
1

ÅRSMELDING  
2014

Vi får Telemark til å gro



Årsmelding 2014

Få
 s

va
r p

å 
al

le
 s

pø
rs

m
ål

 d
u 

 
ha

r o
m

 fo
rs

ik
rin

g!
Vi

 h
ar

 la
ng

sik
tig

e 
sa

m
ar

be
id

sa
vt

al
er

 m
ed

 
or

ga
ni

sa
sjo

ne
ne

 i 
la

nd
br

uk
et

.  
H

el
e 

7 
av

 10
 b

øn
de

r e
r f

or
si

kr
et

 i 
ho

s 
os

s.

G
je

nn
om

 m
ed

le
m

sk
ap

 få
r d

u 
be

ty
de

lig
e 

fo
rd

el
er

 
– 

sa
m

tid
ig

 s
om

 d
u 

bl
ir 

m
ed

ei
er

 i 
G

je
ns

id
ig

e.

Ta
 k

on
ta

kt
 s

å 
hj

el
pe

r v
i d

eg
 m

ed
 å

 fi
nn

e 
fo

rs
ik

rin
gs

lø
sn

in
ge

r s
om

 p
as

se
r d

in
e 

be
ho

v.
 

Ri
ng

 o
ss

  
på

 0
31
00

,  
el

le
r s

na
kk

 m
ed

 
di

n 
fo

rs
ik

rin
gs

-
rå

dg
iv

er
.

!



2 3

BONDESANGEN  

All kultur er dyrken -
først og fremst av jord,
der er moderstyrken, 
først bak plogen gror
samfunnslivet frem,
bygd og by og hjem,
første bonden var
hele landets far.

Sterk som havets bølge, 
Norges Bondestand,
sine fedre følge,
tro mot Gud og land.
Bølg til tegn derpå
blad og aks og strå,
bølg fra støl til strand
om vårt fedreland.
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Årsmøtet 2014 

Telemark Bondelag hadde årsmøte på Bø Hotell, Bø 7. og 8. mars 2014. 
Møtet starta fredag kveld med ope temamøte: ”Bonde – skjellsord eller eit tøft yrke” 
Det er opp til oss. Morten Rogn og Gunleik Mæland frå fylkesstyret og Jannicke 
Holmgren frå Bamble Bondelag hadde ansvar for programmet. 
Ordinært årsmøte laurdag. Møteleiar, Ann Kristin Teksle, ønskte vel møtt til årsmøtet.  
Det møtte 20 representantar frå 16 lokallag. I tillegg til styret møtte det representan-
tar frå Telemark Bygdekvinnelag, styret i Norges Bondelag, i alt 29 representantar. 
Frå Norges Bondelag møtte styremedlem Trine Hasvang Vaag.
Innkalling og sakliste blei samrøystes godkjent. Vetle Øverland, Gjerpen og Solum 
og Paul A. Grandås Rokstad, Gransherad blei valt til å skrive under protokollen. 
Årsmelding blei samrøystes vedtatt og rekneskapen blei tatt til orientering. Årsmøtet 
gjorde også vedtak om godtgjering til tillitsvalde i fylkeslaget.
Fylkesleiar Kjell A. Sølverød heldt tale til årsmøtet og var innom følgjande tema: 
Jordbruksoppgjeret 2013, Landbruksmelding for Telemark, samarbeidet med Søve, 
fruktsatsinga i Telemark, rovdyrproblematikken.
Trine Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag, innleidde til debatt om  ny 
politisk kvardag, mål i regjeringsplattforma, kva har skjedd i landbruksministerens 
første 100 dagar, jordbruksforhandlingane 2014 – nye tonar eller vidareføring. 
I tilknyting til Sølverød og Vaag sine foredrag, årsmelding og rekneskap blei mange 
aktuelle saker tatt opp.

Årsmøtet vedtok arbeidsplan for 2014-2015:  
Hovudstrategi for Telemark Bondelag
• Skaffe yrkesutøvarane i landbruket likeverdig inntekt og fritid jamført med 

andre grupper
• Utvikle lønsam næringsverksemd basert på gardens samla ressursar
• Vere haldningsskapande i opinionen, i allianse med andre der det høver
• Utvikle eigen organisasjon

Dette vil vi oppnå ved å prioritere følgjande arbeidsoppgåver:
• Kontakt fylkeslag – lokallag
• Media/kommunikasjon
• Årlege arrangement
• Utdanning og kompetanse/rekruttering
• Politisk arbeid 
• Jordbruksforhandlingane 2014
• Landbruksbasert næringsutvikling

• Areal- og grunneigarsaker
• Rovviltforvaltning 

Årsmøtet vedtok følgjande fråsegn:  
Verdas befolkning er forventa å stige til 9 milliardar i 2050. Med auka folketal trengs 
det og meir mat. Alle land har plikt og rett til å forsyne eigne innbyggjarar mest 
mogleg med eigenprodusert mat. Ein samla næringskomité i Stortinget går inn for 
auka matproduksjon med intensjon om auka sjølvforsyning i Noreg, og frå Forsvaret 
etterlysast det ein nasjonal matberedskap. 
Skal vi nå målet om auka matproduksjon, føreset det at alt tilgjengeleg landbruksa-
real drivast godt. Den beste matberedskapen ein nasjon kan ha er å produsere mest 
mogleg mat på eigne ressursar. Her i landet har vi gode beitemoglegheiter og kan 
produsere mykje dyrefôr, i tillegg til matkorn, frukt og grønsaker. Gjennom ein aktiv 
landbrukspolitikk kan ein òg leggje føringar og krav til miljø og dyrevelferd. 
Eit berekraftig landbruk basert på norske ressursar har ein høgare pris. Det skuldast 
først og fremst høgare lønskostnader. Men i tillegg til å vere eit høgkostland har No-
reg og fleire utfordringar knytt til landbruk og matproduksjon. Vi har knappe matjor-
dressursar, topografiske og klimamessige tilhøve som gjer at vi aldri kan konkurrere 
med andre matproduserande land i Europa. 
Landbruk og matproduksjon i Noreg kan aldri bli ei lønsam næring innafor ein fri 
marknad. Landbruk må vere politisk bestemt med bakgrunn i sjølvforsyning, mat-
tryggleik, busetnad og sysselsetjing over heile landet, i heile verdikjeda frå jord til 
bord. Landbruket bidreg og med viktige samfunnsoppgåver, som pleie av kultur-
landskap.
Telemark Bondelag meiner at det er rett å satse på landbruk og matproduksjon i heile 
landet. Verdas rikaste land har ikkje råd til å la vere å produsera god norsk mat!
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Æresmedlem
Olav K. Jørgedal vart utnemnd til æresmedlem i 1996. Han fekk Kongens fortenes-
temedalje i sølv i 1999.

Tillitsvalde i fylkeslaget
Styret:

Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan, leiar
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss, nestleiar
Morten Rogn, 3960 Stathelle
Gunleik Mæland, 3841 Flatdal
Mathias P. Kleppen, 3692 Sauland
Anne Grethe Hegnastykket, 3803 Bø, Telemark Bygdekvinnelag
(Telemark Bygdeungdomslag har ikkje hatt aktivitet i 2013)

Vararepresentantar:
Niri Hegnastykket, 3803 Bø
Kirsti Sandland, 3891 Høydalsmo
Ivar Gulseth, 3716 Skien

Arbeidsutval:
Kjell A. Sølverød
Ann Kristin Teksle
Line E. Aaselid / Jan Thorsen

Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag:
Mathias P. Kleppen, 3692 Sauland
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss
Morten Rogn, 3960 Stathelle
Vararepresentantar: 

1. Gunleik Mæland, 3841 Flatdal
2. Niri Hegnastykket, 3803 Bø
3. Kirsti Sandland, 3891 Høydalsmo

Aksjonsutval:
Styret fungerer som aksjonsutval og kan om nødvendig utvide utvalet med 2 med-
lemmer.

Møteleiar for årsmøtet i 2015:
Nestleiar i styret.

Grøntutval:
Petter Borgestad, 3712 Skien, leiar
Roar Meen, 3711 Skien
Kjetil Nyhus, 3810 Gvarv
Ivar Gulseth, 3716 Skien
Morten Rogn, 3960 Stathelle,
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss (rep. for TB)
Styret gjorde 23. juni 2014 vedtak om at grøntutvalet skal ha seks medlemmer og 
ikkje vararepresentantar.

Korn- og frøutval:
Lars H. Roe, 3812 Akkerhaugen, leiar 
Terje Lien, 3739 Skien
Christian Ramberg jr, 3800 Bø
Morten Rogn, 3960 Stathelle (rep. for TB)

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Telemark Frøalslag, Felleskjøpet Agri vert in-
viterte til å stille med kvar sin representant i utvalet.

Styret for Telemark Bondelag, framme frå venstre: Ann Kristin Teksle, Kjell A. Sølverød, 
Anne Grethe Hegnastykket. Bak: Morgon Rogn, Mathias Kleppen, Niri Hegnastykket, Gun-
leik Mæland. Foto: Amund Kind. 
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Valnemnd:
Åge Vrålstad, 3750 Drangedal
  vararep. Claus Bergsland, 3960 Stathelle
Erik Hesby Håtveit, 3848 Morgedal
  vararep. Signe Berge, 3848 Morgedal
Tone Edland, 3895 Edland

vararep. Ester Ryen Traen, 3656 Atrå
Valborg Lindgren, 3830 Ulefoss

vararep. Per J. Obrestad, 3930 Ulefoss
Øyvinn Lund, 3721 Skien

vararep. Tormod Høiseth, 3748 Siljan

Representasjon
Telemark Landbruksselskap, styret:

Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan 
Fylkesmannen i Telemark, Kontaktutval:

Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan
Line E. Aaselid / Jan Thorsen 

Kontaktutval for rovviltsaker i Telemark
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss

Styringsgruppe prosjekt ”Sauekjøtt, ja de e gøtt”: 
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss 

Gjensidige. Samarbeidsforum, Vestfold, Buskerud, Telemark, Agder:
Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss
Line E. Aaselid / Jan Thorsen

Gjensidigestiftelsen, medlem av generalforsmalinga:
Bergit Li, 3802 Bø

Distriktsrådet for HV-03 (felles for Telemark og Buskerud):
Per G. Spiten, 3614 Kongsberg

vararep.: Lars Vassend, 3914 Porsgrunn
Innovasjon Norge. Regionstyre for Telemark:

Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan
Styret for stipendiefondet:
Leiaren i Telemark Bondelag, leiaren i Telemark Bygdeungdomslag og ein represen-
tant frå AT Skog.

Samarbeidet med samvirkeorganisasjonane. ”Samarbeidsrådet Aust”, forum for 
organisasjonsansvarlege:

Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan
Line E. Aaselid / Jan Thorsen 

Norges Bondelag - representantskapet:
Kjell A. Sølverød, 3748 Siljan

Norges Bondelag – styret:
Synne Vahl Rogn, 3960 Stathelle (fram til juni 2014)

Norges Bondelag – fagutval for Inn på tunet:
Vetle Øverland, 3739 Skien

Fagforum Søve:
Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss

Nome videregående skole, rektors rådgivende gruppe:
Kjell A. Sølverød, 3848 Siljan

Ny landbruks- og matmelding for Telemark (fram juni 2014):
Referansegruppe: Kjell A. Sølverød
Prosjektgruppe:  Line E. Aaselid 

Prosjekt fornybar energi - styringsgruppe:
Morten Rogn, 3960 Stathelle

Prosjekt fjellandbruk - styringsgruppe:
Tone Edland, 3895 Edland

Fylkeskontoret
Telemark Bondelag har kontor på Brenna og leiger lokale av Sauherad kommune. 
Bondelaget er samlokalisert med Midt-Telemark landbrukskontor, Norsk Land-
bruksrådgiving Østafjells og Nortura.
Post- og besøksadresse: Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv 
Telefon:  35 95 90 30
E-post til Telemark Bondelag: telemark@bondelaget.no
Telemark Bondelag sine heimesider:  www.bondelaget.no/telemark 
Felles portal for Landbrukets hus:  www.landbruketshus.no 
Kontoret er Norges Bondelag sitt sekretariat i Telemark. Kontoret utfører sekretær-
arbeid for Telemark Bondelag og Telemark Bygdekvinnelag.
Kontoret er til teneste for lokallag og medlemmer så langt det er mogleg.
Line E. Aaselid var organisasjonssjef og dagleg leiar av kontoret fram til 1. juli. Jan 
Thorsen overtok som organisasjonssjef 1. september. Bergit Li er rådgjevar. Norsk 
Landbruksrådgiving Østafjells utfører ein del sekretærarbeid for grøntutvalet. 



10 11

Telemark Bondelag har avtale om rettshjelp med følgjande advokatar: 
Advokat Nils Juel
Postboks 14, 3831 Ulefoss
tlf. 35 94 92 90, e-post: advjuel@online.bo 
Advokatene Skjelbred, Schelver, Husaas og Klausen 
v/advokat Lars Skjelbred 
Postboks 339, Sentrum, 3701 Skien 
tlf. 35 58 77 77, e-post: adv.ssh@online.no 

Styret sitt arbeid
Det er i 2014 halde 11 styremøte og handsama 48 saker. Det har vore eitt møte i 
arbeidsutvalet, møtet var saman med arbeidsutvalet i Buskerud Bondelag.

Dei viktigaste sakene er:

Saker til høyring
1. Jordbruksforhandlingane 2014 
Følgjande skriv er sendt Norges Bondelag:

1. Oppsummering av dei mest prioriterte tiltaka 

Våre hovudprioriteringar ved jordbruksoppgjeret 2014 er: 
• Vern av dyrka mark 

Føresetnaden for all produksjon av mat er jord. I Noreg har vi berre 3 % dyrka 
jord, og nedbygging av matjord er eit av dei største trugsmåla mot auka matpro-
duksjon og sjølvforsyning. Dyrka jord må gjevast vern gjennom Grunnlova, og 
all omdisponering må bli avgiftsbelagt.

• Oppretthalde eit velfungerande tollvern 
Noreg er kaldt, vått og bratt og på mange måtar ueigna til effektiv landbruks-
produksjon.  Men vi har store areal som berre kan haustas som grasmark eller 
beite, og difor ligg det godt til rette for å produsere mjølk, storfe- og sauekjøt 
her. Med eit generelt høgt kostnadsnivå, kan vi ikkje konkurrere med billeg 
utanlandsk produksjon korkje på matvarer eller andre produkt. Eit sterkt og 
velfungerande tollvern som sikrar produksjon av dei landbruksprodukta vi har 
naturgjevne føresetnader for å produsere, sikrar òg forbrukarane og norsk næ-
ringsmiddelindustri tilgang på råvarer og foredla norske matvarer.

• Marknadsordning som fungerer over heile landet 
Marknadsreguleringa sikrar at det er balanse mellom tilgong og etterspurnad i 
marknaden for landbruksprodukt. Den sikrar og at forbrukar og matvareindustri 
får dei varene dei vil ha til lik pris over heile landet. For bøndene er det aller 
viktigaste at marknadsordninga sikrar dei avsetnad av varene sine til lik pris 
uavhengig av kvar dei bur.     

• Innføring av beredskapslagring av korn 
I forslag til Statsbudsjett for 2014 foreslo Landbruksdepartementet å bevilga 5 
millionar kroner til matkornlager og 4,5 millionar kroner til såkornlagring neste 
år. Noverande regjering foreslo å kutta 5 millionar frå neste års statsbudsjett, 
som i utgangspunktet var avsett til å starte arbeidet med å etablere nasjonale 
beredskapslager for korn. 

Støtt vårt arbeid for betre vilkår for bonden!

Bli medlem i Norges Bondelag!
Innmelding kan skje via:

Heimeside Norges Bondelag: www.bondelaget.no
e-post Telemark Bondelag: telemark@bondelaget.no

Telemark Bondelag, tlf 35 95 90 30
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2. Bakgrunn og føresetnader for høyringsfråsegna 
Jordbruksforhandlingane i 2013 bidrog til å legge grunnlag for ein inntektsauke på 
om lag 31.000 kr pr årsverk. Avtala gir grunnlag for ein reduksjon i inntektsforskjel-
len på 12.000 kr/årsverk til andre grupper i samfunnet. Ingen jordbruksoppgjer i 
dette årtusenet har innfridd dette kravet. Ei viktig barriere blei broten. Avtala skapte 
ein viss optimisme i ei næring der lønsemda har blitt stadig dårlegare dei seinare åra.
Tollvernet vart og i 2013 ein viktig kampsak for bondelaget. Trass i at endringa frå 
kronetoll til prosenttoll på faste ostar, biffar og filetar av lam og storfe vart vedteke 
av Stortinget, og trass i at Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug forsikra at tol-
len var freda i alle fall fram til sommaren 2014, så erklærte EU-minister Vidar Hel-
gesen til EØS-rådet at Noreg ville reversere ”ostetollen”. Eit samla landbruk øvde 
press på Venstrepolitikarar, slik at Venstre debatterte og etter kvart endra standpunkt 
med omsyn på tollvern. Saka viser at norsk landbruk må kjempe for sin eksistens 
med sitjande regjering. I årets jordbruksforhandlingar ser det ut til at dei overordna 
måla og ”grunnmuren” i jordbruket blir det viktigaste. Likevel kan ikkje bondelaget 
endra syn og prioriteringar alt etter kva regjering landet har. Det er ingen sakleg 
grunn til at bønder og matprodusentar skal ha dårlegare inntekt og levekår enn andre 
grupper i samfunnet. Rammekravet bør difor vere som dei seinare åra.
Ved behandlinga av statsbudsjettet for 2014 har eit samla Storting slutta seg til næ-
ringskomitéen sine konklusjonar: ”Det er bred politisk enighet om at norsk landbruk 
skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning. Dette har 
blitt trukket frem av både den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen.” 
Det er positivt at Stortinget vektlegg målet om auka matproduksjon og høgast mog-
leg sjølvforsyning. Klimaendringar og folkevekst er utfordringar som gjer at mat-
produksjon blir enno viktigare i eit framtidsperspektiv. I eit globalt perspektiv har vi 
eit moralsk ansvar for å produsere mest mogleg mat til eiga befolkning. For å auke 
norsk matproduksjon og sikre matberedskap, må ressursane takast i bruk der dei er. 
Vi må nytte dei norske fôrressursane – korn og gras, og vi må nytte ressursane over 
heile landet. I Noreg er det berre den beste matjorda som egnar seg til produksjon av 
korn. Det er difor svært viktig at denne jorda blir verna mot nedbygging, slik at korn 
kan dyrkast der den beste jorda ligg. Vi har mykje utmark langs fjord og i fjell, og 
tilhøva ligg til rette for å produsere mykje mat basert på beiteressursar. Føresetnaden 
for at det skal produserast mat i Noreg, er at lønsemda og ytre rammebetingelsar er 
på plass.
Det er positivt at eit samla Storting i budsjettbehandlinga for 2014 erkjenner ”at 
lønnsomheten i norsk landbruk må styrkes”. Gode inntektsmoglegheiter er avgje-
rande for å oppretthalde og auke norsk matproduksjon. 
I jordbruksoppgjeret for 2013 blei det m.a. innført kvalitetstilskot på storfeslakt. Vi 
meiner det er rett å styrke fokuset på betaling for volum og kvalitet. Produksjonsuav-
hengige tilskot stimulerar ikkje til auka produksjon av kvalitetsråvarer frå landbruket.

Landbruksproduksjonane har etter kvart utvikla seg til å bli meir og meir spesiali-
sert. Det medfører at trongen for meir spesialisert kunnskap og rådgjeving aukar. 
I fråsegna til jordbruksforhandlingane legg fylkesstyret avgjerande vekt på desse 
føresetnadane:
• Stortinget har konkludert med at landbruket skal ha fokus på auka matproduk-

sjon, med intensjon om auka sjølvforsyning. Vern av dyrka mark er ein føreset-
nad for å kunne produsere mat.

• Inntektsmoglegheitene og lønsemda må gjere det attraktivt å produsere mat.  
Eit velfungerande tollvern gjer det mogleg å hente ut ein pris i marknaden som 
kan dekke opp for dei høge kostnadane vi har her til lands. Tollvern på land-
bruksprodukt er ein føresetnad for mykje av næringsmiddelindustrien.

• Marknadsordningar som fungerer og sikrar bønder avsetnad for produkta sine 
til lik pris, er avgjerande for å utnytte jordbruksressursane over heile landet.

• Utfordringane i Telemark kan ikkje berre bli løyste ved å leggje til rette for stør-
re einingar. Det må framleis vere mogleg å oppretthalde fleire mindre produk-
sjonar på kvart bruk. Utvikling er meir enn auka volum. Effektivitetsomgrepet i 
jordbruket må omfatte evna til å ta i bruk alle ressursar på bruket – der dei er.

• Landbruket er ei biologisk næring som i stor grad skjer på familiebruk. Endrin-
gar i føresetnadene må gjerast gradvis på ein slik måte at det blir forutsigbart og 
slik at ein får tid til dei nødvendige omstillingane.

Vidare legg vi vekt på at:
• Det er stor trong for investeringar i næringa.
• Det er ei stor utfordring å rekruttere nye generasjonar til landbruket. 
• Klimautfordringane tilseier ei heilt nødvendig omlegging til fornybar energi. 

Under føresetnad av betre rammevilkår kan landbruket bidra mykje til ei slik 
omlegging. 

• Omfordeling av budsjettmidlar mellom produksjonar må ikkje føre til inntekts-
nedgong hos nokon.

3. Pris 
Det er viktig at ein stor del av inntektene i landbruket blir tatt ut gjennom prisar på 
landbruksprodukta. Prisauken bør dekke meir enn den årlege kostnadsauken, slik at 
budsjettmidlane kan brukast til å oppnå politisk bestemte prioriteringar og mål for 
landbruket. 
I Noregs spesielle situasjon, med høgt kostnadsnivå, er to element avgjerande for 
prisuttaket: 
• Noreg må halde på og utnytte moglegheitene prosenttoll gir. Med auka tollsat-

sar bør det vere rom for prisauke på faste ostar, storfe- og lammekjøt. 
• Vi må halde på, og styrke ei effektiv marknadsregulering. 
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Mål- og marknadsprisar, prisforhold 
Generelt viser vi til innspel frå marknadsregulatorane og oppdaterte prognosar for 
marknadsbalanse.

4. Budsjettoverføringar
Det er uråd å auke inntekta til bøndene berre gjennom auka målprisar. Landbruket utfø-
rer i stor grad arbeid for storsamfunnet som bør betalast gjennom budsjettmidlar. Inn-
spel vi får frå lokallaga, er klare på prioriteringane når det gjeld budsjettoverføringar: 
1. Arealtilskot, husdyrtilskot og beitetilskot, med direkte inntektsverknad 
2. Tilskot på kvalitet og mengde korn 
3. Investeringsverkemidlar 
Tilskota må i så stor grad som mogleg støtte opp om matproduksjon gjennom mat-
produksjonsvolumet.

Beitetilskot: 
I tillegg til å gje inntektsverknad, fører beitetilskotet til aktiv bruk av innmarks- og 
utmarksbeite. Blant tilleggsgoda norske bønder leverer til samfunnet, er vedlikehald 
av kulturlandskapet og å hindre attgroing. Beitande dyr i inn- og utmark er det som 
”sel” norsk landbruk aller best. 
Det er særleg viktig å få fleire storfe ut på beite, jf intensjonane om å auke produk-
sjonen av storfekjøt. 

Husdyrtilskot
Tilskot pr dyr bør aukast for dei første einingane pr produksjon for å behalde mang-
faldet i produksjonsstorleik. Teljedato for husdyr medfører driftsulemper og store 
svingingar i tilgongen på slakt. Dette er ikkje gunstig for marknaden eller produk-
sjonsmessige tilhøve. Alle dyreslag bør samordnast i husdyrregisteret  på individ-
nivå, slik at det kan brukast som grunnlag for utbetaling av husdyrtilskot. Satellittar 
i purkering bør få husdyrtilskot ut frå gjennomsnittleg dyretal gjennom året.  

Arealtilskot, grovfôr 
Arealtilskotet til grovfôr bør aukast, og ein kan samstundes løfte avgrensinga av 
det første intervallet opp til 300 dekar. Det vil styrkje økonomien noko for dei som 
satsar innan dei beitebrukande kjøtproduksjonane, samt for mjølkeprodusentane. Ei 
differensiering over/under 300 dekar vil etter vår vurdering ivareta ein tilfredsstil-
lande strukturprofil. 
Auken i tilskot må kome som friske budsjettmidlar, og ikkje som resultat av ei om-
fordeling. 

Fraktordningar 
Utjamning av fraktkostnader er avgjerande for å kunne ha eit landbruk over heile 

landet, uavhengig av avstanden mellom bonden og mottaksanlegget. 
Vi må unngå at anleggsstrukturen styrar strukturen i primærproduksjonen. Å halde 
ein lønsam desentralisert produksjon handlar og om risikospreiing ved avlingsskade, 
sjukdomsutbrot og liknande. 
• Systemet med fraktordningar for slakt må styrkast 
• Frakttilskot for kraftfôr må styrkast, med størst vekt på stadfrakttilskotet 
• Sonefraktordninga for korn må gjeninnførast 

5. Skatt/avgift 
Avgifter 
Avgiftsnivået i norsk landbruk må reduserast monaleg. Det vil vere ein direkte måte 
styrkje økonomien på alle gardsbruk, og har også ein positiv fordelingsmessig effekt 
til fordel for mindre og mellomstore bruk. 
Auka avgift på såkalla avgiftsfri diesel, er ei avgift som rammar små og mellomstore 
næringsverksemder, både i og utanfor landbruket. Avgifta er eit svært feil signal frå ei 
regjering som ønskjer ”å bidra til å skape et robust og mangfoldig næringsliv” (Sund-
vollen-erklæringa, kap. 5 – økonomi og næringsliv). Vi foreslår å fjerne avgifta.
Andre avgifter som kan reduserast eller fjernast: 
• Miljøavgift på plantevernmiddel 
• Dokumentavgift ved generasjonsskifte. Denne avgifta bør delast i ein nærings-

del og ein privatdel. 
• Redusert moms på biovarme for å styrkje konkurransekrafta til bioenergi. 
Alternativt må inntektene staten har frå avgiftene i landbruket bli tilbakeført til næ-
ringa. Desse inntektene bør brukast til FoU i landbruksnæringa. Gode føremål er 
forskings- og forsøksverksemd i Norsk landbruksrådgiving og utvikling av biodriv-
stoff frå landbruket. 
Kostnader for utbygging av strømnett pga utbygging av driftsbygningar i landbruket 
må vere netteigars ansvar. 

Næringsinntekt – landbruk 
Definisjonen av kva som er inntekt frå landbruksnæring må bli utvida til å omfatte 
tilleggsnæringar. I dag må inntekt t.d. frå IPT-verksemd resultatbereknast separat. 
Reglane må endrast slik at dette kan slåast saman. Det vil m.a. gi betre moglegheit 
til å nytte jordbruksfrådraget, også på bruk med lita inntekt frå tradisjonelt landbruk. 
Det vil bety mykje å få endra omgrepet ”tradisjonelt landbruk” til også å omfatte 
utmarksnæringar som jakt, fiske, landbruksbasert turisme m.v. 

Jordbruksfrådraget 
Ein bør utvide grunnlaget for jordbruksfrådraget, slik at garden sine samla ressursar 
kjem inn under grunnlag for jordbruksfrådrag. Tilleggsnæringane som skal inn un-
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der jordbruksfrådraget, må ha utgangspunkt i garden sine ressursar, slik at ein får ei 
avgrensing mot generell næringsverksemd. Ektefelle som driv saman må begge få 
jordbruksfrådrag, noko som i dag berre vert gitt pr føretak

6. Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Landbruket er ei næring som har vore raske til å ta i bruk ny teknologi og effektivi-
sera. For å fortsetta å utvikla norsk landbruk, er det stor trong for kapital og inves-
teringsverkemiddel.

BU-ordninga 
Det er behov for auka rammer i den generelle BU-ordninga inklusive rentestøtte-
ordninga, for å ha midlar til fleire gode satsingar og tiltak. Vi må unngå at søknader 
vert avvist/utsett pga at den årlege løyvinga til fylket er brukt opp før året er omme.

Fondsordning med skattefordel 
Regjeringa har i Sundvollen-erklæringa sagt at dei vil opne opp for ei fondsordning 
i jordbruket etter modell av skogbruket. Dette er noko vi har etterspurt i mange år, 
og vi helsar forslaget velkome! Vi ser fram til at ordninga blir innført. Det må verte 
lovleg å leggje inntekter frå garden sine samla ressursar inn i fondet. 
Myndigheitene kan gje insentiv til investeringsformål i form av kva slags skatte-
fordelar ein får, t.d. investeringar som gir ein miljøfordel i produksjonen på garden. 
Fondsmidlane kan med fordel knytast opp mot investeringar som skal aktiviserast. 

Driftsplanlegging 
Det er behov for å utvikle rådgjevingsordningar for oppfølging og vidareutvikling av 
produsentar i landbruket, spesielt i forhold til større investeringar. 
Vi ser og at det trengst betre og meir systematisk kontakt mellom dei som driv med 
driftsplanlegging og saksbehandlarane i kommunane og Innovasjon Norge, slik at 
desse får best mogleg grunnlag for behandlinga av investeringssøknadane dei mottek.

7. Klima, miljø og jordvern

Jordvern 
I Sundvollen-erklæringa heiter det at Regjeringa vil ”Ta vare på god matjord, men 
balansere jordvernet mot storsamfunnets behov”. Vi ser altfor ofte at dyrka mark og 
matproduksjon tapar mot andre interesser, mens utmark og rekreasjonsområde blir 
verna. Det er eit tankekors at funn av fortidsminne kan stoppa nedbygging, mens 
produksjon av mat ikkje kan det. Det er og eit tankekors at det er bønder og landbru-
ket som må tale dyrkajorda sin sak. Jordvern er og bør vere ein samfunnsinteresse, 
då det handlar om moglegheit for å dyrke mat for komande generasjonar. Det et-
terlysast meir vilje og handlekraft til å ta vare på og verne matjorda vår, ikkje minst 
i dei beste jordbruksområda der presset er stort. Dette er viktig om vi skal nå måla i 
landbruksmeldinga om ein auke i matproduksjonen på 20 %. Då bør det heller ikkje 

vere enkelt å få unntak frå regelverket. Vi gjentek forslaget om å innføre ei omdis-
poneringsavgift for all omdisponering av dyrka mark til anna enn landbruksføremål. 
Avgifta må vere så høg at den blir eit insitament for å velje anna areal enn dyrka og 
dyrkbar mark til ulike typar utbygging, både private og offentlege tiltak. Den avgifta 
staten tar inn på areal som likevel vert omdisponert, må øyremerkast til vedlikehald 
av dyrkingsarealet, slik som: 
• Grøfting 
• Reetablering av dyrka mark 
• Nydyrking 

Grøftetilskot 
All dyrking aukar nedbrytinga av organisk materiale i jorda. Dette gjev utslepp av 
karbondioksid. Planteveksten binder CO2, og ein del av dette går inn igjen i det orga-
niske materialet i jorda. Dårleg drenert jord gjev auka utslepp av metan og lystgass. 
Lystgass (N2O) er ein farleg klimagass, med ein verknad som er nær 300 gonger 
større enn tilsvarande mengde CO2. Drenering er såleis eit svært viktig klimatiltak 
for å redusere utslipp frå landbruket.
Sentrale midlar som sikrar tilskot til grøfting må innførast som ei permanent ordning. 
Det er behov for redusert jordpakking og betra drenering. Redusert jordarbeiding 
medfører og større behov for grøfting. Særleg viktig er det å utvikle kompetanse på 
grøftearbeid. Grøftekostnadane er svært høge. Mykje av jorda er leigejord som ofte 
er utleigd på kortsiktig og uformell basis, ikkje minst i Telemark. Dette gjer at ein 
ikkje kan krevja at utleigar eller leigetakar tar heile kostnaden ved grøftingsarbeidet. 
Grøftetilskotet bør aukast frå dagens 100 mill til 250 mill. Tilskotet må aukast pr 
daa, slik at det dekker større del av faktiske kostnader ved grøftearbeidet.
Avlingsskade 
Det bør greiast ut korleis ein bør oppdatere dagens ordning for avlingsskade. Det ser 
ut til å bli stadig meir behov for ordninga, grunna klimaendringar. 
Stikkord er m.a.: 
• Auke maksimalbeløp 
• Dekke kvalitetstap 
• Høgare tilskotsprosent 
• Oppdatering av produktprisar for utrekning av tap 

Regionalt miljøprogram (RMP)  
Tilskota til miljøtiltak over RMP bør aukast og med det todelte føremålet som det 
har nå: Tiltak som reduserer miljøbelastning i jordbruket, og støtte til skjøtsel av 
kulturlandskap. 
Ordninga er svært viktig for å målrette tilskot i eige fylke, men den er svært byråkra-
tisk og tung. Den kan med fordel forenklast.
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Energi – energiproduksjon 
Varmeproduksjon basert på fornybar energi må og bli omfatta av ordninga med grø-
ne sertifikat. Rammevilkåra for småkraft må gjennomgåast og styrkast, og Norges 
Bondelag må arbeide for å sikre grunneigars rett til eigne fallrettar. 
Moms på bioenergi bør vere til ein redusert sats, for å styrkje konkurransekrafta til 
denne energikjelda. 
Det bør leggast til rette for meir satsing på biogassanlegg basert på husdyrgjødsel, i 
eit samarbeid mellom landbruket og biogassindustrien. Denne satsinga må og inte-
grere ei utnytting av den såkalla bioresten frå gassproduksjonen, til gjødsel. 
Vi bed om at ein forserer arbeidet med å utvikle og kommersialisere produksjon av 
andregenerasjons biodrivstoff. 
Det bør stimulerast økonomisk til tiltak som aukar andelen biobrensel som energibe-
rar til veksthusproduksjonane.

8. Velferdsordningar 

Avløysarordninga 
Tilskotet til ferie og fritid må følgje kostnadsutvikling elles i samfunnet og aukast til 
100.000 kr. Også tilskot til administrasjon må aukast. Satellittar i purkering bør og 
få avløysartilskot ut frå det reelle produksjonsvolumet. 

Sjukdomsavløysing 
Nyetablerte må sleppe krav til næringsinntekt for å få tilskot ved sjukdom. Dette er 
viktig med tanke på rekruttering. 
Tilskot til avløysing ved sjukdom bør ikkje bli avkorta for inntekt utanom bruket. 
Satsane for sjukdomsavløysing må og følgje kostnadsutvikling og aukast til mini-
mum 1700 kr. Det må kunne bli gitt tilskot til sjukeavløysing til to personar samti-
dig, når begge har arbeid på garden. 
Det er ønskjeleg å senke aldersgrensa til arbeidskraft for å få refundert tilskot ved 
sjukdom til 15 år. 

Landbruksvikarordninga 
Tilskot bør følgje kostnadsutviklinga.
Tilskot pr årsverk har stått i ro sidan 2009, medan eigenbetaling har auka i takt med 
dagsats under sjukdom. Dette medfører ei dyrare ordning for gardsbruk som ikkje 
har full dagsats. 
Overskot i ordninga blir i dag trekt inn, underskot må dekkast av avløysarlaga. Det 
bør vere mogleg å sjå underskot/overskot over ein lengre periode, 3-5 år. 

Tidleg pensjon 
Satsane for pensjonsbeløp må følgje kostnadsutviklinga. 

For å ta ut tidlegpensjon må minimum næringsinntekt frå gardsdrifta ha vore 67%. 
Verv i organisasjonar i landbruket bør reknast som næringsinntekt og ikkje føre til 
avkorting. 

9. Korn og kraftfôr
Kornproduksjon er ein nøkkelfaktor for å auke matproduksjonen og sjølvforsyninga 
i Norge, difor må økonomien i kornproduksjonen styrkast ytterlegare. I tillegg må 
det skje ei forsterka satsing på sortsutvikling, samt på tiltak innafor drenering/grøf-
ting og for å heva kvaliteten på dyrkingsjorda. Høgare avling og betre kvalitet – som 
blir betalt for, er svært viktige faktorar for å styrke økonomien i kornproduksjonen 
i tillegg til den generelle driftsøkonomien. Vi meiner det er nødvendig å auke mål-
prisen ytterlegare for å dekkje opp for kostnadsauken i produksjonen. Det har nyleg 
kome ein avgiftsauke på diesel på 81 øre pr liter, såkorn og gjødsel har auka i pris, og 
priser på importerte maskiner og vedlikehaldsdelar har auka sterkt grunna endring i 
valutakursane.

Kvalitetsbetaling
For å få auka matkornproduksjonen, meiner vi det er viktig med tilskot på kvalitet 
og mengde korn levert mottak.

Fôrkorn 
Det er behov for meir norskprodusert proteinråstoff. Auka pris og meir forsking og 
rådgjeving er faktorar som kan stimulere til dette gjennom meir dyrking av oljevek-
star og erter.

Matkorn 
Matkorntilskotet bør auke, men berre på norsk matkorn, slik at det blir meir konkur-
ransedyktig overfor importkorn. 

Plantevernavgifter
Kostnadane ved plantevern er store, og dei offentlege avgiftene representerer ein 
stor del av prisbildet. Det høge avgiftsnivået er med på å senke kvaliteten på norsk 
korn, spesielt fordi sprøytinga mot sopp no blir gjort i mindre omfang enn optimalt 
for å spare kostnader i produksjonen på kort sikt. Vi ser også tendensar til at dagens 
avgiftsbilde fremjar bruk av lågdosemiddel, noko som aukar risikoen for resistens.
Opplæring, bruk av sprøyteplanar m.v. har etter vårt syn gjort at kornprodusentane 
er medvetne på rett sprøyting, så risikoen for overforbruk er liten, sjølv om avgiftene 
vert reduserte. Reduserte miljøavgifter på plantevern vil og vere eit tiltak som verkar 
positivt inn på driftsøkonomien for kornprodusentane. Det må vere eit mål å få halv-
ert avgiftsnivået. Samstundes bør ein øyremerke avgiftsmidlane som vert innkravd, 
slik at dei kan brukast til å finansiere forsking og utvikling innafor korn- og frøpro-
duksjon, særleg i Norsk Landbruksrådgiving.
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Beredskapslagring
I jordbruksoppgjeret i 2011 blei partane einige om å innføre eit tilskot for bered-
skapslagring av såkorn på 60 øre per kg for overlagra såkorn innafor ei bevilling på 
3,5 mill. kroner. Landbruks- og Matdepartementet fastsette i 2012 ei forskrift om 
beredskapslagring av korn. Det var difor eit dårleg signal at Regjeringa strauk midlar 
til dette arbeidet på Statsbudsjettet for 2014. 
Den labile situasjonen på verdsmarknaden for mat gjer beredskapslagring av korn 
stadig meir aktuelt. Vi meiner det snarast må startast beredskapslagring av både mat- 
og såkorn.
Oppbygging av nye lager i Noreg er ei nasjonal sak som vedrører storsamfunnet sin 
kriseberedskap, og som må finansierast utanfor jordbruksavtala. 

Økologisk produksjon
Produksjon av økologisk korn må tilpassast etterspurnad i marknaden.
Økonomien i økologisk kornproduksjon er noko dårlegare og meir arbeidskrevjande 
enn i konvensjonell drift, sjølv om ein tek omsyn til sparte kostnader t.d. innafor 
gjødsel og kjemisk plantevern. Denne økonomien må det kompenserast for, for at 
økologisk drift skal vere attraktivt. Løfting av økonomien i økologisk kornproduk-
sjon bør skje gjennom ein meirpris på kornet. 
Det er viktig å styrkje den varige driftsøkonomien innafor økologisk produksjon, 
framfor å stimulere mykje i omleggingsfasen. Det må vere langsiktigheit i økono-
mien, også innafor økologisk produksjon. 
Det er svært viktig at tilskot til økologisk produksjon stimulerar til drift på areal som 
er eigna for slik produksjon.

10. Mjølk – ku og geit
Ved dette landbruksoppgjeret er det viktig å styrkje økonomien mjølkeproduksjo-
nen. Mjølkeproduksjon er svært viktig for å oppretthalde landbruk i heile landet, då 
det i stor grad er ei viktig distriktsnæring. 

Målpris
Målprisen bør auke monaleg, og dette fordelast på prisauke på konsummjølk og 
mjølkeprodukt. 

Driftstilskot
Det er nødvendig å gje mjølkeproduksjonen i sårbare områder som Telemark og 
Agder-fylka eit økonomisk løft. Det ,å til for å sikre at ein framleis kan snakke om å 
ha ein produksjon over heile landet. Avtalepartane bør vurdere å målrette tiltak mot 
mjølkeproduksjonen i Agder og Telemark no, t.d. ved eit ekstra driftstilskot. 

Kvoteordninga
Konsesjonar og produksjonskvotar er bærebjelkar i landbruket for å ha ein produk-

sjon tilpassa behovet i marknaden, og dermed moglegheit til å ta ut avtalt pris.  
Det bør vurderast å auke kvotetaket til 500 000 liter for enkeltprodusentar, slik at 
produksjonen er meir tilpassa drift med robot. Telemark Bondelag vil fjerne mogleg-
heita for å selje delar av kvota og moglegheit for å leige bort kvota. Ordningar som 
dette fører inntektene i produksjonen over på ikkje aktive produsentar, i staden for 
dei som skal drive mjølkeproduksjonen vidare. Vi ser det òg som avgjerande at om-
setningsregionane for mjølk ikkje vert større eller færre enn i dag. Det vil forsterke 
den geografiske konsentrasjonen av mjølkeproduksjonen, noko som er svært uheldig 
og står i sterk motsetnad til målet om å sikre mjølkeproduksjon over heile landet. 

Geit
Produksjonen av geitemjølk må vere etter behovet i marknaden. Fram til det er mar-
knadsbalanse bør staten kjøpa opp kvoter som kjem for sal. Det er likevel viktig å 
stimulera til oppretthalding av gode produsentmiljø, og utvikling av nye produkt av 
geitemjølk bør prioriterast.

Utrydningstrua storferasar
Dei gamle norske storferasane er svært verdifulle i ein kulturhistorisk samanheng, 
og bevaringa av desse er eit nasjonalt ansvar. Tilskotet til bevaringsverdige storfe-
rasar bør aukast. 

11. Kjøt og egg
Storfe
Det trengst ei auka satsing på kjøtproduksjon gjennom målretta tilskot og auka pri-
sar. Storfekjøtproduksjon er ein tid- og kapitalkrevjande produksjon, og det må set-
jast verk tiltak som gjer det attraktivt å satse på kjøtproduksjon. Kvalitetstilskot og 
grunntilskot kan vere med på å stimulere til kvalitetsslakt av storfe. Husdyrtilskotet 
bør aukast i alle intervall for mjølkekyr, ammekyr og storfe, men mest i det lågaste 
intervallet. Slik kan ein stimulere til at dei små og mellomstore produsentane mel-
lom anna i distrikta framleis kan bidra til å auke produksjonen av storfekjøt i Norge. 
Teljedato for storfe bør avviklast. Med dagens teknologi er det mogleg å hente gjen-
nomsnittstal frå Husdyrregisteret. Slik vil ein òg sleppe marknadsmessig uheldige 
svingingar i tilgongen på slakt.

Sau
Lam over 23 kg får i dag mindre tilskot, og det gir feil signal når det er underdekning 
på lammekjøt. Kiloprisen må aukast monaleg. 
Det bør innførast eit tilskot for ”fjell-lam”, garantert kraftfôrfrie lam som berre har 
gått på utmarksbeite i minimum 10 veker før slakting. 
Teljedato for sau bør setjast til 1. juni, då får ein med alle produksjonsdyr over 1 år. 
Alternativt bør dyretal hentast gjennom Sauekontrollen. Det bør og gjevast tilskot til 
unge dyr (påsettlam).
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Kraftfôrkrevjande produksjonar
Gris
Den generelle økonomien i svineproduksjonen må styrkast gjennom å auka målpri-
sen tilsvarande kostnadsveksten. Det er òg nødvendig å heva produksjonstilskotet 
for avlsgris med 1000 kr for intervallet 1-35 purker, samt tilskotet for dei første 1400 
slaktegrisane med 30 kroner pr dyr.
Satellittar i purkering bør får dyretalstilskot ut frå sitt reelle produksjonsvolum. Re-
gelverket må justerast slik at satellittar sikrast tilskot sjølv om det ikkje står purker 
i fjøset på teljedato. 
Egg/fjørfe
Vi meiner produsenten må få ein større del av den oppnådde prisen i marknaden og 
at målprisen på egg bør hevast ved årets forhandlingar. 
Innfrakttilskot på egg er heilt sentralt for å greie å oppretthalde eggproduksjon som 
ei distriktsnæring, og må haldast vedlike som eit økonomisk verkemiddel. Tilskotet 
har ikkje vore endra dei seinare åra, samtidig med at vi har sett ein vesentleg auke i 
transportkostnadane. Det set distriktsproduksjonen av egg under press. 
Det trengst eit innfrakttilskot på fjørfe til slakt tilsvarande innfrakttilskotet på egg. 

12. Grønsaker, potet, frukt og bær

AK-tilskot
AK-tilskotet bør aukast med 10 % på alle vekstar, og auke til 200 kr på potet. Det 
opplevast urimeleg at tilskot blir utbetalt først i juni året etter at varene er produserte 
og selde. Dette gjev ein uheldig kredittsituasjon for næringa.

Avlingsskade
Maksimalbeløpet pr vekstgruppe bør aukast frå dagens nivå på kr 500 000. Det bør 
greiast ut korleis ein kan få dekka delar av kvalitetstapet, ikkje berre avlingsvolum. 
Ein bør nytte kronemetode i staden for kilometode for utrekning av avlingstap.

FoU
Sortsutprøving og utvikling av friskt plantemateriale bør prioriterast. Midlar frå inn-
krevjing av plantevernmiddelavgift bør gå til forsøksverksemd og fordelast mellom 
Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving. 
Det bør vere mogleg å få støtte til kjøp av spesialmaskiner i grøntsektoren. Ny-
planting i frukt- og bærfelt bør kunne avskrivast raskare, sidan dette medfører store 
investeringskostnader.

13. Anna
Tilskot til forsking og kunnskapsbasert rådgjeving bør aukast monaleg, då det er eit 
viktig element i vidareutvikling av landbruket. 

Det bør innførast kompetansekrav ved overtaking av landbrukseigedom. Kompe-
tansekravet bør oppfyllast ved dokumentert kompetanse, alternativt kan realkompe-
tanse kompensera for manglande utdanning.

Birøkt
Pollinerande insekt er svært viktige for frukt- og bærproduksjon, i tillegg til at det 
produserast norsk honning som det er underdekning på. Det bør stimulerast til at 
fleire startar med birøkt og at eksisterande produsentar aukar produksjonen sin. Pro-
duksjonstilskot for birøkt bør difor aukast frå 400 til 500 kr pr kube, og det må bli 
mogleg for dei som frå før søkjer om produksjonstilskot å få tilskot for birøkt frå 
første kube. Ved vintertap av bifolk må det gjevast erstatning tilsvarande ordningar 
i andre produksjonar. 

Pelsdyr
Pelsdyrhald er ei viktig distriktsnæring som i svært liten grad er avhengige av tilskot. 
Frakttilskot for pelsdyrfôr bør aukast tilsvarande kostnadsauke, slik at ein sikrar lik 
pris på pelsdyrfôr uavhengig av avstand til fôrlag. Sertifiseringsordninga for pels-
dyrfarmar bør gjevast tilskot på lik linje med andre sertifiseringsordningar og kvali-
tetssikringsarbeid i landbruket. 
Avløysartilskot til pelsdyrfarmar er svært viktig med tanke på rekruttering og vel-
ferd, og må aukast i takt med kostnadsutviklinga, som nemnt i tidlegare avsnitt.
Finansieringsordningar for pelsdyrfarmar gjennom IN i høve til forskrifttilpassing, 
utbygging og nyanlegg har stor betyding og er ei ordning som styrkjer mogleghei-
tene for den enkelte oppalar ved store investeringar. 
Fråsegna er behandla av styret i Telemark Bondelag på møte 5. mars. Vi har motteke 
fråsegner frå 10 av 21 lokallag og frå dei to fagutvala våre, for korn/frø og for grønt.
Fylkesstyret hadde drøftingsmøte med representantar for dei fleste andre landbruks-
organisasjonane i fylket 13. februar.
Det vart gjennomført tre regionmøte med innleiingar av representantar for Norges 
Bondelag som oppstart på studiearbeidet i lokallaga.

2. Regionale miljøtilskot for jordbruket (RMP)
Følgjande innspel er gitt Fylkesmannen i Telemark:
Telemark Bondelag ser RMP som svært viktig for å tilpasse tilskotsmidlar til regio-
nale behov. 
Endringar vi ser for oss:
• Tilskot til omlegging av gamal eng for å stimulere til betra grovfôrdyrking
• Auka tilskot til Telemarksku til 3000 kr pr hodyr
• Auke setertilskot med 10000 kr
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Auke maks-satsane for ein del av ordningane og auke minstekravet til å vera beret-
tiga tilskot
Det bør sjåast nærare på grensene mellom tilskot til skjøtsel av biologiske verdiar og 
drift av kulturlandskap. Vise til forskrift om RMP, §1.

3. Forslag om å oppheve konsesjonsloven og  
boplikten

Følgende uttale er sendt Norges Bondelag:
Styret for Telemark Bondelag hadde møte 12. november og behandla sak om opphe-
ving av konsesjonsloven og boplikten. Styret for Telemark Bondelag tilrår at konse-
sjonsloven ikke blir opphevet.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sendt forslag om å oppheve konse-
sjonsloven og regler om boplikt i odelsloven ut på høring. Høringsfristen er 15. ja-
nuar 2015. Norges Bondelag har den 7. november sendt saken som intern høringssak 
til fylkeslagene. Høringsfrist er satt til 26.november då. 
Bakgrunnen for forslaget om å oppheve konsesjonsloven går fram av høringsbrev og 
høringsnotat datert 15. oktober 2014. Det går fram av disse dokumentene at erverv 
av fast eiendom ikke lenger vil være avhengig av konsesjon fra det offentlige. Videre 
vil det ikke være boplikt ved erverv av fast landbrukseiendom. LMD mener dette 
vil styrke den private eiendomsretten og gjøre det enklere å få omsatt landbruksei-
endommer. 
Konsesjonsloven har som formål, jfr.§ 1 å regulere og kontrollere omsetning av fast 
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, og eier- og 
bruksforhold som er mest tjenelige for samfunnet. Hensyn som skal vektlegges er b. la.:
• Framtidige generasjoners behov
• Landbruksnæringen
• Behovet for byggegrunn
• Miljø, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
• Bosetting
Norges Bondelag ønsker innspill fra fylkeslagene på flere problemstillinger knyttet 
til en opphevelse av konsesjonsloven. Norges Bondelag ser det som særlig ønskelig 
at fylkeslagene gir tilbakemelding på følgende to spørsmål:
Hva er konsekvensene av å oppheve konsesjonsloven sett fra jordbruket i vårt fylke? 
Norges Bondelag ber videre om at svaret knyttes til følgende punkter:
Konsesjonslovens innhold 
En oppheving av konsesjonsloven innebærer at vi ville miste adgangen til: 
1. Å styre omsetningen av produksjonsarealer og ressursgrunnlag, herunder: 
• Eierform (personlig, selskap, stiftelse, personlige sameier m.v.) 

• Hvem som kan eie (bønder, investorer, matvarekjeder, m.v.) 
• Hva arealene skal nyttes til (matproduksjon, tilleggsjord, utbygging, bolig, 

m.v.) 
• Arronderingshensyn (transportavstander, teigblanding, m.v.) 
• Bruksstruktur 
2. Boplikt og andre typer bosettingshensyn 
3. Å sette null - konsesjonsgrense (kommunal rett til å kreve at helårsbolig blir sikret 
til boligformål i stedet for å bli tatt i bruk som feriested). Særlig aktuelt i områder 
hvor markedet for helårsboliger utkonkurreres av pengesterke feriegjester).
4. Priskontroll ved kjøp av landbruksressurser (jord, skog, utmark og bygninger).
5. Å sette vilkår for kjøp av eiendommen (for eksempel avståelse av et mindre areal 
som ligger mye bedre til rette for å utnyttes av et nabobruk).  

I hvilken grad vil avvikling av konsesjonsloven bidra til å nå regjeringens mål om:
• Økt verdiskapning på landbrukseiendom 
• Økt rekruttering til landbruksyrket
• Mer kostnadseffektiv matproduksjon
• Å opprettholde høy selvforsyningsevne av beredskapshensyn
• Å ta vare på god matjord
• Å styrke grunneierrådigheten over landbrukseiendom
Høringsnotatet fra LMD drøfter særlig forhold knyttet til boplikt. Andre viktige for-
mål og hensyn i konsesjonsloven er i svært liten grad omtalt. Det er å vurdere som 
en mangel ved høringsnotatet.

Eierstruktur
Konsesjonsloven har som formål å oppnå eierforhold som er mest mulig tjenelige for 
samfunnet. Det har vært et uttalt nasjonalt mål at landbrukseiendommer i størst mu-
lig grad skal eies av fysiske personer. Over tid har dette vist seg å være en stabil og 
rasjonell eierform. En oppheving av konsesjonsloven vil åpne for at b. la. aksjesel-
skap kan kjøpe opp landbrukseiendommer. Slike oppkjøp kan tilføre landbruksnæ-
ringene mer kapital, og vil på sikt kunne gi større landbrukseiendommer og en større 
matproduksjon. På den annen side vil aksjeselskap som eierform i landbruket gjøre 
det vanskeligere å ha oversikt over hvem som står bak produksjonen av mat i Nor-
ge. Slike oppkjøp vil og være mange skritt på veg bort fra den selveiende bonden, 
som vil miste råderett over eiendommen. Den selveiende bonden og den selveiende 
huseieren har vært viktig elementer for jevnbyrdighet, en verdi som står sentralt i 
den norske samfunnsmodellen. 
Det er grunn til å anta at opphevelse av konsesjonsloven vil kunne gi en endret eier-
struktur i landbruket i ulike deler av Telemark. 
I Grenlandsområdet er det forholdsvis store områder med god dyrkingsjord tett opp 
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mot store befolkningssentra. Gjerpensdalen og Vallermyrene er eksempler på slike 
områder.  Dette er dyrkingsjord og landbruksforetak som kan være interessante in-
vesteringsobjekt for kapitalinteresser som ønsker å satse innenfor matproduksjon 
gjennom f. eks. vertikalintegrering i matvareverdikjeden. Slike oppkjøp vil sann-
synligvis bidra til å opprettholde matproduksjon og verdiskapningen på landbruks-
eiendommen, og muligens øke den. Samtidig vil vertikalintegrering kunne føre til 
en uheldig maktkonsentrasjon i matproduksjonen. Arealene vil imidlertid og være 
interessante for oppkjøp av aktører som ønsker arealene ervervet til andre formål enn 
landbruksvirksomhet. Slike oppkjøp vil gi verdiskaping som ikke er landbruksba-
sert, og den kapital som hentes ut av eiendommen vil bli nyttet til andre formål enn å 
nå nasjonale landbrukspolitiske mål. En klar effekt vil og være redusert produksjon 
av mat, noe som er i strid med regjeringens mål, og som vil redusere landets evne 
til selvforsyning. Det er allerede i dag et sterkt press på deler av den dyrkede jorda 
i Grenland. Mye av det samme forholdet registreres i midtfylket. I de øvre delene 
av fylket er det og grunn til å anta at en opphevelse av konsesjonsloven vil endre 
eierstrukturen for landbrukseiendommer ved at aktører vil kjøpe opp landbrukseien-
dommer med store utmarksressurser. Dels vil dette kunne være oppkjøp som bærer 
preg av rein pengeplassering, dels vil det være oppkjøp av aktører som ønsker å 
utvikle turisme og reiselivsnæring. Sistnevnte vil være en type oppkjøp som kan 
bidra til naturbasert verdiskaping i flere av bygdene i øvre Telemark. En fellesnevner 
vil være at kjøperne ofte vil være aktører som ikke har noen lokal tilknytning, og i 
mange tilfeller liten lokal kunnskap. På den måten vil det lokale eierskapet til, og 
den lokale kunnskapen om, stedlige ressurser og forhold bli svekket. Det vurderes å 
være en uheldig utvikling. 
En adgang for ulike typer selskap til å erverve landbrukseiendom vil og utfordre 
regjeringens mål om økt rekruttering til landbruket, ved at selskap i de aller fleste 
tilfeller vil ha tilgang til adskillig mer kapital i en ervervsprosess enn unge enkelt-
personer som ønsker å kjøpe landbrukseiendom. 

Boplikt
Konsesjonslovens §5 setter krav om boplikt for de som konsesjonsfritt overtar en 
landbrukseiendom med bolighus, og som er over 25 dekar dyrka mark eller over 500 
dekar produktiv skog. Formålet er å sikre bosetting på gardsbruk, og medvirke til at 
ressursene på garden blir tatt best mulig vare på.
I Telemark bor om lag 10 % av befolkningen på en landbrukseiendom. I deler av fyl-
ket, som f. eks. Midt Telemark er prosenten trolig høyere. De som overtar gardsbruk 
innretter seg i all hovedsak etter bopliktsreglene i konsesjonsloven. En fjerning av 
boplikten vil etter all sannsynlighet føre til at flere gardsbruk overdras til framtidige 
eiere som ikke ønsker å bo på garden, men nytte stedet som en fritids- og ferieeien-
dom. For store deler av Telemark er avstandene til bo - og arbeidsmarkedsområder 
på f. eks. det sentrale Østlandet så vidt korte, at den nevnte problemstillingen vil 

være høyst reell. Dette er forhold som vil virke negativt for folketallsutviklingen i 
flere deler av Telemark, og som bør gi grunn til bekymring. 
En avvikling av boplikten vil og gi som resultat at det ikke lenger vil være nødvendig 
å selge en landbrukseiendom man ikke kan eller ønsker å bo på. Dette er et forhold 
som vil kunne ”sementere” en fra før utbredt praksis med leiejord i Telemark. Det 
vil i så fall være en utvikling som vil være i motstrid til regjeringens ønske om ra-
sjonalisering. 

Priskontroll
En god del overdragelser av landbrukseiendommer i Telemark er ikke konsesjons-
pliktige. Dels dreier det seg om at eiendommene er under arealgrensene eller blir 
overdratt innen familie eller ved odel. Selv om overdragelsen er konsesjonsfri og 
ikke underlagt priskontroll, vil reglene for verdivurdering etter konsesjonsloven 
være førende for prisnivået, fordi prisfastsetting etter konsesjonsloven fastsetter 
høyeste lovlige verdi ved salg i fritt marked. Dette er sannsynligvis viktig for å holde 
prisene på landbrukseiendommer i sentrale strøk på et nivå som er forsvarlig, også 
ved familieoverdragelser.
En avvikling av priskontrollen vil høyst sannsynlig få størst utslag i de bynære og 
sentrale strøk av Telemark, som f. eks Grenland og Midt Telemark. Det registreres 
en økende interesse for erverv av småbruk og gårdsbruk, og hvor motivasjonen for 
erverv i stor grad er tuftet på et ønske om å ha eiendommen som bosted. En avvikling 
av priskontrollen vil kunne skape et prisnivå som er så høyt at erverv av eiendom, 
eller tilleggsjord til landbruksformål ikke vil være næringsmessig lønnsomt. Dette er 
forhold som vil bidra til en fortsatt høy andel leiejord, noe som vil være i strid med 
regjeringens mål om rasjonalisering, større bruk, økt produksjon av mat og rekrut-
tering til landbruksnæringa. Høyst sannsynlig vil en del av de som ønsker å erverve 
landbrukseiendom primært til boligformål, ha et annet ”landbruksfokus” enn de som 
ønsker å erverve for reine landbruksformål. Dels kan dette gi seg utslag i valg av 
produksjon som i liten eller ingen grad bidrar til matproduksjon, og dels kan det 
gi seg utslag i bortleie av areal, samt at eier har et redusert fokus på, og vilje til, å 
gjennomføre nødvendige jordforbedringstiltak som f. eks. grøfting eller fornying av 
grøftesystemer. Dette er forhold som vil virke negativt for matproduksjonen, og slik 
sett være i strid med regjeringens ønske og landets behov.

Andre forhold
En del kommuner, blant annet langs kysten, har innført såkalt null – konsesjonsgren-
se. Dette har vært gjort for å sikre at helårsboliger brukes til boligformål og ikke som 
ferie- og fritidsboliger. Kommunene Vinje, Kviteseid, Hjartdal, Porsgrunn, Kragerø 
og Bamble har innført null – konsesjonsgrense. Noen av kommunene har det i hele 
kommunen, mens andre har det i enkelte områder av kommunen. En opphevelse av 
konsesjonsloven vil kunne føre til at et økende antall boliger blir stående ubebodde 
i store deler av året, noe som vil virke negativt på folketallsutviklingen i Telemark.
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I sin begrunnelse for å oppheve konsesjonsloven peker b. la. Regjeringen på at dette 
er et virkemiddel for å styrke bondens grunneierrettighet. En opphevelse av konse-
sjonsloven vil blant annet gi som resultat at bonden kan selge garden til den han eller 
hun vil og til den pris selger og kjøper blir enige om. Enkelte vil oppleve dette som 
frihet og råderett over egen eiendom. På den annen side vil en opphevelse av konse-
sjonsloven åpne for at ulike typer selskap kan komme inn på eiersiden i landbruket. 
Dette er forhold som ganske raskt kan endre situasjonen, ved at den selveiende bon-
den får redusert sin råderett over eiendommen på dramatisk vis. Dagens eierstruktur 
i landbruket har over tid vist seg å være en stabil og god eierform, både for bonden 
og vedkommendes familie, men og for den funksjon landbruket og næringen har 
overfor det norske samfunnet.  

4. Prosjekt Fjellandbruket i Buskerud og Telemark
Telemark Bondelag har sendt følgjande e-post til Eivind Ørnes, Fylkesmannen i 
Telemark:
Telemark Bondelag har blitt kontakta av Gjermund Bakke som er kontaktperson i 
forhold til oppnemning av lokal representant frå bondelaget i Telemark, til styrings-
gruppe for Fjellandbruket Buskerud og Telemark.
Bakke har vore i kontakt med representantar frå fleire lokale bondelag og også små-
brukarlag, og det er eit ønskje om breiare representasjon i styringsgruppa frå bon-
delaget og bonde- og småbrukarlaget. Lokale bondelag over fylkesgrensa har liten 
kontakt, derfor viktig med breiare representasjon slik at medlem i styringsgruppa 
enklare kan informere og drøfte saker med aktuelle bondelag i sitt fylke.
Telemark Bondelag støttar lokallaga sitt forslag om at bondelaget og bonde- og små-
brukarlaget i Buskerud og Telemark har kvar sin representant i styringsgruppa og 
med vararepresentant frå same fylke. Dette vil, etter det me kan sjå, auke antal per-
sonar i styringsgruppa frå 7 til 9.
Me sender forslag på bondelagsrepresentantar frå Telemark når me har fått svar på 
denne e-posten.

5. Høyringssvar E18 Langangen - Rugtvedt
Følgjande skriv er sendt Statens Vegvesen region Sør:
Telemark Bondelag sitt engasjement rundt ny E18-trasé er primært vern av dyrka 
mark. Ved val av konsept 4, med veg over Eidangerhalvøya, vil om lag 100 dekar 
matjord bli bygd ned.
Ein god infrastruktur er av svært stor betyding også eit samla landbruk i Telemark, 
og Telemark Bondelag ser difor engasjement i samferdselspolitiske spørsmål som 
viktig for våre medlemer.
Val av konsept 5, med bru over Eidangerfjorden, er eit godt og framtidsretta vegal-
ternativ. Dette vil gje eit traséval som er 6 km kortare samanlikna med dagens E18. 

Traséen vil by på færre kurver og stigningar med medfølgjande lågare utslipp, og vil 
difor bli riktigare i eit klima- og miljøperspektiv. Dette trasévalet vil og gje trafikan-
tane ei reise gjennom Telemark sin vakre skjærgård. Brualternativet vil bevare at-
traktive turområde på Eidangerhalvøya, som er mykje brukte til fritid og rekreasjon.
Befolkninga i Norge og verden aukar, og med den aukar kampen om mat- og vatn-
ressursane. Kvart land har eit moralsk ansvar for å vere mest mogleg sjølvforsynte 
med mat. I Norge har vi om lag 3 % dyrka mark, i Telemark berre 2 %.  Med av-
grensa naturressursar som matjord, må vi produsere mat der jorda ligg. Den gode 
matjorda vi har, er resultat av generasjonar sitt arbeid med å dyrke. Ved nydyrking 
får vi ikkje same kvaliteten på jorda før det har gått mange tiår. Med dei knappe mat-
jordressursane vi har i fylket, bør det nedbyggast minst mogleg. Vegalternativ som 
gjer minst mogleg skade på dyrka mark bør veljast. 
Vern av dyrka mark er ikkje primært eit spørsmål om vern av bonden sin arbeids-
plass. Det handlar om å ta vare på framtidige generasjonar sine moglegheiter til å 
dyrke mat i dette landet. Det er eit samfunnsansvar. 
Nedbygd jord får vi aldri att, og nydyrking og jordflytting kan aldri erstatte god 
matjord som ligg under asfalt og betong. I eit fylke med berre 2 % dyrka og dyrkbart 
areal, er det særleg viktig å ta vare på matjorda til komande generasjonar.  Jord-
vern må alt for ofte vike for ”storsamfunnet” sine behov. Samferdsel, bustader og 
næringsbygg trengs både i byar og distrikta. Men kva behov har samfunnet som er 
viktigare enn mat?

6. Høyring - regional plan for samordna areal og 
transport i Telemark 2015-2025

Følgjande uttale er sendt Telemark fylkeskommune:
Telemark Bondelag viser til høyringsdokumentet ”Samordna areal- og transportplan 
for Telemark 2015-2025” som er sendt på høyring av Telemark fylkeskommune, og 
gjev med dette våre merknader til planen. 
I kapittel 1.4 Status Telemark 2014, er det peika på at det i Telemark er berre 2 % 
jordbruksareal. Det peikast og på at Telemark har hatt ein høgare grad av omdispo-
nering av dyrka mark til andre føremål enn jordbruk enn nabofylka har hatt. Det slås 
fast at nedbygging av dyrka mark er ei utfordring.
Telemark Bondelag er einig i dette. Folketalet i verda veks kraftig, og klimautfor-
dringar gjer at tilhøva for matproduksjon vert endra over heile kloden. I framtida kan 
ikkje Noreg satse på å kjøpe mat frå andre sitt matfat. Nedbygging av dyrka mark er 
nedbygging av framtidige generasjonar sine moglegheiter til å produsera mat. Det 
er styresmaktene sitt ansvar å legge til rette for størst mogleg matproduksjon til eige 
befolkning. 
Kapittel 7.1.4 omhandlar turisme som ein faktor i stadutviklinga.
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Noko av det som er attraktivt med Telemark som reiselivsdestinasjon, er levande 
bygder og velpleidde kulturlandskap. Kulturlandskapet er eit resultat av landbruks-
produksjon og generasjonar sitt stell av dyrka mark. Utan landbruk over heile fylket 
blir bygder avfolka og kulturlandskapet gror att. Tilhøva må leggast til rette for at 
dei som driv jorda og held kulturlandskapet i hevd framleis kan gjere den jobben. 
Nedbygging av matjord har fleire konsekvensar enn det openberre tapet av jord til å 
produsere mat på. 
I strategi for senterstruktur og utvikling (kap. 7.3.2), vil ein m.a. prioritere tettstads-
utvikling som bidrar til å auka fortetting og attraktivitet innanfor bustad og næring.
Telemark Bondelag støttar denne tenkinga. God arealeffektivitet legg beslag på min-
dre matjord og gjev eit tenestetilbod som kan tilpassast kollektiv transport, som igjen 
er meir effektivt og mindre miljøbelastande enn personbiltrafikk. 

7. Forvaltning av elg, hjort og rådyr i  
Telemark 2014 - 2018

Følgende skriv er sendt Telemark fylkeskommune:
Telemark Bondelag viser til brev fra Telemark fylkeskommune, Avdeling for regio-
nal utvikling, datert 18. 8. 2014., ”Høring – Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 
i Telemark 2014 – 2018.”
Høringssvar i saken har vært til behandling i fylkesstyret i Telemark Bondelag den 
1. okt. Den 12. okt. mottok Telemark Bondelag innspill i saken fra Margrete og Jon 
Folsland, som er medlemmer av Gransherad Bondelag. Deres innspill er vedlagt 
høringssvaret fra Telemark Bondelag.
Telemark Bondelag slutter seg i hovedsak til de foreslåtte delmål i saken, samt over-
ordnet målsetting og anbefaling. Telemark Bondelag ønsker likevel å presisere et par 
forhold knyttet til følgende formulering på første side i saksdokumentet:
”Man antar at rovviltbestandene i større grad vil kunne være med å justere viltbe-
standene fremover i tid. Forvaltningen må derfor ta hensyn til rovdyrforekomster 
i sin bestandsforvaltning av viltet. Samtidig bør forvaltningen av hjortevilt, både 
lokalt og regionalt, utøves i nærere samarbeid med regional rovviltforvaltning, slik 
at man opprettholder høstbare hjorteviltbestander.”
Telemark Bondelag tolker første del av formulering dit hen at Telemark fylkeskom-
mune erkjenner at det er overveiende sannsynlig at det i tida som kommer vil være 
en større bestand av rovdyr, og at dette vil kunne påvirke den totale størrelsen på vilt-
bestandene. Uten at det kommer klart frem i dokumentet fra Telemark fylkeskom-
mune, velger Telemark Bondelag å tolke Telemark fylkeskommune dit hen, at det 
siktes til reine bestandsøkninger av rovdyr, men og streifdyr, som f. eks. ulv. Dette 
er en erkjennelse som deles av Telemark Bondelag og som gir grunn til bekymring 
hos mange av våre medlemmer.

Samtidig vil Telemark Bondelag gi sterk støtte til formuleringene som sier at for-
valtningen av hjortevilt, lokalt og regionalt, må utøves i et nært samarbeid med den 
regionale rovviltforvaltningen, for på den måten opprettholde høstbare bestander av 
hjortevilt.
For mange av våre medlemmer er jakt på hjortevilt ensbetydende med gode rekrea-
sjonsopplevelser i skog og mark. I tillegg representerer utleie av jaktrettigheter, for 
flere av våre medlemmer, en verdifull supplerende inntekt knyttet til gardsdrifta. 
Selv om det ligger utenfor denne høringssaken vil Telemark Bondelag likevel peke 
på viktigheten av at rovdyrbestandene forvaltes på en slik måte at det muliggjør bruk 
av skog og utmark som beite for husdyr.         

Innspill fra Margrete og Jon Folsland:
Førstesiden tar ikke for seg konkrete mål, bare overordnet mål og anbefalinger. Den 
burde vert delt inn med noen få konkrete mål slik som delmål er delt inn. Bør sam-
arbeide om felles mål over fylkesgrenser for å få til en helhet.
Side 2 Delmål 4
Forandre rekkefølge på punkter og skrives om noe:
• Hjortebestandens høye produktivitet skal opprettholdes. Man skal i løpet av pe-

rioden 2014-2018 legge grunnlaget for å overvåke hjortens bestandskondisjon 
ved å samle inn slaktevekter fra hjort, som legges inn i hjorteviltregisteret.

• Forvaltningen av hjortevilt (minsteareal, kvotestørrelser) må tilpasses lokalt.
• Innen 2018 skal ingen kommuner benytte vektgrense som virkemiddel.
• Elgens kondisjon skal forbedres i løpet av perioden 2014-2018. Hvordan skal 

den måles? Økt antall kalver, økt vekt?
• Sett kalv pr ku bør være 0,6 innen 2018.
• Gjennomsnittsalderen på elg i vinterstammen skal heves. (Vanskelig å måle 

den, men fokusere på store kuer og okser må få leve). 
• Faktoren som legges til grunn for antall okser pr ku, må ta utgangspunkt i eldre 

okser for alle kommuner. (For at både kuer og ungokser ikke skal bruke så mye 
energi og derved kunne legge på seg så mer).

• Kalveuttaket bør være på 30%  (når en legger til grunn at sett kalv pr ku bør 
være 0,6)

• Viktig å begrense uttaket av store hjortebukker. 
• Viktig å begrense uttaket av store elgokser.

Side 2 Delmål 4
Sette inne et punkt
• Kalv gjør mindre skogskader over vinter ( ved at den ikke har behov for like 

mye mat som voksne dyr). Derfor viktig å ikke beskatte den for høyt.
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8. Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Vest-Viken 2016-2021

Følgende skriv er sendt Buskerud fylkeskommune:
Styret i Telemark Bondelag behandlet på styremøtet 10. desember regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 og uttaler følende: 
Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold, Oppland, Aust-Agder, Hordaland, Akershus 
og Buskerud fylkeskommuner, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkes-
kommune, har vedtatt å legge forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannre-
gion Vest-Viken 2016-2021 ut til høring og offentlig ettersyn.
Plandokumentene er omfattende, og foreslår miljømål for elver, bekker, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Dokumentene legger og føringer for når miljømålene skal 
nås, henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021, eller utsettes til senere planperi-
oder (2022-2027 eller 2028-2033). For å nå miljømålene forslås tiltak for å forebyg-
ge, forbedre og/ eller gjenopprette miljøtilstanden der det er nødvendig. Tiltakene 
skal være operative innen utgangen av 2018 og iverksettes av ansvarlig sektormyn-
dighet. Det foreslås overvåking som må iverksettes for å ytterligere kartlegge mil-
jøtilstand, samt overvåke effekten av tiltak. Den regionale planen skal følges opp 
gjennom årlige handlingsprogrammer.
Høringsdokumentene består av: 
1. Regional plan (del I: Planbeskrivelse og planrapport, del II Vannområdene i 

vannregionen) 
2. Regionalt tiltaksprogram 
3. Regionalt overvåkingsprogram 
4. Handlingsprogram 
Dokumentene finnes som vedlegg til denne høringssaken. 
Perioden for høring og offentlig ettersyn er f.o.m. 1. juli t.o.m. 31. desember 2014. 
Alle innspill skal sendes Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Bus-
kerud fylkeskommune.
Det er i alt 18 vannområder i regionen, og av disse finnes følgende seks vannområder 
i Telemark:
Tokke – Vinje vannområde
Østre Telemark vannområde
Midtre Telemark vannområde
Skien – Grenlandsfjordene vannområde
Kragerøvassdraget vannområde
Siljan – Farrisvassdraget vannområde
Plandokumentene er omfattende og detaljerte, og gir leseren god oversikt og innsikt 
i saken. Det vil imidlertid føre for langt å gå ned på enkeltvise vannområder og vass-

drag i denne høringssaken. Høringssaken vil derfor konsentrere om mer overord-
nede forhold som er relevante for landbruk og matproduksjon. Alle dokumenter kan 
imidlertid enkelt leses og lastes ned fra nettsiden www.vannportalen.no/vestviken
Hvis dokumenter skal prioriteres, så vil saksbehandler anbefale dokument 1. ”Re-
gional plan – del II Vannområdene i vannregionen” Dokumentet gir en god beskri-
velse av de enkelte vannområdene i Telemark og de utfordringer som er knyttet til 
disse områdene.
Jordbruk påvirker den økologiske tilstanden i vannforekomstene ved tilførsel av 
jordpartikler, næringsstoffer og organisk materiale. Dette bidrar til økt algevekst, 
gjengroing og redusert oksygennivå. I tillegg bidrar bruk av plantevernmidler til 
kjemisk forurensing. Samtidig er jordbruket avhengig av god vannkvalitet for å pro-
dusere ren og sunn mat. Rent vann er nødvendig som drikkevann til folk og dyr. Ved 
jordvanning er rent vann nødvendig for å sikre høy kvalitet på varer og produkter. 
I tillegg er rent vann og godt miljø viktig for naturbasert turisme knyttet til jakt, 
fiske og friluftsliv. Det har vært drevet jordbruk i Norge i flere tusen år. Tilførsel av 
næringsstoffer over tid, har bidratt til at b. la. fosforverdiene på innmark har bygget 
seg opp så lenge det har vært drevet jordbruk i Norge. Det er ikke mulig å produsere 
mat uten at det skjer tap av næringsstoffer, men vårt mål er å redusere avrenningen 
til akseptable nivåer.
Telemark Bondelag vil fremheve at landbruket allerede gjør en betydelig innsats for 
å redusere avrenningen av næringsstoffer til vassdragene. Arbeidet med miljøtiltak 
i landbruket startet med Mjøsaksjonen i 1975/76. Etter at forurensningsloven trådte 
i kraft i 1983 ble det iverksatt et omfattende arbeid for å få slutt på avrenning fra 
punktutslipp som silopressaft, sigevann fra gjødsellagre og halmlutingsanlegg. Gjen-
nom investeringer i nye anlegg og oppgradering av utstyr har jordbruket tilpasset 
seg disse miljøkravene. Utover 1990-tallet ble det satt fokus på tiltak for å redusere 
erosjon. I dag står over 50 % av kornarealet i stubb om høsten. Det er videre bygd 
fangdammer og grasdekte vannveier som fanger opp sedimenter og næringsstoffer. 
Utover 2000-tallet ble det i økende grad satt fokus på avrenning av næringsstoffer 
fra dyrkemark. De nye gjødselnormene har balansert gjødsling som mål, dvs at man 
gjødsler med like mye næringsstoffer som det forventes at plantene tar opp i løpet av 
vekstsesongen. Bruk av fosfor i handelsgjødsel er mer enn halvert siden 1980. Det 
er også oppnådd en kraftig nedgang i bruken av plantevernmidler siden 1980-tallet. 
Gjennom forskrifter og vilkår knyttet til utbetaling av produksjonstilskudd har mil-
jøkravene for jordbruksdrift blitt ytterligere innskjerpet de senere årene.
Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap 
(SMIL) er tilskuddsordninger som jordbruksavtalepartene har forhandlet fram. Dis-
se ordningene gir en målretting av miljøinnsatsen på fylkesnivå og kommunenivå. 
Det ble i 2013 gitt tilskudd for nær 300 millioner kroner til tiltak i jordbruket over 
disse ordningene for å redusere avrenningen til vassdrag, og over 20.000 foretak 
gjennomførte miljøtiltak.  Dette skal blant annet kompensere for reduserte avlinger 
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og andre driftsulemper ved mer miljøvennlig drift. Dette er i stor grad tiltak som må 
gjennomføres hvert eneste år for at effekten skal opprettholdes.
Det at svært mange tiltak må gjennomføres hvert år i jordbruket gjør at det blir spe-
sielt viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag, sikre god forståelse for utfordringene, 
og informere og motivere de som skal gjøre tiltakene.

Sektoransvaret
Det framkommer i flere forvaltningsplaner forslag om å flytte ansvarer for å regulere 
jordbruksproduksjonen fra jordlova til forurensningsloven ved at miljømyndighe-
tene kan fastsette grenser for jordarbeiding, gjødsling, drenering, m.m. Telemark 
Bondelag tar kraftig avstand fra dette. Når målet er at det skal produseres mat på 
jordbrukets arealer er det nødvendig å benytte agronomisk kunnskap når vi skal 
oppnå bedre vannmiljø. Et forbud mot høstpløying vil f. eks kunne gi redusert ero-
sjon og avrenning til vannforekomstene. Men samtidig kan dette føre til oppblom-
string av mykotoksiner i korn, dårligere jordstruktur, redusert avling og mer ugrass 
som igjen gir behov for økt bruk av sprøytemidler. Det er bedre å kunne høstpløye 
jorda av og til enn å innføre et totalforbud mot høstpløying. Det er nødvendig å øke 
forskningsinnsatsen for å forstå dynamikken i tilførselen av næringsstoffer til vass-
dragene. Det er også viktig å være klar over at det er naturlig erosjon fra de dyrkede 
arealene. Selv om man legger disse arealene brakk, vil de fortsatt bidra med erosjon 
og næringsstoffer ut i vassdragene. Klimaendringer med økt nedbør maskerer dess-
verre delvis effekten av de tiltakene som allerede er iverksatt i jordbrukssektoren. En 
viktig refleksjon vil være hvordan miljøtilstanden hadde vært dersom miljøtiltakene 
ikke hadde blitt iverksatt.

Målkonflikt mellom vannmiljø og matproduksjon
Målene i norsk mat- og landbrukspolitikk, synliggjort i Meld. St. 9. ”Landbruks- 
og matpolitikken”, innebærer blant annet at norsk matproduksjon skal økes med 
mer enn en prosent per år fram til 2030. Regjeringen Solberg har også satt mål om 
at norsk matproduksjonen skal øke. Det ligger en konflikt mellom målene i vann-
forvaltningen og målene i landbruks- og matpolitikken. Sunn mat og rent vann er 
livsnødvendig for alle mennesker. Telemark Bondelag mener at det må fokuseres på 
å nå begge mål samtidig. Det ligger muligheter for å øke produksjonen og samtidig 
redusere miljøpåvirkningene gjennom god agronomi, teknologisk utvikling og for-
edlingsfremgang. Samtidig må det og erkjennes at mange vannforekomster vil måtte 
leve med miljøpåvirkninger i mange år framover.
Jordbruk og matproduksjon har til alle tider satt økologiske fotavtrykk ved avren-
ning av næringsstoffer, erosjon og landskapsendringer. Kun 3 % av fastlandsarealet i 
Norge er innmark. Dette er svært lite sammenliknet med de fleste land i Europa som 
også følger vanndirektivet. For disse landene utgjør innmark mellom 20 % – 30 % 
av landarealet, hvorav Danmark ligger på topp med hele 55 % innmark. Driftsfor-
mene i Norge, og i Telemark, er i hovedsak mindre intensive enn sørover i Europa. 

Dette er et viktig perspektiv å ha med i det videre arbeidet med vannforvaltningen 
i vannregion Vest-Viken. Innføring av krav knyttet til vann og vannforvaltning som 
vil medføre reduksjon i norsk matproduksjon vil være uheldig. En slik situasjon vil 
gi et økt behov for import av matvarer, noe som vil gjøre oss mer sårbare og som 
miljømessig vil være lite ønskelig hvis importen kommer fra land med lavere krav 
til miljø enn hva vi har i Norge.
Selv om avrenning fra beite og eng kan påvirke vannkvaliteten, mener Telemark 
Bondelag det blir feil å oppføre beiting som en negativ faktor i forvaltningsplanene 
uten å sette dette inn i en helhetlig sammenheng. I rødlista for 2010 er over 300 arter 
rødlistet hvor opphør av beiting er angitt som hovedårsak til tilbakegangen.

Oppgradering av hydrotekniske anlegg
Telemark Bondelag mener det ligger et potensial for å redusere erosjon og avrenning 
fra dyrket mark ved oppgradering av hydrotekniske anlegg og grøfting. Dette vil 
redusere avrenningen samtidig som produksjonen øker. Vi mener også det er viktig 
å gi økt oppmerksomhet til kantsoner og åpne bekker. God skjøtsel av kantsoner 
hindrer ras og erosjon.

Avslutning
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 – 2021er en omfat-
tende og ambisiøs plan. Planlagte årlige handlingsprogrammer bør sikre oppfølging 
og kontinuitet i arbeidet med å bedre miljøtilstanden i de vann- og vannveger som 
finnes i regionen. 
Telemark Bondelag vil peke på viktigheten av å sikre landbruksfaglig kompetanse i 
det videre arbeidet med tiltaksprogram, overvåkingsprogram og handlingsprogram 
knyttet til vannforvaltningen i vannregionen. Telemark Bondelag vil presisere at 
tiltak som gir minst mulig grad av restriksjoner og driftsmessige ulemper må prio-
riteres. Tiltak som både gir god økonomi i drifta av gården, og hvor vannmiljøpå-
virkning påvirkes i gunstig retning bør gis prioritet. Telemark Bondelag vil også 
understreke betydningen av det i fortsettelsen stilles økonomiske virkemidler til dis-
posisjon, for å kompensere for reduserte avlinger og driftsmessige ulemper, ved drift 
i jordbruket som er mer miljøvennlig.  

9. Endring i lov om Innovasjon Norge
Følgjende uttale er sendt Norges Bondelag:
Med bakgrunn i ”Høringsnotat – endringer i lov om Innovasjon Norge” og saksu-
tredning fra Telemark Bondelag vil styret i Telemark Bondelag råde styret i Norges 
Bondelag til å fatte følgende vedtak:
• Dagens eierstruktur i Innovasjon Norge, hvor staten eier 51 % og fylkeskom-

munene eier 2,6 % hver, videreføres.
• Bestemmelsen om selskapets ledelse i lov om Innovasjon Norge § 13 videre-
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føres: Selskapet skal ha regionale styrer som bemyndiges av hovedstyret og 
administrerende direktør.

• Styret i Telemark Bondelag vil oppfordre styret i Norges Bondelag til å syn-
liggjøre styrkene ved dagens eierskapsmodell og organisering av Innovasjon 
Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut på høring forslag til endringer i lov av 
19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge(IN). Høringssaken skal behandles 
av styret i Norges Bondelag i styremøtet i desember, og denne saken er forslag til 
innspill til styret i Norges Bondelag.
IN ble etablert i 2004 ved at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond(SND), Nor-
ges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere ble 
slått sammen. IN er en del av virkemiddelapparatet for utvikling av næringslivet. 
Selskapet skal bidra til å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom nærings-
utvikling. IN skal og stimulere regionenes næringsmessige muligheter gjennom 
ulike delmål. IN forvalter bedriftsrettede virkemidler innenfor finansiering, kompe-
tanse, profilering, nettverk og rådgivning. Forvaltningen skjer på oppdrag fra ulike 
departementer, fylkeskommuner og fylkesmenn. IN har betydelige landbruksrettede 
virkemidler i sin portefølje. 
IN er eid av staten(51%) og 18 fylkeskommuner og Oslo kommune(49%)
Regjeringen har startet en gjennomgang av organiseringen av IN. Hensikten med en 
slik gjennomgang er et ønske om å videreutvikle IN til en mer effektiv virkemid-
delaktør som er enklere å forholde seg til for kundene. Høringen er et resultat av 
vurderinger av dagens eierstruktur i selskapet, alternative selskapsformer og hvor-
dan loven bør legge rammene for virksomheten til IN og styringen av selskapet. 
Fylkeskommunene har som deleier i IN blitt involvert i dette arbeidet gjennom blant 
annet møter og utveksling av innspill.
Departementet ønsker å gjøre enkelte endringer i lov om IN. Hensikten er å gi bedre 
rammer for eierstyringen, for forvaltningen av selskapet og for utviklingen av IN 
som organisasjon. 
Målsettingen med fylkeskommunenes eierskap er tredelt. Dels handler det om rol-
len som oppdragsgiver for IN og dels handler det om å styrke fylkeskommunenes 
strategiske og samordnende rolle. Gjennom høringssaken ønsker departementet hø-
ringsinstansenes syn på om rammene rundt den jevnlige eieroppfølgingen kan for-
enkles, uten at dette reduserer mulighetene når det gjelder å oppfylle intensjonene 
med å dele eierskapet. Konkret legger departementet opp til høring av tre alternative 
eierstrukturer for IN:
• Eieralternativ én. Dagens eierstruktur beholdes. Delt eierskap med 20 eiere, 

hvor staten eier 51 % og fylkeskommunene eier 2,6 % hver.
• Eieralternativ to. Endre til delt eierskap med tre eiere, hvor staten eier 51 % og 

to fylkeskommuner eier 24,5 % hver.

• Eieralternativ tre. Endre til statlig eierskap, hvor staten eier 100 %.
Det foreslås og flere andre endringer, blant annet endringer i føringene om regionale 
styrer og eieransvar.

Nærmere om endringsforslagene
Eieroppfølgingen av IN med dagens eierstruktur, gjøres av både staten og de 18 
fylkeskommunene og Oslo kommune. Fylkeskommunene kom inn på eiersiden i IN 
i 2010 om en følge av forvaltningsreformen. Målsettingen med fylkeskommunenes 
eierskap er redegjort for tidligere i saksdokumentet. 
Departementet ber høringsinstansene vurdere i hvilken grad det delte eierskapet er 
egnet som virkemiddel for å nå de målsettingene som er gitt i forvaltningsreformen, 
veid opp mot de utfordringer og kostnader en slik eierskapsmodell gir. Departemen-
tet mener at målsettingene gitt i forvaltningsreformen, i stor grad nås gjennom tiltak 
og prosesser som ligger på utsiden av eieroppfølgingen. Departementet viser blant 
annet til partnersamarbeidet mellom fylkeskommunene og IN, samarbeidsforum for 
IN mellom eiere og oppdragsgivere og de årlige drøftinger knyttet til bevilgninger 
og utforming av oppdragsbrev.
Departementet ber videre om at høringsinstansene vurderer om dagens organisering 
av eieroppfølgingen kan forenkles, uten at det går på bekostning av fylkeskommu-
nenes innflytelse på nasjonal og regional næringsutvikling. Departementet mener 
at en samling av eieroppfølgingen av IN, vil oppheve forventningen om at hver 
fylkeskommune skal ha en selvstendig og helhetlig eieroppfølging av IN. Departe-
mentet mener videre at et slikt grep vil frigjøre ressurser i fylkeskommunene som 
kan brukes til arbeid inn mot blant annet de regionale partnerskapene, oppfølging av 
oppdrag og samarbeid med nasjonale myndigheter. 
Departementet presiserer at selv om eierforvaltningen av IN skulle bli vedtatt endret, 
er det departementets forslag at IN fortsatt skal være statens og fylkeskommunenes 
virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. 
I lov om IN står det blant annet at selskapet skal ha en organisering som er tilpasset 
regionenes ulike behov. Departementet foreslår dette videreført, samtidig som de-
partementet understreker at selskapets organisering må være slik at måloppnåelsen 
blir mest mulig effektiv, og at organiseringen er tilpasset de behov som kunden har. 
Departementet gir uttrykk for at dagens bestemmelser sammen med beslutnings-
strukturen kan ha bidratt til å hindre tilpasninger av den regionale organiseringen 
av IN, og at det kan ha vært med å gi for detaljerte føringer for styrets arbeid. De-
partementet gir videre uttrykk for at IN bør gis et større handlingsrom hva gjelder 
organisering av kontorstruktur og intern beslutnings- og fullmaktsstruktur. Som en 
konsekvens av dette anbefaler derfor departementet at bestemmelsen om at IN skal 
ha regionale styrer tas ut av loven. Førende for selskapets organisering skal likevel 
være at IN skal bidra i de regionale partnerskapene og at selskapet skal opptre som 
regional utviklingsaktør. 
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Eierforhold
Departementet skisserer tre mulige modeller for framtidig eierforhold for IN. Or-
ganisasjonssjefen deler i og for seg departementets syn om at målsettingen med et 
delt eierskap i IN nås gjennom tiltak og prosesser som ligger utenfor eieroppfølgin-
gen. Det hadde likevel vært interessant og verdifullt å fått denne problemstillingen 
vurdert av en uavhengig instans. En samling av eieroppfølgingen vil selvsagt, som 
departementet skriver, oppheve forventningen om at hver fylkeskommune har en 
helhetlig oppfølging av selskapet. Organisasjonssjefen er likevel spørrende til hvor 
reell ”eierskapsbelastningen” er for den enkelte fylkeskommune. Organisasjonssje-
fen mener ikke å insinuere med sitt utsagn at fylkeskommunene tar lett på eierrollen, 
men heller at fylkeskommunene anser dette som en viktig oppgave og nyttig arbeid 
som det er verdt å bruke ressurser på. Organisasjonssjefen har likevel forståelse 
for at en forenkling av eierstrukturen kan bidra til mer effektiv drift. Hva gjelder 
eieralternativ to og eieralternativ tre, er organisasjonssjefens vurdering at det vil 
være modeller for eierskap som kan utvikle en mer sentralstyrt organisasjon. Orga-
nisasjonssjefen vurderer at begge disse eiermodellene over tid kan skape avstand 
til blant annet fylkeskommunene, organisasjoner som fortsatt er tiltenkt rollen som 
regionale utviklingsaktører. En slik utvikling vil være uheldig. Organisasjonssjefens 
vurdering er at eieralternativ én er godt egnet for fortsatt god samhandling mellom 
IN, fylkeskommuner og andre regionale næringsrelaterte aktører.  

Selskapets ledelse
Departementet foreslår at dagens bestemmelse om at IN skal ha regionale styrer blir 
opphevet. 
Begrunnelsen fra departementet er blant annet at selskapet bør gis et større hand-
lingsrom for organisering av kontorstruktur, og et større handlingsrom for intern 
beslutnings- og fullmaktsstruktur i selskapet. Departementet peker og på farene for 
rolleblanding i de regionale styrene ved at fylkeskommunene har anledning til å 
oppnevne to av representantene i de regionale styrene. Organisasjonssjefen er enig 
med departementet at det kan være en risiko for uheldig rolleblanding ved at fylkes-
politikere kan bekle rollen som både eier, oppdragsgiver og beslutter på enkeltsa-
ker. Departementet forstørrer allikevel dette forholdet til et større problem enn det 
trenger å være. De respektive fylkesting står fritt til å velge personer til de regionale 
styrene som ikke er medlemmer av fylkestinget. Ved et slikt valg vil en unngå at for 
mange roller samles hos en og samme person. En oppheving av bestemmelsen om at 
IN skal ha regionale styrer vil, slik organisasjonssjefen vurderer det, føre til at den 
lokale kompetansen knyttet til næring og næringsrelaterte saker i IN blir innsnevret. 
Det vil gjelde kompetanse knyttet til enkeltsaker som skal til behandling hos IN, 
men og kompetanse knyttet til det som kan karakteriseres som det ”større bildet”, - 
den regionale næringsutviklingen. En oppheving av bestemmelsen om at IN skal ha 
regionale styrer vil måtte ha som konsekvens at langt flere saker vil måtte behandles 
og avgjøres av ansatte i selskapet. Organisasjonssjefen mener det vil være uheldig, 

jf. argumentasjon ovenfor i dette avsnittet. En opphevelse av bestemmelsen om at 
selskapet skal ha regionale styrer, vil og kunne føre til en større avstand mellom 
ulike aktører knyttet til næringsliv og næringsutvikling på regionalt nivå og IN. Or-
ganisasjonssjefens vurdering er at bestemmelsen om at selskapet skal ha regionale 
styrer blir videreført.

10. Rovvilt
Rovviltnemnda i region 2 vedtok vinteren 2014 kvote for betinga skadefelling av 
to gauper, tre ulver, ein brunbjørn og ein jerv i 2014/2015. Kvota blir forvalta av 
fylkesmennene i regionen i fellesskap og er gitt for å førebygge og hindre at desse 
artene gjer skade på bufe. 
3. april var det samrådingsmøte for landbruksorganisasjonane i rovviltregion 2. Ann 
Kristin Teksle er vald til ny leiar for samrådingsorganet. Oppsummering etter gau-
pejakta og situasjonen med ulv var mellom sakene som vart drøfta på møtet. Det er 
grunn til bekymring over at det er observert ulv så tett på beitesesongen. Miljødirek-
toratet har bede SNO om å intensivera aktiviteten i region 2.
Fylkesleiaren deltok på rovviltmøte på Lampeland 24. november, tema i møtet: Eva-
luering av roviltnemnda sitt arbeid. Meiningsutveksling mellom leiar av naturvern-
forbundet Buskerud, leiar Telemark Bondelag og Telemark Jeger og fisk . Fornøgde 
med Rovviltnemnda si jobbing. Naturvernforbundet er opptatt av for store lammetap 
i forhold til dokumentasjon. Jeger og fisk jobbar godt på haldningsskapande arbeid 
blant rovviltjegarar. Telemark Bondelag er opptatt av at vi nyttar moglegheitsrom-
met innanfor gjeldande rovviltforlik. 

Samfunnskontakt 
11. Politisk arbeid
Telemark Bondelag ved fylkesleiar og orgsjef har hatt to møte med representantar 
frå Framstegspartiet og Venstre. 
Møtet med Frp-representant Kristian Nordheim var 24. mars heime hjå Kjell i Sil-
jan. Vi fekk ein god dialog med representanten, som var interessert i å lære meir om 
landbruk. Han gjentok fleire gonger at han var på Stortinget som representant for 
Telemark, og hans oppgåve var å arbeide for heile fylket. Han har stor forståing for 
at landbruk er viktig for Telemark og for at rammebetingelsane må vere slik at det 
blir interessant og mogleg å produsere mat i heile fylket.
Kjell A. Sølverød hadde også møte med Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant 
frå Ap, heime i Siljan.
1. april var ei gruppe Venstrepolitikarar på besøk på bondelagskontoret. Frå Tele-
mark Venstre møtte Torgeir Fossli, leiar, Atle Rui, nestleiar, Olav Kasland, ordførar 
i Bø og Tønnes Løchstøer frå Kragerø. Venstre er inne i ein prosess omkring land-
bruks- og distriktspolitikk, og vi meiner det er svært viktig å ha ein tett dialog med 
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dei. Telemark har ingen Venstre-representantar på Stortinget, men dialogen dei har 
med sentrale politikarar og styret i Venstre er svært viktig for bondelaget å påverke 
på landbruksområdet. 
Det politiske arbeidet høsten 2014 ble først og fremst konsentrert til Regjeringens 
forslag til Statsbudsjett for 2015.
I sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 foreslo Regjeringen blant annet å heve grensen 
for å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, fra kr 50 000 til kr 150 000 i årlig 
omsetning. En slik endring ville slått svært uheldig ut for mindre produsenter, og 
produsenter i en etableringsfase. Forslaget ble betraktet som så vidt alvorlig av Nor-
ges Bondelag, at det var svært viktig å få stoppet dette forslaget til endring. Norges 
Bondelag arbeidet da og intenst overfor bl. a. Krf og Venstre for å hindre denne 
endringen. Telemark Bondelag hadde samtaler med leder i Telemark Venstre, Tor-
geir Fossli, og med Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for Krf om denne 
saken, men og om andre landbruksrelaterte elementer i forslaget til Statsbudsjett. 
Fasiten etter at Stortinget hadde behandlet Statsbudsjett for 2105, var et mer land-
bruksvennlig statsbudsjett enn Regjeringens forslag, hvor bl. a. grensen for å regis-
trere seg i merverdiavgiftsregisteret fortsatt ligger fast på kr. 50 000. 

12. Kontaktmøte med Fylkesmannens  
landbruksavdeling 

Det er etablert kontaktutval i regi av Fylkesmannen der følgjande deltek: Telemark 
Bondelag, Telemark Bonde- og Småbrukarlag, AT Skog, Innovasjon Norge i Tele-
mark, Telemark Fylkeskommune og KS Telemark.
Det er halde to kontaktmøte i år, 21. mai og  4. desember.
Saker som har vore behandla i møta: jordbruksforhandlingane – krav og tilbod, bru-
ken av BU-midlar til investering og tilrettelegging, innretning på VRI 3 (verkemid-
lar for regional utvikling) og korleis landbruket kan koma i inngrep, grøn forsking 
Oslofjorden, regionalt miljøprogram 2014, vassforskrift og status for prioritera vass-
drag, media og landbruk, orientering om fjellsatsinga, utkast til revidert regional 
næringsplan 2015-2017 for Telemark, regionalt miljøprogram for 2015. 

13. Muligheter for meir matproduksjon
Leserinnlegg sendt Varden og TA:
Statistisk sentralbyrå anslår at den norske befolkning vil øke med 20 pst. de neste 
20 årene. Stortinget har ved behandling av Stortingsmelding nr. 9 (Landbruksmel-
dingen) slått fast at den landbaserte matproduksjonen i Norge skal øke i takt med 
etterspørselen til en økende befolkning her til lands. I dag har Norge en selvforsy-
ningsgrad på 37 pst. Dette er et lavt nivå, og vi har en rekordstor import av korn. Si-
tuasjonen gir utfordringer, men skaper og spennende muligheter for norsk landbruk 
og matproduksjon.

Landbruket i Telemark er preget av mindre og mellomstore gårdsbruk, hvor mange 
av brukerne har annet arbeid i tillegg til gardsdrifta. Dette vil og prege framtidas 
landbruk i Telemark. Over tid har det vært nedgang innenfor de fleste landbruks-
produksjoner i fylket og produksjonsmiljøene er ofte små og sårbare. Samtidig har 
fylket flere fortrinn, både naturgitte og andre, som gir muligheter for økt matproduk-
sjon i Telemark. 
I de midtre delene av Telemark er det et klima som gjør området svært godt egnet 
for frukt og bærdyrking. Dette har ført til at hvert fjerde eple som produseres i Norge 
kommer fra Sauherad. Det treårige prosjektet ”Frukt i fokus” skal sette enda større 
fart på eple- og fruktproduksjonen i Midt Telemark. Allerede nå har prosjektet resul-
tert i betydelige nyplantinger og reetableringer av frukthager. Hvert fjerde eple fra 
Sauherad skal bli til hvert tredje eple, - et ambisiøst og riktig mål! I deler av Tele-
mark er det og et jordsmonn som er godt egnet for dyrking av grønnsaker. Sammen 
med korte avstander til store befolkningsgrupper og tilhørende markeder, gir det 
gode muligheter for lokalt dyrkede grønnsaker med høy kvalitet.
Telemark har store areal som egner seg best til dyrking av gras og andre fôrvekster. 
Ikke minst har fylket store beiteareal, noe som muliggjør en betydelig større produk-
sjon av storfe- og lammekjøtt enn hva som er tilfelle i dag. Et snart avsluttet treå-
rig prosjekt for styrking av saueholdet har ført til ny optimisme og satsing i denne 
næringa. Tall viser at antall lam på beite økte med nesten 900 dyr, eller 2,8 % fra 
2012 – 2013. Talla for inneværende år er ikke klare enda, men denne gledelige ut-
viklingen bør være grobunn for videre utvikling av sauehold og lammekjøttproduk-
sjon i Telemark. Sau og lam er dyr som i stor grad henter fôret i sommerhalvåret på 
utmarksbeite. Det bør være mulig å knytte lammekjøtt produsert i deler av Telemark 
til sterke merkenavn som Rauland og Tinn!  
Telemark har og et stort mangfold innenfor lokalmat, noe som ikke minst synlig-
gjøres gjennom suksessen og matfestivalen Mersmak i Skien og på den fantastiske 
Dyrsku’n i Seljord! Her er det rom for ytterligere utvikling!
Landbruk og matproduksjon er ei kunnskapsnæring og kravet til kunnskap vil ikke 
bli mindre i tida som kommer. Forsknings- og utviklingsarbeid vil være essensielt, 
likeså evnen til å anvende ny kunnskap i praktisk matproduksjon. Landbruket er ei 
næring med svært høy effektivitet og stor innovasjon. Evnen til innovasjon må b. la. 
brukes til å utvikle et enda mer klimasmart landbruk, som i større grad kan synlig-
gjøre landbruk som en del av løsningen på klimaområdet. Nome videregående skole 
avd. Søve er et av flere kompetansemiljøer knyttet til landbruk og matproduksjon i 
Telemark. Hovedoppgaven til avd. Søve er å gi kommende matprodusenter grunn-
leggende utdanning innenfor fagfeltet. Telemark fylkeskommune har over tid vist 
vilje til å satse på naturbruksutdanningen ved Søve, det vil være viktig at den viljen 
er tilstede også i tida som kommer.
For å øke den norske landbaserte matproduksjon er det nødvendig med nyrekrutte-
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ring til landbruket. Rekruttering til landbruk og matproduksjon er avhengig av flere 
forhold, men muligheter for konkurransedyktige inntekter vil selvsagt være svært 
viktig for å få yngre mennesker til å velge matproduksjon som leveveg. Konkurran-
sedyktige inntekter handler selvsagt om egen faglig dyktighet, men det handler og 
om at sentrale myndigheter må bidra til økonomiske rammevilkår som gir mulighe-
ter for konkurransedyktige inntekter.
Telemark Bondelag mener at det er rom for en betydelig høyere produksjon av mat 
i Telemark enn hva som er tilfelle i dag. På den måten kan og Telemark være med 
på å oppfylle den ønskede økningen i den landbaserte matproduksjon. Derfor vil 
Telemark Bondelag som en del av Norges Bondelag jobbe hver dag for at norske 
matprodusenter skal få så gode rammevilkår som mulig. 
Det er flere piler som peker rett vei for landbruk og matproduksjon i Telemark. Det 
må legges til rette slik at den utviklingen forsterkes!  

14. Sønsdagsarbeid
Leserinnlegg sendt Varden og TA:
I Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er det foreslått å åpne for 
søndagsarbeid. I dag er søndagen et etterlengtet pusterom for mange familier. Fri og 
mellommenneskelige relasjoner har en egenverdi, derfor ønsker vi fortsatt å verne 
om søndagen som fridag, en dag der samfunnet tar en liten pause.
En åpning for søndagsarbeid er første skritt mot 24-timerssamfunnet. Søndagsåpne 
butikker er ikke synonymt med økt utbytte. Erfaringer viser at en ekstra åpningsdag 
ikke fører til at forbrukeren kjøper mer. Derimot vil butikken få økte kostnader ved 
å holde åpent en ekstra dag. Hvem tar så den regninga? Vi ønsker at våre varer skal 
være godt tilgjengelig for forbrukeren, men søndagsåpne butikker vil trolig føre til 
det motsatte: økte priser, dårligere vareutvalg og økt prispress på oss som produ-
senter. Dette er lite fremtidsrettet politikk som hverken kommer landbruket eller 
forbrukeren til gode. 
Flere bønder har en deltidsjobb ved siden av gården. Flere har også en partner som 
jobber utenom gården. Et arbeidsliv som støtter opp under fritid og familieliv er vik-
tig både for arbeidstakere og bønder. Vi sier nei til Regjeringens forslag om å åpne 
for søndagsarbeid, mer midlertidige ansettelser og lengre arbeidsdager. 

15. Verdt å ta vare på!
Leserinnlegg sendt Varden og TA:
Antibiotikaresistens har utviklet seg til et samfunnsproblem, og til en av vår tids 
store trusler. Utviklingen av antibiotikaresistens vil over tid kunne redusere de me-
disinske mulighetene på dramatisk vis. Det som i dag blir betraktet som forholdsvis 
uskyldige sykdommer og som lett behandles, kan bli lidelser med dødelig utgang. 
I Norge har vi en veldig gunstig situasjon med svært lav forekomst av antibiotika-

resistente bakterier. Det er en situasjon og en tilstand det er vel verdt å ta vare på! 
Hvis vi sammenligner oss med andre land i Europa viser tall fra den europeiske 
medisinorganisasjonen(ESVAC) at Norge er i en egen klasse når det gjelder bruk av 
antibiotika i husdyrholdet. Forbruket av antibiotika i andre europeiske land er 2 til 
30 ganger høyere pr. kilo husdyr enn i Norge. Mønsteret for bruk av antibiotika er 
og mer gunstig i Norge, hvor vi gjennomgående behandler enkeltdyr og ikke hele 
flokker med dyr. Det siste er langt mer vanlig i f. eks. Danmark.
Det er et samspill mellom dyrehelse og folkehelse når det gjelder utvikling av anti-
biotikaresistens, og det er flere årsaker til at situasjonen er gunstig på dette området 
i Norge.
Norge har hatt, og har, gjennomgående små og mellomstore gardsbruk med for-
holdsvis få dyr på hver gård. Dette er forhold som senker smittepresset på det en-
kelte gårdsbruk. Vi har og vært forskånet for en rekke smittsomme dyresjukdommer 
som er vanlige i andre land. Flere av disse sjukdommene har vi aldri hatt, og andre 
har blitt utryddet gjennom egne bekjempelsesprogrammer på nasjonalt plan. Det 
har og vært drevet forebyggende helsearbeid i husdyrholdet gjennom en rekke år. 
I avlsarbeidet på NRF kua, er motstandsdyktighet mot vanlige sykdommer på ku 
med som en del av avlsmålet. Dette har vært med på å redusere antibiotikaforbruket 
i melkeproduksjonen i Norge. Et annet forhold er at Norge har en streng antibio-
tikaforvaltning. Antibiotika kan ikke kjøpes fritt, men må skrives ut av kvalifisert 
helsepersonell. Dette gjelder også innenfor husdyrholdet. Dette er med og sikrer 
bruk av antibiotika i tråd med sykdomsdiagnosen. Et tredje forhold er at det vært lite 
import av levende dyr til Norge. Innførsel av levende dyr representerer størst risiko 
for å få inn sykdommer og resistente bakterier som vi i dag ikke har i det norske 
husdyrholdet. 
Det er i høyeste i vår egen interesse at vi klarer å holde forekomsten av antibiotikare-
sistente bakterier på et så lavt nivå som mulig. En del av løsningen ligger i norsk hus-
dyrbruk, og viktige forhold vil være videreføring av de tiltak som er nevnt ovenfor, i 
kombinasjon med en bruksstruktur som fortsatt vil bestå av mindre og mellomstore 
bruk. Så må vi være ærlige på, at for den totale resistenssituasjonen så spiller forbruk 
av antibiotika, og forbruksmønster knyttet til behandlingen av mennesker en svært 
stor rolle. Vi har et stort felles ansvar!

16. Jul med norsk mat!
Leserinnlegg sendt TA:
Den store høytiden, julen, står for døren, og med den de gode julemåltidene. Disse 
kommer på rekke og rad, og det er ikke i denne måneden det skal telles kalorier. 
Julen er virkelig høytiden hvor vi henter fram de norske mattradisjonene, tar i bruk 
våre kunnskaper om disse, og skaper tradisjonsrike og velsmakende retter. Ofte ska-
pes disse julemåltidene med utgangspunkt i råvarer fra norsk landbruk. Mange men-
nesker setter nok og likhetstegn mellom julemat, og at den skal være basert på nor-
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ske råvarer. Norsk landbruk leverer i disse dager store mengder høykvalitets varer 
inn i det norske markedet. Varer som vil være med å sette den rette stemningen i jule-
helga. Norge har imidlertid en stor import av landbruksvarer fra EU. Ikke minst ser 
vi dette innenfor ost og osteprodukter, men og innenfor andre landbruksprodukter. 
Samtidig er det slik at en stor del av importen utfordrer norsk landbruks kjernepro-
duksjoner som melk og kjøtt. Import av ost, som for øvrig har økt kraftig de sein-
ere år, skjer i klar konkurranse med den norske melkeanvendelsen. Siden 2000 har 
importen av ost økt fra 3000 tonn til 11000 tonn.  Dette har vesentlig betydning for 
mulighetene for norsk melkeproduksjon og anvendelse av norsk melk. Mye av det 
samme forholdet har vi innenfor produksjon av yoghurt. Import av landbrukspro-
dukter tar mesteparten av forbruksveksten i Norge, og det er et faktum at det norske 
importvernet allerede er under et sterkt press.  
Om kort tid er det ventet at regjeringen vil starte opp forhandlinger med EU om 
basis landbruksvarer i EØS avtalen. En bedret markedstilgang for landbruksvarer 
fra EU, vil kunne gjøre det vanskeligere å oppnå økt selvforsyning på mat. Det vil 
i så fall være i strid med de målsettinger for norsk matproduksjon som er nedfelt i 
gjeldende landbruksmelding. Norges Bondelag vil derfor be regjeringen om å ikke 
gi økte konsesjoner til EU. Dette er en beslutning som Telemark Bondelag stiller seg 
fullt og helt bak!
Enkelte ønsker å skape et inntrykk av at den norske landbruksproduksjon er en slags 
vernet virksomhet, totalt skjermet for konkurranse. Det er feil! Verdens 64 fattigste 
land har toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer inn til det norske markedet. 
Ser vi på importstatistikken kommer imidlertid bare 1 % av matvareimporten fra 
disse landene. Det aller meste av importen skjer fra land i EU området. Importen fra 
EU har de siste ti årene økt fra 13 milliarder kroner til 32 milliarder kroner. Svært 
mye av importen fra EU, er import som skjer i direkte konkurranse med norske basis 
landbruksvarer, matvarer vi har gode forutsetninger for å produsere her til lands. 
Landbruk bidrar til matproduksjon og bosetting over hele landet, og over hele Tele-
mark. Primærnæringen og matindustrien skaper 90. 000 arbeidsplasser, og gjør land-
bruksnæringa til den nest største fastlandsindustrien i Norge. For å få norskprodusert 
mat på bordene til jul, og ellers i året, så må det være et norsk landbruk og en norsk 
matproduksjon. Importvernet er en av bærebjelkene i den norske landbrukspolitik-
ken, og er helt avgjørende for å kunne fortsette å produsere mat i et land med høye 
kostnader og stor variasjon i klimatiske og topografiske forhold.
Telemark Bondelag ønsker alle i bygd og by en riktig god jul!

17. Open Gard 2014
Det var seks arrangement i Telemark;
1. Gjerpen og Solum Bondelag 

Vertskap: Birgit og Vetle Øverland, Skien

2. Sannidal og Skåtøy Bondelag 
Vertskap: Lillian og Abraham Sørdalen, Sannidal

3. Saude og Nes Bondelag og Bø Bondelag
Arrangementet var på Evju Bygdetun og i samarbeid med bygdetunet

4. Bamble Bondelag 
Vertskap: Anne Johanne og Erik Dahl, Stathelle

5. Heddal Bondelag
Vertskap: Nina og Geir Olav Grini, Notodden

6. Lunde og Flåbygd Bondelag
Vertskap: Anita Høidalen, Lunde
I tillegg deltok Holla Bondelag på Minidyrsku’n på Søve.

”Open Gard” er eit samarbeid mellom bondelaget, bygdekvinnelaget,  samvirkeor-
ganisasjonane og evt andre organisasjonar.  
Arrangørane melde om trivelege og velfungerande arrangement og godt samarbeid 
mellom organisasjonane som er med. Om lag 2 700 besøkande i tillegg til dei som 
var på Minidyrsku’n. 

18. Seljordutstillinga - Dyrsku’n  
Landbrukshallen
Dyrsku’n var 12.-14. september og ca 73 000 selde billettar. 
Tine og Nortura (Gilde og Prior) var til stades i Landbrukshallen i år. OIKOS (Øko-
logisk norsk) var invitert til å vere med i hallen for å profilere økologiske produkt frå 

Frå Open gard i Heddal. Foto: Geir Olav Grini



46 47

nemnde organisasjonar, men dei hadde ikkje ressursar til å delta i år. I tillegg deltok 
Tine Haukeli som profilera Chevre. Veldig positivt å ha dei i Landbrukshallen.
Alle aktørane delte ut eit stort tal smaksprøver, hovudvekt på nye produkt, i tillegg 
til at det var sal av ein del produkt. Tine hadde to mjølkedispenserar der publikum 
kunne forsyne seg sjølv med økologisk lettmjølk, veldig populært.
Tre gonger laurdag og sundag var det pølseskole for barn. Ungane laga pølse som 
dei fekk med seg etterpå. Eit flott tiltak for å få aktivitet i hallen, ein del ungar var 
med, men det hadde vore plass til fleire. Aktuelt å vidareføre denne aktiviteten neste 
år. 
Tine bruka ein del produsentar bak disken, dei gjorde ein god jobb. (Forbrukaren får 
møte produsenten direkte!) Desse produsentane må ”handplukkast”, ikkje alle har 
lyst / er like godt eigna til ein slik jobb.
Det blei selt mange (fleire enn tidlegare år) T-skjorter med tekst ”Eg er bonde – eg er 
matprodusent”; det syner at mange er stolte av å vere bonde!
I tillegg til dei ”bak disken” er det ein representant frå ein av landbruksorganisasjo-
nane i hallen det meste av tida (bondeambassadør). Vedkomande skal ta kontakt med 
publikum. 
Telemark Bondelag koordinerar opplegget i Landbrukshallen. Ei arbeidsgruppe med 
representantar frå Tine, Nortura og bondelaget hadde eitt planleggingsmøte. Mon-
tering av utstillinga blir gjort over to dagar og det meste av oppryddinga blei gjort 
sundag kveld. 
Mykje folk i hallen stort sett heile tida. 

”Bondens Møteplass”
Hovedmålgruppa på Bondens møteplass er i utgangspunktet medlemmer/produsen-
ter og er en viktig arena for å syne hva for fordeler den enkelte har som medlem i 
organisasjonene. Men en ser at det også er mange andre innom standen og program-
met er derfor blitt mer allment de seinere åra. 
Rigging av standene foregikk i hovedsak på onsdag og torsdag i arrangementsuka. 
Nedrigging og rydding foregikk i hovedsak på søndag kveld. Telemark Bondelag 
gjennomførte nedrigging på mandag.
Standene hadde stabil og god bemanning de tre dagene Dyrsku’n varte. Til neste år 
bør vi imidlertid ha litt mer fokus på avfall og fjerning av avfall. 
Samvirketipping og landbruksquiz er svært populært, spesielt det første. Trekning av
landbruksquiz og samvirketipping på søndag bør skje noe tidligere på dagen av hen-
syn til at vinner forhåpentligvis er på utstillinga og lettvint kan få med seg premie. 
Potetskrellekonkurransen på fredag med landbrukstopper er en ubetinget suksess 
som må fortsette. Vi bør nok likevel få litt mer markedsføringshjelp til denne aktivi-
teten slik at vi sikrer enda større oppmøte av publikum. Potetskrellekonkurransen på 
søndag der ”folk flest” kan delta, bør utgå. Publikumsinteressen vil stort sett strekke 

Stor aktivitet i Landbrukshallen. Foto: Telemark Bondelag
Demonstrasjon av takkebakst populært i Husdyrhallen, Astrid Hofsrud Roe (tv) og Marit 
Landsverk. Foto: Telemark Bondelag
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seg til familie og bekjente. Underholdningsinnslagene på fredag og søndag var gode, 
og de skapte fint liv i standsområdet. Bør absolutt gjentas neste år!
Bygdekvinnelaget hadde ansvar for utdeling av ulike smaksprøver.
Organisasjoner som deltok med stand på Bondens møteplass, enten i første eller 
andre etasje i Husdyrhallen: Telemark/Norges Bondelag, Telemark Bygdekvinne-
lag, Gjensidige, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells, Tine, Nortura, Felleskjøpet, 
Telemark Bonde- og småbrukarlag, Nome vgs avd Søve, Norske Landbrukstenester, 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.  

19. Aksjonar og utnemning av bondevener 
Aksjonar lokalt
Det var ein kjølig og overskya dag, men FK-butikken var godt besøkt på kampan-
jedagen 5. april. Fylkesstyret og fire representantar frå Gjerpen og Solum Bondelag 
møtte mykje blide folk som var positive til landbruk. Om lag 15 liter vaffelrøre 
gjekk unna på 2,5 timar. Forbundsleiar i NNN, Jan Egil Pedersen, vart utnemnt til 
Telemark Bondelag sin bondeven. 
Landbruksnæringa valde å bryte jordbruksforhandlingane 13. mai, og da var ak-
sjonsviljen stor blant bøndene. I løpet av kvelden og morgontimne dagen etter blei 
sett opp mange plakatar og bannarar rundt om i Telemark. Bl.a. sette Bø Bondelag 
opp bannarar ved alle innfartsvegane til sentrum. Fylkeslaget hadde aksjon i Pors-
grunn; ”Ingen mat utan bønder”
Vardetenning er ein gamal måte å varsle om fare. Endringane som regjeringa la opp 
til i sitt tilbod i jordbruksoppgjeret, ville gi store endringar i norsk matproduksjon. 
Det Norge vi kjenner stod i fare for å bli endra for alltid. Det blei tent eld på Ulefoss, 
Heddal og Bamble for å varsle fare! Fleire stader i fylket blei det organisert traktor-
kolonnar på kort varsel, og truleg hadde fleire lokallag aksjonar.

Aksjon i Oslo
Tysdag 20. mai var Oslos gater fylt av bønder og bondevenner. Opptoget for norsk 
matproduksjon samla 4000 og svulma etter kvart opp til 6000 menneske anslo Oslo 
politidistrikt. Opptoget gjekk frå Landbrukets hus gjennom Grønnlandsleiret til 
Stortinget. Framfor Stortinget var det fullt av folk i alle aldrar. Programmet framfor 
Stortinget blei leia av Aasmund Nordstoga frå Vinje. Han hadde også tatt med seg 
“avløysaren” sin, broren Odd Nordstoga, som underheldt med “Heim til mor” og 
“Grisen står og hyler”! Alt dette fekk taktfaste tilrop og klapping som måtte høyrst 
godt inn til Stortingspolitikarane. Mange tok seg ein tur ut i det nydelege vêret for å 
høyre på bøndene sin klare bodskap.
Det var sett opp 4 bussar frå Telemark og omlag 180 deltakarar, inkl 60 elevar frå 
Søve vgs.
Aksjonen fekk stor merksemd i media og det er ingen tvil om at mange forstår at 
dette dreia seg om meir enn bonden si inntekt. Det handlar om norsk matproduksjon. 

Bø Bondelag sette opp bannar i Øvre Bø. Foto: Vegard Hørte

Fylkesleiar Kjell A. Sølverød varslar fare! Foto: Telemark Bondelag
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Utnemning av bondevenner
Da Telemark Bondelag mottok meldinga om at Mølla i Skien ikkje flyttar til Larvik 
som tidlegare vedteke, var jubelen stor. Enno større blei jubelen då det blei klart at 
Norgesmøllen kjøper anlegget og vil vidareutvikle drifta. Ved brotet i jordbruksfor-
handlingane våren 2012 aksjonerte bønder frå Telemark med mølleblokade utafor 
Norgesmøllen Skien. Vi i Telemark Bondelag erfarte at staben på Mølla hadde stor 
sympati for aksjonen og for norsk landbruk og matproduksjon. Telemark Bondelag 
ser fram til fortsett matmjølproduksjon på Norgesmøllen Skien og ei vidare utvik-
ling av næringsmiddelbedrifta. Vi  utnemnde dei tilsette ved Norgesmøllen Skien til 
våre Bondevener på eit arrangement 24. mars, som ei påskjønning for deira positive 
haldningar og gode engasjement.

Organisasjonsarbeid 
20. Samarbeidsrådet Øst 
Forum for organisasjonsansvarlege (FFO), møte 8. april: Grøn forsking Oslo-
fjorden. Samvirkeopplæring på vidaregåande skolar, Søve har sagt ja. Søknadar om 
prosjekt og informasjonsmidlar. 
Forum for organisasjonsansvarlege (FFO), møte 6. oktober: Grøn forsking Os-
lofjorden. Status samvirkeopplæring i naturbruksskolane. Planlegging av årssamling 
2015 og Landbruk Øst 2015.
Årssamlinga 11. februar vedtok arbeidsplan og budsjett for 2014.

21. Medlemstal, kontingent, verving 
Medlemstalet pr. 31.12.2014 er 1.667 mot 1.677 i 2013. Innbetalt kontingent utgjer 
kr 2 993 120. 89 medlemmer har meldt seg inn i 2014, 99 har meldt seg ut. Ein del 
medlemmer er utmeldt pga ubetalt kontingent. 

Verveaksjonen ”Tørre å spørje”
Verveprosjektet ”Tørre å spørre” starta i 2012 og gjekk ut 2014. Hovudmål var å ut-
vikle ein kultur blant medlemmene der det å verve nye medlemmer til velfungerande 
lokallag blir oppfatta som ei naturleg oppgåve. Ved ulike høve er lokallaga oppmoda 
om å gjere ein ekstra innsats i vervearbeidet.
Telemark Bondelag sendte brev til vel 50 potensielle medlemmer med informasjon 
om bondelaget og medlemsfordelar. Norges Bondelag følgde opp desse med å ta ein 
ringerunde.

22. Støttemedlemskap i bondelaget
Følgjande skriv er sendt Norges Bondelag:
Fylkesstyret i Telemark Bondelag behandla i møte 11. desember medlemssituasjo-
nen, orienteringssak 17/13. Det er eit mål, men og ei utfordring å verve aktive bøn-
der som medlemer.
Bondelaget har mange sympatisørar blant befolkninga, som er opptekne av norsk 
matproduksjon, levande bygder og eit vakkert kulturlandskap. Mange av desse kun-
ne nok tenke seg å støtte bondelaget sitt arbeid, men personleg medlemskontingent 
på over 800 kr pr år opplevast for mange som dyrt. Få av desse er interesserte i Bon-
debladet og medlemsfordelar.
Telemark Bondelag ber Norges Bondelag om å vurdere  å innføre ei ordning med 
støttemedlemmer, som betaler ein symbolsk sum utan å få t.d. alle medlemsforde-
lane og Bondebladet. Dei vil då telje med på medlemsstatistikkane, og vi treng den 
”kjøtvekta” vi kan få. Ein kontingent på om lag 250 kr vil ikkje opplevast som ein 
høg kontingent, men vil kunne gje mykje ekstra inntekter og medlemsmasse for NB.

23. Samrådingsmøte med AT Skog
Bondelaga i Telemark og Agder har hatt eitt samrådingsmøte med AT Skog. Her 
møtte fylkesleiar og orgsjef. Samrådingsmøtet kom i stand på bakgrunn av at med-
lemmer i bondelaget ikkje syns AT Skog tok tak i utfordringar i skogbruket. AT 
Skog orienterte om sitt arbeid i regionen. Ei av utfordringane deira er at skogeigarar 
går meir og meir bort frå samvirketenkinga og fokuserar mest på pris. AT Skog har 
redusert adm med 25 %. Dei har mange spanande prosjekt på gang.

24. Kurs-/aktivitetskalender for telemarkslandbruket
Følgjande skriv er sendt Fylkesmannen i Telemark, landbruksavdelinga:

Telemarkingar i opptoget i Oslo 20. mai. Foto: Vegard Hørte.
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Det er ei utfordring å få til ein kurs-/møte-/aktivitetskalender for telemarkslandbru-
ket slik at ein unngår uheldige møtekollisjonar.
Korleis få dette til har vore diskutert i ulike fora opp gjennom åra, sist på styremøte 
i Telemark Bondelag førre veke.
Telemark Bondelag vil oppmode Landbruksavdelinga, fylkesmannen i Telemark til 
å ha ein kalender på sine heimesider. Kalenderen må bli laga slik at den enkelte or-
ganisasjon / institusjon sjølv kan legge inn sin aktivitet, f. eks type arrangement, tid, 
stad, kontaktperson, evt legge program for aktiviteten som vedlegg. 
Da er det også mogleg for den enkelte organisasjon / institusjon å sjekke kalenderen 
før eit nytt arrangement blir fastsett.
Når kalenderen blir kjent, vil også den enkelte bonde kunne gå inn og sjå kva aktivi-
tetar som skal skje framover.
Telemark Bondelag ser det som svært positivt dersom ein ”nøytral” institusjon som 
fylkesmannen kunne gjere dette!
Svar frå fylkesmannen, e-post frå Marita Bruun:
”Vi takker for henvendelsen vedr. opprettelse av kurs- og aktivitetskalender på Fyl-
kesmannen sin hjemmeside.
Vi forstår behovet for en slik samlet aktivitetskalender, og det er prisverdig at Tele-
mark Bondelag vil ta initiativ til å finne en løsning på dette.
Dessverre er det umulig å opprette en slik kurs- og aktivitetskalender på hjemmesida 
til Fylkesmannen i Telemark. Vi har ikke mulighet for å opprette en åpen kalender 
der andre utenfra kan legge inn arrangement. Alle nyheter, oppslag og innhold i 
kurs- og aktivitetskalendere må legges ut av ansvarlige her hos Fylkesmannen i Te-
lemark. Vi har også en generell politikk om at det kun er kurs og konferanser der vi 
selv er ansvarlige eller medansvarlige som legges ut på hjemmesida vår.
Vi beklager at det ikke er mulig for oss å opprette en slik samlet oversikt. Kan hjem-
mesida til Telemark Landbruksselskap være et alternativ? Telemark Landbrukssel-
skap kan også ses på som en nøytral part der de fleste lag og organisasjoner tilknytta 
landbruket i Telemark er deltakende.” 

25. Lokale bondelag     
I følgje vedtektene skal årsmøta i lokallaga vere avvikla innan 1. november. Det 
er eit mål at ein representant frå fylkesstyret eller administrasjonen er til stades på 
lokallagsårsmøta. Eitt lokallag fekk ikkje avvikla årsmøtet før nyttår.  
Gjennom medlemsregisteret kan fylkeskontoret nå sende ut sms’ar og e-post til 
medlemmer i lokallaget. Dei fleste lokallaga har nå fått registrert mobilnummer på 
medlemmene.
Tre lokallag har eigne heimesider; Drangedal og Tørdal Bondelag, Siljan Bondelag 
og Bamble Bondelag.
Bamble Bondelag blei årets lokallag i Telemark i 2014.

26. Leiarmøte 
Leiarmøtet var på Morgedal Hotell i Morgedal 25. og 26. november. 

Program:
• Jordbruksforhandlingar, politisk arbeid
• Korleis vil telemarkslandbruket utvikle seg?
• Eit aktivt bondelag i åra som kjem – da må ungdommen med
• Marknadsordningane
• Internasjonale saker
• Klima og landbrukets rolle
• Aktuelle saker i lokal- og fylkeslag
Frå Norges Bondelag møtte styremedlem Einar Frogner og ass. næringspolitisk sjef 
Anne Thorine Lundstein.

27. Regionmøte  
Det er gjennomført to ”rundar” med regionmøte i 2014.
I januar var det tre regionmøte der jordbruksforhandlingane 2014 var tema. Sty-
remedlem i Norges Bondelag, Synne Vahl Rogn, innleidde til diskusjon på møtet 
i Bamble og på Akkerhaugen, og Amund Johnsrud, næringspolitisk avd i Norges 
Bondelag, var i Morgedal. 

Ungar frå Rønholt barnehage i 
Bamble var med på griseslakting. 
Foto: Inge Fjelddalen, TA
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Lokallag som hadde lagt opp arbeidet med jordbruksforhandlingane som studiering, 
fekk godkjent regionmøtet som første kveld i studieringen. 
I månadsskiftet september/oktober blei lokallaga innkalla til regionmøte, møta i 
Grenland og Midt-Telemark blei gjennomført. Møtet i Vest-Telemark måtte avlysast 
pga liten påmelding. Tema i møta: politisk arbeid fram mot kommunevalet 2015, 
arbeidsplan lokallaga, førebuing til lokallagsårsmøte.

28. Kornutvalet 
Kornutvalet har hatt eit møte der utvalet drøfta uttale til jordbruksforhandlingane. 
Fagmøte /våronnmøte blei arrangert saman med Norsk Landbruksrådgiving Østa-
fjells 2. april.

29. Grøntutvalet  
Grøntutvalet har hatt to møte i 2014.
Saker i grøntutvalet i 2014: tilrådingar om prisar og lønningar i frukt- og bærproduk-
sjonen, innspel til jordbruksforhandlingane 2014, Uwaga-kurs – kurs for dei som har 
utanlandsk arbeidskraft (kurset blei avlyst, for få deltakarar).

30. Regionalt samarbeid bondelag og  
samvirkeorganisasjonane  

Samarbeidsråda vart oppløyst i 2002 og erstatta med ein ny avtale mellom Norsk 
Landbrukssamvirke og Norges Bondelag om regionalt samarbeid. Samarbeidsråd 
Aust omfattar Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Akershus.
I følgje avtala skal bondelagets fylkeskontor ha ansvar for å yte landbrukssamvirket 
nærare bestemte tenester og koordinere eit samarbeid mellom samvirke og bonde-
lag. Telemark Bondelag har hatt følgjande aktivitetar i 2014 som kjem inn under 
denne avtala:
• Dyrsku’n  i Seljord 12.-14. september – org.sjef i Telemark Bondelag er pro-

sjektansvarleg for to av hallane; Bondens Møteplass og Landbrukshallen
• ”Open gard”; totalt seks arrangement i 2014
• Dialog med politikarar i ulike parti; telefonmøte og fysiske møte. Politiske parti 

har vore invitert til gardsbesøk.
• Landbruksmelding for Telemark – gjennomføring av tiltak i vedtatt landbruks-

melding.
• Styrke samarbeidet mellom landbruk og næringsmiddelindustri. Jon Lyng, leiar 

i NNN i Telemark, var på regionmøtet i Grenland. Jan-Egil Pedersen, forbunds-
leiar i NNN, blei utnemnt til bondeven av TB. 

31. Skattekurset 2014 
Telemark Bondelag arrangerte det årlege kurset for rekneskapsførarar på Quality 
Hotel og Resort Skjærgården i Langesund 30. og 31. oktober.   

Program:
• Skatte- og avgiftsopplegget for 2014
• Praktisk behandling av mindre samvirkeforetak
• Opphør ved at en faller utenfor næringsbegrepet
• Mindre anvendelige bygningar mv
• Etikk for regnskapsførere
• Bortfall av arveavgift, innføring av kontinuitet
• Skatteetatens time
• Oppføring, vedlikehold og bygging på annen manns grunn
• Aktuelle dommar og uttaler
• Statsbudsjettet for 2015
Forelesarar: Representantar frå Skatt Sør og Norges Bondelag. Det møter represen-
tantar frå dei fleste rekneskapskontor i fylket som har samarbeidsavtale med Norges 
Bondelag. 
I samarbeid med Økonomiforbundet blei det halde temadag i tilknyting til skatte-
kurset; kurs i to ulike tema blei tilbydd i år; Rekneskap og årsoppgjør etter regn-
skapsloven (forelesar Andreas Ongre, statsautorisert revisor frå KPMG) og Klar for 
tilsyn med ny GRFS (forelesar tilsynsrådgiver i Finanstilsynet Bernt Jan Aaland og 
autorisert rekneskapsførar Jon Baggetorp).

32. Kontorlokale for Telemark Bondelag
Styret for Telemark Bondelag meiner at etablering av eit fagsenter for landbruk og 
naturbasert næring ved Nome videregående skole, Søve, vil vere svært styrkande for 
landbruket i Telemark. Det er eit ønskje at ulike organisasjonar innan landbruket kan 
ha kontorstad i tilknyting til fagsenter Søve. Styret for TB har gjort vedtak om at dei 
har ein intensjon om å flytte kontorlokala til Søve og at ein vil gå i dialog med andre 
organisasjonar innan landbruket med mål om å få til ei samling på Søve. 
Fylkesleiar og org.sjef hadde møte med Terje Kristoffersen, Nome vgs og represen-
tantar frå Nortura den 3. november om saka. Styret har sett på moglege kontorlokale 
på Søve og på nåverande kontorlokale. Pr nå er det ikkje ledige lokale på Søve som 
kan huse fleire organisasjonar.



56 57

Prosjekt
33. Inn på tunet. IPT-nettverk i Telemark  
Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og 
oppfølging av prosjektet Grøn omsorg  - grønt samarbeid i Te-
lemark. Eit permanent tilbydarnettverk blei etablert i mai 2008. 

Arbeidsutval 2014
Vetle Øverland, Skien – leiar, Ingrid Thorseth, Bø, Hanne Årlid, Seljord. Vara: Geir 
Holen, Bamble. Amund Johnsrud fungerer som sekretær for arbeidsutvalet.
Arbeidsutvalet har hatt tri møte: 12. mars, 4. september og 3. desember.

Årsmøte 2014
Årsmøtet i IPT Telemark vart halde torsdag 8. mai kl 19.00 heime hos Vetle Øver-
land på Meltvedt, Skien. Det møtte 11 med røysterett. I tillegg deltok ein del andre 
interesserte, da møtet var annonsert som ope for alle som ønskjer å vite meir om IPT. 
Utover vanlege saker var det orientering om IPT og aktivitetstilbod for personar med 
demens v/Ingunn Sigstad Moen frå Løten. Ingunn driv eit slikt tilbod på garden sin, 
og ho er medlem av Norges Bondelags fagutval for IPT.

Saker
Open gard
Eitt av Open gard-arrangementa i Telemark sundag 24. august vart gjennomførd hos 
Birgit og Vetle Øverland på Meltvedt. Der fekk publikum innsyn i IPT-drifta saman 
med den øvrige verksemda på garden Det var om lag 600 innom arrangementet.

Dyrsku’n i Seljord
Dyrsku’n var 12-14. september. 10 års-jubileet til IPT Telemark vart markert med 
ein eigen stand på Bondens Møteplass saman med dei andre  landbruksorganisasjo-
nane. Her fekk dyrsku’publikummet ein presentasjon av IPT og av nettverket.

Presentasjonsbrosjyre
Det er laga ei presentasjonsbrosjyre med en generell presentasjon av IPT. Brosjyren 
var klar til Dyrsku’n

Arbeidsplan for IPT i Telemark
IPT Telemark er invitert med i arbeidet med å lage arbeidsplan for IPT i fylket. Plan-
arbeidet skjer i regi av Fylkesmannen. Vetle og Amund deltok på eit innleiande møte 
om planarbeidet 5. desember, på Statens hus i Skien.

Deltakarar i nettverket/godkjente IPT-tilbod
Pr. 31. desember 2014 er det registrert 15 betalande deltakarar i IPT-nettverket i 
Telemark. 
Det er 11 godkjente IPT-tilbod i Telemark, innanfor Matmerk si godkjenningsord-

ning. IPT Telemark er registrert som foreining i Brønnøysundregistra, og har eige 
organisasjonsnummer. Kontingent pr. gardsbruk er sett til kr 500/år.

34. Prosjekt styrking av sauehaldet i Telemark
I 2011 blei det jobba med finansiering av saueprosjektet og prosjektet starta opp i 
mars 2012. Prosjektet har fått namnet ”Sauekjøtt, ja de e gøtt”. 
Bygdevis har rekneskap og ein del administrasjon for prosjektet. Eigarar av prosjektet 
er Telemark sau og geit, Telemark Bondelag og Telemark Bonde og Småbrukarlag. 
Torhild Sisjord, rådgjevar i Nortura, er tilsett som prosjektleiar i deltidsstilling. 
Prosjektet er ope, det vil sei at det er mogleg å komme med på det tidspunkt da pro-
sjektet tilbyr ein aktivitet som vedkomande kan ha nytte av. 
Saueprosjektet er nå inne i avslutninga og skal avsluttast 1. april 2015. Det har vore 
aktivitetar knytt til alle delar av sauehaldet. 
Hjelp i samband me planlegging av oppstart og utviding har vore eit gjennomgåande 
tema gjennom heile perioden. Det er utarbeid omlag 25 driftsplanar og mange av 
desse har resultert i søknad om tilskotsmidlar frå Innovasjon Norge. 
Elles kan nemnast samarbeid med Telemark Sau og geit på ulike arrangement. Dette 
er ein naturleg måte å gjere det på da me her snakkar om felles målgruppe. 
Tema som har vore på “plakaten” i 2014 er Hi-tec- bonden, kurs-serie i bruk av 
sauekontrollen, kurs før lamming for nystartarar og beitebruk.
Beitebruk har blitt spesielt vektlagt. Arbeid med å få på plass eit skadefellingslag 
for Telemark. Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells gjennomførte ein møteserie om 
gjerdehald i samarbeid med prosjektet. Kurs også i bruk av hand-holdt GPS.
Ein perm med nyttig informasjon til beitelaga (organisert beitebruk) har blitt utar-
beidd og blei presentert på TSG si haustsamling.
På området nettverksbygging og miljø, ispedd fagleg påfyll, kan nemnast turen til 
Sveits i august.

Slutning
Styret har ved arbeidsårets inngang allerede bak oss et stortingsvalg som ga ny re-
gjering, og en Landbruks- og matminister fra Fremskrittspartiet. Statsråd Listhaug 
hadde tidlig en målsetning om å besøke alle fylker, og 11. februar kom turen til Te-
lemark. Statsråden ble på besøket gjennom Telemark vist et godt tverrsnitt av land-
bruket i fylket vårt. Ved lunsj og orientering på Dyrsku’n i Seljord var det og lagt inn 
tid til samtaler med faglaga der leder og nestleder var representert.   
Arbeidet frem mot jordbruksforhandlingene var allerede godt i gang i bondelaga i 
Telemark. Med regjering av Frp og Høgre, og Mat- og landbruksminister Listhaug 
som vi allerede har stifta bekjentskap med, så måtte det bli krevende jordbruksfor-
handlinger. Årets krav i jordbruksforhandlingene bar preg av en offensiv organisa-
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sjon som forsøkte å være føre var. Klimasmart landbruk var inngangen som ble 
brukt. 
Statens tilbud ble en stor nedtur, kutt 250 mill på budsjett, en svært stor utflating på 
struktur, og elendig på korn noe som bar preg av et sentraliseringstilbud.  Begge fag-
laga sto skulder ved skulder denne gangen, konklusjonen ble likevel etter forholds-
vis kort tid, dette er ikke noe å føre forhandlinger på. Brudd og aksjoner ble raskt en 
realitet. Bondelaga i Telemark viste et svært godt engasjement. Aksjonene var alt fra 
brenning av låve, oppkjøp av egg, og traktor karavaner. 20. mai var det stor aksjon i 
Oslo, der deltakelsen fra Telemark var svært god. 
Nå fulgte en periode med aktiv politisk jobbing frem mot Stortingets behandling av 
jordbruksoppgjøret. Støtten fra politiske partier var stor, men nøkkelrollen lå hos 
regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig folkeparti. Det foregikk intense for-
handlinger mellom regjeringen og de to støttepartiene. Forhandlingene endte med at 
kuttet på 250 mill på budsjett ble nulla ut, og struktur utflatingen ble noe reversert. 
Dette var særdeles viktige grep for Telemark. 
Det går vel klart frem av slutningen at den politiske situasjonen med en minister fra 
Frp har betydd mye politisk jobbing for Telemark Bondelag. Det samme gjorde seg 
gjeldende ved ønske om boikott av Landbruks- og matministeren som åpningstaler 
på årets Dyrsku. Høstens budsjettbehandling ga på ny en krevende runde, lover og 
forskrifter sendes nær sagt kontinuerlig ut på høring og krever sitt.
Som rene Telemark-saker må nevnes den langvarige, og økonomisk tunge situasjo-
nen med overproduksjon av svinekjøtt som løste seg mot slutten av året.
Arbeidet med egen Landbruks- og matmelding for Telemark har tatt sin tid også 
dette året, spesielt med handlingsplan. 
Naturbruksskolen Søve, og fagsenter Søve, har blitt viet stor oppmerksomhet fra 
Telemark Bondelag.
Øvrig representasjon i styrer, nemnder og utvalg må sies å ha vært på det jevne.
Styret takker for godt samarbeid med lokallaga i Telemark Bondelag, vår adminis-
trasjon og øvrige samarbeidspartnere i året som har gått.

Styret for Telemark Bondelag
Kjell A. Sølverød Ann Kristin Teksle
Morten Rogn Gunleik Mæland
Mathias Kleppen Anne Grethe Hegnastykket
 -----------------------------------
 Jan Thorsen  Bergit Li

Meldingar
Telemark Bygdekvinnelag 
Styret:
Leiar: Torunn Hovde Kaasa, Tuddal. Nestleiar: Anne Grethe Hegnastykket, Bø. Sty-
remedlemmer: Gro Windsvoll Jøntvedt, Holla, Grethe Garstad, Bamble,  Ann-Helen 
Juve, Gjerpen, Inger Kristin Myhren, Sauherad. Mathias Kleppen, Sauland (TB). 
Inger Kristin Myhren bad om fritak frå styret hausten 2014.

Saker/arrangement:
Telemark Bygdekvinnelag har 18 lokallag og 535 medlemmer. Styret har hatt 7 møte 
og drøfta 31 saker. Årsmøtet var i Bø med Bø Bygdekvinnelag som vertskap.
Sal av boka ”Jordeple og søteple – potet og eple”.  Arrangert nettsidekurs, 11 del-
takarar. Aksjon sunn matglede, kurs for kurshaldarar i Seljord, 16. deltakarar. Tele-
mark Bygdekvinnelag hadde besøk av 34 kvinner og menn frå Setomaa i Estland 
i mai. Dei overnatta i Rauland og fylkeslaget hadde lagt opp program for dei. Te-
lemark Bygdekvinnelag var med på to standar under Dyrsku’n i Seljord; Bondens 
Møteplass og i matkvartalet. Fokus på medlemsverving.
Deltok på Norsk Eplefest Gvarv i september, medlemsverving, sal av bøker og bak-
eunderlag, utdeling av smaksprøver. 
Internasjonalt arbeid – hjelper bygdekvinner frå Estland med stand under Dyrsku’n, 
dei sel handarbeidsprodukt som mange kvinner i Estland har strikka. Vore engasjert 
med hjelpesendingar til Litauen. 

Telemark Bygdeungdomslag 
Telemark Bygdeungdomslag har ikkje hatt aktivitet i 2013. Norsjø Bygdeungdoms-
lag er i aktivitet og dekker Nome/Skien og Bamble Bygdeungdomslag har starta opp. 

Bygdevis 
Bygdevis er eit selskap eigd av Telemark Bondelag. Bygdevis skal drive kurs og 
kompetansetiltak spesielt retta mot landbruket og bygdene i Telemark. 
Styret for Telemark Bondelag er årsmøte for Bygdevis. Årsmøtet blei halde 10. april. 

Styret:
Jon Midtbø  (leiar) og Gunleik Mæland, Telemark Bondelag
Gro Windsvoll Jøntvedt, Telemark Bygdekvinnelag
Magne Heddan, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
Terje Kristoffersen, Søve vgs
Arbeidsutval: Jon Midtbø og Magne Heddan
Det er det halde to styremøte i 2014; 13/3 og 16/12. I tillegg har det vore uformelle 
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møte mellom leiar og fylkeskontoret. Telemark Bondelag har hatt administrasjonen 
for Bygdevis i 2014.

Aktivitetar i 2014
• Handtering og bruk av plantevernmidlar, kursdag fornying 26. mars 2014. Kur-

set var på Søve. 24 deltakarar. Forelesarar frå Norsk Landbruksrådgiving og 
Senter for arbeidshelse og miljø.

• Handtering og bruk av plantevernmidlar, 1. gongs kurs 3. april 2014. Kurset var 
på Søve. 41 deltakarar. Forelesarar frå Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet 
og Senter for arbeidshelse og miljø.

• Kurs i korndyrking; kurs starta i november 2013 og blei avslutta våren 2014. 
Sju kurskveldar + markvandring. 32 deltakarar, ei blanding av erfarne og ”nye” 
korndyrkarar. Forelesarar frå NLRØ. Fekk kompetansemidlar i 2013 frå Tele-
mark Fylkeskommune (TF) til kurset. Kurset var på Søve.

• Kurs grovfôrdyrking, trinn 1, kurs starta i februar og blei avslutta i juni 2014. 
Fire kurskveldar + markvandring. 27 deltakarar. Forelesarar frå NLRØ. Kurset 
var både for nybyrjarar og for dei som ville friske opp basiskunnskapen. Fekk 
kompetansemidlar frå TF til kurset. Kurset var på Søve. 

• Betre bonde – bedriftsleiing med bakkekontakt, kurset blei gjennomført januar/
februar 2014, 12 timar. Målgruppe var frukt- og bærprodusentar, samarbeid 
med prosjektet ”Frukt i fokus”. 19 deltakarar med ulik alder og erfaring. Kurset 
blei halde av vegvalsrådgjevar Ole Christen Hallesby. Fekk kompetansemidlar 
frå TF i 2013 til kurset. Kurset var på Norsjø hotell.

• Temakveld om pensjon blei halde 22. januar 2014 på Bø Hotell. Forelesar var 
advokat Rune T. Rylandsholm frå Norges Bondelag og avd.dir. Knut Martin 
Glesne, Gjensidige. Samarbeid med lokale bondelag. Ca 35 deltakarar. 

• Agronomkurs for vaksne. Kurs som starta hausten 2012, blei ferdig våren 2014. 
Nytt kurs er sett i gang hausten 2014, men fylkeskommunen har ikkje lenger 
høve til å krevje inn kursavgift for kurset. Frå og med hausten 2014 går derfor 
ikkje agronomkurset gjennom Bygdevis sin rekneskap.

• Prosjekt ”Sauekjøt – ja de e gøtt”. Rekneskap og noko administrasjon for pro-
sjektet.  
Prosjektet skal avsluttast 1. april 2015.

• Kvinnekonferansen ”Heilt rått kva kvinner kan” blei halde på Bø Hotell laurdag 
1. november. Ei arbeidsgruppe med representantar frå bondelaget, bygdekvin-
nelaget, Telemark Landbruksselskap og Dyrsku’n Arr arbeide med program og 
opplegg for konferansen. Målsetting med konferansen var å syne kva kvinner 
kan få til, lære om moglegheiter ein ikkje eingong visste eksistera, og i tillegg, 
utvide nettverket og bli inspirert. Totalt 83 personar frå heile fylket. Fekk kom-
petansemidlar frå TF til konferansen. 

• Uwaga! Kommunikasjon med utanlandsk arbeidskraft. Kurset var planlagt 11. 
mars 2014, men måtte avlysast da det meldte seg for få deltakarar. 

• Landbrukshelg 24. og 25. januar 2015 i Langesund, Samarbeid med Vestfold. 
Programutforming og motivasjon til større deltaking frå Telemark.

• Landbruksmelding for Telemark; tiltak i handlingsplanen: 
- Tankesmie for landbruket, første møte 18/12. 
- Auke bærproduksjonen i Telemark, bondelaget har dialog med FMLA. 
- Prosjekt storfekjøtt, Søve fått ansvar. Samarbeid med Nortura. Prosjektleiar 
blei tilsett i desember. 
- Lokalmat, omsetting. Dyrsku’n fått forprosjekt. 

• Bygdefolkets studieforbund (BSF) Telemark blei oppløyst i 2008. Ein del loka-
le BSF-utval har hengt igjen, Valborg Lindgren var kasserar/sekretær for fleire 
av desse. Følgjande BSF-utval er opphørt i 2014 og midlar er fordelt mellom 
lokalt bondelag, bygdekvinnelag og  skogeigarlag: Seljord, Hjartdal, Notodden. 
(Det same blei gjort for BSF-utvala i Bø, Sauherad og Nome i 2013.)

Totalt antal deltakarar på kurs i 2014: 260. I tillegg kjem deltakarar på kurs / tiltak i 
regi av saueprosjektet og agronomkurs for vaksne (17 stk våren 2014).

Jord- og skogbruksorganisasjonane sitt stipendiefond
Støtte til fagskoletilbod innan bedriftsleiing, økonomi og marknadsføring er belasta 
stipendiefondet. 
Stipendiefond 1.1.2014 kr. 262.957,96
Støtte, LØM kurs 2013, Søve kr. 25.000,-
Støtte, LØM kurs 2014, Søve kr.  25.000,-
Renter 2014 kr. 4.442,84
Stipendiefond 1.1.2015 kr. 217.400,80

Årsmelding for 2014 Norsk 
Landbruksrådgiving HMS 

Norsk Landbruksrådgiving HMS er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tje-
neste. Målet er bedre arbeidsmiljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Som 
medlem i NLR HMS får du tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og 
oppfølging av HMS på gården. All rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på 
gårdsbruk, basert på landbruksfaglig og medisinsk kompetanse. I samarbeid med lo-
kale bedriftshelsetjenester tilbyr NLR HMS bedriftshelsetjeneste til ca. 10.000 med-
lemmer over hele landet. Vi tilbyr også krisehåndtering og fagkurs.  Medlemmer får 
ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav.
 NLR HMS (tidligere Landbrukets HMS-tjeneste) ble fra 1. januar 2014 en fagavde-
ling i Norsk  Landbruksrådgiving.  Det blir ikke noe forandring på tjenestetilbudet 
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til våre medlemmer i 2015.  Det arbeides videre med å se på fremtidig organisering, 
samkjøring av de administrative oppgavene, avklaring på kontingentspørsmål og 
hvordan vi på en best mulig måte kan tilby bedriftshelsetjeneste og en helhetlig 
rådgivning til alle medlemmene i nye NLR HMS til en kostnadseffektiv pris. Av-
talene med de samarbeidene bedriftshelsetjenester fortsetter også som før fram til 
1.10.2015.
Landbrukets HMS-tjeneste er tilknyttet Samt i Bø (Senter for Arbeidshelse og Miljø 
i Telemark).

Virksomheten i 2014:
Telemark Bondelag og NLR HMS ønsker å fortsette det videre samarbeidet om 
HMS arbeidet i Telemark og ha et planleggingsmøte i året.  Det er avholdt et møte i 
desember 2014 hvor saker som var oppe til behandling var planlegging av aktiviteter 
og tilbud om kurs i 2015. 
Tema for gårdsbesøk er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. 
Det er gjennomført totalt 2 sikkerhetsdager på Søve vgs. Det er et tilbud til vgs sko-
ler med naturbrukslinjer og finansieres av Landbrukets Brannvernkomite. 
Det er gjennomført 1 kurs i Praktisk HMS-arbeid. 
Arbeidsmiljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring 
i HMS.
Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-ar-
beid. 
Kurset består av tre deler: 
• Del 1 med lærer: Motivasjon, holdninger og HMS.
• Del 2: 6 timer med E-læring.
• Del 3 med lærer: gårdsvandring i gruppe.
Målet er kurset er å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger 
på myndighetenes og KSL`s krav.
Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk landbruk.
Kampanjen Trygghet og helse i landbruket ble avsluttet høsten  2014.  Hele landbru-
ket går nå sammen i en felles innsats for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal bli 
et mer sentralt tema i kvalitetsarbeidet i landbruket. Under avslutningsarrangementet 
for kampanjen Trygghet og helse i landbruket undertegnet Norsk Landbruksrådgi-
ving en samarbeidsavtale med sju av landbrukets største varemottakere og leveran-
dører.
 Aslaug Øverland

Rekneskapsutdrag 2014
Resultatrekneskap

Driftsinntekter: Rekneskap 2014 Rekneskap 2013 Budsjett 2014
Rammeløyving 441 000,00 434 000,00 441 000 
Ekstraordinær rammeløyving 100 000,00   
Refusjonar/tilskot 367 420,76 280 122,18 220 000 
Inntekt kontortenester 35 000,00 30 000,00 30 000 
Overført 2013, IPT  3 798,65  
Inn på tunet  7 000,00 29 100,00 12 000 
Annonseinntekter 12 700,00  13 000,00  12 000 
Andre inntekter 6 160,00 3 000,00 5 000 
Fylkesleiar 240 000,00  236 000,00  240 000 
Sum driftsinntekter 1 209 280,76 1 029 020,83 960 000 

Driftskostnader:    
Lønskostnadar 191 174,55 204 773,20  220 000 
Kontorrekvisita, trykking 18 845,00 35 215,84 35 000 
Reise  45 314,55 59 282,40  75 000 
Møte/kurs 247 371,21 223 799,44  230 000 
Informasjon/materiell  25 319,40 13 851,00 20 000 
Gåver/løyvingar 6 850,00 18 806,00 20 000 
Aktivitetsmidlar lokallaga 103 600,00  75 700,00 80 000 
Fylkesleiar 322 796,60 320 734,15  308 000 
Inn på tunet 10 451,71  26 036,90 12 000 
Rammeløyving, overført 2015 100 000,00   
Sum driftskostnader 1 071 723,02 978 198,93 1 000 000 
Driftsresultat 137 557,74 50 821,90 -40 000 
Finanspostar    
Renteinntekter 34 432,95  47 620,22  40 000 
Årsoverskot/underskot 171 990,69  98 442,12 -   

Eigenkapital 1.1.2014 1 118 118,62   
Overskot 2014  171 990,69   
Eigenkapital 1.1.2015 1 290 109,31   
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Avdelingsrekneskap
Avdelingar Inntekter  Utgifter  Sum 
Generelt 666 776,76 -83 902,15 582 874,61 
Fylkesleiar 240 000,00 -322 796,60 -82 796,60 
Opplæring tillitsvalde 65 000,00 -5 374,00 59 626,00 
Styret -138 160,45 -138 160,45 
Leiarmøte 1 970,00 -48 410,96  -46 440,96 
Årsmøte  -   -100 535,40  -100 535,40 
Årsmelding 12 700,00 -12 900,00   -200,00 
Landbrukets HMS teneste 9 400,00  -    9 400,00 
IPT-nettverk 7 000,00 -10 451,71 -3 451,71 
Kornutval  -   -2 821,90 -2 821,90 
Grøntutval  -   -15 000,00  -15 000,00 
Aktivitetsmidlar lokallag 118 274,00 -103 600,00 14 674,00 
Open gard 10 000,00  -14 787,00 -4 787,00 
Dyrsku’n 78 160,00 -112 982,85 -34 822,85 
Sum 1 209 280,76 -971 723,02 237 557,74 
Avsett til 2015   -100 000,00 
Renter   34 432,95 
Overskot 2014   171 990,69 

Styret for Telemark Bondelag
Kjell A. Sølverød Ann Kristin Teksle
Morten Rogn Mathias Kleppen
Gunleik Mæland Anne Grethe Hegnastykket
  __________________________
  Bergit Li Jan Thorsen

Revisjon 
Frå og med 2011 blir rekneskapen til Telemark Bondelag ført som ein del av rekne-
skapen til Norges Bondelag. Rekneskapen blir derfor revidert av Norges Bondelag 
sine revisorar.

Medlemsoversikt pr. 31.12.2014 

Lokallag 31.12.2014 31.12.2013
80501 Eidanger 59 60
80601 Gjerpen og Solum    268 277
80701 Heddal 85 83
80702 Gransherad 21 21
81101 Siljan 80 77
81401 Bamble 121 111
81501 Sannidal/Skåtøy 83 83
81701 Drangedal/Tørdal 80 83
81901 Holla 59 56
81902 Lunde/Flåbygd 58 60
82101 Bø 136 137
82201 Saude og Nes 118 124
82601 Tinn 64 67
82701 Hjartdal 54 52
82801 Seljord 49 51
82901 Kviteseid 52 54
82903 Morgedal 34 35
83001 Nissedal 45 45
83101 Fyresdal 58 55
83301 Tokke 39 40
83401 Vinje 103 105

Direkte medlem 1 1
Sum 1667 1677
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Leiar og kasserar i lokallaga 
Lag Leiar/kontaktperson Kasserar
Bamble Erik Dahl Ingvald Dahl
 Dalsveien 88  Valleveien 
 3960 Stathelle 3960 Stathelle
Bø Hege Hegnastykket Hans Forberg
 Jønnebergvegen 60 Forbergvegen 118
 3803 Bø 3803 Bø
Drangedal og Tørdal Siv Anette Klovholt Moland Kjetil Bergan
 3760 Neslandsvatn 3753 Tørdal
Eidanger Svein Jonassen Kjetil Halvorsen
 Versvikvegen 70 Langangsvegen 427
 3937 Porsgrunn 3947 Langangen
Fyresdal Knut Harald Hegglid Knut Nesland
 3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Gjerpen og Solum Kim Erik Ellingsen Ivar Gulseth
 Håvundv. 299 Mælagt. 89B
 3713 Skien 3716 Skien
Gransherad Paul Åsmund G. Rokstad Kjell Aasland 
 3691 Gransherad 3691 Gransherad
Heddal Svein Sem Hans G. Holla  
 Heddalsv. 590 Hollavegen 124  
 3677 Notodden 3677 Notodden
Hjartdal Olav Tho Hilde Reisjå
 3690 Hjartdal 3697 Tuddal
Holla Per J. Obrestad Håkon Øygarden
 Skiensvegen 713 Romnesvegen 130 
 3830 Ulefoss 3830 Ulefoss
Kviteseid Trygve Straumsnes Trygve Straumsnes
 3853 Vrådal 3853 Vrådal 
Lunde og Flåbygd Simen Settendal Jarle Hegna
 3825 Lunde 3825 Lunde
Morgedal Terje Haugen Terje Haugen
 3848 Morgedal 3848 Morgedal
Nissedal Olav Borstad Kjetil Hølje Fjalestad
 Fjone, 3854 Nissedal Fjone, 3854 Nissedal

Sannidal og Skåtøy Ragnhild Fuglestveit Bente M. Tangen
 Kjølebrønnsv. 134 Gjerdev. 4
 3766 Sannidal 3766 Sannidal
Saude og Nes Hans Kortner Ryen Mikkel Aanderaa
 Gvannesvegen 319 Nesoddvegen 112
 3812 Akkerhaugen 3810 Gvarv
Seljord Marianne Vadder Tore Mæland
 Åmotsdalsvegen 124 3841 Flatdal
 3841 Flatdal 
Siljan Morten Nystad Svend Ole Øverbø
 3748 Siljan 3748 Siljan
Tinn  Åsne Irene Fossheim Sigmund Olav Strand
 Tverbergv. 275 3650 Tinn Austbygd
 3650 Tinn Austbygd
Tokke Kirsti Sandland Jørund Håvard Askje
 3891 Høydalsmo Skålebygdi 82, 3890 Vinje
Vinje Halvor Øygarden Ove Kringlegarden
 3890 Vinje 3893 Vinjesvingen
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Rekneskapslag/kontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag
Anders B. Lunde Regnskapskontor, Bjørkedalsvn. 385, 3948 Porsgrunn
 Dagleg leiar Anders B. Lunde
Augon Myrjord Rekneskapskontor, Askildtvegen 60, 3804 Bø
 Dagleg leiar  Augon Myrjord
Auver Brokka Rekneskapskontor, 3840 Seljord
 Dagleg leiar Auver Brokka
Bamble Regnskap SA, Boks 16, 3995 Stathelle 
 Dagleg leiar Svein Inge Nyhus
BG Økonomi AS, Tinngate 108, 3660 Rjukan
 Dagleg leiar Grete Alise Storli
Bringsvær Rekneskapstenester, Skålebygdi 315, 3890 Vinje 
 Dagleg leiar Signe Bringsvær
Bø Rekneskapslag BA, Boks 32, 3833 Bø
 Dagleg leiar Halvor Eika
Callisto Rekneskap AS, Postboks 79, 3832 Lunde
 Dagleg leiar Liv Astrid Funnemark
Din Regnskapsfører Kragerø AS, P.A. Heuchsgt 29, 3770 Kragerø
 Dagleg leiar Torild Sættem
Eggerud Finans AS, 3650 Tinn Austbygd
 Dagleg leiar Olav Eggerud
Fyresdal Rekneskapskontor AS, Boks 70, 3885 Fyresdal
 Dagleg leiar Helga Ramsvatn
Hjartdal og Gransherad Rekneskapskontor AS, Boks 12, 3665 Sauland
 Dagleg leiar Helge Bamle
RD Rekneskap AS, Høydalsmovegen 752, 3891 Høydalsmo
 Dagleg leiar Rune Djuve
Rising Regnskap AS, Risingv. 2, 3716 Skien
 Dagleg leiar Jørn Gjone
Seljord Rekneskapsservice AS, Slettentunet, 3840 Seljord
 Dagleg leiar Hans Olav Omtveit
Teleregnskap AS, Vekanvegen, 3840 Seljord
 Dagleg leiar Anund Holte
Treungen Rekneskapskontor, Boks 27, 3883 Treungen
 Dagleg leiar Augon Kåsa
Vekstra Tinn AS, Boks 31, 3661 Rjukan
 Dagleg leiar Hans Røysland
Vestmar Regnskapssenter AS, Strandgt. 9, 3750 Drangedal
 Dagleg leiar Elling Tørnes
Vest-Telemark Rekneskapsservice AS, Boks 68, 3886 Dalen
 Dagleg leiar Sigvart Asle Lie

Vest-Telemark Økonomi & Rekneskap AS, Granlivegen 1, 3850 Kviteseid
 Dagleg leiar Runnar Ruud / Aasulf Råmunddal
Vinje Rekneskapskontor AS, Raulandsv. 214, 3890 Vinje
 Dagleg leiar Grethe Sørbø Solstad
Øyfjell Rekneskapskontor, Øyfjell, 3890 Vinje
 Dagleg leiar Wenche Tvedt Trovatn
Aastad Rekneskap, Valleveien 44, 3960 Stathelle
 Dagleg leiar Hege Bråthen 

AVDELING SØVE
Søvevegen 12, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 91 87 00. E-mail: nome.vgs@t-fk.no
Hjemmeside: www.nome.vgs.no
Se også: www.naturbruk.no

Skoletilbudet 2015/16
• VG1 Naturbruk 
• VG2 Skogbruk – skogsoperatør
• VG2 Skogbruk - jakt, fiske og friluftsliv
• VG2 Landbruk og gartnernæring – inkl. husdyrfag
• VG2 Heste- og hovslagerfaget
• VG2 Landbruk og gartnernæring
• VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg
• VG3 Studieforberedende Vg3 naturbruk – generell eller spesiell studie-

kompetanse. Spesiell har fordypning i biologi eller kjemi og matematikk. 
• VG3 Landbruk - gir agronomfaglig utdannelse i landbruk
• VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

Søve tilbyr også voksenagronomkurs på deltid, fagskolestudium med agrotek-
nikertittel innen bedriftsledelse og økonomi, sauehold, foredling av naturba-
serte råvarer til mat og fordypningsoppgave, samt universitetskurs i skogbruk 
for NMBU/Ås. Fagskoletilbudene er planlagt startet opp høsten 2015. Søve 
fagsenter er i utvikling med prosjekter, fagdager, møter og kurs. 
Skolen har internat med 61 plasser, stallplass, kennel, smådyravdeling som alle 
kan brukes av elever ved skolen.
Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon. Velkommen skal du være!
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3,65 %
Ny rente 

driftskreditt:

Vi feirer 100 år 
og setter ned renten på driftskreditt 

I hundre år har vi finansiert norsk landbruk, og dette feirer  
vi med et kraftig kutt i driftskredittrenten. 

Landkredittbank.no/driftskreditt
Telefon 815 52 245

Profesjonell rådgjeving 
tilpassa behova dine

Som bedriftsleiar er det viktig å ta rette 
avgjerder og lønsame val. TINE Rådgiving vil 
vere kompetansepartnaren din med objektive, 
tverrfaglege og spisskompetente råd.

medlem.tine.no / medlemstelefon 51 37 15 00

Støtt vårt arbeid for betre vilkår for bonden!

Bli medlem i Norges Bondelag!
Innmelding kan skje via:

Heimeside Norges Bondelag: www.bondelaget.no
e-post Telemark Bondelag: telemark@bondelaget.no

Telemark Bondelag, tlf 35 95 90 30



- langsiktighet, sikkerhet og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års  
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med  
30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig  
perspektiv bak investeringene i kjøttproduksjonen.

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med 
den samme langsiktigheten som selve grunnlaget 
for sin virksomhet. En samarbeidspartner som 

også garanterer for avsetningen din, uansett hvor 
du bor eller hvor stor produksjon du har. Men 
kanskje aller viktigst : En samarbeidspartner med 
et overordnet mål om å bidra til best økonomi for 
bonde - både på kort og lang sikt .  
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XStore.no

Telemark Bondelag
Landbrukets hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv

Tlf. 35 95 90 30
E-post Telemark Bondelag
 telemark@bondelaget.no

Heimesida til Telemark Bondelag:
www.bondelaget.no/telemark

og
www.landbruketshus.no


