nedlegging av gårdsbruk i Norge må stoppes.
Dette rammer distriktene i Norge spesielt hardt. Norge må sørge for at vi har egen
matproduksjon basert på de ressurser som er tilgjengelig i landet, og ikke gjøre
nasjonen totalt avhengig av verdensmarkedet og miljøødeleggende langtransport.
Landbruket er en miljøleverandør til Norge, og dette må gjenspeiles i de
inntektsmulighetene vi har i landbruket.
Vi krever derfor økte priser på våre produkter, økte inntektsmuligheter og bedre
investeringsvilkår for landbruket i Norge.
Videre var følgende punkter sentrale:









Skatteregler
Melkekvoter og melkeproduksjon
Fraktutjevningstilskudd
Storfekjøttproduksjon
Samdrifter
Velfredsordninger, avløsing ved sykdom
Ungdom og landbruk
Investeringer

På ledermøte i Finnmark Bondelag 09.03.11
og 23.08.11 deltok lokallagsleder.
På årsmøtet i Finnmark Bondelag 17-18.03.10,
deltok lokallagsleder. Som vanlig tok vi ordet i
forsamlingen der vi brukte våre krav til
Jordbruksforhandlingene som innledning til
våre krav og spørsmål.
Styret har behandlet høring på melkeforskrift
og sendt høringsuttalelse 11.01.11. Laget kom
med flere forslag til endring.
Ordfører i Tana Frank Ingilæ støttet opp om

Budstikka, som var årets fellesaksjon i Norges Budstikka.
Bondelag gjennom hele landet før
Jordbruksforhandlingene, skrev vi vårt opprop ¨Lys i Fjøsan ¨og sendte den på vår
etappe fra Tana til Kirkenes med hundespann i Finnmarksløpet. Det var vinneren av
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Finnmarksløpet 2011, 1000km Roger Dahl som tok med Budstikka på vår etappe. Vi
lurte oss med på TV og i andre media.
Åpen Gård ble arrangert 21.08.11 på Hillabakken gård i Hillagurra hos Karen og Truls
Halvari. Dette var et stort og vellykket arrangement som vi fikk stor hjelp fra Tana
Bygdekvinnelag til å gjennomføre. Det var ca 150 besøkende og det var kalvemønstring i
samarbeid med Geno.
Budstikke – Visjon

Laksefjord og
Veidnes Bondelag
Her er ei lita bondevise
som du nå får høre,
om bøndene i Laksefjord
og alt de har å gjøre.
Ku og sau og høns og hest
gjør vårt arbeid til en fest.
Og melk og egg det sender vi
av sted på all slags føre.
Så mye lenger nord, det er
det vanskelig å komme.
Og vinter`n bynner lenger før
enn sommeren er omme.
Slike ting det takler vi
verre er den nye vri
om å produsere mer enn
gårdene kan romme.
Vi dyrker gras og potitter
rundt om på alle rabber.
Og fjorden vår er full av
Grønlandssel og
kongekrabber.
Bortevekk er torsk og skrei,
Sild og hyse, laks og sei.
Og det er en av politikkens
aller største tabber.
Det snakkes om og spørres
Etter motto og visjoner.
Og vi skal ikke komme med
bastante konklusjoner.
Men vi håper at vi kan
tjene både folk og land.
Mat må alle ha, selv etter
strie diskusjoner

Karasjok Bondelag
Karasjok Bondelag har over lang tid vært uten aktivitet.
Lokallaget deltok imidlertid i Budstikke- aksjonen. Her
støttet Sametingspresident Egil Olli, Nortura og rdfører
Kjell H. sæther opp om aksjonen. Sistnevnte tok
Budstikka med seg videre til Kautokeino. Finnmark
Bondelag tok høsten 2011 initiativ overfor bøndene i
området om å starte opp lokallaget. Fra 2012 er det et
lokallagsstyre på plass

Kautokeino Bondelag
Lokallaget deltok på budstikkestafetten. Lokallagets
visjon var at det må satses på ungdommen i det
fremtidige landbruket i arktisk. Ordfører Klemet Erland
Hætta skrev under. Lokallagsleder deltok i Oslo på
markeringa utenfor Stortinget. Lokallaget var også
aktive i tida foran jordbruksoppgjøret og delte ut
informasjon om landbruket til politikere i kommunen.
Styret har bestått av Ole Klemet A Hætta (Leder),
Joachim Förster (kasserer), øvrige styremedlemmer
Johan Mikkel K Hætta og Isak Anders Hætta

Laksefjord Bondelag
2011 har vært et år med normal aktivitet. Lokallaget har
avholdt 4 samlinger i forbindelse med
jordbruksoppgjøret 2010. Det har vært avholdt 4 styre/medlemsmøter og styret har vært representert på 2
ledermøter og årsmøte i Finnmark Bondelag.
Medlemstallet var i 2011 på 22, det er en nedgang med
1 fra 2010.
Styret har bestått av Svein Slåtsveen (Leder), Lise
Skreddernes (Kasserer), Odd Birkeland sekretær),
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styremedlemmer Viggo Myhre, Geir Wirkola og Else H. Andersen.
Lokallaget har som vanlig arrangert før-påske-tur til idrettslags hytta tirsdag før
vårspretten. I hele sommer var det torsdagskafe på Kråbølgård. Laksefjord bondelag
deltok også på Aksjonen i Oslo.Den såkalte ”smørkrisa” i Norge før jul har også blitt
diskutert i lokallaget. Laksefjord Bondelag har også deltatt på aksjon budstikka. Dette i
form av underskrifter fra sentrale personer i Lebesby kommune og med Geir Wirkola
sitt sang tekstbidrag.

Nordre Varanger Bondelag

Veidnes Bondelag

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding

Aktuelle saker i 2011
Medlemsutvikling
Finnmark Bondelag hadde i 2011 en nedgang i medlemstallet på 7%. Medlemsverving er
avgjørende for at fylkeslaget fortsatt skal ha ressurser til vårt arbeid. Det er også viktig
for vår politiske gjennomslagskraft av vi har en god tilslutning blant bønder i fylket.
Finnmark Bondelag har i 2011 ikke lyktes i sitt vervearbeid, og må prioritere dette i
2012.
Medlemsutvikling siste 10 år i forhold til antall søkere om produksjonstilskudd.
Finnmark Bondelag har en lav organisasjonsgrad, hvor kun 36% av mottakerne av
produksjonstilskudd er organisert hos oss.

Budstikka
Årets aksjon foran
jordbruksforhandlingene var
Budstikkestafetten. Det var stor
oppslutning om aksjonen fra lokallagene,
og vi fikk en rekke oppslag i lokal og
regional media. Budstikka startet fra
Austertana etter vårt årsmøte ved at Fred
Johnsen gav lokallagsleder i Tana
Bondelag Budstikka. Etter en svipptur til
Oslo for å underskrives av fylkets
stortingspolitikere, fortsatte Budstikka
ferden til Kirkenes. Dit ble den fraktet av
Roger Dahl, hundekjøreren som ble vinner
av Finnmarksløpet 2011. Engasjerte
tillitsvalgte brakte budstikka videre mot
Vardø. Underveis fikk vi støtte fra ordfører

Budstikke - Visjon

Arktisk landbruk i 2020
Vi driver verdens nordligste landbruk
under marginale dyrkingsforhold i et
arktisk klima. I 2020 skal Finnmark ha et
livskraftig og variert landbruk over fylket
der områdeforholdene utnyttes til
matproduksjon.
Økt matproduksjon skal skje gjennom økt
sysselsetting, flere aktive gårdsbruk og
mer dyrka jord.
Vi skal ta i bruk ny kunnskap og styrke
vår kompetanse, så vi kan produsere mat
av god kvalitet til egen befolkning.
Stortingsrepresentanter
Frank Bakke Jensen (H),
Willy Pedersen (Ap),
Kåre Simensen (Ap)
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i Nesseby, Fylkesmann Gunnar Kjønnøy, Innovasjon Norge, og varaordfører i Vardø
Rolf Mortensen. Også rørlegger og
begravelsesagent Thor Valter Endresen i Vardø
støttet opp om vår aksjon.
Med hurtigruta Polarlys dro Budstikka til
Kjøllefjord hvor Laksefjord Bondelag sendte
Budstikka over fjellet med brøytebilen.
Porsanger Bondelag overtok Budstikka, og
møtte Sametingspresidenten i Karasjok som
signerte. I Kautokeino tok lokallaget budstikka Rørlegger fra Vardø Thor Valter Endresen,
sammen med Bjørn Tore Søfting og Fred
med ordføreren hvor Klemet Erland Hætta
Johnsen.
støttet opp om aksjonen. Alta Bondelag
avsluttet stafetten i Finnmark ved å besøke vinneren av Finnmarksløpet 2011 Roger
Dahl som støttet opp om aksjonen.
Aksjonen ble avsluttet med en markering i Oslo. Det var 8 fra Finnmark som reiste ned
til Oslo den 12. april for å avslutte aksjonen. Sammen med 700 andre bønder fra hele
landet gikk vi fra Landbrukets hus til Stortinget hvor budstikkene fra hele landet ble
overlevert stortingspresident Dag T. Andersen

Jordvern - Konseptvalgutredning for E6 i Alta
Finnmark Bondelag hadde møte med Statens vegvesen i mars i forbindelse med etatens
arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for E6 i Alta. I etterkant av møtet sendte vi
innspill til Statens vegvesen hvor vi ba om at Statens vegvesen tar hensyn til jordbrukets
behov for dyrkbare arealer i Alta by, og
ivaretar jordvernet i saken omkring
Konseptvalgutredning (KVU) er en
avlastningsvei for E6 gjennom Alta. Vår
faglig statlig utredning i tidlig fase
begrunnelse for dette var blant annet at
for store prosjekter, strekninger
Samferdselsdepartementet har i april
og for transportsystem i
2010 kom med Retningslinjer 2 for den
byområder. I prinsippet skal KVU
gjennomføres før
kommende nasjonale transportplan 2014prosjektplanlegging etter Plan- og
2023. I disse retningslinjene er jordvern
bygningsloven, men i byer og på
gitt et spesielt fokus. Vi sa videre at
lengre strekninger vil det alltid
Statens vegvesen ikke bør se på Aronnes
foreligge planer på ulike
som eneste alternativ til å løse
detaljeringsnivå. I en KVU
trafikkproblemene i byen. Dersom Raipasanalyseres transportbehov og
alternativet ikke er gjennomførbart, er en
andre samfunnsbehov og vurderer
utbedring av dagens E6 etter vårt skjønn
ulike prinsipielle måter å løse
det klart beste alternativet for å ivareta
behovene på (konsepter).
jordvernet og sikre god samfunnsmessig
bruk av arealene gjennom matproduksjon.
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Finnmarkskommisjonen
Finnmark Bondelag har fulgt kommisjonens arbeid med interesse. Ettter invitasjon fra
Finnmarkskommisjonen har vi fremmet forslag på interesserepresentanter for Felt 3
Sørøya. Våre forslag var Einar Røe og Torunn Pettersen. Røe ble av Finnmarkskommisjonen valgt som interesserepresentant for området.
Som en oppfølging av kommisjonens arbeid, inviterte vi interesserepresentantene fra
felt 1-3 til vårt lokallagsledermøte i august.

Utvidet adgang for tilreisende jegere til jakt på store rovdyr
Etter innspill fra rovviltnemda sendte FeFo ut et forslag om å åpne for at tilreisende
jegere skulle gis adgang til jakt på store rovdyr. Finnmarksloven åpner for dette.
Finnmark Bondelag sa i sin uttalelse at ingen tiltak bør være uprøvde når det gjelder å få
ned rovdyrtapene, og av den grunn ser vi forslaget om å åpne for tilreisende jegere i
rovdyrjakta som positivt. En varig reduksjon av rovdyrbestanden være den viktigste
begrunnelsen for innføring av en ordning som foreslått. Vi anbefalte derfor at ordningen
blir gjort permanent.
Etter høringsrunden åpnet FeFo for at jegere bosatt utenfor Finnmark kunne delta på
lisensfelling og kvotejakt på like vilkår som jegere bosatt i Finnmark.

Prosjektet Leve i Naturen
I februar trakk landbrukets representant seg fra styringsgruppa i prosjektet Leve i
naturen. Etter interne prosesser og samtaler med andre faglag i landbruket i Troms og
Finnmark, ble det klart at kun Bondelaget ønsket å være med videre. Etter en
orientering om prosjektet fra prosjektleder Erlend Winje på lokallagsledersmøtet i
februar, gav et samlet lokallagslederkorps styret råd om å være representert i
styringsgruppa. Troms og Finnmark Bondelag har siden høsten 2011, vært representert i
styringsgruppa med hver sin representant og en stemme hver.
Beitende grågås på innmark
Problemet med beitende grågås er økende i Finnmark. Årsaken til dette er manglende
regulering av bestanden. Finnmark Bondelag har i en intern høring til Norges Bondelag
om nye jakt- og fangsttider påpekt dette problemet og foreslått tidligere jaktstart,
utvidelse i jaktområdet og bestandestimering gjennom punktering av egg.

Regionale styrer i Innovasjon Norge
Innovasjon Norge forvalter brorparten av BU-midlene over jordbruksavtalen. Det er
derfor viktig at landbruket er representert i de regionale styrene. Etter forslag fra
Finnmark Bondelag ble Grete Liv Olaussen valgt inn i det regionale styret for
Innovasjon Norge i Finnmark.
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Traineeordninga for landbruket
Etter initiativ fra Finnmark Bondelag er traineeordninga for landbruket kommet på
plass. Det er 5 gårdsbruk med i ordninga hvor nye bønder gis mulighet til en formell
agronomutdannelse, samtidig som de arbeider på gården. I tillegg til praksis på egen
gård, skal kandidatene ut og hospitere på andre bruk for å hente ny kunnskap hjem.
Parallelt tilbyr Innovasjon Norge opplæring i bedriftsledelse, entreprenørskap og
innovasjon sammen med mentor.
Deltakerne får støtte til både agronomutdanning, entreprenørskapsopplæring og
studieturer. I tillegg betaler Innovasjon Norge 80 prosent av lønna i fem måneder per år
når deltakerne jobber på sin egen gård, og 50 prosent av mentorlønna.

Oppfølging av rovviltforliket
Stortinget inngikk i juni 2011 et bredt rovviltforlik. I forliket ble det blant annet bestemt
at bestandsmålet for bjørn i Norge skal reduseres fra 15 til 13 ynglinger. På oppdrag fra
Miljøverndepartementet foreslo direktoratet for Naturforvaltning at denne reduksjonen
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skulle skje i region 7 og 8. Finnmark Bondelag fulgte dette opp i forhold til Norges
Bondelag gjennom en felles uttalelse fra de nord-norske bondelagene hvor vi støttet
DNs standpunkt og begrunnelse.

Sammendrag av uttalelsen til jordbruksforhandlingene
Finnmark Bondelag mener at manglende rekruttering er den største utfordringa
landbruket har de nærmeste år. Matproduksjonen kan neppe følge
befolkningsutviklinga dersom trenden med strukturrasjonalisering og nedleggelser
fortsetter. Føgende tiltak skal prioriteres under årets jordbruksforhandlinger.
- Fortsatt styrking av fraktordningene.
- Styrking av investeringsordningen for landbruk.
- Bedret lønnsomhet i landbrukets primærproduksjon.
- Økning av grøftetilskudd.

Pris
Finnmark Bondelag mener at vi skal ta de signaler som samvirket sender omkring
markedets betalingsvillighet ved økte målpriser på alvor. Norges Bondelag bør derfor ha
størst fokus omkring økte budsjettmidler i årets forhandlinger.

Budsjettmidler
Finnmark Bondelag er kjent med utfordringene når det gjelder å få økte budsjettmidler
til jordbruket. I denne sammenhengen vil vi oppfordre Norges Bondelag til å starte
samtalene omkring jordbruksforhandlingene med de politiske partiene allerede høsten
etter at jordbruksforhandlingene er avsluttet. Det er viktig at innspillene våre er
kommet inn i det politiske miljøet i god tid før budsjettkonferansen i februar / mars.

Skatt og avskrivninger
Finnmark Bondelag foreslår minst en dobling av avskrivingssatsene for driftsbygninger.
Finnmark Bondelag vil foreslår videre at ordningen med fondsavsetninger for
landbruket gjeninnføres.
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Næringsutvikling og kapitaltilgang
Investeringsvirkemidler
Til tross for at Finnmark i dag har de best mulige ordningene innenfor gjeldende
regelverk, hvor opptil 30% av kostnadsoverslaget kan komme fra tilskudd og uten et tak
for maksimal tilskuddsandel, avventer bønder ter på gjerdet og avventer bedre
ordninger, før de overlater gården til yngre krefter. Vi foreslår at inntil 50% av
byggekostnadene bør finansieres gjennom statlige ordninger dette for at vi skal sikre ny
arbeidskraft inn i landbruket.
Finnmark Bondelag vil også foreslå 5 års rente og avdragsfrihet for investeringslån i
landbruket. Rente og avdragsfrihet kan bidra positivt til mindre press på økonomien på
gårdene de første driftsårene etter investeringer.

Andre poster under LUF
Konfliktforebyggende mellom reindrift, landbruk og annen berørt part.
Finnmark Bondelag vil gjenta fjorårets krav om at også annen berørt part må bidra til
finansiering av ordningen. Med det økende antall konflikter i reinbeiteområdene, er det
nødvendig med mer penger til ordningen.
Finnmark Bondelag mener videre at kravet om at reindrifta skal være enig i bondens
gjerding etter ordningen må tas bort. Konfliktforebyggende tiltak som gjerding, utenfor
fredningssonene, må kunne igangsettes når bonden finner det nødvendig også uten
reindriftas samtykke. Finnmark Bondelag mener videre at oppføring og vedlikehold av
KFT-gjerder mellom landbruk og reindrift må være helfinansiert av offentlige
myndigheter. Det må også innføres mulighet for forskuttering av deler av beløpet.
Midler til samisk utviklingsfond (SUF)
Rapporten fra Sametinget viser at de i 2010 brukte 4,7 millioner til tilskudd til
jordbruksformål. Hovedtyngden av disse pengene gikk til Troms. Dette er også i tråd
med Sametingets målsetning om å styrke landbruket i de samiske områdene i Troms og
Nordland
Finnmark Bondelag foreslår at midler til samisk utviklingsfond økes til 4 mill. Dette for
å sikre nok midler til investeringer i hele det samiske området.

Skadefondet for landbruksproduksjon
Erstatning ved avlingssvikt og tilskudd etter vinterskader på eng
Erfaringen fra Troms i forrige dyrkingssesong viser oss at dagens ordninger ikke er
tilfredsstillende for Nord-Norge. Finnmark Bondelag mener derfor at egenandel for
avlingsskade og overvintringsskade bør halveres i Nord-Norge i forhold til dagens nivå
på hhv. 30% og 20 %.
Erstatning for tap av avling grunnet ulovlig reinbeiting
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Norges Bondelag er ved flere anledninger gjort kjent med ulovlig beiting av reinsdyr på
bøndenes innmark i Finnmark. Landbruks- og matdepartementet har gjort flere fånyttes
forsøk på å få slutt på denne ukulturen i reindrifta. Rein på innmark er i dag et stort
problem i hele fylket og i alle kommuner hvor det er landbruksvirksomhet. Reindrifta
påfører bonden kostnader omkring 1200 kr/daa. Kostnader som kun dekkes dersom en
vinner fram i rettssystemet. Finnmark Bondelag foreslår derfor at skadefondet for
landbruksproduksjon utvides til å gjelder erstatning for tap av avling grunnet ulovlig
reinbeiting. Midler til dette må dekkes inn over reindriftsavtalen.

Korn og kraftfôrpolitikk
Finnmark Bondelag mener det må være et mål at andel norsk produsert korn økes i
kraftfôret. Kvaliteten på norskprodusert korn bør heves, og jordbruksavtalen må legge
til rette for at kvalitetsproduksjon av korn gjøres lønnsomt for norske kornbønder.

Fraktordningene
Finnmark Bondelag mener at fraktordningene fortsatt må styrkes. Kostnadsutviklingen
blant annet ved transport er fortsatt formidabel her i Finnmark og tilskuddene blant
annet for kraftfôr følger ikke denne utviklinga
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Støtte til grøfting og nydyrking
Nydyrking er en stor og usikker investering da oppdyrking oftest skjer på
Finnmarkseiendommens grunn. Bonden har ingen garanti for at han får tilbake
investeringa, dersom festekontrakten med FeFo opphører, og FeFo har ingen
tilbakebetaling for en evt. verdiøkning av arealet. Finnmark Bondelag foreslår derfor at
det innføres et nydyrkingstilskudd i fylket, dette for å imøtekomme mangel på
dyrkingsarealer og sikre videre positiv utvikling av landbruket i fylket.
Finnmark Bondelag mener at det må innføres grøftetilskudd for hele landet for å
imøtekomme klimatiske endringer og bedre dyrkingsforholdene på arealene.

Produksjonsstøtte
Økt distriktstilskudd for melk og kjøtt.
Utviklingen de siste 5 år viser at pristilskuddene ikke viser samme trend som areal- og
dyretilskuddene over jordbruksavtalen. Etter at Finnmark fikk flatt tilskudd for alt areal
i 2009, ser vi at ser at områder i Norge med gunstigere klimaforhold for landbruk fått et
løft gjennom økning i tilskuddet pr. daa. Den distriktsvise kompensasjonen som
pristilskuddene skal ta høyde for, er dermed relativt sett redusert i forhold til areal- og
dyretilskudd.
Bøndene i Finnmark erfarer også at det utbetales en lavere avregningspris pr. kg. kjøtt
fra Nortura. Dette tatt i betraktning sammen med de forhold som nevnt ovenfor, tilsier
at bøndene i Finnmark straffes hardt for å drive landbruk i fylket. Finnmark Bondelag
mener derfor at pristilskuddene må heves betydelig, for å kompensere noe for de høye
kostnadene som ligger i distriktsjordbruket.
Økte tilskudd for drift av arealer under 200 daa.
Etter at sone 7 fikk flatt tilskudd fra arealer uansett bruksstørrelse, ser vi en tendens til
at andre regioner følger etter. Finnmark Bondelag vil få advare mot denne utviklinga, da
vi erfarer at forskjellen mellom små bruk og større gårdsbruk blir større når det gjelder
inntekter.
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Finnmark Bondelag mener derfor at tilskuddet for drift av arealer under 200 daa må
økes til kr. 300 for sone 7.
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Tilskudd til påsettlam som vinterfôra sau.
Finnmark Bondelag mener at det må gis tilskudd til påsettlam over jordbruksavtalen.
Tap av sau og lam til rovvilt er betydelig, og dagens erstatningsordninger verdsetter ikke
bondens avlsarbeid i besetningen. Etter innføringa av kvalitetstilskudd for lam, ser vi at
slaktekvalitetet i Finnmark har blitt bedre. Dette betyr at bøndene gjennom endret
driftsmåte og godt avlsarbeid har bedret slaktekvaliteten i tråd med markedets ønsker.
Dagens rovviltpolitikk fordyrer sauedrifta ved redusert avlsframgang i besetningen.

Soneinndeling
Finnmark Bondelag er gjort kjent med at flere regioner, produksjonsmiljøer og politiske
miljøer i Norge jobber for å få endre de ulike soneinndelingene for produksjonsstøtte.
Begrunnelsen for dette er at klimaet har forverret seg, og at dyrkingsforholdene dermed
har endret seg til det verre. Finnmark Bondelag mener at evt. endring av de ulike
sonene, ikke bør skje utfra politiske motiver, men være begrunnet av faglig
dokumentasjon. I dag har vi ingen faglige vurderinger av påstanden om klimatiske
endringer. Vi foreslår derfor at soneinndelinga beholdes inntil vi kan dokumentere
påstandene. Ønsket om endret soneinndeling, er heller et uttrykk for at de økonomiske
forholdene i landbruket er for dårlige over hele landet. Endring av sonegrenser, kan gi
svært uheldige utslag i distriktsjordbruket og føre til nedleggelser her, til fordel for
distrikter med mer aktive robuste jordbruksmiljø i andre fylker.
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Markedsregulering
Finnmark Bondelag støtter forslaget om å innføre prosenttoll også på ost. Dette vil være
en god investering i framtidas landbruksproduksjon, da forbruket av konsummelk
neppe vil øke i Norge.

Andre innspill
Rovviltpolitikken
Finnmark Bondelag vil gjenta vårt forslag fra i 2010 om omvendt bevisbyrde ved
rovdyrtap. Vi mener at det er urimelig at dokumentasjonskravet for tap av sau/lam til
rovdyr hviler på bonden. Vi mener at dette bør være omvendt, og at myndigheten skal
bevise at det ikke er rovdyr som står bak tapene av sau/ lam på beite. Dette vil etter vårt
skjønn gjøre rovviltforvaltninga mer effektiv, og myndighetene vil ha en økt motivasjon
for bedre bestands- og kadaverregistrering.
Bruk av motoriserte kjøretøy for tilsyn av sau på beite er et behov som er stadig økende
av ulike grunner. Blant annet ser vi at rovdyrbestanden øker, som følge av den endrete
rovdyr-forvaltningen i 2003-2004, samtidig som sauebesetningene øker i størrelse som
følge av landbrukspolitiske føringer. I tillegg har myndighetene skjerpet inn kravet til
tilsyn av sau på beite. Reindrifta har ingen begrensninger for bruk av motoriserte
kjøretøy i sin beiterbruk, og kan således drive et mer effektivt oppsyn av sine beitedyr.
Norges Bondelag bes om å se nærmere på DNs tolkning av gjeldende lovverk for bruk av
motoriserte kjøretøy for tilsyn av sau på beite.
Finnmark Bondelag ber igjen om at sauebønder og reindrift sidestilles når det gjelder
bruk av motoriserte kjøretøy i beiteområder.

Årsmøtet 2011
Årsmøtet 2011 i Finnmark Bondelag ble avholdt på
Ildtoppen kafe den 8.-9. mars. Det var 17 stemmeberettigete
tilstede. Blant gjestene var Bodil Pettersen (Innovasjon
Norge), Einar Johnsen (fylkestinget og rovviltnemda for
region 8), Hartvik Hansen (Tana kommune), Helge Molvig
(Fylkesmannens landbruksavdeling), Anders Sigstad
(Landkreditt), Anne Marit Pedersen
(Finnmarkskommisjonen) og Brita Skallerud (Norges
Bondelag).
I sin tale til årsmøtet trakk fylkesleder Fred Johnsen fram at
året 2010 hadde vært travelt for Finnmark Bondelag.
Jordvern har hatt et spesielt fokus for fylkeslaget, og
konfliktene mellom landbruksnæringa og reindrfifta ser ut

Gjest fra Norges Bondelag
var 2.nestleder Brita
Skallerud
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til å øke i omfang. Han sa videre at rovvilttapene er utenfor kontroll, og ba om at
prosjektet Leve i naturen måtte stille krav til forvaltningen og finne fram til de terskler
som finnes i gjeldende regelverk. Dagens rovdyrforvaltning ser ikke ut til å fungere etter
hensikten.
Johnsen uttrykte noe skuffelse over jordbruksforhandlingene 2010, men framholdt at
overgangen til prosenttoll for melk var det som var utslagsgivende for å inngå en avtale
med staten.

Innlegg fra gjester
Hartvik Hansen
Hansen beklaget den negative utviklinga i landbruket de
siste 10 årene. Han trakk likevel fram at Finnmark
Bondelag har bidratt til en positiv omdømmebygging av
næringa, noe han syntes var bra. Tana kommune har
alltid støttet opp om primærnæringene, og kom tok nylig
initiativ til et opprop om den nye landbruksmeldinga.
Hansen etterlyste også tiltak i rovdyrpolitikken for å
redusere rovdyrtapene i sauenæringa.
Helge
Gjest fra Tana kommune var
varaordfører Hartvik Hansen
Helge Molvig
Molvig trakk fram det gode samarbeidet med Finnmark
Bondelag, og understrekte at dette ønsker Fylkesmannens landbruksavdeling å
videreføre til tross for uenigheter omkring arealplanen i Alta. Fylkeslaget er ofte en
vaktbikkje overfor Fylkesmannen og aksjonen rundt jordbruksforhandlingene 2010
skapte oppmerksomhet omkring saken. Molvig trakk videre fram det positive ved at
flere bønder utnytter skogressursene til verdiskaping.

Forberedte innlegg








Forvaltningsplanen for rovdyr i region 8 v/ Einar Johansen
Leve i naturen v/ Einar Johansen
Finnmarkskommisjonens arbeid v/ Anne Marit Pedersen
Landbruksmeldinga – hva skjer og hvordan jobber vi videre ? v/ Brita Skallerud
Traineeordninga for landbruket v/ Fred Johnsen.
Jordbruksforhandlingene 2011 – hva venter oss? v/Brita Skallerud
Fylkesmannens syn på jordvern v/ Gunnar Kjønnøy.

Fra generaldebatten
Følgende tema ble berørt under generaldebatten:



Jordleie tapper næringa for kapital v/ Laila H Berntsen.
Skatt på arbeidende kapital må bort v/ Laila H Berntsen
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Krav til samdrifter ved utbetaling av
avløsertilskudd v/ Laila H Berntsen
Salg av deler av melkekvote v/ Fred
Johnsen
Forslag om avvikling av kvoteordninga
støttes ikke av FBL
Kvotekjøp ingen stor kostnad ved
driftsutbygging v/ Jørn Sandberg
Rigid regelverk for kvotekjøp hindrer
etablering av samdrifter v /Fred Johnsen.
Norges Bondelags engasjement på
jordvern er ganske stort. Prøver å skape
allianser i saken. Mange fylker bruker også
mye tid på jordvern v/Brita Skallerud.
Liten politisk vilje til å la fylkesmannen
overta ansvaret fra jordvern fra
kommunene v/Brita Skallerud.
SV er trolig den største trusselen mot
Fylkesmann Gunnar Kjønnøy innledet på
jordvern, miljøvernministeren er svært
årsmøtet om jordvern
taus omkring dette v/ Jørn Suhr.
Matproduksjon og miljøvern henger nøye sammen v/ Torbjørn Nyvoll.
Finnmark Bondelag prioriterer jordvern svært høyt v/Fred Johnsen.
Mattilsynet bør sette inn trøkk mot politiske myndigheter når det gjelder rovdyr v/
Fred Johnsen.
Reindrifta sørger for vintermaten til rovdyra v/Fred Johnsen.

Arbeidsplan for 2011
Årsmøtet 2011 vedtok følgende arbeidsplan for fylkeslaget.
1. Medlemsverving.
2. Ny Landbruksmelding.
3. Rovviltproblematikken.
4. Konflikter mellom landbruk og reindrift.
5. Finnmarkskommisjonens arbeid.
6. Jordvern i Alta.
7. Motorferdsel i utmark.
8. Styrking av landbruksutdanninga i Finnmark
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Regnskap 2011
2011 Budsjett 2011

2010

Inntekter
Rammetilskudd Norges Bondelag
Fylkesleder
Opplæring tillitsvalgte
Støtte Aktive lokallag
Andre avgiftsfrie inntekter

-270268
-229248
-30802
-22643
-6827

-267000
-229248
-30802
-19000
-29000

266800
0
0
0
0

Sum inntekter

-559788

-546050

0

12000
1304
0
210500
110000
-4682
11956
64
99031
47397
9487
4699
60173
102776
0
1221
1305
895
2027
142
-305

14044
0
0
162728
110700
0
0
0
57944
31827
10700
0
0
153607
0
0
0
5000
0
300
28200

12000
2534
1950
90000
105000
0
0
0
53126
26082
2738
1016
0
26561
-110107
0
0
0
0
0
0

Sum kostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader

669989
-110201
8877
-62

575050
29000
0
0

210900
477700
0
0

Årsresultat
Reduksjon av fri egenkapital

-101386
-101386

29000

477700

Utgifter
Telefongodtgj. tillitsv.
Bompenger/Trekkpl.reiser
Trekkpliktig kostgodtgjørelse
Møtegodtgjørelse/daggodtgj.
Fast godtgj.honorar till.valgt
Arbeidsgiveravgift
Revisjons-og regnskapshonorar
Porto
Bilgodtgjørelse oppg.pliktig
Flybilletter
Andre billetter (Taxi,tog,m.v.
Annen godtgj./repr. ikke pl.
Interne møter
Eksterne møter
Div.tilskudd fylkeskontorer
Annonser,kunngjøringer
Markedsmateriell
Gaver,fradragsberettiget
Gaver ikke fradragsberettiget
Bank og kortgebyr
Andre kostnader

*Merk at regnskapet for 2011 inkluderer alle avdelinger i Finnmark Bondelag inkludert fylkesleders
budsjett og opplæringsmidler fra Norges Bondelag. Budsjettet for 2011 er summert for alle avdelinger på
samme vis.
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Årsmøteuttalelser
Årsmøtet vedtok 2 uttalelser:
Myndighetene tar ikke ansvar
Rovviltpolitikken er feilslått. Rovdyr i sauebeiteområdene aksepteres ikke.
Sauenæringas egenart er bruk av utmarka til produksjon av mat. Denne står i fare for å
forsvinne grunnet store rovdyrbestander. Årsmøtet i Finnmark Bondelag forventer at
bestanden av freda rovdyr kommer under kontroll før årets beitesesong. Vi krever økte
ressurser til uttak av rovdyr.
Landbruksjorda taper i Finnmark
Årsmøtet i Finnmark Bondelag mener at jordvernet er fraværende i Finnmark.
Landbrukets interesser vektes ikke sammenlignet med andre samfunnshensyn,
deriblant utbyggingsinteressene. Dette vises klart gjennom kommunenes prioriteringer
om nedbygging av landbruksareal i arealplanene, og gjennom Fylkesmannens aksept i
forhold til dette.

Lokallagsledermøter
I løpet av 2011 samlet Finnmark Bondelag alle lokallagsledere og styret i Finnmark
Bondelag i februar og august. Formålet med møtene er å øke kontakten mellom lokallag
og styret i Finnmark Bondelag. I tillegg ønsker vi å øke engasjementet blant lokale
tillitsvalgte. Engasjementet var godt på begge møtene, men oppslutningen fra
lokallagsledere kunne ha vært bedre.
På møtet i februar var det jordbruksforhandlingene og rovdyr som sto på programmet,
sammen med en orientering fra prosjektet Leve i naturen.
Til møtet i august var interesserepresentantene for landbruket i forbindelse med
Finnmarkskommisjonens arbeid invitert til møtet. Arvid Petterson (felt 1
Stjernøya/Seiland) og Øystein Nilssen (felt 2 Nesseby) orienterte om sine erfaringer
med arbeidet. Einar Røe (felt 3 Sørøya) deltok også.
Landbrukets HMS-tjeneste deltok også. Den nye HMS-rådgiveren Vidar Aabrekk
presenterte seg, og regionleder Halle Arnes orienterte om det videre arbeidet med
LHMS i Finnmark.

Ledermøtet 2011
Ledermøtet i ble avholdt 26-27 oktober i Alta. Det var et tungt faglig program hvor
byggeprosjekter, rovdyr og kommunikasjon hadde fokus. Gjensidige deltok også med en
orientering om omorganiseringsprosessen som nylig var gjennomført hos de.
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Uttalelser fra ledermøtet
Beitenekt skal være unødvendig
Ledermøtet i Finnmark Bondelag forventer at rovdyrforvaltningen utøves på en slik måte at det
ikke er behov for å pålegge beitenekt etter dyrevelferdsloven. Beitenekt vil innebære at sauene
ikke kan beite i utmarka om sommeren. For berørte Finnmarksbønder kan dette bety slutten på
saueholdet på gården, da få av oss har nok beiter innenfor gårdens grenser.
I dag brukes det på langt nær tilstrekkelige ressurser på å kartlegge og begrense antall jerv, gaupe
og bjørn i beiteområdene. Ledermøtet i Finnmark Bondelag mener at myndighetene må sørge for
at antall rovdyr i våre beiteområder holdes under kontroll.
Banken må tidlig inn i byggesaken
Behovet for nye fjøs i Finnmarkslandbruket er stort. Det er uheldig at mange av
byggeprosjektene ofte går flere runder mellom Innovasjon Norge og planleggere før
finansieringen er på plass. Innovasjon Norge må inn i prosessen allerede ved prosjektstart.
Dagens rutiner skaper frustrasjon og usikkerhet hos bonden. Ledermøtet i Finnmark Bondelag
frykter at dette vil svekke rekrutteringen til landbruket ytterligere.

Fylkeskontorets ansatte
Fylkeskontoret har hatt en ansatt i 2011. Dette har vært organisasjonssjef Veronica
Andersen.
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Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2011

Verv

Navn

Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
Styremedlemmer
1.varamedlem
2 varamedlem
3 varamedlem
Utsending til NB årsmøte
Utsending til NB årsmøte
Utsending til NB årsmøte
1. Varautsendinger NBs årsmøte
2. Varautsendinger NBs årsmøte
3. Varautsendinger NBs årsmøte
Aksjonsutvalg
Møteleder i 2012
Settemøteleder
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Medlem i valgkomiteen
Varamedlem valgkomite
Varamedlem valgkomite
Leder i valgkomiteen
Valg av revisor

Fred Johnsen
Ola Tangen
Lise Skreddernes
Ola Tangen
Einar Andersen
Merete S. Helander
Robert S Pedersen
Jørn Suhr
Johan Mikkel Hætta
Jørn Suhr
Lise Skreddernes
Rakel Løkke
Ola Tangen
Merete Helander
organisasjonssjef
styret
Odd Birkeland
Sven Anderssen
Per Ansgar Aslaksen
Jon P. Harila
Kåre Vidar Heitmann
Laila Hagalid Berntsen
John I.Henriksen
Torgeir Nordsletta
Geir Wirkola
Jon P. Harila
utgår

Valgt år
2011
2011
2010
2010
2011
2011
2010
2010
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2011
2011
2011

24

