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Lederen har ordet 

2013 var et år med et politisk skifte som kan endre landbruks-

politikken i Norge. For hver og en av oss merker vi ikke så mye til 

det i det daglige arbeidet på gården. Jordbruksoppgjøret 2013 ble av 

mange betegnet som en snuoperasjon og ga forventninger om bedre 

tider for næringa. Målet om å øke matproduksjonen på norske 

ressurser i takt med befolkningsveksten hadde stor oppslutning 

blant politikerne. Markedsundersøkelsene viste at bøndene hadde folkets støtte i 

ryggen. Utslagene av en ny politikk, er mer usikker. 

Jordbruksforhandlingene og Stortingsvalget var de store sakene på arbeidsplanen for 

Finnmark Bondelag i 2013, men vi har også hatt mange andre saker til behandling. Vi 

har brukt mye ressurser på rovvilt, og har bl.a. engasjert oss i ny forvaltingsplan for 

rovvilt i region 8 og den nye erstatningsforskriften for rovvilt. Rapporten om tydeligere 

distriktsprofil kom sist vinter som et grunnlagsdokument for eventuell omfordeling av 

distriktsvirkemidlene. Det kunne ha slått negativt ut, spesielt for Øst-fylket og vi gikk 

sterkt imot den.  Tilskudd til veterinære reiser er en sak som kom ble løftet opp fra Tana 

bondelag, og den er fortsatt til utredning hos SLF.  

Mattilsynets veiledning til mosjonskravet for storfe og endringer i jordloven og odelsloven 

er andre saker vi har gitt uttalelse til. Mange har gjort seg kjent med endringene i RMP-

ordningene (regionalt miljøprogram) som kom sist høst. Dessverre falt noen av ordningene 

ut på grunn av sterkere føringer fra sentralt hold.  Finnmarkskommisjonen er i gang med 

utredningsarbeidet om retten til utmarka i Finnmark. Ankesaker skal prøves for 

Utmarksdomstolen som kommer på plass i disse dager, og vi har engasjert oss for at 

domstolen skal inneha god kjennskap til jordbrukets langvarige bruk av utmarka. 

Rekruttering og naturbruksutdanning i eget fylke har også vår oppmerksomhet.  

Det har vært jevn aktivitet i mange av lokallagene. Arbeidet som har vært gjort lokalt 

med utnevning av bondevenner, utdeling av partiprogrammer og dialogen med 

politikerne er uvurderlig. Vervearbeidet har ført til at vi har økt medlemstallet. Selvsagt 

er også de sosiale sammenkomstene en viktig del av lokallagsarbeidet. Åpen gård er 

populært og er en flott måte å få synliggjort næringa vår på en positiv måte. Hele tre av 

lokallagene holdt Åpen gård i 2013. Jeg er glad for å ha fått delta på mange av 

lokallagsårsmøtene og møte bønder rundt i hele fylket. At det var så god deltakelse på 

ledersamlinga sist høst var også gledelig.   

Lokallagene og medlemmene er «skjelettet» i organisasjonen.  Det er viktigere enn 

noensinne at vi nå har en sterk og samlet organisasjon. Vi har en jobb å gjøre utover 

våren med å synliggjøre næringa i vårt fylke. Til slutt vil jeg takke alle for samarbeidet i 

2013, og sender samtidig en takk de de som har «holdt fortet» på hjemmebane alle de 

dagene vi har vært opptatt på møter.             

Grete-Liv Olaussen 
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Styrets arbeid og sammensetning 

Det har vært avholdt 10 styremøter i meldingsåret. Styret har behandlet til sammen 56 

forberedte saker, 1 orienteringssak og 44 referatsaker. Finnmark Bondelag har gjennom 

møteaktivitet med politiske partier, Sametinget, Finnmark fylkeskommune og 

Fylkesmannens landbruksavdeling tidlig vært i samtaler om jordbruksforhandlingene 

2014.  

Verv Navn Andre verv og representasjoner 

Leder  Grete Liv Olaussen 

Styremedlem i Innovasjon Norge Finnmark, 

Medlem i styringsgruppe for Melk i Finnmark 

Leder i Nord-Norsk landbruksråd 

Nestleder Vegard Hykkerud 
Leder i verveutvalg, jordvernsansvarlig for 

Finnmark Bondelag 

Styremedlemmer Truls Halvari Rovviltkontakt for Finnmark Bondelag 

Styremedlemmer May Conny Johansen HMS-kontakt for Finnmark Bondelag 

Styremedlemmer Merete Helander 

Rekruttering og omdømmebygging,  

Representant i styringsgruppa  for prosjekt 

Grønn Framtid i Finnmark 

1.varamedlem Viggo Myhre 
 

2 varamedlem Torgeir Nordsletta 
 

3 varamedlem Knut Arne Mikalsen 
 

Styret i Finnmark Bondelag, fv. Vegard Hykkerud, Grete-Liv Olaussen, Truls Halvari, 
Merete S. Helander og May Conny Johansen 



Lokallagsaktivitet 

Fra lokallagenes årsmeldinger og årsmøter har vi hentet en oversikt over aktiviteten. 

Alta Bondelag 

Etter en tid med lav aktivitet har dette snudd. Lokallaget har etter ekstraordinært 

årsmøte som ble avholdt i mai 2013 hatt flere medlemsaktiviteter. Lokallaget har etter 

søknad fått innvilget utsettelse av årsmøte 2013, grunnet kort tidsperiode mellom 

ekstraordinært årsmøte i mai og ordinær årsmøte som normalt avholdes før 1. 

november.  Fylkeslaget har derfor ikke mottatt årsmelding fra meldingsåret 2013. 

Lokallaget har arrangert et svært vellykket Åpen gård arrangement i august. De har også 

hatt medlemsmøter og flere styremøte i løpet av høsten 2013.  

Porsanger Bondelag 

Lokallaget har hatt en del aktiviteter i 2013. I årsmeldinga nevnes det at de har hatt 

medlemsmøte og gitt innspill til jordbruksforhandlingene. Videre har de gitt innspill til 

Arealplan i Porsanger, skrevet brev om ulovlig reinbeiting på Oldereidneset, hatt stand 

under markedsdagene i Lakselv og stilt spørsmål til stortingspolitikerne under den 

politiske paneldebatten samme dag. De har også deltatt på på rovdyrmøter i fylket og 

vært delaktig i prosjektet Utvalgt kulturlandskap i landbruket, bl.a. i møte med 

kommunen og Fylkesmannen. Lokallaget har vært med på utarbeidelse av ny plan for 

bruk av SMIL-midler og gitt innspill til kommunen om behovet for å få tatt takst av 

landbrukseiendommer.  Under valgkampen har lokallagsleder hatt Senterpartiets 

stortingskandidater og fylkeslag på gårdsbesøk. Søndag 25. august  arrangerte de Åpen 

gård i Billefjord . Det var et vellykket arrangement med ca. 100 besøkende. Lokallaget 

har også vært på årsmøtet og ledermøtet i Finnmark Bondelag.  

Styret har bestått av Leder John Inge Henriksen, nestleder Einar Andersen, 

styremedlemmer Jan Martin Olsen, Kenneth Eliassen, Grete-Liv Olaussen (kasserer). 

Tana Bondelag 

For året 2012/2013 er det avholdt 6 styremøter og det er behandlet 18 saker.  

Viktige saker for styret har vært jordbruksforhandlingene, aksjoner og markeringer, 

rovdyrpolitikk og forvaltning, Åpen Gård og tilgang på dyrket mark i kommunen 

I år ble uttalelsen til Jordbruksforhandlingene utarbeidet på medlemsmøte og 

Bondelagskafe  på Polmakmoen Gjestegård 13.02.13. Det var sju frammøtte – dårlig 

oppslutning, men et godt møte og et hyggelig sosialt treff. Uttalelsen ble oversendt til 

Finnmark Bondelag og deler av uttalelsen ble brukt som innlegg fra Tana Bondelag 

under årsmøtet til Finnmark Bondelag. 

Lokallaget har deltatt på en rekke møter med kommunen, I tillegg har de vært i møte 

med veterinærene i kommunen og møte med ansatte på Tana vgs om profilering av 
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skolen.  Lokallaget utarbeidet et forslag til innspill til jordbruksforhandlingene for 

ordfører. Det har også tatt initiativ til og gjennomført landbrukets time for 

kommunestyret. 

Lokallaget har deltatt på årsmøtet og ledermøtet til Finnmark Bondelag. Til årsmøtet 

hadde lokallaget sendt inn en sak ang. kostnader til veterinærbehandling 

Åpen Gård ble arrangert 24.08.13 hos Návet Doallu DA. Dette var et stort og vellykket 

arrangement som de fikk stor hjelp fra Tana Bygdekvinnelag til å gjennomføre. Det var 

ca 250 besøkende og det var kalvemønstring i samarbeid med Geno. Det var laget 

natursti med oppgaver fra bygdekvinnelaget og Tana Bondelag. Det ble holdt 

landbrukspolitisk paneldebatt i fjøsgarasjen hos Návet Doallu DA under Åpen Gård der 

partiene til Stortingsvalget stilte med sine listekandidater. 

Styret har bestått av leder Laila Hagalid Berntsen, nestleder Truls Halvari, kasserer 

Annbjørg Holm Varsi, sekretær Sven R. Anderssen og styremedlem Jens Bønå. 

Laksefjord Bondelag 

Lokallaget har hatt 2 styremøter, og en god del andre arrangementer. Lise Kaldahl 

Skreddernes deltok på årsmøtet i Finnmark bondelag.  Laksefjord bondelag arrangerte 

på nyåret studiering foran jordbruksforhandlingene. De hadde 6 samlinger og avsluttet 

med filmkveld.  De har også arrangert sertifiseringskurs for bruk av plantevernmidler på 

Lebesby bygdetun. Dag Flage fra Tana videregående skole var kursleder, og 7 personer 

gjennomførte eksamen med glans! Her har Laksefjord bondelag dekket utgiftene for 

sine medlemmer. Vi har søkt om tilskudd fra fylkeskommunen for å dekke noe av 

utgiftene.  

I april utnevnte lokallaget 

bondevenner. 

Representanter fra 

lokallaget og bondevennene 

møttes på bygdetunet. Der 

holdt leder en kort 

innledning om jordbruket i 

området, etterfulgt av 

utdeling av T-skjorter og 

diplomer, og mat selvfølgelig. 

Irene Bøgeberg, Jarle 

Olsen, Odd Birkeland, 

Vytas Gempler, Stine 

Akselsen, og Toril Svendsen 

fikk æren av å bli 

Laksefjord bondelags utvalgte bondevenner.  

1 Bondevenner i Laksefjord Bondelag 
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Samtidig markerte lokallaget at Geir Wirkola og Peder Jenssen hadde fått sølvtina, for 

levering av elitemelk i 15 år.  

I hele sommer har det vært bondekafe på låven på Kråbøl gård. Da går vi fra arbeidet ei 

lita stund og samles hver torsdag kl 11. Et trivelig avbrudd i ei travel tid.  

I August hadde vi slåttegraut på låven (Kråbøl). En tradisjon som har blitt gjennomført 

nesten hvert år.  Lokallaget har for øvrig investert  i traktorvaffeljern fra Moods of 

Norway og regner med det skal bli flittig brukt på diverse arrangementer framover.   

Styret har bestått av Leder/kasserer Lise Kaldahl Skreddernes, styremedlem/sekretær 

Odd Birkeland, sStyremedlemmer Viggo Myhre, Else Holm Andersen, Geir Wirkola og 

Svein Slåtsveen.  

Kautokeino Bondelag 

Fylkeslaget har ikke mottatt 

årsmelding fra meldingsåret 2013.  

Lokallaget deltok i Bondevenn-

kampanjen, og var aktive i 

forbindelse med valgkampen. 

Lokallaget deltok på fylkeslagets 

ledermøte. 

Karasjok Bondelag 

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding fra meldingsåret 2013. Fylkeslaget har 

imidlertid mottatt henvendelse fra lokallaget om bistand til problemet med ”rundballe-

elg” i kommunen. Lokallaget deltok på fylkeslagets ledermøte.

Nordre Varanger Bondelag  

Det framgår av årsmeldinga at det har vært god aktivitet i lokallaget. Lokallaget har vært 

aktive i forbindelse med rovvilt. De har hatt møte med beitelagene i Varangerfjord ang 

samarbeids prosjekt med SNO, deltatt på dialogmøte i Vadsø, 30. april, ang rovdyr og 

gitt uttalelse mot opprettelse av ny A-sone for jerv og gaupe på sørsiden av 

Varangerfjorden. Laget har også vært engasjert i ang. saueholdets motorferdsel i 

nasjonalparken, og deltatt på orienteringsmøte ang. forvaltningsplan for gås. 

Lokallaget har også vært i dialog med Kjersti Schanche, som er jordbrukets 

interesserepresentant i felt 5 Varangerhalvøya øst. Nordre Varanger Bondelag gav 

forslag til interesserepresentanter for Båtsfjord og Berlevåg. 

Lokallaget har vært aktive og deltatt på både fylkeslagets årsmøte og ledermøte. 

Lokallaget har også gitt uttalelser til jordbruksforhandlingene og ulike høringer. Videre 

var lokallaget aktive under Bondevenn kampanjen.  Styret har bestått av Bjørn Tore 

Håvar Klemetsen er Bondevenn i Kautokeino 
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Søfting (leder), Vidar Aastrøm (nestleder), Jørgen Moe (styremedlem), Jørn Ottar Olsen 

(kasserer), Irene Gallavara (sekretær). 

Veidnes Bondelag  

Fylkeslaget har ikke mottatt årsmelding fra meldingsåret 2013 

Medlemsutvikling 

Finnmark Bondelag hadde 324 medlemmer ved utgangen av meldingsåret. Dette er en 

økning på 10 medlemmer siden 2012.  

Aktuelle saker i 2013  

Årsmøtet vedtok at jordbruksforhandlingene 2013, Valg 2013 og medlemsverving skulle 
være prioriterte saker i meldingsåret. I tillegg har Finnmark Bondelag vært engasjert i 
følgende saker: 

-  Bondevennkampanjen 
- Utmarksdomstolen for Finnmark 
- Regionalt planprogram for Finnmark 
- Regionalt miljøprogram 
- Regional skog og klimaprogram 
- Regionalt Næringsprogram 
- Finnmarkskommisjonens interesserepresentanter  
- Erstatningsforskrift for rovvilt 
- Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 
- Endret mosjonskrav for storfe 
- Rapport om tydeligere distriktsprofil 
- Endringer i jordloven og odelsloven 
- Veterinære reiser 
- Bondevenn kampanjen 
- Rekruttering og omdømmebygging i 

landbruket 

Bondevenn  

Foran jordbruksforhandlingene har Norges 

Bondelag en landsomfattende kampanje 

Bondevenn. Finnmark Bondelag deltok i 

kampanjen og blant våre Bondevenner var: 

Fylkesmannen i Finnmark Gunnar Kjønnøy, 

Senterleder på Alta Amfi Frode Wilhelmsen, 

kokk på Tana vgs  Jan Vidar Pedersen. 

 

På kampanjedagen den 10 april var Finnmark 

Bondelag på Alta Amfi. Her delte vi ut 

smakebiter fra norsk landbruk og fikk mange 

gode samtaler med forbipasserende.  
Bondevenn kampanjen. Nestleder 
Vegard Hykkerud delte ut blant annet 
yoghurt til kunder på storsenteret i 
Alta. 
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I Finnmark deltok lokallagene i Tana, Laksefjord, Kautokeino, Porsanger og Nordre 

Varanger i aksjonen. 

 
Bondevenner i Tana 

 

Sammen med Alta Bondelag satte fylkeslaget fokus på norsk matproduksjon i Alta 

onsdag 10 april. I møte med kundene på Alta Amfi, slo bønder fra nærområdet av en 

prat om norsk mat og et landbruk over hele landet. Det var et positivt møte mellom 

forbruker og bonde.  

Jordbruksforhandlingene 2013 

Det var knyttet forventninger til årets jordbruksforhandlinger etter at bruddet i fjor. 

Avtalen gav bøndene mulighet til en gjennomsnittlig økt inntektsvekst på 31000 kr/ 

årsverk. – Det var ikke så mye som vi krevde, men jeg tror vi har gått opp en ny sti for 

jordbruket.  Regjeringen ser ut til å ha forstått sammenhengen mellom en bedre 

lønnsomhet på gården og økt matproduksjon, og det er viktig for de kommende 

jordbruksforhandlinger, sa Olaussen etter at forhandlingene var avsluttet. I avtalen har 

Norges Bondelag blant annet fått gjennomslag for økte priser. Prisøkningene tilsvarer 

litt i overkant av 100 kroner per nordmann i året.  

– Det var imidlertid skuffende at Regjeringa var tilbakeholdne med budsjettmidler. Å 

utjevne forskjellene mellom store og mindre bruk, og ulemper knyttet til geografi og 

klima vil bli vanskelig gjennom årets avtale, mente Olaussen. 

Sammendrag av uttalelsen til jordbruksforhandlingene  

Finnmark Bondelag ønsket at jordbruksforhandlingene 2013 skulle ha fokus på områder 

som bidrar til rekruttering i landbruket. Vi ser at det er en økende interesse for å gå inn i 
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næringa hos både ungdom og voksne, men at evnen til å få på plass 

finansieringsløsninger for søkere ikke alltid er god nok..  

Finnmark Bondelag ønsket  at følgende saker skal prioriteres i årets forhandlinger:  

- Bedret lønnsomhet i næringa, gjennom å fremme kvalitet i alle produksjoner.  

- Økte midler til investeringer og moderniseringer av driftsapparatet i jordbruket.  

- Styrking av fraktordninger, herunder en gjennomgang av skyssrefusjonsordningen for 

veterinærer.  

 

Finnmark Bondelag mener at kvalitet i alle ledd av produksjonen er et mål som 

landbruket må etterstrebe. Virkemidler som fremmer kvalitetsproduksjon av 

landbruksråvarer burde derfor prioriteres i jordbruksforhandlingene 2013. 

Finnmark Bondelag mente at investeringsvirkemidler, distrikts- og kvalitetstilskudd, 

sammen med fraktordningene må prioriteres dersom tilgangen på budsjettmidler er 

begrenset under årets jordbruksforhandlinger 

Følgende tema var med i vår uttalelse til jordbruksforhandlingene: 

- Storfekjøtt og sau/lam må løftes prismessig slik at lønnsomheten i produksjonen 

blir bedre. 

- Skyssrefusjonsordningen for veterinærer bør gjennomgås. Satsene for veterinære 

reiser bør videre økes, og i større grad gjenspeile dagens kostnadsnivå og struktur 

i jordbruket. 

- Reversering av arealtilskuddet er uheldig og må unngås. 

- Velferdsordningene må styrkes, primært ved sykdom og svangerskap. 

- Egenandelen for avlingsskade og overvintringsskade bør halveres i Nord-Norge i 

forhold til dagens nivå på hhv. 30% og 20%. 

- Virkemidler som kan øke produksjonen av proteinvekster innenlands. 

- Styrking av kvalitetstilskuddene for kjøtt og egg.  

- Økning av distriktstilskuddet. 

- Ordninger som fremmer produksjon av storfekjøtt basert på kastrater.  

- Betydelig økning av dyretilskudd for storfe. 

- Innføring av tilskudd til påsettlam. 

- styrke økonomien på melkeproduksjonsbruk med kvoter under 150-tonn. 

- ekstra driftstilskudd for melkebruk under 150 tonn i Nord Norge. 

- Investeringstilskudd må heves til 50% til unge bønder, og 40% for andre. 

- Tilskudd til kjøp av gård. 

- Trainee i landbruket 

- Midler til konfliktforebyggende tiltak for landbruk og reindrift må styrkes. 

- Økt grøftetilskudd 

- Innføring av nydyrkingsstilskudd 

- Skattefri ordning for fondsavsetninger 

- Økonomiske midler slik at bestandsregistreringa av rovdyr blir mer fullstendig og 

systematisk. 

- Speilet bevisbyrde ved søknad om rovvilterstatninger. 



 
11 

Arbeidsplan for 2013 

- Medlemsverving.  

- Jordbruksforhandlingene 2013 

- Valg 2013  

 

Årsmøtet 2013 

Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt på Rica Hotell i Alta. Det var til sammen 19 

stemmeberettigete på møtet.  

Blant gjestene var Lars Petter Bartnes fra Norges Bondelag, Odd Iver Sara fra 

rovviltnemnda region 8, John Osvald Grønmo fra Sametinget, Rune Olsen fra 

Innovasjon Norge, Britt Mari Andersen og Anne Kristine Guttormsen (Tana vgs), Per 

Gunnar Sønvisen (Gjensidige) og Grete Liv Olaussen.  

Forberedte innlegg 

 Landbrukspolitikk med Høyre i regjering v/ Frank Bakke Jensen, Høyre 

 Blå landbrukspolitikk - konsekvenser for Finnmark v/ Lars Petter Bartnes 

 Overvåkning av jerv fra Finland v/Øystein Flagstad , Rovdata 

 Forvaltning av innvandret jerv fra Finland, Lars Bendik Austmo, Direktoratet for 

naturforvaltning 

 Dyrevelferd hos rovdyr og beitedyr Therese Simonsen Rye, Dyrebeskyttelsen 

Troms 

Fra generaldebatten 

Følgende tema ble berørt under generaldebatten: 

- Økt kjøttproduksjon gjennom oppfôring av kalv trenger større fokus i fylket v/ 

Ola Tangen. 

- Det er mer lønnsomt å produsere melk enn kjøtt i våre fjøs v/ Laila H. Berntsen. 

- Driftsapparatet må være tilpasset storfekjøttproduksjon for at det skal være 

lønnsomt, og da må vi ha investeringsvirkemidler v/Laila H. Berntsen. 

- Storfekjøttproduksjon er kapitalkrevende produksjon v/Merete S. Helander  

- arealtilgangen er en begrensende faktor v/Vegard Hykkerud 

- distriktstilskudd må økes betydelig for kjøtt og melk v/Vegard Hykkerud. 

- Arealtilskuddet må ikke bli en sovepute 

for å ikke økte produktiviteten og bedre 

økonomien på gården v/Vegard 

Hykkerud. 

- Trenger ordninger som fremmer kvalitet i 

grovfôrproduksjonen v/Laila H. Berntsen 

- Må finne hvor hindringen ligger for mer 

spekalvoppfôring v/Sven Anderssen. 

- Finnmark har små produsentmiljøer i de 

områdene hvor det er tilgang til ledig dyrkingsareal v/Ola Tangen. 

- Norutura kunne ha bygd fjøs for oppfôring for å ta ut merverdien i 

kjøttprouksjonen og spart innstransportkostnadene v/ John Inge Henriksen. 

- Stiller spørsmål om rådgivningstjenester som fraråder en samproduksjon av 

storfe og småfe. 
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- Kalveoverskudd begynner å bli en betent sak for å forsvare legitimiteten til økt 

satsning på melkeproduksjon i Finnmark v/ Lars Petter Bartnes. 

- Stiller spørsmål om det er riktig å bruke distriktstilskudd for å kompensere for 

lavere kjøttpris v/ Jørn Suhr 

Årets lokallag 2013 

Nordre Varanger Bondelag mottok prisen for årets lokallag 2012. Styrets begrunnelse 

for tildelinga var at etter lang tid inaktivitet er lokallaget aktive når det gjelder medlems- 

og organisasjonsarbeid. 

Tana Bondelag fikk hederlig omtale for sitt arbeid blant medlemmer og i 

lokalsamfunnet.  

Ledermøtet 2013   

 Ledermøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt på Rica Hotell i Alta. 

Fylkeslaget fikk besøk av generalsekretæren i Norge Bondelag, Per Skorge. Leder i 

Finnmark Frp var også invitert. Det var to innholdsrike dager, men den nye 

landbrukspolitiske hverdagen var naturlig nok et av temaene som opptok våre 

tillitsvalgte mest. Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, trakk opp de store 

linjene og 

utfordringene som 

landbruket står overfor 

med en den nye 

regjeringa. Behovet for 

økt lønnsomhet i norsk 

matproduksjon, sett 

opp mot at 

jordbruksarealer går ut 

av drift er vanskelig å 

forene med målet om å 

øke norsk 

matproduksjon. 

Regjeringspartiene 

Høyre og 

Fremskrittspartiet ser 

for seg andre løsninger 

enn det som ligger i dagens landbrukspolitikk. Skorge framholdt at Norges Bondelag vil 

ha en god dialog med den nye regjeringa i denne forbindelse. 

Generalsekretær Per Skorge snakket om hva den nye politiske 
situasjonen kan bety for Finnmarksjordbruket. 
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Ledermøtet fikk også besøk av leder i Finnmark Frp, Pål 

Mannsverk. Hans budskap til forsamlingen var at vi 

måtte se på hvilke muligheter som ligger i 

Regjeringsplattformen. Han var særlig opptatt av at 

nordområdepolitikken åpnet for muligheter for 

jordbruket, da en her ønsker en helheltlig forvaltning for 

naturressursene i nordområdene. Hans oppfordring til 

våre tillitsvalgte var å benytte sjansen nå til å komme med 

innspill til ny landbrukspolitikk, være kreativ og jobbe for 

det vi tror på.  

Vi fikk besøk av fylkesskogmester Helge Molvig som 

redegjorde for hvorfor skogen i Finnmark har behov for et 

spesielt vern mot nydyrking. Professor Øyvind Ravna fra 

Universitetet i Tromsø innledet omkring Jordskifte på 

FeFo-grunn i lys av Finnmarkskommisjonens arbeid.  

På dag to av ledermøtet var det lokallagsarbeid som sto i fokus. Prosjektleder Elin Røed 

i ”Tørre å spørre” delte av sine erfaringer og kom med gode tips til de lokale tillitsvalgte. 

 

Leder i Finnmark Frp Pål 
Mannsverk og fylkesleder 
Grete-Liv Olaussen 

Anne May Olli fra Karasjok Bondelag og Per-Asbjørn Andvik fra 
Gjensidige ble ikke helt overbevist av Pål Mannsverk. 
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Uttalelser fra ledermøtet 

Ny landbrukspolitikk må gi reelle muligheter 

Finnmark Bondelag er klare for å ha en dialog med regjeringspartiene om muligheter 

i en ny landbrukspolitikk. Dialogen må imidlertid bygge på kunnskap om hvordan det 

faktisk er å produsere mat under arktiske forhold. Ledermøtet har forventninger om 

at landbruksministerens parti forstår at jordbruksdrift i Finnmark har andre 

forutsetninger enn i Trøndelag. Det er viktig at endringer i politikken tar hensyn til 

dette. Bønder i Finnmark er usikre på hvilke endringer som venter dem. For 

satsingsvillige bønder i fylket, kan store endringer i rammebetingelsene være en 

bremsekloss for utviklinga. 

Endring i jordloven 

En oppmyking i forbudet mot å fradele boligtomter fra landbrukseiendommer var 

nødvendig, og gir kommunene større muligheter til en lokalt forankret 

arealforvaltning. Denne muligheten bør imidlertid nyttes med forsiktighet, da en for 

liberal tolkning av regelverket kan by på problemer for det aktive jordbruket. Boliger 

midt i områder der jorda driftes og dyr beiter, kan føre til store konflikter i små 

lokalsamfunn.  Ledermøtet i Finnmark Bondelag oppfordrer kommunale politikere til 

å fortsatt ha en streng tolkning av regelverket. Det er også viktig at våre lokallag 

følger opp jordvernet i sine områder, 

Skogbruket må ikke være til hinder 

Den produktive barskogen i Finnmark er begrenset, og finnes i hovedsak i Alta og 

Pasvik. Det er viktig at ressursene i skogen utnyttes til verdiskaping og 

næringsutvikling. Likevel må det ikke bli slik at ønsket om sterkere skogbruk i 

Finnmark, setter begrensninger på jordbrukets utvikling. Behovet for mer arealer til 

dyrking og beite er stort spesielt i Alta. Dagens beskyttelse av barskogen i dette 

området, må mykes opp og skje i avveining med jordbrukets arealbehov. 
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Årsmøteuttalelser  

Storfekjøttproduksjon og slakting av småkalver 

Det er underdekning av storfekjøtt i det norske markedet, det er derfor 

bekymringsfullt at bøndene sender småkalver til slakt. Det må arbeides for økt 

lønnsomhet i storfekjøttproduksjonen. Utfordringen fremover blir å finne hvilke 

virkemidler som skal til for å øke produksjonen. 

Forvaltning av jervebestanden 

Registrering av jerv viser at bestanden øker, samtidig som antall jerv tatt ut under 

ordinær jakt i de siste årene vært lav. Det er knyttet stor usikkerhet til årsaken til 

bestandsøkningen. Økningen kan skyldes dårlig kartlegging av lokale ynglinger i 

enkelte områder i fylket, eller jerveinnvandring fra nabolandene. Kartlegging av 

jervebestanden må derfor forbedres. 

Landbrukspolitikk  

Finnmark Bondelag er bekymret for en endring i driftsvilkårene for 

finnmarksjordbruket ved eventuell regjeringsskifte. Det er viktig at bondelaget har 

tett dialog med politikere. Endringer i distriktsprofilen vil kunne gi alvorlige 

strukturendringer, og forsterke nedgangen i antall bruk i Finnmark. Slik 

strukturendringene har vært fram til i dag, vil ikke jordbruket takle ytterlige press og 

medføre til nedleggelser. 
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Regnskap 2013 

Navn Kontonr Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013  

Regnskap 

2012 

Salgsinntekter   -2 000,00 0,00 -7 600,00 

  3082 - Annonser 0,00 0,00 -7 600,00 

  3190 - Andre avgiftsfrie 

inntekter 

-2 000,00 0,00 0,00 

Andre inntekter   -572 899,00 -568 000,00 -570 509,00 

  3930 - Refusjoner,tilskudd 

div.org. 

-3 645,00 -7 000,00 -7 615,00 

  3990 - Rammetilskudd -277 000,00 -274 000,00 -274 000,00 

  3991 - Fylkesleder -237 000,00 -233 000,00 -232 800,00 

  3992 - Opplæring tillitsvalgte -31 300,00 -31 000,00 -31 300,00 

  3993 - Støtte Aktive lokallag -23 954,00 -23 000,00 -24 794,00 

Sum inntekter   -574 899,00 -568 000,00 -578 109,00 

Lønnskostnader   327 919,10 349 400,00 260 474,00 

  5040 - Telefongodtgjørelse 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

  5090 - Ref./avsatt lønn 0,00 0,00 2 224,00 

  5260 - 

Bompenger/Trekkpl.reiser 

160,00 0,00 0,00 

  5320 - 
Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 

204 500,00 222 400,00 131 250,00 

  5330 - Fast godtgj.honorar 

till.valgt 

110 000,00 115 000,00 115 000,00 

  5400 - Arbeidsgiveravgift 719,10 0,00 0,00 

  5990 - Andre 

personalkostnader 

540,00 0,00 0,00 

Driftskostnader   277 734,28 225 600,00 216 556,34 

  6790 - Andre fremmede 
tjenester 

625,00 0,00 0,00 

  6940 - Porto 118,00 0,00 0,00 

  7100 - Bilgodtgjørelse 

oppg.pliktig 

76 442,00 84 000,00 72 579,20 

  7130 - Reisekostnader gen. -2 400,00 0,00 0,00 

  7140 - Flybilletter 35 075,00 25 000,00 10 766,00 

  7142 - Andre billetter 

(Taxi,tog,m.v. 

4 386,00 2 400,00 2 379,00 

  7195 - Refusjon reiseutgifter 758,00 0,00 0,00 

  7210 - Interne møter 85 522,65 66 700,00 85 463,14 

  7220 - Eksterne møter 54 172,63 43 000,00 35 270,50 

  7332 - Markedsmateriell 2 125,00 500,00 848,00 

  7420 - Gaver 4 910,00 4 000,00 9 250,50 

  7706 - Aktivitetsavh. 

utbetaling/aktivitet lokallag 

16 000,00 0,00 0,00 

Sum kostnader   605 653,38 575 000,00 477 030,34 

Driftsresultat   30 754,38 7 000,00 -101 078,66 

Finansresultat   -16 303,15 -7 000,00 -7 693,00 

Resultat   14 451,23 0,00 -108 771,66 
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Fylkeskontorets ansatte  

Fylkeskontoret har hatt en ansatt i 2013. Dette har vært organisasjonssjef Veronica 

Andersen. 

Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2013 

Verv Navn Valgår 

Leder  Grete Liv Olaussen 2013 

Nestleder Vegard Hykkerud 2013 

Styremedlemmer Grete Liv Olaussen 2013 

Styremedlemmer Vegard Hykkerud 2013 

Styremedlemmer Merete Helander 2013 

Styremedlemmer Truls Halvari 2012 

Styremedlemmer May Conny Johansen 2012 

1.varamedlem Viggo Myhre 2013 

2 varamedlem Torgeir Nordsletta 2013 

3 varamedlem Knut Arne Mikalsen 2013 

Utsending til NB årsmøte Merete Helander 2013 

Utsending til NB årsmøte Vegard Hykkerud 2013 

Utsending til NB årsmøte Truls Halvari 2012 

1. Varautsendinger NBs årsmøte  May Conny Johansen 2013 

2. Varautsendinger NBs årsmøte  Viggo Myhre 2013 

3. Varautsendinger NBs årsmøte  organisasjonssjef 2013 

Aksjonsutvalg styret   

Møteleder i 2014 Sven Anderssen 2013 

Settemøteleder Laila Hagalid Berntsen 2013 

Medlem i valgkomiteen Anne May Olli 2013 

Medlem i valgkomiteen Lise Skreddernes 2013 

Medlem i valgkomiteen Kåre Vidar Heitmann 2012 

Medlem i valgkomiteen Laila Hagalid Berntsen 2012 

Medlem i valgkomiteen John I.Henriksen 2012 

Varamedlem valgkomite Fred Johnsen 2013 

Varamedlem valgkomite Ola Losvar 2013 

Leder i valgkomiteen Lise Skreddernes 2013 

 


