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ÅRSMELDING 2013/2014 

På grunn av kort virketid mellom ekstraordinært årsmøte (22.5.13) og ordinært 

årsmøte som normalt skal avvikles før 1. november søkte vi Finnmark Bondelag 

om utsettelse av årsmøte til 2014, og fikk innvilget det. 

Etter det ekstraordinære årsmøte 22.5.2013 har Styret bestått av følgende: 

Eva K. Bjørnstad, leder/verveansvarlig                                                                                             

Kåre Vidar Heitmann, nestleder                                                                                                        

Liv Heidi Losvar, sekretær                                                                                                          

Lasse Johnsen, kasserer                                                                                                                

Knut Arne Mikalsen, studieleder                                                                                                    

1. vara Jørn Suhr                                                                                                                            

2. vara May Conny Johansen                                                                                                        

3. vara Stian Børstad 

Bjørn Vidar Johnsen ble 22.1.14 godkjent av Styret som ny revisor, da leder ikke 

kunne inneha vervet. Bodil Mannsverk ble valgt som revisor på ordinært årsmøte 

8.5.13, men det er ikke protokollert for hvor mange år.  

Benjamin Hykkerud ble 22.1.14 godkjent av Styret som nytt medlem til 

valgkomitèen, da Liv Unni Opgård som ble valgt for 3 år 8.3.12 har meldt seg ut 

av Alta Bondelag. Hans virketid blir dermed til årsmøtet 2015. De øvrige 

medlemmene er Magnus Arnesen, på valg i år, og Geir Ove Mannsverk valgt for 3 

år 8.5.13. 

Det er viktig at det protokollføres for hvor mange år den enkelte velges for. 

Dette for å unngå at ikke alle skiftes ut samtidig.  Eksempelvis; er det et 

styremedlem som er valgt for 2 år, som velger å trekke seg etter et år, må den 

som kommer inn velges for ett år.  

 

Ifølge arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet 8.5.13 skulle Styret jobbe 

med følgende saker: 

- Åpen Gård, for å profilere jordbruket. 

- Fjøsmøter (medlemsmøter) 

- Medlemsverving 

- Studiering ang. jordbruksforhandlingene 2014. 

- Bry seg om sin nærmeste kollega. 

 

Styret har avviklet 5 ordinære styremøter og behandlet 23 saker i 2013, i 

tillegg har det vært 3 Åpen Gård møter. I 2014 har det vært avholdt 6 
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styremøter, og behandlet 30 saker pr 30.9.14, i tillegg har det vært 5 Åpen 

Gård møter.  

 

Medlemstall pr 30.09.14: 

21 driftsenheter inkl. 2 samdrifter.                                                                        

17 medlemmer tilhørende driftsenhetene.                                                                                  

58 øvrige medlemmer                                                                                                                

Totalt antall medlemmer: 96                                                                                                                     

 

Arbeidsplan: 

Åpen Gård:                                                                                                                                     

Det har vært arrangert Åpen Gård på Heimdal både i 2013 og 2014, med stor 

suksess, ut fra tilbakemeldingene fra besøkende, vertskapet og 

arrangementskomitèene. Med over 1 000 fremmøtte på hvert av arrangementene 

må vi si oss svært godt fornøyd med oppmøtet. Styret er av den oppfatning av vi 

fikk profilert jordbruket på en fin måte og håper at alle som var innom sitter 

igjen med et positivt inntrykk av matproduksjonen vi som bønder står for. Dette 

er imidlertid et stort arrangement som krever at alle aktive bønder stiller opp, 

slik at alt går knirkefritt. Det er ikke få dugnadstimer vertskapet og Styret har 

lagt ned for å få det hele i havn. Styret vil rette en STOR TAKK til Stine, 

Vegard, Gunn og Benjamin som har stilt gården til disposisjon til dette flotte 

arrangementet. 

 

Fjøsmøter/medlemsmøter                                                                                                            

 Har vært avviklet hos Kåre Vidar Heitmann 27. november 2013 hvor vi 

ikke hadde noe spesielt tema. 

  

 På Meieriet 4. februar 2014 hvor vi kom med innspill til 

jordbruksforhandlingene.  

 

 På Losvar Gård 14. mai, hvor Roar Haug fra Finnmark Landbruksrådgivning 

redegjorde om landbruksvikar- og avløserordningen og litt om jordkultur 

på overvintringsskader m.m. Organisasjonssjefen orienterte oss om ståa 

vedr. bruddet i jordbruksforhandlingene og evt. aksjoner. Her blei vi også 

enige om vår aksjonsform; at vi setter ut rundballer foran inngangen til 

Rådhuset, i rundkjøringer og veikryss, med fareskiltet av Erna, Siv og 

Sylvi på. Dette var en stille markering som ble lagt merke til.  
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 På Heimdal 21. august i forbindelse med at vi hadde dugnad til Åpen Gård, 

her var det avlastningsveien og deponering av overskuddsmassene som ble 

diskutert. 

På alle disse møtene har det vært fra 7 til 19 bønder som har møtt opp, noe vi 

bør si oss fornøyd med. 

 

Medlemsverving                                                                                                                          

er et av punktene på arbeidsplanen hvor det ikke har vært en positiv utvikling da 

vi ikke har vervet et nytt medlem. Men vi har utarbeidet en plan for arbeidet, 

hvor hvert av styremedlemmene fikk sin rode å sondere og evt. prøve å ta 

kontakt med uorganiserte bønder i sitt område. Her har vi ikke vært flinke nok 

og tar selvkritikk på det. Det er faktisk flere bønder (gratispassasjerer) i Alta 

som ikke er medlem i noen organisasjon, som vi bør satse på å få som medlemmer. 

  

Jordbruksforhandlingene 2014                                                                                                  

var satt opp på arbeidsplanen som studiering, men Styret valgte å ha 

medlemsmøte om temaet. Her gjennomgikk vi spørsmålene på skjemaet som var 

utarbeidet av Norges Bondelag og svarte på alle. Høringsinnspillene ble 

videresendt Finnmark Bondelag. Det var kun 7 bønder + org.sjef Veronica som 

deltok på denne for oss så viktige organisasjonssaken, som har stor betydning 

for vår økonomi. Det er her vi har mulighet å komme med forslag til endringer på 

ordninger og regelverk til beste for bondens økonomi. 

 

Bry seg om sin nærmeste kollega                                                                                              

har vært en vrien sak for Styret, hvordan vi skulle fange opp, om det er noen 

som «sliter» og burde vært kontaktet av oss. Vi har diskutert om vi skulle ta 

kontakt med Veterinærtjenesten, men det er ikke gjort noe konkret i denne 

saken. 

 

Øvrige saker/aktiviteter/møter: 

 Leder deltok på møtet 5.11.13, som fylkesstyret hadde med leder i 

rovviltnemda, John Karlsen, på bakgrunn av den vedtatte 

forvaltningsplanen for rovvilt i region 8, som vi tilhører.                                                                       
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 Leder og sekretær deltok på ledersamlingen i Alta 6. og 7.11.13 i regi av 

Finnmark Bondelag. En samling som er både lærerik og viktig i 

organisasjons sammenheng. 

 

 Liv Heidi, Jørn og undertegnede deltok på årsmøte i Finnmark Bondelag 

som var i Alta 19. og 20.2.14.. 

 

 Leder og sekretær har vært med i en arbeidsgruppe sammen med 2 fra 

Småbrukerlaget og Alta kommune, hvor vi har utarbeidet/revidert ny 

tiltaksstrategi for SMIL-midlene. Arbeidsgruppen blir forelagt søknadene 

som kommer inn og «godkjenner» disse i samarbeid med 

Landbrukskontoret, før de sendes til politisk behandling i kommunen. Her 

bør det velges nye representanter når Styret trer sammen etter 

årsmøtet, og beskjed om hvem som blir valgt må gis til Landbrukskontoret. 

 

 Etter bruddet i jordbruksforhandlingene hadde Norges Bondelag den 20. 

mai et opptog for norsk matproduksjon i Oslo. Her deltok leder, sekretær 

og 2 medlemmer. Ifølge politiet var det mellom 5 og 6 000 bønder som 

deltok i toget, som gikk fra Landbrukets Hus til Stortinget hvor det var 

appeller og opprop fra blant annet Nils T. Bjørke, Landbruksministeren og 

flere av våre støttespillere. Det var en fantastisk markering, og vi som var 

der fikk være med på en magisk stemning foran Stortinget. 

 

 Leder har deltatt på dialogmøte med Alta kommune v/Ordfører og 

Skogbrukssjef, landbruket og reinbeitedistrikter rundt Altafjorden. Her 

deltok også Statens Vegvesen, Statnett og Fylkesmannens 

reindriftsavdeling. Saker Bondelaget tok opp, var den ulovlig reinbeiting på 

innmark flere steder i kommunen våren 2014, og reindriftas ansvar med å 

hente ut dyrene så snart de får beskjed om det. Når det gjelder 

byggingen av 420 kW linja fra Balsfjord til Hammerfest påpekte vi at den 

også vil berøre beitearealer for sau, og ikke bare reinbeite. Hvis det blir 

snakk om erstatning må sauebøndene like behandles med reindrifta.  

 

 Avlastningsveien er et prosjekt som vil legge beslag på store 

matjordressurser og hvor jordvernet vil stå svakt. Vi, Jørn Suhr, Vegard 

Hykkerud, org.sjefen og undertegnede har hatt møte med Statens 

Vegvesen og Alta kommune 24.3.14 hvor planene fram til da ble 

presentert. Vi har vi sendt høringsinnspill til Statens Vegvesen før 
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fristen, og bedt om møte med Landbrukskontoret i forhold til 

nydyrkingsplan og bruken av overskuddsmassene. Landbrukskontoret 

hadde ikke kapasitet å jobbe med saken, men vi var velkommen til å komme 

med innspill. Dette er også en sak Finnmark Bondelag har engasjert seg i, 

og de vil gjerne bistå oss i det videre arbeidet. 

 

 Den 18.3.14 fikk vi møte hovedutvalget for næring, drift og miljø hvor vi 

tok opp følgende saker: 

- Avlastningsveien  

- Utmål til nydyrking. 

- Forsøksgården, hva skjer med den når Alta kommune overtar den. 

- Økte bevilgninger til vedlikehold av jordbruksveier. 

- Kommunens medvirkning til å erstatte jordbruksarealer som er i 

drift, som går tapt til utbyggingsformål som boligfelt, veier m.m. 

 

 Utnevning av bondevenner:                                                                                              

Etter en gjennomgang av mulige kandidater til denne ærefullle tittelen 

kom vi frem til følgende verdige vinnere: 

- Kokkejævel Hoftepluss v/Asbjørn Sandøy 

- Vica Hotel v/kjøkkensjef Tom Arne Melby 

- Inger og Monicas Gårdsmat 

- Altaposten v/Kita Eilertsen 

Vi hadde en «høytidelig» overrekkelse på Vica Hotel, av diplom med 

begrunnelse for hvorfor de ble utnevnt, de fikk et Bondevenn forkle og en 

påskeblomst. Tror samtlige satte pris på å bli en bondevenn. 

 Den 29.4.14 var det et møte i regi av Alta Næringsforening med 

kommunalministeren hvor undertegnede deltok. Her tok jeg opp 

jordvernet og ba om at kommunene måtte få et større ansvar med å 

erstatte jord som går tapt til utbyggingsformål/samfunnsutviklingen. Og 

at utbyggingsprosjekter i størst mulig grad har en nøktern arealbruk 

(sparer) i områder med knapphet på jordbruksarealer. 

 

 2. mai 2014 var P4 på besøk her i Alta i forbindelse med sin 

grunnlovsjubileumsturnè hvor Felleskjøpet var involvert. Leder fikk 

forespørsel fra Mona om vi (Bondelaget) kunne stille opp på dette, noe jeg 

gjorde. Vi serverte spekemat m/flatbrød og rømme. 

 

 Det var også en liten markering når Arctic-Race of Norway deltakerne 

passerte Aronnes. Her hadde Jørn hengt opp et banner med påskrift «Det 
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er vi som lager maten din» og Vegard hadde skrevet på rundballer han 

hadde langs løypa.      

Media 

For at leder skal holde seg orientert om det som skjer i næringen, å få info om 

viktige saker som berører jordbruket, har vi abonnert på Nationen. 

I forbindelse med en kronikk Bengt Rune Strifeldt i Alta Frp hadde i Altaposten 

om statens tilbud til jordbruksforhandlingene har leder skrevet 2 leserinnlegg 

og tilbakevist noen av hans utsagn. 

Videre fikk vi omtale i Altaposten i forbindelse med utnevning av bondevenner. 

Men også vår rundballeaksjon etter bruddet i jordbruksforhandlingene fikk 

omtale. 

 Regnskap/økonomi 

Vi har byttet bankforbindelse, og opprettet konto i Sparebank 1 Nord-Norge. 

Dette på grunn av at vi får låne bankterminal, ta ut vekslepenger og bruke 

tellemaskinen i forbindelse med Åpen Gård. Uten egen konto i lokal bank har vi 

ikke fått disse banktjenestene, og har måttet involvere privatkonto til et av 

styremedlemmene. Kasserer og leder har fullmakt til kontoen. Ved skifte av 

fullmektiger, må det gis ny fullmakt fra Styret, og banken må informeres. 

Når det gjelder økonomien har vi hatt brukbart driftsresultat både i 2013 og 

2014 noe vi bør si oss fornøyd med. Målet må være og ikke gå med underskudd, 

men at vi har såpass at vi kan ha møter og aktiviteter gjennom hele året, uten å 

tære på «kapitalen». 

Norges Bondelag er en stor og slagkraftig organisasjon, og en viktig talsperson 

mot sentrale myndigheter og politikere, for oss bønder. Men det er også viktig 

med et aktivt lokallag som kan tale bøndenes sak, spesielt med tanke på jordvern 

og tap av arealer til utbyggingsformål. Men også i andre saker hvor vi kan komme 

med innspill er det viktig at vi har et oppegående lokallag. Det er som kjent, den 

som har skoen på som vet hvor den trykker og slik er det for oss bønder også. 

Til slutt vil jeg takke alle som har stilt opp og gjort en jobb for Alta Bondelag, 

det gjelder Styret, medlemmer og andre frivillige. Jeg vil også takke org.sjef 

Veronica for et godt samarbeid.   

 

Tverrelvdalen, 12.10.14 

Eva K. Bjørnstad/leder 


