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Årsmelding 2014 
 

100 bønder og bygdefolk fra de fleste kommuner i Møre og Romsdal satte sammen med over 5.000 andre 

fra hele landet sitt preg på Oslo sentrum 20. mai i "Opptog for norsk mat”. (Foto: Arild Erlien) 
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Landbruket i Møre og Romsdal 

står for ein tidel av grovfôrbasert 

husdyrhald i landet og gir 

Mat og Miljø frå levande Bygder – og 

Arbeid til kvar tiande sysselsette 
 

ÅRSMELDING 
 

MØRE OG ROMSDAL 

BONDELAG 
 

2014 
 

Møre og Romsdal Bondelag 

Postadresse: 

Postboks 2047, 6402 Molde 
 

Besøksadresse: 

Fannestrandveien 63 (Felleskjøpet) 
 

Telefon: 71 20 28 90 

Mob/SMS: 41 41 88 71 
 

Direkte telefonnr. ansatte 

Arnar Lyche           41 41 88 71 

Arild Erlien            99 72 63 99 

Atle Frantzen            90 95 47 87 

Rose Bergslid           93 00 38 08 

Per Eldar Nakken         92 09 34 02 
 

Bank Norges Bondelag: 

8101.05.12891 
 

Org nr: NO 939 678 670 
 

E-post: 

more.romsdal@bondelaget.no  
 

Heimeside på internett: 

www.bondelaget.no/moreogromsdal  

Mørebenken på årsmøtet i Norges  

Bondelag 4.-5. juni 2014 på Lille-

hammer: F.v.: Petter Melchior, 

Norddal, styremedlem i Norges 

Bondelag, Nina Kolltveit Sæter, 

Surnadal, Gunnhild Overvoll, 

Stranda, Odd Helge Gangstad, 

Midsund, fylkesleder Inge Martin 

Karlsvik, Eide, Vegard Smenes, 

Averøy, Arne Rekkedal, Ørsta, 

årsmøteordfører Arne Magnus 

Aasen, Tingvoll, nestleder Anne 

Katrine Jensen, Gjemnes og  

organisasjonssjef Arnar Lyche. 
 

 

INNHALD 
 

mailto:more.romsdal@bondelaget.no
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 
 

1.1  Årsmøtet 2014 
ble holdt fredag 7. og lørdag 8. mars på Hotell Alexandra 

i Molde. 

   I forkant av fylkesårsmøtet ble det fredag 7. mars kl. 10.00 

– 16.15 holdt næringskonferanse med tema ”norsk mat 

på bordet?” med rekordstore 220 deltakere i bankettsalen 

på hotellet. 

   Konferansen samlet mange bønder, rådgivere, forvaltning, 

politikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskon-

tor, banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene i kom-

munene, og andre som har et varmt hjerte for lokal matpro-

duksjon og norsk mat på bordet, og ble den gode møteplas-

sen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samlet seg til 

dialog og inspirasjon.  

   Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- 

og Småbrukerlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

og inngikk som en del av faglagenes fylkesårsmøter og 

Fylkesmannens samling for landbruksansatte i kommunene 

(se program og omtale kap. 4.2 – side 16) 

   Fredag 7. mars kl. 17.00 – 18.00 ble det holdt lukket 

møte, der nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, 

holdt en kort innledning om aksjonsplaner og aksjonsaktivi-

teter. Deretter var det drøfting av aksjonsaktiviteter i grup-

per. Utsendingene var delt inn seks regionale aksjonsutvalg. 

   Årsmøtet i M&R Bondelag ble holdt lørdag 8. mars kl. 

09.00–13.30. Det møtte i alt 52 personer med stemmerett, 

av disse 43 utsendinger fra 37 lokallag, årsmøteordfører 

Oddvar Tynes, styremedlem i Norges Bondelag, Nina Koll-

tveit Sæter, 5 fra fylkesstyret, 2 fra M&R Bygdekvinnelag. 
 

 

 

   Totalt deltok det 75 personer på årsmøtet lørdag 8. 

mars. Invitert gjester og påmeldte uten stemmerett var nest-

leder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, æresmedlemmene 

Guttorm Kjelsvik, Vestnes, Gunnar Waagen, Tingvoll og 

Gunnar Wentzel, Molde, 1. vara til styret Trond Malmedal, 

varaordstyrer Ivar Aae, 3 fra valgnemnda som ikke var ut-

sending til årsmøtet og 5 fra fylkeskontoret. Videre deltok 

nestleder i Nortura sentralt, Kari Redse Håskjold, Volda, 

nestleder i Nortura Vest, Linda Gjerde Myren, Norddal, 

leder i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Olav Håkon 

Ulfsnes, Aure, leder i M&R Sau- og Geit, Odd Bjarne Bjør-

dal, Ørsta, styremedlem i TYR, Asbjørn Undlien, Gjemnes, 

leder i Nei til EU M&R, Ole Kvalheim, Molde, og Helge 

Halvorsen, Halsa, Mikal Skodjereite, Skodje og Fredrik 

Mork Håskjold, Volda. Styremedlem i Norges Bondelag, 

Nina Kolltveit Sæter, møtte også for Tine Midt-Norge, og 

medlem i valgnemnda, Birgit Oline Kjerstad, møtte for Tine 

Meieriet Vest. 

   Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra samar-

beidende organisasjoner var blant de 220 deltakerne som 

deltok bare på næringskonferansen fredag. 

   I fylkesleders tale ved Inge Martin Karlsvik og årsmøtetale 

ved nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, ble mange 

aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringer og 

muligheter for Bondelaget tatt opp. Talene dannet grunnlag 

for den påfølgende generaldebatt.  

    Årsmøtet godkjente årsmelding 2013, regnskap 2013, 

arbeids- og tiltaksplan 2014-2015 og budsjett for 2014. 

 
Landbrukskonferansen i forkant av fylkesårsmøtet i Bondelaget samlet 220 deltakere (Foto: Arnold Hoddevik) 

Fylkesstyret 2014: 
Foran nestleder Anne Katrine 

Jensen, Gjemnes og fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik, Eide.  

Bak fra venstre: Odd Helge 

Gangstad, Midsund, Gunnhild 

Overvoll, Stranda, Arne  

Rekkedal, Ørsta og vara  

Trond Malmedal, Fræna.  

(Foto: Arild Erlien). 
 



4 

  
Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (t.v.) gjestet fylkesårsmøtet 7. og 8. mars 2014 (Foto: Arild Erlien) 

 

Årsmøtet vedtok å sende ut to uttaler: 
 

UTTALE 1: Rekruttering 
Bonden har verdens viktigste yrke. Uten bønder blir det 

ingen matproduksjon. Og verden trenger mer mat!  

   Om lag 20 prosent av bøndene i Møre og Romsdal er over 

62 år og snittalderen ligger godt over 50.  

   Bygdeforskning slår fast i sin trendundersøking at bare 46 

prosent av bøndene i Møre og Romsdal vil råde barna til å ta 

over bruket.  

   Med andre ord – vi har et krevende utgangspunkt. Men 

skal vi greie å nå mål om økt norsk matproduksjon må vi ha 

rekruttering. Hva skal til for at ungdommen vil satse i land-

bruket? Landbruket er langsiktig. En investering i bruksut-

bygging skjer minst i et 20 års perspektiv og krever forut-

sigbare rammevilkår for næringa. Tidsperspektivet går langt 

ut over fireårsperioden til den sittende regjering.  

   Det er helt nødvendig med en brei politisk enighet, på 

tvers av partier, om å legge til rette for økt rekruttering i 

landbruket. I tillegg til forutsigbarhet, kreves det velferds-

ordninger, arbeidsinnsats og inntjening på linje med resten 

av samfunnet. Får vi en situasjon framover der ingen vil 

forplikte seg og alt for mye blir avhengig av tilfeldig og 

kortsiktig politikk, vil ungdommen velge enklere levemåter 

med mindre risiko. Resultatet blir investeringstørke i land-

bruket, nedlagte gårdsbruk og redusert norsk matproduksjon. 

 

UTTALE 2:Norsk mat på bordet? 
For å nå målet om økt norsk sjølforsyning må vi styrke jord-

vernet for å sikre matjorda til produksjon av god og trygg 

mat i Norge til kommende generasjoner. Det er kun 3 pro-

sent av arealet i Norge som er matjord, og halvparten av 

dette er egnet til korndyrking. 

   Men det er ikke nok med effektivt jordvern. Den største 

avgangen av dyrka jord skyldes ikke nedbygging, men at 

jorda ikke lenger blir drevet. Tall fra Statens landbruksfor-

valtning viser nedgang i jordbruksareal i Møre og Romsdal 

på om lag 50 000 dekar siste 10 år. Det tilsvarer omtrent alt 

jordbruksareal i Fræna kommune.  

   Hvis vi skal øke matproduksjonen på norske ressurser må 

vi snu denne dramatiske utviklingen og høste gode avlinger 

på all dyrka marka. Men dette vil ikke skje hvis det ikke er 

mulig å hente en næringsmessig økonomisk gevinst for dette 

arbeidet. Det må derfor bli mer lønnsomt for bonden å ha 

god drift på matjorda. 

 

Valg 
Inge Martin Karlsvik ble gjenvalgt som fylkesleder. Anne 

Katrine Jensen ble gjenvalgt som nestleder og som styre-

medlem. Odd Helge Gangstad ble gjenvalgt som styremed-

lem. Gunnhild Overvoll og Arne Rekkedal var ikke på valg 

til styret.  

   Som varamedlemmer til styret ble gjenvalgt Trond Mal-

medal, Petter Melchior og Oddvar Mikkelsen.  

   Oddvar Tynes og Ivar Aae ble gjenvalgt som ordfører og 

varaordfører i årsmøtet. 

 

Vestnes Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 
Under årsmøtemiddagen ble Vestnes Bondelag utnevnt til 

Aktivt Lokallag 2013. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik 

overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder Grete Mis-

fjord og nestleder Anders Skavnes. Aktivt Lokallag i hvert 

fylke får kr 5.000 frå Norges Bondelag. Laget går videre til 

konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. 

   Styret i M&R Bondelag vil som «Aktivt Lokallag» for 

2013 utnevne et lokallag som har holdt jamn, stor og god 

aktivitet, og vært kandidat til utnevning i flere år. Fylkesla-

get har vurdert flere aktuelle lokallag.  

   Medlemsverving er tillagt vekt ved kåring av Aktivt Lo-

kallag. Lokallaget har fått mange nye medlemmer de siste 

årene. I 2013 fikk de 12 nye medlemmer. 

   Lokallaget hadde i tillegg til god medlemsverving varierte 

aktiviteter i 2013: Uttale til jordbruksforhandlingene, og 

medlemsmøte om uttalen med kveldsmat, Arrangert ÅPEN 

GARD, Fjøsvandring i flere fjøs, m.a. i nytt mjølkefjøs, 

Julebord, Restefest, Studiering, Hele styret på Hurtigrutetur, 

Bondevenn-kampanje med frukost til politikere og andre, 

Mange gode mediaoppslag i lokalaviser, regionaviser og 

NRK Møre og Romsdal, Brev til kommunen om konse-

sjonspraksisen, Tatt opp utviklingsplan for Gjermundnes, 

Planlagt medlemsverving - ringer potensielle nye medlem-

mer, Rundballeaksjon, Utdeling av 750 matvalg-brosjyrer i 

samband med stortingsvalget, Stand på Syltemartna 

 

 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte vand-

repremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2013 til 

nestleder Anders Skavnes og leder Grete Misfjord i 

Vestnes Bondelag. Til høyre nestleder i Norges Bondelag, 

Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien). 
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1.2 Styret 
Inge Martin Karlsvik, Eide – leder 2010 (nestl  08, v 05) 

Anne Katrine Jensen, Gjemnes n.leder 2013(v 06- vara05) 

Arne Rekkedal, Ørsta – valgt -11 (1.vara frå 10) 

Odd Helge Gangstad, Midsund – valgt -12 

Gunnhild Overvoll, Stranda – valgt -13 

Merete Bolme, Sunndal – nestleder Bygdekvinnelaget 

Therese Aasen Fossem, Gjemnes– leder Bygdeungdomslag 
 

Vararepresentanter til styret: 

1) Trond Malmedal, Fræna - valgt -12– møter fast 

2) Petter Melchior, Norddal – valgt -11 (3.vara fra 10) 

3) Oddvar Mikkelsen, Surnadal – valgt -12 

 

1.3 Ordstyrer i årsmøtet: 
Ordstyrer: Oddvar Tynes, Stranda – v 12 

Varaordstyrer: Ivar Aae, Averøy – v 12 

 

1.4. Utsendinger årsmøtet i Norges 

Bondelag 2014: 
1. Arne Rekkedal, Ørsta   (2013/2014)  Møtt 

2. Gunnhild Overvoll, Stranda (2013/2014)  Møtt 

3. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (2014/2015)  Møtt 

4. Odd Helge Gangstad, Midsund (2014/2015)  Møtt 

5. Trond Malmedal, Fræna   (2014)   Forfall 

6. Petter Melchior, Norddal (2014)  Møtt 

 

Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år: 

1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal 

2. Vegard Smenes, Averøy    Møtt 

3. Tore Våde, Volda 

4. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 

5. Grete Skar Misfjord, Vestnes 

6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag  

 

1.5. Valgnemnd 
Hans Frafjord, Vestnes (leder)  (2013/2014/2015) 

Geir Hole, Ørsta    (2013/2014/2015) 

Birgit Oline Kjerstad, Haram (nestleder) (2014/2015/2016) 

Jens Kristian Eikrem, Tingvoll  (2014/2015/2016) 

Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes  (2015/2016/2017) 

Varamedlemmer for 1 år: 1) Søren Johan Øveraas, Vest-

nes, 2) Inge Moen, Vanylven og 3) Oddveig Gikling-Bjørnå, 

Sunndal 

 

1.6. Utval, talspersoner og sentrale 

tillitsvalgte 2014/2015: 
Utval/arbeidsorgan: representant (i parantes ansv. sekr): 

 Arbeidsutvalg/Mediautvalg: Leder, nestleder, org sjef  

 Styremedlem i Norges Bondelag:  

Nina Kolltveit Sæter, valgt 2013 

 Ordfører i årsmøtet Norges Bondelag:  

Arne Magnus Aasen, valgt 2013   

 Representantskapet i Norges Bondelag:  Leder vara 

nestleder (Org.-sjef) 

 Landbruksselskapet M&R:  Leder vara nestleder  

 Grøntsektoren: Audun Skjervøy, vara Ole Sigbjørn 

Iversen  

 Bygdekvinnelaget:  Arne Rekkedal,  vara Odd Helge 

Gangstad (Myrbostad/Bergslid) 

 Bygdeungdomslaget:  Anne Katrine Jensen, vara Trond 

Malmedal (Frantzen) 

 Den Norske Matfestivalen, Ålesund: Birgit Oline Kjer-

stad/Arne Rekkedal  (Erlien) 

 Samarbeidsutval Gjensidige: Leder, org sjef  

 Styret Innovasjon Norge:  Anne Katrine Jensen  

 Rovdyrtalsperson:  Gunnhild Overvoll (Frantzen) 

 Kulturlandskapsgruppa Landbruksavdelinga: Odd 

Helge Gangstad, vara: Trond Malmedal (Erlien) 

 Distriktsrådet HV 11: Per Devold, Rauma vara: Anne 

K. Jensen (Erlien) 

 4 H - årsmøtet: Trond Malmedal,  vara: Anne Katrine 

Jensen,  (Erlien) 

 Inn på Tunet:  Gunnhild Overvoll (Frantzen) 

 Mjølkeprosjekt Sunnmøre/Vestlandet: Per Kr. Gjerde  

 Mjølkeprosjekt Nordmøre: Oddvar Mikkelsen  

 Prosjekt Auka smågrisproduksjon – styringsgruppe: 

Hans Frafjord  

 Samarbeidsrådet landbruket i Midt-Norge:  Inge 

Martin Karlsvik, Vara: Anne Katrine Jensen (Org.-sjef) 

 Skuleutvalet Gjermundnes landbr.-skule:  Anne Kat-

rine Jensen, vara: Org.-sjef  

 Småsamfunnsgruppe FMLA:  Arne Rekkedal  

 Rådgivende utvalg for verneområdestyret i Trollhei-

men: Oddvar Mikkelsen (repr. for Bondelagene i Møre 

og Romsdal og Sør-Trøndelag).  

 Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen: Fridjon 

Døving. Vara: Geir Arne Myren. 

 Faglig rådgivende utvalg for Geiranger-Herdalen: 

Inger Johanne Tafjord 

 Prosjekt Grønn Forsking i Midt-Norge: kontaktperson 

i fylkesstyret: Gunnhild Overvoll. 

 "Storfeprosjektet på Sunnmøre" – styringsgruppa: 

Inge Martin Karlsvik 

 Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk i Møre og Roms-

dal”- styringsgruppa: Arne Rekkedal  

 Prosjekt "Auka sau- og storfekjøtproduksjon i M&R 

– styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik 

 Rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt gardsdrift?”, leder i 

styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik (Nakken) 

 

1.7 Æresmedlemmer i  

M&R Bondelag 
Guttorm Kjelsvik, Vestnes      (Utnemnt på årsmøtet 2003) 

Gunnar Waagen, Tingvoll       (Utnemnt på årsmøtet 2007) 

Gunnar K. Wentzel, Molde     (Utnemnt på årsmøtet 2012) 

Jørgen Holte, Volda                 (Utnemnt på årsmøtet 2013) 

 

Samarbeidande organisasjonar og samarbeids-

organ med sekretariat ved Bondelagskontoret: 
 

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag: 

Leder Gunvor D. Friisvold, Rauma, Sekretær Anne Turid 

Myrbostad/Rose Bergslid 
 

Møre og Romsdal Bygdeungdomslag: 

Leder Therese Aasen Fossem, Gjemnes, Sekretær: Fylkes-

kontoret 

 

SAMARBEIDANDE ADVOKATKONTOR: 
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz ved Ole Houlder Rødstøl. 

Julsundvn. 4, 6412 Molde.  

Tlf. 71 24 94 00 – e-post: ohr@ovgj.no 

Advokatfirmaet er lokalisert i Molde, Kristiansund, Ålesund 

og avd.-kontor på Sunndalsøra, Åndalsnes, Ørsta og Sjøholt.
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2. Arbeidet i styret 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det holdt 8 styremøter (21. januar, 

26. februar, 11. mars, 9. april, 26. mai, 29. august, 3. oktober 

og 9.-10. desember), og behandlet 44 protokollerte saker. 

   Fem styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde 

   21. januar møtte nestleder i rovviltnemnda i region 6, 

Toril Melheim Strand, med innledning, orientering og sam-

tale om rovviltpolitikken. (Se omtale side 50). 

   26. februar ble fylkesstyremøte holdt i Surnadal i for-

kant av møtet mellom fylkesstyrene i Bondelagene i Nord-

Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (se side 18) 

   11. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjo-

nene til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. 

Styremøtet ble holdt på Skarstua på Skaret (se side 8). 

   9. april møtte assisterende landbruksdirektør Ottar Long-

va med orientering og samtale med styret om nasjonal for-

deling av bygdeutviklingsmidler, SMIL og RMP. 

   26. mai deltok utsendingene til årsmøtet i Norges Bonde-

lag på Lillehammer 4.-5. juni på møtet. På styremøtet var 

det markering av 50-årsdag til organisasjonssjef Arnar Ly-

che. Videre var det gaver og avtakking av førstekonsulent 

Anne Turid Myrbostad, som gikk av for aldersgrense 62 år 

med siste arbeidsdag 28. mai. 

   29. august ble det holdt styremøte på Quality Hotel Wa-

terfront i Ålesund. Leder i Rauma Bondelag, Anders 

Øverbø og selvstendig næringsdrivende Arnt Øyvind Siem 

var tilstede med orientering, presentasjon og spørsmål/svar 

av ulike planer i Rauma, bl.a prosjekt Støveldans. Styret 

deltok dagen før på seminaret «Matkultur og reiseliv» under 

matfestivalen i Ålesund. (Se side 44). 

   3. oktober var årsmøterunden i lokallagene hovedsaka. 

   9.-10. desember var det styremøte på Sagafjord Hotel på 

Sæbø i Ørsta med innlagte nyttige og lærerike gardsbesøk 

på Rekkedal Gjestehus og hos pelsdyroppdretterne Jetmund 

og Svein Arne Øye på Øye i Norangsdalen (Se side 37). 

   Foruten ordinære styremøter, er det holdt telefonmøter i 

samband med jordbruksoppgjøret. 

 

2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2014: Rovviltpolitikken 
Nestleder i rovviltnemnda i region 6, Toril Melheim Strand, 

Nesset, deltok på styremøtet 21. januar. Gjennom innled-

ning, orientering og samtale med fylkesstyret ble det ei god 

og nyttig oppdatering på rovviltpolitikken. I drøftingene ble 

det særlig lagt vekt på hva som er aktuelt i Møre og Roms-

dal, om hvordan arbeidet i rovviltnemnda fungerer og hva 

som er den politiske situasjonen. (Se omtale side 50). 

 

SAK 2/2014: Aksjonsplanlegging - aktiviteter og 

tiltak 2014 
Styret peker på vurderinger, aktiviteter og tiltak, som blir 

lagt til grunn for videre planlegging. Endelig aksjonsplan 

drøftes senere. 

 

SAK 9/2014: Valg til årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret sender brev til valgnemnda der fylkeslaget kommer 

med vurdering av aktuelle kandidater. Forslag på kandidater 

er fortrolig. 

 

SAK 11/2014: Uttale jordbruksforhandlingene 2014  
Styret vedtar uttalen for Møre og Romsdal Bondelag foran 

jordbruksforhandlingene 2014 i lag med representanter for 

samarbeidende organisasjoner i utvidet styremøte. Styret er 

igjen imponert over mange og gode uttaler fra de lokale 

Bondelag i fylket og fra samarbeidende organ. (se side 8). 

 

SAK 12/2014: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret drøfter og vedtar fordeling av representanter til ut-

valg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte i Møre og Roms-

dal Bondelag 2014/2015. 

 

SAK 14/2014: Oppsummering av næringskonferan-

sen og årsmøtet 
Styret sier i sin oppsummering at de er tilfreds med gjen-

nomføringa av næringskonferansen og årsmøtet 7.-8. mars. 

 

SAK 15/2014: Rapport Norges Bondelag: ”Melke-

produksjon for fremtiden” 
Styret diskuterer melkerapporten og tar med det som kom 

fram til videre diskusjon i etterkant av melkeseminar til 

høsten. Rapporten foreslår ingen drastiske endringer, men 

legger i grove trekk opp til en videreføring av eksisterende 

politikk. 

 

SAK 16/2014: Strategisk diskusjon rundt miljøvir-

kemiddel og fylkesvis BU 
Assisterende landbruksdirektør Ottar Longva er tilstede med 

orientering og samtale med styret om nasjonal fordeling av 

bygdeutviklingsmidler, SMIL og RMP. Styret sender brev 

til styret i Norges Bondelag, og vil vurdere å ta kontakt med 

andre fylkeslag om saka. 

 

SAK 20/2014: Askeladdprisen 2014 
M&R Bondelag nominerer Kristin Waagen ved Tingvollost 

i Tingvoll som kandidat til Askeladdprisen 2014. 

 

SAK 21/2014: Aksjonsplaner og aksjonsgrupper 
Styret slutter seg til Norges Bondelags firedelte aksjonspla-

ner og gjennomføring av aksjoner hvis det blir brudd i jord-

bruksforhandlingene. Styret oppnevner seks regionale ak-

sjonsgrupper for gjennomføring av aktiviteter lokalt. 

 

SAK 22/2014: Årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret og utsendingene diskuterer sakene som skal opp på 

årsmøtet, og fordeler hvem som skal holde innlegg og 

fremme saker. 

 

SAK 23/2014: Jordbruksforhandlingene 2014 – 

oppsummering, evaluering av aksjoner og videre 

arbeid 
Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å gå til brudd 

i årets jordbruksforhandlinger. Fylkesstyret er godt fornøyd 

med gjennomføringa av aksjonene, oppslutninga og medie-

dekninga. og at lokallag og bønder på eget initiativ setter i 

gang tiltak i tillegg til det som er planlagt av fylkeslaget og 

Norges Bondelag. Godt gjennomslag i media har synliggjort 

landbrukets krav. Men styret ser også klare forbedrings-

punkter på noen områder ved at organisasjonen bør være 

mindre forutsigbar m.h.t. aksjoner. Det bør tenkes nytt ved 

eventuelle seinere aksjoner. 
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SAK 25/2014: Deltakelse på lokallagsårsmøtene 
Styret fordeler deltakelse i lokallagene. Lokale årsmøter er 

en viktig øvingsarena for styrets medlemmer, og viktig are-

na for meningsutveksling mellom medlemmer og signal inn 

til fylkesstyret. Styret ser på medlemspleie som viktig. 

 

SAK 26/2014: Politikerarbeidet foran valget 2015 
På bakgrunn av innspill i styret arbeider fylkeskontoret 

videre med opplegg og planer for politikerkontakt fram til 

kommune- og fylkestingsvalget 2015. Arbeidsutvalget i 

Bondelaget avtaler møter med fylkesstyrene i partier vi ikke 

hatt møter med siste årene. Vurdere også møte med leder og 

sekretær i noen partier vi jevnlig har hatt møter med. Styret i 

lokallagene arbeider opp mot de politiske partiene lokalt. 

 

SAK 28/2014: Drøfting og evaluering styrearbeidet 
Styret har diskusjon og evaluering av arbeidet i styret, og 

hva som forventes av styret, kontoret og organisasjonen. 

 

Ref.sak 8.4: Høring - Endring av forskrift om regu-

lering av svine- og fjørfeproduksjonen 
Legges fram som orienteringssak på møtet 3. oktober. Fyl-

keskontoret sender kommentarer om spredeareal til Norges 

Bondelag, etter e-posthøring i styret (se uttalen side 48) 

 

Ref.sak 8.5: Beitekrav/mosjonskrav 
Legges fram som drøftingssak på styremøtet 3. oktober som 

forberedelse til årsmøterunden. Som konklusjon er at M&R 

Bondelag stiller seg bak beitekravet/mosjonskravet. Samti-

dig er det svært viktig å finne alternative praktiske løsninger 

der god beiting ikke er gjennomførbart. Ekstra kostnader i 

form av økt tidsbruk og tilrettelegging dekkes over jord-

bruksavtalen. (se side 48) 

 

SAK 29/2014: Tema og plansjer til årsmøterunden 
Aktuelle tema som kan brukes i foredrag på årsmøterunden i 

lokallagene blir lagt fram og gjennomgått på møtet. 

 

SAK 30/2014: Ekstraordinær utbetaling til fylkes- 

og lokallag 
Styret vedtar bruken av tildelte midler fra utbyttet Norges 

Bondelag har fått utbetalt fra kollektiv gruppelivsordning i 

Gjensidige. Ekstraordinære midler til fylkeslaget på kr. 

100.000 brukes til samling Unge Bønder, utadrettet virk-

somhet og kr 25.000 til felles styremøte neste år med annet 

fylkeslag. Ekstraordinære midler til lokallagene legges på 

toppen av de øvrige midlene. Hele beløpet kr 221.367 forde-

les til lokallag etter søknad. Noe av beløpet settes av til 

spesielle tiltak i lokallagene og ekstra deltakelse fra lokalla-

gene på ledermøtet. (se side 15) 

 

SAK 31/2014: Høring – forvaltningsplan for verne-

områdene i Trollheimen 
Fylkesstyrene i Sør – Trøndelag Bondelag og Møre og 

Romsdal Bondelag gir felles uttalelse til revisjon av forvalt-

ningsplan for verneområdene i Trollheimen. Styret slutter 

seg til de foreslåtte endringer i vernereglene. (se side 48) 

 

SAK32/2014: Fagsenter Gjermundnes v.g. skole 
Styret gir innspill til arbeidsgruppa som skal lage rapport om 

hva fagsenter på Gjermundnes kan inneholde: Et eventuelt 

fagsenter må utvikle/tilby kompetanse og tjenester som 

næringa etterspør. For eksempel kan et kompetansesenter 

bygges opp med gårdsbruket Gjermundnes som utgangs-

punkt. Ved å drive utstrakt forsøksvirksomhet og praktisk 

utprøving kan skolen bidra til å utvikle landbruket i regio-

nen. I tillegg vil undervisningen ved skolen bli styrket. Etab-

lering av høyere utdanningstilbud, f. eks bachelor i plante-

dyrking, bør vurderes. 

 

SAK33/2014: Høring ny forskrift om produksjons-

tilskudd og avløsertilskudd 
Styret kommer med høringsinnspill til Norges Bondelag. Ny 

forskrift må ikke utformes slik at den stimulerer til økt spe-

kulasjon for å få mest mulig i tilskudd, og samtidig gjøre 

grensegangene i regelverket mer uklare. (Se omtale side 47) 

 

SAK34/2014: Grunneierrepresentasjon i styret for 

Trollheimen verneområde 
Styret slutter seg til utkast til brev der de tar til orde for at 

søknaden fra et enstemmig styre i Trollheimen verneområde 

om å utvide styret med to grunneierrepresentanter blir tatt 

opp til ny vurdering. (Se omtale side 49) 

 

SAK35/2014: Oppsummering årsmøtene i lokallaga 
Gjennomføring av årets årsmøterunde har vært vellykket 

med fordeling av styremedlemmer på møtene. Det er nyttig 

og lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag hvert 

år. Det bør være praksis at det skal være besøk på alle års-

møter fra styret eller kontoret.  

 

Sak 36/2014: «Aktivt Lokallagsmidlar» 2014  
Styret fordeler kr 221.367 i Aktivt Lokallagsmidler for 2014 

til  lokallaga. Styret er imponert og svært glad for de mange 

gode aktivitetene som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbud 

til medlemmene og medlemsverving.  

 

Sak 37/2014: Oppsummering ledermøte på Stranda 
Styret godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen med 

et positivt helhetsinntrykk. Både faglig og sosialt ble det et 

vellykket ledermøte med mye faglig påfyll. Godt program 

ga motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget. 

 

SAK 38/2014: Oppfølging melkerapport/konferanse 
Møre og Romsdal Bondelag ber styret i Norges Bondelag 

behandle notatet som oppsummerer melkekonferansen 

”Norsk melk – nå og framover” som et landbrukspolitisk 

innspill. (Se omtale side 21) 

 

SAK 41/2014: Utviklingsprosjektet Malawi 
Fylkeslaget støtter Malawiprosjektet for 2014 med kr 10.000 

 

SAK 42/2014: Regionalt næringsprogram for 2015 
Fylkesstyret påpeker at det ser ut til å være et gap mellom 

regjeringens ambisjon om å støtte de som vil vokse, og det 

reelle behovet med tanke på å holde jordbruksarealene i 

hevd og produsere på norske ressurser. Med bakgrunn i den 

generelle kostnadsveksten foreslår Møre og Romsdal Bon-

delag noen endringer (Se omtale side 44) 

 

SAK 43/2014: Strategi for endring av RMP  
Styret i M&R Bondelag støtter Fylkesmannens forslag til 

endringer i revisjon av Regionalt miljøprogram for 2015. 

(Se omtale side 44) 
 

SAK 44/2014:Innspill jordbruksforhandlinger 2015 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger fra styrets 

drøfting til styremøtene på nyåret. Styret sender forslag til 

uttale for jordbruksforhandlingene 2015 til lokallagene for 

høringsinnspill til fylkeslaget. Høringsfrist 15. februar 2015. 
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3. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2014 

 
Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 11. mars 2014 på Skarstua ved Molde 

Sittende foran f.v: nestleder Anne Katrine Jensen, fylkesleder Inge Martin Karlsvik, styremedlemmene Arne 

Rekkedal og Odd Helge Gangstad, og i midten Gunnhild Overvoll og Trond Malmedal. 

Stående bak f.v.: Organisasjonssjef Arnar Lyche, Reidar Lindset (Norsvin), landbruksdirektør Anne Berit 

Løset, Rose Bergslid (Bioforsk), Olav Håkon Ulfsnes (Felleskjøpet N&R), Birgit Oline Kjerstad (Tine Meieriet 

Vest), Odd Bjarne Bjørdal (M&R Sau- og geitalslag), Ivar Aae (Landbruk Nordvest), Audun Skjervøy (grønt-

talsperson i M&R Bondelag og  Øyvind Karlsen-Heinåli (TYR). (Foto: Arild Erlien). 
 

Fylkeslaget drøftet uttalen i flere styremøter. Styret drøftet 

på styremøtet 17. desember 2013 synspunkter og vurdering-

er om ”bakteppet” for landbrukspolitikken og spørsmålene i 

studieheftet om jordbruksforhandlingene 2014. Dette ble i 

desember sendt til lokallagene, slik at de kunne komme med 

sine høringsinnspill til fylkeslaget innen 15. februar 2014. 

 

Fylkesleder og organisasjonssjef deltok på flere medlems-

møter i lokallagene i forkant av fylkesstyrets behandling av 

uttalen. 

 

Arbeidsutvalget i Møre og Romsdal Bondelag bestående av 

fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef hadde møte på 

Bondelagskontoret 21. februar for å forberede utkast til 

uttale. Her ble innkomne innspill gjennomgått og vurdert. 

 

Dette førsteutkastet ble lagt fram for styret på møtet i Surna-

dal 26. februar for innspill. Jordbruksforhandlingene 2014 

var også tema på møtet mellom fylkesstyrene i Bondelagene 

i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i 

Surnadal 26. og 27. februar. 

 

Det kom inn 40 uttaler og innspill. Av disse fra 30 lokale 

Bondelag og 10 fra samarbeidende organisasjoner. 

Uttaler fra disse 30 lokale Bondelag: Aure og Tustna BL, 

Austefjord og Bjørke BL, Averøy BL, Eide BL, Eidsdal og 

Norddal BL, Fræna BL, Gjemnes BL, Gossen BL, Halsa 

BL, Hildre og Vatne BL, Hjørundfjord BL, Hustad BL, 

Liabygda BL, Midsund BL, Molde BL, Nesset BL, Rauma 

BL, Rindal BL, Skodje BL, Stranda BL, Straumsnes BL, 

Sunnylven BL, Surnadal BL, Tingvoll BL, Valldal BL, 

Vestnes BL, Ytre Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL, Ålvund 

BL. 

10 samarbeidende organisasjoner: Felleskjøpet, Fjordane 

Pelsdyravlslag og Midt-Norsk Fôr SA, Grøntutvalet på Vest-

landet, M&R fylkeskommune, Norske Landbrukstenester, 

Norsk Kasjmirlag, Norsvin M&R, Nortura, Tine Vest, TYR. 

 

Under generaldebatten på vårt fylkesårsmøte 8. mars kom 

det også fram mange viktige synspunkter. 

 

Styret behandlet uttalen i utvidet styremøte 11. mars i 

lag med representanter fra 9 regionale samvirke- og land-

bruksorganisasjoner. I ei innledende generell runde la orga-

nisasjonene fram synspunkter til uttalen. Fylkesstyret i Bon-

delaget gikk gjennom uttalen etterpå i eget møte. Uttalen ble 

gjennomgått og godkjent av styret på e-post i etterkant av 

styremøtet før fristen 14. mars. 
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Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 11. mars:  

 Birgit Oline Kjerstad, Haram (styremedlem Tine Vest), 

 Olav Håkon Ulfsnes, Aure (leder Felleskjøpet N & R), 

 Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (leder M&R Sau- og geit), 

 Reidar Lindset, Vestnes (fylkesleder Norsvin),  

 Øyvind Karlsen-Heinåli, Rauma (fylkesleder i TYR), 

 Ivar Aae, Averøy (styreleder Landbruk Nordvest) 

 Audun Skjervøy, Norddal (grønttalsperson Bondelaget) 

 Rose Bergslid, Tingvoll (rådgiver Bioforsk) 

 Landbruksdirektør Anne Berit Løset (observatør). 
 

Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, 

styremøte og medlemsmøter. Alle uttalene ble kopiert, sendt 

ut, og gjennomgått til det utvida styremøtet, og sendt til 

Norges Bondelag. Styret er igjen imponert over mange og 

gode uttaler frå dei lokale Bondelag i fylket og frå samar-

beidande organ. 

 

Uttale jordbruksforhandlingene 2014 
 

Oppsummering over mest prioriterte tiltakene 
I alle år har vi krevd kronemessig lik utvikling med andre 

næringer, og at gapet til en viss grad skal tettes. Dette prin-

sippet må videreføres. Det er viktig å ha stort fokus på de 

overordnete prinsippene. Det er lite trolig at det er flertall på 

Stortinget for å redusere samlet støtte, men det ligger an til 

vesentlig omfordeling. Målet må være å få til en best mulig 

avtale. Det må legges kloke strategier på hva en kan for-

handle om og hva vi må stå steilt på, og det er særdeles 

viktig at forhandlingsutvalget får handlingsrom. Med under-

skudd på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring for melketilfør-

selen på sikt, må vi stimulere til økt arealproduktivitet. Det 

er viktig å øke matproduksjon på norske ressurser. 
 

Pris 
Handlingsrommet som tollvernet gir må utnyttes så mye 

som mulig. For enkelte husdyrproduksjoner er markedssitu-

asjonen vanskelig, men for storfe, lam og melk skal det være 

rom i markedet for å øke prisene vesentlig. 
 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må minst være på nivå som tidligere og aller 

helst økes. Det er særdeles vanskelig å akseptere en ned-

gang. Produktiviteten må stimuleres. Unngå tilskudd til 

uproduktive dyr. Arealtilskudd må ikke tas ned, men en 

økning stimulerer ikke til økt arealproduktivitet. Å omdis-

ponere budsjettmidler fra andre ordninger til investeringstil-

skudd, er ikke ønskelig. Velferdsordningene må følge kost-

nadsutviklingen. 
 

Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktigere å bevare 

strukturen i husdyrtilskuddene enn på areal. Det er viktig å 

beholde beitekravet, med tanke på å bremse strukturutvik-

lingen. Beiting er og med å legitimere støttenivået til land-

bruket blant forbrukerne. 
 

Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Frakttil-

skudd og distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt, er viktigst. 

Vi mener at distriktsvirkemidlene er viktigere enn struktur-

differensierte tilskudd når det gjelder å holde landbruket i 

distriktsfylkene i gang.  

   Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og med 

garantert distriktsvirkning og bør være et av de prioriterte 

tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til faktisk levert pro-

dukt og kompenserer kostnadene etter mengde. Distriktstil-

skuddet imøtekommer derfor også de litt større brukene i 

forhold til kostnadene som følger med produksjonsomfang-

et. Dessuten har det ikke kostnadsdrivende effekt på leiejord 

slik som arealtilskudd. De er billig å forvalte og lett å kont-

rollere.  
 

Forenkling 
Møre og Romsdal Bondelag er åpen for forenklinger i til-

skuddsforvaltningen, men det er viktig å vite konsekvensene 

før en gjør endringer. Generelt er det viktig å forenkle regel-

verk slik at skjønnsmessige vurderinger blir redu-

sert/eliminert. Vi vil beholde dokumentasjonskravet i ferie- 

og fritidsordningen, mens sykeavløsningsordningen bør 

forenkles. Søknad til kun en instans, og denne bør kunne 

hente inn all informasjon elektronisk og fullføre saksbe-

handlingen. På grunn av ulik praksis og kvalitet på saksbe-

handlingen i kommunene, samt skeivfordeling av midlene, 

bør det vurderes å legge SMIL-midlene til fylket. Produk-

sjonstilskudd: Med et oppdatert husdyrregister kan antall 

søknadsomganger reduseres til en per år, men med 2 utbeta-

lingsdatoer. Det er viktig å videreutvikle en kartbasert platt-

form for arealtilskudd. Erstatning for tap av sau på beite 

reduseres fra to til en ordning. (”Tap av sau på utmarksbei-

te” og ”Erstatning for beitedyr tatt av rovdyr ”) Ellers er 

behovet for forenkling i selve tilskuddsystemet overdrevet. 

Bonden bruker lite tid på å søke om tilskudd. 
 

Korn og kraftfôr 
Kraftfôrprisen må være uendret dette året. Dette fordi det 

blir vanskelig for husdyrnæringene å ta ut merkostnadene i 

markedet. For svin og egg er det overproduksjon og i melke-

sektoren må en eventuell markedsmulighet brukes til å heve 

inntekt. Heving av kornøkonomien bør komme på produsert 

mengde, ikke minst for å øke total produksjon. Derfor må 

det komme som pris-/kvalitetstilskudd, eller må det dekkes 

ved prisnedskriving. På nåværende tidspunkt er det vanske-

lig å ta ut kornprisøkning oppover i verdikjeden. Kornbon-

den må få dekt kostnadsøkning. Utnytt handlingsrommet 

innenfor dagens tollvern for å stimulere norsk matkornpro-

duksjon.  
 

Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Investeringstilskudd blir viktig for å få fornyet bygnings-

massen på grunn av stort etterslep. Spesielt viktig med til-

skudd der arealressursene begrenser muligheten for å bygge 

stort. Investeringsfond er en god ide. Dette kan brukes til 

investeringer i driftsapparat, grøfter, nydyrking, jordkjøp 

etc. Ref. leiejordsproblematikk.  
 

Miljøvirkemiddel 
Grøftetilskudd: I dag teller kornareal det dobbelte av annet 

fulldyrka areal når midlene skal fordels mellom fylkene, 

mens det ikke blir tatt hensyn til for eksempel nedbør og 

jordsmonn. Dette er urimelig forskjellsbehandling. For 

mange i Møre og Romsdal vil eventuell grøfting være avgjø-

rende for om jorda går ut av drift eller ikke. Det må legges 

til rette for at også ”tilfeldig” vedlikeholdsgrøfting kan utlø-

se tilskudd. Ordningen med antall meter grøft er ikke god. 

Det må heller være andel av godkjent kostnadsoverslag. Vi 

ønsker å prioritere friske midler inn til denne ordningen. 

Tilskuddsats må dobles. Vi må også få inn ei ny ordning 

med tilskudd til nydyrking. Dette er nødvendig for å produ-

sere nok vinterfôr.  

SMIL: Det er viktig for legitimiteten for ordningen blant 

bøndene at det meste av pengene går til aktive bønder.  
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Næringskonferansen ”Norsk mat på bordet” i Molde 7. mars samlet rekordmange 220 deltakere. På første benk politiker-

ne Jenny Klinge (Sp), Frank Sve (Frp), Rigmor Andersen Eide (KrF), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Småbrukarlagets 

leder Merete Furuberg og Bondelagets nestleder Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien). 

 

Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. For å 

øke både legitimiteten og produksjon må tilskudd langt 

større grad stimulere produktivitet. Mer markedsmessig 

fokus. Det er utfordringer med salget, men vi må dekke 

etterspørselen for å unngå import. Kostnaden med å nå sta-

tens mål om økologisk produksjon må dekkes av staten. 

Viktig å stille krav til det offentlige om innkjøp! 

 

Velferdsordninger 
Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 

med andre næringer. Folk med næringsinntekt må kunne 

avløse hverandre. Samdriftsmedlemmer og ektefelle må 

kunne ta sykdomsavløsning. Tilskudd til avløsning til fe-

rie/fritid og til sykeavløsning må ha et løft. Det er mer kre-

vende å være avløser nå enn før. Derfor er det rimelig å anta 

at kostnadene til avløser vil stige. Nye brukere bør få halvt 

avløsertilskudd første driftsår, uten krav til dokumentasjon. 

Utbetaling av avløsertilskudd minst to ganger i året. Satellit-

ter i purkering bør få avløsertilskudd ut fra sitt reelle pro-

duksjonsvolum. 

 

Erstatningsordninger 
På tross av store avlingstap, spesielt i indre deler av fylket, i 

2013, er det ingen lokallag som kommenterer erstatnings-

ordningene spesielt. 

 

Kjøtt og egg 

Svin: Det beste tiltaket på kort sikt for å styrke økonomien 

i svineproduksjonen er å sørge for markedsbalanse. Vi vil ha 

uendret målpris under forutsetning av uendret kraftfôrpris. 

Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemiljøene 

i distriktet, og bør styrkes. Det er også viktig at innfrakttil-

skuddet på slakt blir økt. Satellitter i purkering må få avlø-

sertilskudd og produksjonstilskudd ut i fra sitt reelle produk-

sjonsvolum, og ikke hva som er inne på telledato. Økt dyre-

tallsstøtte på kr 1000 for de første 35 purkene og kr 30 for 

de første 1400 slaktegrisene. Det må legges til rette for at 

kjøttbeinmel fra andre dyreslag igjen kan brukes til fôrmid-

del til svin. 

 

Storfe: Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris 

til bonde betydelig opp. Det må stimuleres til økt storfe-

kjøttproduksjon, både i melkeproduksjonen og ammekupro-

duksjonen. Distriktstilskuddet storfekjøtt må økes betydelig. 

Det er viktig for økonomien i husdyrproduksjonene at inn-

frakttilskuddet på slakt blir økt. Dette er særlig viktig for 

distriktene. Stadig flere ammekyr får ikke kalv. Det må bli 

lønnsomt å få i kalv i ammekyrne. Dette kan gjøres ved at 

tilskudd per mordyr endres til tilskudd per fødte kalv. Til-

skudd til avlsarbeid innen kjøttfe må økes betraktelig. Vi ber 

om at det utarbeides en økonomisk opptrappingsplan for 

ammeku og storfekjøttproduksjon. Det bør betales høyere 

investeringstilskudd til driftsbygninger der oksekalven blir 

framfôret. Dette gjelder også i selvrekrutterende storfekjøtt-

produksjon. Ved tilgang til friske midler bør kvalitetstil-

skuddet til storfekjøtt økes. 

 

Lam: En del av tilskudd til vinterfôra sau må over på til-

skudd til lammeslakt. Dette for å stimulere kvalitet og pro-

duksjon, og ikke til å ha uproduktive dyr til over telledato. 

Vi viser til rapport nr. 4/2014 fra arbeidsgruppe til jord-

bruksforhandlingene ”Utredning av endring av produksjons-

tilskudd for sau/lam og geit/kje”. Her er det utredet 3 ulike 

modeller (A, B og C) for fordeling av husdyrtilskudd til sau 

og lammeslaktstilskudd. Vi anbefaler modell B. Ellers vil vi 

heve tilskudd til sauer som går på utmarksbeite (for å unngå 

for mye beiting på dyrka mark). Pris på lam kan øke vesent-

lig. Det er underskudd i markedet og derfor mener vi det er 

rom for å heve prisene. Høyeste sats for produksjonstilskudd 

opp til 150 vinterfôra sauer. Eventuell vekst i tilskudd må 

komme i dyregruppen over 100 sauer. 

 

Egg: Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med 

overproduksjonen. Det må fokuseres på næringsstoffregn-

skapet på enkeltbruk. Lokalisering må ta hensyn til sprede-

areal. 

 

Grønnsaker, frukt og potet 
Vi vil ha økt distrikts- og kvalitetstilskudd for industribær. 

Dette er enkelt å administrere og en svært viktig sak for 

bærproduksjonen i Møre og Romsdal. Sortsutviklingspro-

sjekt for industrijordbær må få målrettet støtte, og det må 

innføres økonomiske tiltak når det gjelder godkjenning av 

plantevernmidler for små kulturer. 

   Det er stort investeringsbehov i frukthagene. Det er mange 

gamle trær som produserer lite, og det er nye eplesorter det 

satses på. 
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Styret og ansatte i Møre og Romsdal Bondelag var i desember på besøk hos pelsdyrbøndene Svein Arne Øye (t.v.) og Jet-

mund Øye i Ørsta. Videre ser vi Atle Frantzen, Per Eldar Nakken, Arne Rekkedal, Anne Katrine Jensen, Gunnhild Over-

voll, Rose Bergslid, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche og Odd Helge Gangstad. (Foto: Arild Erlien). 

 

Melk 
Melk må være hovedsatsingsområde i årets jordbruksfor-

handlinger. Kostnadsøkningen de siste årene har vært formi-

dabel. Med stor avgang av melkeprodusenter, og med mål 

om økt produksjon, må lønnsomheten bedres. Inntektene i 

melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjennom-

snittet i landet. Og nedgangen i melkeproduksjonen er større 

enn i resten av landet. Målprisen må økes med 20 øre. 

Samdrifter må kunne starte opp når som helst på året. 

Geiteholdet er et viktig bidrag i norsk matproduksjon. Det er 

viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av geitemelk 

og geitekjøtt for å styrke produksjonsmiljøet. Vi ønsker å 

styrke distriktstilskuddet til geitemelk i klyngene med gei-

temelkprodusenter. 

 

Kvoter 
Det viktigste med kvotesystemet er å beholde regionsvise 

kvoter og selve kvotesystemet. Lokallagene er delt mellom å 

beholde dagens kvotetak og felles på 750 tonn. Styret ser at 

det kan være fornuftig med felles regelverk for samdrifter og 

enkeltbruk både når det gjelder kvotetak og kvoteleie. Bon-

delaget bør ikke fronte dette inn i forhandlingene, men det 

kan være noe å forhandle om. Viss vi må kompromisse om 

kvoteregelverk, er det bedre med et felles kvotetak for alle, 

enn økt kvote utover 750 tonn. 

 

Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Skatteregelverket må stimulere til at bruk i drift blir solgt i 

stedet for at de blir nedlagt. Selger må også få beholde en 

større del av salgsgevinsten ved salg av jord til tilleggsjord. 

Samboerpar må på lik linje med gifte ha mulighet for å dele 

inntekten fra gårdsdriften. Med dagens regelverk må en av 

partene betale arbeidsgiveravgift. Hardere beskatning på 

kapitalinntekter innført i 2005 må fjernes fordi dette slår 

spesielt hardt ut for personlig næringsdrivende og i særde-

leshet jordbruk. 

   Bonden må kompenseres for kostnadsøkning på grunn av 

økt dieselavgift. 

 

Annet 
 Pelsdyr - pelsdyrfôr må fortsatt ha frakttilskudd. Pelsdyr-

farmer i Møre og Romsdal får nå fôret fra Trondheim. Vi 

vil gi tilskudd til finansiering av en sertifiseringsordning i 

pelsdyrnæringen. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per født 

kalv. Fødte kalver stimulerer til produksjon og en bedre 

bevaring av rasene. 

 Bikuber – økt tilskudd på kr 200 per bikube. Disse er av-

gjørende for produksjon av frukt og bær. Birøktnæringa 

trenger å få økt produksjonstilskudd slik at inntektene fra 

denne produksjonen kan nærme seg resten av landbruks-

næringa. 

 Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging. Et hogstlag 

koster kr 2600 per time i drift. Disse timene må være ef-

fektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden. Markedssitu-

asjonen for tømmer i Midt-Norge er unik. Industrien får 

ikke hentet inn nok lokalt tømmer. 

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog.  

 Beredskapslageret for korn må inn. 

 Kvalitetstilskudd på lam og et eventuelt kvalitetstilskudd 

på storfeslakt må ikke avkortes med hensyn til taket på 

husdyrtilskudd. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 
 

 
Lars Helge Skarbø (t.v.), Carlos Ruiz Ramos, og Kristine 

Skarbø tok imot ledermøtet i tunet. (Foto: Arild Erlien). 
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Kap. 4   Organiasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstal 2014 
 

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

  i 2014 2014 2013 

 SUNNMØRE 
 

 

  Vanylven og Syvde 3 59 59 0 

Rovde 2 25 23 2 

Sande 0 21 21 0 

Vestre Sunnmøre 8 82 80 2 

Volda og Dalsfjord 2 62 65 -3 

Austefjord og Bjørke 4 73 69 4 

Ørsta 4 81 82 -1 

Follestaddal 1 20 20 0 

Hjørundfjord 5 66 65 1 

Ørskog 3 33 30 3 

Eidsdal og Norddal 1 41 43 -2 

Valldal 1 54 58 -4 

Stranda 2 53 54 -1 

Sunnylven 1 69 70 -1 

Geiranger 0 7 7 0 

Liabygda 3 22 19 3 

Stordal 0 28 28 0 

Sykkylven 8 92 95 -3 

Skodje 4 55 54 1 

Giske 2 53 53 0 

Hildre og Vatne 5 47 43 4 

Ytre Haram 0 37 37 0 

Fjørtoft og Harøy 1 17 18 -1 

    

 

 

 

Lokalt Bondelag Nyinnmeldte 31.des 31.des Endring 

  i 2014 2014 2013 

 ROMSDAL 

Molde 16 122 116 6 

Vestnes 8 137 134 3 

Rauma 6 163 167 -4 

Nesset 4 85 87 -2 

Midsund 3 25 25 0 

Gossen 2 47 48 -1 

Fræna 3 133 135 -2 

Hustad 4 88 89 -1 

NORDMØRE 
    Eide 5 78 77 1 

Averøy 4 128 135 -7 

Frei 0 21 21 0 

Gjemnes 11 168 171 -3 

Tingvoll 1 90 95 -5 

Straumsnes 0 71 73 -2 

Sunndal 8 108 110 -2 

Ålvund 1 57 60 -3 

Surnadal 16 207 196 11 

Todalen 0 37 37 0 

Rindal 4 196 197 -1 

Aure og Tustna 4 125 125 0 

Halsa 4 77 82 -5 

Smøla 3 58 58 0 

Direkte medlem 2 5 3 2 

Møre og Romsdal 169 3323 3334 -11 

 

 

100 bønder og bygdefolk fra Møre og Romsdal deltok  

i Oslo 20. mai i "Opptog for norsk mat”. (Foto: Arild Erlien) 
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4.2  Organisasjonssaker 
 

Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 

og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 

MEDLEMSTAL –169 NYINNMELDTE 
Medlemstalet er 3.323, som er 11 færre enn året før.  

   Totalt vart det i kalenderåret 2014 innmeldt 169 nye med-

lemmer (167 nye i 2013, 131 nye i 2012, 117 nye i 2011, 

160 nye i 2010, 171 nye i 2009, 106 nye i 2008, 106 nye i 

2007, 149 nye i 2006, 167 i 2005, 145 i 2004, 155 i 2003 og 

181 i 2002). 

   Av totalt 3.323 medlemmer var det 1.628 medlemmer med 

bruk (1.674 året før) og 1.695 personlege medlemmer og 

husstandmedlemmer (1.660 året før). 

   Kvart år er det mange som får purring, og seinare varsel 

om stopp av medlemskapen grunna ubetalt kontingent. I 

2014 var det fleire medlemmer som ikkje betalte kontingent, 

og som i henhald til Norges Bondelag sine lover vart strokne 

som medlem ved utgangen av same år. 

   Gjennom melding om opphøyr vert dei varsla om følgjer 

det kan få for medlemsfordelar som er knytt til medlemska-

pet. Gunstige personforsikringar, rabatt på skadeforsikringar 

og landbruksforsikringar gjennom Bondelaget sin samar-

beidspartnar Gjensidige er medlemstilbod som opphøyrer 

når medlemskapen vert stoppa.  Det same gjeld rabattord-

ningane gjennom Landbrukets Fordelsprogram Agrol, og å 

kunne ta del i Norges Bondelag sin avtale med Landkreditt 

om banktenester. Ein vekstkonto i Landkreditt er ein spare-

konto for medlemar i Norges Bondelag og skal til ei kvar tid 

vere ein av marknadens beste sparetilbod. 

   Medlemskontingenten er Norges Bondelag sin viktigaste 

inntektskjelde, og er avgjerande for kva moglegheiter vi har 

til å løyse dei mange arbeidsoppgåvene som ligg foran oss. 

   Mange lokallag og enkeltpersonar gjer ein god jobb for å 

verve medlemmer. Men auken blir ikkje større når det også 

er mange som går ut. I motsetnad til mange andre fylker har 

for mange i M&R den oppfatning at når du ikkje lenger har 

mjølk er du ikkje lenger ordentleg Bondelags-medlem!! Alt 

for mange melder seg ut av Bondelaget når dei sluttar med 

mjølk og kjøtt, sjølv om dei framleis sit som grunneigarar. 

   Brukskontingent er til frådrag i rekneskapen og frådrag for 

personleg kontingent i sjølvmeldinga. 
 

MEDLEMSVERVING 
Fylkesstyret meiner medlemstilslutninga i Møre og Romsdal 

er for svak også jamført med samanliknbare fylker. Sjølv om 

vi i fjor hadde 169 nyinnmeldte medlemmer, har vi heile 

netto minus 11 medlemmer. Styret registrerer at nokre lag 

arbeider godt og konstruktivt med medlemsverving, og vi 

ser gjerne at fleire lokallag følgjer opp! 

   Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert sak i 

heile organisasjonen som tema på styremøter, i lokallags-

brev, møter og kurs, årsmøtet og leiarmøtet. Innmeldings-

skjema vert utsendt i ulike brev og lagt ut på møter. Med-

lemsverving er sett opp som sak på fylkesstyremøtene. 

   Medlemspotensialet er stort. Når fylkeslaget berre har som 

medlemmer litt over halvparten av alle bønder i Møre og 

Romsdal som nyt godt av Bondelagets arbeid med jord-

bruksavtalen, grunneigarsaker, skatt, avgift, lover m.m, er 

målet å auke medlemstalet endå meir. 

   Lokallag og einskildpersonar som har gått inn for oppgå-

va, har vist at det er lett å verve nye medlemmer. Det vikti-

gaste er å spørje folk om dei vil bli med i Bondelaget!! 

 
 

 
 

   Medlemsoversikta (Side 12) viser at fleire lokallag har fått 

mange nye medlemmer. 

   Det er ei utfordring at vi har for få aktive brukarar som 

medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på å få tak i 

fleire av dei uorganiserte. Styret vil ha sterkare fokus på 

kven som er medlemmer, og kven vi skal ivareta interessene 

for. Det er eit godt argument at Bondelaget forhandlar fram 

betydelege resultat for bøndene. 

Verveansvarleg 
Verveansvarleg er eit nytt verv i lokallaget etter vedtekts-

endring på årsmøtet 2012. Verveansvarlig skal følgje med 

på medlemsutviklinga i eige lag og sørge for at verving er 

eit punkt i årsmeldinga og at det vert teke opp i årsmøtet. 

Det er viktig at nyinnmeldte får høyre frå lokallaget innan 

rimeleg tid. Verveansvarleg skal følgje opp utmeldte, spesi-

elt bruksmedlemar med spørsmål om vidare medlemskap, 

alle som overtek ein gard må bli spurt om medlemskap. 

Heile styret bør bidra med å gå gjennom medlemslistene. 
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Vestnes Bondelag var Aktivt Lokallag 2014 i M&R, og  

en av tre kandidater som Årets Lokallag i Norges Bonde-

lag. Her frå september med ei helside i Bondebladet. 

 

Verveargument: 
Forhandlingsrett for landbruk som næring og pådrivar for 

politisk forståing for matproduksjon i Norge. Arbeider for 

næringsgrunnlag og produksjon på gardar av ulik størrelse 

og levande bygder. Norges Bondelag tek vare på eigarrettig-

heiter for alle eigarar av landbrukseigedom. Interesse-

nettverk i alle kommunar. Eit høgt og stabilt medlemstal gir 

auka forhandlingsstyrke og påverknadskraft. 

Kontingent og fordelar ved medlemskap: 
Brukskontingent er til frådrag i rekneskapet og frådrag for 

personleg kontingent i sjølvmeldinga. God rabattordning på 

forsikring med Gjensidige for medlemar. Gode tilbod med 

Agrol og Agrolkortet. 

”Tørre og spørre” 
Vervekampanjen ”Tørre og spørre” vart lansert i 2012, og 

gjekk ut 2014. Målet var å utvikle ein langsiktig vervekultur 

blant medlemane i Norges Bondelag der det å verve nye 

medlemar til velfungerande lokallag vert oppfatta som ei 

naturlig oppgåve.  

   Prosjektleiar i Norges Bondelag, Kaja Heltorp, heldt på 

leiarmøtet på Stranda 7.-8. november eit engasjerande inn-

legg om”Tørre å spørre”. Ho framheva kor viktig det er med 

aktive og synlege lokallag. Og alle må tørre å spørre - frå 

hjerte til hjerte og ansikt til ansikt! 

Brotet i forhandlingane 
Møre og Romsdal Bondelag fekk 22 nye medlemmer i peri-

oden 13.-23. mai etter brotet i jordbruksforhandlingane 13. 

mai. Også på landsplan såg forhandlingsbrotet ut til å ha ein 

positiv innverknad på medlemstalet i Norges Bondelag. 

 

LOKALLAG 
Det er 45 lokale bondelag i fylket, som er det same som 

året før. Fylkeslaget har 10 kvinnelege lokallagsleiarar, 

som er 1 meir enn året før. Etter årsmøterunden hausten 

2014 er det registrert nye leiar i 11 lokale Bondelag. 

   Ingen lokallag er slått  saman siste året, men er drøfta i 

fleire lag. Det er venta at fleire lag slår seg saman i 2015. 

Styret har drøfta danning av Bondelag for heile kommunen. 

I 10 kommunar er det fleire enn eitt lokallag. Noregs Bonde-

lag legg ikkje noko press på dette, men det er ei klår oppfat-

ning at kommunevise lag er fagleg og politisk viktig for 

Bondelaget slik det også er i andre liknande organisasjonar. 

   Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 

fleire år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medlemene 

får dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag som 

ikkje vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit styre. 

   Samanslutning er ikkje nedlegging av lag. Laget sine med-

lemer, arkiv og kapital blir berre slått saman. 

   Fylkeslaget tilbyr lokallag bistand i samband med saman-

slutning. Lovene plikter lokallaga å halde årsmøte kvart år. 

    Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fastset-

te satsar for m.a. betalande medlem og prosent av innbetalt 

kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde årsmøte 

siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og overført til 

aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 

  

ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta har gjerne ei fin ramme med god servering og 

aktuelt tema, og med besøk frå fylkeslaget. I nokre lag har vi 

fått melding om at det er vanskeleg å skaffe ny leiar. 

   Fristen for å halde årsmøtet i lokale bondelag er innan 1. 

november kvart år. Fylkeslaget oppmodar om å halde 

årsmøtet så tidleg som mogleg om hausten. Styret ser på 

lokale årsmøter som ein viktig arena for meiningsutveksling 

mellom medlemmer og signal frå lokallaga inn til styret. 

   Ved handsaming av arbeids- og tiltaksplan for 2014-2015 

ønskte styret slik som året før at det vart satt opp plan for 

årsmøta i lokallaga i oktober. Fleire fylkeslag og organisa-

sjonar som Allskog og Tine har sett opp  årsmøtedato lokalt. 

   På styremøtet 29. august vart fylkesstyremedlemmene og 

tilsette ved kontoret fordelt for deltaking i lokallagsårsmøta. 

Denne lista vart sendt lokallaga i lokallagsbrev 11. septem-

ber saman med meldingsskjema om val, rapport lokallagsar-

beid og aktivitetsmidlar, forslag på innkalling og sakliste til 

årsmøte, adresseetikettar og medlemslister. 

   På førespurnad sender vi ut ajourført medlemsliste og 

etikettar for medlemene i laget gjennom heile året, og svært 

mange lokallag nyttar seg av dette. 

   Fylkeslaget oppmoda valnemndene i lokallaga om å prøve 

å få minst ein tredel kvinner. Vidare bør valnemnda ut frå 

laget sin økonomi drøfte godtgjersle til styret og møtegodt-

gjersle ved representasjon utanfor kommunen. Fleire lag 

nyttar maks-satsen for avløysing under sjukdom. 

   Styret prøvde å fordele og prioritere lokallag kor dei ikkje 

har vore på besøk tidlegare. Lokallaga tok direkte kontakt 

med oppsett styremedlem/tilsett og avtalte tid for årsmøtet. 

   Fylkeslaget sin oversikt viser at det ved årsskiftet er avvik-

la årsmøter i 41 av 45 lokallag  

   Fylkeslaget sin nye praksis med å sende ut på førehand 

deltaking på årsmøtet, og endra vedtekter til Norges Bonde-

lag med framskunda frist til innan 1. november kvart år for å 

halde årsmøtet i lokalt Bondelag, verkar positivt for gjen-

nomføring av årsmøterunden i M&R Bondelag. 

   Fylkeslaget deltok på 36 årsmøter og møtte 37 lokallag 
(det vanlege er 20-25 årsmøter): Inge Martin Karlsvik (6), 

Anne Katrine Jensen (4), Arne Rekkedal (3), Gunnhild 

Overvoll (5), Trond Malmedal (4), Arnar Lyche (10), Atle 

Frantzen (1), Rose Bergslid (3). Styremedlem Odd Helge 

Gangstad fekk beinbrot og fem oppsette årsmøter på han 

vart fordelt på andre i styret/kontoret. 

   På styremøtet 9. og 10. desember oppsummerte styret 

årsmøterunden. Innspela som styremedlemmer og tilsette 

fekk med seg frå lokallagsårsmøta vart  referert og teke med 

i det vidare arbeidet i fylkesstyret. Styret konkluderer med at 

gjennomføring av årets årsmøterunde har vore vellukka med 

fordeling av styremedlemmer på møta. Det er nyttig og 

lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag kvart år. 

Det bør vere praksis at det skal vere besøk på alle årsmøter 

frå styret eller kontoret. Både lokallaga og fylkeslaget må 

framleis jobbe med å gjere årsmøtearenaen så spennande at 

vi får medlemmer til å kome på møtet.  
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Molde Bondelag ved Sverre Solli, Kjersti Fløystad El-

lingsgård med datter og Jorunn Gunnerød (t.h) møtte i 

mai varaordfører Frøydis Austigard (V) og Molde-

ordfører Torgeir Dahl (H). 

 

ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 

arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-

plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 

   Fylkeslaget peikte i haust på nokre saker alle lokallag bør 

gjennomføre i løpet av året: 

1. Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fagmø-

te, utferd, bondekafé) 

2. Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksforhand-

lingane minst kvart andre år) 

3. Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 

kontakt politikarar el. media) 

4. Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i 

lokalsamfunnet og på saker som arealplanar, forvalting av 

SMIL-midlar, samarbeid med andre organisasjonar, repre-

sentasjon) 

5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 

og grunneigarar er invitert) 

 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR  
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-

lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2014, der vi ba 

alle lag melde om kva dei har gjort med fem hovudsaker på 

arbeidsplanen. Skjemaet var hjelp til å planlegge og gjen-

nomføre prioriterte arbeidsområde, og gav grunnlaget for å 

vurdere tildeling av aktivitetsmidlar, der søknadsfrist var 20. 

november. Styret ville ha tilsendt årsmelding og rekneskap. 

   Fylkeskontoret registrerer at det stort sett er dei same laga 

som søker kvart år.  Dette trass i at midlane fleire gonger er 

kunngjort for leiar og styremedlemane i lokallaga i god tid. 

   Grunnlaget for fordeling av aktivitetsavhengige midlar er 

fordelt etter følgande mal frå Norges Bondelag: Kroner 

5.000 til kvart fylke, 70 % av resterande beløp etter antal 

medlemar og 30 % av resterande beløp etter antal lokallag. 

   Ordinære aktivitetsmidlar i 2014 var på kr 154.687. I til-

legg fekk M&R ekstraordinær støtte til lokallaga med kr 20,- 

pr medlem som utgjorde totalt kr 66.680. (sjå omtale under). 

   På møtet 9. og 10. desember fordelte fylkesstyret 221.367 

kroner etter søknad frå 31 lokale Bondelag. 

   Fordelinga var basert på kr. 500 til alle lag som har uttala 

seg om jordbruksavtala og kr. 400 til anna prioritert aktivitet 

etter skjønn. I tillegg kr. 5.000 til lag som har arrangert 

Open Gard på gardsbruk, kr. 5.000 til Gjemnes Bondelag for 

ansvar for stor dyreutstilling på Dyregod-dagane, og kr 

5.875 til fylkeslagets kostnadar for annonsering Åpen Gard. 

 
 

   I tillegg vart det sett av kr 26.000 til delfinansiering av 

skriving og trykking 100-års jubileumshefte i Surnadal Bon-

delag, kr 38.000 til ekstra deltaking frå lokallaga på leiarmø-

tet, og kr 12.850 til delfinansiering av ”Rauma-prosjektet”, 

som vil ha stor overføringsverdi til andre lokale Bondelag 

når det er gjennomført. 

   Styret er imponert og svært glad for dei mange gode akti-

vitetane som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbod til med-

lemane og medlemsverving. Laga fekk kopi av fordelings-

dokumentet som også seier noko om aktivitetar i ulike lag. 

  

EKSTRAORDINÆR UTBETALING 

TIL FYLKES- OG LOKALLAG 
Styret i Norges Bondelag vedtok i mars 2014 : ”Det settes 

av 3 mill kroner fra utbyttet fra Norges Bondelags kollektive 

forsikringsordninger for 2013 til ekstraordinær overføring 

til lokal- og fylkeslag i 2014. Det utbetales et beløp på kr. 

100.000 til hvert fylkeslag, samt 20 kroner pr medlem som 

forutsettes stilt til disposisjon for lokallaga. Fylkesstyrene 

vedtar kriterier for bruk av midlene til lokallaga.” 

   Midlane var ein del av utbyttet Norges Bondelag har fått 

utbetalt frå vår kollektive gruppelivsordning i Gjensidige, og 

er å betrakte som ein eingangsutbetaling. 20 kroner pr med-

lem i lokallaga utgjorde for Møre og Romsdal kr 66.680. 

   Fylkesstyret drøfta bruken av den ekstraordinære støtten 

på styremøtet 3. oktober, og gjorde slikt vedtak: 

Ekstraordinære midler på kr 66.680 til lokallagene leg-

ges på toppen av de øvrige midlene. Hele beløpet kr 

221.367 fordeles på desembermøtet til lokallag etter 

søknad, og at noe av beløpet settes av til spesielle tiltak i 

lokallagene og ekstra deltakelse fra lokallagene på le-

dermøtet. 

Ekstraordinære midler til fylkeslaget på kr. 100.000 bru-

kes til samling Unge Bønder, utadrettet virksomhet og kr 

25.000 til felles styremøte neste år med annet fylkeslag. 
 

Eidsdal og Norddal Bondelag 
 

Ørsta Bondelag 
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NÆRINGSKONFERANSEN 

SAMLET 220 DELTAKERE 
I framkant av fylkesårsmøtet var det 7. mars næringskon-

feranse med tema ”norsk mat på bordet?” med rekordsto-

re 220 deltakere i bankettsalen på Hotell Alexandra, Molde. 

   Konferansen samlet mange bønder, rådgivere, forvaltning, 

politikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskon-

tor, banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene i kom-

munene, og andre som har et varmt hjerte for lokal matpro-

duksjon og norsk mat på bordet, og ble den gode møteplas-

sen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal samlet seg til 

dialog og inspirasjon.  

   Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- 

og Småbrukerlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

og inngikk som en del av faglagenes fylkesårsmøter og 

Fylkesmannens samling for landbruksansatte i kommunene. 

   Felleskostnader til konferansen dekkes bl.a. av Landbruks-

selskapet i Møre og Romsdal. 

   Bakteppet var at den nye regjeringa har varslet store end-

ringer i landbrukspolitikken. For å øke matproduksjonen må 

vi effektivisere, liberalisere og forenkle, er det nye politiske 

hovedbudskapet. 

   Møteleder Arild Hoksnes, Molde, er oppvokst på Gossen, 

titulerer seg som motivator. Dette reflekterer hans virke som 

NRK-medarbeider, artist, foredragsholder og coach. 

   Landbruksdirektør Anne Berit Løset ønsket velkommen 

og åpnet konferansen. 

   Første bolk tok for seg analyse og status. 

   Direktør ved Norsk senter for Bygdeforskning, Harald A. 

Lein, innledet om landbruket under ny politisk kurs. 

   Jordbruksoppgjøret 2014 og nytt politisk landskap var 

tema for nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. 

   Hvordan øker vi den norske matproduksjonen - på norske 

ressurser? var utfordringen leder i Norsk Bonde- og Små-

brukerlag, Merete Furuberg, skulle svare på. 

   Sett fra grasrota: Bønder er eksperter på landbruk, og 

derfor var arrangøren opptatt av å formidle fra grasrota og 

opp til de som styrer og bestemmer, slik at de gjøres i stand 

til å ta kloke valg. Lokale matprodusenter ga gode beskrivel-

ser på situasjonen sett fra sitt ståsted, som var styreleder 

Svein Åge Saksen, Sunndalspotet, fersk melkeprodusent 

Gunn Sissel Gjersvik, Fræna, svineprodusent Jan Edvin 

Hoem, Gjemnes, geitebonde Jostein Sande, Norddal. 

 
Fra venstre: Elisabeth Røbekk Nørve (H), Pål Farstad 

(V), Jon Aasen (Ap), Jenny Klinge (Sp), Rigmor Ander-

sen Eide (KrF) og Frank Sve (Frp) (Foto: Arild Erlien) 
 

     
Møteleder Arild Hoksnes (t.v) og politisk redaktør i  

Nationen, Kato Nykvist, som ledet politikerdebatten. 
 

   Deretter to foredrag om hvordan øker vi matproduksjo-

nen i Møre og Romsdal. Sauebonde og direktør ved Bio-

forsk Økologisk, Kristin Sørheim i Tingvoll, tok opp hvor-

dan vi kan få et bærekraftig landbruk på norske ressurser. 

Melkeprodusent Harald Mork i Averøy var utfordret til å si 

hva han tenker om nødvendige grep for å øke matproduk-

sjonen. 

   Konferansen ble avsluttet med politikerdiskusjon om 

norsk mat på bordet. Politisk redaktør i Nationen, Kato 

Nykvist, beskrev først det han kalte ”før oppgjørets time – 

en politiske triller i mange deler”. 

   Deretter slapp han til fylkesleder Frank Sve (Frp), Stran-

da, fylkesordfører Jon Aasen (Ap), Vanylven og stortings-

representantene Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund, 

Rigmor Andersen Eide (KrF), Ålesund, Jenny Klinge 

(Sp), Surnadal og Pål Farstad (V), Kristiansund. 

   Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik, oppsummerte konferansen. 

Innledere på næringskonferansen:  
Foran f.v. Jostein Sande, Norddal, Svein Åge 

Saksen, Sunndal, Jan Edvin Hoem, Gjemnes, 

Gunn Sissel Gjersvik, Fræna 

Bak f.v.: Anne Berit Løset, Fylkesmannen, 

Harald A. Lein, Bygdeforskning, Merete 

Furuberg, Småbrukarlaget, Brita Skallerud, 

Bondelaget, Harald Mork, Averøy, Kristin 

Sørheim, Bioforsk  (Foto: Arild Erlien). 
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LEDERMØTET PÅ STRANDA 
70 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og 

innledere deltok på ledermøtet i M&R Bondelag fredag 7. 

og lørdag 8. november, som i år var lagt til Stranda Hotell. 

Et faglig og sosialt vellykket ledermøte ga faglig påfyll, 

motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget. 

   De 70 deltakerne var 52 tillitsvalgte fra 33 lokale bonde-

lag, 11 tillitsvalgte/tilsette fra fylkesstyret/-kontoret, årsmø-

teordstyrer, 1 medlem i valgnemnda og 7 innledere/gjester. 

11 lokale Bondelag stilte med to eller flere deltakere, totalt 

19 personer ekstra. Som en viktig del av Bondelagets satsing 

på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, oppmodet fyl-

keslaget i invitasjonen alle lokale Bondelag i M&R om å 

møte med så mange styremedlemmer som mulig. 

   Norges spiskammer: Ledermøtet ble innledet av ordfører 

i Stranda, Jan Ove Tryggestad, bonde og tidligere styreleder 

i Tine Meieriet Vest. Han snakket om hvordan Bondelagene 

kan påvirke. Videre presenterte verdensarvkommunen 

Stranda som Norges spiskammer innen næringsmiddel. 

   Gjensidige: Magnar Kvalvåg fra Gjensidige Sykkylven 

snakket om kunnskap og forståelse om forsikring.  

   Tradisjonelt mjølkebruk: Fredag ettermiddag var avsatt 

til to interessante gardsbesøk. Første stopp på et tradisjonelt 

mjølkebruk hos familien Skarbø. Her kom vi til en gard som 

ligger som ei stripe fra fjord til fjell og med flott beliggenhet 

med utsikt utover Geirangerfjorden. Kristine Skarbø og 

Carlos Ruiz Ramos, som er utdannet ingeniør fra Spania, tok 

over ved nyttår etter hennes foreldre Lars Helge og Eli Tjore 

Skarbø. Foreldra tar mye av den daglige drifta ennå. De står 

midt i en veivalgprosess for hva de skal satse på framover.  

   Gardsbruk med geit: Neste stopp var besøk på gardsbruk 

med geit, hos Claus Oskar (22) og faren Olger Teigen. De er 

i gang med generasjonsskifte på garden. Tilstede under 

besøket var også leder i Sunnylven og Stranda Produsentlag, 

geitebonde Tor Lie, og produsentrådgiver i Tine, Steffen 

Nordang, som stilte med smaksprøver på smakfull geitost.  

   Middag på Paviljongen: Middagen om kvelden ble holdt 

på Paviljongen på Strandafjellet, med gondol til Roalden 

som ligger 1.042 meter over havet. 

   Næringspolitikk og praktisk arbeid: Lørdag startet le-

dermøtet med fokus på næringspolitikk og praktisk arbeid i 

forkant av valget i 2015 med innledning av fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik. Neste post på programmet var drøfting av 

ideer og tanker om hvordan lokale bondelag kan arbeide. 

Innledere her var de tre siste års Aktive Lokallag i Møre og 

Romsdal Bondelag: leder i Rauma Bondelag, Anders 

Øverbø, tidligere leder i Surnadal Bondelag, Oddvar Mik-

kelsen, og leder i Vestnes Bondelag, Grete Skar Misfjord. 

   Landbruk og reiseliv: Ellen-Beate Wollen, markedssjef 

ved Strandafjellet Skisenter og Stranda Hotell, forfatter og 

tidligere matjournalist, holdt et engasjerende innlegg om 

landbruk og reiseliv. Norske råvarer står hennes hjerte nær. 

   Tørre å spørre: Prosjektleder i Norges Bondelag, Kaja 

Heltorp, holdt et engasjerende innlegg om Bondelagets  

 
Claus Oskar Teigen (t.v.), geitebonde Tor Lie, TINE-

rådgiver Steffen Nordang, Tone Teigen og Olger Teigen 

serverte smaksprøver av ny geitost. (Foto: Arild Erlien). 
 

 
Innledere på ledermøtet: Øverst f.v. Jan Ove Trygge-

stad, Magnar Kvalvåg og Ellen-Beate Wollen. I midten 

Oddvar Mikkelsen, Anders Øverbø og Grete Skar Mis-

fjord. Nederst: Einar Frogner, Kaja Heltorp, Rose 

Bergslid og Per Eldar Nakken. 
 

vervekampanje ”Tørre å spørre”. Hun framhevet viktigheten 

av aktive lokallag og synlige lokallag. Og alle må tørre å 

spørre - fra hjerte til hjerte og ansikt til ansikt! 

   Rauma-prosjektet: Rådgiver i M&R Bondelag, Rose 

Bergslid, presenterte prosjektet. Rauma Bondelag ønsker å 

bidra til at kommunen skal nå målet om økt matproduksjon, 

og tatt initiativ til å lage en næringsstrategi for landbruket. 

   Fortsatt Gardsdrift: Prosjektleder Per Eldar Nakken i 

Fortsatt Gardsdrift fulgte opp forrige innlegg med å fortelle 

om det treårige prosjektet som skal bidra til videreføring av 

drift etter eier-/generasjonsskifte. Han har det første året i 

prosjektet vært i dialog med mange som nærmer seg pen-

sjonsalder, og gjerne også den som tenker å overta.  

   Aktuelle saker: Styremedlem i Norges Bondelag, Einar 

Frogner, Hedmark, innledet til debatt om aktuelle nærings-

politiske-, faglige- og organisasjonssaker. 

   I åpen post ble mange temaer tatt opp: Rekruttering til 

melkeproduksjon, jordvern ut av kommunepolitikernes 

hender, eksportstøtte og Jarlsberg-produksjon i Fræna, Vest-

landsskogbruket og bygging av skogbilveger, samhandling 

mellom lokallagene og Norges Bondelag, norsk gras som 

ressurs og bruken av kraftfor, synlige tillitsvalgte i organisa-

sjonen, fokus på økt produksjon av småfe, friluftsloven. 
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ÅRSMØTET NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 4. og 5. juni. Utsendinger var 

foruten fylkesleder Inge Martin Karlsvik de årsmøtevalgte 

utsendingene Anne Katrine Jensen, Odd Helge Gangstad, 

Arne Rekkedal, Gunnhild Overvoll, Petter Melchior og 

Vegard Smenes (vara for Trond Malmedal) (Bilde side 2) 

   Arnar Lyche møtte som organisasjonssjef, Arne Magnus 

Aasen, Tingvoll, som ordstyrer i årsmøtet og Nina Kolltveit 

Sæter, Surnadal, fra Tine som styremedlem i Norges Bonde-

lag. 

   Anne Katrine Jensen hadde hovedinnlegget fra Møre og 

Romsdal. Det ble også holdt innlegg av Inge Martin 

Karlsvik, Vegard Smenes og Arne Rekkedal, og flere av 

utsendingene fra Møre og Romsdal tok aktivt med replikker 

i generaldebatten. Jordbruksoppgjøret, rekruttering, økono-

mi og økt matproduksjon var noe av det som sto i fokus på 

årsmøtet. 

   Under kåring av Årets Lokallag ble Vestnes Bondelag 

nevnt og framhevet som en av tre aktuelle kandidater. Vin-

neren i år ble Veldre Bondelag. 

   Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag ble valgt til ny 

leder i Norges Bondelag etter Nils T. Bjørke. Tidligere fyl-

kesleder i M&R Bondelag, Arne Magnus Aasen, Tingvoll, 

ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, og møter da fast ved 

styrebordet i Norges Bondelag. Det gjør også Nina Kolltveit 

Sæter fra Surnadal som styremedlem. Hun representerer 

Tine i Bondelagsstyret, og er nestleder i Tine sentralt. 

 

FELLES STYREMØTE FOR 

BONDELAGENE I MIDT-NORGE 
Fylkesstyrene i Bondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal hadde fellesstyremøte på 

Hotell Vårsøg i Surnadal 26. februar og 27. februar. Sa-

ker som ble drøftet var melkerapport, aksjonsplaner og 

kommende jordbruksforhandlinger. Fra Nord-Trøndelag 

Bondelag møtte 7 personer, Sør-Trøndelag Bondelag 6 per-

soner og fra Møre og Romsdal 8 personer. Fellesstyremøtet 

ble holdt i forkant av samrådingsmøtet mellom Arbeiderpar-

tiet og Bondelagene på samme sted torsdag 27. februar. 
 

 
Fylkesbondelagene i Midt-Norge med felles styremøte. 

Foran org-sjef Marit Haugen (Nord-Tr) og rådgiver 

Berit Sølberg (Sør-Tr). Sittende fylkeslederne f.v.: Inge 

Martin Karlsvik (M&R), Lars Morten Rosmo (Sør-Tr) 

og Asbjørn Helland (Nord-Tr). Bak f.v: Kåre Peder 

Aakre (Nord-Tr), Trond Malmedal (M&R), Odd Helge 

Gangstad (M&R), Oddvar Mikkelsen (M&R), Frank 

Røym (Sør-Tr), Arnt Tilset (Sør-Tr), Erik Melting 

(Nord-Tr), Arne Rekkedal (M&R), Tora Voll Dombu 

(Sør-Tr), Borgny Grande (Nord-Tr), Inger Hovde (Nord-

Tr), org.-sjef Arnar Lyche (M&R), Trond Hodne (Nord-

Tr) og Eli B Singstad (Sør-Tr) (Foto: Arild Erlien). 

KURS FOR SAMARBEIDENDE 

REGNSKAPSKONTOR 
Over 100 ansatte ved regnskapskontor i fylket som har sam-

arbeid med Bondelaget var 17.-19. november samlet på 

Hotell Alexandra i Molde til det årlige tema- og skattekur-

set. (Se bilde side 56). Programmet ga de ansatte nyttig og 

viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskaps-

faglige områder. Kursvert fra M&R Bondelag, Arild Erlien.  

Temakurs 

Samlinga startet 17. november med temadag. Det var denne 

gang satt opp 2 ulike temakurs å velge mellom som samlet 

38 og 30 deltakere: "Regnskap og årsoppgjør etter regn-

skapsloven" og ”Kurs i odel – konsesjon - jordlov”. Tema-

kursene er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Øko-

nomiforbundet. 

Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven: Bjarte 

Ulvestad fra KPMG var foreleser. Kurset tok for seg prak-

tiske problemstillinger regnskapsfører står overfor ved utar-

beidelse av finansregnskap og årsoppgjør. Sentrale områder 

fra og lovgivning ble berørt. Videre er det forventet endring-

er i regnskapsstandardene, og kurset belyste fremtidige 

konsekvenser av dette. Likeså gjennomgang av sentrale 

endringer i NRS 8, årsoppgjørsvurderinger knyttet til kun-

der, varelager, periodisering mv., andre vurderingsposter og 

egenkapitaltransaksjoner – utbytte, konsernbidrag, kapital-

innskudd og fusjon. 

Kurs i odel – konsesjon – jordlov: Advokat Erlend Stabell 

Daling fra Bondelagets Servicekontor AS var foreleser. 

Kurset skulle gi en grunnleggende kjennskap til de viktigste 

reglene innenfor angjeldende lovverk. Etter å ha tatt dette 

kurset ville deltakerne være i stand til å kunne svare på enk-

le og grunnleggende spørsmål fra kunder. Alle som fører 

regnskap for landbrukskunder bør ha en grunnleggende 

forståelse for disse rettsområdene: Arealgrenser for odels-

rett/konsesjonsfrihet. Odelsslekten. Konsesjonsfritt erverv. 

Boplikt. Driveplikt og vanhevd. Kjøp av tilleggsjord. Over-

sikt over prisfastsettelsesreglene. Tilbudsregelen. Odelsløs-

ning. Etteroppgjør. Bruk at Bondelagets standardavtaler. 

Skattekurs 
18. og 19. november ble det holdt skattekurs for 105 delta-

kere. Dette årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor 

blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag. Tilsette i eller 

innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med 

Norges Bondelag har rett til å delta på kurset. Skattekurset 

har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante 

skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er 

faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. 

   Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regn-

skap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er 

tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag. 

   Forelesere var advokat Anders Gustav Bjørnsen og rådgi-

ver Pål Kristian Ormstad, som begge er ansatt ved Avdeling 

for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag. 

   Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs: Skatte- og 

avgiftsopplegget for 2014. Aktuelle saker og ofte stilte 

spørsmål. Praktisk behandling av mindre samvirkeforetak 

(grunneierlag, beitelag mv.). Opphør ved at en faller utenfor 

næringsbegrepet. Mindre anvendelige bygninger mv. . Etikk 

for regnskapsførere. Bortfall av arveavgift, innføring av 

kontinuitet. Oppføring, vedlikehold og bygging på annen 

manns grunn. Aktuelle dommer og uttalelser. Åpen post. 

   I tillegg deltok Erik Jungeling fra Skatteetatens kompetan-

sesenter landbruk (SKOLA) med foredrag i Skatteetatens 

time – E-dag. 
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Innledere på samlinga. F.v.: Vegard Smenes, Ole Håkon Farstad, Gunn Sissel Gjersvik, Ering Laugsand, Bente Bjerkeset 

Solenes, Birgit Oline Kjerstad, Arild Hoksnes, Sivert Mauset, Per Eldar Nakken og Sverre Heggset. (Foto: Arild Erlien) 

 

SAMLING FOR UNGE BØNDER 
Møre og Romsdal Bondelags samling for unge, nye bønder i 

Molde 31. januar og 1. februar ble holdt på Quality Hotel 

Alexandra, og ga 36 deltakerne godt med sosialt og faglig 

påfyll og motivasjon til å satse på ei framtid som bønder. 

   Frå fylkeslaget fredag møtte Anne Katrine Jensen og Arild 

Erlien, lørdag Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche og Arild 

Erlien. I konferansemappa var det lagt ut oppdatert skriv 

med informasjon om landbruksnæringa sitt tilbud til nye 

unge bønder, og brosjyrer/materiell fra Gjensidige, Agrol og 

Landkreditt. 

   I presentasjonsrunden av deltakerne var det mange som 

ble imponert over bakgrunn og framtidsplaner til mange av 

de nye næringsdrivende. Interessen for å delta på samlinga 

tyder på at det er god rekruttering til landbruksnæringa i 

mange bygder. Viktig på ei rekrutteringssamling for unge 

nye bønder er det sosiale samværet og det å treffe andre i 

samme situasjon og utveksle tanker og ideer. Erfaringene er 

også at svært mange av disse unge i framtida blir engasjerte 

medlemmer og tillitsvalgte i landbruksorganisasjonene. 

   På samlinga ble fem ungdommer som satser friskt på ei 

framtid i landbruket intervjuet av journalist Gunnar Sandvik 

i NRK Møre og Romsdal. Innslaget gikk på radioen fredag 

ettermiddag. 

   Samlinga hadde mange engasjerende og tankevekkende 

innlegg. Motivator Arild Hoksnes innledet fredag med å 

snakke om å ville, våge og mestre, - om egenmotivasjon og 

mestringstro for gardbrukerspirer. Rådgiver i Landbruk 

Nordvest, Sivert Mauset orienterte om erfaringer med 

praktisk arbeid med vegvalg i landbruket. Prosjektleder 

Per Eldar Nakken presenterte Møre og Romsdal Bondelags 

treårige prosjekt ”Fortsatt gardsdrift. Rådgiver i Landbruk 

Nordvest, Sverre Heggset, ga råd til de unge bøndene om 

behov for landbruksmaskiner og mekanisering. Fredag kveld 

var deltakerne i Bjørnsonhuset på showet ”Klypa”. 

   Samlinga lørdag startet med at nestleder Anne Katrine 

Jensen og leder Inge Martin Karlsvik i M&R Bondelag 

orienterte om ”min vei fram til der jeg er i dag – tankar om 

framtida”, der de kom inn på erfaringer, egen gardsdrift, 

organisasjonsarbeid og veien videre.  

   Deretter presenterte tre unge bønder seg selv, dagens og 

framtidig drift og tanker om framtida. Her var tre åpne inn-

ledere med hver sin innholdsrike historie: Bente Bjerkeset 

Solenes (38), Gjemnes, Gunn Sissel Gjersvik (23) og Ole 

Håkon Farstad (26), Fræna, Vegard Smenes (26), Averøy. 

   Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 

Karlsvik, presenterte sine tanker om nytt politisk landskap 

og politiske utfordringer for Norges Bondelag. Nyvalgt 

leder i Senterungdommen, Erling Laugsand fra Averøy, 

møtte forsamlinga med foredrag om framtida for norsk 

landbruk. Styremedlem i Tine Vest, Birgit Oline Kjer-

stad, Haram, holdt ”skoletime” om landbrukssamvirket. 

 

 
 

 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.h.) innledet. 

 
Gunnar Sandvik (t.v.) fra NRK Møre og Romsdal inter-

vjuet Vegard Smenes, Averøy, Tor Olav Hanset, Nesset, 

samboerparet Ingunn Torvik og Rolf Kristian Blekken, 

Gjemnes og Gunn Marit Musgjerd, Sunndal. 
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Innlederne på melkekonferansen ”Norsk melk – nå og framover” på Hotel Alexandra i Molde 13. oktober. 

Foran fra venstre: Einar Frogner, Inge Martin Karlsvik, Rose Bergslid, Johnny Ødegård, Pål Farstad og Hå-

vard Steinshamn. Bak fra venstre: Per Hilleren, Jo Helge Sunde, Liv Sølverød, møteleder Olav Håkon Ulfsnes 

og Harald Volden (Foto: Arild Erlien). 
 

MELKEKONFERANSEN 

SAMLET 136 DELTAKERE 
Møre og Romsdal Bondelag og Tine arrangerte melkekonfe-

ransen ”Norsk melk – nå og framover” på Hotel Alexandra i 

Molde mandag 13. oktober kl 10.00-16.00.  

   Konferansen samlet 136 deltakere, og hadde fokus både 

på det som er bra i norsk melkeproduksjon og det som er 

krevende. Kvalitet, lønnsomhet og importvern er viktig for å 

sikre det norske melkemarkedet, og slik at melka fortsatt 

skal være en grunnpilar i norsk landbruk framover. 

   Deltakere var bønder, forvaltning, rådgivere, forskere, 

politikere og alle andre som er opptatt av utviklingen i land-

bruket. Ble en god møteplass med fokus på hvor vi står og 

hvor vi går i norsk melkeproduksjon. Dersom næringa skal 

greie å påvirke egen framtid, må en bli enige om hva en vil.  

   Olav Håkon Ulfsnes, melkeprodusent og styreleder i 

Nordmøre og Romsdal Felleskjøp, var møteleder.  Konfe-

ransen var gratis. Det var søkt om BU-midler som ga til-

strekkelig økonomisk sikkerhet for konferansen. 

   I Møre og Romsdal er de aller fleste heltidsbønder melke-

produsenter. Denne produksjonen har derfor en særstilling i 

fylket. Endringene er store men skjer gradvis, og en står 

overfor noen viktige veivalg. Skal melka produseres mer og 

mer på importert soya, eller med utgangspunkt i våre egne 

jordressurser? Skal kua ut på beite? Hvor mye transport-

kostnader skal vi dra på oss? Klimapolitikk? Osv.  

   Utvalgsleder Per Hilleren, som er leder i Sogn og Fjor-

dane Bondelag, presenterte rapporten ”Melkeproduksjon 

for framtiden” fra Norges Bondelag. Rapport var utarbeidet 

etter henstilling i årsmøtet 2013 fra Møre og Romsdal Bon-

delag, Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Bondelag. 

   Johnny Ødegård, direktør  

i Tine rådgiving, tok for seg 

 melkas betydning i norsk  

landbrukspolitikk.  

   Liv Sølverød, leder for Tine 

Mastittlaboratoriet i Molde,  
etablert i 1951, orienterte om det 

vi har i norsk melkeproduksjon. 

   Harald Volden, fagsjef i Tine 

Rådgiving, innledet om  

konsekvensene av ulike veivalg  

i norsk melkeproduksjon. 

   Rose Bergslid, rådgiver ved  

Bioforsk Økologisk, presenterte 

transportkostnader og tidsbruk - hvor står vi og hvor går vi?  

   Håvard Steinshamn, forsker ved Bioforsk Økologisk, 

tok for seg melkeproduksjon på norske fôrressurser. 

   Jo Helge Sunde, rådgiver i Tine Vest, snakket om hvor-

dan optimalisere melkeproduksjonen med utgangspunkt i 

den enkelte bonde og egen gard.  

   Inge Martin Karlsvik, leder i Møre og Romsdal Bonde-

lag, innledet om hva som bør være målet for den norske 

melkeproduksjonen.  

   Pål Farstad, stortingsrepresentant for Venstre og med-

lem i næringskomiteen, presenterte hva Venstre vil med sin 

landbrukspolitikk. 

   I paneldebatten med innlederne Per Hilleren, Inge Martin 

Karlsvik, Harald Volden, Johnny Ødegård og Pål Farstad, 

og med spørsmål fra salen, ble mange ulike tema tatt opp. 

   Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, sa i sin 

oppsummering av konferansen at melk er grunnpilaren i 

norsk landbruk.  
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Melkekonferansen 13. oktober, som samlet 136 deltakere, ble avsluttet med paneldebatt med innlederne Per Hilleren, Inge 

Martin Karlsvik, Harald Volden, Johnny Ødegård og Pål Farstad, og med spørsmål fra salen. (Foto: Arild Erlien). 
 

 

OPPFØLGING AV MELKERAP-

PORT OG KONFERANSEN 
Styret i Norges Bondelag opprettet i september 2013 etter 

initiativ fra de tre fylkesbondelagene Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ei gruppe som skulle se 

på utfordringer og tiltak i melkeproduksjon. Gruppa la fram 

i februar 2014 sin rapport som innspill til jordbruksforhand-

lingene 2014. 

   Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet på sty-

remøtet i februar rapporten ”Melkeproduksjon for fremti-

den”, og gjorde vedtak om at innspillene taes med til videre 

diskusjon i etterkant av melkeseminaret til høsten.  

   Styret mener delmålene er forholdsvis ”runde”. Og delmå-

lene om norskandelen i fôrrasjonen og avgangstakten er 

forsiktig formulert. Rapporten bærer preg av det. Styret 

mente videre at statusgjennomgangen ser ut til å være basert 

på gjeldene tall, beregninger og tankemønster. Det er ikke 

satt kritisk søkelys på eksisterende kunnskapsgrunnlag. 

Rapporten kommer derfor ikke med nye opplysninger/fakta 

som utfordrer tradisjonelle tenkemåter og konklusjoner.   

   Rapporten tar ikke for alvor tak i krevende utfordringer 

som: Hvordan øke produksjonen basert på norske ressurser? 

Hvordan sikre rekrutteringen? Hvordan sikre produksjons-

arealet? Den foreslår ingen drastiske endringer, men legger i 

grove trekk opp til en videreføring av eksisterende politikk.  
 

Notat 
På styremøtet 9. og 10. desember var det lagt fram et notat 

som oppfølging av melkerapporten og melkekonferansen, 

og fylkesstyret gjorde slikt vedtak: Møre og Romsdal Bon-

delag ber styret i Norges Bondelag behandle notatet som 

oppsummerer konferansen ”Norsk melk – nå og fram-

over” som et landbrukspolitisk innspill: 

 

TINE og Møre og Romsdal Bondelag arrangerte 13. oktober 

melkekonferansen ”Norsk melk – nå og framover”.  Dersom 

næringa skal greie å påvirke egen framtid, må vi bli enige 

om hva vi vil. Bønder, forvaltning, rådgivere, forskere og 

politikere deltok på konferansen som samlet 136 deltakere.  

   Konferansen hadde fokus både på det som er bra i norsk 

melkeproduksjon og det som er krevende.  

   Innledere fra TINE var direktør Johnny Ødegård og fag-

sjef Harald Volden, samt lederen for Mastittlaboratoriet Liv 

Sølverød og veivalgsrådgiver Jo Helge Sunde. Fra Bioforsk 

Økologisk var rådgiver Rose Bergslid og forsker Håvard 

Steinshamn innledere og fra Bondelaget stilte fylkesleder i 

Sogn og Fjordane Per Hilleren og fylkesleder i Møre og 

Romsdal Inge Martin Karlsvik. Stortingsrepr. Pål Farstad fra 

Venstre hadde avslutningsinnlegget før debatten, mens sty-

remedlem i Norges Bondelag Einar Frogner oppsummerte. 
 

Status 
Melk er den viktigste enkeltproduksjon i norsk landbruk, og 

helt avgjørende for sysselsetting og bosetting. Siden 1990 er 

melkevolumet redusert med 30 prosent, men det har vært 

forholdsvis stabilt siden 2004. Markedet preges av kraftig 

importvekst, og Norge har gått fra å være en melkedrikken-

de til ostespisende nasjon.  

   Anslagsvis 50 prosent av engarealet i Norge går med til 

melkeproduksjon og kvigeoppdrett (2014). Inkludert storfe-

kjøttproduksjon på melkebrukene økes tallet til 75 prosent. I 

1990 var det 332 411 årskyr i Norge, mens det i 2013 var 

redusert til 229 414. En reduksjon på 31 prosent. Det har 

vært ei halvering av antall besetninger siste 12 år, og i 2014 

er det i underkant av 10 000 besetninger i Norge. I Møre og 

Romsdal har en melkebonde sluttet hver 4. dag, det vil si 

1200 siden år 2000. I 1990 var gjennomsnittlig besetnings-

størrelse 13 årskyr per bruk, mens den i 2013 var på 24,2 

årskyr per bruk. 75 prosent av melkeprodusentene har mind-

re enn 200 tonn i melkekvote, og det er bare 6 prosent som 

har mer enn 400 tonn. Ca 65 prosent av besetningene er i 

båsfjøs, som skal fases helt ut innen 2034. I en spørreunder-

søkelse TINE gjennomførte i 2012 svarte 46 prosent at 

driftsbygningen er mest begrensende faktor for økt produk-

sjon, mens 18 prosent oppga areal som mest begrensende. 

Avdrått per ku har økt med 23 prosent siden 2002, men hver 

ku eter likevel ikke vesentlig mer grovfôr enn før. Derfor må 

avdråttsøkningen forklares med økt kraftfôr.  

   Norge ligger i verdenstoppen i melkekvalitet. På tross av 

små besetningsstørrelser og lange transportavstander har vi 

god melkekvalitet med lavt bakterietall. Vi har god kontroll 

på medisinbruken. Antibiotikabruken er kraftig redusert.  

   Dagens rammevilkår legger til rette for sterk strukturend-

ring. Mange av de som satser 3-dobler melkeproduksjonen. 

Fullt fjøs og høy avdrått er nødvendig for å få økonomien til 

å gå rundt. Grovfôrkostnadene øker med økende avstand fra 

driftsbygningen.  
 

Utfordringer/diskusjon 
Målet er økt norsk melkeproduksjon i takt med etterspørse-

len fra en voksende befolkning. For å få dette til må vi ha en 

livskraftig melkeproduksjon over hele landet, og å opprett-

holde den geografiske produksjonsfordelingen. Melkemar-

kedet er i endring. Økningen i etterspørselen dekkes av 

import og stadig mer makt samles i matkjedene. Et sterkt 

tollvern er helt nødvendig for å sikre avsetning av melk 
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   For enkeltprodusenten er det lønnsomt å øke ytelsen. Der-

som årsavdråtten per ku øker fra dagens 7700 liter til 9000 

liter, samtidig som totalproduksjonen er uendret, vil vi 

trenge bare 180 000 melkekyr mot dagens 230 000. Disse 

kyrne vil trenge 1,9 millioner dekar grovfôr, mot ca 2,6 

millioner dekar i dag. Det blir en stor utfordring å holde 

frigjort grovfôrareal i drift. Hvilke dyr skal ete graset fra de 

700 000 dekarene som blir til overs? Og dersom det totale 

melkevolumet samtidig skulle falle fra dagens 1500 millio-

ner liter til 1300 millioner liter vil melkebruka gå fra å be-

høve 75 prosent av engarealet til 42 prosent. Det vil i så fall 

bli svært dramatisk for norske bygder.  

   I gjennomsnitt er norskandelen i kraftfôret på 63 prosent. 

Men for ei ku som melker 9000 liter må det brukes andre 

typer fôrråvarer enn til ei ku som melker 7000 liter, og disse 

råvarene må vi importere. Dermed vil også norskandelen 

synke og kraftfôrimporten øke, ved økt avdrått.  
 

Konklusjon 
Det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for bonden å gjøre mot-

satt av målet for landbrukspolitikken, og dette preger utvik-

lingen i landbruket. Stadig høyere avdrått innebærer økt 

import av fôrråvarer og redusert bruk av norske ressurser. 

Det er bedriftslederens ansvar å drive mest mulig lønnsomt. 

Derfor må virkemiddelbruken i landbruket innrettes slik at 

det blir bedre samsvar mellom nasjonale mål og lønnsomhet 

for enkeltbonden.  

   Gjennomsnittskvota er på ca 160 tonn og 75 prosent av 

melkeprodusentene har kvote på 200 tonn og mindre, og 65 

prosent av brukene har fortsatt båsfjøs. Mer investeringsstøt-

te trengs dersom vi skal få til å reinvestere innenfor en struk-

tur som vår geografi tillater. Dagens rammevilkår legger 

ikke til rette for investeringer i melkefjøs mellom 25 og 35 

melkekyr. Dette er en kjempeutfordring i forhold til målet 

om en livskraftig melkeproduksjon over hele landet.  

 

 

TEMADAG OM EIERSKIFTE 
ble holdt lørdag 18. oktober  

på Skarstua mellom Fræna og 

Molde. Temadagen samlet  

34 deltakere. Kursvert var  

Atle Frantzen (Arild Erlien  

de to siste timene av kurset). 

   Tilsvarende samlinger siste 

 åra har vært så populære at  

M&R Bondelag på nytt  

inviterte til temadag eier- 

skifte i landbruket. Advokat Ole Houlder Rødstøl dekket 

det faglige innholdet. Han er partner i advokatfirmaet 

Øverbø Gjørtz med kontor i Molde. Han er samarbeidsad-

vokat for Norges Bondelag, med særlige arbeidsområder 

knyttet til generasjonsskifte, generell forretningsjuss, odels-

rett og skatt/arveavgift. 

   Det var fokus på planlegging og gjennomføring av eier-

skifte – regelverk, og hva partene kan gjøre på egen hand og 

hva det bør søkes hjelp til for å unngå gjøre feil, m.v. 

   Målgruppe var i utgangspunktet alle som har tilknyting til 

garden, både ny og gammel generasjon, som skal inn i eller 

er inne i en eierskifteprosess. 

   Deltakaravgift kr 400,- for medlemmer i Norges Bondelag. 

Kr 150,- i rabatt pr familiemedlem fom deltaker nr 2, forut-

satt medlemskap. Deltakeravgift kr 800,- for andre. 

 
Veivalgsrådgiver i landbruket, Ole Christen Hallesby, på 

”Bedre Bonde”-kurset i Molde 6. og 7. januar. 
 

BEDRE BONDE 
25 bønder fra hele Møre og Romsdal var 6. og 7. januar 

samlet til kurset ”Bedre Bonde” med mål å gi bønder grunn-

leggende ledelsestankegang. Veileder var veivalgsrådgiver i 

landbruket, Ole Christen Hallesby. 

   ”Bedre Bonde”-kurset som Møre og Romsdal Bondelag 

arrangerte for bedriftsledere, dvs bønder, med bakkekontakt, 

ble holdt på Felleskjøpets møterom i Molde. Kursavgift kr 

2000. 

   Kurset fokuserte på mellommenneskelige forhold i tillegg 

til tall og regelverk. Bondens selvinnsikt og innstilling er 

avgjørende for å lykkes. Målet var å gi bønder grunnleggen-

de ledelsestankegang. Hvilke deler av drifta og områder 

innen ledelse må du fokusere mer på? Hvilke behov har 

bedriften/bonden for videre utvikling? Kurset prøvde å hjel-

pe til med å finne svar på noen av dissse utfordringene. 

   Kurset var inndelt i følgende tema: Kompetanse, omver-

den og risiko, Bedriftsledelse, Mennesker som ressurs, Øko-

nomi og Veien videre. 

   Det meste av kursinnholdet er skrevet og utviklet av vei-

valgsrådgiver Ole Christen Hallesby sammen med Norges 

Bondelag. I tillegg er det beste fra Bondelagets tidligere kurs 

Bygdekompasset tatt med.  

   Ole Christian Hallesby, som har lang erfaring fra rådgi-

ving i landbruket med hovedvekt på ledelse, veivalg og 

økonomi, er utdannet landbruksøkonom frå Universitet for 

miljø og biovitenskap på Ås og har i tillegg erfaring fra drift 

av egen gård. 

   Det ble gitt gode tilbakemeldinger på kurset fra deltakerne.  

 

BEDRE-BONDE KURS I HØST 

BLE AVLYST 
Fylkeskontoret planla utover våren og sommeren nye Bedre 

Bonde-kurs i fylket. Det ble i september sendt ut invitasjo-

ner til to-dagers kurs i Surnadal 25. og 26. november og i 

Ørsta 2. og 3. desember. Det var avtalt at veileder på disse 

kursene skulle være Sivert Mauset, som er godkjent veileder 

for Bedre Bonde. Han har bl.a. bakgrunn som sivilagronom i 

økonomiske fag. Er ansatt i Landbruk Nordvest som øko-

nomirådgiver. Driver gård i Surnadal og er i ferd med å 

omstille til storfedrift. 

   Disse to kursene ble avlyst p.g.a. for få påmeldte. Møre og 

Romsdal Bondelag vurderer om en skal prøve å få til ett 

Bedre Bonde-kurs i 2015. 
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4.3. Jordbruksforhandlingene 
 

13. mai ble det brudd mellom faglagene og staten om 

jordbruksavtale. Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 

milliarder kroner. Regjeringens tilbud var 150 millioner 

kroner.  

   Regjeringen ville bruke 250 millioner mindre over stats-

budsjettet på matproduksjon i 2015 enn de gjør i dag, kravet 

fra jordbruket var å øke overføringene med 965 millioner 

kroner.  

   For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet 

mellom andre grupper og bøndene la næringa opp til en gjen-

nomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kroner. Til-

budet fra staten var omtrent 10.000 kroner. Det utgjør ca. 60 

% av den inntektsøkningen som andre grupper er ventet å få 

og vil sørge for å øke inntektsgapet.   
 

Telefonmøter 
Jordbrukets krav ble lagt fram 25. april. 

   6. mai kom statens tilbud. Samme kveld hadde fylkesstyret 

telefonmøte. Alle i styret var tydelige på at statens tilbud var 

for dårlig, men under tvil anbefalte å gå i forhandlinger for å 

se om det var mer som kunne hentes ut. 

   7. mai ble det holdt telefonmøte med fylkesstyret og lokal-

lagslederne om statens tilbud. Totalt 43 personer deltok på 

telefonmøtet. De fleste fra lokallagene som hadde ordet støt-

tet fylkesstyret syn. På telefonmøtet var det også orientering 

og gjennomgang av tilsendte aksjonsplaner.  

   I oppsummering i styret etter telefonmøtet med lokallagene 

påpekte fylkesstyret at det bør forhandles om framlagt tilbud 

fra regjeringa. Vi må fokusere på de irreversible endringene. 

Det er viktig å forhandle bort det vi ikke kan akseptere.  

   13. mai om kvelden ble det holdt telefonmøte med fylkes-

styret og lokallagslederne om bruddet i jordbruksforhand-

lingene. Ved opprop var 48 personer tilstede. Fylkesleder 

hadde kort orientering om bakgrunnen for bruddet. Styret og 

lokallagsledere drøftet deretter ulike aksjoner og markeringer 

iverksatt umiddelbart. 
 

Aksjonene etter forhandlingsbruddet star-

tet lokalt om kvelden tirsdag 13. mai og ble avsluttet i Oslo 

tirsdag 20. mai. (Se omtale nedenfor) 
 

Telefonmøter i aksjonskomiteene 
Fylkesstyrets medlemmer var kontaktpersoner til de seks 

aksjonskomiteene bestående av lokallagsledere i fylket. 5 av 

komiteene hadde telefonmøter onsdag 14. mai for planleg-

ging av aksjoner i sine regioner. Telefonmøtene var innkalt 

av fylkeskontoret på e-post og SMS. 
 

Aksjonsplaner 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges Bon-

delag laget aksjonsplaner. Planene var drøftet på styremøter 

fra januar til april, men var ikke sendt ut i organisasjonen av 

hensyn til fortrolighet. Dersom vi fikk beskjed fra Norges 

Bondelag om å høyne aksjonsberedskapen, ville fylkeslagets 

aksjonsplaner umiddelbart blitt sendt ut. Fylkeskontoret send-

te 6. mai fortrolig skriv om aktiviteter ved et eventuelt brudd 

til lokallagslederne 

Aksjonsplanene fra Norges Bondelag var i tre faser:  

1 Spontane lokale aksjoner i fylkeslag og lokallaga  

2 Koordinerte nasjonale aksjoner over tre dager 

3 Markering i Oslo 

Det var opprettet 6 lokale aksjonskomiteer (tilpasset media-

tetthet) bestående av lokallagsledere, og som gjennomførte 

aktiviteter tilpasset lokale forhold ved et brudd. Det ble opp-

nevnt en kontaktperson i fylkesstyret til hver aksjonskomite. 

 

Lokallagene fordelte seg slik i aksjonskomiteer: 
Ørsta/Volda/Ulstein (ytre søre Sunnmøre): Lokallag: Van-

ylven og Syvde, Rovde, Sande, Vestre Sunnmøre, Volda og 

Dalsfjord, Austefjord og Bjørke, Ørsta, Follestaddalen, Hjø-

rundfjord.  Kontaktperson i fylkesstyret: Arne Rekkedal. 

Ålesund-regionen (nordre Sunnmøre): Lokallag: Ørskog, 

Skodje, Giske, Hildre og Vatne, Ytre Haram, Harøy-Fjørtoft. 

Kontaktperson i fylkesstyret: Odd Helge Gangstad. 

Stranda-regionen (indre Sunnmøre): Lokallag: Eidsdal og 

Norddal, Valldal, Stranda, Sunnylven, Geiranger, Liabygda, 

Stordal, Sykkylven. Kontakt i styret: Gunnhild Overvoll. 

Molde-regionen (Romsdal-regionen): Lokallag: Molde, 

Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Gossen, Fræna, Hustad, 

Eide. Kontaktperson i fylkesstyret: Trond Malmedal. 

Kristiansund-regionen (ytre Nordmøre): Lokallag: Aver-

øy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, Straumsnes, Halsa, Aure og 

Tustna, Smøla. Kontaktperson i styret: Anne Katrine Jensen. 

Surnadal/Sunndal-regionen (indre og nordre Nordmøre): 

Lokallag: Sunndal, Ålvund, Surnadal, Todalen, Rindal. Kon-

taktperson i fylkesstyret: Anne Katrine Jensen. 

 

Materiell og plakater:  

Fylkeskontoret mottok 8. mai fra 

Norges Bondelag 100 store plast- 

belagte FARE-plakater (100x70 cm)  

til bruk på rundballer ved et event 

brudd. Alle lokale Bondelag fikk  

2 eller 3 plakater hver. De var av 

papp som ikke kunne brettes og 

rulles sammen for sending i  

posten. Fylkeskontoret brukte mye 

tid på å få pakket og distribuert ut 

plakatene til 45 lokallag. Alle lokal- 

lag hadde mottatt plakatene innen bruddet tirsdag 13. mai. 

 

Gjennomføring i Møre og Romsdal: 
Ettersom bruddet kom først tirsdag 13. mai, ble aktiviteter i 

de to første fasene slått sammen og gjennomført fra tirsdag 

kveld 13. mai til torsdag 15. mai (Ikke aksjoner 16. mai). 

   FARE-plakater ble satt ut i mange kommuner. Det kom i 

gang spontanaksjoner tirsdag kveld som fikk mye me-

diaoppmerksomhet. Onsdag 14. mai var det mange traktor-

markeringer i fylket. (Se egen omtale nedenfor). Dette fort-

satte torsdag 15. mai, og da også med eggaksjon ved spred-

ning av rykte om at det blir for lite egg. Utkjøp av egg skapte 

hamstringseffekt. Det ga flere presseoppslag på eggaksjonen. 

   Markeringa i Oslo 20. mai samlet 100 bønder og bygdefolk 

frå Møre og Romsdal. (Se egen omtale nedenfor). 

 

Politiske kontakter om forhandlingene 
For å ha et best mulig utgangspunkt for jordbruksforhand-

lingene, gjennomførte Bondelaget en kampanje rettet mot 

forbrukere og politikere i mars, april og mai for å vise fram 

hvor viktig norsk landbruk er for Norge. Kampanjen var 

todelt: a) Politikermøter, b) Bondevenn med fokus på land-

brukets råvarer  
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Presseoppslag om statens tilbud 

 

I Bondevenn-kampanjen traff mange lokale Bondelag 

og fylkeslaget politikere gjennom kåring av Bondevenner. 
 

Kontakt med politikerne: Fylkeslaget og mange lokal-

lag var gjennom hele vinteren og våren i kontakt med fylkes-

politikere og stortingsrepresentanter om forhandlingene, og 

ga mange innspill over lang tid.  

Bl.a. 

 i februar på samrådingsmøte i Surnadal mellom Ar-

beiderpartiet og Bondelagene i Midt.Norge 

 i februar møttes Bondelaget og Venstre til oriente-

ringsmøte i Kristiansund, bl.a. med Pål Farstad. 

 i april besøkte stortingsrepresentant Jenny Klinge 

(Sp), Surnadal, etter initiativ fra M&R Bondelag unge 

bønder i Fræna og Surnadal. 

 Arbeiderpartiets nye stortingsrepresentant Fredric 

Holen Bjørdal var 14. april i påskeuka på gardsbesøk 

på Sæbø i heimkommunen Ørsta. 

 på næringskonferansen i forkant av fylkesårsmøtet i 

Molde i mars deltok fylkesleder Frank Sve (Frp), 

Stranda, fylkesordfører Jon Aasen (Ap), Vanylven og 

stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve 

(H), Ålesund, Rigmor Andersen Eide (KrF), Åle-

sund, Jenny Klinge (Sp), Surnadal og Pål Farstad 

(V), Kristiansund.i paneldebatt.  

(Se omtale av møtene og aktivitetene kap 4.4) 
 

Flere fylkesstyremedlemmer og lokallagsledere hadde 

mange gode oppslag etter kontakt med avisredaksjoner i 

dagene før og etter at tilbudet fra staten var lagt fram, og etter 

brudd i forhandlingene, og fikk også fokus på landbrukets 

krav og jordbruksforhandlingene.  

(Se presseklippmontasjen over) 
 

Fylkeslagets pressemeldinger (se nedenfor) ble tatt inn i 

avisene og også fulgt opp redaksjonelt med intervju bl.a. med 

fylkesleder. 
 

Under aksjonene onsdag 14. mai og torsdag 15. mai møtte 

tillitsvalgte i Bondelaget mange ordførere og lokalpolitikere. 

Det ble også registrert mange opprop og uttaler fra politiske 

partier, ordførerkollegier m.m 
 

Fire tidligere fylkesledere og tidligere organisasjonssjef i 

M&R Bondelag (bildet t.h.); Knut Sjømæling, Gunnar 

Waagen, Guttorm Kjelsvik, Jørgen Holte, Gunnar Went-

zel, sendte 19. mai ut leserinnlegg: ”Matforsyning blir aldri 

en parentes i historien - slik som skiftende regjeringer”. 

 
Presseoppslag om statens tilbud 

 

Organisasjonssjef Arnar Lyche i M&R Bondelag opp-

fordret 19. mai på vegne av fylkesbondelagene i de fire 

vestlandsfylkene at Vestlandsrådet tok tak i den alvorlige 

situasjonen som har oppstått i forbindelse med årets jord-

bruksforhandlinger, og sendte Vestlandsrådet utkast til uttale 

om å gi sin støtte til framtidig matproduksjon i heile landet. 
 

Fylkeskontoret sendte torsdag 22. mai ut e-post til lokal-

lagslederne om at det nå blir helt avgjørende hva Stortinget 

lander på. Derfor er det viktig at alle følger opp sine kontak-

ter lokalt. Det kan få avgjørende betydning for utfallet. 
 

23. mai ble det brudd i forhandlingene mellom regje-

ringspartiene og KrF og Venstre. Regjeringens tilbud vil 

ifølge landbruksminister Sylvi Listhaug bli forelagt Storting-

et i uendret form. 
 

28. mai ble det enighet mellom KrF, Venstre og regjerings-

partiene på Stortinget om endret forslag til jordbruksavtale. 
 

Oppsummering i fylkesstyret: 
På styremøtet 26. mai oppsummerte styret i Møre og Roms-

dal Bondelag årets jordbruksforhandlinger: 

   Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å gå til 

brudd i årets jordbruksforhandlinger. Fylkesstyret er godt 

fornøyd med gjennomføringa av aksjonene, oppslutninga og 

mediedekninga. og at lokallag og bønder på eget initiativ 

setter i gang tiltak i tillegg til det som er planlagt av fylkesla-

get og Norges Bondelag. Godt gjennomslag i media har syn-

liggjort landbrukets krav. 

   Men styret ser også klare forbedringspunkter på noen om-

råder ved at organisasjonen bør være mindre forutsigbar 

m.h.t. aksjoner. Det bør tenkes nytt ved eventuelle seinere 

aksjoner. På bakgrunn av det som kom fram og ble drøftet i 

styret, sender fylkeskontoret evaluering og oppsummering av 

jordbruksforhandlingene og aksjonene til Norges Bondelag. 
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Pressemeldinger og leserinnlegg på 

jordbruksforhandlingene 
 Pressemelding 6. mai: Statens tilbud er kritisk lavt 

 Leserinnlegg 6. mai: Om rimeligheten i bøndenes krav 

 Leserinnlegg 13. mai: Feilslått landbrukspolitikk 

 Pressemelding 13. mai: - Dette landbruket vil vi ikke ha 
 

Statens tilbud er kritisk lavt 
Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, 

mener tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger svarer 

dårlig på framtidens utfordringer for norsk matproduksjon.  

Det er ingen satsing på bærekraftig bruk av våre egne jord-

bruksarealer. Bøndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt 

over halvparten av det andre grupper får.  

   I formiddag gav regjeringen sitt tilbud til landbruket i jord-

bruksforhandlingene. Bøndene blir tilbudt en inntekstvekst 

som utgjør omtrent 60 prosent av den inntektsøkningen som 

det er forventet at andre grupper skal få. I tillegg omfordeles 

mye midler internt i næringa. 

- Tilbudet er kritisk lavt. Når Stortinget har gitt regjeringen i 

oppdrag å øke norsk matproduksjon og å styrke lønnsomhe-

ten i næringa, er dette overraskende, sier Karlsvik.  

Selvforsyning 

Vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til hva 

matjorda kaster av seg. Vi vet at avkastningen fra norske 

jordbruksarealer minker og samtidig øker antall munner som 

skal mettes. Resultatet er at selvforsyningsgraden i Norge er 

sunket til 35 prosent.  

- En framtidsretta og ansvarlig norsk matproduksjon kan ikke 

baseres på import, men at vi klarer å utnytte våre egne mat-

ressurser på en bærekraftig måte. Det må være lønnsomt å 

bruke jorder og beite over hele landet, sier Karlsvik. 

Vil vurdere tilbudet 

Landbruksorganisasjonene vil nå bruke tid til å sette seg 

nærmere inn i tilbudet fra regjeringen og gjøre en seriøs vur-

dering av om det er grunnlag for videre forhandlinger. Tilbu-

det vil blant annet bli vurdert opp mot avgjørende forutset-

ninger for nå Stortingets mål om økt norsk matproduksjon. 

Fakta:  

 Jordbrukets krav hadde en ramme på 1,5 milliarder kro-

ner, regjeringen tilbyr 150 millioner kroner.  

 Regjeringen vil bruke 250 millioner mindre over stats-

budsjettet på matproduksjon i 2015 enn de gjør i dag, 

kravet fra jordbruket var å øke overføringene med 965 

millioner kroner.  

 For å kunne fortsette arbeidet med å tette inntektsgapet 

mellom andre grupper og bøndene la næringa opp til en 

gjennomsnittlig inntektsøkning pr. bonde på 35.000 kro-

ner. Tilbudet fra staten er omtrent 10.000 kroner. Det ut-

gjør ca. 60 % av den inntektsøkningen som andre grupper 

er ventet å få og vil sørge for å øke inntektsgapet.   

(Pressemelding frå M&R Bondelag 6. mai) 
 

Om rimeligheten i bøndenes krav 
I sin leder 29. april fastslår Sunnmørsposten at bøndenes krav 

om inntektsvekst på 1,5 milliarder er langt ut over all rime-

lighet, men begrunnelsen for den skråsikre påstanden er 

mangelfull. Det blir vist til fjorårets gode jordbruksoppgjør. 

   Økt inntekt er ikke det viktigste målet, men et virkemiddel 

for at samfunnet skal nå sine mål. Og politikerne vil ha økt 

matproduksjon. Blant annet understreker en samlet nærings-

komité på Stortinget at norsk landbruk skal ha fokus på økt 

matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.  

 
BONDEVENN-kampanjen i forkant av 

jordbruksforhandlingene ga mange presseoppslag. 
 

 

   Og vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til 

hva matjorda kaster av seg. Både som mat direkte og som fôr 

til husdyra. Vi vet at stadig mer verdifull jord går ut av pro-

duksjon og at avkastningen fra norske jordbruksarealer min-

ker. Samtidig øker antall munner som skal mettes. Resultatet 

er at selvforsyningsgraden i Norge nå er sunket til 35 prosent. 

Sett i forhold til politikernes mål går altså utviklingen i stikk 

motsatt retning. Og vi mener forklaringen på dette er enkel. 

Det er ikke tilstrekkelig lønnsomt for den enkelte bonde å 

drive den norske jorda. 

   Økt selvforsyning av norsk mat krever derfor en snuopera-

sjon. Skal vi øke matproduksjonen på den norske jorda, må 

det være mulig for bonden å hente en næringsmessig økono-

misk gevinst for dette arbeidet. Viss ikke blir det bare med 

praten. Hvorvidt en inntekstvekst på 1,5 milliarder er riktig 

kronebeløp er det kun ettertiden som kan gi svar på. Men 

med bakgrunn i politikernes ambisiøse mål, og med basis i 

våre erfaringer, mener vi bestemt at vårt inntektskrav ligger 

godt innenfor rimelighetens grenser. 

(Innlegg fylkesleder Inge Martin Karlsvik 6. mai) 
 

 

Feilslått landbrukspolitikk fra Listhaug 
I Sunnmørsposten 10. mai slår Ålesunds største melkebonde 

Rolf Ole Humblen fast at Sylvi Listhaug ikke vil ha bønder 

som han. Med 16 melkekyr havner han langt under land-

bruksministerens mål om storbruk. Knutegarden ytterst på 

Humbla har vært i slekta i over 200 år. - Med den tilgangen 

på jord vi har, er det ikke mulig å utvide drifta særlig mye. 

Det er ikke plass til storfjøs her, sier ålesundsbonden. 

   NRK M&R  hadde nylig TV- innslag fra fjellgården til Pål 

Svisdal i Sunndal. Etter 440 års drift på garden frykter han at 

han blir den siste bonden i Svisdalen. Selv om Pål Svisdal 

driver jorda på alle de 4 gardene i bygda, blir han liten med 

sine 300 sauer og 13 melkekyr. Sønnen har sagt han vil over-

ta, men Pål er redd det ikke blir slik. -Jeg frykter det ikke blir 

mulig å leve av denne gården, konkluderer fjellbonden.  
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   Begge bøndene representerer et stort antall bønder i vårt 

fylke. De er glade i yrket sitt og brenner for landbruket, men 

de ser klart at deres levemåte er truet. I tilbudet til norske 

bønder foreslår regjeringen å redusere landbruksoverføringe-

ne over statsbudsjettet, samtidig som de vil stimulere til enda 

større gardsbruk. Bare 10 prosent av gardsbruka i Møre og 

Romsdal samsvarer med idealet til regjeringen ved at de har 

50 melkekyr eller mer. Over 800 bruk vil bli rammet av det 

dårlige tilbudet ved at de får negativ inntektsvekst, og disse 

står for om lag 80 prosent av produksjonen. 

   Økt inntekt for bonden er ikke et mål i seg selv, men et 

virkemiddel for at samfunnet skal nå sine mål. Og politikerne 

vil ha økt matproduksjon. Blant annet understreker en samlet 

næringskomité på Stortinget at norsk landbruk skal ha fokus 

på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning.  

   Vår evne til selvforsyning av mat er direkte koblet til hva 

matjorda kaster av seg. Både som mat direkte og som fôr til 

husdyra. Vi vet at stadig mer verdifull jord går ut av produk-

sjon og at avkastningen fra norske jordbruksarealer minker. 

Samtidig øker antall munner som skal mettes. Resultatet er at 

selvforsyningsgraden i Norge er sunket til 35 prosent. Sett i 

forhold til politikernes mål går utviklingen i stikk motsatt 

retning. Da må det være feilslått landbrukspolitikk å redusere 

inntektsmulighetene for det store flertallet av våre bønder.  

(Leserinnlegg Inge Martin Karlsvik 13. mai) 
 

 

- Dette landbruket vil vi ikke ha 
Landbruksnæringen valgte tirsdag å bryte jordbruksforhand-

lingene med staten. - Vi har hatt som utgangspunkt å få til en 

avtale. Vi har vist vilje til å diskutere ulike løsninger for en 

framtidsrettet og bærekraftig norsk matproduksjon, men 

staten har her vist marginal forhandlingsvilje, sier leder i 

Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. 

   Bondelagslederen mener regjeringen legger opp til et alvor-

lig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som ut-

gjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. - En slik politikk 

kan vi ikke akseptere, sier Karlsvik. 

   Staten tilbød bøndene en inntektsvekst som var langt lavere 

enn andre grupper, og som vil øke inntektsavstanden ytterli-

gere.  I tilbudet prioriterer regjeringen noen få store bruk på 

bekostning av storparten av bøndene.  Blant annet vil minst 

tre av fire melkeprodusenter og ammekuprodusenter komme 

dårligere ut enn det gjennomsnittet staten selv har lagt opp til 

i sitt tilbud. Samtidig vil nesten alle kornbøndene få reduserte 

inntektsmuligheter. 

   - Det nytter ikke å øke norsk matproduksjon dersom et 

gjennomsnittlig gårdsbruk ikke skal ha livets rett. De få bru-

kene som det her skal satses på, vil ikke kunne kompensere 

for de mange som nå vil møte en vanskeligere hverdag. Re-

dusert lønnsomhet vil svekke rekrutteringen og gi flere ned-

leggelser, og det vil bli nærmest umulig å holde alle jord-

bruksarealene i drift. Da må produksjonen baseres på mer 

import av fòr, sier Inge Martin Karlsvik. 

   Bruk av gress, korn- og beiteressurser danner grunnlag for 

de positive særpregene ved det norske landbruket. Bruk av 

arealene er samtidig avgjørende for et bærekraftig landbruk.  

- Landbruket i Norge må være tilpasset det landet vi bor i. En 

ensidig satsing på stordrift vil frikoble matproduksjonen fra 

det naturgitte ressursgrunnlaget og øke sårbarheten for kli-

maendringer, sier Karlsvik. 

   - Vi vil fortsette kampen for et bærekraftig og framtidsrettet 

landbruk, som gir forbrukerne trygg og god mat og en dyre-

helse i verdenstoppen. 

(Pressemelding frå M&R Bondelag 13. mai) 

AKSJONENE FRA DAG FOR DAG 
 

 
 

Vestnes/Sjøholt tirsdag 13. mai: 
Bare timer etter bruddet gjennomførte Vestnes Bondelag en 

spontanaksjon tirsdag kveld der 10-12 traktorer kjørte over 

Ørskogfjellet fra Vestnes til Sjøholt i Listhaugs hjembygd 

Ørskog hvor de ble møtt av flere bønder fra Sunnmøre.  

   Fikk god omtale samme kveld på nettsidene til Sunn-

mørsposten, Romsdals Budstikke og NRK Møre og Romsdal, 

og i papirutgavene 14. mai. Bl.a. hele framsida og to sider 

inne i Sunnmørsposten. 

 

Averøy onsdag 14. mai: 
Mange av butikkene på Averøy ble natt til 14. mai sperret 

med rundballer for å markere hvor ille dette er for landbruket. 

Bøndene meget skuffet over Listhaug, " Vi er skuffet. Du 

sårer oss listhaug." "Uten bonden ingen mat", var noe av 

teksten på rundballene. God omtale i Tidens Krav og andre 

aviser, NRK og nettsteder onsdag 14. mai. 

 

Åndalsnes onsdag 14. mai: 
Rauma Bondelag sendte tirsdag kveld ut presseinvitasjon om 

at Raumabøndene hadde funnet frem krigstrommene og gjor-

de seg klar til aksjoner i protest mot det dårlige tilbudet fra 

staten i årets jordbruksoppgjør. Det ble varslet aksjon i sent-

rum av Åndalsnes onsdag. kl 12.00 med opptog med traktor-

kolonne, stand i gågata med innslag av trommer og kamprop 

og appeller. De sendte også ut aksjonsfilm som var produsert 

på forhånd og et gruppebilde av aksjonsbøndene i Rauma 
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Rauma Bondelags sterke virkemidler ga mediaoppslag 

 
Både filmen og gruppebildet ble brukt av Norges Bondelag i 

markedsføringen av opptoget i Oslo tirsdag 20. mai.  

   Stort mediaoppmøte på Åndalsnes denne dagen med besøk 

av TV2, NRK Møre og Romsdal, både radio og TV, Roms-

dals Budstikke og Åndalsnes Avis. 

   ROMSDALS BUDSTIKKE la ut aksjonsfilmen og skrev: 

Se raumabøndenes videoprotest Raumabøndene har forberedt 

seg til dagens aksjon ved å lage protestvideo. 
 

Molde Bondelag møtte den politiske ledelsen i 

Molde kommune onsdag 14. mai 
Ordfører Torgeir Dahl (H) og varaordfører Frøydis Austigard 

(V) tok i mot informasjon fra Molde Bondelags Sverre Solli, 

Kjersti Fløystad Ellingsgard og Jorunn Gunnerød. 
 

Gjemnes Bondelag 
hadde 14. mai markering med stand og dyr m.m. på kommu-

nesenteret Batnfjordsøra. 
 

Leder i Nesset Bondelag skrev på formiddagen 14. mai 

brev til Høyre-ordføreren for å uttrykke bekymring for den 

politikken regjeringen fører.  
 

NRK Møre og Romsdal 
hadde onsdag 14. mai innslag på i radio og på TV og samle-

sak på nettsida fra aksjonene i Ørsta, Åndalsnes, Sunndalsøra 

og Averøy. Også stort engasjement fra andre media på de 

stedene der bøndene aksjonerte 13.-14. mai. 
 

 

 
 

Sunndalsøra onsdag 14. mai: 
Fylkeskontoret sendte tirsdag kveld for Sunndal Bondelag ut 

SMS og e-post til alle medlemmene i Sunndal og Ålvund 

Bondelag om traktoraksjon og møte med ordføreren på Råd-

husplassen fra kl. 10.00. Bønder fra alle deler av Sunndal 

samlet seg med traktorer. De kom fra øverst i Øksendalen og 

fra Nerdalen og Ålvundfjord. Fra hele Sunndalen. For å sam-

let vise sin protest mot statens tilbud.  

   NRK Møre og Romsdal, Driva og Aura Avis tilstede. 
 

Kristiansund torsdag 15. mai: 
Bønder fra kommunene ytre Nordmøre samlet seg ved Futura 

kjøpesenter kl 11.00. Marte Halvorsen (Halsa Bondelag) og 

Vegard Smenes (Averøy Bondelag) holdt appell. Deretter 

delte de ut yoghurt og løpesedler og forklarte forbrukerne om 

situasjonen. 69 traktorer kjørte deretter i traktorkolonne ned i 

byen. Fra fylkesstyret Anne Katrine Jensen. 

   Tidens Krav skrev: Protest i Kristiansund sentrum. Bønde-

ne samlet seg på parkeringsplassen ved Futura kjøpesenter i 

Kristiansund. Etter appell og utdeling av løpesedler kjørte de 

klokka 13.00 med traktorer og hengere i kolonne inn til sent-

rum. Bønder fra ytre Nordmøre tok del i aksjonen. 
 

Molde torsdag 15. mai: 
Traktorer fra Romsdal samlet seg ved Fannefjordtunnelen kl 

13.00. Vestnes-bønder ankom med ferga. Over 60 traktorer 

kjørte gjennom Storgata og 90 personer deltok på rådhusplas-

sen etterpå. Appeller ved fylkesleder Inge Martin Karlsvik, 

Sissel Rykhus fra Arbeiderpartiet og bonde Jorunn Gunnerød 

fra Molde Bondelag. Molde Bondelag hadde stand, og delte 

ut eggkartonger med ett egg i hver, med budskap om at det 

snart kan bli tomt. Omtale og video i Romsdals Budstikke og 

NRK. Fra styret Inge Martin Karlsvik og Trond Malmedal. 
 

 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/se-raumaboendenes-videoprotest-article78143-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/protest-i-kristiansund-sentrum-article78210-3270.html
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Ørsta onsdag 14. mai: 
Bøndene med spontanaksjon som samlet 17 traktorer i Ørsta 

sentrum. Oppslag i NRK, Sunnmørsposten og Møre-Nytt. Fra 

fylkesstyret Arne Rekkedal. 

   SUNNMØRSPOSTEN: Tømde tanken i protest på E39 i 

Ørsta. I 12-tida troppa arge Ørsta-bønder opp med traktorka-

ravane på Osbrua ved Ørsta sentrum. Bondeleiaren stogga 

trafikken og gav signal til nestemann, som hadde ei gjødsel-

vogn på slep. Han opna slusene og lét vatnet gå, det vil seie 

vatn med innslag av kvitt som skulle illustrere spilt mjølk. 
 

Hellesylt onsdag 14. mai: 
Sunnylven Bondelag hadde aksjon på Hellesylt med traktorer 

og hengte opp plakater. 

   Omtale i Sunnmøringen: Det var frustrerte Sunnylvbønder 

vi møtte og som hadde samla seg for å diskutere og utveksle 

tankar kring Staten sitt tilbod i årets jordbruksforhandlingar 

som enda med brot tysdag. Lokal bondelagsleiar, Peder Hel-

lebostad hadde til liks med dei andre lite godt å seie om til-

bodet og landbruk og matministeren. 
 

Indre Sunnmøre torsdag 15. mai: 
Bondelagene i Valldal, Eidsdal og Norddal, Liabygda og en 

frå Stordal hadde torsdag 15. mai aksjon i Valldal. De var om 

lag 20 traktorer og 30 deltakere tilsammen. Kjørte en runde i 

bygda. Deltakerne fra sørsida av fjorden fylte mesteparten av 

ei ferge da de kom og drog. Stor omtale i Storfjordnytt. 

   Petter Melchior møtte med turistnæringa og fikk der med ei 

støtteerklæring fra destinasjon Geirangerfjord – Trollstigen 

som ble publisert i flere media, sto bl.a. på trykk i Nationen.  
 

 

 
 

Surnadal torsdag 15. mai: 
Fylkeskontoret sendte onsdag for Surnadal Bondelag og 

Todalen Bondelag ut SMS og e-post til alle medlemmer og 

andre bønder om å stille opp i traktorkolonner inn mot Skei 

fra alle retninger torsdag morgen med ankomst Kulturhuset 

senest 08.40 før kommunestyret skulle inn til møte. Etter 

hvert som politikerne kom til møtet, fikk de utdelt hver sin 

pose med såkorn og med oppfordring om å ta opp i møtet at 

kommunestyret må sende en uttale til sentrale landbruks-

myndigheter. Mediaoppslag i NRK Møre og Romsdal, Ti-

dens Krav og Driva. 

   NRK MØRE OG ROMSDAL skrev: Bøndene beleiret 

kommunestyremøte. Gårdbrukerne i Surnadal viste sin mis-

nøye overfor politikerne på kommunestyremøtet i bygda. – I 

dag er det kommunestyremøte, og vi aksjonerer fremfor 

møtesalen for å gjøre lokalpolitikerne oppmerksomme på hva 

som er i ferd med å skje. Vi håper de vil ta vår sak videre til 

Stortinget, sier lederen for Surnadal bondelag, Oddvar Mik-

kelsen til NRK. 

 

På Stranda 
var det ikke eget arrangement, men 13-14 bønder dro til 

Ålesund, og særlig damene var frampå i intervju i NRK Møre 

og Romsdal. Plakater ble hengt opp langs fv. 60 i Strandada-

len på tre plasser. 

 

Ringdal slakteri torsdag 15. mai 
Leder i Sunnylven Bondelag, Peder Hellebostad og fylkessty-

remedlem Gunnhild Overvoll var hos Ringdal slakteri på 

Hellesylt. Adm. dir kom med kraftig støtte til bøndene. 

Sunnmøringen og Sunnmørsposten dekket dette, begge både 

på nett og papir. Ole Arnstein Ringdal ble utnevnt til bonde-

venn. 

   SUNNMØRSPOSTEN: - Slakteriet vårt er heilt avhengig 

av eit lokalt landbruk. Det er det vi har basert oss på, seier 

Ole A. Ringdal. 

   SUNNMØRINGEN: Leiinga ved kjøttvarebedrifta Ole 

Ringdal AS på Hellesylt støttar bøndene i kampen for eit 

betre jordbruksoppgjer. 

 

Stordal 16. mai: 
I Stordal fikk to utsendinger frå Stordal bondelag og fylkes-

styremedlem Gunnhild Overvoll møte med Høyre-ordfører 

Charles Tøsse fredag 16. mai. Storfjordnytt dekket møtet. 

Tøsse ble utnevnt til bondevenn. 
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Ålesund torsdag 15. mai: 
Et 30-talls traktorer samlet seg på Moa kl 12.15. Det kom 

bønder fra Stranda, Sykkylven, Nordøyane, Skodje, Ørskog, 

Giske, Haram. Herfra kjørte de kolonne til Felleskjøpet i 

Breivika hvor det var arrangement med appeller.  

   Mediaoppslag i NRK Møre og Romsdal og Sunn-

mørsposten. Frå fylkesstyret Odd Helge Gangstad. 

   SUNNMØRSPOSTEN skrev: Her demonstrerer bøndene i 

Ålesund. Protestene mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret 

inntok Ålesund torsdag. Bøndene inntok først Moa, før de 

samlet seg ved Felleskjøpets anlegg, hvor det er lagt opp til 

appeller knyttet til konflikten om jordbruksoppgjøret. Se 

bildeserien. Omlag 30 bønder fra lokallaga til bondelaget 

satte sitt tydelige preg på trafikken i området. De kjørte rundt 

med traktorer på Moa i en liten time. Deretter satte traktorko-

lonnen kursen mot Felleskjøpet i Breivika, der de samlet seg 

sammen med medlemmer fra Norsk nærings- og nytelses-

middelforbund (NNN) og LO. Tore Hessen fra NNN uttrykte 

full støtte til de demonstrantene. Odd Einar Fjørtoft skrøt på 

sin side av de hundre tusen i næringsmiddelindustrien som 

hver dag produserer mat, og er bøndenes allierte. 
 

Sykkylven 19. mai: 
Markering i samband med formannsskapsmøte. Sykkylvsbla-

det dekket aksjonen. Fylkesstyremedlem Gunnhild Overvoll 

deltok. Om lag 20 bønder både fra Bondelaget og Bonde- og 

Småbrukarlaget parkerte traktorene utenfor kommunehuset 

og tok imot politikerne når de kom. Det var også laget til ei 

'bondegrav' på en henger med teksten: 'Ingen hjelp til mat-

produksjon når bonden er død'.  

   Flere av politikerne stoppet og pratet. Høyreordfører Petter 

Lyshol fikk presentert litt fakta og litt forventninger til byg-

de-Høyre, og ble utnevnt til bondevenn. 
 

Bilder fra aksjoner og plakater på rundballer 

ble sendt fylkeskontoret fra mange medlemmer og lokallag. 

Fylkeskontoret fikk melding om plakater på rundballer ved 

hovedveier i de fleste kommuner i fylket. 

   
    Hustad   Frei 

 
Bondelagene i Molde og Fræna delte ut egg under marke-

ringa på rådhusplassen i Molde 15. mai. F.v Gunnar Flo-

re (Fræna), Sverre Solli og Kjerst Fløystad Ellingsgård 

(begge Molde), og Randi Varhol, Anne Berit Myrbostad 

og Eva Merthe Lindset (alle Fræna). (Foto: Arild Erlien). 

 

 
Elever fra Gjermundnes deltok i markeringa i Molde. 

 

 
Gjemnes Bondelag 14. mai (Foto: Elin Stenkjær). 

 

 
Bønder fra Averøy på markeringa i Kristiansund 15. mai. 



30 

Bondetoget i Oslo 20. mai 
100 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i M&R 

satte sammen med 5000 andre fra hele landet preg på Oslo 

sentrum 20. mai i "Opptog for norsk mat”. Hele 18 elever 

fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok i bondetoget. 

   Markeringa var den største og det mest kraftfulle Bondeto-

get i Oslo siden 1987. Opptoget for norsk landbruk og norsk 

matproduksjon skulle i følge påmeldinger samle 4000 perso-

ner. Men Oslo politidistrikt anslo at toget svulmet opp og 

fikk tilslutning fra 5000 mennesker gjennom Oslos bygater. 

   Bakgården i Landbrukets Hus var mer enn full da bønder 

fra hele landet samlet seg. Her var det program med oppvar-

ming, appeller, allsang og underholdning. Bondelagsleder 

Nils T. Bjørke satte toget i bevegelse fra Landbrukets Hus via 

Youngstorget, Akersgata, Karl Johan til Stortinget. 

   I et timeslangt program foran Stortinget var det underhold-

ning av Odd Nordstoga og Aasmund Nordstoga, appeller fra 

bønder og støttespillere. Også landbruksminister Sylvi List-

haug talte til demonstrerende bønder utenfor Stortinget. 

 
 

   Hele 18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok. 

Norges Bondelag hadde invitert ungdommer ved alle ”grøn-

ne” naturbruksskoler til opptoget for norsk landbruk. 

   Deltakerne fra Møre og Romsdal reiste fra fire ulike fly-

plasser, og med buss og tog. Fylkeslaget hadde med 36 

kommuneplakater til bondetoget som viste hvor vi kom fra. 

Etter at arrangementet var avsluttet utenfor Stortinget, samlet 

alle fra Møre og Romsdal seg til felles bespisning på fyl-

keslagets regning på Peppes Pizza i Stortingsgata. 

 

 
AVERØY:Vegard Smenes (t.h), Harald Mork, Konrad 

Johan Kongshaug, Erling Laugsand 

 
SUNNDAL: Oddveig Gikling-Bjørnå og sønnen Ola,  

Jorunn Simonhjell, Tom Røsand Bestvoll og sønnen Emil. 

 
Nestleder i Ørskog Bondelag, Eli Sjåstad, er nabo og 

slektning med landbruksminister Sylvi Listhaug, og var 

et etterspurt intervjuobjekt under markeringa i Oslo 

 
18 elever fra landbruksskolen på Gjermundnes deltok 

 
F.v.: Inge Brønstad, Rindal, Ole Marvin Aarstad, Nesset, 

Ståle Ansnes, Todalen, Ivar Myklegard, Rindal, Torgrim 

Furuhaug, Rindal, Marte Halvorsen, Halsa. 

 
HARAM: Fra venstre: Kyrre Rogne, Ola Einar Flem, 

Synnøve Rogne Haram, Jarl Inge Haram, Birgit Oline 

Kjerstad og Anne Kristine Haram 
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Fylkesstyremedlem Arne Rekkedal, Ørsta, i front. 

 

 
Opptog for norsk mat 

 

 
ØRSTA/VOLDA: F.v: Odd Bjarne Bjørdal, veterinær 

Åsmund Orten, Arne Rekkedal, Gunnhild Foldal, 

 Oddhild Saure og Erlend Koppen. 
 

 
VESTNES: F.v: Grete Misfjord, Anette Øverås, Birgitte 

Forshaug, Johanne Sellereite og Anders Skavnes 

 
Foran Stortinget. 

 

 
Foran Stortinget. 

 

 
F. v: Ivar Normann Heggen, Valldal, Jørn Harstad, 

Gjemnes, Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes og  

Odd Helge Gangstad, Midsund 
 

 
RAUMA: f.v.:Anders Øverbø, Iver Marius Kleiva,  

Øyvind Karlsen Heinåli og Stig Brøste 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 
 

  
Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann, Knut Storberget (bildet til venstre) deltok på samrådet.  

Bildet til høyre - fra venstre: Stig Klomsten (næringsutvalget Sør-Trøndelag), Terje Sørvik (Fylkesråd for næring Nord-

Trøndelag), Fredrik Holen Bjørdal (stortingsrepr. Møre og Romsdal), Aps landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget, 

og Bondelagets fylkesledere Lars Morten Rosmo (Sør-Trøndelag), Inge Martin Karlsvik (Møre og Romsdal) og Asbjørn 

Helland (Nord-Trøndelag). (Foto: Arild Erlien). 

 

SAMRÅD FOR BONDELAGENE 

OG ARBEIDERPARTIET 
Det ble mange gode meningsutvekslinger om landbrukspoli-

tikken da 40 tillitsvalgte fra fylkeslagene i Bondelagene og 

Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og 

Romsdal møttes til samråd i Surnadal 27. februar for å 

drøfte erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid. 

   Bondelagene stilte med fylkesstyremedlemmer, og Arbei-

derpartiet med politikere fra fylkesstyrene, utvalg og Stor-

tinget, i tillegg til partiets nye landbrukspolitiske talsmann 

Knut Storberget. Begge organisasjoner ser det som nyttig å 

komme sammen for å få og gi råd, og dermed skape bedre 

forståelse for hverandres synspunkter i landbrukspolitikken. 

   Samrådene i Midt-Norge har lange tradisjoner, helt tilbake 

til Bjarne Håkon Hanssens tid som landbruksminister. Fra 

Arbeiderpartiet ble det på møtet sagt at det utelukkende har 

vært positivt, givende og lærerikt å møte dyktige tillitsvalgte 

i Bondelaget. 

   Møtet var en del av felles samling for de tre fylkesbonde-

lagene. De startet onsdag med felles styremøte der de disku-

terte melkerapport, aksjonsplaner og kommende jordbruks-

forhandlinger. 

   Møtet var lagt opp med korte innledninger om flere teamer 

som dannet grunnlag for diskusjon. Det nye politiske land-

skapet var naturlig nok bakteppet for årets samråd. 

   Harald Velsand fra næringspolitisk avdeling i Norges 

Bondelag innledet om erfaringene med den nye regjeringa 

og landbruksministerens første 100 dager. 

   Nestleder i Tine, Nina Kolltveit Sæter, var på hjemmeba-

ne da hun på møtet i Surnadal ga en innholdsrik orientering 

om utfordringene i melkeproduksjonen. 

   Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland og 

leder i landbrukspolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Arbeider-

parti, Carl Sitter Geving, holdt fra hvert sitt ståsted innlegg 

om hvordan kan Arbeiderpartiet og Bondelaget kan samar-

beide. Også i diskusjonene her kom fram mange gode tanker 

om framtidig samarbeid og kontakt. 

   Arbeiderpartiets nye landbrukspolitiske talsmann, 
Knut Storberget, innledet til debatt om hvordan Arbeider-

partiet vil fronte landbruket fra nåværende posisjon. 

   TIDENS KRAV 28.02.2014: Storberget (Ap) liker seg 

som landbrukspolitiker: Før var han i knallhardt vær om 

justispolitikk og strafferett. Nå lukter det fjøs av Knut Stor-

berget, og det liker han godt. Torsdag var tidligere justismi-

nister Knut Storberget (Ap) deltaker på det han beskriver 

som det beste møtet på lang tid 

   DRIVA 02.03.2014: Liker seg i fjøset: Knut Storberget 

(Ap) sier han heller tilbringer tid med kyr enn fengselsfug-

ler. Han fikk positive tilbakemeldinger for sin jobb for land-

bruket fra bønder i Midt-Norge. Arbeiderpartiets landbruks-

politiske talsmann fikk ros for langsiktighet i politikken og 

for å ha den samme målsetting i opposisjon som i posisjon. 
 

 

BONDELAGET MØTTE VENSTRE 
På initiativ fra Møre og Romsdal Bondelag møttes represen-

tanter fra Bondelaget og Venstre til orienteringsmøte i 

Kristiansund 28. februar. Målet med møtet var fra Venstre 

sin side et ledd i kunnskapsinnhenting om landbruksnæring-

en. Det var orientering om status i landbruket slik Bondela-

get ser det og dialog omkring landbrukspolitiske spørsmål. 

   Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bon-

delag og fylkesleder Inge Martin Karlsvik ga en orientering 

og innledet til spørsmål. Fra Venstre deltok stortingsrepre-

sentant Pål Farstad, leder av fylkestingsgruppa Iver Nord-

seth og leder i M&R Venstre Ragnhild Helseth.  
 

 
Fra venstre: Iver Nordset, Pål Farstad, Inge Martin 

Karlsvik, Ragnhild Helseth og Arnar Lyche. 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/storberget-ap-liker-seg-som-landbrukspolitiker-article77239-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/storberget-ap-liker-seg-som-landbrukspolitiker-article77239-3270.html
http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/liker-seg-i-fjoeset-article77240-3270.html
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Tidens Krav 8. februar 2014 

 

OM Å LYTTE TIL NÆRINGA 
Statssekretær i Landbruksdepartementet, Hanne Maren 

Blåfjelldal (FrP) og fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Mar-

tin Karlsvik, var blant innlederne på landbrukskonferansen 

som Bondelagene i Surnadal og Todalen, Surnadal kommu-

ne og Surnadal Sparebank arrangerte i Surnadal 7. februar. 

   Avisa Tidens Krav skrev i referatet fra konferansen at 

rekordmange ville høre om landbrukspolitikken til Frp. 

Statssekretæren snakket som en foss, men kom med lite nytt 

om regjeringens landbrukspolitikk da 135 benket seg ned i 

Surnadal kulturhus på landbruksdagen. 

   Avisa Driva skrev at innlegget til statssekretær Hanne 

Maren Blåfjelldal (Frp) ikke ga deltakerne på landbrukskon-

feransen klare svar på hva framtida vil bringe. Leder i Møre 

og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, stilte spørsmål 

om inntektsmuligheter for bønder som ikke har kapasitet til 

å vokse, noe hun ikke hadde konkret svar på. 

   10. februar sendte organisasjonssjef i M&R Bondelag, 

Arnar Lyche, ut et leserinnlegg (hjertesukk!) til media: 

Om å lytte til næringa 
Statssekretæren i Landbruks- og matdepartementet Hanne 

Maren Blåfjelldal snakket fint om å lytte til næringa, da hun 

var på snarvisitt i Surnadal i forrige uke. Hun holdt åpnings-

foredraget på landbrukskonferansen ”Kva no?”, men hadde 

det svært travelt med å komme seg videre etter at hun hadde 

sagt sitt. Og det etter å ha varslet store endringer. For å øke 

matproduksjonen må vi effektivisere, liberalisere og forenk-

le, var budskapet. 

   Jeg hadde likt å vite hvorfor hun hadde det så travelt? 

Hvorfor kunne hun ikke bli et par timer til i Surnadal? Og 

tatt seg tid til å lytte. Etter å ha reist hele den lange veien fra 

Oslo. Er det generelt stort tidspress? Eller er det kanskje 

planlagt slik? 

   Programmet videre var svært spennende, og flere av innle-

derne hadde forberedt seg med tanke på statssekretærens 

tilstedeværelse. Blant annet fortalte melkeprodusent 

Ingebrigt Landsem glitrende om egen gardsdrift. Om gene-

rasjonsskifte og bygging av nytt fjøs, og om muligheter og 

utfordringer på veien videre. Og rådgiver ved Bioforsk Rose 

Bergslid formidlet om 12 kvinnebønder i Møre og Romsdal. 

Inneflytter fra Nederland til Valsøyfjorden - Sander van der 

Loo, avsluttet med nydelige toner og ord. Han er sauebonde 

og musiker. Alt dette bør være spennende og nyttig informa-

sjon for den ferske statssekretæren. 

Arnar Lyche, organisasjonssjef i M&R Bondelag 

 
Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) besøkte Gunn 

Sissel Gjersvik (24) og Ole-Håkon Farstad (26) på Male 

på Hustad. (Foto: Arnar Lyche). 
 

 
Marianne Svendsen og Ole Kristian Sæterbø i Bæverda-

len i Surnadal fikk besøk av stortingsrepresentant Jenny 

Klinge (Sp (Foto: Arnar Lyche). 
 

UNGE BØNDER FIKK STOR-

TINGSBESØK AV KLINGE 
Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, var 

imponert over pågangsmotet og innsatsviljen hun fikk se og 

høre da hun 4. april etter initiativ fra Møre og Romsdal 

Bondelag besøkte unge bønder i Fræna og Surnadal. 

   Første stopp var hos Gunn Sissel Gjersvik (24) og Ole-

Håkon Farstad (26). De satser framtida på gardsbruket som 

de for vel ett år siden kjøpte på Male på Hustad i Fræna. 

   Neste besøk var hos Marianne Svendsen og Ole Kristian 

Sæterbø i Bæverdalen i Surnadal. De startet opp drifta i 

2011. Gammelfjøset med 22 båsplasser skal byttes ut med 

robotfjøs til 60 melkekyr.  

   - Det er gøy å oppleve entusiasmen hos unge gardbrukere, 

og jeg konstaterer at kjærligheten til dyra og satsing på god 

dyrevelferd er sterk drivkraft hos mange. Disse ungdomme-

ne gjør akkurat det samfunnet trenger – satser på matpro-

duksjon i det lokale kulturlandskapet, sa stortingsrepresen-

tant Jenny Klinge (Sp) etter de to gardsbesøkene sammen 

med organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche. 
 

  
Romsdals Budstikke   Avisa Driva 

http://www.bondelaget.no/presseklipp-fra-m-r/rekordmange-ville-hoere-om-landbrukspolitikken-til-frp-article77051-3270.html
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MØRE-NYTT 15. APRIL 2014 

 

GARDSBESØK I ØRSTA MED 

STORTINGSREPR.FREDRIK 

HOLEN BJØRDAL (AP) 
Det ble en lærerik dag for Arbeiderpartiets nye stortings-

representant Fredric Holen Bjørdal (23) da han 14. april i 

påskeuka besøkte garden til Linda Stokke (36) på Sæbø i 

heimkommunen Ørsta. 

   Det var Møre og Romsdal Bondelag som tok initiativ og 

inviterte Holen Bjørdal på gardsbesøk. Fylkesleder Inge 

Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche stilte opp 

sammen med leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad. 

   Fredrik Holen Bjørdal (Ap) var nyvalgt på Stortinget i 

høst. Han hadde i tidligere møter og samtaler med Bondela-

get i vinter gitt uttrykk for ønske om å få mer innsikt i og 

lære mer om landbruket. 

   Gardsbesøket hos melkeprodusent Linda Stokke og faren 

Ole Stokke på Sæbø i Ørsta startet med omvisning på bru-

ket, der Linda presenterte drifta. Deretter fortalte leder i 

Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, om landbrukets be-

tydning for lokalsamfunnet, og om hva som må til for at 

landbruket i Ørsta skal utvikle seg positivt. 

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik informerte om hva Bon-

delaget tenker i forkant av jordbruksforhandlingene. 

   Til slutt ble stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal 

utfordret på hva Arbeiderpartiet mener om landbruket, om 

norsk matproduksjon på norske ressurser og rekruttering 

 

DYREGOD-DAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 

fredag 5. september til søndag 7. september. Arrangemen-

tet var den sjette i rekken, og i følge arrangøren ble det tide-

nes messe med 18.295 små og store innom portene de tre 

dagene arrangementet pågikk.  

   Bondelaget stilte også i år med stand sammen med 18 

andre organisasjoner i landbruket. Fredag: Atle Frantzen. 

Lørdag og søndag: Arild Erlien. Dyregod-dagane er et viktig 

”ansikt utad” arrangement for landbruket i Møre og Roms-

dal. Og i tillegg er arrangementet samlende for næringa.  

   Aasmund Nordstoga sto for åpninga av arrangementet 

fredag 5. september. Samme dag var han også med på sko-

leprosjektet, der han med begeistring formidlet til over 300 

tiendeklassinger om det å være bonde og artist. Dette under-

visningsopplegget er blitt en årlig tradisjon. Bondelaget var 

medarrangør av skoledagen der org.-sjef Arnar Lyche hadde 

en av de seks postene elevene var innom. 

 
Innlederne seminaret: Øverst forsker ved Bioforsk Øko-

logisk, Håvard Steinshamn (t.v.) og rådgiver i Landbruk 

Nordvest, Oddbjørn Kval-Engstad. Nederst rådgiver i 

Landbruk Nordvest, Sverre Heggset (t.v.) og melkebon-

de/visesanger Aasmund Nordstoga (Foto: Arild Erlien). 
 

SEMINAR DYREGODDAGANE 
Markens grøde og mangesysleri var tema på fagseminaret 

som Møre og Romsdal Bondelag, Landbruk Nordvest og 

Bioforsk arrangerte i Kulturstua på Batnfjordsøra i Gjemnes 

under Dyregod-dagane lørdag 6. september kl 13.00–

14.30. Fagseminaret samlet et 60-talls tilhørere. 

   Melkebonde og den populære visesangeren fra Vinje i 

Telemark, Aasmund Nordstoga, bød på seg selv, brukte 

stemningsbilder og appellerte til følelser, og formidlet vikti-

ge verdier som gjør landbruk til ei sak det er verdt å sloss 

for. I sitt kåseri på Dyregoddagane i Gjemnes fikk han fram 

på en god måte at landbruk er mer enn billig mat. Det er et 

stort voksenopplæringsprosjekt å lære folk om sammen-

hengene i landbruket. Folk flest ”drukner” i informasjon, og 

en skal skille seg ut i mengden for å bli hørt. En som blir 

hørt er Aasmund Nordstoga. 

   Fagseminaret fokuserte på mer kortreist matproduksjon. 

Samtidig som politikerne sier de vil øke norsk matproduk-

sjon på norske ressurser, fortsetter importen av fôrråvarer å 

øke. Rent praktisk - hvordan snur vi trenden? Det er størrel-

sen på den norske planteproduksjonen som avgjør vår sjøl-

forsyning av mat. Til å svare på dette orienterte Håvard 

Steinshamn, forsker ved Bioforsk Økologisk, tok for seg 

framtidens grovfôr, om dyrkingsstrategi og artsvalg for å 

øke egen fôrandel. Rådgiverne i  Landbruk Nordvest, Odd-

bjørn Kval-Engstad og Sverre Heggset, om helsæd, 

hjemmeavla kraftfôrerstatning og strukturfôr. 
 

 Tidens Krav 6. sept 2014 
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BONDEVENNER f.v.: Kristin Heggdal,  Hilde Bjørsvik,  

Marius Amundsen, Jarle Sanden, Kirsti Indreeide og 

Ellen Espeland (Foto: Arild Erlien). 

 

BONDEVENNER 
Før jordbruksforhandlingene gjennomførte Bondelaget en 

kampanje rettet mot forbrukere og politikere i mars, april og 

mai for å vise fram hvor viktig norsk landbruk er for Norge. 

   Mange lokale Bondelag utnevnte Bondevenner, og ga 

mange gode mediaoppslag. 

  På et arrangement på Fole Godt i Molde 10. april utnevnte 

fylkesleder Inge Martin Karlsvik Bondevenner som har et 

spesielt fokus på kvalitetsmat i Molde. 
   Fylkeslagets lokale bondevenner har et spesielt fokus på 

kvalitetsmat. Satsingen på kortreist håndverksmat mat har 

vært veldig viktig for norsk matproduksjon. Den har bidratt 

sterkt til å gi norsk landbruk et ansikt utad. Lokalproduserte 

meieriprodukter, kjøttmat, brødmat, syltetøy osv. har be-

geistret forbrukerne og styrket vårt omdømme flere hakk. 

Og forbrukerne har lært å etterspørre mer enn pris. Stadig 

flere spør om hvor og hvordan maten er produsert? Og det er 

helt avgjørende for norsk landbruk. 

   - Fundamentet for næringsutvikling er engasjement, idea-

lisme og glød. De som går foran og brøyter veg har bestan-

dig en tung veg å gå. Det kreves mye forutseenhet, selvtillit, 

utholdenhet, dyktighet og pågangsmot før en lykkes, ble det 

sagt om bakgrunnen for utnevningen av bondevenner i Møre 

og Romsdal Bondelag. De fem var: 

   Kristin Heggdal, som er innehaver av håndverksbakeri-

et og kafeen Fole Godt, baker fra grunnen av. De serverer 

gjærbakst, påsmurt og kaffe, og er plassert midt i byen. 

   Ellen Espeland er innehaver av Den Gode Smak på 

Moldetorget. Hun har drevet siden 2005. Butikken har mye 

kortreist mat fra små produsenter, men kvalitet er det aller 

viktigste. 

   Coop Mega Molde: Hilde Bjørsvik og Marius Amund-

sen mottok Bondevenn-utnevinga på vegne av Coop Mega 

Molde. De har vært den butikken i fylket som har satset 

desidert mest på lokalmat og bidratt til å gjøre den populær. 

   Jarle Sanden ved Romsdalsmuseet har formidlet om 

tradisjonsmat fra Romsdal gjennom mange år. Romsdalsmu-

seet har skrevet årbok med mat som hovedtema for noen år 

siden, og har også skrevet mye om mat i andre årbøker. 

   Kirsti Pernille Indreeide fra Norddal er nå prosjektle-

der ved Fylkesmannens landbruksavdeling. Hun jobber med 

næringsutvikling innenfor lokal mat, grønt reiseliv og øko-

logisk mat, og hun får ting til å skje! Hun startet med lokal-

mat i 1986 på Herdalssetra og i 1995 på Petrines.  

 
Til høyre fylkesleder i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik. 

 

BONDELAGET TOK OPP 

VELFERDSORDNINGER OG 

DRENERING MED LISTHAUG 
Velferdsordningene i forbindelse med sykdom og tilskudd 

til drenering var tema da fylkesleder Inge Martin Karlsvik 

og org.sjef Arnar Lyche i Bondelaget møtte landbruks- og 

matminister Sylvi Listhaug på Gjermundnes 22. april. 
   Listhaug var på sitt første offisielle fylkesbesøk etter at 

hun ble ny statsråd. Hun var innom Tømmerkaia på Malo i 

Molde, Rypdal Purkering AS i Tresfjord, og møte med ele-

ver og rektor ved Gjermundnes vidaregående skole. Besøket 

ble avsluttet med eget møte og samtaler med faglagene. 

   Statsråden innledet med å si at hun helst ikke ville høre om 

landbrukspolitikken generelt, fordi det hadde hun fått høre 

mye om alle andre steder hun har vært. Hun oppfordret 

faglagene til heller å komme med konkrete forslag til for-

enklinger/forbedringer i tilskuddsforvaltning/regelverket. 

   Møre og Romsdal Bondelag tok landbruks- og matministe-

ren på ordet og valgte å sette spesielt fokus på regelverket 

for avløsning i forbindelse med sykdom og svangerskap. 

   - Det er helt nødvendig å både forbedre og forenkle. Og 

dette er spesielt viktig med tanke på rekrutteringen, ble det 

understreket fra Bondelagets side. 

   I tillegg valgte Bondelaget å fokusere på drenering av jord. 

Vi har mye vassjuk jord som må settes i stand. Det ble pekt 

på urimeligheten i at kornjord teller dobbelt i forhold til 

annen jord når disse midlene skal fordeles mellom fylkene. 

At for eksempel ei kornjord i Skjåk teller dobbelt i forhold 

til tung myrjord i vårt fylke. På myrjorda er et velfungerende 

dreneringssystem helt avgjørende for fortsatt drift eller ikke. 
 

 
Fra v: Norsvin-leder Reidar Lindset, landbruksdir Anne 

Berit Løset og Sylvi Listhaug. (Foto: Arnar Lyche). 

Romsdals Budstikke 24. april 2014.  
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Over 1000 besøkte Indre Årø gard i Molde. Emilie, Svanhild og Wollert Dankert Krohn var vertskap. (Foto: Arild Erlien). 

 

ÅPEN GARD I RINDAL, 

MOLDE OG TODALEN 
Tre Åpne Gard-arrangement hadde totalt besøk av over 

1.400 personer. Bønder i Møre og Romsdal åpnet grinder og 

fjøsdører, og inviterte publikum til Åpen Gard for å bli kjent 

med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. 

   Åpen Gard er landbrukets store familiearrangement, og 

Bondelagets viktigste døråpner mellom landbruket og resten 

av befolkninga. Lokale bondelag står bak arrangementene, 

og med god hjelp fra øvrige lokale landbruksorganisasjoner. 

   Gjensidige Nordmøre og Romsdal dekket 10.000 kroner i 

annonsering av Åpen Gard i regionavisene. 

   Rindal Bondelag avviklet Åpen Gard søndag 3. au-

gust med Brit Bakken og Ola Stokke på garden Rindalsgjera 

som vertskap. Over 150 store og små var innom tunet i løpet 

av dagen i det fine været. Driva.no skrev at dei besøkjande 

hadde nok å finne på under open dag, blant anna natursti, 

høyhopping, trøtraktorkøyring, runderidning og kosing med 

grisungar, kaninar, kalvar og høns. Matservering var det 

også, Tine stilte med eigen ambassadør og serverte jus og 

yoghurt. Bondelaget sytte for salt- og søt mat. 

   Molde Bondelag hadde Åpen Gard søndag 25. au-

gust. Over 1000 besøkende fant veien til Indre Årø gard i 

Molde der Svanhild og Wollert Dankert Krohn var vertskap.  

   ”Knallsuksess med Åpen Gard”, var tittelen i Romsdals 

Budstikke 25. august:  – Dette var over all forventning, sa 

Wollert Dankert Krohn, som åpnet garden for folk. Oppslut-

ningen om bondelagets arrangement ‹‹Åpen Gård››, viste at 

de traff målgruppa godt søndag. – Over 1000 personer har 

vært her i dag. Veldig mange barnefamilier, og vi ser hvor 

kjekt det er for ungene å se og kanskje klappe dyr de ikke 

har sett før, slo leder i lokallaget Just Ove Westad fast. 

   Todalen Bondelag hadde Åpen Gard søndag 25. 

august. Over 200 personer kom til gards i Viastua med Ola 

Kvendset og kårfolket Wenche og Gudmund som vertskap. 

   Populært med «Open gard», skrev Todalen.no i omtalen 

etter arrangementet: Todalen Bondelag samla over 200 til 

open gard i Viastua sist søndag. Både bygdefolk og ute-

bygds frå kom publikum for å sjå det nye fjøset og for å sjå 

korleis livet på ein moderne gard artar seg med både dyr og 

tekniske innretningar. Vertskap var Ola Kvendset og kårfol-

ket Wenche og Gudmund Kvendset som hadde litt av kvart å 

vise fram og fortelje om til publikum. 

   Eidsdal og Norddal Bondelag arrangerte ”mini 

open gard” under midtsommerdagene i Norddal 20.-21. juni 

med Petter Melchior som vertskap. 

 
Fra Åpen Gard i Rindal (Foto: Trollheimsporten). 

 

 
Ola Kvendset var vertskap i Todalen (Foto: Todalen.no) 

 

 
Todalen Bondelag arrangerte Åpen Gard. Her styremed-

lemmene Håvard Halset, Frode Grønmyr, Ståle Ansnes 

og Ola Kvendset. (Foto: Todalen.no) 
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Svein Arne Øye (t.h.) og sønnen Jetmund orienterte om 

pelsdyrnæringa (Foto: Arild Erlien). 

 

BONDELAGET VISTE STØTTE 

TIL PELSDYRNÆRINGA 
Møre og Romsdal Bondelag viste sin støtte til pelsdyrnæ-

ringa ved å besøke pelsdyroppdrettere i Norangsdalen, da-

gen etter at dokumentarfilmen ”Pels” ble vist på norske TV-

skjermer. Jetmund Øye og faren Svein Arne Øye viderefører 

ei næring med lange tradisjoner i dalen. Gode resultater 

krever nøyaktighet og flid i produksjonen, påpekte Svein 

Arne. Det vil si godt dyrestell. 

   Fylkesstyret i M&R Bondelag hadde lagt sitt to-dagers 

styremøte til Sagafjord Hotell på Sæbø i Ørsta 9. og 10. 

desember, og hadde nyttige og lærerike gardsbesøk på 

Rekkedal Gjestehus og hos pelsdyroppdrettere på Øye. 

Pelsdyr 
I Møre og Romsdal er det i dag rundt 15 pelsdyroppdrettere. 

Det største pelsdyrmiljøet er i Norangsdalen i Ørsta med 5 

pelsdyrfarmer. De fleste driver i kombinasjon med annet 

jordbruk, vanligvis kombinert med mjølkeproduksjon, men 

også delvis som en separat produksjon. Det blir produsert 

skinn av mink og av flere typer rev. Pelsdyrholdet skiller seg 

fra resten av landbruket ved at produksjonen i hovedsak er 

rettet mot verdensmarkedet. Pels som moteplagg svinger 

mye i popularitet, og skinnprisene og økonomien i produk-

sjonen følger disse svingingene. 

   Styret fikk en god orientering om pelsdyrhold av Jetmund 

Øye og faren Svein Arne Øye, som driver med mjølk og 

pelsdyr på Øye i Norangsdalen. De har ei mjølkekvote på 

96.000 liter, samt 1.100 minktisper og 45 revetisper. Totalt 

ca 5.000 hvalper i året. To familier lever av gardsdrifta. 

Inntjeninga er best på pelsdyr. Omsetninga er ca tre millio-

ner kroner i året. Svein Arne Øye har drevet som pelsdyr-

bonde siden 1972. Sønnen Jetmund overtok i 2013. 

   Mange krav er innført i næringa. Fem ganger i året er 

veterinær inne og kontrollerer alle dyrene, mange av disse er 

uanmeldte besøk. Fylkesstyret ble fortalt at pelsdyroppdret-

tere ser på Bondelaget som en god støttespiller for næringa.  

Rekkedal Gjestehus på Sæbø 
Margrethe og Bjarne Rekkedal (bildet t.h) ga omvisning 

og orientering om Rekkedal Gjestehus. Besøket bekrefter 

hva bønder er i stand til å skape og utvikle gjennom entusi-

asme og glød ispedd praktisk sans og god bedriftsøkonomi. 

   De har restaurert og tatt i bruk gardens mange bygninger 

til arrangement for næringsliv, vennelag, kurs, konferanser, 

åremålsdager etc. De skreddersyr opplevelser i kulturhisto-

risk miljø med fokus på god mat fra eget kjøkken, god drik-

ke, kultur og dramatisk natur. Maten de serverer er basert på 

lokale råvarer. Årlig har de til gards rundt 1.400 julesel-

skapsgjester. Totalt serverer de rundt 5.000 middager i året. 

SYLVI VALGTE SOFAEN 
Olav Oksvik-konferansen 2014 på Sjøholt lørdag 1. no-

vember, arrangert av stiftinga Olav Oksvik Minnesamling, 

satte fokus på framtida for landbruket i Norge. 

   3. november sendte Arnar Lyche, organisasjonssjef i M&R 

Bondelag, ut dette leserinnlegget/hjertesukket til media: 

Sylvi valgte sofaen 
Hun kom, snakket og forsvant. Landbruksministeren valg-

te sofaen framfor å lytte til næringa og bygdefolket. 

   Med Sylvi Listhaug på programmet var Ørskog sam-

funnshus full av forventing. Olav Oksvik-stiftelsen i hjem-

bygda til landbruksministeren inviterte lørdag 1. november 

til konferanse om landbrukspolitikk. I tillegg hadde ar-

rangørene invitert Kristin Sørheim, som er direktør ved 

Bioforsk Økologisk på Tingvoll, og meg til å innlede. Av-

slutningsvis var det lagt opp til debatt.  

   Når møtelederen introduserer Sylvi som første innleder, 

får vi beskjeden: Landbruksministeren må dra etter sitt 

innlegg, men det blir tid til noen få spørsmål. Er det mu-

lig? Jeg kjenner frustrasjonen vokse. Mye tid er brukt på å 

forberede innlegget og jeg har mye å melde på vegne av 

våre 3300 medlemmer i Møre og Romsdal. Blant annet 

viktige tall fra en undersøkelse om landbruket i Rauma. En 

sårt tiltrengt arbeidsdag hjemme på gården er også ofret. 

Kristin Sørheim reagerer også med vantro. 

   Jeg er av de heldige som får stille statsråden spørsmål 

før hun forsvinner. Hvorfor må du gå, spør jeg? Samtidig 

beskriver jeg skuffelsen over at hun ikke tar seg tid til å 

høre. Og hun svarer omtrent slik: Det er veldig travelt å 

være statsråd og jeg har behov for å slappe av. I går kveld 

sovnet jeg kl åtte, og nå skal jeg hjem til min mor for å 

legge meg på sofaen. Hun kunne ha utsatt kvilen og blitt 

en time til? Om ikke annet så for høflighets skyld?  

   Ministeren var mer direkte og spisset enn jeg har hørt 

tidligere. Hun snakket varmt om heltidsbønder, store bruk 

og matspesialiteter. Endring må til. Vi må effektivisere og 

liberalisere, var det klare budskapet.  

Arnar Lyche, organisasjonssjef i M&R Bondelag 
 

Orsak fra Olav Oksvik-konferansen 
I et leserinnlegg i Bygdebladet 10. november skrev leder i 

Stiftinga Olav Oksvik Minnesamling, Arild Aanes, at 

”dei beklagar til dei deltakarane som ikkje fekk forventning-

ane sine innfridd på konferansen 1. november. Han viste til 

innlegget i avisene frå org.-sjef i Bondelaget om statsråd 

Sylvi Listhaug si korte deltaking. - Vi deler vonbrotet til 

Arnar Lyche og andre, seier Aanes.” 
 

 

 

Margrethe og Bjarne Rekkedal ved Rekkedal Gjestehus 
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KOMMUNEBROSJYRER 

OM LANDBRUKET 
Fylkeskontoret har også i 2014 ajourført kommunebrosjyre-

ne for dei 36 kommunane i fylket som Bondelaget har hatt 

nokre år med statistikk, lokale faktaopplysningar og presen-

tasjon av næringa i kommunen. 

   Lokale bondelag bruker desse brosjyrene ved presentasjon 

av næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre grupper, 

utadretta arrangement som Open Gard, bygdedagar, land-

bruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på fylkeskonto-

ret ved bestilling frå lokale bondelag. Brosjyra er distribuert 

til politikarar og andre målgrupper. 

   Når alle tal og fakta er samla og presentert kommunevis på 

denne måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale 

bondelag å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale 

bondelagsleiarar er at ein slik enkel foldar er ein fin måte å 

presentere næringa på. 

   Innhaldet i brosjyrene er ein enkel presenta-

sjon/informasjon om m.a. årsverk og omsetnad i dei ulike 

produksjonar i kommunen, jordbruksareal og prosent pro-

duksjonsareal, antal gardsbruk, gjennomsnittdekar, antal 

mjølkebruk, og produsert mengde mjølk og kjøtt i kommu-

nen. Vidare er produksjonen i kommunen omrekna til års-

forbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukt, og 

årsforbruket kjøtt pr. person. 
 

FYLKESBROSJYRE - ”BONDEN 

ARBEIDER FOR DEG OGSÅ” 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-

ket i Møre og Romsdal”, er i 2014 oppdatert ved behov og 

brukt i vårt kontinuerlege informasjons- og haldningsska-

pande arbeid, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 

alliansepartnarar, medlemmer og praktiserande bønder m.fl, 

og utdelt til media, og på møter og arrangement i fylkeslaget 

og andre sin regi. 

 

FACEBOOK 
Møre og Romsdal Bondelag har side på Facebook der det 

vert lagt ut nyheiter, bileter, og der det er rom for diskusjo-

nar og innspel til fylkesbondelaget. Det har vore auka aktivi-

tet på Facebook og mange fleire likarar i løpet av året.  

 

HEIMESIDE/MEDIAKONTAKT 
På Bondelaget si heimeside  

www.bondelaget.no/moreogromsdal vert det heile tida lagt 

ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, pressemel-

dingar, lesarbrev, kurs- og møteomtale og andre artiklar frå 

fylkesbondelaget. Redaksjonelle mål for heimesida er låg 

terskel, aktuelt, meldingsblad, info om møter og kurs med 

påmelding, arkiv der ein finn det som har vore, aktuelle 

saker og nytt frå lokallaga. 

   Fylkeslaget sender ut pressemeldingar/lesarinnlegg og 

informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på e-

post. Media følgjer ofte opp desse sakene gjennom intervju 

og reportasjar, og tek ofte på eige initiativ kontakt med til-

litsvalde og tilsette om aktuelle landbrukspolitiske saker. 

Også lokallaga sine tillitsvalde og bønder er flinke til å mar-

kere næringa med saker i lokalavisene. Styret føler at land-

bruksnæringa og Bondelaget er interessant å følgje med og 

omtale av media. Fylkeslaget har god kontakt med og stadi-

ge førespurnader frå aviser og radio/TV. 
 

AKTUELLE TAL 
På heimesidene i mappa ”Fakta om landbruket i M&R” 

er det lagt ut statistikk for kommunane og aktuelle tal om 

næringa, m.a. statistikkar og tabellar om: Areal og gardsbruk 

i drift. Mjølkeproduksjonen. Struktur i mjølkeproduksjonen. 

Kjøp og salg mjølkekvote. Kvotesalg i kommunane 1997-

2014. Gardsbruk i drift 1996-2014. Mjølkebruk antall 1996-

2014. Slaktemengde i kommunane 2000-2010. 

838 mjølkebruk i Møre og Romsdal 
Tal frå Landbruksdirektoratet (tidl Statens Landbruksfor-

valtning - SLF) viser at det i august 2014 var 2.741 foretak i 

Møre og Romsdal som søkte om tilskot. Dette er 6,5 prosent 

av bruka i landet og 47 færre enn året før. 

   Det var 838 mjølkebønder i Møre og Romsdal som søkte 

om produksjonstilskot i august 2014. Dette er 46 færre enn 

året før. Antal mjølkekyr i M&R er redusert med 292 siste 

året, og var i august 20.950 mjølkekyr. I år 2000 var det 

2.081 mjølkebønder og 29.098 mjølkekyr i M&R 

   Det vart i 2014 produsert 144,3 millionar liter kumjølk i 

Møre og Romsdal, som er 1,5 millionar liter mindre enn året 

før, og over 10 millionar liter mindre enn i år 2000.  

   M&R har 26 geitebruk som produserer 2,6 millionar liter 

geitmjølk. Dette er 2 færre bruk enn året før. M&R har vel 

12 prosent av produksjonen og geitene i landet. 

   Gjennomsnittsgarden i Møre og Romsdal er på 197 dekar. 

I dei to største jordbrukskommunane, har Fræna eit gjen-

nomsnitt på 271 dekar pr. bruk og Ørsta 187 dekar pr. bruk. 

   Jordbruksarealet i drift er på 538.993 dekar, som er 5,5 

prosent at jordbruksarealet i Norge. Dette er 72.000 dekar 

mindre jordbruksareal enn i år 2000, og nedgangen tilsvarar 

heile jordbruksarealet i drift i fylkets største jordbrukskom-

mune Fræna og Vestnes til saman. 

   Av jordbruksarealet i drift i Møre og Romsdal blir 521.221 

dekar, eller over 96 prosent, brukt til grovfôrproduksjon, 

13.000 dekar til korn, 1.502 dekar til potet og 1.906 dekar til 

grønsaker, frukt og bær. 

   Det er 125 samdrifter i mjølkeproduksjonen med tilsaman 

371 medlemsbruk. 35 prosent av mjølka blir produsert i ei 

samdrift. M&R er fjerde største fylket for antal samdrifter. 

70 tillitsvalde frå 

lokallaga, fylkesla- 

get og gjestar deltok 

på leiarmøtet i 

Møre og Romsdal 

Bondelag 7. og 8. 

november 2014 på 

Stranda (Foto: 

Arild Erlien) 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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4.5 Utvalsarbeid og prosjekt 
 

FORTSATT GARDSDRIFT 
Fylkesmannen tok i 2011 

initiativ til etablering av 

et treårig rekrutterings- 

prosjekt ”Fortsatt drift på 

livskraftige landbruks- 

bedrifter”, og med Møre  

og Romsdal Bondelag  

som prosjekteier.  

   Prosjektet har som  

oppgave å bidra til  

fortsatt drift i stedet for  

nedlegging når nåværende  

gårdbruker når pensjonsalder. 

   I 2012 og 2013 ble det holdt flere arbeidsmøter om fram-

drift, søknad om finansiering og utarbeiding av prosjektskis-

se i lag med Fylkesmannen og fylkeskommunen. Fylkes-

kommunen har bevilget tilskudd fra midlene “Rekruttering, 

likestilling og kompetanseheving i landbruket”. Fylkesman-

nen har gitt bevilgning om BU-midler til prosjektet.  

   Per Eldar Nakken, Molde, ble ansatt som prosjektleder 

fra 1. desember 2013 med kontorplass hos Møre og Roms-

dal Bondelag i Molde. Utgiftene med prosjektet blir ført i 

Bondelagets regnskap med eget avdelingsnummer.  

Prosjektperioden løper fram til 1.desember 2016. 

   Styringsgruppe: Møre og Romsdal Bondelag v/Inge 

Martin Karlsvik, som er leder i gruppa, Møre og Romsdal 

Bonde- og Småbrukarlag v/Øystein Ormbostad, Fylkesman-

nens landbruksavdeling v/Ottar Longva og Møre og Roms-

dal fylkeskommune v/Frank Madsøy. Prosjektleder Per 

Eldar Nakken er sekretær. 

   Den primære målgruppen for prosjektet er bønder som 

nærmer seg slutten av sin bondekarriere og det ikke er av-

klart generasjonsskifte. Målet er å bidra til videreføring av 

driften gjennom dialog og kartlegging av mulige veivalg og 

prosess videre. Det vil også være aktuelt å tilby det samme 

til bønder som er ute i god tid med å avklare veien fram mot 

et generasjonsskifte. Tilbudet retter seg mot alle landbruks-

produksjoner og er uavhengig av medlemskap i bondelaget. 

   Bakgrunnen for prosjektet er at et stort antall bønder er i 

ferd med å nærme seg pensjonsalder. I svært mange tilfeller 

driver de relativt store og levedyktige gårdsbruk, men det er 

ingen neste generasjon som står klar til å overta. I en slik 

situasjon handler det ikke bare om hvorvidt det finnes en 

kjøper som kan og vil betale en akseptabel pris eller om 

bruket har et tilstrekkelig og framtidsretta driftsapparat, men 

kanskje vel så mye om følelser og holdninger. Den enkelte 

bonde må selv ta valget for seg og sitt bruk, men det er vik-

tig at alle alternativer og de ulike konsekvenser blir belyst. 

Vesentlig for gjennomføringen av prosjektet er å komme i 

kontakt med de bønder som tilhører målgruppen.  
 

Første prosjektår 
I starten av første prosjektår ble prosjektet markedsført rela-

tivt omfattende gjennom media. I tillegg har det vært satset 

på å gjøre prosjektet godt kjent for kommunale landbruks-

kontor samt TINE sitt rådgivingsapparat. Bakgrunnen for 

det er at dette er aktører som har mye direkte kontakt med 

bønder i sine områder og som kan formidle kontakt mellom 

prosjektet og de som tilhører målgruppene for prosjektet. 

Prosjektet har ellers vært presentert på diverse møter, både 

innad i Bondelaget og der det har vært andre aktører. 

   Det har vært kontakt med en del bønder der det pr. telefon 

har blitt drøftet og avklart ting de har lurt på. Tyngre og mer 

omfattende prosess har blitt gjennomført på 11 bruk hittil. 

Disse er fordelt i hele fylket, og både mjølk, ammekyr og 

sau er blant disse. Der har det vært gardsbesøk og oppføl-

ging, og på nesten alle disse er det lagt opp en strategi fram 

mot generasjons- eller eierskifte. Tallet er litt i underkant av 

forventning, selv om det ikke er kvantifisert noe konkret 

mål. Behovet burde være mye større, for potensielle gård-

brukere i målgruppene er det mange av. 

   Et inntrykk så langt er dessuten at de som ikke har kom-

met skikkelig i gang med sin modningsprosess i forhold til å 

selge garden til familie eller til andre helst vil drøye litt til 

før de tar kontakt med prosjektet. Via fylkesmann og land-

brukskontor er det blitt sendt ut skriv med prosjektinforma-

sjon til produsenter som tilhører målgruppene for prosjektet. 

Dette har ført til flere henvendelser og økt aktivitet på sen-

høsten 2014. 
 

Erfaringer/inntrykk så langt: 
 Det er mye vanskeligere å nå de som tenker seg å 

legge ned enn de som tenker å finne noen til å overta. 

 De som tar kontakt har tenkt nokså mye på det alle-

rede. 

 Generasjons-/eierskifteprosessen starter ofte ikke før 

man er nådd pensjonsalder eller helsen er svekket så 

mye at man ikke lenger klarer å drive. Å starte i god 

tid tilhører unntakene. 

 Flere av de som har f.eks. en sønn til å overta, ønsker 

at denne skal ”være med” i driften en stund (2-3 år) 

for å lære bl.a. om administrative rutiner. Dette er 

ikke nødvendigvis en god strategi. 

 Også de som har tenkt lenge og godt på prosessen gir 

uttrykk for at det er svært nyttig med en samtale om-

kring dette, og at de ser ting på en annen måte etter-

på. Og det kan være ting som fortoner seg enklere 

enn de så for seg. 

 Boligsituasjon har vært et sentralt tema, men ikke 

noe som fortoner seg som spesielt vanskelig. Kan ha 

sammenheng med at de som synes dette er veldig 

vanskelig lar være å ta kontakt, fordi de uansett ser 

for seg at gården skal være sin boplass og kanskje i 

lang tid har innstilt seg på å legge ned driften. 

 

 

AUKA SMÅGRISPRODUKSJON 
Prosjektet “Auka smågrisproduksjon i Møre og Romsdal” 

startet i 2012 etter initiativ fra Møre og Romsdal Bondelag. 

Prosjekteier er Nortura SA og finansiert av Nortura SA, 

Felleskjøpet Agri, Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal og 

Fylkesmannen i M&R. 

   Leder i styringsgruppa er Jorunn Gunnerød fra Norsvin. 

Daværende fylkesstyremedlem Hans Frafjord, Vestnes, ble i 

2012 oppnevnt som Bondelagets representant i gruppa. På 

årsmøtet 2012 sa han fra seg gjenvalg til fylkesstyret, men 

styret ønsket at han skulle fortsette ut tida i styringsgruppa 

for svineprosjektet. 

   Reidar Lindset er prosjektleder. Prosjektet blir avsluttet til 

1. mai 2015. M&R ligger ikke dårligere an nå med svine-

produksjonen enn ved inngangen til prosjektet. 

 

 
Per Eldar Nakken 
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RAUMA-PROSJEKTET 
Rauma Bondelag har i 2014, i samarbeid med Rauma kom-

mune og Nordveggen AS, laget en næringsstrategi med 

målsetting om økt matproduksjon. I den forbindelse ble det 

gjennomført en grundig studie av landbruket i kommunen. 

   Bioforsk ved Rose Bergslid har vært innleid som konsu-

lent og ledet arbeidet. Prosjektet har vært støttet av Møre og 

Romsdal Bondelag med aktivitetsmidler i 2013 og 2014. 

   Møre og Romsdal Bondelag har vært en pådriver i dette 

prosjektet. Det skyldes at resultatene fra Rauma har stor 

overføringsverdi. Både til andre kommuner i Møre og 

Romsdal og resten av landet for øvrig. Skal Norge nå mål 

om økt matproduksjon på norske ressurser, må regionene 

klare det. Skal regionene klare det må kommunene til en 

viss grad klare det. Rauma er en solid landbrukskommune – 

den tredje største i vårt fylke, og den klart største sauekom-

munen. Når en drar nasjonale mål for norsk landbruk ned på 

kommune- og grendenivå, ser en tydeligere mulighetene og 

begrensningene. Det gjør det enklere å sette inn riktig tiltak 

for å nå fastsatte mål.  

   Fylkesstyret hadde prosjektet som orienteringssak på sty-

remøtet 9.-10. desember. Styret mener grunnlaget for å over-

føre prosjektet til andre kommuner er tilstede da problem-

stillingene i rapporten fra Rauma gjelder de fleste kommu-

ner i Møre og Romsdal. Lokale bondelag bør ta initiativ 

overfor egen kommune. 

   Over 50 personer deltok på oppsummeringsmøtet ”Mer 

mat fra Rauma” 20. november i kommunestyresalen på 

Åndalsnes. Fra fylkesstyret deltok Inge Martin Karlsvik og 

Anne Katrine Jensen. Fra fylkeskontoret Arnar Lyche, Atle 

Frantzen, Rose Bergslid og Per Eldar Nakken. 

   Org. sjef Arnar Lyche innledet om hvorfor næringsstrategi 

før prosjektleder presenterte resultatene fra studien og 

næringsstrategien. I tillegg stilte Christian Anton 

Smedshaug fra AgriAnalyse. Han tok utgangspunkt i de 

lokale utfordringene og knyttet dette til både nasjonal og 

internasjonal politikk. Anders Øverbø, leder i Rauma Bon-

delag oppsummert dagen.  

   Noe av det som kommer fram i rapporten (se under) er at 

51 prosent av melkebøndene i Rauma ser det som sannsyn-

lig at de vil redusere eller avvikle drifta de neste 10 årene, 

29 prosent vil ha drifta som nå og 29 prosent ønsker å øke 

sin produksjon. Mest begrensende faktorer for økt produk-

sjon er tilgang til jord og driftsbygning.  

 

Kortversjon av rapporten: 

Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune 

Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent 

målsetting i landbrukspolitikken, men er bonden i stand til å 

innfri målet? Med det som bakgrunn tok Rauma Bondelag 

initiativ til å utarbeide en næringsstrategi for økt matpro-

duksjon i Rauma. Ved å ta målet (1 % årlig økning i mat-

produksjonen neste 20 år) ned på kommunenivå er det lette-

re å se flaskehalser og muligheter.  

Hva er gjort 

Ei arbeidsgruppe med representanter fra bondelag, kommu-

ne, næringsforening og Bioforsk har jobbet med utforming 

av strategien.  Rauma kommunestyre vil behandle strategien 

i slutten av januar 2015. Deretter vil hele strategien bli å 

finne på nett. 

 
Over 50 personer deltok på oppsummeringsmøtet 20. 

november. Bildet under f.v: leder i Rauma Bondelag, 

Anders Øverbø, Christian Anton Smedshaug fra Agri 

Analyse, Rose Bergslid fra Bioforsk og Arnar Lyche, 

M&R Bondelag (Foto: Atle Frantzen). 

 
 

Innledningsvis konkluderte arbeidsgruppa med tre viktige 

forutsetninger for måloppnåelse: Tilgang til produksjons-

arealer i forsvarlig avstand til driftssenteret. Raumabønder 

med satsingsvilje, og et velfungerende driftsapparat. Disse 

ble valgt til strategiens tre satsingsområder. 

Spørreundersøkelse  
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant søkere om 

produksjonstilskudd i kommunen, og resultatene fra den ble 

et viktig grunnlag for strategiens innhold. Spørreundersøkel-

sen hadde høy svarprosent, og det var god spredning på 

alder, produksjoner, produksjonsstørrelser og bosted blant 

de som svarte.  

Status 

«Det er her vi er, og det må vi ta innover oss» 

Rauma er den tredje største jordbrukskommunen, og klart 

største sauekommunen, i Møre og Romsdal. Melk- og kjøtt-

produksjon på drøvtyggere står for 96 % av utførte årsverk i 

landbruket.  

 

 
Tabell 1:  
Endringer i jordbruket i Rauma for perioden 2000 – 2013 
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Tabell 1 viser en klar negativ trend. Det er utfordrende når 

trend og målsetting ikke går i samme retning. Det holder 

ikke at gjenværende bønder klarer å stoppe nedgang i egen 

produksjon, den skal i tillegg økes. I Rauma vil målsettingen 

om 1 % årlig økning neste 20 år bety en økning (i forhold til 

dagens produksjon) på 121 tonn kjøtt og 1,8 millioner liter 

melk innen 2034. 

Satsingsområde: Produksjonsareal 

«Det er planteproduksjonen som avgjør graden av selvfor-

syning» P. O. Lundteigen 
 

I spørreundersøkelsen kom det fram at tilgang til areal var 

den mest begrensende faktor for økt produksjon i Rauma. 

Arrondering, jordkvalitet og avstand er viktige faktorer 

når bonden vurderer om et areal skal drives. Arrondering og 

jordkvalitet er i stor grad gitt, hvor langt det blir mellom jord 

og fjøs kan påvirkes med antall bønder.  

   Gjør man enkle beregninger på grovfôrarealet og antall 

drøvtyggere i Rauma finner man at avlingsnivået på plante-

produksjonen er langt under det man kan forvente med da-

gens kunnskap. Potensialet for økt planteproduksjon er høyt, 

og det er nok grovfôrareal i Rauma til å øke produksjonen i 

tråd med målet.  

   For å drive jordbruksarealene trengs bønder, og spørsmålet 

er: Hvor mange bønder? Svaret vil, i stor grad, henge 

sammen med arrondering, jordkvalitet og avstand til dyrka-

mark. Svarene fra spørreundersøkelsen viser ulik satsings-

vilje i ulike bygder 
 

Forklaring til figur 1:  

Grønn firkant: Det er flere bønder som vurderer å satse 

i forhold til bønder som vurderer å slutte. Det kan bli 

mangel på jord i bygda. 

Gul sirkel: Det er balanse mellom bønder som vurderer 

å satse og bønder som vurderer å slutte. Det kan bli ba-

lanse mellom tilbud og etterspørsel av jord i bygda. 

Rød trekant: Det er en overvekt av bønder som vurderer 

å slutte i forhold til bønder som vurderer å satse. Det kan 

bli overskudd av jord i bygda.  
 

 
Figur 1: Forholdet mellom satsingsvillige bønder og mulige 

avviklingsbønder på bygdenivå.  

Satsingsområde: Bonden 

«I tillegg til matproduksjon gjør Raumabonden et viktig 

arbeid for Raumasamfunnet gjennom blant annet produk-

sjon av kulturlandskap» sitat fra gruppearbeid 

I spørreundersøkelsen ble Raumabonden spurt om sine pla-

ner for driftsomfanget på garden i løpet av de neste 10 årene.  

 
Figur 2: Hva tenker raumabønder om driftsomfanget på 

garden i løpet av neste 10 år 

 

Er det mulig å øke matproduksjonen dersom antall bønder 

halveres? Vil de som satser greie å overta produksjonen til 

de som slutter, og i tillegg sørge for økt produksjon i tråd 

med nasjonal målsetting? Grovt regnet vil det bety en tre-

dobling av produksjonsomfanget til de bøndene som ønsker 

å øke sin produksjon. Og hva skjer når bønder som ønsker å 

satse og de som avvikler ikke bor i samme bygd? Det er en 

grense for hvor langt det er økonomisk forsvarlig å kjøre for 

å få tilgang til dyrkamark.  

 

Satsingsområde: Driftsapparat  

«Driftsapparatet kommer på plass når bonden er motivert, 

har sikker tilgang på areal og har gode bankforbindelser» 

sitat fra gruppearbeid 
 

Med bakgrunn i resultatene fra spørreundersøkelsen og mål 

om økt matproduksjon vil behovet for investeringer i drifts-

apparat og maskiner bli betydelig. Dersom spørreundersø-

kelsen gir et sannsynlig bilde på utviklinga vil det, bare i 

melkeproduksjonen, grovt regnet være behov for 100 milli-

oner kroner til bygningsmessige investeringer. Når det er få 

bønder å dele investeringene på kan det bli krevende. I til-

legg kommer kostnadene til ombygging i saueproduksjonen 

og andre produksjoner. 

Strategier  

Med bakgrunn i resultatene fra spørreundersøkelsen, og mål 

om økt matproduksjon, har arbeidet med næringsstrategien 

konkludert med følgende områder der det bør jobbes aktivt 

framover, både lokalt, regionalt og nasjonalt: 

 Økt arealproduktivitet: Agronomi, leiekontrakter, 

eid kontra leid areal, jordvern m.m. 

 Bønder i alle bygder: Transportavstander, logis-

tikk, motivasjon, tilrettelegging, rekruttering, ny-

etablering, rådgiving, utdanning, rovdyr, prosjekt 

«fortsatt gardsdrift» m.m. 

a. Stimulere satsingsbønder 

b. Fortsatt drift på avviklingsgarder og 

rekruttering 
 Synliggjøre konsekvenser: Hva blir konsekvense-

ne av utviklingen? Kunnskapsformidling til folk 

flest om landbrukets mange viktige roller i samfun-

net m.m.    
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PROSJEKT ”BEDRE OG ØKT 

BEITING I MØRE OG ROMSDAL” 
Møre og Romsdal Bondelag fikk i 2013 innvilget midler til 

et treårig beiteprosjekt, der det første året skal brukes til et 

forprosjekt som skal arbeide fram en konkret plan for et 

større prosjekt. De to neste årene skal brukes til å gjennom-

føre planen som forprosjektet utarbeider. 

   Tilskuddet er bevilget av regional- og næringsutvalget i 

Møre og Romsdal fylkeskommune fra midlene “Rekrutte-

ring, likestilling og kompetanseheving i landbruket”. 

   Beiteprosjektet legges opp bredt og problematikken deles i 

tre hovedtema: 1)Tilrettelegging og organisering for beiting 

med melkeku. 2) Tiltak for bedre kvalitet på kulturbei-

ter/innmarksbeiter, samt bedre beiting på dyrka mark. 3) 

Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, samt 

kartlegging av beiteressurser. 

   Hovedmålet er økt lønnsomhet for bonden, men samtidig 

må det fokuseres på bieffektene av mer beiting som bedre 

dyrevelferd, mindre gjengroing, bevaring av verdifullt kul-

turlandskap, bevaring av biologisk mangfold. Det er god 

omdømmebygging for norsk landbruk.  

   Møre og Romsdal Bondelag var initiativtaker til prosjek-

tet. Det ble holdt oppstartsmøte 16. desember 2013 på Bon-

delagskontoret i Molde.  

   Styringsgruppe: Bondelagets fylkesstyremedlem, Arne 

Rekkedal, Ørsta, er leder i styringsgruppa. Øvrige medlem-

mer er fra M&R Bonde og Småbrukarlag: Jorunn Kvernen, 

Sau og Geit: Odd Bjarne Bjørdal, Tyr: Øyvind Heinåli-

Karlsen, Tine: Heine Bakke, Nortura: Brit-Kari Hauger, 

Landbruk Nordvest: Ivar Bakken, Bioforsk Økologisk: Kris-

tin Sørheim, Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen: Geir 

Moen, Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen: Anne Berit 

Løset, Representant for kommunene: Ikke avklart, Norsk 

Seterkultur: Per Sæther 

   Fylkesmannens landbruksavdeling signaliserte tidlig at de 

kunne ta sekretariatsjobben for forprosjektet. Men senere 

varslet Fylkesmannen at på grunn av endringer i økonomis-

ke forutsetninger og bemanning meldte de fra om at dette 

ikke lot seg gjøre.  

På styremøtet 9. april i M&R Bondelag ble saken drøftet og 

vedtatt at bondelagskontoret kan ta sekretariatsfunksjonen 

for prosjektet. Organisasjonssjef Arnar Lyche er sekre-

tær/prosjektleder for prosjektet.  

   Arbeidsgruppa bestående av Jon Geirmund Lied fra 

Landbruk Nordvest, Marit Bergheim fra Tine, Turid Strøm 

fra Bioforsk og prosjektleder/sekretær Arnar Lyche, M&R 

Bondelag, hadde sitt første arbeidsmøte 14. august. Arbeids-

gruppa har utarbeidet forslag til prosjektplan som ble pre-

sentert og godkjent på styringsgruppemøte 19. januar 2015. 

 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Norddal er Møre og Romsdal Bonde-

lags medlem i Grøntutvalet Vest i 2014, som består av re-

presentanter fra bondelagene fra de tre fylkene Hordaland, 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalget be-

står av produsenter innen frukt, bær og grønt. Det er fylkes-

bondelagene som utnevner representanter til utvalget. 

   Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbondela-

genes uttale til jordbruksforhandlingene. 

   Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønt-

talsperson i M&R Bondelag, og møter på utvidet styremøte i 

mars om uttalen til jordbruksforhandlingene.  

   Audun Skjervøy møtte på grøntsamlinga til Norges Bon-

delag  i slutten av november. 

 
Ledermøtet på Stranda i november besøkte geitebruket 

til Claus Oskar Teigen (22), som har 240 mjølkegeiter i 

fjøset. (Foto: Arild Erlien). 

 

GEIT I VEKST 
Prosjektet Geit i Vekst var inne i sin andre periode fra 2010. 

Prosjektet ble avsluttet 1. april 2014. Prosjektet var rettet inn 

mot geitholdet og omfattet Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal. Prosjektleder Ola Søgnesand hadde kon-

torplass hos Tine Meieriet Vest i Førde. 

   M&R Bondelag var en av mange deltakere i prosjektet 

sammen med fylkesbondelagene, småbrukarlagene, sau- og 

geit og landbruksavdelingene i Møre og Romsdal, Sogn og 

Fjordane og  Hordaland,  Nortura og TINE Meieriet Vest.  

   Petter Melchior fra Norddal var medlem i styringsgruppa. 

 

AUKA SAU- OG STORFEKJØT-

PRODUKSJON I M&R 
I oktober 2012 inviterte Bondelaget og TYR organisasjoner 

og etater til møte for å diskutere produksjonen av storfekjøtt 

i fylket. Møtet satte ned ei arbeidsgruppe for å jobbe fram 

handlingsplan/prosjekt for økt storfekjøttproduksjon i M&R. 

Oppstartsmøte for prosjektet ble holdt i september 2013.  

   Prosjektet tar sikte på veivalgsrådgivning, særlig til bruk i 

en omstillingsfase, utnytte potensialet i tomme driftsbyg-

ninger, optimalisere produksjonsstyringa, samarbeidsløs-

ninger for utnytting av beite- og grovforareal, formidle 

kunnskap om rimelige bygnings- og driftsløsninger. 

   Mathilde Solli Eide fra Eide tok til i prosjektlederjobben 1. 

februar 2014. Det er holdt flere møter i 2014, og prosjektet 

er godt i gjenge. Men p.g.a. fødselspermisjon et halvt år er 

prosjektet forlenget tilsvarende. 

   Bondelagets fylkesleder Inge Martin Karlsvik er leder i 

styringsgruppa, som ellers består av: Nortura SA v/Brit Kari 

Eidseflot Hauger og Halstein Grønseth, TINE SA v/Heine 

Bakke, TYR M&R v/Ole Sigbjørn Iversen, M&R Sau og 

Geit v/Odd Bjarne Bjørdal, Landbruk Nordvest v/Sivert 

Mauset, Bioforsk Økologisk v/Turid Strøm, Fylkesmannen i 

M&R v/Ottar Longva og Felleskjøpet N&R v/Svein Aure. 
 

 
Fra ledermøtet på Stranda i nov (Foto: Arild Erlien). 
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INN PÅ TUNET 
Styremedlem Gunnhild Overvoll er Bondelagets kontaktper-

son inn mot Inn på Tunet-arbeidet. 

   28. mars ble det holdt stiftingsmøte i Stordal for Inn på 

Tunet, der tilbydere av grønn omsorg i Møre og Romsdal 

organiserte seg i et felles tilbydernettverk. Gunnhild Over-

voll møtte for Bondelaget. Møtet samlet 25 Inn på tunet-

bønder i Møre og Romsdal. Solveig Haglund, Surnadal, ble 

valgt til første leder, og fikk med seg Rita Flatvad, Sunndal, 

Aina Tangen, Ørskog og Dag Lianes, Ørskog. 

   14. august møtte Gunnhild Overvoll på møte på Fylkeshu-

set i Molde om status for inn på tunet arbeidet i Møre og 

Romsdal. Øvrige deltakere var prosjektleder Aud Lindset 

Drågen ved Fylkesmannens landbruksavdeling og direktøre-

ne for landbruk, helse og utdanning i Møre og Romsdal. 

Tema for møtet var rapport fra prosjekt 2010-2013, og regn-

skap og handlingsplan framover. Prosjektet ble avsluttet 

høsten 2013. Det foreligger skriftlig rapport fra prosjektet. 

   I oppsummering etter møtet er det påpekt at prosjektet 

hadde fått ei slagside der en ikke hadde lykkes på kundesida. 

Et problem at også på nasjonalt plan er satsinga eid av de-

partementene for landbruk og kommunal og regional. Derfor 

ingen forpliktelser på de som styrer på kundesida. Pålegg i 

ny nasjonal handlingsplan 2013-2016 å arbeide videre med 

dette i FMLA, inkl. utarbeide regionale handlingsplaner. 

 

FAGLIG RÅDGIVENDE UTVALG 

GEIRANGER-HERDALEN 
Verneområdestyret for Geiranger-Herdalen har opprettet 

faglig rådgivende utvalg bestående av representanter fra 

organisasjoner og brukere av området. M&R Bondelag ble 

invitert til å utnevne en representant. Utvalget skal drøfte 

saker som er knyttet til forvaltning, bruk og utvikling av 

områdene. Det blir holdt ett møte i utvalget pr år. Verneom-

rådestyret for Geiranger-Herdalen dekker reisekostnader, 

mens M&R Bondelag dekker daggodtgjørsle. 

  Fylkeskontoret sendte oppmoding til og fikk forslag fra 

Eidsdal og Norddal Bondelag på en representant for Bonde-

laget. Som M&R Bondelags representant i utvalget er opp-

nevnt Inger Johanne Tafjord fra Norddal kommune. Hun er 

tidligere nestleder i Eidsdal og Norddal Bondelag. 

 

ØKOLOGISK LANDBRUK 
Nestleder Anne Katrine Jensen har vært Bondelagets repre-

sentant i Fylkesmannens arbeid med Handlingsplan for 

økologisk landbruk i Møre og Romsdal. Den er utarbeidet i 

samarbeid med Bioforsk Økologisk, Landbruk Nordvest, 

Bondelaget, Småbrukarlaget og OIKos Midt-Norge. 

   Det ble 2. oktober holdt møte om handlingsplan for øko-

logisk landbruk i Møre og Romsdal på Fylkeshuset i Molde. 

Anne Katrine Jensen møtte for Bondelaget. 

 

INNOVASJON NORGE 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, som er nestleder i Bondela-

get, har vært landbruksnæringa og Bondelagets representant 

i regionalt styre for Innovasjon Norge i M&R siden 2008. 

   Tillitsvalgte bønder i Bondelaget har representert landbru-

ket i Møre og Romsdal i innovasjonsstyret i flere år. Før 

Anne Katrine Jensen ble valgt i 2008 satt daverende styre-

medlemmer i Bondelaget, Anne Marie Nakken fra Nesset og 

Mali Romestrand fra Vestnes, flere perioder i styret for 

Innovasjon Norge og tidligere SND. 

   Styret i Innovasjon Norge er en viktig posisjon for land-

bruket. Her skjer mange viktige valg og prioriteringer for 

næringslivet i fylket, inkludert landbruket. Innovasjonsstyret 

fordeler BU-midlene og flere andre låne- og støtteordninger. 

Rundt 25 prosent av midlene som blir forvaltet av Innova-

sjon Norge er en del av bøndene sin inntektsavtale, jord-

bruksavtala. 

   Styret er oppnevnt av hovedstyret i Innovasjon Norge. 

Anne Katrine Jensen, ble gjenvalgt som styremedlem i regi-

onstyret i Innovasjon Norge Møre og Romsdal for perioden 

2014-2015. Styret består av disse medlemmer: Leder 

Terje Dyrseth (Dir. Brunvoll Holding AS), nestleder Anne 

Katrine Jensen (bonde/småbruker), styremedlemmer Britt 

Skjong (direktør Radisson Blu Hotell, Ålesund), Kari Ho-

seth Ansnes (distriktssekretær LO), Per Olav Mevold (adm. 

direktør Vikenco AS), Per Øvrelid (seniorrådgiver i Kleven 

Maritime), Randi Karin Asbjørnsen (fylkespolitiker og dag-

lig leder i Data Pro AS) og Knut Flølo (fylkespolitiker). 

    Anne Katrine Jensen har på flere fylkesstyremøter i Bon-

delaget orientert om aktuelle saker fra Innovasjon Norge. 

    3. april holdt Norges Bondelag samling i Oslo for Bonde-

lagets representanter i styrene til Innovasjon Norge. Anne 

Katrine Jensen møtte fra Møre og Romsdal. 
 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar Lyche 

er Bondelagets representanter i Landbruksselskapet i Møre 

og Romsdal. Lederne i faglagene og landbruksdirektør ut-

gjør styret. Daglige ledere i faglagene har møte- og talerett i 

styret. 
 

REGIONALT PARTNERSKAP 

FOR LANDBRUK 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midler er Fyl-

kesmannen si landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av 

disse midlene med faglagene i landbruket; Bondelaget, 

Småbrukarlaget og Allskog (tidl. Skogeierforeninga). På 

samrådingsmøtene deltar også Innovasjon Norge og fylkes-

kommunen. 

   Saker knyttet til forvaltning av Bygdeutviklingsmidlene er 

både lagt fram som orienteringssaker for Bondelagets fyl-

kesstyre og som egne vedtakssaker. På styremøtet 9. april 

var assisterende landbruksdirektør Ottar Longva tilstede 

med orientering og samtale med styret om nasjonal fordeling 

av bygdeutviklingsmidler, SMIL og RMP. 

    Organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget på 

samrådingsmøtet med Fylkesmannen 28. mai. Tema som 

ble tatt opp på dette møtet var tilbakeblikk og presentasjon 

av forslag for regionalt miljøprogram 2014, statusrapport fra 

Fylkesmannen for tilretteleggings- og utviklingsmidlene, 

statusrapport frå fylkeskommen for RLK midlene, status-

rapport fra Innovasjon Norge om BU midlene, søknadsmas-

se mv, og orientering om utviklingsplan for Gjermundnes. 

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef 

Arnar Lyche møtte på samrådingsmøtet 28. oktober. Tema 

var rapportering ved Innovasjon Norge på bruk av investe-

ringsvirkemiddel for 2014, rapportering ved Fylkesmannen 

på bruk av BU – tilrettelegging og utvikling, rapportering 

ved fylkeskommunen på bruk av midlane til Rekruttering, 

likestilling og kompetanseutvikling 2014, rapportering på 

erfaringer fra RMP 2014, rapportering fra spesielle innsats-

områder i 2014 som Matområdet og Inn på tunet, og drøf-

ting av behov for å justere Regional næringsstrategi og Re-

gionalt miljøprogram for 2015. 
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REVISJON AV REGIONALT 

NÆRINGSPROGRAM FOR 2015 
På styremøtet 9. og 10. desember drøftet fylkesstyret i M&R 

Bondelag revisjon av Regionalt næringsprogram for 2015. I 

sitt vedtak sier styret at det ser ut til å være et gap mellom 

regjeringens ambisjon om å støtte de som vil vokse, og det 

reelle behovet med tanke på å holde jordbruksarealene i 

hevd og produsere på norske ressurser.  

   Med bakgrunn i den generelle kostnadsveksten foreslo 

Møre og Romsdal Bondelag følgende overfor Fylkesman-

nen: 

 For prosjekter med inntil kr 1 100 000 i kostnads-

overslag blir det gitt 30 prosent i tilskudd, og ikke 

rentestøtte. 

 For prosjekt med over kr 1 100 000 blir det gitt 20 

prosent tilskudd, avgrenset oppover til maks kr 

1 100 000 i tilskudd (dette svarer til kr 5 500 000 i 

kostnadsoverslag). For disse prosjektene blir det gitt 

rentestøtte på 75 prosent av godkjent kostnadsover-

slag, uten avgrensing oppover.  

 Etablerertilskudd ved generasjonsskifte er avgrenset 

til å gjelde investeringer med kostnadsgrense på kr 

1 500 000. Søker kan få opp til 40 prosent tilskudd av 

godkjent kostnad.  

   Det ble påpekt at forslaget fra fylkesmannen innebar at 

grensen heves fra 1 mill til 1,5 mill i kostnadsoverslag for 

saker som har rett til 30 prosent tilskudd, og ikke rentestøtte. 

Dyrere prosjekt får 20 prosent i tilskudd og rentestøtte med 

inntil 75 prosent av kostnadsoverslaget. Nytt er også at ut-

bygningssaker med mindre enn 500 000 i kostnadsoverslag 

faller utenfor ordningen. Maks tilskudd økes også fra 1 mill 

til 1,5 mill. Dette innebærer en dreining av midlene mot 

større og mer kostnadskrevende utbygginger. Regjeringen 

sier: Skal målet om økt matproduksjon nås, er det viktig å 

støtte de som vil vokse. Spørsmålet er om dette treffer bedre 

behovet? 

   På melkekonferansen arrangert av Møre og Romsdal Bon-

delag ble det slått fast at dagens rammevilkår i melkepro-

duksjonen ikke legger til rette for investeringer i melkefjøs 

mellom 25 og 35 kyr, og at dette er ei «kjempeutfordring» i 

forhold til målet om å bevare de marginale områda sin rela-

tive andel av mjølkeproduksjonen i framtida.  
 

   Møre og Romsdal Bondelags forslag fra styremøtet 9. 

og 10. desember ble ikke endelig vedtak på samrådings-

møtet med Fylkesmannen i januar 2015. 

 

 

STRATEGI FOR ENDRING RMP 
På styremøtet 9. og 10. desember drøftet styret revisjon av 

Regionalt miljøprogram for 2015. Styret i M&R Bondelag 

ga sin støtte til Fylkesmannens forslag til endringer i RMP.  

Forslagene til endringer fra Fylkesmannen var: 

 Forskrift, og dermed krav, om miljøplan blir opphe-

vet. Kravet om gjødselplan blir innarbeidet i forskrift 

om produksjonstilskudd, og miljøkravene overføres 

til HMS-rgelverket. 

 Det er krav om å omorganisere beitelagene til SA. 

For å stimulere og styrke beitelagene gis det støtte til 

omorganisering og høyere satser for småfe. 

 Tilskudd til beite av kystlynghei fases ut. 

 Tilskudd til forenklet jordarbeiding gjelder kun i om-

råder med erosjonsrisiko.  

 
 

Konferansen samlet over 100 deltakere. F. v.: fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik, direktør ved Gloppen Hotell, Pre-

ben Moen, Kari Marte Sjøvik fra Norges Bondelag og 

Kirsti Indreeide fra Fylkesmannen (Foto: Arild Erlien). 
 

 
 

MATFESTIVALEN 
Tidligere nestleder i Bondelaget, Birgit Oline Kjerstad, 

Haram, var fra 2012 Bondelagets representant i styret for 

Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Hun gikk ut av styret 

på generalforsamlinga 3. april 2014. Styremedlem i M&R 

Bondelag, Arne Rekkedal, Ørsta, ble valgt inn som nytt 

styremedlem i Matfestivalen. 

   Terje Devold, Ålesund, ble i 2014 ansatt som ny daglig 

leder etter Erling Østrem, som har vært leder i seks år. 

   Festivalen 2014 var igjen tilbake i bysentrum i Ålesund og 

ble holdt 27.-30 august. 

   Festivalen fylte 30 år, og det var lagt opp til ei skikkelig 

feiring av den eldste matfestivalen i landet. Festivalen var 

året før, i 2013,lagt til Sparebanken Møre Arena på grunn av 

strenge krav til NM-arena, og behovet for ei samlokalisering 

av norgesmesterskap, storhusholdningsmesse og utstiller-

arena. Langt færre besøkende tok turen til festivalen i 2013, 

og festivalledelsen opplevde høyere publikumstall igjen i 

2014 med festivalarena i Ålesund sentrum. 

   M&R Bondelag er aksjonær og medeier i Den Norske 

Matfestivalen i Ålesund. Fylkeslaget deltok ikke med stand, 

men hadde fylkesstyremøte under festivalen fredag 29. au-

gust, og var medarrangør av seminaret matkultur og reiseliv. 

Matkultur og reiseliv 
Torsdag 28. august deltok hele styret på seminaret «Mat-

kultur og reiseliv». Over 100 deltakere deltok på konferan-

sen på Quality Hotel Waterfront, arrangert av Den Norske 

Matfestivalen, Fylkesmannen og Innovasjon Norge, og med 

M&R Bondelag og Kokkenes Mesterlaug Møre og Romsdal 

som samarbeidspartnere. Konferansen var delt i tre økter: 

matkulturen etter jordbruksoppgjøret 2014, rekruttering til 

kokkefaget og markedsdstilpassing i lokalmatnæringa. 

   Fylkesleder Inge Martin Karlsvik innledet om økt bruk av 

lokalmat i reiselivet kan føre til større interesse for landbruk 

   Bakgrunnen for konferansen var å sette et sterkere fokus 

på sammenhengen mellom levende matkultur og næringsut-

vikling innen lokal matforedling, landbruk og reiseliv. Den 

samlet aktører som arbeider med produksjon, foredling, 

logistikk, markedsføring og kvalitetssikring av lokal mat.    



45 

4.6 Andre saker 

  
Tine- og Nortura-bønder, og tillitsvalgte i Allskog deltok med aktiviteter på Åpen Gard i Molde (Foto: Arild Erlien). 

 

SAMARBEIDSAKTIVITETAR  

MELLOM BONDELAGET OG  

SAMVIRKEORGANISASJONANE 
M&R Bondelag sitt samarbeid med samvirket skjer fra sak 

til sak, og er knyttet til møter og saker som likevel skal 

gjennomføres. Dette varierer fra år til år ettersom hvilke 

aktiviteter som er aktuelle. Av hensyn til avstander og noe 

ulike samvirkeorganisasjoner, har M&R behov for å gjøre 

en jobb i tillegg utenom det regionale samarbeidet som er 

etablert med fylkesbondelagene og samvirket i Midt-Norge. 

   En viktig del er å skape nettverk og møteplasser mellom 

representanter for næringa og andre samfunnsaktører og 

organ, og holde løpende kontakt med disse. Bondelaget har 

bred kontakt med andre landbruksorganisasjoner som Tine, 

Nortura, Felleskjøpet og Allskog. 

   Flere av aktivitetene som er listet opp nedenfor, gjennom-

ført av Bondelaget alene eller i samarbeid med samvirket, er 

ei videreføring av aktiviteter fra tidligere samarbeidsrådet 

for landbrukssamvirket i Møre og Romsdal. Dette samar-

beidsorganet for samvirkeorganisasjonene, faglagene og 

fylkesmannens landbruksavdeling ble avviklet i 2002. 

Aktiviteter i 2014: 
 Samvirketillitsvalgte med på behandlinga av Bondela-

gets uttale til jordbruksforhandlingene. 

 Bred næringskonferanse i mars for Møre-landbruket. 

 Samling for nye unge bønder med innledning fra bl.a. 

Tine med ”skoletime” om landbrukssamvirket. 

 Arrangerte melkekonferanse i oktober i lag med Tine  

 Åpen Gard på 3 plasser. 

 Stand og aktiviteter med samvirke på Dyregoddagane 

 Eierskiftekurs. 

 Ledermøte i Bondelaget med deltakelse frå samvirket. 

 Samarbeid og representasjon hos Fylkesmannen og 

Landbruksavdelinga. 

 Samarbeid med samvirket om prosjektene Auka små-

grisproduksjon, Auka sau- og storfekjøtproduksjon i 

M&R og "Storfeprosjektet på Sunnmøre" 

 Deltakelse på samvirkeorganisasjonenes årsmøter. 

 Forvaltninga av Landbruksselskapets fondsmidler. 

 Møter med politiske fylkesparti, samråd og skoletimer 

om landbrukspolitikken. 

 Politikerkontakt i kommuner og fylkeskommunen. 

 Brosjyre landbruket i fylket og alle kommunene revi-

deres og distribueres hele året. 

SAMARBEIDSRÅDET FOR 

LANDBRUKET I MIDT-NORGE 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef, Arnar Lyche 

møtte i Stjørdal 31. januar 2014 på årsmøtet i samarbeidsrå-

det for landbruket i Midt-Norge (fylkene Møre og Romsdal, 

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Leder i Sør-Trøndelag 

Bondelag, Lars Morten Rosmo, er rådets leder. Arbeidsut-

valget har i 2014 også bestått av Bjørnar Schei (Felleskjøpet 

Agri) og Ivar Aae (Norsk Landbruksrådgivning), Averøy. 

   Samarbeidsrådet ble etablert i 2004, men vedtek-

ter/retningslinjer kom på plass først i 2006. Da ble det også 

etablert et arbeidsutvalg på 3 personer med tidligere fylkes-

bondelagsleder i Møre og Romsdal, Arne Magnus Aasen, 

som leder. Han satt som leder til 2010. 

   Sammenslutninga består av midtnorske representanter for 

fylkebondelagene og bonde- og småbrukerlagene, Tine, 

Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Norsk Landbruks-

rådgiving, Landkreditt og Gjensidige. Sør-Trøndelag Bonde-

lag har sekretariatsansvar. Det er møter en til to ganger pr år. 

   I 2008 vedtok Samarbeidsrådet å starte prosjektet Grønn 

Forskning. Det kom i gang i 2009 og er finansiert gjennom 

BU-midler og VRI-midler. Prosjektet er administrert av Oi 

Trøndersk Mat og drikke AS. Prosjektet skulle avsluttes i 

2013, men er blitt videreutviklet og blir nå videreført gjen-

nom ei ny treårig prosjektperiode fram til sommeren 2016. 

 

GRØNN FORSKNING 
Prosjektet Grønn forskning skal bidra til mer forskning retta 

mot det midtnorske landbruket, og ikke minst bidra til at 

landbruksnæringa selv blir en mer aktiv samarbeidspartner 

og premissleverandør for den forskninga som gjennomføres. 

Økt involvering under planleggingen og gjennomføringen av 

forskninga - fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter, 

organisasjoner og faglag - skal øke sannsynligheten for at 

forskningsresultatene tas i bruk. 

    Prosjektet har bidratt til opprettelsen av en rekke nye 

forskningsprosjekt i løpet av de siste årene, mange med et 

spesielt fokus på utfordringer i det midtnorske landbruket.  

   Mer informasjon om prosjektet finnes på 

www.gronnforskning.no Prosjektansvarlig er Oi! Trøndersk 

Mat og drikke. Prosjekteier er Midtnorsk Samarbeidsråd, 

mens prosjektfinansieringen sikres gjennom et spleiselag 

mellom VRI Trøndelag, Fylkesmannen og fylkeskommune-

ne i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, i 

tillegg til de nasjonale forskningsfondene JA/FFL. 

http://www.gronnforskning.no/
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LANDBRUKSFORSKNING 
Landbruksforskning og søknader om forskningsmidler har 

vært tema på flere møter gjennom året. 

   Org.-sjef Arnar Lyche deltok 24. mars på møte i Trond-

heim om Grønn forsking. Deltakere var AU Midtnorsk 

Samarbeidsråd, AU Grønn forskning, org.sjefer i de tre 

fylkeslagene i Bondelaget og prosjektgruppa for Grønn 

forskning. Møtet drøftet hvordan kjerneaktivitetene til pro-

sjektet Grønn forskning skal videreføres etter prosjektperio-

dens slutt sommeren 2016. En del av det pågående prosjekt-

arbeidet i Grønn forskning legger vekt på å finne løsninger 

for å integrere aktivitet i varige fagmiljø. Møtet tok også opp 

strategi for framtidige næringsgrupper for Grønn forskning. 

   8. april deltok fylkesstyremedlem Gunnhild Overvoll og 

organisasjonssjef Arnar Lyche på prosjektverksted landbruk 

i Stjørdal. Grønn forskning inviterte næringsaktører, forske-

re, rådgivere og offentlig sektor til et nytt prosjektverksted 

for landbruksforskning. Dette var en arena der ideer til nye 

forskningsprosjekt kan utvikles gjennom åpent samarbeid i 

retning av nye skisser og søknader. Representanter for vikti-

ge finansieringskilder for landbruksforskning presenterte 

årets prioriteringer og var tilstede for uformelle diskusjoner. 

Verkstedet fokuserte på jordbruk, matproduksjon og bygde-

næringer. Diskusjonene dekket både problemstillinger med 

relevans for hele landet og problemstillinger med spesiell 

relevans for Midt-Norge. Deltakerne deltok i diskusjons-

grupper. 50 deltakere på samlinga. 

   1. september ble det holdt møte på Fylkeshuset i Molde 

om rammer og opplegg for RFoU samling 2014. Organisa-

sjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget. 

   4. desember ble det holdt seminar om rådgiving og FoU i 

landbruket i Møre og Romsdal på Quality Hotel Alexandra, 

Molde. Fra Bondelaget møtte Inge Martin Karlsvik og Arnar 

Lyche. Fylkesmannen har arrangert seminar for Rådgiving, 

Forsking og Utvikling (RFoU) to av de tre siste åra. M&R 

Bondelag er medarrangør. Målsettinga er å etablere og holde 

oppe et nettverk der aktørene kan møtes for gjensidig læring, 

erfaringsdeling, idémyldring og sonderinger rundt samar-

beid. Ambisjonen er å gjøre dette til et årvisst arrangement, 

men slik at både form, innhold og deltakelse kan variere 

over tid. Møtet skal være en arena for å identifisere utford-

ringer som det særleg viktig å løse. Primær målgruppe er 

talspersoner for landbrukets organisasjoner, offentleg for-

valtning og landbruksretta forsking. 

  På seminaret var tema organisasjoner i endring, tverrfagleg 

samarbeid i rådgivinga- potensiale eller heft?, Forsking og 

kompetanse – er jobben gjort, men konklusjonen glemt?, 

Landbruksmeldinga to år etter og Prioriterte innsatsområder 

framover. 

 

KLIMAPOLITIKK 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik ble i september opp-

nevnt av styret i Norges Bondelag som medlem i arbeids-

gruppe klimapolitikk. Frist for utvalgsarbeidet er 1. februar 

2015, der de skal komme med forslag for å utvikle Norges 

Bondelag sin klimapolitikk videre, sørge for at landbruket er 

en del av klimaløsningen og sikre klimasmart landbruk og 

bærekraftig matproduksjon. Det ble holdt flere møter i kli-

magruppa i oktober, november og desember.  

   Klimagruppa ønsket innspill fra fylkeslagene. Fylkeskon-

toret sendte 25. november disse innspillene: 

Møre og Romsdal - innspill til klimagruppa 
Vi vet at hovedårsaken til global oppvarming er ubalanse i 

karbonets kretsløp. Vi sender mer CO₂ til atmosfæren ved 

forbrenning enn det de grønne plantene binder gjennom 

fotosyntesen. Nitrogenets kretsløp er også i ubalanse. Store 

mengder nitrogen slippes ut i økosystemene, og en god del 

av dette ender opp i atmosfæren som lystgass. Vi er i utakt 

med kloden vi lever på. 

   Det store forbruket i den vestlige verden krever enorme 

mengder energi. I følge beregninger gjort av forskerne Glen 

Peters ved CICERO og Edgar Hertwich ved NTNU, står 

privatforbruk for 72 prosent av alle klimagassutslipp. Ut-

slippene øker med økt forbruk, og forbruket stimuleres til 

ytterligere vekst. De samme forskerne har studert karbonfot-

avtrykket i 73 land, og beregnet at Norge kommer på 14 

plass med 15 tonn CO2-ekvivalenter per hode. USA og Ca-

nada har høyest karbonfotavtrykk og fattige land som Ma-

lawi og Bangladesh ligger på bunnen av lista. 

   Klimagassutslippene i landbruket har fire hovedårsaker – 

metan fra drøvtyggernes fordøyelse, CO2 -utslipp fra fossilt 

brensel, CO2 -utslipp i forbindelse med nydyrking og lyst-

gass fra jord og gjødsel. De tre første årsakene har problem-

stillinger som knytter seg til karbonets kretsløp og den siste 

til nitrogenets kretsløp. Forskning viser at forbrenning av 

fossilt drivstoff gjør at atmosfæren tilføres karbon 10 ganger 

raskere enn noen gang tidligere, og vi må tre millioner år 

tilbake i tid for å finne en periode med like mye CO2 i atmo-

sfæren som vi har i dag. Olje og gassressurser, lagret over 

millioner av år, brennes av i et historisk sett kort tidsrom. I 

denne sammenhengen blir det feil å sette hovedfokus på 

kuas utslipp av metangass og karbontapet i forbindelse med 

myrdyrking. 

Landbrukets viktigste klimabidrag må være å utnytte 

nitrogenet bedre.  
Ubalanse i nitrogenets kretsløp derimot skyldes i stor grad 

landbruket. Produksjon og bruk av kunstgjødsel utgjør ho-

vedkilden. I dag tilsvarer mengden nitrogen som årlig fikse-

res industrielt, nesten samme mengde som fikseres naturlig. 

Biologiprofessor Dag Hessen sier at det dreier seg om et 

gedigent globalt gjødslingseksperiment. Professor Lars 

Bakken ved NMBU sier at økt konsentrasjon av lystgass i 

atmosfæren er siviliserte menneskers verk, og det er nitro-

gen fra landbruket som er den største kilden. Flere havfors-

kere har fokusert på økende nitrogeninnhold i havet, og at 

dette fører til økt lystgassutslipp til atmosfæren. 

   En undersøkelse på 50 melkeproduksjonsbruk i M&R 

(2010), viste at det i gjennomsnitt ble kjøpt inn fem ganger 

så mye nitrogen via kraftfôr og kunstgjødsel, enn det nitro-

genet som ble transportert ut fra gårdene via melk og kjøtt. 

Med andre ord – 4 av 5 kg tilført nitrogen blir igjen på bru-

ket. Over tid fører det til at nitrogenforbindelser hoper seg 

opp og lekker ut til luft og vann.  Undersøkelser viser at det 

er en nær sammenheng mellom nitrogeneffektivitet (utnyt-

telsesgraden av tilført nitrogen), og utslipp av lystgass. For 

eksempel sank utslippet av drivhusgasser fra melkeproduk-

sjonsbruk med 50 prosent når nitrogeneffektiviteten økte frå 

12,5 til 25 prosent. (Jørgen Olesen m.fl, 2006). 

   I nasjonal rapportering blir utslippene av lystgass beregnet 

etter IPCC`s (Intergovermental Panel of Climate Change) 

metode. Det vil si at kun 1 prosent av den totale nitrogentil-

førselen tilbakeføres til atmosfæren som lystgass. Beregnet 

mengde blir dermed svært unøyaktig. For eksempel viser 

målinger av direkte utslipp fra jordbruksjord i Norge, utført 

av Bioforsk/NMBU, at lystgassutslippet fra dårlig drenert 

jord er 5-20 ganger høyere enn fra moderat drenert jord. Og 

hva med nitrogenet som renner ut i vann og vassdrag? Hvor 

mye av dette ender som lystgass i atmosfæren? Det er det 

ingen som vet. 
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HUSDYRGJØDSEL OG 

LAGERKAPASITET 
M&R Bondelag, Bioforsk og Landbruk Nordvest arrangerte 

2013 konferanse i Molde med tema husdyrgjødsel, med 60 

bønder, rådgivere, byråkrater og forskere tilstede. Bakgrun-

nen for møtet var utfordringen mange bønder har med å få 

spredd husdyrgjødsla i rett mengde, på rett plass og rett tid. 

   I ettertid skrev Rose Bergslid og Liv Solemdal ved Bio-

forsk Økologisk på Tingvoll i et temaark om husdyrgjødsel 

og lagerkapasitet som ble publisert bredt, blant annet på 

Møre og Romsdal Bondelag si hjemmeside. 
 

 
 

FRA MOLDE TIL MAROKKO 

MED MØKK 
Rose Bergslid, rådgiver ved Bioforsk Økologisk og Ar-

nar Lyche, organisasjonssjef i M&R Bondelag, sendte ut 

et leserinnlegg 30. april som fikk stor oppmerksomhet. 
 

Her er leserinnlegget: 
Mens ansvarlige landbruksmyndigheter snakker varmt om 

effektivisering og modernisering av landbruket, kjører bon-

den traktor. Kan det tenkes at veien til et effektivt landbruk 

på smale og humpete norske bygdeveier kan bli i lengste 

laget? Vi tar et eksempel: I året 2000 var det 12 melkebruk i 

ei bestemt bygd på Nordmøre. 13 år etter var det kun 3 mel-

kebruk igjen. En av dem som klorer seg fast har bygd seg 

nytt løsdriftsfjøs som huser 60 melkekyr.  For å få nok fôr til 

buskapen driver han jorden på hele 15 garder fordelt på 50 

jordstykker med ulik størrelse og utforming. Ikke uvanlig 

for en satsingsbonde i fjord- eller fjellbygdene her til lands.  

   Bonden har ei gjødselsvogn som rommer 8 000 liter. Han 

ønsker å utnytte husdyrgjødsla på den driftsmessige og mil-

jømessige beste måten. Dette vil si at han sprer gjødsla på all 

dyrkamark både om våren og etter den første slåtten. Hvor 

langt må da denne bonden kjøre? Svaret er 4.200 kilometer. 

Fire hundre og tjue mil. Hvor langt er egentlig det? Som fra 

Molde til Marokko. Med arbeidsmengden på en gard og 

værets luner blir dette naturligvis en umulig oppgave for 

mange. Som en annen bonde sa: «Selv om alle døgnet timer 

tas i bruk, må det bli snarveier.» 

   Tilsvarende beregninger er gjennomført for flere satsings-

bønder, og for mange er det snakk om å kjøre møkka mel-

lom 2.500 – 4.500 kilometer. Blir effektene av denne «møk-

ka-klemma» - på både økonomi og miljø - synlig i regne-

stykkene over stordriftenes fortreffeligheter?  

   På et mindre bruk (25 kyr), hvor all jorda er samlet rett 

rundt gården og gjødselsvogna rommer 4.500 liter, blir den 

totale kjøreavstanden 100 kilometer. Differansen på 4 100 

kilometer har en pris. Bare spør bonden. Eller miljøet. 

KONSESJONSLOVEN 
Landbruks- og matdepartementet foreslo i oktober å opphe-

ve konsesjonsloven. På grunn av så tidlig høringsfrist som 

26. november til Norges Bondelag, rakk vi ikke å sette den 

opp som egen høringssak i fylkesstyret. Saka om konse-

sjonsloven ble derfor tatt opp som drøftingssak på styremø-

tet 9. og 10. desember. Saka har også vært på høring i 

mange kommuner og fylkeskommunen. M&R Bondelag vil 

følge opp saka politisk i møter og kontakter med politikere 

og politiske partier vinteren og våren 2015. 

   Oppheving av konsesjonsloven vil innebære at vi mister 

adgangen til å styre omsetningen av produksjonsarealer og 

ressursgrunnlag. Hvem kan eie? Eieform? Bruksstruktur 

med mer.  Boplikta faller bort og priskontrollen. Bondelaget 

vil hindre at konsesjonsloven blir opphevet, men vil være 

innstilt på å gå inn i diskusjoner om en helhetlig gjennom-

gang sv eiendomslovverket med sikte på forbedringer.  

   Det har siden oktober vært flere presseoppslag med lokale 

bondelagsledere om konsesjonsloven. Også fylkeslaget 

hadde oppslag og intervju om saka: 

 Føler Listhaug har bestemt seg: - Ordningene med 

konsesjons- og boplikt er der først og fremst for å sikre 

at vi har et aktivt landbruk. Blir de borte, kan prisene sti-

ge og det kan bli vanskelig å rekruttere folk til landbru-

ket. Det sier Inge Martin Karlsvik, leder i M&R bonde-

lag. (NRK MØRE OG ROMSDAL 15. oktober 2014) 

 Listhaug får lokal motbør: Arnar Lyche, organisa-

sjonssjef i M&R bondelag, er ikke enig i forslaget fra 

statsråd Sylvi Listhaug om å oppheve konsesjonsloven 

og reglene om boplikt. – Listhaug er mer opptatt av å 

sikre kapitalinteressenes tilgang på fritidseiendommer, 

enn å ivareta vår evne til å produsere mat, sier Lyche. 

(TIDENS KRAV 17. oktober 2014) 
Flertallet i fylkesutvalget i M&R gikk på sitt møte 8. de-

sember imot å fjerne konsesjonsregelverk og boplikt slik 

Landbruks- og matdepartementet foreslår. Et mindretall på 

fire fra Høgre og Frp stilte seg bak departementets forslag. 

 

PRODUKSJONSTILSKUDD  

OG AVLØSERTILSKUDD 
Saka ble drøftet på styremøtet 3. oktober med slikt vedtak: 

   Styret i Møre og Romsdal Bondelag har følgende hørings-

innspill til Norges Bondelag om ny forskrift om produk-

sjonstilskudd og avløsertilskudd: 

1. Oppheving av kravet om at foretaket må være merverdi-

avgiftsregistrert eller hatt en avgiftspliktig omsetning på 

minimum 20 000 kroner før søknadstidspunktet. Kom-

mentar fra styret: Fare for leiejordsproblematikk. Det er 

viktig at tilskuddene utbetales til aktive bønder. 

2. Endrede produksjonskrav for foretak med amme- eller 

melkekyr. Kommentar fra styret: En kan være uheldig 

med insemineringen. 15 måneder er derfor for strengt, 18 

måneder er bedre.) 

3. Endring av vilkårene for tilskudd til avløsning ved ferie 

og fritid. Kommentar fra styret: Samdriftsmedlemmer 

må kunne avløse hverandre ved sykdom. 

4. Det åpnes for at det kan kjøpes avløsertjenester fra and-

re foretak enn avløserlag/ring. Kommentar fra styret: Vi 

ser fordelen med at andre selskap kan fakturere tjenester, 

men det kan svekke avløserlag. 

Ny forskrift må ikke utformes slik at den stimulerer til økt 

spekulasjon for å få mest mulig i tilskudd, og samtidig gjøre 

grensegangene i regelverket mer uklare. 
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BEITEKRAV/MOSJONSKRAV 
På styremøtet 3. oktober hadde styret saka oppe som drøf-

tingssak som forberedelse til årsmøterunden i lokallagene. 

Konklusjon var at Møre og Romsdal Bondelag stiller seg 

bak beitekravet/mosjonskravet. Samtidig er det svært viktig 

å finne alternative praktiske løsninger der god beiting ikke 

er gjennomførbart. Ekstra kostnader i form av økt tidsbruk 

og tilrettelegging dekkes over jordbruksavtalen. 

   Mosjonskrav er som navnet sier – et mosjonskrav. Det er 

ikke et krav om fôropptak. Det er opp til bonden selv å be-

stemme fôringsstrategi for dyra ut fra produksjonsmessige 

forhold, praktisk innretning av drifta med mer. Mattilsynet 

er også bevisst dette og har aldri argumentert mot dette når 

vi har jobbet med utforming av veilederen som omtaler 

mosjonskravet.  

   Grunnen til at kravet sier mosjon på beite, er at beite er det 

som i størst mulig grad ivaretar dyras naturlige adferdsbe-

hov, noe som er en målsetting med det meste i dyrevelferds-

regelverket.  

   Men dersom man skal ha beitetilskudd – så er det krav om 

en viss andel av dyrets fôropptak må skje i form av vekster 

på beite.  Og for å få dette tilskuddet gjelder følgende:  

Tilskudd til dyr på beite: Antall uker beiting er det antall 

uker hvor hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til 

dyret skjer ved beiting av utmark eller innmark med tilfreds-

stillende beitemuligheter. Bare en mindre andel av daglig 

grovfôrinntak kan være grovfôr som er tilført utenfra eller 

slått på stedet. For utmarksbeitetilskuddet må hoveddelen av 

det daglige grovfôrinntaket skje ved beiting i utmark. 

   Krav til beitelengde for å få beitetilskudd er minimum 16 

uker beiting i sone 1-4, og minimum 12 uker beiting i sone 

5-7. Mens mosjonskravet kun er åtte uker.  

 

 

REGULERING AV SVINE- OG 

FJØRFEPRODUKSJONEN 
Fylkesstyret drøftet på møtet 3. oktober høringssak om end-

ring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjo-

nen. Departementet foreslo å gjøre 4 endringer: En dobling 

av grensene for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og 

kalkun. Endring i de standardiserte satsene for erstatning 

ved brudd på regelverket. Endring i erstatningsutmålingen 

ved kortere overtredelse av konsesjonsgrensene. Fjerning av 

rapporteringsplikt ved omlegging av produksjonen for pro-

dusenter som har fått innvilget konsesjon. 

   Fylkeskontoret sendte i etterkant av drøftingen i styret 

følgende uttale til Norges Bondelag 17. oktober: 

   Fylkesstyret er opptatt av spredeareal. Ei kyllingbesetning 

på dagens konsesjonsgrense på 140.000 kyllinger per år, 

krever spredeareal på 400 dekar. Dette er krevende nok 

under våre forhold. I de aller fleste bygder ligger jorda 

spredt fordelt på mange små teiger og det er mange jordeie-

re. Spredning av husdyrgjødsla krever derfor mye transport. 

Når konsesjonsgrensen dobles, dobles samtidig kravet til 

spredeareal. Mens transportavstanden fra gårdens driftssen-

ter til dyrka marka øker mye mer. Det som skjer i praksis 

når transportavstandene blir for lange, er at det kjøres på for 

mye møkk i nærområdene til driftsbygningen, mens jorda 

som ligger lengst unna får lite eller ingen ting. Det fører til 

økt miljøbelastning. En heving av konsesjonsgrensen, slik 

som regjeringen foreslår, vil gjøre landbruket mindre bære-

kraftig. 

 

FORVALTNINGSPLAN FOR VER-

NEOMRÅDENE I TROLLHEIMEN 
Revisjon av forvaltningsplan for verneområdene i Trollhei-

men ble drøftet på møtet i fylkesstyret 3. oktober. Fylkessty-

rene i Sør – Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bon-

delag ga høringsuttalelse. 

   Atle Frantzen fra fylkeskontoret og Oddvar Mikkelsen fra 

Surnadal, møtte for M&R Bondelag i Surnadal 9. septem-

ber på åpent informasjonsmøte om revisjon forvaltningsplan 

Trollheimen. 

   Oddvar Mikkelsen, leder i Surnadal Bondelag til oktober 

2014, er Bondelagene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 

sin representant i rådgivende utvalg for Trollheimen. Han ga 

innspill til høringsuttalen som 6. oktober ble sendt til Verne-

områdestyret for Trollheimen ved Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal: 

Generelt: Vi støtter de foreslåtte endringene i vernereglene. 

Kommentarer: 

- Vi er enige i å etablere et punkt for å tillate mindre byg-

gearbeid på eksisterende bebyggelse 

- Vi ønsker mer detaljerte regler for organisert ferdsel som 

ikke skader naturen 

- Det kan være ønskelig med å etablere regler for lavtfly-

ving. Bør den være 100 m over bakken? 

- Vi ønsker å etablere regler for bruk av helikopter for bei-

tenæringene (reindrift, sau og storfe). Reindriftsnæringen 

vil normalt ha større bruk for helikopter, men også andre 

beitenæringer kan ha bruk for dette i enkelte tilfeller. 

Søk etter dyr sent om høsten kan være slike tilfeller, og 

dyreetiske forhold tilsier at en må bruke ekstra ressurser 

på å finne igjen beitedyr før vinteren setter inn. 

Innerdalen Landskapsvernområde: 

- Det kan være grunn til å etablere mer presise regler for 

utbygging og nybygg. 

- Det er ønskelig med regler for lavtflyging og det bør 

skilles mer tydelig mellom motorferdsel som trenger og 

ikke trenger dispensasjon. Alle beitenæringer må side-

stilles. 

- Vi er enige i at det åpnes for motorferdsel knyttet til sau 

på utmarksbeite (transport av saltstein, skadde dyr, mv) 

og åpne opp for bruk av helikopter i forbindelse med 

ekstraordinær sanking. Kostnaden ved bruk av helikopter 

gjør at dette vil bli avgrenset til ganske få tilfeller. 

- Vi er enige i å gi mulighet for å regulere organisert ferd-

sel som ikke skader naturen. 

Svartåmoen naturreservat: 

- Det bør etableres regler for å regulere organisert ferdsel 

som ikke skader naturen 

- Seteranlegget innenfor vernegrensene må gis mulighet til 

maskinell rydding og slått for å vedlikeholde kulturland-

skapet på en rasjonell måte. Det må gis tillatelse til 

transport av tyngre kjøretøy og utstyr til å drifte setra på 

en rasjonell måte 

- Det må gis mulighet til å vedlikeholde gamle seterveier i 

området slik at de kan brukes av beitenæringene. 

- Det må etableres regler for bruk av snøscooter og heli-

kopter til beitenæringene (reindrift, sau og storfe) 

I den grad det er relevant og i samsvar med overordna regel-

verk ønskes samme regler i alle fire verneområder. 

Øvrige innspill: 

 Det er viktig at det blir praktisert mer lempelig behand-

ling av saker i utkanten av området enn lengre inne. 

 Søker som eier landbrukseiendom og som søker om å 

få bygge eller restaurere hytte, bør klart kunne doku-
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mentere hvilke behov eller formål i næring som ønskes 

oppfylt, f.eks setring eller beiting. 

 Det er klargjort at bygninger og tekniske inngrep ikke 

skal endres vesentlig i areal og antall. Det bør imidler-

tid gis mulighet til innendørs og utendørs opprusting av 

eksisterende bygninger for å gjøre bygningene mer eg-

net til f.eks overnatting og boformål i forbindelse med 

f.eks tilsyn med dyr på beite eller slått av seterstøl, - så 

lenge formålet med tiltaket er i samsvar med mål i for-

valtningsplan og fremmer formålet med vernet. 

 Når det på s 27 i planen er klargjort målsetting om å 

opprettholde og øke antall storfe og småfe, og til og 

med setring, må det forvaltningsmessig legges til rette 

for dette slik at det kan gjennomføres på en enkel, rask 

og rasjonell måte, med lettere adkomst med vei og med 

husvære i forbindelse med tilsyn og sanking. Det må 

gjøres en avveiing mellom de negative konsekvensene 

av tekniske inngrep som vil gjøre det lettere å øke dy-

retallet, mot de positive effektene av økt beiting.  

 Gjengroing er trolig en større trussel mot landskaps-

preg og artssammensetning som det var mål om å ver-

ne enn det noen punktvise inngrep i form av veier og 

bygninger vil være. Forvalningsmål og –regler må ut-

formes slik at de er i samsvar med verneformålet. Kul-

turlandskapet er en vesentlig del av det som skal ver-

nes. Da må det vurderes om det innenfor regelverket 

kan finnes formuleringer og praksis som gjør det lette-

re å nå målene. 

 Det må være likhet mellom grunneiere som vil gjen-

nomføre bygningsmessige tiltak og turistforeninga som 

søker om tilsvarende tiltak. Det bør være likegyldig om 

det er turistforening eller privat eier som leier ut over-

natingsplass. 

 Det må ikke være like muligheter for alle typer beite-

drift å få tillatelse til bygging av tilsynsbuer, bruk av 

motorisert kjøretøy, helikoptersøk i forbindelse med 

sanking osv. 

 I og med at det er grunneierne som har fått sine retter 

redusert som resultat av vernet må det legges vekt på å 

komme disse i møte med utforming og tolkning av 

vernereglene slik at vernet er til minst mulig ulempe 

for disse. Samtidig skal ikke grunneierne og andre ret-

tighetshavere ha bedre retter enn andre når det gjelder 

andre tiltak enn de som direkte har med næringsinter-

esser å gjøre.  

 Det må klargjøres hvordan eventuelle brudd på verne-

regler blir behandlet i forhold til dyrevernhensyn. F.eks 

uthenting av skadde dyr med motorkjøretøy. 

 

GRUNNEIERREPRESENTA-

SJON I STYRET FOR TROLL-

HEIMEN VERNEOMRÅDE 
Oddvar Mikkelsen, Surnadal, som er Bondelagene i Møre og 

Romsdal og Sør-Trøndelag sin representant i rådgivende 

utvalg for Trollheimen, tok opp saka med begge fylkeslage-

ne. På styremøtet 3. oktober sluttet fylkesstyret seg til å 

sende dette felles brevet fra de to fylkeslagene: 

   Bondelaga i Møre og Romsdal og Sør Trøndelag syner til 

brev av 17.12.2012 frå Verneområdestyret for Trollheimen, 

og vil med dette ta til orde for at søknaden fra eit einstem-

mig styre i Trollheimen verneområde om å utvide styret med 

to grunneigarrepresentantar blir teke opp til ny vurdering. 

   Det er grunneigarane som har fått sine rettar avgrensa i 

samband med vernet og det vil vere rimeleg at dei og er 

representerte i styret. Det må vege tungt at det er eit samla 

sitjande styre som går inn for dette. Det var og brei semje 

om dette i møte i det rådgivande utvalget før søknaden vart 

utforma. 

   Det er og slik at den andre gruppa med næringsinteresser i 

området, reindrifta, er representert. Sjølv om dette er etter 

krav definert i internasjonale avtalar er det likevel ei skjeiv-

fordeling av påverknadsmoglegheitene mellom to grupper 

næringsutøvarar. 

   Det at grunneigarane ikkje er folkevalde er ikkje eit godt 

argumentmot å ta inn grunneigarrepresentasjon ettersom 

forslaget fra verneområdestyret er at det er kommunestyra 

som skal innstille representantane for grunneigarane. Det 

blir på same måte som at sametinget utnemner to represen-

tantar. Dei to representantane er i dag ikkje folkevalde i 

sametinget, men er sjølv utøvarar av reindrift innanfor ver-

neområdet. Dei er på den måten og representert i eit styre 

som handsamar saker som til dels ligg utanfor det definerte 

beiteområdet deira. 

   Ein kan ikkje ta det for gitt at folkevalde vil klare å målbe-

re grunneigarane sine interesser når desse ikkje til ei kvar tid 

er i samsvar med det «folk flest» ønsker.  

   At lokale grunneigarar er representert i styret vil i vesent-

leg grad bidra til å skape lokalt engasjement og forståing for 

vernet og vernepraksisen. Det vil og i det løpande arbeidet i 

styret vere lettare at grunneigarinteressene og andre interes-

ser kan kome til sams forståing i saker når partane sit saman 

i styret. 

   Det er spesielt for Trollheimen at det berre er private 

grunneigarar i verneområdet. Det at det ikkje er offentleg 

eigarskap i området bør vere ein god grunn til å la grunnei-

garane få representasjon. Der det er stort innslag av statleg 

eller kommunal grunn i verneområda kan ein med større rett 

hevde at dei folkevalde frå kommunar og fylke representerer 

grunneigar i forvaltninga, men i tilfellet Trollheimen kan vi 

ikkje dele eit slikt syn. 

   Vi ber difor departementet imøtekome Verneområdestyret 

sin søknad av 17.12.20012 og utvide områdestyret med to 

representantar for grunneigarane i samsvar med den rulle-

ringa mellom kommunar som er føreslege i brevet frå styret, 

og på slik måte at kommunestyret innstiller representant 

etter forslag frå grunneigarane. 
 

Svar frå departementet: 
M&R Bondelag mottok 27. november svar fra Klima- 

og miljødepartementet: 

   Departementet har forståelse for ønsket om grunneier-

representasjon i verneområdestyret for Trollheimen. Som 

dere sikkert er kjent med ønsker også regjeringen gjen-

nom sin oppfølging av regjeringsplattformen, å se nær-

mere på grunneierstyrt forvaltning.  

   Styrene forvalter myndighet gjennom statlige forskrif-

ter. Det er derfor behov for å se nærmere på de juridiske 

sidene ved at grunneiere, som ikke er folkevalgte repre-

sentanter, skal være med på å utøve slik myndighet. 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet fo-

retar derfor nå en nærmere vurdering av dette, bl.a. med 

tanke på habilitetsspørsmål. Når denne vurderingen fore-

ligger vil departementet vurdere om det skal gås videre 

med forsøk hvor grunneiere inkluderes i verneområde-

styrer.  

   Vi vil derfor komme tilbake til dette når vurderingen 

fra Justis- og beredskapsdepartementet foreligger.
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Fylkesstyret ble oppdatert på rovviltpolitikken på møtet 21. januar. Foran f.v.: nestleder Anne Katrine Jensen, fylkesleder 

Inge Martin Karlsvik, nestleder i rovviltnemnda i region 6, Toril Melheim Strand og org.-sjef Arnar Lyche. 

Bak fra venstre: styremedlem Odd Helge Gangstad, nestleder i Bygdeungdomslaget Robert Lervik, styremedlem Gunn-

hild Overvoll, styremedlem Arne Rekkedal, førstekonsulent Atle Frantzen og vara Trond Malmedal (Foto: Arild Erlien). 

 

ROVVILTPOLITIKKEN 
Styremedlem i M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, Stran-

da, er oppnevnt som rovdyrtalsperson i fylkesstyret. 

   Nestleder i rovviltnemnda i region 6, Toril Melheim 

Strand fra Nesset, deltok på styremøtet i Møre og Roms-

dal Bondelag 21. januar for å oppdatere fylkesstyret på 

rovviltpolitikken og forvaltning.  Hun sa at rovviltforliket 

krever enda større fokus på samhandling og samarbeid mel-

lom de ulike aktørene i forvaltninga. 

   Gjennom innledning, orientering og samtale med fylkes-

styret ble det ei god og nyttig oppdatering på rovviltpolitik-

ken - et tema som er komplisert å sette seg inn i, og som er 

omfattet av mange konflikter og konfliktområder. I drøfting-

ene ble det særlig lagt vekt på hva som er aktuelt i Møre og 

Romsdal, om hvordan arbeidet i rovviltnemnda fungerer og 

hva som er den politiske situasjonen. 

   Rovviltnemnda i region seks består av medlemmer fra 

fylkene Nord-Trøndelag (2), Sør-Trøndelag (1) og Møre og 

Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Fylkes-

mannen i Nord-Trøndelag er sekretariat for nemnda.  

   Rovviltnemnda skal blant annet som en av sine hovedopp-

gaver å utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte be-

standsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte 

parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte 

næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale mål-

settinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltnings-

planen inneholder konkrete retningslinjer for den geografis-

ke arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunn-

lag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og kon-

fliktdempende tiltak.  

   Andre oppgaver som nemnda har er fastsettelse av kvoter 

for lisensfelling av jerv og kvotejakt på gaupe, samt beting-

ede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv. Enkelte år 

vedtar nemnda også lisensfelling av ulv. 

   Forvaltningsplanen blir revidert ca hvert 3.år. Vi er nå i 

overgangen mellom gammel og ny forvaltningsplan.  

Beiteseminar 
Org.-sjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, var en av innle-

derne med orientering om det nye beiteprosjektet i Møre og 

Romsdal på et beiteseminar som M&R Sau- og Geit holdt i 

Molde 15. februar. Hensikten med seminaret var erfarings-

utveksling både innen fylket og med mer rovdyrbelastede 

fylker. Det deltok representanter fra beitelag og beitebruke-

re, kommuner, Statens naturoppsyn og lokale rovviltkontak-

ter, Mattilsynet, Fylkesmannen og rovviltnemnda i region 6. 

Dialogmøte 
Gunnhild Overvoll og Atle Frantzen møtte for Bondelaget 

på åpent møte og dialogmøte om rovviltforvaltninga på 

Åndalsnes 25. - 26. november. Møtene samlet 30 personer. 

   Fylkesmannen arrangerte åpent møte 25. nov om rovvilt-

forvaltning og tap av beitedyr i utmark i Møre og Romsdal. 

   26. november ble det holdt dialogmøte mellom forvalt-

ning, organisasjoner, kommuner og næring. På dette dia-

logmøtet oppsummerte en erfaringer fra sesongen, diskuterte 

tiltak for å forhindre tap for kommende sesong og anna 

aktuelt. Også Rovviltnemnda, Miljødirektoratet, SNO og 

Mattilsynet deltok. 

Rovviltnemnda 
På fylkesstyremøtet i desember oppmodet styret at ansvarlig 

for rovdyrsaker på fylkeskontoret, Atle Frantzen, deltar som 

observatør på møtene i rovviltnemnda i region 6 når han har 

anledning. Rovdyrtalsperson i fylkesstyret, Gunnhild Over-

voll, møter på disse møtene når det er behov.  

 

FAGSENTER PÅ GJERMUND-

NES VIDEREGÅENDE SKOLE 
I mai 2013 ble det lagt fram en utviklingsplan for Gjer-

mundnes videregående skole. Målet for arbeidet var å gå 

gjennom skolen sine fasiliteter, arealdisponering og drifts-

form slik at skolen kan bli et framtidig verktøy i utdanning 

og rekruttering av folk og kompetanse til landbruket i Møre 

og Romsdal.  

   Fylkeskommunen arrangerte idédugnad med tema fagsen-

ter 27. november 2013, der Bondelaget var representert.  

   Fylkestinget godkjente denne utviklingsplanen i desember 

2013 som grunnlag for opprustningsarbeidet på Gjermund-

nes. Planen konkluderte med at skolen skal omstilles til et 
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fagsenter for skole og landbruksnæring. Sammen med byg-

geprogram for byggetrinn 1, skal det legges ved en rapport 

om framdrifta i arbeidet med å utvikle Gjermundnes videre-

gående skole til et fagsenter for landbruket. 

   Anne Katrine Jensen har i 2014 deltatt på studietur og 

flere møter i arbeidsgruppa som skal lage en rapport om hva 

et fagsenter på Gjermundnes kan inneholde og hvordan dette 

kan organiseres. Rapporten skal leveres i mars 2015. 

   Arbeidsgruppa er sammensatt av: Anne Katrine Jensen, 

Bondelaget, Stein Brubæk, Småbrukarlaget, Wenche Ytterli, 

Felleskjøpet N&R, Lasse Krogseth, Tine, Ivar Aae, Norsk 

Landbruksrådgiving (vara Olav Martin Synnes), Aadne 

Haarr og Rune Solenes Opstad, fylkeskommunen, Rolf Ivar 

Moen, Allskog og Anne Berit Løset, Fylkesmannen. 

   På styremøtet 3. oktober kom styret i Møre og Romsdal 

Bondelag med innspill til arbeidsgruppa som skal lage rap-

port om hva fagsenter på Gjermundnes kan inneholde. Fyl-

kesstyret mener et eventuelt fagsenter må utvikle/tilby kom-

petanse og tjenester som næringa etterspør. For eksempel 

kan et kompetansesenter bygges opp med gårdsbruket 

Gjermundnes som utgangspunkt. Ved å drive utstrakt for-

søksvirksomhet og praktisk utprøving kan skolen bidra til å 

utvikle landbruket i regionen. I tillegg vil undervisningen 

ved skolen bli styrket. Etablering av høyere utdanningstil-

bud, f. eks bachelor i plantedyrking, bør vurderes. 

 

 

SAMARBEID MED NEI TIL EU 
Ole Kvalheim, Molde, er fylkesleder i M&R Nei til EU. 

    Fylkeslaget har oppmodet lokallagene i Bondelaget om å 

hjelpe til med skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er viktig 

å kunne vise til ei stadig økende medlemsmasse. Fylkesleder 

blir invitert som gjest på Bondelagets fylkesårsmøte i mars. 

Fylkeskontoret har bistått Nei til EU i markedsføring av 

møter og arrangement som de har planlagt. 

 

 

SAMLING AV NEI-ALLIANSEN 

I MØRE OG ROMSDAL 
Nei til EU i Møre og Romsdal holdt 25. november samling 

av nei-alliansen i Møre og Romsdal på Seilet Hotell i Mol-

de. Org.-sjef Arnar Lyche møtte for M&R Bondelag. 

   På møtet orienterte Helene Bank om TTIP og hvor inngri-

pende den vil kunne bli for Norge siden vi er med i EØS.  

   Videre var det satt opp oppretting av et arbeidsutvalg for 

nei-alliansen. Nei til EU i Møre og Romsdal ser det som 

viktig igjen å etablere en nei-allianse slik en hadde for 20 år 

siden da en vant kampen mot medlemskap i EU.  

   20 år etter denne seieren, ser en at EØS-avtalen direktiv 

for direktiv fører Norge i en retning folket sa nei til i 94. Det 

er på høy tid å sette foten ned, og kreve en folkeavstemning 

om å erstatte EØS med en handelsavtale.  

   Nei til EU ønsket derfor å samle EØS-motstanderne i 

fagforeninger, parti og organisasjoner med tanke på å etable-

re en kraftfull allianse som vil jobbe for at EØS-avtalen 

snarest mulig blir erstattet med en normal handelsavtale. 

Hensikten med samlingen var å diskutere en strategi for å 

oppnå dette sammen med meningsfeller i Fagbevegelsen, 

Bondelag, Bonde- og småbrukarlag, SV, SP, Rødt, NKP, 

SU, RU, Kystpartiet, Demokratene, Fiskarlaget, Naturvern-

forbundet og EØS-motstandere i Venstre, KrF, AUF og Ap. 

   På styremøtet 9. og 10. desember vedtok styret at etter 

årsmøtet i 2015 utnevner en Nei til EU-talsperson i styret. 

 
Omvisning på Sletta gartneri i Fræna 25. august.  

F.v. org.-sjef Arnar Lyche, Jostein Gridseth (Sletta), 

Torill Strand, Bjarne Sjåholm, Knut Bertil Øygard, Per-

Asbjørn Andvik og Marie Gjære (Foto: Arild Erlien). 

 

SAMARBEID MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelags samarbeidspartner når det 

gjelder forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-

ninger til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyg-

gende tiltak. Det nære samarbeidet gjennom ei årrekke betyr 

i praksis at det ikke er aktuelt for lokal- eller fylkeslag å lage 

til organisasjonsmessige tiltak sammen med andre selskap. 

   Fylkeslaget har god kontakt med tilsette i selskapet gjen-

nom hele året. Representanter fra Gjensidige blir invitert 

som gjester på fylkeslagets årsmøte i mars og ledermøtet om 

høsten, og de mottar fylkeslagets lokallagsbrev. 

   I følge avtalen skal det være årlige møter i samarbeidsut-

valget mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan.  

   25. august ble det holdt møte mellom Bondelaget og 

Gjensidige Nordmøre og Romsdal. Det var først omvis-

ning på Sletta gartneri i Fræna, deretter møte i møtelokalene 

ved gardsmeieriet på Derringarden i Eide. Fra Bondelaget 

møtte fylkesleder Inge Martin Karlsvik, organisasjonssjef 

Arnar Lyche og rådgiver Arild Erlien. Fra Gjensidige 

Nordmøre og Romsdal møtte Knut Bertil Øygard (assuran-

dør), Torill Strand (assurandør), Marie Gjære og Bjarne 

Sjåholm. Fra Gjensidige Forsikring BA møtte Per-Asbjørn 

Andvik (Gjensidige sentral/landbruksspesialist).  På møtet 

var det informasjon fra Gjensidige sentralt og lokalt, og 

status og nyheter fra Bondelaget.  

   Tre representanter fra Gjensidige deltok første dag på 

ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag 7. og 8. novem-

ber på Stranda. Fra Gjensidige Sykkylven møtte Hilde 

Aurdal og Magnar Kvalvåg. Fra Gjensidige Stranda møtte 

Roar Kirkhorn. Magnar Kvalvåg var satt opp i programmet 

med orientering om kunnskap og forståelse om forsikring. 

Han orienterte om behovet for bedre risikovurdering og 

risikostyring i norsk landbruk, det å trygge hverdagen og 

produksjonen for medlemmene i Norges Bondelag. 

 
Gjensidige deltok på ledermøtet 7. og 8. nov. på Stranda. 

f.v. Roar Kirkhorn, Stranda, Hilde Aurdal, Sykkylven og 

Magnar Kvalvåg, Sykkylven. (Foto: Arild Erlien). 
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STUDIEARBEIDET - DEL AV 

AKTIVITETEN I BONDELAGET 
Studiearbeidet er en viktig del av det faglige og organisa-

sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som tidligere var orga-

nisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Fra 2012 

ble BSF og Studieforbundet Populus slått sammen til  

Studieforbundet næring og samfunn –  
se hjemmeside: www.naeringogsamfunn.no   

   Lov om voksenopplæring setter krav om regional organi-

sering av studieforbund. Medlemmer i det nye studieforbun-

det er medlemsorganisasjoner i tidligere BSF som direkte 

eller indirekte hadde kursaktivitet og representasjon i fylket. 

Det samme gjelder medlemsorganisasjoner i det tidligere 

studieforbundet Populus. 

   På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn i Molde 

22. april møtte Atle Frantzen ved fylkeskontoret for Møre 

og Romsdal Bondelag. 
 

Styret for 2014 har bestått av:  
Styreleder Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygdekvinne-

laget), nestleder Atle Fratnzen, Molde (Bondelaget), styre-

medlemmer Gerd Gunnerød, Sunndal (Landbruk Nordvest), 

Reidun Ellingsgård, Molde (Kvinne- og familieforbundet) 

og Tore Dønheim, Surnadal (Skogselskapet i M&R), 1. 

vara: Ingrid Sellereite, Ålesund (Teatrets Venner), 2. vara: 

Birgit Oline Kjerstad, Haram (Tine), 3. vara: Gjertrud Vik, 

Sande (Kvinne- og familieforbund) 
 

Aktivitet 
I 2014 har det i Møre og Romsdal Bondelag vært rapportert 

aktivitet på ”Bedre Bonde”, ”Kurs for unge bønder”, ”Lo-

kallagsdrift” og ”Jordbruksforhandlingene”. 
 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriellet til jordbruksforhandlingene er 

en stor og prioritert aktivitet i mange lokale Bondelag hvert 

år. Det oppfordres til å rapportere arbeidet som studiering, 

da dette gir støtte både til lokallaget og til Norges Bondelag. 

Lokallag som sender skjema i posten får grunntilskudd på kr 

500 per ring. Lokallag som bruker KursAdmin får kr 10 per 

time i tillegg. Studieheftet for jordbruksforhandlingene er et 

studieemne som er forhåndsgodkjent slik at lokallaget ikke 

trenger å sende innmelding før start. 
 

Rapportering av gjennomførte kurs 
Lokale Bondelag som har hatt kurs gjennom Studieforbun-

det næring og samfunn, må rapportere gjennomføringa av 

kurset. Det betyr at utfylt rapportskjema og deltaker-

/frammøteliste skal sendes inn. Det blir ikke utbetalt til-

skudd uten at nevnte lister er korrekt fylt ut og innsendt, og 

kurset for øvrig er gjennomført i samsvar med krav. 
 

Kurskalender for Møre og Romsdal 
Kurskalender for kurs og samlinger er også i 2014 lagt ut på 

hjemmesidene til Møre og Romsdal Bondelag 

www.bondelaget.no/moreogromsdal  Distribusjon av 

kurskalenderen skjer også ved at den sendes på e-post til 

tillitsvalgte i lokale Bondelag, og til tillitsvalgte og ansatte i 

samvirke- og landbruksorganisasjoner. Oppdatering skjer 

fortløpende gjennom at fylkeslaget henter informasjon fra 

organisasjonene sine hjemmesider. Kurskalenderen vil bli 

utviklet videre både når det gjelder innhold og distribusjon 

 

 

HMS - ARBEIDET 
Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste er fra 1.januar 2014 en 

fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving (NLR – HMS). 

I Møre og Romsdal har HMS-rådgiverne nært samarbeid 

med Landbruk Nordvest. 

   Dette er landbrukets bedriftshelsetjeneste. Virksomheten i 

Møre og Romsdal er organisert i 3 regioner. Hver region er 

knyttet opp til hver sin ordinære bedriftshelsetjeneste som 

finnes i regionen fra før. Hver region har sin HMS-rådgiver, 

med kontorplass hos bedriftshelsetjenesten. HMS-

rådgiveren arbeider kun med landbruk i minst 50 prosent 

stilling. I NLR – HMS er Møre og Romsdal knyttet til dist-

rikt 2, Midt-Norge. Distriktsleder Per Olav Rian har ansvar 

for oppfølging av nettverk og rådgivere i Møre og Romsdal.  

   Det er fortsatt mange bønder som vil ha nytte av å melde 

seg inn i NLR – HMS. Antall medlemmer i NLR-HMS i 

Møre og Romsdal er 640 (av disse 285 på Nordmøre, 197 i 

Romsdal og 158 på Sunnmøre). 

   Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelagets fylkes-

kontakt i HMS-arbeidet. 
 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal: 
Nordmøre: Sigmund Moen Trønsdal, 

sigmund.moen.tronsdal@nlr.no , tlf 900 46 093 

Romsdal: Kari Fløystad,  
kari.floystad@nlr.no , tlf  90705980  

Sunnmøre: Trude Iren Saure, (svangskapspermisjon) 

trude.saure@nlr.no  tlf 975 28 775  

       Øyvind Røstad, (vikar i permisjonstida) 

oyvind.rostad@nlr.no  tlf 952 14 902  

Distriktsleder: Per Olav Rian, 

per.olav.rian@nlr.no , tlf 992 98 451 
 

Fylkesgruppa for NLR – HMS er et samarbeidsforum der 

faglagene møter HMS-rådgivere og distriktsleder i NLR – 

HMS 1-2 ganger pr år for erfaringsutveksling, drøfting og 

prioritering av oppgaver. 
 

”Bonden i tidsklemma” 
Hele 75 bønder, rådgivere, konsulenter, tillitsvalgte og andre 

deltok på det vellykkede seminaret ”Bonden i tidsklemma” 

som Bondelaget i Møre og Romsdal arrangerte i lag med 

NLR – HMS og Fylkesmannen på Rica Seilet Hotell i 

Molde 27. januar 2014. Seminaret hadde fokus på bondens 

praktiske arbeidssituasjon. (Se egen omtale) 

Møteserie om psykisk helse 
I 2014 er det holdt to arbeidsmøter med sikte på gjennomfø-

ring av en møteserie om psykisk helse som er tenkt holdt i 

februar 2015 med Sjøholt, Skaret, Surnadal som møtesteder. 

Målgruppe er bønder, familie, rådgivere, forvaltning, orga-

nisasjoner/virksomheter som er en del av bondens hverdag.   

   Første arbeidsmøte ble holdt 18. august på Bondelagskon-

toret. Tilstede fra NLR HMS: Sigmund Moen Trønsdal og 

fra M&R Bondelag: Arnar Lyche, Atle Frantzen. 

   Andre arbeidsmøte var 5. november i Surnadal. Fra Bon-

delaget møtte Arnar Lyche og Atle Frantzen. Fra NLR HMS 

møtte Sigmund Moen Trønsdal, Kari Fløystad, Eva Sande. 

Fagdag om avløsing sykdom og tidligpensjon 
Atle Frantzen ved fylkeskontoret møtte for M&R Bondelag 

21. oktober på fagdagen som Landbrukets HMS-tjeneste og 

Gjensidige Nordmøre og Romsdal holdt på Skarstua ved 

Molde.  Program: Avløsing ved sykdom, tidligpensjon, 

v/landbruksrådgiver Åslaug Røberg, Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal og Bonde i trafikken. Trygg bruk av traktor på 

veg v/Odd Syrstad, Statens Vegvesen. 

http://www.naeringogsamfunn.no/
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
mailto:kari.floystad@nlr.no
mailto:trude.saure@nlr.no
mailto:oyvind.rostad@nlr.no
mailto:per.olav.rian@nlr.no
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Innledere på seminaret om ”Bonden i tidsklemma”: F.v.: møteleder Anne Saltrø Polden, Surnadal, nesteleder i Norges 

Bondelag, Brita Skallerud, direktør i Landbrukets HMS-tjeneste, Mette Hågensen, Synnøve Valle fra Fylkesmannen, org.-

sjef i Bondelaget, Arnar Lyche, HMS-rådgiver i Romsdal, Kari Fløystad, melkeprodusent i Rindal, Oddvar Pedersli, bon-

de Jorunn Gunnerød, Molde, HMS-rådgiver på Nordmøre, Sigmund Moen Trønsdal og nestleder i Bondelaget, Anne Kat-

rine Jensen, Gjemnes. Motivator Arild Hoksnes (innfelt) var ikke tilstede da bildet ble tatt (Foto: Arild Erlien). 

 

”BONDEN I TIDSKLEMMA” 
Hele 75 bønder, rådgivere, konsulenter, saksbehandlere, 

tillitsvalgte og andre deltok på seminaret ”Bonden i 

tidsklemma” som Landbrukets HMS-tjeneste, Fylkesman-

nen og Bondelaget i M&R holdt på Rica Seilet Hotell i 

Molde 27. januar. Samlinga var gratis. Det var tilskudd fra 

fylkesvise BU-midler til gjennomføring av konferansen. 

   Storsamfunnet vil ha større og mer effektive gardsbruk, og 

bonden får klapp på skuldra når hun eller han utvider drifta. 

Men, det endrer arbeidsdagen. For å påvirke til bedre og mer 

framtidsrettet landbruks- og matpolitikk må vi stadig for-

midle om bondens hverdag. Fra ulike ståsted og med ulikt 

fokus, slik at de med makt og myndighet bedre forstår våre 

muligheter og begrensninger. Ved å arrangere seminaret 

”Bonden i tidsklemma” ble fokuset målrettet mot bondens 

praktiske arbeidssituasjon.  

   Samlinga tok opp hvordan tidspresset påvirker helsa til 

bonden, hvordan påvirkes arbeidsmiljøet, og hva med sik-

kerheten? Mens tre prosent av norske arbeidstakere er sys-

selsatt i landbruket, står sektoren for 20–30 prosent av alle 

dødsulykker. 

   Møteleder var Anne Saltrø Polden, Surnadal. Stresser 

bonden så det går på sikkerheten løs, var spørsmålet Synnø-

ve Valle fra Fylkesmannen innledet om. Motivator Arild 

Hoksnes tok for seg om dårlig tid er en myte eller sannhet. 

Nesteleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, snakket om 

HMS-arbeidet er godt nok tilpasset bondens behov. 

   Neste bolk i programmet tar opp konkrete temaer. Organi-

sasjonssjef i Bondelaget, Arnar Lyche, om mil etter mil 

etter mil! HMS-rådgiver på Nordmøre, Sigmund Moen 

Trønsdal, om hvordan bonden bør håndtere sine logistikkut-

fordringer, og bonde Jorunn Gunnerød fra Molde om 

hvordan de tilpasset gårdsdrifta når barna kom til.  

   HMS-rådgiver i Romsdal, Kari Fløystad, tok for seg 

stress og psykisk slitasje i landbruket. Melkeprodusent i 

Rindal, Oddvar Pedersli, fortalte åpent og usminka om 

hvordan han som ung bonde opplevde å bli psykisk sjuk. 

Direktør i Landbrukets HMS-tjeneste, Mette Hågensen, 

innledet til slutt om hvordan bonden skal ivareta sikkerheten 

i en stadig mer stressa hverdag.  

   Etter avsluttende diskusjon holdt nesteleder i M&R Bon-

delag, Anne Katrine Jensen, oppsummering av møtet. 
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SURNADAL BONDELAG 100 ÅR 
Tidligere Stangvik Bondelag ble 

stiftet i 1914. Senere ble lokale  

bondelag stiftet og drevet i nær  

sagt «alle» bygder. Fem lokallag 

er fusjonert til det som i dag er 

Surnadal Bondelag. 

   Rundt 100 bondelagsmedlemmer 

og gjester var samlet til 100-års- 

jubileumsfesten for Surnadal  

Bondelag i bondehuset i  

Stangvik lørdag 15. november. 

Fylkesleder Inge Martin Karlsvik  

hilste fra fylkesbondelaget og overrekte blomster. 

   Surnadal Bondelag 100 år ble i tillegg markert med jubi-

leumsbok. Det var ei imponerende historiebok Surnadal 

Bondelag og redaktør for jubileumsboka, Sverre Hatle, la ut 

for salg i lokale butikker. Bokverket er foruten historia til 

landbruket lokalt i Surnadal, også god omtale av landbruket 

regionalt og nasjonalt, og dermed viktig dokumentasjon for 

ettertida. 

   Flere skolesett, totalt over 100 bøker, ble gitt bort i gave til 

kommunen til bruk i barneskoler og ungdomsskoler i Surna-

dal. Fylkeslaget støttet Surnadal Bondelag med kr 26.000 til 

bokprosjektet fra aktive lokallagsmidler. 

   Tidligere organisasjonssjef i Møre og Romsdal Bondelag, 

Gunnar Wentzel, skrev et historisk tilbakeblikk og en hilsen 

til 100-årsjubilanten i jubileumsboka fra fylkesbondelaget. 

 
 

ANNEN REPRESENTASJON 
 

8. januar: Kurs for medlemmer i valgkomiteer, Hans 

Frafjord. Arrangert av Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal. 

8. januar: Politisk treningsleir, Norges Bondelag, Oslo, 

Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

8.-9. januar: Samling organisasjonssjefene Norges Bon-

delag, Landbrukets Hus, Oslo, Arnar Lyche 

9. januar: Workshop om storfekjøtt, Arr: Norges Bonde-

lag og Norgesgruppen. Oslo, Inge Martin Karlsvik 

14.-15. januar: Temakonferanse Mat og landbruk, Norsk 

Landbrukssamvirke, Gardermoen,  Inge Martin Karlsvik, 

Anne Katrine Jensen, Arnar Lyche 

29. januar: Kornkonferanse i Oslo. Arr: Norges Bondelag 

og Norske Felleskjøp. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche, 

Arne Rekkedal. Anne Katrine Jensen møtte for Felleskjøpet. 

3. februar: Averøy Bondelag med gardsbesøk og allman-

namøte med stortingsrepresentant Pål Farstad (V). Inge 

Martin Karlsvik møtte for M&R Bondelag. 

6. februar: Årsmøte i Norsvin Møre og Romsdal, Gjer-

mundnes, Arnar Lyche 

10. februar: Gjemnes Bondelag, møte om jordbruksfor-

handlingene, Arnar Lyche 

12. februar: Vestnes Bondelag, møte om jordbruksfor-

handlingene, Arnar Lyche 

13. februar: Fræna Bondelag, møte om jordbruksfor-

handlingene, Inge Martin Karlsvik 

14. februar: Sunnylven Bondelag, møte om jordbruks-

forhandlingene, Inge Martin Karlsvik 

13. – 14. februar: Kurs i landbrukspolitikk, Arrangør er 

Norsk Landbrukssamvirke. Oslo, Gunnhild Overvoll. 

25. februar: Fagdag om ”Fra husdyrgjødsel til biogass – 

hvordan komme i gang?” Skjetlein. Arnar Lyche møtte 

for M&R Bondelag. Tingvoll sol- og bioenergisenter og 

Møre og Romsdal Bondelag var medarrangør av fagdag i 

samarbeid med Skjetlein Grønt Kompetansesenter og 

Gårdsgass Midt-Norge.  

28. februar: Møte og gardsbesøk i Fræna med KrF par-

lamentarisk leder Hans Olav Syvertsen. Inge Martin 

Karlsvik 

6. mars: Landbrukskonferanse/BU-samling, Fylkesman-

nen. Molde, Arnar Lyche 

25. mars: Årsmøte Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, 

Skaret, Molde, Odd Helge Gangstad 

25. mars: Samling for fylkesledere i Norges Bondelag, 

Oslo, Inge Martin Karlsvik 

26.-27. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag, 

Oslo, Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche. 

29. og 30. mars: Årsmøte M&R Bygdekvinnelag. Molde. 

Arne Rekkedal møtte for Bondelaget. 

1.-2. april: Regionmøte i Tine Midt-Norge, Trondheim, 

Inge Martin Karlsvik 

1.-2. april: Samling for sekretærer og ansatte ved fyl-

keskontorene i Norges Bondelag, Oslo, Arild Erlien. 

7. april: Planleggingsmøte om Dyregod-dagane, Gjemnes, 

Arnar Lyche 

8.-9. april: Hjorteviltseminar, Gjøvik, Atle Frantzen 

9.-11. april:  Stand på FK-veka  i Molde. Fylkeskontoret 

alle tre dager. 

23.april: Møte om nærslekta prosjekt: Beiteressurs, 

Bedre beiting, Auka kjøtproduksjon. Fylkeshuset, Molde, 

Inge Martin Karlsvik, Arne Rekkedal, Arnar Lyche 

26. og 27. mai: Konferanse EAT Stockholm Food Forum, 
Anne Katrine Jensen. 

10. juni: Møte i småsamfunnsgruppa, Fylkesmannen, 

Molde, Arne Rekkedal. 

1.juli: Kontorutferd for ansatte på fylkeskontoret. I sam-

band med at Anne Turid Myrbostad gikk av med pensjon i 

mai, ble det holdt kontorutferd og avslutningstur for ansatte. 

Biltur via Hellesylt, Nordangsdalen, lunsj på Union Hotell 

på Øye, videre ferge via Trandal og Standal. Kostnader 

dekket av ansattes velferdskonto. 

3.-4. september: Sekretariatskonferanse Norges Bonde-

lag. Hurdalsjøen. Hele fylkeskontoret. 

9. september: Møte om revisjon forvaltningsplan Troll-

heimen. Surnadal. Atle Frantzen. 

23. september: Fylkesledersamling i Norges Bondelag, 
Hurdalssjøen, Inge Martin Karlsvik 

24.-25. september: Lederkonferanse i Norges Bondelag. 
Hurdalssjøen. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 

23. oktober: Miniseminar råtnerest Bioforsk Tingvoll. 

Arnar Lyche 

30. - 31. oktober: Seminar i Molde om Miljøvennlig mel-

keproduksjon og god økonomi – er det mulig? Bioforsk 

arrangerte i samarbeid med Bondelaget, Landbruk Nordvest, 

Tine og Fylkesmannen miljømelkseminar. Miljømelk er 

forskning på gardsnivå. Bioforsk har studert 20 melkegarder 

i Møre og Romsdal og sett på sammenhengen mellom øko-

nomiske resultater og miljøeffekter av gardsdrifta. Anne 

Katrine Jensen er medlem i styringsgruppa. Organisasjons-

sjef Arnar Lyche deltok i paneldebatt første dag. Anne Kat-

rine Jensen, Arne Rekkedal og Rose Bergslid deltok fra 

Bondelaget. 

6. november: Fylkesmannens samling for ansatte på 

landbrukskontorene. Tema var eiendomsregelverk. Fylkes-

leder Inge Martin Karlsvik holdt innlegg på samlinga. Ca 50 

deltakere.  

18. desember: Møte om antibiotikaresistens i kyllingpro-

duksjonen. Stjørdal. Arnar Lyche 
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Kap 5.  Regnskap 2014 
 

Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert 

sammen med Norges Bondelag sine regnskap. Fyl-

keslaget er ei avdeling i Norges Bondelag. Bankkonto 

ligger også i Norges Bondelag. Egenkapitalen står på 

konto i Landkreditt. 
 

Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 2.511.250,76 

og en driftskostnad på kr. 2.565.477,10 

Renteinntekter var på kr. 28.944,85.   

Resultat for 2014 viser et underskudd på kr. 25.281,49 
 

Balansen er følgende:  

Eiendeler: Bankinnskudd: 1.181.582,41 

Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.181.582,41 
 

Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-

lag for 2014 er godkjent med atterhald om Norges 

Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 

gjort opp med et årsunderskudd på kr 25.281,49. 

Egenkapitalen 1.1.2015 er kr 1.181.582,41 

  

  

Avdeling Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Regnskap 2012 

8101 Generelt 807 425 736 000 744 314 707 513 

8103 Fylkesleder -1 096 8 000 -12 300 41 026 
8105 Opplæring tillitsvalgte 38 209 54 500 60 032 106 400 

8110 Styret -278 661 -340 000 -383 812 -336 295 

8112 Ledermøtet -144 492 -144 000 -262 766 -208 812 

8113 Årsmøtet -158 119 -160 000 -204 469 -104 204 
8119 Valgnemnda -26 749 -27 300 -22 455 -30 138 

8120 Prosjekt rekruttering -29 693 0 0 -184 944 

8121 Kvinneseminar 0 0 -13 516 0 

8122 Landbrukskonferansen 9 137 0 -52 212 0 
8123 Matmøtet 0 0 418 0 

8124 Gjødselseminar 0 0 -15 566 0 

8125 Utadretta informasjon -62 425 -29 000 -134 774 -57 654 

8126 Fortsatt gardsdrift -108 302 -120 000 0 0 
8127 Ullseminar 4 956 0 0 0 

8129 Bonden i tidsklemma 4 724 0 0 0 

8130 Refusjoner - tilskudd 0 0 30 687 38 865 

8131 Støtte og gaver -1 300 0 -23 597 -7 053 

8132 Unge bønder -61 063 0 0 0 

8133 Bedre bonde -5 536 0 0 0 

8134 Melkekonferansen -14 202 0 0 0 

8135 Møter og kurs 29 964 0 0 12 950 
8136 Kurs- og arrangementsutgifter -32 000 0 0 -388 

8137 Aksjoner i Møre og Romsdal 0 0 0 -5 273 

8140 Aktive lokallagsmidler 3 942 25 000 27 754 23 665 
  -25 281 3 200 -262 262 -4 342 

 

              Hovedtall 2014: 
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Kap 6.  Samarbeidande rekneskapskontor i Møre og Romsdal 
 

 

Bedriftnavn Kontaktperson Telefon E-Post Poststed 

AR Økonomi AS Steinar Haltvik 71292684 steinar@arangvik.no Angvik 

Audun Flaten Regnskapskontor Audun Flaten 71555367 auflaten@online.no Valsøyfjord 

Averøy Regnskapslag AL Jon Nedal/Stig Øiestad 71517660 post@arl.no Averøy 

Bondelagets Regnskapskontor SA Laila Kristin Eidnes 71665440 post@regnskapslaget-rindal.no Rindal 

Bøndenes Regnskapslag SA Kathrin Bråten 71231850 post@bondenes.no Eresfjord 

Data Informasjon AS Ståle Øye 70049150 firmapost@datainfo-as.no Ørsta 

Exact Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolvl@exact.as Surnadal 

Fjørtoft Rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no Ålesund 

Fredrik Mork Håskjold Fredrik Mork Håskjold 70076667 fredrik@agro.no Volda 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644040 post@aukan-regnskap.no Lesund 

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 arild@hregnskap.no Hellesylt 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Kari Stensby Ranes 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no Surnadal 

Kontor Service AS Egil Sandvik 71531348 post@ko-se.no Tingvoll 

Kroknes Regnskapskontor AS Hans Kroknes 71556368 hans@kroknes.no Vågland 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hoel 70259660 n-re@online.no Valldal 

Regnskapstjenester AS Eli Fjærvik 71533243 post@regnskt.no Øydegard 

Sjømæling Regnskap Nils A. Sjømæling 71293879 sjoemregn@svorka.net Batnfjordsøra 

Stordal Regnskap AS Elisabeth Nerland Vad 70279400 post@stordalregnskap.no Stordal 

Sunndal Regnskap BA Edvin Ole Røen 71691262 post@sunndal-regnskap.no Sunndalsøra 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Lars Mikal Torheim 70078470 firmapost@sregn.no Volda 

Surnadal Regnskap AS Jarle Hamnes 71655580 post@surnadalregnskap.no Surnadal 

Vanylven Rekneskapslag Siv Lillenes Åmelfot 70023960 vanylven@online.no Syvde 

Visma Services Norge AS, avd. 

Møre 

Åshild Marøy 70207820 more@visma.no Haramsøy 

Økonomisenteret Kunderegnskap 

AS 

Ole Nistad 71241500 ole.nistad@ 

okonomisenteret.no 

Molde 

Økonomisenteret Kunderegnskap 

AS, avd Fræna 

Gunnhild Gammelsæter 71263060 gunnhild.gammelseter@ 

okonomisenteret.no 

Elnesvågen 

Økonomisenteret Kunderegnskap 

AS, avd Rauma 

Iver Arthur Mittet 71227950 iver.arthur@ 

okonomisenteret.no 

Åndalsnes 

Økonomisenteret Kunderegnskap 

AS, avd. Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 post@okonomisenteret.no Aukra 

Økonomitjenesten Svein Ivar Iversen 71544308 nordsia@online.no Smøla 

Øko-Vest AS Hallvard Sæter 94811454 hallvard@oko-vest.no Vestnes 

 

 

 

Over 100 tilsette ved rekneskapskontora deltok på tema- og skattekurs i Molde 17.-19. nov (Foto: Arild Erlien). 
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Kap 7.  Lokale Bondelag med leiar    Pr. 25. februar 2015 
 

Lokallag Leiar Adresse Mobil E-post 
Vanylven og Syvde Ingebrigt Berget 6146 Åheim  47769839 ingebbe@online.no 

Rovde Inge Moen 6133 Lauvstad 97037096 inge.moen@tussa.com 

Sande Britt Harøy 6089 Sandshamn 41554611 brigu@online.no 

Vestre Sunnmøre Svein Ulrik Brubakk 6098 Nerlandsøy 91869209 subru@online.no 

Volda og Dalsfjord Erlend Koppen 6133 Lauvstad 91649383 erlenkop@tussa.com 

Austefjord og Bjørke  Tore Våde 6110 Austefjorden 91689336 tore.vade@tussa.com 

Ørsta Geir Hole 6170 Vartdal 95241034 g-egi-ho@online.no 

Follestaddalen Svein Gunnar Myklebust 6150 Ørsta 91187658  

Hjørundfjord Knut Hustad   (fung.skrivar) 6165 Sæbø 92039767 knut.hustad@tussa.com 

Ørskog Knut Ivar Bøe 6240 Ørskog 91630275 knut.ivar@ferdafolk.no 

Eidsdal og Norddal Karl Inge Lilleås 6214 Norddal 90687172 ki.lilleaas@gmail.com 

Valldal Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Stranda Gunnhild Overvoll         6200 Stranda 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789  phell@frisurf.no 

Geiranger Kristin Bakken 6216 Geiranger 91351016 gjoerva@online.no 

Liabygda Svein Henning Haugen 6212 Liabygda 91556827 svein.haugen@mimer.no 

Stordal Torbjørn Hove 6250 Stordal 95125581 torbjorn.hove@miner.no 

Sykkylven Peder Vik Stave 6220 Straumgjerde 95864149 peder.stave@gmail.com 

Skodje Gunnar Hauge 6260 Skodje 47482030 gunnarkrhauge@gmail.com 

Giske Fredrik Godø 6055 Godøya 91156389 karisgodo@hotmail.com 

Hildre og Vatne  Connie Hansen Bjørnøy 6280 Søvik 91305312 cohabj@hotmail.no 

Ytre Haram Atle Longva 6293 Longva 90994814 atl-long@online.no 

Harøy-Fjørtoft Odd Einar Fjørtoft 6294 Fjørtoft   90525659 odd-ein@online.no 

Molde Kjersti Fløystad Ellingsgård 6457 Bolsøya 95022320 kjersti_ellingsgard@hotmail.com 

Vestnes  Grete Misfjord 6390 Vestnes 95477306 misfjordgarden@gmail.com 

Rauma Anders Øverbø 6360 Åfarnes 90757671 anders@overboen.no 

Nesset Olav Rød 6470 Eresfjord 99328502 ol_roed@yahoo.com 

Midsund Odd Helge Gangstad 6475 Midsund 40287112 odd.gangstad@gmail.com 

Gossen Per J. Løvik 6480 Aukra 97587970 perjlovik@gmail.com 

Fræna Gunnar Flore 6445 Malmefjorden 97649390 gflore@mimer.no 

Hustad Jan Arild Stokke 6444 Farstad 41409329 janarild.stokke@gmail.com 

Eide Asbjørn Tjugen 6490 Eide 90196357 derinngarden@mimer.no 

Averøy Konrad Johan Kongshaug 6530 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

Frei Odd Arne Lien 6523 Frei 92697120 oddarnelien@gmail.com 

Gjemnes Bente Bjerkeset Solenes 6631 Batnfjordsøra 41325752 bsolenes@online.no  

Tingvoll Guro F. Røttingsnes 6628 Meisingset  90883460 gurroe@hotmail.no 

Straumsnes Jan Ingvar Aasen 6670 Øydegard 47287020 janingvaraasen@live.no 

Sunndal Oddveig Gikling-Bjørnå 6612 Grøa 99456604 gikling75@outlook.com 

Ålvund Arnfinn Grüner 6620 Ålvundeid 95223117 arnfinn.gruner@sunndals.net 

Surnadal Sivert Mauset 6650 Surnadal 99231393 sivertmauset@gmail.com 

Todalen Ola G. Kvendset 6645 Todalen 98632492 olagk@svorka.net 

Rindal Inge Brønstad 6657 Rindal 95231277 ibroens@online.no 

Aure og Tustna Erik Olufsen 6690 Aure 97787421 erik.olufsen@sweco.no 

Halsa  Marte Halvorsen 6687 Valsøyfjord 93423436 marte.halvorsen@svorka.net 

Smøla Tore H. Sætran 6570 Smøla 90850465 britaannie@hotmail.com 
 

     

T.v. Oddvar Mikkelsen, Surnadal, Vegard Smenes, 

Averøy, Odd Harald Solheim, Smøla og nestleder i 

Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien) 

Redaksjonsnemnda på årsmøtet f.v. Bente B. Solenes, 

Gjemnes, Trond Malmedal, Fræna, org.sjef Arnar 

Lyche,Lars Helge Skarbø, Stranda (Foto: Arild Erlien)
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mailto:janarild.stokke@gmail.com
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Møre og Romsdal Bondelag 

Heimeside: www.bondelaget.no/moreogromsdal 
Postadresse: Besøksadresse:      Bankkonto: 8101.05.12891 

Postboks 2047 Fannestrandveien 63  Tel: 71 20 28 90 Org nr: NO 939 678 670 

6402 Molde  (Felleskjøpet)  Mob: 41 41 88 71 E-post : more.romsdal@bondelaget.no 
 

Fylkesstyret og sentrale tillitsvalde       Pr. 25. februar 2015 

Namn – Adresse Adresse Mobil E-post 

Leiar:               Inge Martin Karlsvik     6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@mimer.no 

Nestleiar:         Anne Katrine Jensen      6638 Osmarka 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Styremedlem:  Odd Helge Gangstad      6475 Midsund 40287112 odd.gangstad@gmail.com 

Styremedlem:  Arne Rekkedal                6165 Sæbø 99649978 arne.rekkedal@tussa.com 

Styremedlem:  Gunnhild Overvoll         6200 Stranda 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com 

1. vara:             Trond Malmedal            6445 Malmefjorden 41631265 trond.malmedal@online.no 

2. vara:             Petter Melchior              6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com 

3. vara:             Oddvar Mikkelsen         6640 Kvanne 41460565 om@orkla.norgesfor.no 

Leiar M&R Bygdekvinnelag: Gunvor D. Friisvold 6350 Eidsbygda 90266449 gunvor.friisvold@mrfylke.no 

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag: Merete Bolme 6613 Gjøra 90967963 mebo@live.no 

Leiar M&R Bygdeungdomslag: Edvard Bele Sæterbø 6650 Surnadal 95524840 edvardbele@msn.com 

Årsmøteordstyrar M&R Bondelag: Oddvar Tynes 6218 Hellesylt 90031859 oddvar.tynes@dcpost.no 

Styremedlem Norges Bondelag: Nina Kolltveit Sæter 6650 Surnadal 95252288 nina.kolltveit.sater@tine.no  

Ordførar årsmøtet Norges BL: Arne Magnus Aasen  6670 Øydegard 48043584 arne.magnus.aasen@gmail.com 

Grønttalsperson: Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Bondelag-repr.i Innovasjon Norge: Anne Katrine Jensen 6638 Osmarka 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Guttorm Kjelsvik 6390 Vestnes 95224417 kjelsvik@xi.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Waagen 6629 Torjulvågen 91812565 post@tingvollost.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Wentzel 6421 Molde 90729582 gwentzel@online.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Jørgen Holte 6120 Folkestad 41694092 holtejoergen@tussa.com 
 

Fylkeskontoret            Kontor tlf         Mobil priv 

Arnar Lyche,   org.-sjef Østre Plassv3, 6415Molde 41 41 88 71 41 41 88 71 arnar.lyche@bondelaget.no 

Arild Erlien,     rådgjevar Stuevollv 16, 6412 Molde 99 72 63 99 99 72 63 99 arild.erlien@bondelaget.no 

Atle Frantzen   førstekonsulent Bregnelia 2, 6429 Molde 90 95 47 87 95 24 59 00 atle.frantzen@bondelaget.no 

Rose Bergslid,  rådgjevar 6630 Tingvoll  93 00 38 08 93 00 38 08 rose.bergslid@bondelaget.no 

Per Eldar Nakken   prosjektleiar Jordbærv 26, 6421 Molde 92 09 34 02 92 09 34 02 per.eldar.nakken@bondelaget.no 
 

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo  22 05 45 00 bondelaget@bondelaget.no 

Regionkontakt Studiearbeid / BSF, Pb. 2047, 6402 Molde 71 20 28 90 atle.frantzen@bondelaget.no 

Samarbeidsadvokat Ole H.Rødstøl Julsundv 4, 6412 Molde 71 24 94 00 ohr@ovgj.no 

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal 

Postboks 2015, 6402 MOLDE 
03100 www.gjensidige.nr.no  

Gjensidige Forsikring, Per-Asbjørn Andvik 95 74 51 14 per-asbjorn.andvik@gjensidige.no 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - landbruksavdelinga 

Fylkeshuset, 6404 Molde. Landbruksdirektør Anne Berit Løset 

71 25 80 00 

99254459 

 

fmmranlo@fylkesmannen.no 

Gjermundnes vidaregåande skule, 6392 Vikebukt 71 18 04 33 gjermundnes@mrfylke.no 
 

Regionale tillitsvalgte i samvirket og landbruksorganisasjonar i M&R:  
Tine Meieriet Vest, styremedlem Birgit Oline Kjerstad 6293 Longva 48111549 birgitkj@online.no 

Tine Midt-Norge, leiar Nina Kolltveit Sæter 6650 Surnadal 95252288 nina.kolltveit.sater@tine.no  

Nortura, leiar region Vest, Paul Sindre Vedeld 6141 Rovde 95838782 ps-vede@online.no 

Nortura, leiar region Midt, Oddveig Gikling-Bjørnå 6612 Grøa 99456604 gikling75@outlook.com 

Nortura, konsernstyrenestleiar Kari Redse Håskjold 6100 Volda 90679718 kari-rh@online.no 

Felleskjøpet Nordm og Romsd leiar Olav Håkon Ulfsnes 6697 Vihals  90015888 olav@ulfsnes.com 

Felleskjøpet Agri, styremedlem Oddhild Saure 6190 Bjørke 91852574 oddhild.saure@gmail.com 

Allskog,  styremedlem Rolf Ivar Moen 6386 Måndalen  99452860 rimo@runbox.no  

M&R Sau- og geitalslag, fylkesleiar Odd Bjarne Bjørdal 6150 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com 

Norsvin, fylkesleiar Reidar Lindset, c/o Rypdal Purkering 6391 Tresfjord 95127390 reidar.lindset@gmail.com 

TYR M&R fylkesleiar Asbjørn Dahlen 6638 Osmarka 90790139 asbjorn.dahlen@hotmail.com 

Landbruk Nordvest v/styreleiar Ivar Aae 6530 Averøy 41623556 ivar.aae@gmail.com 

Pr. 25. februar 2015 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
mailto:more.romsdal@bondelaget.no
mailto:inge.karlsvik@mimer.no
mailto:anne.katrine@hansgarden.no
mailto:odd.gangstad@gmail.com
mailto:arne.rekkedal@tussa
mailto:trond.malmedal@online.no
mailto:petter.melchior@gmail.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/anne.polden@svorka.net
mailto:gunvor.friisvold@mrfylke.no
mailto:mebo@live.no
../../../../../Lokale%20innstillinger/Temp/%09%09%09%20%20mailto:oddvar.tynes@dcpost.no
mailto:nina.kolltveit.sater@tine.no
mailto:arne.magnus.aasen@gmail.com
mailto:anne.katrine@hansgarden
mailto:post@tingvollost.no
mailto:arnar.lyche@bondelaget
mailto:arild.erlien@bondelaget.no
mailto:atle.frantzen@bondelaget.no
mailto:per-asbjorn.andvik@gjensidige.no
mailto:fmmranlo@fylkesmannen.no
mailto:birgitkj@online.no
mailto:nina.kolltveit.sater@tine.no
mailto:olav@ulfsnes.com
mailto:rimo@runbox.no
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8.  Bondelagskontoret 

 
Foran f.v: Atle Frantzen, Rose Bergslid og Per Eldar Nakken. Bak f.v. Arild Erlien og Arnar Lyche. 

 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler i 3. etasje 

på Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal sitt anlegg i Fan-

nestrandveien 63 i Molde.  
 

Norges Bondelag installerte i mars nye telefonsystem på alle 

fylkeskontor. Sentralbordnummeret til M&R Bondelag er 

behalde, som framleis er 71 20 28 90. Men alle fasttelefon-

nummer direkte til tilsette er fjerna. Direkte telefon til tilset-

te er no mobilnumra (sjå side 2 i årsmeldinga). 
 

Endringar ved fylkeskontoret 

Førstekonsulent Anne Turid Myrbostad gjekk av for alders-

grense 62 år og hadde siste arbeidsdag 28. mai. Det kom 3 

søknadar på utlyst stilling som 50 prosent rådgjevar ved 

fylkeskontoret. Rose Bergslid, Tingvoll, vart tilsett i stillinga 

frå 1. oktober. 
 

Tilsette ved kontoret i 2014 har vore: 
 

Arnar Lyche Organisasjonssjef 100 % stilling 
Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg, rekneskap. Lo-

kallags- og medlemskontakt. Næringspolitikk. Internasjona-

le saker. Samfunnkontakt. Næringsutvikling. Naturforvalt-

ning. Juridiske saker. Forsikring. 
 

Arild Erlien Rådgjevar 100 % stilling 
Stedfortreder for organisasjonssjef. Lokallags- og medlems-

kontakt. Medlemsregisteret. Styresekretær. Møter. Kurs. 

Rekneskapkontora. Informasjon. Media. Kontorfunksjoner. 
 

Atle Frantzen Førstekonsulent 50 % stilling 
Kontorfunksjoner. Lokallags- og medlemskontakt. Kurs. 

HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Rovdyr. Den grønne 

skolen. Åpen gård. BSF. Bygdeungdomslaget. 
 

Anne Turid Myrbostad, Førstekonsulent 50 % stilling 

(fram til 28. mai, gjekk av med pensjon) 
Felles kontorfunksjoner. Rekneskap. Medlemsregisteret. 

Kvinnesaker. Rekneskapkontora. Sekretær Bygdekvinnelag 

 

Rose Bergslid Rådgjevar 50 % stilling (tilsett 1. okt) 
Lokallags- og medlemskontakt. Formidling. Næringsutvik-

ling. Samfunnkontakt.. Sekretær Bygdekvinnelaget. 
 

Per Eldar Nakken, Prosjektleiar 100 % stilling 
Rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift på livskraftige land-

bruksbedrifter”. Tok til i stillinga 1. desember 2013. 
 

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for M&R 

Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygdeungdomslag 

og Studieforbund, utfører fellesoppgåver for samvirkeorga-

nisasjonane og har samarbeid med Nei til EU og Gjensidige. 
 

MØTE- OG REISEDAGAR I 2014 
Inge Martin Karlsvik  71 dager (+ 10 telefonmøter) 

Anne Katrine Jensen  58 dager (Inkl Innovasjon No.) 

Arne Rekkedal  28 dager 

Odd Helge Gangstad  24 dager 

Gunnhild Overvoll  38 dager 

Trond Malmedal  24 dager 

Arnar Lyche   84 dager 

Arild Erlien    41 dager 

Atle Frantzen   32 dager 

Anne Turid Myrbostad 12 dager (til 28. mai) 

Rose Bergslid   13 dager (frå 1. oktober) 

Per Eldar Nakken  50 dager (inkl prosjektet) 
 

Fylkesstyret og sekretariatet vil takke tillitsvalde 

og lokallag for innsatsen og godt samarbeid! 
 

Inge Martin Karlsvik (leiar) 

Anne Katrine Jensen (nestleiar) 

Gunnhild Overvoll Arne Rekkedal 

Odd Helge Gangstad Trond Malmedal (1. vara) 
 

Per Eldar Nakken (prosjektleiar) 

Atle Frantzen (førstekonsulent) 

Rose Bergslid (rådgjevar) 

Arild Erlien (rådgjevar) 

Arnar Lyche (organisasjonssjef)
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70 tillitsvalde frå lokallaga, fylkeslaget og gjestar deltok på det årlege leiarmøtet i Møre og Romsdal  

Bondelag 7. og 8. november 2014 på Stranda. Her frå tunet på Skarbø (Foto: Arild Erlien) 

 


