
Arbeidsplan Sogn og Fjordane Bondelag 2014/2015 
 

Hovudstrategi for Sogn og Fjordane Bondelag 
Sogn og Fjordane Bondelag skal stå fram som tydeleg, samlande, kunnskapsrik og framtidsretta på vegne av 

bonden i Sogn og Fjordane. 

 

Mål for all verksemd er å arbeide for betre inntekt og rammevilkår for bøndene i fylket, samt å styrke vilkåra 

for Sogn og Fjordane som eit stort matproduserande fylke. 

 

Lokallaga skal medverke aktivt saman med fylkesstyret for å nå måla.  

Kommunikasjon 

 Aktiv i lokale og nasjonale media 

 Kunnskapsbygging og tett dialog med politikarar på ulike nivå 

 Bygge alliansar og eit breitt kontaktnett i fylket på tvers av næringar for å styrke næringslivet i 

distrikta sine utviklingsmoglegheiter. 

 Bygge alliansar med aktørar utanfor fylket som har samanfallande interesser 

 Marknadsføre og utvikle heimesida  www.bondelaget.no/sognogfjordane.  

 Delta aktivt i dialog på andre sosiale kommunikasjonskanalar på nett 

 Bygge ein god dialog mellom fylkesstyret og lokallaga gjennom fadderordning og deltaking på 

lokallaga sin aktivitet. 

Næringspolitikk 

Landbrukspolitiske saker 

 Bygge kunnskap om konsekvensar av dei ulike partia sin landbrukspolitikk hos politikarane sjølve 

og forbrukarane. 

 Sikre politisk forståing for eit sterkt grensevern 

 Oppfølging av jordbruksavtala og jordbruksforhandlingane 2014 

 Arbeide tett og forpliktande saman med Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn 

og Fjordane når det gjeld dei regionale verkemidlane og innspel til næringspolitikken. 
 

Næringsutvikling 

 Utviklingsprosjekt innan det tradisjonelle landbruket i samarbeid med andre 

 Ha ein tett dialog med forskingsinstitusjonar om FOU aktivitet som kan vere med å styrke 

landbruksnæringa i fylket. 
 

Grunneigarrettar, eigedomsrett og ressursforvaltning 

 Styrke kompetansen og støtte opp om lokallaga sitt arbeid med kommunal planlegging og utøving. 

Arbeide for eit styrka jordvern i fylket 

 Medverke aktivt til at grunneigarrettar og næringsutvikling vert teke omsyn til i saker som vedkjem 

vern og utarbeiding av forvaltningsplanar for verneområda 

 Arbeide aktivt for å redusere tap på beite grunna rovvilt. 

 

Utdanning 
 Samarbeide tett med ungdomsskulane i fylke, og utvikle og sikre utdanningstilbodet for 

naturbruksutdanning i fylket. 

Organisasjon 

 Styrke lokallaga gjennom kursing og tett oppfølging 

 Styrke arbeidet med medlemsverving 

 Tilby kurs til yngre bønder 

 Motivere lokallaga til å låne idear frå andre lokallag, og til å samarbeide med kvarandre om 

aktivitetar.  
Vedteken i fylkesårsmøtet 07.03.2014 

http://www.bondelaget.no/sognogfjordane

