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Formål
Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, 
trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

sosiale og kulturelle interesser.

Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt 
og skal ikke yte økonomisk støtte til

eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier. 
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.
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Kjære kollegaer

Å holde fokus på sammenhengene i landbrukspolitikken 
er kanskje mitt mest forslitte uttrykk, men jeg mener dette 
er viktigere enn noen gang. Etter valget i høst, med skifte i 
politisk styring, har våre politikere bebudet mange 
endringer i landbrukspolitikken. I slike endringsprosesser 
er det så viktig at politikerne ser nettopp disse sammen-
hengene. Dette for å unngå å gå i den fella at endringer 
som virker fornuftige enkeltvis kan gi utilsiktede og 
negative virkninger for helheten.
Vi i næringen innser at regjeringen tenker annerledes og 
ønsker forandringer. Vi må derfor gjøre det vi kan for at 
vi er med og legger føringer og sørger for at det blir kjørt 
gode og grundige prosesser på sakene før de settes ut i 
livet.

Foran, under og etter valget har landbruk vært på 
dagsorden som aldri før. Det er ingen andre saker som har 
blitt diskutert så mye som matproduksjon og landbruk 
siste halve året. Dette må vi sørge for å bruke for alt det er 
verdt. Størst mulig matproduksjon i Norge er og blir vårt 
viktigste mål og burde også være hele nasjonens mål. Vi 
i næringen er villige til å gjøre jobben, og da må de som 
styrer landet sørge for gode rammevilkår. Matproduksjon 
er den viktigste form for beredskap vi har.

Styrets arbeid i året som har gått har naturlig nok dreid 
seg mye om politikk. Det er ingen dristig påstand å si at 
folk har mange rare oppfatninger om vår næring. Vår 
oppgave må være å skape mer forståelse for det vi faktisk 
driver med! Siden folk flest utenfor vår næring blir preget 
av utsagn og meninger fra politikere og andre samfunns-
debattanter, er det viktig for oss å rette innsatsen mot 
disse.

Jeg har imidlertid nok en gang lyst til å gi politikerne 
i Oppland ros. De har et stort og godt engasjement for 
matproduksjon og landbruk, og vi føler vi har god dialog 
og godt samarbeid både mot fylkeskommunen og våre 

1.0 Lederen har ordet

stortingsrepresentanter. Vi innser alle at landbruk er en av 
de viktigste grunnpilarene i Opplandssamfunnet, om ikke 
den aller viktigste.

Internt i næringen er det helt avgjørende at vi evner å 
samle oss!! Vi må stå på for en samlet næring og ikke la 
oss friste til egen kortsiktig nytte. Splitt og hersk tendenser 
som vi av og til ser konturene av, må vi for all del unngå. 
Det er ingen andre enn våre motstandere som vil dra 
nytte av den mentaliteten.

Det er mange som deltar i vår og andres landbruksfora. 
Engasjementet er veldig viktig, likegyldighet er vår 
farligste fiende. Et landbruk med sterke og engasjerte 
utøvere og organisasjoner er den viktigste garantisten for 
en fortsatt sterk næring. Når alt kommer til alt er det oss 
selv det kommer an på.

Det er veldig spennende å arbeide med landbrukspolitikk 
i Oppland, kanskje mer enn noen gang. 

Vi ønsker oss selv lykke til videre!

 

Med hilsen
Trond Ellingsbø
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2.0 Tillitsvalgte i Oppland Bondelag
Styret

Leder:   * Trond Ellingsbø, Heidal (styremedlem fra 2004, leder ordinært valgt 2009)

Nestleder: *Ole Seegaard, Snertingdal (styremedlem fra 2012, nestleder valgt 2013)
  *Nestlederfunksjonen er på valg hvert år.

Styremedlemmer:   *Hanne Bergesen, Sør-Fron (styremedlem fra 2009)
     *Ole Seegaard, Snertingdal (styremedlem fra 2012)
     Hans Gunstad, Jevnaker  (1. vara fra 2012, styremedlem fra 2013)
     Jon Lerhol, Vang (styremedlem fra 2013)
                    Magnhild Grimsrud, Øyer, Oppland Bygdekvinnelag
     Tormod Rognlien, Oppland Bygdeungdomslag
1. varamedlem        *Marit Olive Lindstad, Fåberg (2. vara fra 2012, 1. vara fra 2013)
2. varamedlem        *Olaf Espen, Gran (2. vara fra 2013)
3. varamedlem        *Bjørnhild Kihle, Østre Toten (3. vara fra 2013)

Arbeidsutvalg: Trond Ellingsbø, Heidal og Ole Seegaard, Snertingdal
Aksjonsutvalg: Styret

Valgkomite (2-års valgperiode):

Nord-Gudbrandsdalen:
*Irene Amundgard, Lesja (funksjonstid 13/14),    vara: Lars Ole Anderssen,  
        Vågå

Hadeland-Land:
*Lars Egil Blekkerud, Gran, leder (funksjonstid 13/14),   vara: Brit Asbjørg Skuterud,  
        Lunner

Valdres:
*Haldor Ødegård, Vestre Slidre (funksjonstid 13/14),    vara: Inger Sølvi Lunde,  
        Øystre Slidre

Gjøvik-Toten:
Kristina Hegge, Biri (funksjonstid 14/15),                                                  vara: Thor Johannes Rogneby,  
        Østre Toten

Sør-Gudbrandsdalen:
Anders Hole Fyksen, Gausdal (funksjonstid 14/15),                   vara: Inger Johanne Kjorstad,  
        Sør-Fron

* På valg i 2014

OPPLAND BONDELAG

Fylkesstyret  
i  Oppland  
Bondelag 2013

Trond Ellingsbø

Hanne Bergesen

Ole Seegaard

Hans Gunstad

Magnhild Grimsrud

Marit Olive Lindstad

Tormod Rognlien

Jon Lerhol

 



Medlemmer fra Oppland med tillitsverv i Norges Bondelag

Medlem av Norges Bondelags representantskap
Trond Ellingsbø, Heidal

Varaordfører i Norges Bondelag
Inger Johanne Kjorstad, Sør-Fron

Leder i Norges Bondelags Grøntutvalg
Thor Johannes Rogneby, Lena

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte – velges for 2 år
*på valg i 2014

a) Årsmøtet 2012 og 2013 – valgt på årsmøte 2012
*Hans Gunstad, Jevnaker
*Marit Olive Lindstad, Fåberg
*Ole Seegaard, Snertingdal
*Stein Hålien, Vestre Slidre
*Bjørnhild Kihle, Østre Toten

b) Årsmøtet 2013 og 2014 – valgt på årsmøte 2013
Hanne Bergesen, Sør-Fron
Jon Lerhol, Vang
Olaf Espen, Gran
Thor Johannes Rogneby, Østre Toten
Irene Amundgård, Lesja
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Årsmøte i Norges Bondelag - utsendinger og gjester fra Oppland Bondelag

Varamedlemmer i nummerorden (alle på valg hvert år)
1. Lars Egil Blekkerud, Gran
2. Helga Thorvik Ulven, Vestre Slidre
3. Inger Johanne Kjorstad, Sør-Fron
4. Haldor Ødegård, Vestre Slidre
5. Sissel Aanstad Lerud, Vestre Toten
6. Asmund Wold, Etnedal
7. Marthe Dypdalen, Nord-Fron
8. Mikkel Bakkegard, Østre Toten
9. Inger Sølvi Lunde, Øystre Slidre
10. Ola Råbøl, org.sjef

Utvalg oppnevnt av styret:

Planteproduksjonsutvalget: 
Mikkel Bakkegard, Lena, leder
Hans Gunstad, Jevnaker
Rikard Skjelkvåle, Skjåk
Unni Abrahamsen, Bioforsk Apelsvoll
Einar Martman Dyste, Lena 

Frukt- og bærutvalget:
Per Otto Kaurstad, Ringebu, leder
Mari Sangnæs, Brandbu
Geir Hære, Lunner
Anita Sønsteby, Bioforsk Apelsvoll
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Representasjon

Representant i OBKs styre
Hanne Bergesen, Sør-Fron, vara: Hans Gunstad, Jevnaker

Representant i OBUs styre
Jon Lerhol, Vang, vara: Ole Seegaard, Snertingdal

Kontaktperson Landbrukets HMS-tjenste
Hanne Bergesen, Sør-Fron, vara: Hans Gunstad, Jevnaker

Ansvarlig for rovviltsaker i Oppland:
Bjørn Magnus Tordhol, Lesja

Styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag, vara: Ola Råbøl, Oppland 
Bondelag

Samarbeidsutvalget for Gjensidige Forsikring, region Innlandet
Trond Ellingsbø, Heidal
Ola Råbøl, kontoret

Rådet for økologisk landbruk i Innlandet
Hanne Bergesen, Sør-Fron, vara: Hans Gunstad, Jevnaker

Innovasjon Norge, Oppland
Trond Ellingsbø, Heidal

Landbruksforum hos Fylkesmannen
Trond Ellingsbø, Heidal

Regionalt miljøprogram
Ole Seegaard, Snertingdal

Interkommunalt BU-styre i Valdres
Jon Lerhol, Vang, 1. vara: Asmund Wold, Etnedal
                                2. vara: Haldor Ødegård, Vestre Slidre

Regionalt BU-styre i Nord-Gudbrandsdalen
Trond Ellingsbø, Heidal, vara: Grete Sjurgard, Lom 

Primærnæringsutvalget i Nord-Gudbrandsdalen
Trond Ellingsbø, Heidal, vara: Grete Sjurgard, Lom 

Primærnæringsutvalget for Midt-Gudbrandsdalen
Knut Olav Thujord, Fåvang
Marthe Dypdalen, Nord-Fron  

Distriktsråd HV-distrikt 05
Terje Amundsen, Aurdal (vararepresentant)
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Under middagen fikk Øyer Tretten Bondelag premie som årets 
lokallag.

Fylkesstyret foreslo følgende arbeidsplan som ble enstemmig 
vedtatt:

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal få 
best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtale skal gi et økonomisk resultat 
for bonden som skaper optimisme og framtidstro

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor politikere og lokallag for å påvirke til en
  god avtale

3.0 Årsmøtet 2013
Ordinært årsmøte i Oppland Bondelag ble holdt på Thon Hotel 
Skeikampen, Gausdal, 12. og 13. mars 2013.

Møteleder var Thor Johannes Rogneby, Østre Toten.

Marie Skavnes fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
åpnet møtet og ønsket velkommen til Gausdal.
Det var 76 stemmeberettigede ved møtets start. Til å under-
skrive protokollen ble valgt Lars H. Foss, Østre Toten og Ola 
Nørstebø, Lesja.

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø kom i sin tale inn 
på følgende:
- Fjorårets forhandlingsbrudd
- Samfunnsoppdraget
- Politikerkontakt og alliansebygging
- Uttalelse foran jordbruksforhandlingene
- Samvirke
- Betrakte oss sjøl utenfra
- Aktiviteten i lokallagene
- Takk til tillitsvalgte og ansatte
- Finnes det viktigere oppgaver enn å produsere mat?

Styremedlem i Norges Bondelag, Trine Hasvang Vaag kom i sitt 
innlegg inn på:
- Ambisjonene til Norges Bondelag
- Jordbruksoppgjøret 2013
- Distriktsgruppe
- Ekspertgrupper
- Norsk kortreist mat står på spill
     o Den norske modellen fungerer men den er underfinansiert
     o For lavt inntektsnivå til å sikre økt matproduksjon, men 
        sentrale politikere tror ikke på tallene
     o Vi skal både syte og skryte
- Valg 2013

Det var stor aktivitet i Generaldebatten. 32 utsendinger og 
gjester hadde ordet, og temaer under følgende hovedoverskrift-
er ble tatt opp: 
- Matproduksjon og landbrukspolitikk
- Politikerkontakt og alliansebygging
- Kommunikasjon
- Rekruttering og Valle videregående skole

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.
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Leder i Øyer-Tretten Bondelag Ouden Wasrud mottar premie for årets 
lokallag.
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• være aktive i å få inn synspunkter og innspill fra lokallagene
• utarbeide en grundig uttalelse til årets jordbruks-
  forhandlinger
• følge opp overfor lokallag og politikere under og etter 
  forhandlingene
• arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig innflytelse og 
  beslutningsmyndighet over bruken av alle midlene som er
  framforhandlet i jordbruksforhandlingene 

Stortingsvalget 2013

Vi skal arbeide for at:
- Matentusiaster, venner av landbruket og hele 
  matproduksjonskjeden skal vite hva de ulike partiene mener
  om matproduksjon og norsk landbruk Valgresultatet skal gi
  oss bedre politiske rammebetingelser i neste stortingsperiode

Oppland Bondelag skal:
• Være aktive overfor politikere, medlemmer og andre til å 
  formidle hva som er viktig for en framtidig, robust og 
  levedyktig matproduksjon
• Formidle skillelinjene mellom de politiske partiene i satsingen
   på norsk matproduksjon slik at flest mulig både i og utenfor
   næringa er kjent med skillelinjene mellom de politiske 
   partiene
• Være aktive i debattmøter, medier og på tilgjengelige arenaer
   for å formidle hva som skal til og hvem som vil satse på norsk
   matproduksjon framover
• Utfordre politikerne på deres og partienes landbrukspolitikk
   og landbrukspolitiske satsinger i partiprogrammene

Ut over de to mest prioriterte arbeidsoppgavene, skal Oppland 
Bondelag også jobbe med andre saker som medlemmene er opp-
tatt av. Disse sakene blir i år noe nedprioritert til fordel for arbei-
det med jordbruksavtalen og Stortingsvalget. Styret vil utarbeide 
et eget arbeidsdokument for disse sakene:

- Internasjonale spørsmål
- Landbrukspolitiske saker
     o Skatter og avgifter
     o Sosiale rettigheter
     o Dyrevelferd
     o Rovdyr
     o Klima
     o Jordvern
- Landbruksbasert næringsutvikling
- Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressursforvaltning

Kommunikasjon og organisasjon 

Kommunikasjon internt og eksternt er virkemiddelet for å nå de 
arbeidsmål som er beskrevet
 over.  Dette vil være:
- Ekstern kommunikasjon
    o Politikerkontakt/alliansebygging
    o Rekruttering
    o Annen utadrettet virksomhet
- Drift av organisasjonen – intern kommunikasjon
     o Medlemsservice
     o Annen intern kommunikasjon mot medlemmer og 
        tillitsvalgte
     o Kurs og møter

Tiltaksplan med valg av målgrupper og kommunikasjonskanaler 
vil omhandles i eget arbeidsdokument for styret og administras-
jonen

Andre saker:

Styrets forslag til budsjett, med et budsjettert negativt årsresultat 
på kr. 31.500, ble enstemmig vedtatt.

Bonde Morten Mo fra Brandbu holdt årsmøteforedraget ”Fra 
skipsreder til bonde – et steg framover”. Dette ble også starten 
på kampanjen ”Bondevenn”.

OPPLAND BONDELAG

 

Fra årsmøtesalen

Morten Mo mottar hedersbetegnelsen Bondevenn

Oppland Bondelags to grunnpillarer i arbeidsplanen
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Landkredittbank.no
815 52 245

Tlf 488 98 672
lars.erik.lundby@landkredittbank.no

Vi satser lokalt, og har ansatt distriktssjef  
for Hedmark og Oppland. Nå er det derfor 
lettere å treffe oss der du bor. 

Har du planer om utbygging, eiendoms
overdragelse eller andre prosjekter innen 
landbruket? Kontakt Lars Erik og gjør avtale  
om en bankprat ved kjøkkenbordet!

Distritktssjef  
HeDmark Og OpplaND

Lars Erik Lundby

Bankmøte ved 
kjøkkenbordet?

 

Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov. 

Som bedriftsleder er det viktige å ta  
riktige beslutninger og lønnsomme valg. 
TINE Rådgiving vil være din kompetanse-
partner med objektive, tverrfaglige og  
spisskompetente råd. 

medlem.tine.no / medlemstelefon 815 02 000



Næringspolitikk

Oppland Bondelag skal prøve å sette dagsorden for aktuelle 
saker som er viktige for medlemmene.

4.1 Jordbruksforhandlingene
Vi skal arbeide for at jordbruksavtale skal gi et økonomisk 
resultat for bonden som skaper optimisme og framtidstro

Oppland Bondelag gjennomførte en grundig prosess sammen 
med lokallagene i forkant av jordbruksforhandlingene gjennom 
regionmøtene i januar, uttalelser fra lokallagene, utvalgene og 
samarbeidende landbruksorganisasjoner. På grunnlag av dette 
utarbeidet styret høringsuttalelse under sitt todagers-styremøte 
i mars.

Under dette styremøte hadde styret også møte med 
fylkeslederne i de tre regjeringspartiene: Hans Olav Lahlum fra 
SV, Ivar Odnes fra Sp og Kjersti Stenseng fra Ap.

 

4.0 Styrets og organisasjonens arbeid
Styret har avholdt ni styremøter, herav ett telefonmøte. De har behandlet 64 saker.
Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i kursiv. Andre uttalelser er å finne på www.bondelaget.no/oppland
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Oppland Bondelag la i sin uttalelse vekt på følgende: 
(hele uttalelsen kan leses på 
www.bondelaget.no/oppland)

Oppland Bondelag ser det som avgjørende at det blir gitt et 
betydelig økonomisk løft for næringa, slik at vi får en tetting av 
gapet mellom inntektene i landbruket og det generelle lønns-
nivået i samfunnet. Dette må vises igjen i jordbrukets krav og 
i Statens åpningstilbud. Årets krav per årsverk må være høyere 
enn kravet i 2012.

Den økonomiske ramma må økes både gjennom økte budsjett-
midler og økte produktpriser. Mulighetene i et styrket tollvern 
må utnyttes. 

For å oppfylle samfunnsoppdraget med å øke matproduksjonen, 
er det viktig at en økt økonomisk ramme i årets jordbruksavtale i 
størst mulig grad går til råvareprodusenten. 

I årets jordbruksforhandlinger må det jobbes aktivt for å øke 
rammene for investeringsmidler utenom jordbruksavtalen. Det 
er i tillegg viktig å jobbe for en fondsordning med skattefordel 
slik at hver enkelt kan bygge seg opp kapital for å møte framtidig 
investeringer. 

Oppland Bondelag vil peke på følgende krav ved årets jordbruks-
forhandlinger:

- INNTEKT
     o Vi må få et oppgjør som gir en vesentlig inntektsøkning 
         for matprodusentene, og den må være adskillig høyere enn 
         den generelle inntektsveksten i samfunnet forøvrig. 
    o Inntektsveksten må komme gjennom økt budsjettstøtte og
        økte målpriser. Et styrket tollvern må brukes til økt prisuttak
        i markedet.
    o Kapitaltilgangen til næringa må styrkes gjennom mer 

Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen 
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Hans Olav Lahlum fra SV under Oppland Bondelags styremøte



        investeringsvirkemidler, også utenom jordbruksavtalen. 
     o Økonomien i storfekjøtt, sau og mjølkeproduksjonen 
        prioriteres. I tillegg må økonomien i korn og potet bedres

Oppland Bondelag mener at tilskuddene må ha en innretning 
som stimulerer til økt produksjon, som premierer kvalitet og 
som ivaretar ulike bruksstrukturer og sikrer et aktivt landbruk 
over hele landet. 

Inntektsøkningen må komme gjennom:
o Dyretilskudd, driftstilskudd, beitetilskudd samt arealtilskudd i
   noen produksjoner. 
o Økte målpriser på de produktene som tåler det i forhold til 
   import og markedsbalanse. Alle produkter bør få en 
   prisøkning  som er minst på nivå med kostnadsøkningen i 
   produksjonen. 
o Økt tilskudd for alle beitende dyr i de sentrale tilskudds-
   ordningene.
o Kostnadskompensasjon for økt kraftfôrpris enten ved 
   prisnedskrivingstilskudd på korn eller innføring av 
   grunntilskudd for alle kjøttslag og melk.

Videre mener Oppland Bondelag at fraktordningene generelt må 
styrkes. 
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I forkant av kravoverlevering i jordbruksforhandlingene, serverte 
styret i Oppland Bondelag den 10. april en liten frokost til folk 
på tur til jobb eller tog og på handletur i Storgata i Lillehammer.

 

Ivar Odnes fra SP under Oppland Bondelags styremøte

Kjersti Stenseng fra AP under Oppland Bondelags styremøte

Før og under forhandlingene hadde fylkesstyret og 
lokallagslederne telefonmøter med informasjon om framdrift i 
forhandlingene og aksjonsberedskap. I tillegg ble informasjon 
gitt via e-poster og SMS-meldinger. 

Styret forbereder en liten frokost
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Bondevenn-kampanje

Årsmøtet i mars var også startskuddet for kampanjen 
”Bondevenn”. Kampanjen var todelt. Bondelaget ga ulike 
personer utmerkelsen Bondevenn med t-skjorte og diplom. Alle 
kunne gå inn på www.bondevenn.no og tegne plakat eller være 
med som andelslag og dyrke landet.

Fylkeslaget og lokallagene utnevnte personer som hadde gjort 
seg fortjent til utmerkelsen Bondevenn. Utmerkelsen gikk til 
blant annet til ulike politikere, ansatte i landbrukets bedrifter, 
dyrebilsjåfører og veterinærer.

Øverst: Biri Bondelag hos Vasspumper
Nederst: Karen Inger Aarnes, tidligere fylkesgartner

Bondevenner på Grønolen Fjellgård

Deler av fylkesutvalget (politisk ledergruppe i Oppland fylkeskommune)



4.2 Politikk og landbruk 2013

Landbruksdag for politikere
Midt i juni arrangerte fylkeslaget busstur for Stortings-
kandidater. Turen gikk fra Lillehammer til Tretten, med fokus 
på reiselivet på turen oppover ved rådmannen i Øyer. På 
hemsen til Sør-Tretten samdrift var det innlegg av fylkesleder 
Trond Ellingsbø, meierisjef på Tine Tretten Erik Isum og ung 
bonde Ola Håkon Sætha Ourom. Leder i Gausdal Bondelag, 
Anders Hole Fyksen og leder for landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen Carl Olav Holen guidet forsamlingen 
gjennom Gausdal, og turen endte opp med servering og 
orientering på Nortura Lillehammer v/fabrikksjef Trond 
Andersen.

Næringslivskonferanse
Oppland Bondelag inviterte sammen med LO Oppland 
til næringslivskonferanse på Honne i august. Tema var 
Innlandets utfordringer og muligheter med en oljedreven 
økonomi. Innlederne her var Sverre Narvesen fra Raufoss 
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Fra landbruksdagen for politikere

Fra næringslivskonferansen i august

SINTEF, Jan Egil Pedersen fra Norsk Nærings- og 
nytelsesmiddelarbeiderforbund, Tore Haug fra NHO Reiseliv, 
Hans Rindal fra Moelven AS og Harald Velsand fra Norges 
Bondelag. I tillegg var det landbrukspolitisk debatt med 
politikere fra Ap, Sp, SV, KrF, H og V.



 

Siste uka før valget ble det malt ”matvalg” på rundballer, 
og brosjyra Matvalg ble delt ut til folk rundt om i hele 
fylket. I tillegg ble sosiale medier flittig brukt til deling av 
Matvalginformasjon. Både Bondevenn og Matvalg fikk gode 
medieoppslag.

Ledermøtet i november, som var en del av temakonferansen for 
landbruket i Innlandet, ble preget av Stortingsvalget og den nye 
regjeringens landbrukspolitikk. På ettermiddagen første dag 
reiste deltakerne på temakonferansen med busser til Store Ree 
i Stange, der landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) 
avsluttet sitt Hedmarksbesøk med møte med faglagene. Utenfor

ventet 200 tillitsvalgte med fakler og innlegg til ministeren.
Dagen etter var det landbrukspolitisk debatt med 
landbrukspolitisk talsperson i Høyre Ove Trellevik, fylkesleder 
i Oppland Sp, Ivar Odnes, leder i Norges Bondelag Nils Bjørke, 
leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg og 
leder i Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad.
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Fra temakonferansen for landbruket i Innlandet



 

4.3 Andre næringspolitiske saker

4.3.1 Skatter og avgifter

Bortfall av arveavgift ga skattesmell
Den nye regjeringen fjernet i statsbudsjettet arveavgiften. 
Samtidig tok de bort mulighetene for oppskriving av løsøre ved 
eiendomsoverdragelse, noe som vil gi en skatteskjerpelse for 
landbruket.

Oppland Bondelag var praktisk kursarrangør for det årlige 
skattekurset for samarbeidende regnskapsførere i Oppland. Det 
faglige innholdet er Norges Bondelags ansvar og oppgave. Målet 
med kurset er å skolere regnskapsførerne i ulike regnskaps- 
og skattespørsmål, slik at de kan gjøre en best mulig jobb for 
medlemmene. I 2013 deltok 180 regnskapsførere på dette 
kurset.

Nettleie 
Eidsiva Nett As varslet i 2012 opphør av nett-tariff for spesielle 
anlegg, i praksis vanningsanlegg og korntørker, fra årsskiftet 
2012-2013. Dette er sesonganlegg som ofte bruker forholdsvis få 
KWh. Endringen innebærer 2-3 dobling av fastleddet. 
Oppland Bondelag hadde sammen med Hedmark Bondelag 
møte med Eidsiva i 2012 om saken. Vi oppnådde rabatter på 
effektleddet for de som har sikringer større enn 250 ampere. I 
nytt møte nå i 2013 fikk vi forlenget overgangsperioden med 
redusert pris på fastleddet ut 2013.

4.3.2 Rovdyr

2013 har vært svært krevende for mange saueprodusenter, 
og vi hadde en stor økning i antall skadde og drepte dyr på 
utmarksbeite. Det har vært økning både i jerveskader, som er 
den største skadegjøreren, og gaupeskader. Skader etter ulv og 
bjørn har økt betydelig. 

Endring i forskift om erstatning for tap og følgekostnader når 
husdyr blir drept eller skadet av rovvilt har vært ute på høring, 
og Oppland Bondelag ga uttalelse til Norges Bondelag.
Når det gjelder høring på forskrift om erstatning for tap 
og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av 
rovvilt, mente styret at «Krokann-dommen» fra Frostating 
Lagmannsrett, vil måtte få sterk innvirkning på utforming 
av framtidige forskrifter og regler. Styret konkluderte i sin 
høringsuttalelse med at formålet med erstatningen er å 
erstatte tap og følgekostnader når husdyr drepes eller skades 
av rovvilt.  Når rovvilt har gjort skader på beitedyr skal alt 
tap erstattes. Det gjelder også dyr som ikke finnes igjen og 
kan dokumenteres. Det er Statens ansvar å dokumentere 
andre skadeårsaker dersom erstatningen avkortes grunnet 
manglende dokumentasjon på ikke gjenfunnene skader.  Alle 
følgekostnader skal dekkes fullt ut etter dokumentasjon av 
direkte utgifter og timelister over egeninnsatsen. En hver skade 
som oppstår på grunn av at Staten nekter skadeforebyggende 
tiltak som uttak av skadegjørere før beiteperioden starter, skal 
dekkes i sin helhet. Normaltapet i den enkelte besetning legges 
til grunn for erstatningsutmålingen. 

Vi har et godt og konstruktivt samarbeid med Oppland Sau og 
Geit og Oppland Bonde- og Småbrukarlag og vi har også en god 
dialog med Rovviltnemnda i Oppland.
Terje Holen, leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, 
representerer faglagene i et prosjekt som skal se nærmere 
på hvilke forebyggende og konfliktdempende tiltak en skal 
prioritere framover.

4.3.3 Klima 
Våren ga medlemmene våre store utfordringer. Rask 
snøsmelting og mye nedbør førte til flom i flere omganger 
rundt om i fylket. Det var store ødeleggelser i dalsidene etter at 
både små og store bekker gikk over sine bredder og fant nye far 
nedover jorder og veger. I dalbunnen flommet Lågen over sine 
bredder og inn over store arealer dyrka mark.
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Flom i Nord-Fron

Flom på Forrvoldane



attraktive og lønnsomme arbeidsplasser, og gi muligheter for 
mennesker som vil satse. 

”Regionalt Miljøprogram for Oppland 2013-2016”, RMP, er 
en revidering av programmet for 2009-2013 med tilpassing 
til de nasjonale føringene for programmet. I forbindelse 
med denne revideringen, var det uenighet mellom faglagene 
og Fylkesmannens Landbruksavdeling/SLF om tilskudd til 
beite på bratt dyrka mark. Vi fikk medhold i Landbruks- og 
Matdepartementet slik at det kan gis tilskudd til beiting i bratt 
dyrka mark i hele fylket.

Økologisk landbruk
Oppland Bondelag er representert i Rådet for Økologisk 
landbruk i Innlandet. Fylkesmannen i Oppland har søkt og 
fått innvilget å bli foregangsfylke på økologisk korndyrking. 
Oppland Bondelag er representert i styringsgruppa.

Inn på Tunet
Flere garder i Oppland satser nå på dette tilbudet. Et tilbud som 
er viktig for mange brukergrupper.

Bondens Marked er et eget andelslag bestående av de fleste 
produsenter på Bondens Marked Lillehammer. Oppland 
Bondelag utfører en del administrative oppgaver for Bondens 
Marked.

Mat langs nasjonale turistveger
Ola Råbøl har vært med i styringsgruppa for prosjektet som ble 
avsluttet i 2013. Han representerte faglagene i Oppland.

Konsesjonsregler kylling
Oppland Bondelag støttet ikke forslaget om økt 
konsesjonsgrense på kylling. I uttalelsen understreket vi at dette 
ville skape unødvendige utfordringer senere ved evt stagnasjon/
nedgang i etterspørsel. Styret foreslo å gi en midlertidig økning i 
kvantum slik det gjøres for mjølk ved underskudd i markedet.

Mosjonskrav storfe
Oppland Bondelag etterlyste tydeligere avklaringer i forhold til 
kravet, herunder tidsfrister. I tillegg mente styret at utmark og 
annen mark må godkjennes som beite/mosjonsareal, og at det 
må tas høyde for vær/klimatiske forhold og rovdyrproblemer.

4.3.6 Grunneierrettigheter, eiendomsrett og 
ressursforvaltning

Innskrenkninger i odelsloven
Regjeringen Stoltenberg foreslo innskrenkninger i odelsloven 
og endringer i reglene om odelsfrigjøring. Forslaget gikk ut på 
å innskrenke odelsretten til kun å gjelde rett nedadgående linje 
fra eier eller tidligere eiere. Oppland Bondelag var enige i de 
foreslåtte endringene.

Oppland Fylkeskommune har satt i gang arbeidet med 
Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sideelver. Utkast til 
planprogram ble lagt ut til høring på slutten av året. Målet er 
at planene skal være ferdig og kunne gjelde fra 2017. Oppland 
Bondelag har bedt om å komme formelt inn i arbeidsgruppen 
for planen, men har så langt ikke fått noen formell plass 
innenfor prosjektorganiseringen. 

Oppland Bondelag har vært i arbeidsgruppe for utarbeiding av 
klima- og energiplan for Oppland.  Innenfor dette arbeidet har 
det vært sju satsingsområder:
• Energiproduksjon
• Stasjonær energibruk
• Transport
• Landbruk
• Avfall
• Areal- og transportplanlegging
• Kunnskapsformidling, forbruk og holdninger
Målet er å redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent 
innen 2020.

Planen er vedtatt av fylkestinget i Oppland.

4.3.5 Landbruksbasert næringsutvikling
Mye næringsutvikling skjer på grunnlag av optimisme 
og framtidstro. Inntekt og inntektsmuligheter er en av 
hovedforutsetningene, og dette er hovedbudskapet både i 
uttalelse til jordbruksforhandlingene, i dialog med politikere og 
ellers i møter og ved anledninger der vi presenterer næringas 
utfordringer. 

Oppland Bondelag er representert i styret i Innovasjon Norge, 
Oppland, og i BU-styrene i Valdres og Nord-Gudbrandsdal. 
Gjennom denne representasjonen samt deltakelse på andre 
rådgivende møter hos FMLA, bidrar vi aktivt i utarbeidelse av 
strategier og oppfølging av disse. Styret har jevnlig diskusjon 
om de ulike strategiene.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
Vi er representert i Landbruksforum sammen med 
representanter for Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Oppland 
Bonde- og Småbrukarlag og Mjøsen Skog. Her arbeides det 
blant annet med Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) 
som består av tre hovedelementer; Regionalt næringsprogram 
(RNP), regionalt miljøprogram (RMP) og regionalt skog- og 
klimaprogram (RSK).

Målsettingen med RNP er å styrke og samordne det regionale 
miljø- og næringsarbeidet, og det skal være en god kopling mot 
fylkeskommunens regionale planstrategier.

Hovedmål i Regionalt Næringsprogram 2013:
- Landbruket i Oppland skal øke matproduksjonen mer enn
   befolkningsøkningen på 20 % innen 2030.  
- Landbruket i Oppland skal øke hogst og foredling i
   skogbruket.
- Landbruket i Oppland skal gi gode inntektsmuligheter, skape 
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Jordloven
Oppland Bondelag sendte høringsuttalelse til Norges Bondelag 
i forbindelse med endringer i Jordlovens §12 om Deling av 
landbrukseiendom. Vi var i hovedsak positive til de foreslåtte 
endringene, men mente at det i tillegg til loven må lages 
retningslinjer som bidrar til at landbruksressursene inkludert 
ulike rettigheter og ressurser i utmark holdes innenfor det 
aktive landbruket.

Kommunikasjon og organisasjon

Mange av sakene styret jobber med er presentert som 
nyhetssaker på www.bondelaget.no/oppland
I tillegg brukes facebooksida til Oppland Bondelag til spredning 
av egne og andres nyhetssaker, samt bilder fra aktiviteter rundt 
om i fylket.

4.4 Politikerkontakt

Mye av politikerkontakten er omhandlet under kapittel 4.2, 
politikk og landbruk. Utover de store arrangementene som 
er omhandlet her har styreleder og organisasjonssjef hatt 
møter med Fylkesutvalget og fylkespolitikere. Regionvis har 
styremedlemmer hatt møter med politikere fra sin region, 
gjerne sammen med regionens lokallagsledere.

Etter valget kom det flere negative saker for landbruket fra den 
nye Regjeringen:
- Skatteskjerpelse ved eierskifte
- Informasjon til EU om at de ønsker å reversere ostetollen
- Nei til landbrukets forslag til markedstiltak i svinenæringa
   (purkeslakting)
- Nedbygging av matjord
- Bortfall av tilskudd til energiflis 

Oppland Bondelag har hatt jevnlig kontakt med ulike 
Stortingspolitikere fra Oppland, spesielt vedrørende forslaget 
om reversering av ostetollen.

4.5 Omdømmebygging og rekruttering

4.5.1 Bondevenn og Matvalg
Både Bondevenn-kampanjen og Matvalg-aktivitetene 
fikk gode presseoppslag, og rundballene var godt synlige i 
landskapet. Gjennom sosiale medier er både budskap og bilder 
delt med mange. Både før og etter valget ble det diskutert 
hvorvidt synliggjøring av partienes landbrukspolitikk var god 
omdømmebygging. Spesielt de to nye regjeringspartiene Høyre 
og FrP kom dårlig ut i Norges Bondelags oversikt over partienes 
landbrukspolitikk, noe enkelte har reagert på.

4.5.2 Rekruttering
Fylkeskommunens prosjekt, RULL – Rekruttering, utdanning 
og likestilling i landbruket, ble avsluttet i 2012, men 
partnerskapssamarbeidet fortsetter gjennom ulike fora. Her 
diskuteres fordeling av kursmidler, voksenagronom, likestilling 
og rekruttering til naturbruk. Voksenagronom er fortsatt et 
ettertraktet utdanningstilbud og flere står på venteliste for å 
komme med. I 2013 satte fylkeskommunen i gang ekstra klasse 
for å imøtekomme søkningen, og det er nå 75 elever som tar 
voksenagronom.

Valle – framtidig tilbud og bygningsmasse.
Status og framtid for Valle videregående skole ble debattert på 
årsmøtet i mars. Det er videre blitt diskutert på flere styremøter 
og det er gitt høringsuttalelse vedrørende framtidig tilbud 
og bygningsmasse. Det har vært møter med representanter 
fra Valle og fra Oppland Fylkeskommune, og lokallagene, 
spesielt på Toten, har engasjert seg i saken. Oppland Bondelag 
oppsummerte i sin høringsuttalelse med at vi trenger en skole 
som har status og bygger karakter – som er attraktiv! For å 
oppnå dette må skolen ha høy faglig kompetanse og et attraktivt 
pedagogisk opplegg, og skolen må ha attraktive og tidsriktige 
undervisningsrom. Videre mente fylkeslaget at nytt/renovert 
fjøs for gris og storfe bør bygges på Presteseter.
Fylkestinget vedtok i desember en løsning med fjøs på 
Presteseter.

Åpen gård, deltakelse på bygdedager og aktiviteter overfor 
skoler og barnehager er viktig arbeid både i forhold til 
omdømmebygging og rekruttering.
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programmet ellers sto aktuelle saker fra Norges Bondelag, 
fylkesbondelagene og kommunikasjon. Hvordan de tillitsvalgte 
kunne nyttiggjøre seg ”Min side” på hjemmesidene var også 
tema for ledermøtet.

Kurs for lokale valgkomiteer
Kurstilbudet som ble startet opp i 2012 ble videreført i år. I 
år ble det avholdt kveldskurs i lokalt valgkomitearbeid i Sør-
Gudbrandsdalen (påmeldte fra Midt-Gudbrandsdalen ble 
med i Sør) og i Valdres. Kurset ble lagt opp med en innledning 
fra fylkeskontoret om valgkomiteens arbeid før de ulike 
valgkomiteene fikk starte sitt eget lokale arbeid foran lokallagets 
årsmøte. Dette fungerte naturlig nok best for de valgkomiteene 
som stilte fulltallig. Kurset ble også tilbudt på Hadeland, men 
her ble det for få påmeldte til å holde kurs. 

4.6 Drift av organisasjonen

4.6.1. Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer og verve nye 
er en viktig jobb. Etter en nedgang de to siste årene, hadde vi i 
2013 en medlemsøkning.
Vervekampanjen ”tørre å spørre” fra i fjor, ble gjenopptatt i 
2013, og dette er jevnlig tema på styremøter og ulike møter i 
fylkeslaget (regionmøter, årsmøte og ledermøte). Oversikt over 
medlemstall under kapittel 5.

Kontoret følger opp medlemsregisteret i forhold til inn- og 
utmeldinger, endringer i kontingentberegning med mer. Fra 
i høst er bondelagets intranett utviklet for at tillitsvalgte kan 
logge seg inn å ta ut nyttig informasjon som gjelder deres 
lokallag. En gjennomgang av disse mulighetene ble gitt på 
ledermøtet i november.
Styremedlemmene skal følge opp lokallagene i sin region 
med jevne mellomrom. I tillegg har fylkesleddet mye kontakt 
med lokale tillitsvalgte i forbindelse med saker som opptar 
lokallagene. En del av sakene henvises direkte til Norges 
Bondelag.

4.6.2. Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, SMS-meldinger, telefoner og facebook-dialog brukes 
hyppig mellom fylkeskontor, fylkesstyret, lokallagstillitsvalgte 
og andre tillitsvalgte.
Fylkeskontoret bistår i økende grad lokallagene med SMS til 
medlemmene i forbindelse med møter/arrangementer. Lokallag 
som hadde gjort en innsats i forhold til å registrere mobilnumre 
på sine medlemmer i medlemsregisteret ble premiert gjennom 
fordeling av aktive lag-midler. 
Fylkeslagets hjemmeside www.bondelaget.no/oppland og 
facebookside blir brukt som informasjonskanal ut til både 
tillitsvalgte og medlemmene. 

4.6.3 Møter i medlemsorganisasjonen
Årsmøtet ble gjennomført i mars i henhold til vedtektene. Se 
kapittel 3.

Fylkeslaget ved styremedlem eller administrasjonen deltok på 
de fleste årsmøtene i lokallagene i oktober-november.

Ledermøter
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene ble avholdt 
27. mai. 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, 
orienterte om krav og tilbud, og om de vurderinger 
forhandlingsutvalget gjorde underveis. Dette møtet ble også 
preget av flommen som herjet deler av fylket i mai, samt andre 
problemer næringa hadde i forbindelse med våronna. 

I november avholdt vi ledermøte sammen med Hedmark 
Bondelag. Ledermøtet var første del av temakonferansen som 
Landbruksråd Innlandet arrangerte i Øyer. Her var det ca 
230 deltakere, herav 56 lokallagsrepresentanter fra Oppland 
Bondelag. Med styret, ansatte og gjester var vi 74 deltakere.
Mye av møtet var preget av Stortingsvalget, ny regjering 
og landbrukspolitikk. Dette er omhandlet i kapittel 4.2. På 
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Kurs for lokale valgkomiteer

I desember ble det arrangert møte for nye lokallagsledere 
2013/2014. Her var tema landbrukspolitikk v/Anders Huus, 
seniorrådgiver i Norges Bondelag, og organisasjonsarbeid, 
herunder bondelagets årshjul og ulike saker fra lokallagene. Sju 
nye ledere deltok.

Styretur
I august hadde styret todagers styremøte i Lom sammen med 
Sogn og Fjordane Bondelag. Tema for fellesmøtet var ulike ut-
fordringer for distriktsjordbruket samt et minikurs i bruk av so-
siale medier for fylkestillitsvalgte. Styrene besøkte også en ung 
bonde i Lom som satset på eget bruk uten leie av jord og kvote. 
Jon Sjurgard guidet oss gjennom Fossbergom (Lom sentrum, 
et sentrum vel verdt et besøk) og Grete Sjurgard orienterte om 
Matmaktutvalgets arbeid og tanker framover vedrørende dette.
(Se bilder fra styreturen på neste side)



Regionmøter
Vi avholdt fem regionmøter i januar der hele styret i lokallagene 
var invitert til møter i sin region. Tema for møtene var 
jordbruksforhandlingene, medlemsverving, valgkomiteens 
arbeid og arbeidet med Politikk og landbruk 2013. Møtene 
i januar fungerer som en oppstart til hektisk og spennende 
arbeidssesong i organisasjonen. En quiz ble laget for å aktivisere 
deltakerne i større grad. Ca 120 styremedlemmer fra 33 lokallag 
deltok på møte i sin region. 

4.6.4. Kurs og møter
Oppland Bondelag har:
- arrangert eierskiftekurs på Honne, Biri, med 53 deltakere
- vært praktisk kursarrangør for det årlige skattekurset for 
samarbeidende regnskapsførere i Oppland. Dette kurset er også 
beskrevet under kap. 4.3.1.

4.6.5 HMS
Oppland Bondelag arbeider aktivt i samarbeid med 
Landbrukets HMS tjeneste (LHMS) om HMS i Landbruket. Vi 
har i flere år vært med på HMS kampanjen ”Ingen ulykker på 
min gård” og det har via dette blitt satt opp flere arrangement 

der bondelaget har vært involvert. I tillegg er det satt i gang 
en kampanje som retter seg mot psykisk helse i landbruket. 
Kampanjen heter Godtbondevett og mer informasjon ligger på 
www.godtbondevett.no.

I løpet av året er det også blitt avgjort at LHMS skal slås 
sammen med Norsk Landbruksrådgiving. Det er foreløpig 
ikke klarlagt hvilke konsekvenser dette får for organisering og 
bondelagets involvering i organisasjonen.

4.6.6 Utvalg
Styret har to rådgivende utvalg som skal arbeide med saker 
innen sine produksjoner: Det er Planteproduksjonsutvalget og 
Frukt- og bærutvalget.

Utvalgene har gitt innspill til styret foran 
jordbruksforhandlingene.

ÅRSMELDING  2013

 
20 OPPLAND BONDELAG

 

Besøk hos Kristian KjæstadJon Sjurgard var guide i Fossbergom

Foran Lomseggen
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Jo mere vi er sammen!
Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. 
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som 
eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål 
er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for 
eierne.

Se medlem.nortura.no

4.6.7 Diverse samarbeid

Landbruksråd Innlandet (tidligere Samarbeidsrådet for 
landbruket i Hedmark og Oppland)
Oppland Bondelag er med i samarbeidsorganet for 
landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark. Det er 
Landbruksråd Innlandet som arrangerer temakonferansen 
som ledermøtet var en del av i høst. Andre saker Landbruksråd 
Innlandet arbeider med er Bønder til torgs som ble arrangert på 
Lillehammer i høst i samarbeid med Mataukfestivalen. I tillegg 
fordeler de hvert år midler til blant annet kompetanseheving fra 
kapitalen etter nedlagte Bygdefolkets Studieforbund og midler 
til regionale Bønder til torgs-arrangement fra eget budsjett.
Oppland Bondelag har sekretærfunksjonen for Landbruksråd 
Innlandet. 

Samarbeidende organisasjoner
Vi har tradisjon for å besøke årsmøter i andre 
landbruksorganisasjoner i Oppland, samt invitere de til vårt 
årsmøte.

Samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelag har avtale med 34 regnskapskontor i Oppland. 
Gjennom denne avtalen får regnskapskontorene løpende 
oppdateringer omkring aktuelle regnskaps- og skattespørsmål i 
landbruket.

Samarbeidende advokater
Norges Bondelag har samarbeidsavtale med følgende 
advokatkontor i Oppland:
- Advokatene Buttingsrud & Co, Jevnaker
- Advokatfirmaet Thallaug Ans, Lillehammer
- Advokatene Kåre Lund og Knut Ola Linløkken, Vågå

Samarbeid med Gjensidige
Oppland Bondelag og Gjensidige Forsikring, region Innlandet, 
har et samarbeidsutvalg som årlig trekker opp noen fagområder 
det skal samarbeides om. Sentralt fagområde nå er styrking av 
HMS-arbeidet for å forebygge ulykker og skader.

Studieforbundet Næring og Samfunn
Tåle Willerud fra Oppland Bondelag sitter fortsatt som 
styreleder for SNS Hedmark og Oppland og følger også opp det 
administrative rundt regionleddet. SNS Hedmark og Oppland 
har hatt tre styremøter og forsøkte å arrangere ei regionsamling 
i oktober. Denne ble dessverre avlyst på grunn av dårlig 
påmelding. 

Malawiprosjektet
Norges Bondelag har et solidaritetsprosjekt ”bønder støtter 
bønder” i Malawi. Oppland Bondelag har støttet dette prosjektet 
økonomisk. Det var også tema under ledermøtet i november.

 



 

ÅRSMELDING  201322 OPPLAND BONDELAG

5.1 Medlemsoversikt

Lokallag 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endring
Fåberg 252 253 254 255 259 265 268 268 262 266 4
Vardal 159 158 160 169 169 172 164 158 149 148 -1
Biri 142 148 157 160 162 163 169 167 157 155 -2
Snertingdal 125 132 127 137 137 138 130 127 130 130 0
Dovre 123 127 131 132 132 131 137 134 123 118 -5
Lesja 218 221 226 225 216 213 210 208 207 211 4
Lesjaskog 77 81 84 89 91 96 91 86 80 82 2
Skjåk 84 83 81 88 90 98 95 93 94 95 1
Lom 113 108 105 108 108 106 101 101 100 99 -1
Sel 66 66 67 72 75 77 77 73
Vågå 115 117 118 124 125 126 128 127
Sel - Vågå 250 257 7
Heidal 49 50 51 52 51 50 50 52
N.Fron 144 150
Skåbu 19 19
Kvikne 31 32 36 39 43 43 45 44 40 40 0
Sør Fron 158 152 155 157 165 163 163 173 160 160 0
Ringebu 124 130 125 122 119 118 119 119 122 123 1
Fåvang 183 192 202 204 205 197 209 211 209 214 5
Øyer 111 114 122 123 128 130 134
Øyer-Tretten 257
Tretten 122 120 122 120 118 120 119
Ø. Gausdal 207 200 199 207
Gausdal 306
V. Gausdal 131 142 140 138
Ø. Toten 342 343 336 347 356 359 344 340 336 342 6
Kolbu 192 190 188 192 196 192 213 212 207 206 -1
V. Toten 212 206 204 200 209 209 200 199 197 198 1
Eina 119 119 128 130 121 126 126 120 116 110 -6
Jevnaker 76 81 84 102 108 108 123 124 129 121 -8
Lunner 175 175 174 190 187 182 177 177 181 181 0
Gran 213 217 224 232 244 239 250 246 248 256 8
Brandbu 178 188 192 193 199 208 212 221 230 226 -4
S. Land 117 118 123 132 132 134 138 141 139 136 -3
N. Land 100 98 97 96 99 100 100 103 98 95 -3
Torpa 137 140 143 143 142 139 134 131 128 128 0
S. Aurdal 119 116 117 119 118 117 117 117 119 124 5
Etnedal 34 35 34 41 39 42 39 38 39 40 1
N. Aurdal 140 146 143 150 150 143 139 138 142 146 4
V. Slidre 122 126 123 128 124 120 119 123 117 119 2
Ø. Slidre 129 132 138 139 138 140 141 138 144 144 0
Vang 101 103 104 110 111 114 112 109 106 109 3
Totalt 5259 5328 5382 5551 5597 5601 5620 5572 5495 5507 12

Skåbu ble slått sammen med Nord-Fron i 2006
Ø. Gausdal og V. Gausdal ble slått sammen i 2008, nå Gausdal Bondelag.
Øyer og Tretten ble slått sammen i 2011, nå Øyer-Tretten Bondelag
Vågå, Sel og Heidal ble slått sammen i 2012, nå Sel-Vågå Bondelag

-6168 186 192 189 185 176 171 165

-5

3249 254

339 334 342 329 311

5.0 Medlemsoversikt
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6.0 Regnskap for Oppland Bondelag 2013

OPPLAND BONDELAG

 

Regnskap Budsjett Regnskap
2012 2013 2013

Driftsinntekter:
Rammebevilgning 658 000,00 664 000,00 664 000,00
Tilskudd Refusjoner Norges Bondelag 1) 322 323,00 325 000,00 307 379,00
Kurs-tilskudd 2) 95 600,00 50 000,00 83 078,00
Tilskudd Fylkesleder 253 900,00 257 000,00 257 000,00
Årsmøte OBL 18 400,00 13 500,00 10 000,00
Andre inntekter og refusjoner 3) 795,75 20 000,00 31 439,00
Rull 317 703,03 50 000,00 20 188,00
Sum 1 666 721,78 1 379 500,00 1 373 084,00

Driftsutgifter:
Kontorhold 1 468,75 0,00 1 762,00
Styret 383 132,59 420 000,00 416 137,00
Fylkesleder 265 485,73 270 000,00 277 852,00
Årsmøte OB 158 018,80 170 000,00 165 977,00
Ledermøter 111 823,74 150 000,00 122 334,00
Regionmøter 37 925,00 40 000,00 40 905,00
Kurs 1) 68 725,00 45 000,00 60 591,00
Aktive lag - til lokallagene 211 500,00 214 000,00 194 000,00
Valgkomite og utvalg 2) 66 599,20 64 000,00 71 490,00
NB's årsmøte 6 297,00 6 500,00 5 175,00
Representasjon og kontingenter 9 550,00 8 000,00 9 100,00
Materiell 3 905,00 5 000,00 95,00
Diverse tilskudd 8 000,00 5 000,00 8 200,00
Bank og kortgebyr 1 737,50 1 500,00 2 217,50
Utadrettet virksomhet 5 864,30 3 000,00 6 031,00
Andre kostnader 3) 8 533,04 1 000,00 25 091,00
Rull 317 703,03 50 000,00 20 188,00

Sum 1 666 268,68 1 453 000,00 1 427 145,50

Sum driftsinntekter 1 666 721,78 1 379 500,00 1 373 084,00
Sum driftsutgifter 1 666 268,68 1 453 000,00 1 427 145,50
Driftsresultat 453,10 -73 500,00 -54 061,50
Renteinntekter 42 666,31 42 000,00 62 823,00
Finanskostnader
Årsresultat 43 119,41 -31 500,00 8 761,50

Egenkapital 31.12.2012 31.12.2013
1 383 388 1 392 149

Fylkenes egenkapital er fordelt med ca 50 % innestående på vekstkonto hos Landkreditt Bank, 
mens 50 % er plassert i fondet Landkreditt Extra.

Oppland Bondelags regnskap føres som avdelingsregnskap under Norges Bondelags regnskap.
Oppland Bondelag har derfor kun egenkapitaleutvikling som balansepost.
Norges Bondelags regnskap blir revidert sentralt, og det foreligger derfor ingen revisjonsrapport for Oppland Bondelag

Lillehammer 4. februar 2014

Trond Ellingsbø /s/ Ole Seegaard /s/ Hanne Bergesen /s/

Hans Gunstad /s/ Jon Lerhol /s/ Magnhild Grimsrud /s/

Tormod Rognlien /s/ Marit Olive Lindstad /s/
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6.1 Kommentarer til Regnskap 2013

 

Inntekter

1 Tilskudd/refusjoner NB
Aktive lag 196 279,00
Opplæring tillitsvalgte 111 100,00
Sum 307 379,00

2 Kurs-tilskudd
Eierskifte 83 078,00

83 078,00

3 Andre inntekter/refusjoner
Intern korreksjon kurs 19 000,00
Salg av artikler 1 255,00
Støtte annonse 11 238,00
Sum 31 493,00

Utgifter

1 Eierskifte 60 591,00
Sum 60 591,00

2 Valgkomite og utvalg
Valgkomite 61 970,00
Planteproduksjonsutvalget 4 810,00
Frukt- og bærutvalget 4 710,00
Sum 71 490,00

3 Andre kostnader
Gaver 7 028,00
Interne møter 795,00
Eksterne møter 6 031,00
Annonse verving 11 237,00
Sum 25 091,00

Kap 6.1 Noter til regnskap 2013
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7.1 Styret i Oppland Bondelag 2013 - 2014

7.0 Tillitsvalgte
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Styret Oppland Bondelag 2012/2013

Navn Adresse Mobil e-post

Trond Ellingsbø, leder 2676 Heidal 913 76 286 tronell@online.no
Ole Seegaard, nestleder 2838 Snertingdal 959 81 601 ole.seegaard@gmail.com
Hanne Bergesen 2647 Sør-Fron 917 44 596 hannbe4@online.no
Hans Gunstad 3520 Jevnaker 913 54 273 ha-gun@online.no
Jon Lerhol 2975 Vang i 

Valdres
934 13 000 jon@lerhol.no

Magnhild Grimsrud (OBK) 2636 Øyer 958 35 868 magnhild.grimsrud@gmail.com
Tormod Rognlien (OBU) 2657 Svatsum 482 72 717 tormod.rognlien@gmail.com
Marit Olive Lindstad (1. vara) 2607 Vingrom 482 41 545 marit.olive@me.com
Olaf  Espen (2. vara) 2750 Gran 905 42 205 oespen@online.no
Bjørnhild Kihle (3. vara) 2848 Skreia 480 38 536 jewikih@online.no

LEDERE I LOKALLAGA 2013 - 2014
Lokallag Navn Postnr/navn Mobil E-Post adresse
Fåberg Bondelag Ole Kr. Jensvoll 2608 Lillehammer 48170851 olekjens@online.no
Vardal Bondelag Ingunn Iren Mæhlum 2822 Bybrua 99215745 ingunniren@hotmail.com
Biri Bondelag Kristina Hegge 2836 Biri 95739496 kristina.hegge@gmail.com
Snertingdal Bondelag Ole Seegaard 2838 Snertingdal 95981601 Ole.seegaard@gmail.com
Dovre Bondelag Egil Romsås 2663 Dovreskogen 97093995 eoromsa@online.no
Lesja Bondelag Tore Utgaard 2665 Lesja 90180374 toutgaa@online.no
Lesjaskog Bondelag Lars Erik Bjølverud 2668 Lesjaskog 95275450 larsbjol@start.no
Skjåk Bondelag Per Øyvind Ørjasæter 2693 Nordberg 95292912 korjaset@bbnett.no
Lom Bondelag Hans Martin Graffer 2685 Garmo 48060553 hans.graffer@fjellnett.no
Sel og Vågå Bondelag Per Heringstad 2676 Heidal 48137110 per-her@online.no
Nord-Fron Bondelag MartheDypdalen 2640 Vinstra 91548144 mdypdalen@yahoo.no
Kvikne Bondelag Ola M. Sylte 2640 Vinstra 91718012 ola.sylte@tine.no
Sør-Fron Bondelag Stein Arne Dalsegg 2647 Sør-Fron 91889808 steiarda@frisurf.no
Ringebu Bondelag Kjell Arne Kaus 2630 Ringebu 91330261 kakaus@online.no
Fåvang Bondelag Barbro Braastad 2634 Fåvang 95077905 ba-braa@online.no
Øyer-Tretten Bondelag Mona Iren Svegården 2636 Øyer 90856185 msvegaar@live.no
Gausdal Bondelag Anders Hole Fyksen 2651 Østre Gausdal 97142090 anders.fyksen@gmail.com
Østre Toten Bondelag Per Hammerstad 2848 Skreia 99038712 per@fagervik.no
Kolbu Bondelag Erland Holte 2847 Kolbu 99530859 er-holt@online.no
Vestre Toten Bondelag Edvard Løken 2830 Raufoss 41237240 edvlok@hotmail.com
Eina Bondelag Åge Martin Kløvrud 2843 Eina 90219396 a-m-kloe@online.no
Jevnaker Bondelag Knut Stormdal 3520 Jevnaker 90916111 knut@stormdal.no
Lunner Bondelag Adreas Høiby 2730 Lunner 91120408 andhoeib@online.no
Gran Bondelag Lars Egil Blekkerud 2750 Gran 92638443 laegil@online.no
Brandbu Bondelag Mari Sangnæs 2760 Brandbu 92068680 sangnaes@start.no
Søndre Land Bondelag Paul Øksne 2864 Fall 90647278 pauloek@frisurf.no
Nordre Land Bondelag Harald Tønderum 2870 Dokka 91114084 harald_toenderum@online.no
Torpa Bondelag Ola K. Ruud 2870 Dokka 90591409 ola-kru@online.no
Sør-Aurdal Bondelag Sjur Olmhus 2930 Bagn 91815374 solmhus@gmail.com
Etnedal Bondelag Asmund Wold 2890 Etnedal 90860850 as.wold@online.no
Nord-Aurdal Bondelag Henrik Grøndalen 2910 Aurdal 90659647 henrigro@online.no
Vestre Slidre Bondelag Stein Hålien 2967 Lomen 90692472 lohaal@online.no
Øystre Slidre Bondelag Ole Kristian Oldre 2940 Heggenes 90566410 okoldre@gmail.com
Vang Bondelag Arne Havro 2975 Vang i Valdres 95216650 arnhavro@online.no



8.0 Fylkeskontoret
Oppland Bondelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer. Kontoret er felles for Oppland Bondelag, Oppland Bygdekvinnelag og 
Oppland Bygdeungdomslag.

Ansatte i 2013:

Ola Råbøl: Organisasjonssjef

Astrid Simengård: Rådgiver i 60% stilling 

Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

Tåle Willerud: Førstekonsulent i 50% stilling

I tillegg til de organisasjonene som er nevnt her, har kontoret sekretærfunksjonene for:
- Landbruksråd Innlandet, et fellesråd for landbruksorganisasjonene i Hedmark og Oppland.
- Bondens Marked Lillehammer 
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Fra v. Tåle Willerud, Ola Råbøl , Jorunn Løvdal, Astrid Simengård

 



Skadeforebyggende tiltak er 
viktig! Fortsatt har vi svært 
mange branner i driftsbygninger 
i landbruket i Norge. 2013 ble 
dessverre også et brannår.

70 % av brannene skyldes feil på 
elektrisk anlegg eller feil ved 
bruken av elektrisk utstyr. 

Sørg for at det elektriske 
anlegget på gården din er i 
orden. Sørg for å ha avtale om 
elkontroll med termografering  
– da får du betydelig rabatt på 
forsikringene også.

Det skal ikke skje 
ulykker på min gård!

 
Ring oss  

på 03100,  
eller snakk med 
din forsikrings - 

rådgiver

!
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