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Lederen har ordet      
I 2015 ble Landbruksstrategier for 

Finnmark 2015-2020 vedtatt i 

Finnmark fylkeskommune og er det 

første politiske styringsdokument som 

omhandler landbruk i vårt fylke. Vi har 

deltatt i arbeidet over lang tid og jeg er 

glad for at landbruket får fastslått 

status som en svært viktig næring i 

fylket vårt, en status som er helt på sin 

plass. For perioden som kommer er det 

viktig at de mål og strategier som er 

satt følges opp både av politikerne og 

av alle aktører som jobber med eller i 

landbruk i det daglige.  

  
 

Til tross for en del støy etter jordbruksforhandlingene er det likevel verdt å merke seg 

at distriktsprofilen er uendret, noe som er av særdeles stor viktighet for oss i 

Finnmark. Det er imidlertid flere bærebjelker i den norske landbruksmodellen som er 

særs viktige for oss, og konsekvensene kan bli store dersom de blir rokket ved. Da 

tenker jeg spesielt på mottaksplikten og henteplikten som samvirkebedriftene har i 

dag. Denne saken har vi hatt mye fokus på i 2015 og det må vi også ha i året vi har 

foran oss.  

 

Beitesesongen har vært sterkt preget av tap til rovvilt. I Tana og Nesseby fikk 

slagbjørn herje fritt i to måneder før Staten grep inn med egne ressurser. Det er 

fortvilende at midlene til forvaltning av rovvilt ikke kan disponeres på en måte som 

tar ut skadedyr raskt og effektivt. Vi ser også at antall jerv er langt over bestandsmålet 

og at det ikke lykkes å ta ut kvoten under lisensjakta. Det er et statlig ansvar å gjøre 

særskilte grep før neste beitesesong, og det eneste som virker er at tallet på rovdyr 

holdes så nært bestandsmålet som mulig. 

 

Det er gledelig at mange gode krefter samlet seg for å starte en ny runde med Trainee 

i landbruket høsten 2015. Dette skjer bare i Finnmark! Det ga grunnlaget for også å 

starte opp en ny klasse med nettbasert agronomutdanning fra Tana videregående 

skole. Mange har en annen yrkesbakgrunn når de tar over gården, og det er derfor 

viktig med et tilbud som passer også for denne gruppen. Det store søkertallet viser at 

det er behov for et slikt utdanningstilbud. 
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Det har vært store endringer administrativt dette året.  Etter vel 11 år som 

organisasjonssjef i Finnmark Bondelag har Veronica Andersen gått over i en annen 

jobb. Finnmark Bondelag har vært heldig som har nytt godt av hennes store 

kunnskap og iherdige arbeid i så lang tid, og hun skal ha en stor takk for innsatsen. 

Sekretariatet hos Troms Bondelag takkes for å ha bistått oss i de tre månedene 

kontoret vårt var ubemannet. Vår nye organisasjonssjef Terje Balandin er nå kommet 

godt inn i jobben, og jeg håper vil bemanne kontoret i lang tid. 

 

Rundt i lokallagene er det gjort mye godt arbeid og engasjementet har vært på mange 

hold, fra arealsaker og kamp om matjorda til medlemsarbeid og sosiale 

arrangementer. Medlemstallet har nådd nye høyder og det vitner om at det er stor 

oppslutning om Finnmarksjordbruket. Takk til alle som har bidratt til å synliggjøre 

bonden og det bondens arbeid betyr for samfunnet. Ved å åpne gården for gjester, 

ved å spørre etter våre varer i butikken, ved å dele på sosiale medier og ved å snakke 

med lokalpolitikeren om landbrukspolitikk, så er dere alle med på dugnaden! 

 

Grete-Liv Olaussen   

 
 
 
 
 

 
Foto: Eva K Bjørnstad 
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Styrets arbeid og sammensetning 
 
Verv  Navn  Andre verv og 

representasjoner  
Leder Grete Liv Olaussen Styremedlem i Innovasjon 

Norge Finnmark, Leder i 
Nordnorsk landbruksråd 

Nestleder Markus Heiberg Leder av verveutvalg i 
Finnmark Bondelag, 
medlem av naturbrukskole 
prosjekt 

Medlem May Conny Johansen Medlem av verveutvalg i 
Finnmark Bondelag, HMS-
kontakt for Finnmark 
Bondelag 

Medlem Truls Halvari rovvilt kontakt  
Rekruttering / 
omdømmebygging 
ansvarlig 

Medlem Nils Andreas Tornensis Medlem av verveutvalg i 
Finnmark Bondelag 
Mat/lokalmat  

1.varamedlem Viggo Myhre  
2 varamedlem Knut Arne Mikalsen  
3 varamedlem Joacim Førster  
 

 
Bildet viser ett fulltallig styre i Finnmark Bondelag 2015. Fra venstre: Markus Heiberg, May Conny Johansen, 
Grete Liv Olaussen, Truls Halvari og Nils Andreas Tornensis 
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Lokallagsaktivitet 
For de lokallagene som fylkeskontoret har mottatt årsmelding i fra står det følgende om 
aktiviteten: 
  

Alta Bondelag  
Kan vise til ett år med god aktivitet.  
Følgende er blant annet å lese i deres årsmelding; 
 
Jordbruksforhandlingene – Arbeidssmøte der tidligere organisasjonssjef og 
fylkesleder var med som innledende foredragsholdere. Etterpå gjennomgikk man 
studieheftet. Hadde også en kampanje der man sto på stand på Amfi og hadde 
bondetesten for de som ønsket i tillegg til å dele ut jogurt og juice. 
Kursing av tillitsvalgte – Ble avholdt på meieriet, der tidligere organisasjonssjef, 
Veronica Andersen var foreleser. 
Medlems-/ fjøsmøte – Tema var kalvestell der veterinær Lena Iversen var 
foredragsholder. Møtet ble holdt hos Jorra Samdrift. 
Avlastningsvei – Det ble nedsatt ett arbeidsutvalg som jobbet med høring om 
avlastningsveien. De leverte ett høringssvar innen fristen gikk ut 17.04.15 
 
Lokallaget har også deltatt på årsmøte og 
ledermøte til Finnmark Bondelag. De har 
levert høringsinnspill i forbindelse med 
revidert forskrift om tilskudd til 
regionale miljøtiltak i jordbruket i 
Finnmark. Har også deltatt på møter i 
SMIL-gruppa i kommunen, deltatt på 
årlig dialogmøte med reindrifta og flere, 
sendt innspill til valgprogram til alle 
politiske parti i Alta. 
 
På årsmøtet til Alta bondelag 29. oktober 
2015 så takket Eva K. Bjørnstad av som 
leder, og Jørn Suhr ble valgt som ny 
leder av lokallaget. 
 
 
 
 
Bildet viser tidligere organisasjonssjef 
Veronica Andersen som foredragsholder for 
Alta Bondelag. Foto: Eva K. Bjørnstad 
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Porsanger Bondelag  
Saker Porsanger Bondelag har jobbet med i 2015: 

 Vært delaktig i prosjektet: Utvalgt kulturlandskap i landbruket, bl.a. i møter 

med kommunen og Fylkesmannens Landbruksavdeling 

 Gitt innspill til jordbruksforhandlingene 

 Leder John Inge og Geir Kåre Pettersen deltok på årsmøtet i Finnmark 

Bondelag. 

 Gitt høringsinnspill til Porsanger kommune om konsesjonssak og gitt uttalelse 

om oppfølging av konsesjonsloven. 

 Leserinnlegg om naustsaken i Sandvik. 

 Politisk arbeid før valget med å sette jordbruk på den politiske agendaen. 

 Innspill til regionalt miljøprogram (RMP) 

 Porsanger Bondelag har støttet fagtur til Island for 11 av sine medlemmer. 

Turen til Island gikk 18.-22. mars.           

 Åpen gård ble arrangert på gården hos Mona og John Inge Henriksen den 23. 

august.  Nærmere 250 besøkende var innom gården denne søndagen. 

Arrangementet var svært vellykket med godt vær og med servering av grillmat 

fra Nortura, kaffe, kaker, smaksprøver fra Tine m.m. som en fin ramme rundt.  

Vi viste fram sauer, høner og kalver. Det var anledning å ri på islandshester og 

se på gjeterhundoppvisning. 

John Inge Henriksen gikk av på årsmøtet til Porsanger Bondelag 24. oktober 2015 etter 
mange års tjeneste, og Einar Andersen ble valgt som ny leder. 
 

 
Bildet viser påtroppende leder i Porsanger Bondelag, Einar Andersen (t.v.) og avtroppende mangeårig 
leder John Inge Henriksen. 
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Karasjok Bondelag  
Blant annet følgende aktiviteter ble gjennomført i 2014/2015 

 Lokallaget har hatt møte med FeFO der tema var problematikken rundt elg og 
rundballer.  

 Møte og sosial sammenkomst hos Engholm  

 Gjennomførte åpen gård både i 2014 og 2015. 

 Karasjok har prosjektert, planlagt og arrangert studietur til Island som ble 
gjennomført i lag med Porsanger Bondelag.  

 Har gjennomført en storstilt vervekampanje 

 Deltatt på ledermøtet i Finnmark Bondelag 
 
Årsmøtet ble gjennomført 6. juni for 2014. Årsmøte for 2015 ble gjennomført 4. januar 
2016. 
 
På årsmøtet i juni så ble Tor Mikkel Eira valgt som ny leder i lokallaget.  

 
Bildet viser Karasjok og Porsanger Bondelag på studietur til Island 

 
 

Kautokeino Bondelag  
Ble gjennomført årsmøte i lokallaget for 2014 5. mai 2015.  
 
Ole Klemet Hætta sitter i styringsgruppa for "Jordbruk og vekst i Avjuvarre"-prosjekt. 
Ved at han gir seg som bonde så overtar Jon Evald Hætta hans plass i styringsgruppa. 
 
Ole Klemet Hætta gikk av som mangeårig leder i Kautokeino bondelag og Nils Andreas 
Tornensis tok over som ny leder. 
 
 
 



 

 

 
10 

Tana Bondelag  
Tana Bondelag kan igjen vise til ett aktivt år, og følgende temaer er noe av det som er 
gjennomført i lokallaget i 2014/2015: 

 Lokallaget har gitt innspill til jordbruksforhandlingene. Arbeidet til innspill ble 
gjort samtidig med bondelagskafe på Polmak Gjestegård. 

  Har deltatt på både årsmøtet og ledermøtet i Finnmark Bondelag  

 Gjennomførte landbrukspolitisk kurs 26. februar, der Anders Huus fra Norges 
Bondelag var foredragsholder. Det var 25 personer til stede på kurset. 

 Tana Bondelag har gjennomført kampanjer og aksjoner, både i forkant av 
forhandlingene og mens forhandlingene foregikk. Blant annet ble det gjennomført 
en aksjon oppe ved Polmak grensestasjon den 11. mai, der media stilte opp. 

 Var initiativtaker og med arrangør til landbrukspolitisk debatt i Tana for 
fylkespolitikerne i lag med Finnmark bondelag 

 Har jobbet aktivt opp i mot den anstrengte beitesituasjonen som har vært i Tana 
sommeren 2015 med store tap av sau på beite. 

 
Årsmøtet i Tana Bondelag for 2015 ble gjennomført 29. oktober. Fylkesleder deltok på 
møtet. Laila H. Berntsen ble gjenvalgt som leder. 
 

 
Bildet viser Terese Nyborg fra Tana Kommune som holder innlegg til årsmøtet i Tana Bondelag 
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Laksefjord Bondelag (fra årsmeldinga til laksefjord bondelag) 
 
Vi startet året med studiering foran jordbruksforhandlingene, som grunnlag for uttalelse til 
fylkeslaget. Studieringen ble avsluttet med filmkveld der vi så «Søsken til evig tid».  
Vi har hatt førpåske tur til Idrettslagshytta på ski og/eller skuter. Der ble det servert pølser 
med brød, kaffe og sjokolade.  

 
Som vanlig har vi hatt kaffe på låven hver torsdag fra mai til september. Her er det ikke 
fastlagt program, men vi løser mange verdensproblemer og utfordringer i 
landbrukspolitikken. 
Vekstsesongen ble avsluttet med Geir Wirkolas slåttegrøt, med spekemat, kaffe og 
sjokoladekake.  
Styret har vært representert på ledermøtet i Finnmark Bondelag. 
Det har vært avholdt to styremøter.  
 
På årsmøtet deres i 2015 så ble trakk Lise Skreddernes seg som leder i lokallaget, og 
Wiggo Myhre er nyvalgt leder. 
 
 

Nordre Varanger Bondelag (fra årsmeldinga til Nordre Varanger) 
Saker det er jobbet med i løpet av året: 

 Styret møtte rovviltnemnda, 08.06.2015, saker som ble drøftet, mange observasjoner av jerv, 
bruk med store tap til rovdyr, lite effektiv sporing og kartlegging av jerv på Varangerhalvøya. 

 Styremøte 28.06.2015. Høringsuttalelse for kongekrabbefiske. 

 Nesseby bygdelags rettighetskrav mot FeFo. 

 Møte med Tana Bondelag ang rovdyrsituasjonen i Tana og Varanger. 

 Fellesmøte med Tana kommune, Tana Bondelag og Nordre Varanger Bondelag ang 
kommunale jaktlag. 

 Politisk arbeid  

Årsmøte for 2015 ble avholdt 22. oktober. Tilstede var fylkesleder og organisasjonssjef. Bjørn 
Tore Søfting ble gjenvalgt som leder for lokallagt. 
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Medlemsutvikling 
Medlemsutviklingen i Finnmark har vært veldig bra i 2015 med en medlemsvekst på 9,5 

%. Dette er andre året på rad at vi har størst prosentvis økning i medlemstallet blant alle 

fylkene i landet. 

Vi lå faktisk an til en nedgang i 2015 inntil vi gjennomførte ledermøtet i starten av 

november. På ledermøtet igangsatte fylkesstyret en vervekampanje som lokallagene 

virkelig har tatt på alvor, noe som ga 33 nye medlemmer i 2015. 

Finnmark Bondelag 
Antall per 
31.12.2014 

Antall per 
31.12.2015 Endring Endring % Nye Utmeldte 

Ingen lokallagstilknytning 2 3 1 50,0 % 1 0 

Nordre Varanger Bondelag 22 23 1 4,5 % 5 1 

Kautokeino Bondelag 10 8 -2 -20,0 % 1 3 

Alta Bondelag 95 106 11 11,6 % 20 9 

Porsanger Bondelag 49 53 4 8,2 % 8 3 

Karasjok Bondelag 19 28 9 47,4 % 8 2 

Laksefjord Bondelag 22 22 0 0,0 % 2 2 

Veidnes Bondelag 13 14 1 7,7 % 1 0 

Tana Bondelag 114 122 8 7,0 % 16 3 

Totalt 346 379 33 9,5 % 62 23 

 

 
Bildet er fra åpen gård i Porsanger 2015 der fylkesleder er dommer i melkespann kasting 
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Aktuelle saker i 2015/2016 
 
Årsmøtet vedtok følgende punkter som prioriterte arbeidsområder for 2015/2016 

 Medlemsverving 

 Jordbruksforhandlingene 

 Politisk arbeid 

 Opplæring av tillitsvalgte 
 

 
 
Fylkesstyret har i tillegg til de prioriterte sakene blant annet vært engasjert i følgende 
høringer og saker i 2015 /2016: 

 Høring - Konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og 
vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn 
på det andre rikets område 

 Høring - forskrift om kompensasjon for produksjonstap ved påvisning av 
MRSA 

 Høring-Reguleringsplan for ny avlastningsveg, trinn 1, Hjemmeluft - Alta 
sentrum 

 Høring på revidert forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak 
 Utarbeidelse av beredskapsplan ved kriser og alvorlige hendelser 
 Høring – Forslag på endring av regelverk på kongekrabbefisket 
 Høring - markedsbalanseringsutvalget 
 Høring - Løsdriftskrav 2024 
 Høring - Revisjon av strategisk plan for FeFo 
 Høring - Forvaltningsplan for Seiland Nasjonalpark 
 Høring - Tiltaksplan 2016 for regionalt næringsprogram 
 Høring - innspill til jordbruksmelding  
 Høring - Endring i reindriftsloven og forslag til forskrift 
 Høring - Endring i Finnmarksloven mv 
 Finnmark Bondelag har jobbet og støttet opp om arbeidet med Finnmark 

Fylkeskommune sin ”landbruksstrategi for Finnmark 2015 – 2020”. 
 Fylkesstyret og fylkeskontoret har lagt ned mye tid på rovdyrforvaltningen 

det siste året, deriblant med arbeid opp i mot media, politisk påvirkning, 
press på forvaltning med mer. 

 Fylkeslaget gjennomførte aksjon i Vadsø i forkant av 
jordbruksforhandlingene der det ble delt ut smaksprøver av 
lokalproduserte produkter, slik som Kesam og Thulefjord. Hanne Harila 
deltok på vegne av Nordre Varanger. 
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Utdeling av lokale produkter i Vadsø i forkant av jordbruksforhandlingene, ved Hanne Harila. Foto: 
Grete Liv Olaussen 

Jordbruksforhandlingene 2015  
Etter å ha fått ett brudd med regjeringspartiene i 2014 så var det knyttet stor spenning til 
årets forhandlinger. Bondelaget hadde ett press på seg for å få igjennom en avtale for å 
sikre eksistensen til forhandlingsinstituttet. Regjering på den annen side opplevde å få 
påplusninger på deres tilbud etter behandlingene på stortinget etter bruddet i fjor, noe 
som er svært uvanlig og ubehagelig for regjeringen.  
 
Tilbudet fra regjeringen var svært dårlig i år også. Men så opplevde man noe som er 
svært sjeldent, det kom ett oppdatert tilbud fra staten. Dette tilbudet var nok laget med 
tanke på at det skulle få flertall på stortinget ved ett eventuelt brudd.  
 
På tampen av forhandlingene valgte Bonde og småbrukerlaget å trekke seg mens 
Bondelag valgte å fortsette litt til. Som kjent ble det til slutt en avtale der man fikk tilført 
45 million kroner i påplusning på budsjett i tillegg til økte målpriser. 
 
Viktige seire med årets forhandlinger var at man faktisk fikk økt ramma med 45 millioner 
samtidig som FRP har gått på valg at man ønsker tilnærmet å halvere støtten. Det var 
viktig med en avtale for å sikre forhandlingsinstituttet. Man klarte også å stoppe 
utvidelsen av kvotesoner. Dette er viktig da det er det viktigste hjelpemidlet innen 
melkeproduksjonen for å sikre ett landbruk over hele landet. 
 
Største utfordringen med årets avtale var lammeslakttilskuddet. Bondelaget har her sagt 
at her har man involvert medlemmene for lite i oppbyggingen av kravet til staten, saken 
var uheldig, og burde vært unngått. 
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Sammendrag av uttalelsen til jordbruksforhandlingene  
 
De mest prioriterte sakene i 2015 er:  
- Distriktsprofilen på tilskuddsordningene må beholdes og styrkes  
- Styrke økonomien til bonden  
- Frakttilskudd  
- Investeringsordningene må styrkes med ekstra budsjettmidler for å møte fremtidig behov og for 
å stimulere til rekruttering  
- Grovfôrbasert husdyrhold skal prioriteres gjennom beitetilskudd, og areal- og 
kulturlandskapstilskudd.  
 
Fjorårets forhandlinger endte i brudd, og organisasjonen jobbet hardt opp mot samarbeidspartiene 
og opposisjonspartiene foran Stortingets behandling av avtalen. Resultatet var at jordbruksavtalen 
ble noe endret og litt forbedret i forhold til det som var statens tilbud. Samarbeidspartiene har i 
vinter signalisert at denne praksisen ikke kan fortsette. Det fryktes at en slik praksis over tid vil 
sette forhandlingsinstituttet på spill.  
 
Finnmark Bondelag ønsker at forhandlingsutvalget må ha ambisjoner om å oppnå kronemessig lik 
inntektsutvikling som lønnsmottakere og tetting av inntektsgapet. Finnmark Bondelag mener det 
er viktig å sikre et lønnsnivå til bonden som gir tilstrekkelig inntekt, og hvis man skal oppnå 
målene om å øke matproduksjonen i landet, må man prioritere økt inntekt til matprodusentene.  
 
Finnmark Bondelag er usikre på om det er ønskelig å bryte forhandlingene dersom ikke 
inntektsgapet tettes. Hvis man oppnår gjennomslag for andre viktige ting eller en ellers god 
fordeling, kan man velge å akseptere et tilbud som ligger noen under kravet. Omtrent halvparten 
av lokallagene som har uttalt seg, mener det må bli opp til forhandlingsutvalget å vurdere et brudd 
i forhandlingene, etter hvilke opplysninger der oppnår gjennom forhandlingsprosessen.  
 
Det er behov for en mer regionalt differensiert landbrukspolitikk som tar bedre høyde for 
distriktsvise utfordringer. Landbruket skal fortsatt ha en bosettings- og sysselsettingsmessig 
betydning i fremtiden, og da må man få på plass virkemidler som gjør at bøndene velger å 
fortsette med produksjonen i stedet for å gå inn i andre sektorer. Virkemidlene må målrettes mot 
de mest sårbare områdene, og Finnmark må prioriteres.  
 
Distriktsprofilen er helt nødvendig for en lønnsom produksjon i hele landet. Det er viktig for 
Finnmark Bondelag at virkemidlene benyttes på distriktstilskudd for melk, kjøtt og egg, da denne 
ordningen er helt avgjørende for å få en god økonomi i drifta. Godt utformede fraktordninger 
bidrar til inntektsutjevning mellom anleggsnære og anleggsfjerne produsenter, og dermed direkte 
inntektseffekt for bøndene i distriktene. Vi ber derfor om at det i årets oppgjør blir økt inndekning 
på fraktkostnader.  
 
Når det gjelder ”terrorbalansen” i Norsk Landbruk, altså produksjonsfordelingen mellom korn og 

gras, så mener Finnmark Bondelag at kornprisen må økes, men prisøkningen må nedskrives med 
prisnedskrivningstilskudd og samtidig må prisen på husdyrprodukter økes. 
 
Finnmark Bondelag mener at kombinasjonsbruket utnytter gårdens ressurser på en best mulig 
måte, og bør belønnes med økonomisk stimuli. Finnmark Bondelag har ikke ønsker om at de store 
produsentene skal prioriteres når budsjettmidlene skal fordeles. Vi mener ar det bør arbeides for 
en enda sterkere strukturprofil, med mer støtte til de første dyra. Økonomien i landbruket må være 
såpass god for de små og mellomstore brukene at det ikke ligger et krav om utvidelse for å kunne 
bygge nytt eller ved generasjonsskifte.  
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Det er ikke ønskelig å endre støttestrukturen, jordbruksavtalen må forbli slik den er innrettet i dag, 
den fungerer godt for å stimulere til å utnytte jordbruksarealet i hele landet. Det er viktig å 
beholde kornproduksjonen der dette er mulig, og satse på de grasbaserte næringene ellers i landet.  
 
Beite- og grovfôrbasert landbruk er viktig i nord og representerer mattrygghet og åpne 
kulturlandskap. Dette er produksjoner som også ivaretar pleie av utmarka, og det er derfor viktig å 
stimulere disse produksjonene. Økonomisk skal disse prioriteres gjennom beitetilskudd, og areal- 
og kulturlandskapstilskudd.  
 
For å stimulere til økt produksjon av grovfôr må grøftetilskuddet økes slik at flere tar tak i 
agronomiske tiltak og ser seg råd til å drenere produksjonsarealet. Det er også ønskelig å etablere 
nydyrkingstilskudd i områder med lite grovfôrareal.  
 
Når det gjelder rekruttering til næringa, vil tilgang på investeringstilskudd være av stor betydning. 
Investeringsordningene må styrkes med ekstra budsjettmidler for å møte fremtidige behov. 
Finnmark Bondelag anser det i tillegg som svært viktig å innføre en rekrutteringsordning over 
jordbruksavtalen etter modell av traineeprosjektet som er gjennomført og avsluttet i Finnmark. 
 

Årsmøtet 2015  
 
Årsmøtet i Finnmark Bondelag ble avholdt i Alta på Scandic Hotell den 18-19 februar. 
Det var til sammen 17 stemmeberettigede tilstede på møtet. 
 
Blant gjestene var Arne Magnus Aasen (Norges Bondelag), Ole Nikolai Skulberg 
(felleskjøpet, John Karlsen (Rovviltnemnda region 8), Johan Borgenvik (Prosjekt 
Jordbruk og vekst i Ávjovárri), Geir Ove Bakken (Finnmark Ap), Bente Haug (Finnmark 
Fylkeskommune), Roar Haug (Finnmark Landbruksrådgivning), Svein Iversen 
(Finnmark KrF), Per Gunnar Sønvisen (Gjensidige), Silje K. Muotka (Sametinget) og 
Jorunn Mikkelsen (Fagforbundet) 
 
Tema for årsmøtet i 2015 var:  
- Landbruket i et samfunnsregnskap  

- Korn /kraftfôrpolitikkens betydning for 
Finnmarksjordbruket.  

- Strategisk arbeid i Finnmark Bondelag  
 
 
 
 
Bildet: 
Vegard Hykkerud ble takket av under 
middagen på årsmøtet for sin innsats som 
styremedlem i Finnmark Bondelag av 
fylkesleder, Grete Liv Olaussen. Merete 
Sabbasen Helander gikk også av som 
styrerepresentant på dette årsmøtet. 
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Fra generaldebatten  
 
Følgende tema ble berørt under generaldebatten: 
- Konsesjonslov og driveplikt v/ Grete Liv Olaussen  
- Inntektsnivået i landbruket v/ Grete Liv Olaussen  
- Evaluering av Trainee-ordninga og veien videre v/ Karianne Holm-Varsi  
- Innrettinga av tilskuddsordninga og hvor viktig dagens ordning er for Finnmarkslandbruket v/ 
Ulf Ballo  
- Kan landbruket overleve dagens rovdyrpolitikk v/ Arild Wiltmann Kero  
- Landbruket har en kommunikasjonsutfordring der man for ofte framstår som ”sytete” v/ Ole 
Nikolai Skulberg 
- Få på plass virkemidler som stimulerer til kvalitet v/ Vegard Hykkerud.  
- Bortfall av tilskudd til generasjonsskiftet v/ John Inge Henriksen 
- Salg og utleie av melkekvoter v/ Sven Anderssen 
- Større fokus på agronomi i fôrproduksjonen v/ Sven Anderssen  
- Samvirkets rolle i markedsbalanseringa v/ Laila H. Berntsen  
- Vilkårene for kjøttproduksjonen v/ Ulf Ballo 
- FeFos praksis for kjøp av jord v/Arild Wiltmann Kero  
- Rådgivningstjenesten fokus - egne behov eller bondens økonomi? v/ Arne Magnus Aasen 
- Landbrukspolitikk er distriktspolitikk v/ Arne Magnus Aasen.  
- Styrkning av kornøkonomi og fraktordninger v/ Laila H. Berntsen 
 

 

Årsmøteuttalelse  

Norge trenger bonden i Finnmark! 
Vi produserer råvarer til lokal mat, vi holder landskapet åpent og våre bedrifter skaper 
arbeidsplasser over hele fylket. Bøndene i Finnmark kan og vil bidra enda mer til samfunnet 
ved å produsere mer mat til folket. 
  
Finnmarks dyrkbare arealer og utmark gir kvalitetskjøtt og god melk. God og rasjonell bruk 
av grasarealene, sammen med en effektiv politikk for produksjon av korn og kraftfôr i Norge, 
er løsninga for å øke matproduksjonen i fylket.  
 
Finnmarksbøndene tar samfunnsansvaret det er å produsere mat til en økende befolkning, og 
da trenger vi en forutsigbar landbrukspolitikk for å gjøre jobben.  
 
Rovdyr og beitedyr går ikke i lag. Forvaltninga av rovdyr er feilslått. Finnmark Bondelag 
krever at vedtak gjøres om til handling og at fastsatt kvote blir tatt ut.  
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Årets lokallag 2014
I 2014 delte Tana og Alta Bondelag
prisen som årets lokallag i Finnmark.

De fikk prisen på bakgrunn av høy
styreaktivitet, gode medlemsaktiviteter,
synlig i lokalmiljøet og høy aktivitet opp i
mot aksjoner, både før og etter bruddet i
jord bruksforhandlingene.

Bildet viser leder i Tana Bondelag, Laila Hagalid
Berntsen (tv) og Eva Bjørnstad (th), leder i Alta
Bondelag motta r utmerkelse for årets lokallag.

Landbrukspolitisk debatt
30 august ble det gjennomført en landbrukspolitisk debatt for fylkespolitikere i Tana.
Dette var ett samarbeidsprosjekt mellom fylkeslaget og initiativtaker Tana Bondelag.

Det er veldig bra å få lagt fokus på landbrukets utfordringer, så tett opp i mot kommune -
og fylkestingsvalget. Fylk estoppene fra de forskjellige partiene stilte til debatten. Som
møteledere stilte Bjørn Thorstein Hildonen og Alf Helge Jensen

De fleste partiene, bortsett fra Høyre lovet at de ønsket å videreføre Tana Videregående
skole. FRP kunne ikke love at de ønsket landbruksutdanninga i Tana, men de ønsket å
videreføre skolen.
Alle partiene ønsket et mer effektivt uttak av skadedyr, så snart skadefellingen foreligger ,
e n n dagens regelverk legger til rette for .

Deltagende partier fra høyre; FRP v/ Bengt Rune Strife lt, Høyre v/ Jo Inge Hesjevik, Kystpartiet v/
Bengt Stabrun Johansen, KrF v/ Astrid Daniloff, MDG v/ Ellen Marie Winther , Venstre v/ Trine
Noodt, SP v/ Fred Johnsen, SV v/Johnny Ingebrigtsen og AP v/ Runar Sjåstad
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Ledermøtet 2015  
Møtet ble i år gjennomført på Ongajoksætra 2-3 november.  
 
Det deltok til sammen 16 medlemmer fra fylkesstyret og lokallagene. 7 av 8 lokallag 
deltok.  
 
Hovedtema for møtet var jordvern og rovdyrpolitikk. Eivind Fjellhammer fra Agri 
analyse holdt foredrag som gikk på temaet vei, boligbygging, industriområder kontra 
jordvern, Reidar Olsen fra Alta kommune var innom og ga en statusrapport om 
avlastningsveien gjennom Alta, Sverre Pavel fra FeFo snakket om deres rolle på 
eiendomsspørsmål, rovviltansvarlig fra Norges Bondelag, Finn Erling Ødegård ga en 
status om rovdyrsituasjonen i Norge og andre nestleder i Norges Bondelag, Brita 
Skallerud ga en innføring rundt det som skjer i Bondelaget for tiden. 
 
Andre gjester på møtet var jordbrukssjef i Alta, Signe Olaussen, Karianne Holm-Varsi fra 
fylkesmannen, leder i rovviltnemnda, region 8, John Karlsen i tillegg til 
rovdyrkoordinator i Øst- og Vest-Finnmark, Saga Svavarsdottir og Even Halvorsrud. 

  

 
Bildet viser en del av deltagerne på ledermøtet. Foto Grete Liv Olaussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
20 

Regnskap 2015 esultat fylke 

Navn Kontonr Regnskap 
2015 

Budsjett 
2015  

Regnskap 
2014 

Salgsinntekter  -2 750,00 -2 000,00 0,00 

Andre inntekter  -664 259,00 -633 000,00 -686 015,00 

 3930 - Gjensidige samarbeidsavtale 0,00 0,00 -1 152,00 

 3960 - Div refusjoner -1 090,00 0,00 0,00 

 3990 - Rammetilskudd -317 000,00 -317 000,00 -381 000,00 

 3991 - Fylkesleder -259 000,00 -259 000,00 -241 000,00 

 3992 - Opplæring tillitsvalgte -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

 3993 - Støtte Aktive lokallag -30 169,00 -25 000,00 -30 863,00 

 3995 - Intern fordeling -25 000,00 0,00 0,00 

Sum inntekter  -667 009,00 -635 000,00 -686 015,00 

Lønnskostnader  424 250,33 389 500,00 279 600,00 

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

 5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 244 550,00 267 500,00 157 600,00 

 5330 - Fast godtgj.honorar till.valgt 110 000,00 110 000,00 110 000,00 

 5400 - Arbeidsgiveravgift 51 700,33 0,00 0,00 

 5990/5260 - Andre personalkostnader 6000,00 0,00 0,00 

Driftskostnader  344 225,58 319 500,00 240 129,12 

 6390 - Andre kostnader lokaler 29 755,00 0,00 0,00 

 6732 - Honorar 
foredr/underv/underh/illustrasj/produksj. 

15 799,00 0,00 0,00 

 6790 - Andre fremmede tjenester 475,00 8 000,00 1 159,72 

 6800/6940 – Kontorrekvisita/porto 2613,00 0,00 0,00 

 7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 90 109,50 104 000,00 76 713,40 

 7140 - Flybilletter 44 473,24 39 000,00 0,00 

 7142/7190/7190 - Reisekostnader 34518,00 0,00 11539,00 

 7195 - UTGÅTT _ Refusjon reiseutgifter 574,00 0,00 0,00 

 7210 - Interne møter 14 821,20 59 000,00 13 606,00 

 7220/7330 - Møtekostnader 56023,64 73 000,00 88 339,00 

 7310/7312 - Annonser,kunngjøringer 10 388,00 0,00 8625,00 

 7332 - Markedsmateriell 4 540,00 3 000,00 2 242,00 

 7420 - Gaver 9 970,00 8 500,00 3 405,00 

 7706 - Aktivitetsavh. utbetaling/aktivitet 
lokallag 

30 166,00 25 000,00 34 500,00 

Sum kostnader  768 475,91 709 000,00 519 729,12 

Driftsresultat  101 466,91 74 000,00 -166 285,88 

Finansresultat  -2 043,28 -12 000,00 -10 277,07 

Resultat  99 423,63 62 000,00 -176 562,95 
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Fylkeskontorets ansatte  
Veronica Andersen, tidligere organisasjonssjef i Finnmark Bondelag søkte om permisjon 

i fra stillingen i ett år fra 1. mars da hun ble oppnevnt som medlem av 

Finnmarkskommisjonen. Terje Balandin ble ansatt i vikariatet og begynte i stillingen 1. 

juni. I de tre månedene kontoret sto ubemannet så fikk man støtte i fra fylkeskontoret i 

Troms 

 

Veronica Andersen har nu før nyttår sagt opp sin stilling, og det betyr at stillingen vil bli 

lyst ut som fast stilling etter nyttår. Finnmark Bondelag vil benytte anledningen til å 

takke Veronica Andersen for svært god innsats i sin stilling som organisasjonssjef i 

Finnmark Bondelag og ønske henne lykke til på veien videre. 

 

 

 

 

Tillitsvalgte i Finnmark Bondelag 2015 

Verv Navn Valg år 
Valgt ant 

år Sted 

Leder Grete Liv Olaussen 2015 1 Russenes 

Nestleder Markus Heiberg 2015 1 Tana 

Styremedlem " 2015 2 " 

Styremedlem May Conny Johansen 2014 2 Alta 

Styremedlem Truls Halvari 2014 2 Tana 

Styremedlem Nils Andreas Tornensis 2015 2 Kautokeino 

1. varamedlem Viggo Myhre 2015 1 Lebesby 

2.varamedlem Knut Arne Mikalsen 2015 1 Langfjordbotn 

3.varamedlem Joachim Førster 2015 1 Kautokeino 

Utsending til NB årsmøte Truls Halvari 2014 2 Tana 

Utsending til NB årsmøte Markus Heiberg 2015 2 Tana 

Utsending til NB årsmøte Nils Andreas Tornensis 2015 2 Kautokeino 

1. Varautsending NB årsmøte Sven Andersen 2015 1 Tana 

2. Varautsending NB årsmøte Viggo Myhre 2015 1 Lebesby 

3. Varautsending NB årsmøte Joachim Førster 2015 1 Kautokeino 

4. Varautsending NB årsmøte Org.sjef FB 2015 1   

Møteleder for 2016 Sven Andersen 2015 1 Tana 

Settemøteleder Vegard Hykkerud 2015 1 Alta 

Leder i valgkomite John Inge Henriksen 2015 1 Indre Billefjord 

Medlemmer i valgkomite " 2015 2 " 

Medlemmer i valgkomite Mari Trosten 2015 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Ola Losvar 2015 2 Alta 

Medlemmer i valgkomite Jan Svendsen 2014 2 Tana 

Medlemmer i valgkomite Joachim Førster 2014 2 Kautokeino 

1. varamedlem i valgkomite Odd Birkeland 2015 1 Lebesby 

2. varamedlem i valgkomite Fred Johnsen 2015 1 Tana 
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