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Formål
Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, 
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Kjære medlemmer og kollegaer

Når en skal sette seg ned og gjøre opp status for året som 
er gått, blir ofte de samme tingene synlig. Det er krevende, 
utfordrende og ikke minst interessant.

Det er spennende å følge utviklingen i vår næring på tett 
hold og ikke minst veldig fint å bli kjent med alle de flotte 
personene som med felles mål og felles interesse arbeider 
til beste for næringen og for bøndene i Oppland.

2014 vart nok et år med brudd i jordbruks-
forhandlingene og aksjoner som viser at vi er godt 
organisert og kan agere når det trengs. Det samholdet 
som slike situasjoner viser er kanskje den aller viktigste 
årsaken til at vi som næring står veldig sterkt og er 
vanskelig å angripe.

Etter mer enn ett år med vårt nye politiske regime er 
landbruk på dagsorden som aldri før, både på godt og 
vondt. Vi må være flinke til å gripe den muligheten denne 
interessen gir.  Det er veldig mange politiske utspill for 
tida og det meste ser ut til å settes i spill. Det som er godt 
å registrere er at mye av dette blir med utspillet. Vi kan 
trygt påstå at mange av utspillene ikke direkte bygger 
på kunnskap, men i større grad ideologi. Mye dreier seg 
faktisk om hvem som forvalter sannheten og fakta. I et 
velsmurt kommunikasjonssamfunn, der vi ofte er mere 
opptatt av fremstillingsevne enn innhold, blir det 
utfordrende å være på høyden. Jeg drister meg til på-
standen om at sentrale landbrukspolitikere er dyktigere på 
kommunikasjon enn på politikk. 

1.0 Lederen har ordet

Til tross for vår avhengighet av politiske rammevilkår er 
det mye vi internt kan og må gjøre. Her er det viktig at vi 
har evnen til å se litt lenger enn det vi ser fra eget 
kjøkkenbord. Vi ser mange trender og utviklingstrekk 
som det er viktig å gripe fatt i og styre utviklingen i stedet 
for at utviklingen styrer oss. Her tror jeg faktisk vi har et 
stort forbedringspotensial.

Oppland Bondelag har en god medlemsutvikling og det 
inspirerer selvsagt. Vi er nå godt inne i et år med 
fylkestings- og kommunevalg. Vi bruker en god del tid på 
å påvirke partienes valgprogram og uten å skryte har vi 
fått godt gjennomslag her. Det er artig å registrere at 
vi kjenner igjen mange gode argumenter for at mat-
produksjonen skal styrkes her i fylket.

Oppgavene står i kø i det nye året vi er inne i og vi trenger 
alle gode bidragsytere for å gjøre vår jobb så godt som 
mulig.  Matproduksjon og landbruk er ei viktig næring og 
det vil alltid være bruk for oss. Lykke til i året som 
kommer!

Med hilsen Trond Ellingsbø

 

Foto: Bård Bårdløkken
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2.0 Tillitsvalgte i Oppland Bondelag
Styret

Leder:      * Trond Ellingsbø, Sel og Vågå (styremedlem fra 2004, leder, ordinært valgt 2009)

Nestleder:   * Jon Lerhol, Vang (styremedlem fra 2013, nestleder valgt 2014)
    * Nestlederfunksjonen er på valg hvert år.

Styremedlemmer:    Hans Gunstad, Jevnaker     (1. vara fra 2012,
        styremedlem fra 2013)
       Monica Susann Kvalsvik Klette, Snertingdal     (styremedlem fra 2014)
       Per Heringstad, Sel og Vågå    (styremedlem fra 2014)
                      Magnhild Grimsrud, Øyer   Oppland Bygdekvinnelag
         Tormod Rognlien, Gausdal   Oppland Bygdeungdomslag
1. varamedlem         * Barbro Braastad, Fåvang   (1. vara fra 2014)
2. varamedlem         * Mikkel Bakkegard, Østre Toten   (2. vara fra 2014)
3. varamedlem         * Jon Finborud, Øyer-Tretten   (3. vara fra 2014)

Aksjonsutvalg:     Styret

Valgkomite (2-års valgperiode):

Gjøvik-Toten:
*Kristina Hegge, Biri (leder)  (funksjonstid 14/15) 
     vara: Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Sør-Gudbrandsdalen:
*Anders Hole Fyksen, Gausdal (nestleder)  (funksjonstid 14/15) 
     vara: Inger Johanne Kjorstad, Sør-Fron

Hadeland-Land:
Gjermund Lyshaug, Torpa   (funksjonstid 15/16)
     vara: Brit Asbjørg Skuterud, Lunner

Valdres:
Stein Rønjus Hålien, Vestre Slidre   (funksjonstid 15/16)
     vara: Magnhild Strand, Øystre Slidre

Nord-Gudbrandsdalen:
Anne Evensen Torsgård, Lesja  (funksjonstid 15/16) 
     vara: Ellen Marie Gjeilo, Skjåk/Fåberg

* På valg i 2015
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Medlemmer fra Oppland med tillitsverv i 
Norges Bondelag

Medlem av Norges Bondelags representantskap
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå, fylkesleder i 
Oppland Bondelag
Inger Johanne Kjorstad, Sør-Fron, varaordfører i 
Norges Bondelag

Leder i Norges Bondelags Grøntutvalg
Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Medlem i Norges Bondelags valgkomite
Hanne Bergesen, Sør-Fron

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte – velges for 2 år
*på valg i 2015

a) Årsmøtet 2013 og 2014 – valgt på årsmøte 2013
*Hanne Bergesen, Sør-Fron
*Jon Lerhol, Vang
*Olaf Espen, Gran
*Thor Johannes Rogneby, Østre Toten
*Irene Amundgård, Lesja

b) Årsmøtet 2014 og 2015 – valgt på årsmøte 2014
Hans Gunstad, Jevnaker
Per Heringstad, Sel og Vågå
Monica Susann Kvalsvik Klette, Snertingdal
Barbro Braastad, Fåvang
Jon Finborud, Øyer Tretten
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Årsmøte i Norges Bondelag - utsendinger og gjester fra Oppland Bondelag

Varamedlemmer i nummerorden (alle på valg hvert år)
1. Stein R. Hålien, Vestre Slidre
2. Kristina Hegge, Biri
3. Anders H. Fyksen, Gausdal
4. Asmund Wold, Etnedal
5. Marthe Dypdalen, Nord-Fron
6. Linda Suleng, Østre Toten
7. Jan Egil Gulden, Gran
8. Gjermund Lyshaug, Torpa
9. Magne Mjøs, Øystre Slidre
10. Ola Råbøl, org.sjef

Utvalg oppnevnt av styret:

Planteproduksjonsutvalget: 
Mikkel Bakkegard, Østre Toten, leder
Hans Gunstad, Jevnaker
Rikard Skjelkvåle, Skjåk
Unni Abrahamsen, Bioforsk Apelsvoll
Einar Martman Dyste, Østre Toten 

Frukt- og bærutvalget:
Per Otto Kaurstad, Ringebu, leder
Mari Sangnæs, Brandbu
Geir Hære, Lunner
Anita Sønsteby, Bioforsk Apelsvoll

OPPLAND BONDELAG

 



Representasjon

Representant i OBKs styre
Monica Susann Kvalsvik Klette, Snertingdal,
vara: Hans Gunstad, Jevnaker

Representant i OBUs styre
Jon Lerhol, Vang, 
vara: Per Heringstad, Sel og Vågå

Kontaktperson Landbrukets HMS-tjenste
Hans Gunstad, Jevnaker, 
vara: Barbro Braastad, Fåvang

Ansvarlig for rovviltsaker i Oppland:
Bjørn Magnus Tordhol, Lesja

Styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag, 
vara: Ola Råbøl, Oppland Bondelag

Rådet for økologisk landbruk i Innlandet
Hanne Bergesen, Sør-Fron, 
vara: Hans Gunstad, Jevnaker

Innovasjon Norge, Oppland
Marit Olive Lindstad, Fåberg

Landbruksforum hos Fylkesmannen
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå

Regionalt miljøprogram
Per Heringstad, Sel og Vågå

Interkommunalt BU-styre i Valdres
Jon Lerhol, Vang, 
1. vara: Asmund Wold, Etnedal
2. vara: Haldor Ødegård, Vestre Slidre

Regionalt BU-styre i Nord-Gudbrandsdalen
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå, 
vara: Grete Sjurgard, Lom 

Primærnæringsutvalget i Nord-Gudbrandsdalen
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå, 
vara: Grete Sjurgard, Lom 

Primærnæringsutvalget for Midt-Gudbrandsdalen
Kjell Arne Kaus, Ringebu
Marthe Dypdalen, Nord-Fron  

Distriktsråd HV-distrikt 05
Terje Amundsen, Nord-Aurdal (vararepresentant)

ÅRSMELDING  2014

 

7OPPLAND BONDELAG

 



3.0 Årsmøtet 2014
Ordinært årsmøte i Oppland Bondelag ble holdt på Quality 
Hotel & Resort Hafjell i Øyer 18. 19. mars 2014.

Møteleder var Mari Sangnæs, Brandbu. Ada Berg fra Øyer 
Kulturskole åpnet årsmøtet med Gabriellas sang.

Det var 73 stemmeberettigede ved møtets start. Til å 
underskrive protokollen ble Marthe Dypdalen, Nord-Fron og 
Erlend Amlie, Eina valgt.

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, kom i sin tale inn 
på følgende:
- Oppløftende å møte unge folk med framtidstru
- Målbevisst jobbing overfor politikere over lang tid
- Grunnelementene i landbrukspolitikken har vært mye 
   diskutert siste året; importvern, overføringer og 
   markedsordningene 
- Matsikkerhet og bærekraftig utvikling er et felles globalt  
   ansvar. Ingen kan unngå konsekvensene og ingen bør fri seg  
   fra ansvaret
- Foran jordbruksforhandlingene
- Samvirkets betydning for landbrukspolitikken; 
   produktutvikling, arbeidsplasser og verdiskaping, samt de 
   utfordringer det av og til kan være å være eiere
- Arbeidet i fylkesbondelaget er mangfoldig
- Flom og rovdyr – en stor belastning for folk og dyr
- Lokallagene er fundamentet i Bondelaget – stor aktivitet og
   mange spennende saker som bør formidles videre

Styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming kom i sitt 
innlegg inn på:
- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser
- Mål i Regjeringsplattformen
- Krevende landbrukspolitisk situasjon – sentrale deler av 
   politikken er i spill
- Eiendomslovene og utfordringer ved eventuelle endringer
- Jordbruksforhandlingene 2014 – nye toner eller 
  videreføring? Mål: å kunne inngå avtale
- Kampanje foran jordbruksforhandlingene

Under Generaldebatten hadde 23 utsendinger og gjester ordet, 
og temaer under følgende hovedoverskrifter ble tatt opp: 
• Landbrukspolitisk situasjon
• Kommunikasjon og kunnskapsformidling
• Landbruket må stå samlet
• Kornøkonomi
• Rovvilt
• Samvirke

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Under middagen fikk Sel og Vågå Bondelag premie som årets 
lokallag, mens Snertingdal Bondelag ble hedret for sin 
kreativitet.
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Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal 
få best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

Politisk arbeid
Etter Stortingsvalget 2013 fikk vi en Regjering bestående av 
partier som ikke har prioritert norsk landbruk og norsk mat-
produksjon i sine partiprogrammer og sine alternative 
statsbudsjetter.

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor både regjeringspartiene, samarbeidspartiene 
   og partiene i opposisjon med å formidle nødvendigheten av økt
   norsk matproduksjon på norske ressurser og hva som er viktig
   for å oppnå dette.
• bidra til at matentusiaster, venner av landbruket og hele 
  matproduksjonskjeden snakker varmt om norsk matproduksjon
   og betydningen av gode rammevilkår for norsk matproduksjon

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et økonomisk 
resultat for bonden som skaper optimisme og framtidstro

 Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor politikere og lokallag for å påvirke til en god
   avtale
• være aktive i å få innspill fra lokallagene
• utarbeide en grundig uttalelse til årets jordbruksforhandlinger
• følge opp overfor lokallag og politikere under og etter  
  forhandlingene
• arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig innflytelse og
   beslutningsmyndighet over bruken av alle midlene som er 
   framforhandlet i jordbruksforhandlingene 

Ut over de to mest prioriterte arbeidsoppgavene, skal Oppland 
Bondelag også jobbe med andre saker som medlemmene er 
opptatt av. 
• Internasjonale spørsmål
• Landbrukspolitiske saker
 o Skatter og avgifter
 o Sosiale rettigheter
 o Dyrevelferd

 o Rovdyr
 o Klima
 o Jordvern
• Landbruksbasert næringsutvikling
• Grunneierrettigheter, eiendomsrett og ressursforvaltning

Kommunikasjon og organisasjon  
Kommunikasjon internt og eksternt er virkemiddelet for å nå de 
arbeidsmål som er beskrevet over.  Dette vil være:
• Ekstern kommunikasjon
 o Politikerkontakt
 o Mediekontakt
 o Alliansebygging, både med tidligere allianser og søke å 
                   etablere nye allianser
 o Rekruttering
 o Annen utadrettet virksomhet
• Drift av organisasjonen – intern kommunikasjon
 o Medlemsservice
• Økt medlemstilslutning
• Medlemslyst
 o Annen intern kommunikasjon mot medlemmer og 
    tillitsvalgte
 o Kurs og møter

Andre saker:

Styrets forslag til budsjett, med et budsjettert negativt årsresultat 
på kr. 18.000, ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ble styret bedt om at innspill til bruken av Aktive 
Lag-midler ble tatt med i styrets arbeid med fordeling og 
tildeling av Aktive Lag-midler i 2014.

Direktør Anne Mari Halsan og kommunikasjonssjef Åse 
Kringlebotn i Opplysningskontoret for egg og kjøtt holdt 
årsmøteforedraget ”MatPrat – på jobb for den norske bonden”.

OPPLAND BONDELAG

 

Åse Kringlebotn og Anne Mari Halsan

Fylkesstyret foreslo følgende arbeidsplan som ble enstemmig 
vedtatt:

Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2014

Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen
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Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal få best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

Politisk arbeid
Etter Stortingsvalget 2013 fikk vi en Regjering bestående av partier som ikke har prioritert 
norsk landbruk og norsk matproduksjon i sine partiprogrammer og sine alternative 
statsbudsjetter.

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor både regjeringspartiene, samarbeidspartiene og partiene i 

opposisjon med å formidle nødvendigheten av økt norsk matproduksjon på 
norske ressurser og hva som er viktig for å oppnå dette.

• bidra til at matentusiaster, venner av landbruket og hele matproduksjonskjeden 
snakker varmt om norsk matproduksjon og betydningen av gode rammevilkår for 
norsk matproduksjon

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et økonomisk resultat for bonden som skaper 
optimisme og framtidstro

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor politikere og lokallag for å påvirke til en god avtale
• være aktive i å få innspill fra lokallagene
• utarbeide en grundig uttalelse til årets jordbruksforhandlinger
• følge opp overfor lokallag og politikere under og etter forhandlingene
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Landkredittbank.no
815 52 245

Tlf 488 98 672
lars.erik.lundby@landkredittbank.no

Vi satser lokalt, og har ansatt distriktssjef  
for Hedmark og Oppland. Nå er det derfor 
lettere å treffe oss der du bor. 

Har du planer om utbygging, eiendoms
overdragelse eller andre prosjekter innen 
landbruket? Kontakt Lars Erik og gjør avtale  
om en bankprat ved kjøkkenbordet!

Distritktssjef  
HeDmark Og OpplaND

Lars Erik Lundby

Bankmøte ved 
kjøkkenbordet?

 

Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov. 

Som bedriftsleder er det viktige å ta  
riktige beslutninger og lønnsomme valg. 
TINE Rådgiving vil være din kompetanse-
partner med objektive, tverrfaglige og  
spisskompetente råd. 

medlem.tine.no / medlemstelefon 815 02 000



Næringspolitikk

Oppland Bondelag skal prøve å sette dagsorden for aktuelle 
saker som er viktige for medlemmene.

4.1 Jordbruksforhandlingene
Oppland Bondelag gjennomførte en grundig prosess sammen 
med lokallagene i forkant av jordbruksforhandlingene gjennom 
regionmøtene i januar, uttalelser fra lokallagene, utvalgene og 
samarbeidende landbruksorganisasjoner. På grunnlag av dette 
utarbeidet styret høringsuttalelse under sitt todagers styremøte 
i mars.

Under dette styremøtet hadde styret også møte med Jon Helge 
Lesjø og Anders Lindstad fra Høgskolen i Lillehammer og 
regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam.

4.2 Politisk arbeid

 

4.0 Styrets og organisasjonens arbeid
Styret har avholdt ni styremøter, herav ett telefonmøte. De har behandlet 62 saker.
Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i kursiv. Andre uttalelser er å finne på www.bondelaget.no/oppland under 
”Om Oppland Bondelag”.
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Oppland Bondelag prioriterte i sin uttalelse følgende: (hele 
uttalelsen kan leses på Oppland Bondelags nettside under ”Om 
Oppland Bondelag”)

Oppland Bondelag mener det viktigste i årets jordbruksoppgjør blir 
å sikre de grunnpilarene i norsk landbrukspolitikk som gir 
mulighet for økt matproduksjon på norske ressurser, sikker 
matberedskap og bedre lønnsomhet i matproduksjon. De viktigste 
elementene i dette, slik vi vurderer det, er:
- Et importvern som gir mulighet for nødvendige økninger i 
   prisuttak i markedet
- Markedsordninger og markedsregulering som sikrer stabile priser
   og opprettholder mottaks- og forsyningsplikten
- Konsesjonsgrenser opprettholdes 
- Kvoteordningen på melk beholdes
- Struktur- og distriktsordninger som sikrer landbruk over hele 
   landet
- En fortsatt satsing på kornproduksjon 
- Satsing på grovfôrbaserte produksjoner som utnytter 
   beiteressursene på innmark og i utmark
- Tyngende avgifter reduseres eller kompenseres, bl.a. dieselavgifta
   som ble økt betydelig i revidert statsbudsjett.
Oppland Bondelag har forventninger til at statsrådens ønsker om 
økt lønnsomhet og styrket rekruttering følges opp. Etter vår 
vurdering må dette bety økte priser og økte budsjettoverføringer. 

Ola Råbøl og Christl Kvam under styremøtet i mars.
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Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal få best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

Politisk arbeid
Etter Stortingsvalget 2013 fikk vi en Regjering bestående av partier som ikke har prioritert 
norsk landbruk og norsk matproduksjon i sine partiprogrammer og sine alternative 
statsbudsjetter.

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor både regjeringspartiene, samarbeidspartiene og partiene i 

opposisjon med å formidle nødvendigheten av økt norsk matproduksjon på 
norske ressurser og hva som er viktig for å oppnå dette.

• bidra til at matentusiaster, venner av landbruket og hele matproduksjonskjeden 
snakker varmt om norsk matproduksjon og betydningen av gode rammevilkår for 
norsk matproduksjon

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et økonomisk resultat for bonden som skaper 
optimisme og framtidstro

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor politikere og lokallag for å påvirke til en god avtale
• være aktive i å få innspill fra lokallagene
• utarbeide en grundig uttalelse til årets jordbruksforhandlinger
• følge opp overfor lokallag og politikere under og etter forhandlingene



Kampanje foran jordbruksforhandlinger

Flere steder i Oppland hadde lokallagene markering foran 
jordbruksforhandlingene. «Trenger Norge fortsatt bonden?» var 
spørsmålet som ble stilt publikum på jernbanestasjoner eller 
utenfor kjøpesentre. (Se bildene under)
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Før og under forhandlingene hadde fylkesstyret og 
lokallagslederne telefonmøter med informasjon om framdrift i 
forhandlingene og aksjonsberedskap. 

Brudd i forhandlingene

Aksjonsberedskapen fikk vi god bruk for. 13. mai ble det 
brudd i forhandlingene. Lokalt ble det gjennomført ulike 
aksjoner umiddelbart etter bruddet, fareskilt med de tre mest 
sentrale Regjeringsmedlemmene ble hengt opp på rundballer 
og låvevegger. Det ble tomt for egg i mange butikker og Toten 
Eggpakkeri ble blokkert ett døgn. 18. mai gjennomførte mange 
lag i Gudbrandsdalen en stille-aksjon ved å møte opp med 
bannere og holde seg rolige langs E6 gjennom dalen.

Tirsdag 20. mai reiste åtte busser fra Oppland til Oslo. Rundt 
5000 bønder og støttespillere deltok i opptog gjennom gatene og 
en markering foran Stortinget. Opplandsdelegasjonen fikk stor 
oppmerksomhet både i regionale og nasjonale medier. 

Etter aksjonene gjennomførte vi det tradisjonelle ledermøtet. 2. 
nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud orienterte fra livet 
foran og under forhandlingene samt bruddet med tilhørende 
aksjoner.
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4.2 Politisk arbeid

Oppland Bondelag har gjennom året vært i samtaler med 
mange av de politiske partiene. Leder og organisasjonssjef 
hadde møter med FrPs landbrukspolitiske talsmann Morten 
Ørsal Johansen og Venstres Ketil Kjenseth på Stortinget. I 
tillegg har de hatt møte med Aps Kjersti Stenseng. De har hatt 
møte med styret i Oppland KrF, og rett før jul hadde leder 
og organisasjonssjef møte med programkomiteen i Oppland 
Høyre. Det har også vært møter med andre partier i forbindelse 
med deres programarbeid. I tillegg har andre styremedlemmer 
hatt samtaler med politikere i sine regioner.

Det har vært ulike landbrukspolitiske møter rundt om i 
lokallagene/regionene.
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4.3 Andre næringspolitiske saker

Uttalelser finnes på Oppland Bondelags nettsider under ”Om 
Oppland Bondelag”

4.3.1 Lover og forskrifter
Forslag til endring i forskrift om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjonen
Landbruks- og matdepartementet foreslo bl.a. en dobling av 
grensene for konsesjonsfri produksjon av slaktekylling og 
kalkun og noen endringer i satser og erstatningsutmåling ved 
kortere overtredelse av konsesjonsgrensene.

Oppland Bondelag var i sin uttalelse klare på at de var uenige i 
økning av konsesjonsgrensene for slaktekylling og kalkun.  

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Jordbruksavtalen som ble vedtatt av Stortinget ga en del 
endringer i produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og nye 
forskrifter ble sendt på høring.
Styreleder hadde møte med Norske Landbrukstjenester 
i Oppland. Oppland Bondelag ga uttalelse til forslaget til 
endringer i forskriften som hører til disse ordningene.

Forskrift om oppbevaring av gjødsel
Stoff og stoffblandinger med ammoniumnitrat kan være 
utgangsstoff for eksplosiver, og det er laget en ny forskift om 
håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver.

Det er gitt unntak for jordbruket når det gjelder lagring og 
oppbevaring av stoffer og stoffblandinger med ammoniumnitrat 
med 16-28 % nitrogen. Oppland Bondelag uttalte at unntaket 
gjør regelendringen overkommelig.  

Prestegarden i Nord-Fron
Nord-Fron Bondelag uttrykte i brev til Oppland Bondelag 
bekymring for prestegarden i Nord-Fron etter at forpakter 
hadde sett seg nødt til å si opp leieavtalen. Bakgrunnen 
for dette er at driftsbygningen trenger oppussing, noe 
Opplysningsvesenets fond ikke vil være med å bekoste.
Oppland Bondelag støttet Nord-Fron Bondelag sin bekymring 
og sendte saken videre til Norges Bondelag med oppfordring 
om å kontakte Opplysningsvesenets fond.

4.3.2 Rovdyr
Rovdyr og tap av sau på beite grunnet rovdyr er en stor 
utfordring for sauebønder i deler av fylket. Vi har i 2014 
nedgang i omsøkte tap grunnet rovdyr, og det er bra. Det 
er imidlertid fortsatt for mange beitebrukere som har store 
problemer, og de største problemene er tap p.g.a. jerv i deler av 
Nord-Gudbrandsdal. Jervebestanden er langt høyere enn det 
som ligger inne i rovdyrforliket og regionvise kvoter.

Trond Ellingsbø og Morten Ørsal Johansen

Ketil Kjenseth og Trond Ellingsbø



 

Oppland Bondelag samarbeider tett med Oppland Sau og Geit 
og Oppland Bonde- og Småbrukarlag i rovdyrsaker. Saker som 
det har vært jobbet spesielt mye med i 2014:
- Saken med varslet beitenekt for produsenter i Nord- 
   Gudbrandsdal. Der jobbet organisasjonene tett sammen både 
   på fylkesplan og sentralt
- Uttak av jervekvote. Fylkesmannen har satt i gang et prosjekt
   ”Effektiv lisensfelling av jerv” der jaktlag og beitelag kan søke
   midler til diverse tiltak, eks. åtebuer, viltkamera m.m. 
   Prosjektet vil ikke gi full uttelling denne sesongen, og vi 
   har sendt mange fellesbrev og hatt flere møter for å få satt inn 
   tilstrekkelige ressurser til å ta ut lisenskvoten på 12 dyr før 15. 
   februar 2015. 

Det har vært høring på ulvesone, og Oppland Bondelag uttalte 
at ulvesonen bør være så liten som mulig og at vi må ha et så 
lavt bestandsmål som mulig der grenseulvene må telles med. 

Oppland Bondelag deltok i møte med Regjeringsoppnevnt 
faggruppe som skulle se på forenklinger i utmarksforvaltninga. 
Både på møtet og i brev etterpå påpekte vi ønske om forenkling 
i rovviltforvaltninga med mer myndighet delegert til 
rovviltnemndene.
 

4.3.3 Klima 
Flom
Også i 2014 ble medlemmene våre rammet av flom, og det var 
tredje flommen på fire år.  Oppland Bondelag sendte brev til 
Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og NVE 
Region Øst der vi krevde at det ble satt i gang strakstiltak for 
å forhindre nye flommer. Vi foreslo å sette i gang masseuttak i 
Lågen basert på lokalkunnskap og nødvendig forsterkinger av 
flomverk.

Vi fikk som svar at masseuttak kan skje etter søknad og 
behandling etter gjeldene lovverk. Ellers vises det til arbeidet 
med å utarbeide Forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen 
med sideelver. Denne skal være ferdig i løpet av 2016. Oppland 
Bondelag er representert i prosjektgruppe for dette arbeidet.

Oppland Bondelag er ikke fornøyd med at en må vente på 
Forvaltningsplanen før det settes i gang flomforebyggende 
tiltak, og vi er bekymret for at det kan komme nye flommer før 
en kommer i gang med tiltak. 

Vanndirektiv  
Arbeidet med vanndirektivet går sin gang. Oppland er med i to 
vannregioner, vannregion Glomma og vannregion Vest-Viken. 
Forslag til regional plan for vannforvaltning i de to regionene 
var ute til høring, og Oppland Bondelag ga uttalelse til begge 
planene. Til planen i vannregion Glomma ga vi uttalelse 
sammen med Hedmark Bondelag.

4.3.4 Dyrevelferd
Mattilsynets Øivind Gaden var med i styremøte og det ble en 
god dialog med styret om dyrevelferd og forholdet mellom 
Mattilsynet som forvaltningsorgan og Bondelaget som 
representant for dyreholdere.

I forbindelse med GDs dekning av en dyrevelferdssak i 
Gudbrandsdalen ble det brukt et gammelt bilde fra en annen 
dyrevelferdssak. Denne misvisende bildebruken ga sterke 
reaksjoner, og Oppland Bondelag sendte et brev til GD om 
nettopp bildebruk og belastningen dette gir for de involverte.

ÅRSMELDING  2014 15OPPLAND BONDELAG

 

4.3.5 Landbruksbasert næringsutvikling
Næringsutvikling i landbruket er basert på utvikling både i 
tradisjonelt landbruk og i andre bygdenæringer.

Oppland Bondelag er representert i styret i Innovasjon Norge, 
Oppland. I høst ble Lov om Innovasjon Norge foreslått endret. 
I den forbindelse sendte Oppland Bondelag høringsinnspill til 
Norges Bondelag med ønske om at dagens eiermodell beholdes 
der staten eier sammen med alle fylkeskommunene 51/49 og 
at det bør være et styre i hvert fylke der landbruksnæringa/ 
Bondelaget er representert minst på nivå som i dag. 

Vi er representert i BU-styrene i Valdres og Nord-
Gudbrandsdal. I jordbruksforhandlingene i 2014 ble det vedtatt 
å avslutte de regionale BU-ordningene fra 1/1-2015.

Gjennom deltakelse i rådgivende møter hos FMLA og Oppland 
Fylkeskommune, bidrar vi aktivt i utarbeidelse av strategier og 
oppfølging av disse. Styret har jevnlig diskusjon om de ulike 
strategiene.

Regionalt bygdeutviklingsprogram
Landbruksforum er en sammensetning av faglagene i jord og 
skog, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Her arbeides det 
blant annet med Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU) 
som består av tre hovedelementer; Regionalt næringsprogram 
(RNP), regionalt miljøprogram (RMP) og regionalt skog- 
og klimaprogram (RSK). Det har vært liten aktivitet i 
Landbruksforum i 2014, noe Oppland Bondelag beklager, og vi 
har i brev til Fylkesmannen og Fylkeskommunen bedt om en 
revitalisering av Landbruksforum. 

Øivind Gaden og Trond Ellingsbø



 

Målsettingen med RNP er å styrke og samordne det regionale 
miljø- og næringsarbeidet, og det skal være en god kobling mot 
fylkeskommunens regionale planstrategier.

Regionalt Miljøprogram for Oppland ble endret på punktet om 
tilskudd til bratt areal. Oppland Bondelag støttet forslaget om 
at det skulle gis tilskudd til alt bratt areal i drift, uavhengig av 
høstemetode.

Økologisk landbruk
Oppland Bondelag er representert i Rådet for Økologisk 
landbruk i Innlandet.

Inn på Tunet
Flere garder i Oppland satser nå på dette tilbudet. Et tilbud som 
er viktig for mange brukergrupper.

Bondens Marked er et eget andelslag bestående av de fleste 
produsenter på Bondens Marked Lillehammer. Oppland 
Bondelag utfører en del administrative oppgaver for Bondens 
Marked.

4.3.6 Grunneierrettigheter, eiendomsrett og 
ressursforvaltning
Konsesjonsloven og boplikten
Regjeringen har foreslått å oppheve konsesjonsloven og dermed 
også boplikten. Forlaget har vært ute på høring i organisasjoner, 
kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.

Oppland Bondelag ønsker å beholde konsesjonsloven 
fordi bortfall av konsesjonsloven bl.a. vil kunne føre til at 
Landbrukseiendommer i sentrale strøk, som er attraktive 
boplasser, vil være svært interessante for pengesterke kjøpere. 
Ungdom som ønsker seg inn i næringa, blir utkonkurrert av 
pengesterke folk, og dette vil bidra til å svekke rekrutteringa 
til næringa. Fri prisdannelse og ingen boplikt vil øke 
leiejordsandelen. Til sjuende og sist vil bortfallet svekke 
vernet av matjorda og dermed norsk matproduksjon og 
matberedskapen her i landet.

Oppland Bondelag oppfordrer i sin uttalelse også Norges 
Bondelag til å arbeide for en modell med redusert skatt ved salg 
av jord og gårder slik at det blir interessant å selge samtidig som 
gårder i drift kan styrke ressursgrunnlaget og få en mer rasjonell 
driftsenhet til en fornuftig pris. En kan for eksempel tenke en 
modell med fullt skattefritak ved salg av jord til naboeiendom.  

Kommunikasjon og organisasjon
Noen av sakene styret jobber med er presentert som 
nyhetssaker på www.bondelaget.no/oppland

I tillegg brukes facebooksida til Oppland Bondelag til spredning 
av egne og andres nyhetssaker, samt bilder fra aktiviteter rundt 
om i fylket. En del lokallag har også egne facebooksider.

4.4 Politikerkontakt

Politikerkontakt er omhandlet under kapittel 4.2, politisk 
arbeid. Oppland Bondelag har jevnlig kontakt med 
fylkespolitikere og Opplandsbenken på Stortinget.

4.5 Omdømmebygging og rekruttering

4.5.1 Trenger Norge bonden?
Kampanjen i vår fikk bra presseoppslag. Rundballene er mye 
brukt for å få fram budskap, både i kampanjen og etter hvert i 
aksjoner rundt bruddet i jordbruksforhandlingene. Gjennom 
sosiale medier er både budskap og bilder delt.

4.5.2 Alliansebygging
Det har i løpet av 2014 vært stort fokus på matsikkerhet, 
herunder frykten for antibiotikaresistens. I tillegg til dyrehelse 
er dette en stor utfordring for folkehelsa. Norge står i dag for 
den laveste brukes av antibiotika, noe som er et positivt og godt 
grunnlag for alliansebygging. 

Styret hadde besøk av Karianne Heide Longva, daglig leder 
i Arena Heidner, som orienterte om hvor langt framme vi er 
på forskning i Innlandet. Vi har mye å være stolte av, og styret 
ønsker å jobbe videre med dette.

4.5.3 Rekruttering
RULL – Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket.
Partnerskapssamarbeidet fortsetter gjennom ulike fora. Her 
diskuteres fordeling av kursmidler, voksenagronom, likestilling 
og rekruttering til naturbruk. Oppland Bondelag deltok ved 
åpningen av Voksenagronom. Dette er fortsatt et ettertraktet 
utdanningstilbud. Det er startet opp et arbeid med å få i stand 
en kunnskapsportal for bonden. 

Åpen gård, deltakelse på bygdedager og aktiviteter overfor 
skoler og barnehager er viktig arbeid både i forhold til 
omdømmebygging og rekruttering.
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Fra Åpen Gård i Gausdal



Hallvard Grotli, politisk redaktør i GD, analyserte den 
landbrukspolitiske hverdagen ut fra sitt ståsted, og ga et 
konstruktivt skråblikk på organisasjonen vår.

Samvirkebonden er den største og viktigste eier og 
investor i norsk matindustri, var Ola Hedstein fra Norsk 
Landbrukssamvirke sitt hovedbudskap til forsamlingen. 
Tillitsvalgte fra Oppland orienterte fra sine organisasjoner; 
Tine, Nortura og Felleskjøpet.

Tre av deltakerne på ledermøtet holdt et innlegg om sin bedrift 
og om sine valg.

4.6 Drift av organisasjonen

4.6.1. Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer og verve nye 
er en viktig jobb. Vi hadde i 2014 en netto medlemsøkning på 
50 medlemmer.  

Vervekampanjen «Oppdrag unge bønder» har gitt resultater, 
men det bør fortsatt være muligheter til å verve flere. 
Medlemsverving er jevnlig tema på styremøter og ulike møter i 
fylkeslaget (regionmøter, årsmøte og ledermøte). Oversikt over 
medlemstall under kapittel 5.

Kontoret følger opp medlemsregisteret i forhold til inn- og 
utmelding, endringer i kontingentberegning med mer. ”Mine 
sider” på nettet er videreutviklet, og her kan lokale tillitsvalgte 
få tilgang til blant annet medlemslister. Disse sidene ble 
gjennomgått på ledermøtet. 

Styremedlemmene skal følge opp lokallagene i sin region 
med jevne mellomrom. I tillegg har fylkesleddet mye kontakt 
med lokale tillitsvalgte i forbindelse med saker som opptar 
lokallagene. En del av sakene henvises direkte til Norges 
Bondelag.

4.6.2. Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, SMS-meldinger, telefoner og facebook-dialog brukes 
hyppig mellom fylkeskontor, fylkesstyret, lokallagstillitsvalgte 
og andre tillitsvalgte.
Fylkeskontoret bistår i økende grad lokallagene med SMS til 
medlemmene i forbindelse med møter/arrangementer.

Fylkeslagets hjemmeside www.bondelaget.no/oppland og 
facebookside blir brukt som informasjonskanal ut til både 
tillitsvalgte og medlemmene. 

4.6.3 Møter i medlemsorganisasjonen
Årsmøtet ble gjennomført i mars i henhold til vedtektene. Se 
kapittel 3.

Fylkesstyrets medlemmer deltok på de fleste årsmøtene i 
lokallagene i oktober-november.

Ledermøter
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene ble 
avholdt 26. mai. Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita 
Skallerud, orienterte om krav og tilbud, og om de vurderinger 
forhandlingsutvalget gjorde underveis. Møtet ble naturlig nok 
preget av bruddet i forhandlingene og den innsatsen som ble 
lagt ned av lokallagene under aksjonene. En påskjønnelse ble 
gitt de som koordinerte arbeidet i hver region.

I november avholdt vi ledermøte på Skeikampen. Alle 
lokallagene bortsett fra to, var representert, mange med 
to representanter. Første nestleder Kristin Ianssen og 
seniorrådgiver Anders Huus fra Norges Bondelag deltok i 
et ”Skavlan”-panel og informerte om siste nytt fra Norges 
Bondelag og den landbrukspolitiske hverdagen.
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Kurs for lokale valgkomiteer
Kurstilbudet som ble startet opp i 2012, er videreført. Det ble 
i år arrangert kveldskurs i lokalt valgkomitearbeid i Midt-
Gudbrandsdalen. Kurset ble også tilbudt på Hadeland og i 
Gjøvik/Toten, men her ble det for få påmeldte til å holde kurs. 

I desember ble det arrangert møte for nye lokallagsledere 
2014/2015. Her var tema landbrukspolitikk v/Anders Huus, 
seniorrådgiver i Norges Bondelag, og organisasjonsarbeid, 
herunder bondelagets årshjul og ulike saker fra lokallagene. 
Fem nye ledere deltok.

Styretur
Styret, denne gangen med ektefelle/samboer, dro i september 
til Dyrsku’n i Seljord. De besøkte en fruktgard med eget 
mikrobryggeri i Gvarv første kvelden. Dyrsku’n i Seljord 
ble besøkt fredagen. Her var det åpning v/landbruks- og 
matminister Sylvi Listhaug med etterfølgende landbrukspolitisk 
debatt. Styret fikk også et eget møte med leder i Telemark 
Bondelag, Kjell A. Sølverød, som også er engasjert i Dyrsku’n. 
På turen hjem besøkte vi styremedlem Hans Gunstad på 
Jevnaker, der vi fikk orientering og omvisning om drifta, en 
tur i velpleid kulturlandskap og en lunsj med kjøtt fra egen 
besetning.

Regionmøter
Vi avholdt fem regionmøter i januar der hele styret i lokallagene 
var invitert til møter i sin region. Tema for møtene var politisk 
arbeid, vurderinger og påvirkningsarbeid samt valgkomiteens 
arbeid. Ved hjelp av en quiz/idedugnad fikk vi bra aktivitet 
i møtene. Ca 100 styremedlemmer fra 33 lokallag deltok på 
møte i sin region. I tillegg møtte regionens styremedlem og 
valgkomitemedlem. Styreleder møtte på tre av møtene.

4.6.4. Kurs og møter
Oppland Bondelag har:
- Arrangert to eierskiftekurs på Honne på Biri i 2014. Ett kurs i
   januar  med 72 deltakere fordelt på 38 familier. Dette kurset 
   ble arrangert i samarbeid med Hedmark Bondelag. Vi hadde  
   også ett kurs i november som vi arrangerte alene. Dette hadde 
   48 deltakere fordelt på 20 familier. 
- Det ble forsøkt arrangert Unge Bønder samling på Honne i
   november, men dette måtte avlyses på grunn av for få 
   påmeldte
- Vært praktisk kursarrangør for det årlige skattekurset for
   samarbeidende regnskapsførere i Oppland. 

4.6.5 HMS
Landbrukets HMS-tjeneste er nå slått sammen med Norsk 
Landbruksrådgiving. Denne sammenslåingen trådte i kraft 
01.01 2014 og den nye organisasjonen er i en innkjøringsfase. 
Det er lagt opp til et fortsatt tett samarbeid med lokale 
bedriftshelsetjenester og de fleste HMS rådgiverne er fortsatt 
lokalisert der.

Vi har hatt flere møter i fylkesgruppa for HMS i Oppland 
for å finne ut hvordan vi best skal samarbeide om HMS 
videre. Arbeidet her er ikke ferdig, men det legges opp til et 
fortsatt samarbeid på tvers av organisasjonene for å få en bred 
forankring av HMS arbeidet framover.

4.6.6 Utvalg
Styret har to rådgivende utvalg som skal arbeide med saker 
innen sine produksjoner: Det er Planteproduksjonsutvalget og 
Frukt- og bærutvalget.

Utvalgene har gitt innspill til styret foran 
jordbruksforhandlingene.

4.6.7 Diverse samarbeid
Landbruksråd Innlandet (tidligere Samarbeidsrådet for 
landbruket i Hedmark og Oppland).
Oppland Bondelag er med i samarbeidsorganet for 
landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark. De 
fordeler hvert år midler til blant annet kompetanseheving fra 
kapitalen etter nedlagte Bygdefolkets Studieforbund og midler 
til regionale Bønder til torgs-arrangement fra eget budsjett. 
Landbruksråd Innlandet arrangerer Landbrukshelg i januar 
2015. Mye av programarbeidet, markedsføring og påmelding 
er gjort i 2014. Stor interesse for helga gjorde at vi måtte 
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Det meste av turfølget samlet rundt den gamle eika på Gunstad



utvide antall plasser fra 150 til 250. Oppland Bondelag har 
sekretærfunksjonen for Landbruksråd Innlandet, og dermed 
også mye med det praktiske arbeidet rundt Landbrukshelga.

Bondens marked Lillehammer
Det har vært 10 markeder i 2014. To av markedene var på Otta, 
under Dansefestivalen og Ottamartnan. 

De beste markedene for Bondens marked Lillehammer 
var Ottamartnan (over 3 dager) og på Lilletorget under 
Mataukfestivalen (2 dager).

Det er 26 andelseiere i Bondens marked Lillehammer SA pr 
31.12.14. 

Samarbeidende organisasjoner
Vi har tradisjon for å besøke årsmøter i andre 
landbruksorganisasjoner i Oppland, samt invitere de til vårt 
årsmøte.
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Jo mere vi er sammen!
Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. 
Men alle er sterkere når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som 
eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål 
er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for 
eierne.

Se medlem.nortura.no

Samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelag har avtale med 32 regnskapskontor i Oppland. 
Gjennom denne avtalen får regnskapskontorene løpende 
oppdateringer omkring aktuelle regnskaps- og skattespørsmål i 
landbruket.

Samarbeidende advokater
Norges Bondelag har samarbeidsavtale med følgende 
advokatkontor i Oppland:
- Advokatene Buttingsrud & Co, Jevnaker
- Advokatfirmaet Thallaug Ans, Lillehammer
- Advokatene Kåre Lund og Knut Ola Linløkken, Vågå

Studieforbundet Næring og Samfunn
Tåle Willerud fra Oppland Bondelag sitter fortsatt som 
styreleder for SNS Hedmark og Oppland og følger også opp det 
administrative rundt regionleddet. SNS Hedmark og Oppland 
har hatt tre styremøter. Det er ikke satt opp egne arrangement 
via SNS Hedmark og Oppland i 2014.



ÅRSMELDING  2014

 
20 OPPLAND BONDELAG

 

Lokallag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring
Fåberg 253 254 255 259 265 268 268 262 266 255 -11
Vardal 158 160 169 169 172 164 158 149 148 153 5
Biri 148 157 160 162 163 169 167 157 155 152 -3
Snertingdal 132 127 137 137 138 130 127 130 130 131 1
Dovre 127 131 132 132 131 137 134 123 118 123 5
Lesja 221 226 225 216 213 210 208 207 211 205 -6
Lesjaskog 81 84 89 91 96 91 86 80 82 82 0
Skjåk 83 81 88 90 98 95 93 94 95 98 3
Lom 108 105 108 108 106 101 101 100 99 96 -3
Sel 66 67 72 75 77 77 73
Vågå 117 118 124 125 126 128 127
Sel - Vågå 250 257 274 17
Heidal 50 51 52 51 50 50 52
N.Fron 150
Skåbu 19
Kvikne 32 36 39 43 43 45 44 40 40 37 -3
Sør Fron 152 155 157 165 163 163 173 160 160 166 6
Ringebu 130 125 122 119 118 119 119 122 123 126 3
Fåvang 192 202 204 205 197 209 211 209 214 219 5
Øyer 114 122 123 128 130 134
Øyer-Tretten 257 252
Tretten 120 122 120 118 120 119
Ø. Gausdal 200 199 207
Gausdal 306 316
V. Gausdal 142 140 138
Ø. Toten 343 336 347 356 359 344 340 336 342 346 4
Kolbu 190 188 192 196 192 213 212 207 206 205 -1
V. Toten 206 204 200 209 209 200 199 197 198 206 8
Eina 119 128 130 121 126 126 120 116 110 110 0
Jevnaker 81 84 102 108 108 123 124 129 121 121 0
Lunner 175 174 190 187 182 177 177 181 181 175 -6
Gran 217 224 232 244 239 250 246 248 256 262 6
Brandbu 188 192 193 199 208 212 221 230 226 221 -5
S. Land 118 123 132 132 134 138 141 139 136 142 6
N. Land 98 97 96 99 100 100 103 98 95 99 4
Torpa 140 143 143 142 139 134 131 128 128 129 1
S. Aurdal 116 117 119 118 117 117 117 119 124 117 -7
Etnedal 35 34 41 39 42 39 38 39 40 43 3
N. Aurdal 146 143 150 150 143 139 138 142 146 152 6
V. Slidre 126 123 128 124 120 119 123 117 119 116 -3
Ø. Slidre 132 138 139 138 140 141 138 144 144 145 1
Vang 103 104 110 111 114 112 109 106 109 112 3
Totalt 5328 5382 5551 5597 5601 5620 5572 5495 5507 5557 50

Skåbu ble slått sammen med Nord-Fron i 2006
Ø. Gausdal og V. Gausdal ble slått sammen i 2008, nå Gausdal Bondelag.
Øyer og Tretten slått sammen i 2011, nå Øyer-Tretten Bondelag
Vågå, Sel og Heidal ble slått sammen i 2012, nå Sel-Vågå Bondelag

6168 186 192 189 185 176 171 165 171

10

-5249 254

339 334 342 329 311

5.0 Medlemsoversikt
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6.0 Regnskap for Oppland Bondelag 2014

Kap 6.0 Regnskap for Oppland Bondelag 2014

Regnskap Budsjett Regnskap
2013 2014 2014

Driftsinntekter:
Rammebevilgning 1) 664 000,00 674 000,00 774 000,00
Tilskudd Refusjoner Norges Bondelag 2) 307 379,00 311 000,00 420 179,00
Kurs-tilskudd/-inntekter 3) 74 830,00 75 000,00 27 000,00
Tilskudd Fylkesleder 257 000,00 261 000,00 261 000,00
Årsmøte OBL 18 195,00 10 000,00 11 200,00
Andre inntekter og refusjoner 4) 31 492,00 10 000,00 34 630,00
Rull 20 188,00 30 579,97
Sum 1 373 084,00 1 341 000,00 1 558 588,97

Driftsutgifter:
Kontorhold 1 762,00 1 000,00 249,00
Styret 416 137,00 420 000,00 397 541,22
Fylkesleder 277 852,00 280 000,00 295 831,12
Årsmøte OB 165 977,00 170 000,00 162 857,60
Ledermøter 122 334,00 150 000,00 146 633,80
Regionmøter 40 905,00 40 000,00 41 675,00
Kurs 5) 41 729,00 60 000,00 36 509,69
Aktive lag - til lokallagene 194 000,00 200 000,00 259 000,00
Valgkomite og utvalg 6) 71 490,00 70 000,00 71 067,30
NB's årsmøte 5 175,00 5 000,00 5 002,95
Representasjon og kontingenter 9 100,00 8 000,00 9 300,00
Materiell 5 000,00 6 431,40
Diverse tilskudd 8 200,00 5 000,00 6 000,00
Bank og kortgebyr 2 217,50 1 000,00 2 095,00
Utadrettet virksomhet 33 490,00 3 000,00 320,00
Andre kostnader 7) 16 589,00 1 000,00 16 461,90
Rull 20 188,00 0,00
Sum 1 427 145,50 1 419 000,00 1 456 975,98

Sum driftsinntekter 1 373 084,00 1 341 000,00 1 558 588,97
Sum driftsutgifter 1 427 145,50 1 419 000,00 1 456 975,98
Driftsresultat -54 061,50 -78 000,00 101 612,99
Renteinntekter 62 823,00 60 000,00 41 927,97
Finanskostnader
Årsresultat 8 761,50 -18 000,00 143 540,96

Egenkapital 31.12.2013 31.12.2014
1 392 149 1 535 690

Fylkenes egenkapital er fordelt med ca 50 % innestående på vekstkonto hos 
Landkreditt Bank, mens 50 % er plassert i fondet Landkreditt Extra.
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6.1 Kommentarer til Regnskap 2014

Inntekter Utgifter
1 Rammebevilgning 674 000,00 5 Diverse møter og kurs

Tilleggsbevilgning 100 000,00 Eierskifte 28 544,69
Sum 774 000,00 Unge Bønder kurs 7 965,00

Sum 36 509,69
2 Tilskudd og refusjoner Norges Bondelag

Aktive lag 199 019,00 6 Valgkomite og utvalg
Aktive lag ekstrabevilgning 110 160,00 Valgkomite 59 950,70
Opplæringsmidler 111 000,00 Planteproduksjonsutvalget 5 730,60
Sum 420 179,00 Frukt- og bærutvalget 5 386,00

Sum 71 067,30
3 Kurs-tilskudd/-inntekter

Eierskifte deltakeravgift 27 000,00 7 Andre kostnader
Sum 27 000,00 Gaver 8 330,00

Landbruksråd Innlandet 8 131,90
4 Andre inntekter og refusjoner Sum 16 461,90

Arbeid Landbruksråd Innlandet 30 000,00
Salg av profileringsartikler 4 630,00
Sum 34 630,00

Kap 6.1 Noter til regnskap 2014

Fylkenes egenkapital er fordelt med ca 50 % innestående på vekstkonto hos Landkreditt Bank, mens 50 % er plassert i fondet 
Landkreditt Extra.     

Oppland Bondelags regnskap føres som avdelingsregnskap under Norges Bondelags regnskap. 
Oppland Bondelag har derfor kun egenkapitaleutvikling som balansepost. 
Norges Bondelags regnskap blir revidert sentralt, og det foreligger derfor ingen revisjonsrapport for Oppland Bondelag  
   
Lillehammer 5. februar 2015     
     
Trond Ellingsbø /s/ Jon Lerhol /s/       Per Heringstad /s/      Hans Gunstad /s/       Monica Susann Kvalsvik Klette /s/
  
Magnhild Grimsrud /s/       Tormod Rognlien /s/       Barbro Braastad /s/    
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7.2 Ledere i lokallaga 2014 - 2015

7.1 Styret i Oppland Bondelag 2014 - 2015

7.0 Tillitsvalgte

7.0 Tillitsvalgte

7.1 Styret Oppland Bondelag 2014 - 2015

Navn Adresse Mobil e-post 
Trond Ellingsbø, leder 2676 Heidal 913 76 286 tronell@online.no 

Jon Lerhol, nestleder 2975 Vang i Valdres 934 13 000 jon@lerhol.no 

Hans Gunstad 3520 Jevnaker 913 54 273 ha-gun@online.no 

Per Heringstad      2676 Heidal 481 37 110 per-her@online.no 

Monica Susann Kvalsvik Klette 2838 Snertingdal 414 56 224 m.klette@online.no 

Magnhild Grimsrud (OBK) 2636 Øyer  958 35 868 magnhild.grimsrud@gmail.com 

Tormod Rognlien (OBU) 2657 Svatsum 482 72 717 tormod.rognlien@gmail.com 

Barbro Braastad (1. vara) 2634 Fåvang 950 77 905 ba-braa@online.no 

Mikkel Bakkegard (2. vara) 2850 Lena 907 00 700 mikkel@gile.no 

Jon Finborud (3. vara)  2636 Øyer 996 31 969 jon-fin@online.no 

7.2 LEDERE I LOKALLAGA 2014 - 2015
Lokallag Fornavn Poststed Mobil E-Post
Fåberg Bondelag Ole Kr. Jensvoll 2608 LILLEHAMMER 48170851 olekjens@online.no
Vardal Bondelag Ingunn Iren Mæhlum 2822 BYBRUA 99215745 ingunniren@hotmail.com
Biri Bondelag Kristina Hegge 2836 BIRI 95739496 kristina.hegge@gmail.com
Snertingdal Bondelag Ole Seegaard 2838 SNERTINGDAL 95981601 Ole.seegaard@gmail.com
Dovre Bondelag Egil Romsås 2663 DOVRESKOGEN 97093995 eoromsa@online.no
Lesja Bondelag Aasmund Kolstad 2665 LESJA 97560274 post@kolstadgard.no

Lesjaskog Bondelag Lars Erik Bjølverud 2668 LESJASKOG 95275450 larsbjol@start.no
Skjåk Bondelag Per Øyvind Ørjasæter 2693 NORDBERG 95292912 korjaset@bbnett.no
Lom Bondelag Hans Martin Graffer 2685 GARMO 48060553 hans.graffer@fjellnett.no
Sel og Vågå Bondelag Per Heringstad 2677 NEDRE HEIDAL 48137110 per-her@online.no
Nord-Fron Bondelag Marthe Dypdalen 2640 VINSTRA 91548144 mdypdalen@yahoo.no
Kvikne Bondelag Ola Masseng Sylte 2640 VINSTRA 91718012 ola.sylte@tine.no
Sør-Fron Bondelag Marita Aanekre 2647 SØR-FRON 90510068 marita@aanekre.no

Ringebu Bondelag Kjell Arne Kaus  2630 RINGEBU 91330261 kakaus@online.no
Fåvang Bondelag Barbro Braastad 2634 FÅVANG 95077905 ba-braa@online.no
Øyer-Tretten Bondelag Mona Iren Svegården 2636 ØYER 90856185 msvegaar@live.no
Gausdal Bondelag Anders Hole Fyksen 2651 Ø. GAUSDAL 97142090 anders.fyksen@gmail.com
Østre Toten Bondelag Lars H. Foss 2849 KAPP 95048584 fosslars@hotmail.com

Kolbu Bondelag Magnus Bjerkeengen 2850 LENA 41476885 bjerkeengen@hotmail.com

Vestre Toten Bondelag Edvard Løken 2830 RAUFOSS 41237240 edvlok@hotmail.com
Eina Bondelag Åge Martin Kløvrud 2843 EINA 90219396 a-m-kloe@online.no
Jevnaker Bondelag Knut Stormdal 3520 JEVNAKER 90916111 knut@stormdal.no
Lunner Bondelag Andreas Høiby 2730 LUNNER 91120408 andhoeib@online.no
Gran Bondelag Kåre Andre Ensrud 2750 GRAN 97710769 kaensrud@hotmail.com

Brandbu Bondelag Mari Sangnæs 2760 BRANDBU 92068680 sangnaes@start.no
Søndre Land Bondelag Pål Odnæs 2864 FALL 90563541 odnes.p@gmail.com

Nordre Land Bondelag Harald Tønderum 2870 DOKKA 91114084 harald_toenderum@online.no
Torpa Bondelag Ola K. Ruud 2870 DOKKA 90591409 ola-kru@online.no
Sør-Aurdal Bondelag Sjur Olmhus 2930 BAGN 91815374 solmhus@gmail.com
Etnedal Bondelag Arve Bergsbakken 2890 ETNEDAL 97168015 arve.bergsbakken@etnedal.kommun

Nord-Aurdal Bondelag Henrik Grøndalen 2910 AURDAL 90659647 henrigro@online.no
Vestre Slidre Bondelag Morten Helland 2960 RØN 95027209 mortenhelland@bbnett.no

Øystre Slidre Bondelag Ole Kristian Oldre 2940 HEGGENES 90566410 okoldre@gmail.com
Vang Bondelag Arne Havro 2975 VANG I VALDRES 95216650 arnhavro@online.no



 
ÅRSMELDING  2014OPPLAND BONDELAG24

 

8.0 Fylkeskontoret
Oppland Bondelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer. Kontoret er felles for Oppland Bondelag, Oppland Bygdekvinnelag og 
Oppland Bygdeungdomslag.

Ansatte i 2014:

Ola Råbøl: Organisasjonssjef

Astrid Simengård: Rådgiver i 60% stilling 

Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

Tåle Willerud: Førstekonsulent i 50% stilling

I tillegg til de organisasjonene som er nevnt her, har kontoret sekretærfunksjonene for:
- Landbruksråd Innlandet, et fellesråd for landbruksorganisasjonene i Hedmark og Oppland.
- Bondens Marked Lillehammer 

Fra v. Tåle Willerud, Ola Råbøl , Jorunn Løvdal, Astrid Simengård
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Skadeforebyggende tiltak er 
viktig! Fortsatt har vi svært 
mange branner i driftsbygninger 
i landbruket i Norge. 2013 ble 
dessverre også et brannår.

70 % av brannene skyldes feil på 
elektrisk anlegg eller feil ved 
bruken av elektrisk utstyr. 

Sørg for at det elektriske 
anlegget på gården din er i 
orden. Sørg for å ha avtale om 
elkontroll med termografering  
– da får du betydelig rabatt på 
forsikringene også.

Det skal ikke skje 
ulykker på min gård!

 
Ring oss  

på 03100,  
eller snakk med 
din forsikrings - 

rådgiver

!
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