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Årsmelding 2015 
 

I forkant av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. mars 2015 ble det holdt næringskonferanse 
med tema ”Norsk mat på bordet?” med hele 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde. 

(Foto: Arild Erlien) 
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Landbruket i Møre og Romsdal 
står for ein tidel av grovfôrbasert 

husdyrhald i landet og gir 
Mat og Miljø frå levande Bygder – 

og Arbeid til kvar tiande sysselsette 
 

ÅRSMELDING 
 

MØRE OG ROMSDAL 
BONDELAG 

 

2015 
 

Møre og Romsdal Bondelag 
Postadresse: 

Postboks 2047, 6402 Molde 
 

Besøksadresse: 
Fannestrandveien 63 (Felleskjøpet) 

 

Telefon:  71 20 28 90 
Mob/SMS:  41 41 88 71 

 

Direkte telefonnr. ansatte 
Arnar Lyche 41 41 88 71 
Arild Erlien  99 72 63 99 
Atle Frantzen  90 95 47 87 
Rose Bergslid 93 00 38 08 
Per Eldar Nakken 92 09 34 02 

 

Bank Norges Bondelag: 
8101.05.12891 

 

Org nr: NO 939 678 670 
 

E-post: 
more.romsdal@bondelaget.no  

 

Heimeside på internett: 
www.bondelaget.no/moreogromsdal  

Mørebenken på årsmøtet i Norges  
Bondelag 10.-11. juni 2015 på Lille-
hammer: F.v.: Petter Melchior, Nord-
dal, Anne Katrine Jensen, Gjemnes, 
påtroppende styremedlem i Norges 
Bondelag, Oddveig Gikling-Bjørnå, 
Sunndal, nestleder Gunnhild Overvoll, 
Stranda, fylkesleder Inge Martin 
Karlsvik, Eide, Odd Helge Gangstad, 
Midsund, Oddvar Mikkelsen, Surna-
dal, Vegard Smenes, Averøy, og  
avtroppende styremedlem i Norges 
Bondelag, Nina Kolltveit Sæter,  
Surnadal. (Foto: Arnar Lyche). 
 

 

mailto:more.romsdal@bondelaget.no
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 

I forkant av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. mars 2015 ble det holdt næringskonferanse 
med tema ”Norsk mat på bordet?” med hele 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell. (Foto: Arild Erlien) 

 

 

1.1. Årsmøtet 2015 
ble holdt fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Sei-
let Hotel i Molde.  
     I forkant av fylkesårsmøtet var det 6. mars kl. 10.00 – 
16.15 næringskonferanse med tema ”norsk mat på bor-
det?” med 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell. 
     Konferansen samlet mange bønder, rådgivere, forvalt-
ning, politikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regn-
skapskontor, banker, jordbrukssjefer og landbrukskontore-
ne i kommunene, og andre som har et varmt hjerte for lokal 
matproduksjon og norsk mat på bordet, og ble den gode 
møteplassen der ”hele” landbruket i Møre og Romsdal 
samlet seg til dialog og inspirasjon.  
     Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, Bon-
de- og Småbrukerlaget og Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal, og inngikk som en del av faglagenes fylkesårsmøter og 
Fylkesmannens samling for landbruksansatte i kommunene 
(se program og omtale kap. 4.2) 
 
     Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag åpnet fredag 6. 
mars kl. 17.00, og fortsatte lørdag 7. mars kl. 09.00-13.30. 
     På årsmøtet møtte det 57 personer med stemmerett, av 
disse 49 utsendinger fra 38 lokallag, ordfører i årsmøtet 
Oddvar Tynes, styremedlem i Norges Bondelag, Nina Koll-
tveit Sæter, 5 i fylkesstyret og 1 fra M&R Bygdekvinnelag.  
     Totalt deltok det 76 personer på årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag. Inviterte gjester og påmeldte uten 
stemmerett var generalsekretær i Norges Bondelag, Per 
Skorge, æresmedlemmene Guttorm Kjelsvik, Vestnes, Gun-
nar Waagen, Tingvoll og Gunnar Wentzel, Molde, 2. og 3. 
vara til styret Petter Melchior og Oddvar Mikkelsen, va-
raordstyrer Ivar Aae, 3 fra valgnemnda som ikke var utsen-
ding til årsmøtet og 5 fra fylkeskontoret.  
     Videre deltok styremedlem i Felleskjøpet Agri, Oddhild 
Saure, Ørsta, leder i M&R Sau- og Geit, Odd Bjarne Bjørdal, 
Ørsta, fylkesleder i TYR, Asbjørn Dahlen, Gjemnes, fylkes-
kontakt i Landkreditt, Othild Tjugen, Eide. 
     Styremedlem i Norges Bondelag, Nina Kolltveit Sæter, 
møtte også for Tine Midt, medlem i valgnemnda, Birgit 
Oline Kjerstad, møtte for Tine Vest, og leder i Sunndal Bon-
delag, Oddveig Gikling-Bjørnå, møtte for Nortura. 

     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra sam-
arbeidende organisasjoner var blant de 180 deltakerne som 
deltok bare på næringskonferansen fredag. 
     I fylkesleders tale ved Inge Martin Karlsvik og årsmøte-
tale ved generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, 
ble mange aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utford-
ringer og muligheter for Bondelaget tatt opp. Talene dan-
net grunnlag for den påfølgende generaldebatt.  
     Organisasjonssjef Arnar Lyche orienterte om medlemssi-
tuasjonen og medlemsverving i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Årsmøtet godkjente årsmelding 2014, regnskap 2014, 
arbeids- og tiltaksplan 2015-2016 og budsjett for 2015. 
     I generaldebatten ble innsendt forslag fra Ørskog Bonde-
lag om RMP oversendt fylkesstyret til videre behandling. 
     Innkommen sak fra Eidsdal og Norddal Bondelag om 
vedtektsendring om antall styremedlemmer i lokallagene 
ble oversendt fylkesstyret til vurdering om saka skal frem-
mes som årsmøtesak i Norges Bondelag i 2016. 
 

Årsmøtet vedtok å sende ut to uttaler: 
 

UTTALE 1: Framtidas matproduksjon  
Verdens befolkning vil nærme seg 10 milliarder innen 2050. 
Det vil legge et voldsomt press på både land- og sjøbasert 
matproduksjon. Samtidig er det økt fokus på at maten er 
trygg og at produksjonsmåtene tar hensyn til blant annet 
miljø og klima. 
     Norge har et mål om økt produksjon av mat basert på 
våre egne ressurser, men utviklingen går motsatt vei. Bruk 
av importert fôr øker på bekostning av våre egne ressurser. 
Hvorfor er det slik? Krav om effektiv og billig produksjon 
legger press på høy ytelse hos våre husdyr. Konsekvensen, 
både for husdyr og fiskeoppdrett, blir økt bruk av importer-
te fôrråvarer. Dette har konsekvenser som hverken er mil-
jø- eller klimavennlig. 
     Det koster å produsere mat i Norge. Vil vi ha billig mat 
betyr det at deler av kostnadene ikke er inkludert i produk-
tet vi kjøper. Kostnader som blant annet belastes et annet 
land, bonden, klima eller miljø.    Veien mot økt norsk mat-
produksjon med bruk av egne ressurser krever at økono-
miske virkemidler tilpasses ønsket utvikling. Politikere og 
samfunn må i tilstrekkelig grad anerkjenne og belønne 
bonden for bærekraftig matproduksjon. 



4 

  
Det deltok totalt 76 utsendinger og gjester på årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 2015. (Foto: Arild Erlien). 

 
 

UTTALE 2: Norge treng bonden 
Underskotet av norsk storfekjøtt er forventa å bli om lag 
7 600 tonn i 2015. For sau er talet 1 200 tonn. Eit underskot 
som vert dekt opp av import. Dette er produkt vi har dei 
beste naturgitte føresetnader for å produsere i Norge. For å 
auke produksjonen av småfe på utmarksressursane må vi 
ha ei fornuftig forvalting av rovdyra. Vi har ubrukte ressur-
sar i utmarka nok til å doble talet på beitedyr. I tillegg opp-
lever mange av fylka i landet at ein stor del av dyrkamarka 
vert lagt brakk og gror att. Samtidig har Norge vedtatt ei 
målsetting om at matproduksjonen skal auke i takt med 
befolkningsveksten. Det er utfordrande når utviklinga går 
motsett veg av målsettinga.  
     Vi ynskjer å bruke våre eigne ressursar til å produsere 
storfe- og sauekjøtt. Da må vi verdsette bonden sitt arbeid. 
I tillegg treng vi bønder der arealressursane ligg. Forholda 
for jordbruksdrift varierer mykje frå nord til sør og aust til 
vest. Enkelte distrikt har lettdreve jord. Der kan få bønder 
effektivt drive jorda. Andre distrikt, der mykje av jorda er 
både bratt og oppdelt i små skifter, trengst fleire bønder til 
å gjere jobben. Vårt varierte land gjer at vi treng både bøn-
der som driv stort og bønder som driv mindre. Sidan 2000 
har omtrent 10 % av jordbruksarealet i M&R  gått ut av 
drift. Skal vi greie å auke vår matproduksjon treng vi bønder 
i bygdene, og driftsstorleik og produksjonsomfang må bli 
tilpassa dei naturgitte føresetnader – ikkje omvendt. 

Valg 
Inge Martin Karlsvik, Eide, ble gjenvalgt som fylkesleder. 
Gunnhild Overvoll, Stranda, ble ny nestleder etter Anne 
Katrine Jensen, Gjemnes, som fortsetter som styremedlem. 
Odd Helge Gangstad, Midsund, var ikke på valg til styret. 
Petter Melchior, Norddal, ble valgt til nytt styremedlem 
etter Arne Rekkedal, Ørsta, som ikke tok gjenvalg etter fire 
år i styret. Også fast møtende 1. vara Trond Malmedal, 
Fræna, stilte ikke til gjenvalg. 
     Årsmøtet valgte tre nye varamedlemmer til styret: Odd-
var Mikkelsen, Surnadal, som møter fast, Vegard Smenes, 
Averøy og Tore Våde, Volda.  

 
Ordstyrer Oddvar Tynes (t.v.) og leder Inge Martin Karlsvik 

Rauma Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 
Under årsmøtemiddagen ble Rauma Bondelag utnevnt til 
Aktivt Lokallag 2014. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik over-
rekte vandrepremien, trekofferten, til leder Anders Øverbø 
og nestleder Stig Brøste. Aktivt Lokallag i hvert fylke får kr 
5.000 frå Norges Bondelag. Laget går videre til konkurran-
sen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. 
     Styret i M&R Bondelag vil som «Aktivt Lokallag» for 2014 
utnevne et lag som gjennom flere år har vært dyktige på 
medlemsverving, de har mange og gode medlemsaktivite-
ter og er ofte å se i media med utspill og kommentarer.  
     Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2014: Uttale til 
jordbruksforhandlingene, Julebord, Medlemsskriv med info 
om aktiviteter, Informert om landbruk på møte i lokallag for 
Venstre, Arrangert 5 kafemøter i nov, jan, feb, mars og 
april, Medlemsmøte, Arrangert fjøsmøte med over 50 del-
takere, Arrangert pizza-kveld etter førsteslåtten, Arrangert 
todagers medlemstur til Agrisjå, Stand på martna, Mange 
gode mediaoppslag om saker i lokallaget, Deltatt på møter 
om veterinærsituasjonen og uttale om samarbeidet blant 
veterinærene, Innspill/uttale om planprogram kommune-
plan, Kontakt med brannvesen om ansvarsforhold når bøn-
der deltar i brannslukking, Gjennomført prosjektet med 
mange mediaoppslag. 
     Organisert og deltatt i aksjoner jordbruksforhandlingene, 
Øvingskvelder for ”trommegruppe” for evt. brudd i jord-
bruksforhandlingene, Innspilt video og tatt bilder av 
”trommegruppa”, Under markeringa med sine sterke vir-
kemidler 14. mai ved bruddet i forhandlingene fikk laget 
stort mediaoppmøte med besøk av TV2, NRK M&R, både 
radio og TV og lokalavisene. TV-innslagene derfra gikk i 
nyhetssendinger nesten et helt døgn. Både filmen og grup-
pebildet ble brukt av Norges Bondelag i markedsføringa av 
opptoget i Oslo 20. mai. 

 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte, trekoffer-

ten til leder Anders Øverbø og nestleder Stig Brøste i 
Rauma Bondelag. Til høyre generalsekretær i Norges Bon-

delag, Per Skorge (Foto: Arild Erlien). 
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1.2 Styret 
Inge Martin Karlsvik, Eide - fylkesleder fra 2010 (nestleder fra 2008 og styremedlem fra 2005) 
Gunnhild Overvoll, Stranda  - nestleder fra 2015 (styremedlem fra 2013) 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes - styremedlem (nestleder 2013-2015 og styremedlem fra 2006) 
Odd Helge Gangstad, Midsund  - styremedlem fra 2012 (gikk ut av styret 2. oktober 2015) 
Petter Melchior, Norddal  - styremedlem fra 2015 (2. vara fra 2011 og 3.vara fra 2010) 
Merete Bolme, Sunndal  - nestleder Bygdekvinnelaget 
Edvard Bele Sæterbø, Surnadal - leder Bygdeungdomslaget 
 

Vararepresentanter til styret: 
1 vara: Oddvar Mikkelsen, Surnadal – møter fast 
 valgt 2015 (3.vara fra 2012)  
2 vara: Vegard Smenes, Averøy – valgt 2015 
3 vara: Tore Våde, Volda – valgt 2015 
 

Fritak for verv 
Styremedlem Odd Helge Gangstad ble i oktober 2015 valgt 
til ny ordfører i Midsund. På styremøtet 2. oktober fikk han 
fritak for verv i fylkeslaget. Følgende endringer ble gjort 
gjeldende fram til årsmøtet i mars 2016: 
1. vara Oddvar Mikkelsen, Surnadal, rykket opp i styret. 
2. vara Vegard Smenes, Averøy, rykket opp som til 1.vara. 
3. vara Tore Våde, Volda, rykket opp til 2. vara. 
 

1.3 Ordstyrer i årsmøtet: 
Ordstyrer: Oddvar Tynes, Stranda – valgt 2012 
Varaordstyrer: Trond Malmedal, Fræna – valgt 2015 
 

1.4. Utsendinger til årsmøtet i 
Norges Bondelag 2015: 
1. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (2014/2015)  Møtt 
2. Odd Helge Gangstad, Midsund (2014/2015)  Møtt 
3. Gunnhild Overvoll, Stranda (2015/2016)  Møtt 
4. Petter Melchior, Norddal  (2015/2016)  Møtt 
5. Oddvar Mikkelsen  (2015)   Møtt 
6. Vegard Smenes  (2015)   Møtt 
 

Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år: 
1.  Tore Våde, Volda 
2.  Anne Saltrø Polden, Surnadal 
3.  Grete Skar Misfjord, Vestnes 
4.  Audun Skjervøy, Valldal 
5.  Anders Øverbø, Rauma 
6.  Organisasjonssjefen i M&R Bondelag 

1.5. Valgnemnd 
Birgit Oline Kjerstad, Haram (n.-leder) (2014/2015/2016) 
Jens Kristian Eikrem, Tingvoll (2014/2015/2016) 
Bente B. Solenes, Gjemnes (leder) (2015/2016/2017) 
Knut Hustad, Ørsta (2016/2017/2018) 
Anders Øverbø, Rauma (2016/2017/2018) 
Varamedlem for 1 år: 1) Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2) 
Arne Rekkedal, Ørsta 3) Jorunn Gunnerød, Molde 
 

 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik takket Arne Rekkedal 
(bildet over) for 4 år i styret og Trond Malmedal (bildet 

under) for 3 år som første vara. (Foto: Arild Erlien). 

 

Fylkesstyret  
etter årsmøtet 2015. 

Foran f.v.:  
Petter Melchior, 

Anne Katrine Jensen, 
nestleder Gunnhild 

Overvoll, fylkesleder 
Inge Martin Karlsvik. 
Odd Helge Gangstad. 
Bak varamedlemmer 

fra høyre  
Oddvar Mikkelsen, 
Vegard Smenes og 

Tore Våde.  
(Foto Arild Erlien). 
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1.6. Utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte 2015/2016: 
 

Utval/arbeidsorgan: Representant 2015/2016 
Arbeidsutvalet/Mediautvalet:  Leiar, nestleiar, org sjef   

Styremedlem Norges Bondelag til juni -15 Nina Kolltveit valgt 2013 

Styremedlem Norges Bondelag fra juni -15 Oddveig Gikling-Bjørnå valgt 2015 

Ordførar årsmøtet Norges Bondelag:   Arne Magnus Aasen valgt 2013  

Representantskap i Norges Bondelag:  Leiar vara nestleiar 

Landbruksselskapet M&R:  Leiar vara nestleiar 

Grøntsektoren:  Audun Skjervøy,   vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget:  Odd Helge Gangstad (til okt) - Oddvar Mikkelsen (fra okt) 

Bygdeungdomslaget:  Anne Katrine Jensen 

Den Norske Matfestivalen, Ålesund: Anne Katrine Jensen 

Samarbeidsutval Gjensidige:   Leiar, org sjef 

Styret Innovasjon Norge:  Anne Katrine Jensen 

Rovdyrtalsperson:  Oddvar Mikkelsen 

Kulturlandskapsgruppa Landbruksavdelinga: Odd Helge Gangstad (til okt) - Petter Melchior (fra okt)   

Distriktsrådet HV 11:  Per Devold, Rauma    vara: Anne Katrine Jensen 

4 H – årsmøtet:  Odd Helge Gangstad (til okt -15) 
Anne Katrine Jensen (fra okt -15) 

Inn på Tunet:  Gunnhild Overvoll 

Prosjekt Auka smågrisproduksjon styringsgruppe:  
(Avsluttet 1. mai 2015) 

Hans Frafjord (Org.-sjef) 

Samarbeidsrådet landbruket Midt-Norge:  Inge Martin Karlsvik 

Skuleutvalet Gjermundnes landbr.-skule:  Anne Katrine Jensen, vara: org.-sjef 

Småsamfunnsgruppe FMLA:  Petter Melchior 

Rådgivende utvalg for verneområdestyret i  
Trollheimen:  

Oddvar Mikkelsen 
(repr. for Bondelagene i M&R og Sør-Tr.lag) 

Faglig rådgivende utvalg for Reinheimen:  Fridjon Døving. Vara: Geir Arne Myren. 

Falig rådgivende utvalg for Geiranger-Herdalen Inger Johanne Tafjord 

Prosjekt Grønn Forsking Midt-Norge Kontaktperson: Gunnhild Overvoll  

"Storfeprosjektet på Sunnmøre"  Gunnhild  Overvoll 

Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk M&R” Styringsgruppa: Odd Helge Gangstad (til okt -15) 
Arnar Lyche  (fra okt -15) 

Prosjekt "Auka sau- og storfekjøtproduksjon” Leder styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik 

Prosjekt ”Fortsatt gardsdrift?” Leder styringsgruppa: Inge Martin Karlsvik 
 

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

 Gunnar Waagen, Tingvoll  (Utnemnt på årsmøtet 2007) 

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

 Jørgen Holte, Volda (Utnemnt på årsmøtet 2013) 
 

Samarbeidande organisasjonar og samarbeidsorgan med sekretariat 
ved Bondelagskontoret: 

 Møre og Romsdal Bygdekvinnelag:  Leder Ingunn Talgø, Tingvoll. Sekretær Rose Bergslid 

 Møre og Romsdal Bygdeungdomslag:  Leder Edvard Bele Sæterbø, Surnadal. Sekretær: Fylkeskontoret 
 

Samarbeidande advokatkontor: 
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz ved advokat Ole Houlder Rødstøl. Julsundvn. 4, 6412 Molde.  
Tlf. 71 24 94 00 – e-post: ohr@ovgj.no  
Advokatfirmaet er lokalisert i Molde, Kristiansund og Ålesund, og avdelingskontor på Sunndalsøra, Åndals-
nes, Ørsta og Sjøholt. 

mailto:ohr@ovgj.no
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2. Arbeidet i styret 
 

2.1 Styremøter 
 

I meldingsperioden er det holdt 9 styremøter, ett av disse 
som telefonmøte, og behandlet 52 saker. 
    Til fire av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredatoer, 
som er tatt til orientering i styret. 
     4 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde. 
29. januar ble det holdt telefonstyremøte. 
11. februar ble styremøtet holdt på Skarstua på Skaret. 
Representanter fra MR Slakteri AS, som er tenkt lokalisert 
på Vestnes, presenterte planene og hadde samtale med 
styret om et nytt bondeeid slakteri i fylket. 
11. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjone-
ne til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. 
Ingebrigt Henden fra Halsa møtte til drøfting om samdrifter 
fra kl. 10.00-10.30. Styremøtet ble holdt på Skarstua på 
Skaret. (se side 10) 
15. og 16. april var styret og ansatte i Møre og Romsdal 
Bondelag på besøk i Troms og møte med styret i Troms 
Bondelag. Troms Bondelag hadde lagt opp et program med 
nyttige og interessante gardsbesøk og bedriftsbesøk. Sty-
remøte ble holdt 16. april på Rundhaug Gjestegård i Troms. 
1. juni deltok utsendingene til årsmøtet i Norges Bondelag 
på Lillehammer i juni. Møtet ble holdt på Felleskjøpets 
møterom i Molde. 
9. september, 2. oktober og 4. november ble styremøtene 
holdt på Felleskjøpets møterom i Molde. 
8 og 9. desember var det styremøte på Angvik Gamle Han-
delssted i Gjemnes. Styret var først på gardsbesøk hos As-
bjørn Dahlen, fylkesleder TYR, på Osmarka i Gjemnes, og 
gardsbesøk hos John Henry Flemsæter mellom Osmarka og 
Gjemnes, som driver med båsfjøs med 30 melkekyr, men 
det er usikkert hvem som overtar garden. 
 
 

2.2. Saker i styret 
 

SAK 4/2015: Regnskap 2014 
Styret vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet: Regnskapet for 
Møre og Romsdal Bondelag for 2014 er godkjent med at-
terhald om Norges Bondelags revisor sin godkjenning. 
Regnskapet er gjort opp med et årsunderskudd på kr 
25.281,49. Egenkapitalen 1.1.2015 er kr 1.181.582,41 
 

SAK 5/2015: Budsjett 2015 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet 
 

SAK 6/2015: Årsmelding for Møre og Romsdal 
Bondelag 2014 
Styret godkjenner årsmelding for Møre og Romsdal Bonde-
lag 2014 
 

SAK 8/2015: Årsmøtet M&R Bondelag 
Styret vedtar program og sakliste, og drøfter uttaler og 
forslag til redaksjonsnemnd for fylkesårsmøtet. 
 

 
Styret var i desember på gardsbesøk hos John Henry Flem-

sæter (i grønn FK-dress) i Gjemnes. (Foto: Arild Erlien). 
 
SAK 9/2015: Vedtektsendring 
På styremøtet 11. februar drøftes skriv frå Eidsdal og Nord-
dal Bondelag om vedtektsendring om antall styremedlem-
mer i lokallaga. Styret viser til vedtektene om at endring av 
lover skal være styret i Norges Bondelag i hende innen 1. 
februar det året årsmøtet skal holdes. Styret vil be årsmøtet 
i M&R Bondelag 6.-7. mars gjøre vedtak om at saka blir 
oversendt fylkesstyret til vurdering om saka skal fremmes 
som årsmøtesak i Norges Bondelag i 2016. 
 

SAK 10/2015: Vinner av Aktivt Lokallag 
Styret utpeker vinner av Aktivt Lokallag 2014, som blir ut-
nevnt på fylkesårsmøtet. 
 

SAK 11/2015: Medlemsverving 
Styret slutter seg til plan for verving i fem punkter. 
 

SAK 12/2015: Valg til årsmøtet Norges Bondelag 
Styret sender brev til valgnemnda der fylkeslaget kommer 
med vurdering av aktuelle kandidater slik det kom fram i 
drøftinga i styret. Forslag på kandidater er fortrolig og føl-
ger som vedlegg til protokollen. 
 

SAK 13/2015: Kvotejakt på gaupe 2015 
Det blir ikke sendt klage på vedtak om oppretting av kvote-
jaktsområde for Romsdalshalvøya. Vedtaket i Klima og 
miljødepartementet er endelig og kan ikke påklages. Men 
styret vil sende brev til departementet om innføring av nytt 
kvoteområde og prosessen rundt dette. 
 

SAK 14/2015: Uttale jordbruksforhandlingene 2015 
Styret vedtar uttalen for Møre og Romsdal Bondelag foran 
jordbruksforhandlingene 2015 i lag med representanter for 
samarbeidende organisasjoner i utvidet styremøte. Styret 
er igjen imponert over mange og gode uttaler fra de lokale 
Bondelag i fylket og fra samarbeidende organ. 
 

SAK 15/2015: Oppsummering av næringskonfe-
ransen og årsmøtet 
Styret sier i sin oppsummering at de er tilfreds med gjen-
nomføringa av konferansen og årsmøtet. 
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Møre og Romsdal og Troms med felles styremøte 16. april 

på Rundhaug Gjestegård i Troms. (Foto: Arild Erlien) 

 

SAK 16/2015: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret drøfter og vedtar fordeling av representanter til 
utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte i Møre og 
Romsdal Bondelag 2015/2016. 
 

SAK 18/2015: Aksjonsplaner 
Styret slutter seg til sentrale planer og gjennomføring av 
aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksforhandlingene, med 
åpning for lokale endringer og justeringer med bakgrunn i 
det som kom fram i styrets drøfting. Fylkeskontoret utar-
beider planer for M&R som sendes til Norges Bondelag. 
 

SAK 19/2015: RMP og forslag Ørskog Bondelag 
Fra fylkesårsmøtet oversendt forslag fra Ørskog Bondelag 
om RMP. Styret vedtar at på bakgrunn av innspill fra lokale 
Bondelag vil styret i Møre og Romsdal Bondelag ta initiativ 
til at ordninga blir evaluert. 
 

SAK 20/2015: Malawi-prosjektet og sak til  
årsmøtet i Norges Bondelag 
Møre og Romsdal Bondelag vil fremme forslag overfor års-
møtet i Norges Bondelag om at fem kroner i økt personlig 
kontingent utover ordinær økning blir økemerket Malawi-
prosjektet. 
 

SAK 21/2015: Jordbruksforhandlingene 2015 –  
Fylkesstyret støtter Norges Bondelags beslutning om å 
inngå avtale i årets jordbruksforhandlinger, men Møre og 
Romsdal Bondelag hadde håpet på en enda bedre avtale. 
Styret merker seg at det i årets avtale er viktige saker Bon-
delaget ikke har fått gjennomslag for. En skulle gjerne sør-
get for en sterkere stimulering av de minste og mellomsto-
re gårdsbrukene, kornproduksjonen og beholdt frakttil-
skudd til pelsdyrfòr.  Styret mener kommunikasjonsarbeidet 
i Bondelaget i etterkant av inngått jordbruksavtale kunne 
vært handtert på en bedre måte. Det gjelder bl.a. saka om 
lammeslakttilskudd. 
 

SAK 22/2015: Årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret og utsendingene diskuterte sakene som skal opp på 
årsmøtet. 
 

SAK 24/2015: Møteplan høst 2015 / vår 2016 
Styret fastsetter på styremøte 1. juni opplegg, datoer og 
aktiviteter for høsten 2015 og våren 2016. 

SAK 25/2015: Forslag til kandidater til faste  
utvalg i Norges Bondelag 2015/2016 
Styret foreslår disse kandidatene fra Møre og Romsdal: 
Audun Skjervøy, Norddal, til grøntutvalget, og Gunnhild 
Overvoll, Stranda, til miljø og kvalitetsutvalget. 
 

SAK 26/2015: PR-arbeid for M&R Bondelag 
Styret slutter seg til framlagt opplegg/tilbud fra Siem fyr AS 
om å drive mer aktivt PR-arbeid. Målet er å komme mer på 
banen gjennom bevisst og strategisk kommunikasjonsar-
beid. (Ved votering var det stemmelikhet, 3 stemte for og 3 
stemte imot. Vedtatt med fylkesleders dobbeltstemme.) 
 

SAK 27/2015: Deltakelse på lokallagsårsmøtene 
Styret fordeler deltakelse i lokallagsårsmøtene. Lokale års-
møter er en viktig øvingsarena for fylkesstyremedlemmene, 
og en viktig arena for meningsutveksling mellom medlem-
mer og signal fra lokallaga inn til fylkesstyret. 
 

SAK 28/2015: Evaluering av markedsbalansering 
Møre og Romsdal Bondelag vil på det sterkeste fraråde 
både avviklingsalternativet og bransjealternativet. På grunn 
av økt risiko vil det legge en tung demper på bøndenes 
investeringsvilje. Møre og Romsdal, med sin topografi, vil 
bli ekstra sterkt rammet viss slike tiltak settes i verk. Vi har 
tro på at dagens ordning med fordel kan forbedres og stiller 
oss derfor bak forenklingsforslaget. 
 

SAK 29/2015: Prioriterte saker og oppfølging av 
valget 
Fylkeslaget vil sende informasjon om aktuelle saker fra 
næringa til alle ordførere, varaordførere og kommunesty-
remedlemmer, og til alle i fylkestinget. Lokallagene opp-
fordres til å drive påvirkningsarbeid overfor politikerne og 
invitere seg selv til de nye kommunestyrene. Fylkeslaget 
arrangerer seminar om konsesjonsloven for politikere. 
 

SAK 30/2015: Fra fjord og jord til bord – søknad 
fra Klippfiskakademiet 
Styret drøfter søknad om økonomisk støtte fra Klippfisk-
akademiet i Ålesund til prosjektet ”Fra fjord og jord til 
bord”. Styret sier i sitt vedtak at Bondelaget er en konting-
entorganisasjon, og har ikke økonomiske midler som kan 
brukes til å støtte denne typen prosjekt. Styret i M&R Bon-
delag er positiv til prosjektet, og ser verdien og nytten av et 
tverrfaglig formidlings- og undervisningsprosjekt til førsko-
lebarn, barne- og ungdomsskolen, videregående skole m.fl. 
M&R Bondelag er innstilt på samarbeid om kurs, markeds-
føring m.m. dersom Klippfiskakademiet ønsker det. 
 

SAK 31/2015: Den Norske Matfestivalen – eva-
luering av Bondelagets arbeid og engasjement 
Styret ønsker å arrangere fagdag neste år i samarbeid med 
andre organisasjoner. Styret mener fylkeslaget bør ha akti-
viteter under festivalen i samarbeid med lokallagene med 
fokus på barn og unge, familier. Fylkeslaget tar initiativ til 
arbeidsmøte med ledelsen i festivalen før jul. 
 

SAK 34/2015: Plansjer årsmøterunden lokallaga 
Aktuelle tema som kan brukes i foredrag på årsmøterunden 
blir lagt fram og gjennomgått på møtet. 
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SAK 35/2015:  Endring i fylkesstyret og utval 
Fylkesstyret innvilger fritak for verv i fylkeslaget for styre-
medlem Odd Helge Gangstad da han er valgt til ny ordfører 
i Midsund. Opprykk for vara blir gjort gjeldende fram til 
årsmøtet i mars 2016: 
 

SAK 36/2015: Uttale løsdriftskravet 2024 
Fylkesstyret foreslår i sin høringsuttale til Norges Bondelag 
om løsdriftskravet 2024 at dato for krav om løsdrift fjernes, 
og det blir tillatt å drive videre i eksisterende båsfjøs så 
lenge båsfjøset er i forskriftsmessig stand. 
 

SAK 39/2015: Jordbruksforhandlingene 2016 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i styrets drøfting til styremøtene på nyåret. Styret 
sender forslag til uttale for jordbruksforhandlingene 2016 
til lokallagene for høringsinnspill til fylkeslaget. Høringsfrist 
19. februar 2016.  
 

SAK 40/2015: Regional delplan klima og energi 
Styret drøftet regional delplan for klima og energi om må-
lene for landbruket. Fylkeskontoret sender innspill til Fyl-
kesmannen på bakgrunn av det som kom fram i styret. 
 

SAK 41/2015: Regionalt næringsprogram 
Fylkesstyret har følgende innspill til Regionalt næringspro-
gram for 2016: Investeringer i produksjonsanlegg: Det kan 
gis investeringstilskudd med inntil 30 prosent av godkjent 
kostnadsoverslag. Tilskuddet er avgrenset oppover til kr 
2.000.000. Selv om prognosene for neste år fra Nortura 
viser overskudd av sau- og lammekjøtt, må det fortsatt 
være mulig å få tildelt investeringsmidler til sauefjøs i 2016. 
 

SAK 42/2015: AgriAnalyse prosjektdirektiv om 
Kanaliseringspolitikk, distrikt, struktur.... 
Fylkesstyret stiller seg positiv til arbeidet med distriktsrap-
port felles for Vestlandet. Fylkeskontoret tar kontakt med 
Hordaland Bondelag om at Møre og Romsdal vil arbeide 
med finansiering. Bakgrunnen er at Arbeidsutvalgene i 
fylkesbondelagene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre 
og Romsdal på møte i Bergen 18. november snakket om å 
innhente hjelp fra Agri Analyse for å få belyst ulike sider av 
distrikts- og kanaliseringspolitikken. Målet er ikke først og 
fremst å få ei historiebeskriving. Men en håper at solid 
dokumentasjon omkring historisk utvikling og de ulike vir-
kemidlene/tiltakene som har vært forsøkt i landbrukspoli-
tikken opp gjennom tidene, kan være med å forklare da-
gens situasjon. En ser det som viktig at en får fram sam-
menhengene og hvordan felles mål må nåes gjennom ulike 
virkemiddel ut fra distrikt, struktur osv.  
 

SAK 43/2015: Videreføre arbeidet forskning i M&R 
Møre og Romsdal Bondelag ser viktigheten av arbeidet i 
Grønn forskning videreføres. Styret støtter arbeidet med å 
forsøke å finansiere opp en 100 prosent stilling som fast 
koordinator for arbeidet. (Vedtaket vedtatt mot 1 stemme). 
 

SAK 44/2015: Oppsummering av årsmøterunden 
Gjennomføring har vært vellykket med fordeling av styre-
medlemmer på møtene. Det er nyttig og lærerikt for styre-
medlemmer å besøke nye lokallag hvert år. Det bør være 
praksis at det skal være besøk på alle årsmøter fra styret 
eller kontoret. Både lokallagene og fylkeslaget må fortsatt  

 
Geitebonde Petter Melchior (t.v.) stilte med gaver til aktø-
rene på landbrukskonferansen i mars. Her sammen med 
daglig leder i Matmerk, Nina Sundqvist og syngende kon-

feransier Aasmund Nordstoga. (Foto: Arild Erlien). 
 
 

jobbe med å gjøre årsmøtearenaen så spennende at vi får 
medlemmer til å komme på møtet. Fylkeslaget mener 
kommunevise lag kan være faglig og politisk viktig for Bon-
delaget slik det også er i andre organisasjoner. Styret vil 
vurdere å opprette  fadderordning for lokallagene. 
 

SAK 45/2015: Tildeling «Aktivt Lokallagsmidlar» 
Styret fordeler kr 192.975 i Aktivt Lokallagsmidler for 2015 
til lokallaga. Styret er imponert og svært glad for de mange 
gode aktivitetene som er i lokallaga på utadretta tiltak, 
tilbud til medlemmene og medlemsverving.   
 

SAK 46/2015: Evaluering ledermøtet i Stjørdal 
Styret tar med seg det som kom fram i sitt videre arbeid. 
Styret er fornøyd med arrangementet og sitter igjen med et 
positivt helhetsinntrykk, spesielt dag 1 landbrukskonferan-
sen.  Men styret ønsker ikke at det arrangeres så store 
samlinger oftere enn hvert tredje år. Arenaen blir veldig 
stor. Fylkesbondelagt har behov for å ha fokus på egne 
saker i eget ledermøte. 
 

SAK 47/2015: Sak frå Eidsdal og Norddal  
Bondelag om vedtektsendring 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag vil overfor årsmøtet i 
Norges Bondelag foreslå tillegg til §14 bokstav a punkt 7 i 
vedtektene: Lokallag med under 50 medlemmer kan ha 
meir fleksibilitet med omsyn til tal styremedlemmer. 
 

SAK 48/2015: Innspill til valgnemnda i Norges 
Bondelag 2016 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag mener organisasjonen 
er best tjent med åpenhet omkring hvem som sier ja og nei 
til gjenvalg. Styret vil foreslå overfor årsmøtet i Norges 
Bondelag endring i instruks til valgnemnda om at valg-
nemnda skal offentliggjøre kandidatenes svar før fylkesla-
genes frist for innspill til nemnda går ut. 
 

SAK 49/2015: Regionale møter i lokallaga 2016 
Styret drøfter og vedtar at Møre og Romsdal Bondelag 
holder regionmøter med lokallagene i januar 2016. 
 

SAK 52/2015: Jordvernallianse Møre og Romsdal 
M&R Bondelag vil ta initiativ til å samle personer fra aktuel-
le organisasjoner til stiftelsesmøte for en jordvernallianse i 
Møre og Romsdal. 
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3. Nærings- og politiske saker og uttaler 
 

 
Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 11. mars 2015 på Skarstua ved Molde (Foto: Arild Erlien) 

 

3.1. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2015 
 

Styret drøftet i desember 2014 fylkeslagets første utkast til 
uttale for 2015. Dette ble i desember sendt til lokallagene 
sammen med spørsmålene i studieheftet, slik at de kunne 
komme med høringsinnspill til fylkeslaget innen 15. feb 
2015. 
  
Fylkesleder og organisasjonssjef deltok på flere møter i 
lokallagene i forkant av fylkesstyrets behandling av uttalen. 
 
11. mars inviterte vi samvirke- og landbruksorganisasjoner 
til et utvidet styremøte, og representanter fra 10 av disse 
la fram sine viktigste saker til jordbruksoppgjøret. Alt dette 
er lagt til grunn for styret i Møre og Romsdal Bondelag sin 
uttale til jordbruksforhandlingene 2015.  
 
Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 11. mars: 

 Nina Kolltveit Sæter, Surnadal (leder Tine Midt) 

 Kenneth Høyning, Gjemnes (styremedlem Tine Midt) 

 Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (leder Midt Nortura) 

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

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

 Reidar Lindset, Vestnes (fylkesleder Norsvin)  

 Asbjørn Dahlen, Gjemnes  (fylkesleder TYR M&R)  

 Ivar Aae, Averøy (styreleder Landbruk Nordvest) 

 Synnøve Valle, Fylkesmannen, observatør 

 Rose Bergslid, Bioforsk Tingvoll 
 
Det kom inn 38 uttaler og innspill. Av disse fra 31 lokale 
Bondelag og 7 fra samarbeidende organisasjoner. 
 

Uttaler fra disse 31 lokale Bondelag: Aure BL, Auste-

fjord og Bjørke BL, Averøy BL, Eide BL, Eidsdal og Norddal 
BL, Fræna BL, Gjemnes BL, Gossen BL, Harøy og Fjørtoft BL, 
Hildre og Vatne BL, Hjørundfjord BL, Hustad BL, Liabygda 
BL, Midsund BL, Molde BL, Rauma BL, Rindal BL, Skodje BL, 
Stranda BL, Straumsnes BL, Sunndal BL, Sunnylven BL, Sur-
nadal BL, Sykkylven BL, Todalen BL, Valldal BL, Vestnes BL, 
Ytre Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL, Ålvund BL. 

7 samarbeidende organisasjoner: Allskog, Fjordane 

Pelsdyralslag, Grøntutvalet Vestlandet, Norske Land-
brukstjenester, Norsvin i M&R, Sau og Geit M&R og TYR 
M&R. 
 

Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, sty-
remøte og medlemsmøter. Alle uttalene ble kopiert, sendt 
ut, og gjennomgått til det utvida styremøtet. Fylkesstyret er 
igjen imponert over mange og gode uttaler fra de lokale 
Bondelag i fylket og fra samarbeidende organisasjoner. 
 

Uttale jordbruksforhandlingene 2015 
 

Oppsummering over mest prioriterte tiltakene 
I alle år har vi krevd kronemessig lik utvikling med andre 
næringer, og at gapet til en viss grad skal tettes. Dette prin-
sippet må videreføres. Det er viktig å ha stort fokus på de 
overordnete prinsippene. Målet må være å få til en best 
mulig avtale. Det må legges kloke strategier på hva en kan 
forhandle om og hva vi må stå steilt på. Å unngå negative 
irreversible endringer, som endringer i overordnede lover, 
forskrifter og omsetningsregioner, må prioriteres. Ikke 
minst må kanaliseringspolitikken opprettholdes. Land-
brukspolitikken må tilpasses lokale forhold og gjøre det 
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lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr framfor importerte 
råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Med under-
skudd på grovfôrbasert kjøtt, og bekymring for melketilfør-
selen på sikt, må vi stimulere til økt arealproduktivitet.  

Pris 
Handlingsrommet som tollvernet gir må utnyttes så mye 
som mulig. For enkelte husdyrproduksjoner er markedssi-
tuasjonen vanskelig, men for storfe og lam skal det være 
rom i markedet for å øke prisene vesentlig. Vi tilrår også en 
forsiktig økning i målprisen på svin og melk. 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må minst være på nivå som tidligere og aller 
helst økes. Det er særdeles vanskelig å akseptere en ned-
gang. Produktiviteten må stimuleres. Unngå tilskudd til 
uproduktive dyr. Arealtilskudd grovfôr må ikke tas ned, 
men en økning stimulerer ikke til økt arealproduktivitet. 
Underdekning på lam og storfekjøtt innebærer mer bud-
sjettmidler til beite. Velferdsordningene må følge kost-
nadsutviklingen. 

Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktigere å bevare 
strukturen i husdyrtilskuddene. Det er viktig å beholde 
beitekravet, med tanke på å bremse strukturutviklingen. 
Beiting er og med å legitimere næringa blant forbrukerne. 

Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Dist-
riktstilskudd for melk, egg og kjøtt er viktigst, i tillegg til de 
ulike frakttilskuddene. Vi mener at distriktsvirkemidlene er 
viktigere enn strukturdifferensierte tilskudd når det gjelder 
å holde landbruket i distriktsfylkene i gang.  
     Distriktstilskuddet er målrettet ned på gardsnivå og med 
garantert distriktsvirkning og bør være et av de prioriterte 
tiltakene. Distriktstilskuddet er knyttet til faktisk levert 
produkt og kompenserer kostnadene etter mengde. Dist-
riktstilskuddet imøtekommer derfor også de litt større bru-
kene i forhold til kostnadene som følger med produk-
sjonsomfanget. Dessuten har det ikke kostnadsdrivende 
effekt på leiejord slik som arealtilskudd. De er billig å forval-
te og lett å kontrollere.  

Korn og kraftfôr 
Det må være rom for en moderat økning av kornpris som i 
hovedsak dekkes ved prisnedskriving. På nåværende tids-
punkt er det vanskelig å ta ut fôrkornprisøkning oppover i 
verdikjeden. Kornbonden må få dekt kostnadsøkning. He-
ving av kornøkonomien bør komme på produsert mengde, 
ikke minst for å øke total produksjon. Utnytt handlings-
rommet innenfor dagens tollvern for å stimulere norsk 
matkornproduksjon. Det må bli tillatt å bruke fiskemjøl som 
fôr til drøvtyggere. I tillegg er det viktig med utviklingsar-
beid på nye proteinkilder – både landbruksbaserte og and-
re. Fraktstøtteordningene for korn og kraftfôr må styrkes. 
 

Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmas-
sen på grunn av stort etterslep. Det er også investeringsbe-
hov for å tilpasse mosjonskravet i løsdriftsfjøs. Spesielt 
viktig med tilskudd også til mellomstore bruk, der arealres-
sursene begrenser muligheten for å bygge stort. Investe-
ringsfond er en god ide. Dette kan brukes til investeringer i 
driftsapparat, grøfter, nydyrking, jordkjøp etc. Ref. leie-
jordsproblematikk. Husk frukt og grønt. Det er viktig at de 
fylkesvise tildelingene er så stor at maksrammene for til-
skudd kan utnyttes.  

Miljøvirkemiddel 
Grøftetilskudd: I dag teller kornareal det dobbelte av annet 
fulldyrka areal når midlene skal fordels mellom fylkene, 
mens det ikke blir tatt hensyn til for eksempel nedbør og 
jordsmonn. Dette er urimelig forskjellsbehandling. For 
mange i Møre og Romsdal vil eventuell grøfting være avgjø-
rende for om jorda går ut av drift eller ikke. Det må legges 
til rette for at også ”tilfeldig” vedlikeholdsgrøfting kan utlø-
se tilskudd. Ordningen med antall meter grøft er ikke god. 
Det må heller være andel av godkjent kostnadsoverslag. Vi 
ønsker å prioritere friske midler inn til denne ordningen. 
Tilskuddsats må dobles. Vi må også få inn ei ny ordning med 
tilskudd til nydyrking. Dette er nødvendig for å produsere 
nok vinterfôr. Grøfting er et godt klimatiltak. 
 

Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. For 
å øke både legitimiteten og produksjon må tilskudd langt 
større grad stimulere produktivitet. Mer markedsmessig 
fokus. Det er utfordringer med salget, men vi må dekke 
etterspørselen for å unngå import. Kostnaden med å nå 
statens mål om økologisk produksjon må dekkes av staten.  
 

Velferdsordninger 
Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 
med andre næringer. Samdriftsmedlemmer og ektefelle må 
kunne ta sykdomsavløsning for hverandre. Tilskudd til av-
løsning til ferie/fritid og til sykeavløsning må minimum følge 
prisstigningen. Det er mer krevende å være avløser nå enn 
før. Derfor er det rimelig å anta at kostnadene til avløser vil 
stige. Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første drifts-
år, uten krav til dokumentasjon. Utbetaling av avløsertil-
skudd minst to ganger i året.  
     Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble startet 
med bakgrunn i et ønske om stabil avløserfunksjon og mer 
ordnet fritid for melkebonden, samt intern sikkerhet ved 
sykdom. Krav om dokumentasjon av avløserutgifter, betyr i 
praksis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse 
hverandre, men må leie inn ekstern avløser. En direkte 
inntektsnedgang på kr 73 000 for hver samdrift. Krav om 
dokumentasjon av utgifter til avløser må, slik som tidligere, 
kun gjelde for enkeltmannsforetak.  
 

Kjøtt og egg 
Svin: Pris på svinekjøtt: Målpris heves med 1 kr per kg. 

Næring og myndigheter må ta tak i problematikken rundt 
engangspurker. Viktig å beholde saneringsordningen ved 
LA-MRSA.  
     Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemiljøe-
ne i distriktet, og bør styrkes.. Økt dyretallsstøtte på kr 
1000 for de første 35 purkene og kr 30 for de første 1400 
slaktegrisene. Det er også viktig at innfrakttilskuddet på 
slakt blir økt. Det må legges til rette for at kjøttbeinmel fra 
andre dyreslag igjen kan brukes til fôrmiddel til svin.   
 

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

til bonde betydelig opp. Det må stimuleres til økt storfe-
kjøttproduksjon, både i melkeproduksjonen og amme-
kuproduksjonen. Distriktstilskuddet storfekjøtt må økes 
betydelig. Det er viktig for økonomien i husdyrproduksjo-
nene at innfrakttilskuddet på slakt blir økt. Dette er særlig 
viktig for distriktene. Tilskudd til avlsarbeid innen kjøttfe må 
økes betraktelig. Vi ber om at det utarbeides en økonomisk 
opptrappingsplan for ammeku og storfekjøttproduksjon. 
Det bør betales høyere investeringstilskudd til driftsbyg-
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ninger der oksekalven blir framfôret. Dette gjelder også i 
selvrekrutterende storfekjøttproduksjon. Ved tilgang til 
friske midler bør kvalitetstilskuddet til storfekjøtt økes.  
     Kvalitetstillegget bør økes fra kr 3,70 til kr 4 per kg for 
kvige, ung ku og ung okse over 250 kg i klasse O. Det bør 
innføres et tillegg på ytterligere kr 3 fra klasse O+ og bedre. 
Økt beitetilskudd og tilskudd ved utmarksbeite slik at de 
hver for seg settes til kr 600 per dyr.  
     Driftstilskuddet til spesialisert ammekuproduksjon er i 
dag avkortet ved 40 mordyr. Vi foreslår å øke satsene til kr 
3000 per mordyr i et intervall på 1-50 dyr.   
 

Lam: Må se an endringer som er gjort.  Forsking og tiltak 

som kan minske tap av beitedyr i utmarka må styrkes.  
 

Kje: Oppfôring av kje kan kompensere for noe av under-

dekningen av lam. I dag gis det tilskudd på kr 300 til kje 
over 3,5 kg. Vi ønsker å øke tilskuddet til kr 450 per kje. 
Faglag og markedsregulator må vurdere hvor vektgrensen 
skal settes.  
 

Egg: Tiltak i eggsektoren må sees i sammenheng med mar-

kedssituasjonen. Det må fokuseres på næringsstoffregn-
skapet på enkeltbruk. Lokalisering må ta hensyn til sprede-
areal.  
 

Grønnsaker, frukt og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær. Jordbruk-
soppgjeret 2014 reduserte DK-tilskuddet med 6 % for frukt- 
og bærdyrkerne på Vestlandet. DK-tilskuddet må minst opp 
på nivået det var før jordbruksforhandlingane 2014.  RMP – 
større andel som driftsvansketilskudd. I norske frukthager 
er en altfor stor del av produksjonstreene eldre enn 15 år. 
Nye plantesystem er svært kapitalkrevende i etableringsfa-
sen. Det er derfor svært stort behov for et investeringsløft 
for fruktnæringa.  
     Tilskudd til fruktlager er svært viktig for å styrke innova-
sjon, markedstilpassning og logistikk.  Tilskuddet må økes 
med 1 million. 
     Det er fortsatt nødvendig med tiltak som kan sikre en 
bærekraftig produksjon av industribær for å kunne dekke 
behovet for norske bær til konservesindustrien. Distrikts- 
og kvalitetstilskuddet for industribær må økes for å styrke 
økonomien i produksjonen. Framlegg til økning for alle 
soner: 4 kr. Bærmottak/innfrysingsanlegg som leverer bær 
til konservesindustrien må få et eget tilskudd for å kompen-
sere for store kostnader knytte til innfrysing og bearbei-
ding. Sortsutviklingsprosjekt for industrijordbær må få mål-
retta støtte. 
     Egen sone for "Areal- og kulturlandskapstilskudd" for 
potet og grønnsaker i sone 5.  Arealforhold og teigstørrelse 
tilsier at det bør være en høyere sats i sone 5. 300 kr/da for 
potet og 1000 kr/da for grønnsaker. 
     Viktig med norsk produksjon av plantemateriale. Norsk 
planteproduksjon må settes i stand til å møte en eventuell 
konkurranse fra importerte planter. Vi må ikke stelle oss slik 
at sorter som gir norsk produksjon konkurransekraft, for-
svinn. 
 

Melk 
På bakgrunn av melkerapporten utgitt 2014 må melk være 
et av hovedsatsingsområdene i jordbruksforhandlingene 
2015. Kostnadsøkningen de siste årene har vært formida-
bel. Med stor avgang av melkeprodusenter, og med mål om 
økt produksjon, må lønnsomheten bedres. Inntektene i 

melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjennom-
snittet i landet. Og nedgangen i melkeproduksjonen er 
større enn i resten av landet. Målprisen må økes med 5 øre. 
Beitetilskudd – se storfekjøtt. 
     I dag ligger omtrent alle melkebruk i Møre og Romsdal i 
sone D for distriktstilskudd til melk. Unntaket er dalbotn i 
Surnadal/Rindal som er plassert i sone C. Det er urimelig at 
noen få gårdsbruk i fylket plasseres i en sone med lavere 
tilskudd og foreslår derfor at disse flyttes over i sone D. 
Det er viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av 
geitemelk og geitekjøtt for å styrke produksjonsmiljøet. Vi 
ønsker å styrke distriktstilskuddet til geitemelk i klyngene 
med geitemelkprodusenter. Det må bli slutt på å konverte-
re kumelk til geit. Eventuell ledig geitekvote må fordeles på 
de som allerede produserer.  
 

Kvoter 
Stor enighet blant lokallagene om viktigheten av å beholde 
omsetningsregionene. Det viktigste er å beholde selve kvo-
tesystemet. 
 

Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Skatteregelverket må stimulere til at bruk i drift blir solgt i 
stedet for at de blir nedlagt. Selger må også få beholde en 
større del av salgsgevinsten ved salg av jord til tilleggsjord. 
Fondsavsetninger.   
 

Veterinærreiser 
Ny ”Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og 
insiminasjonsbesøk” foreslår å fjerne eksisterende grunn-
vilkår om at det ikke skal gis tilskudd til reiser der reiseutgif-
tene står i et urimelig forhold til dyrets verdi. Det er fore-
slått å innføre et maksimalbeløp per km ved leie av skyss-
båt. Denne tilskuddssatsen skal fastsettes i jordbruksopp-
gjøret. Makssatsen må ta høyde for de reelle kostnadene 
ved leie av skyssbåt, eller at det blir gjort unntak for områ-
der der det ikke er andre løsninger. I 2013 og 2014 var 
skyssbåtkostnaden på ca kr 200 per km. Det handler om å 
legge til rette for landbruk over hele landet.  
 

Samdrifter 
Regler om driftsfelleskap må endres tilbake til gammel 
ordning, slik at samdriftmedlemmer kan andre husdyrslag i 
eget foretak. Vi oppfordrer Norges Bondelag til å nedsettes 
ei arbeidsgruppe som ser nærmere på samdriftsproblema-
tikken.  
 

Annet 
 Pelsdyr - pelsdyrfôr må fortsatt ha frakttilskudd. Pels-

dyrfarmer i Møre og Romsdal får nå fôret fra Trond-
heim. Vi vil gi tilskudd til finansiering av en sertifise-
ringsordning i pelsdyrnæringen. 

 Tilskudd til gamle husdyrraser endres til tilskudd per 
født kalv. Fødte kalver stimulerer til produksjon og en 
bedre bevaring av rasene.  

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd slik 
at inntektene fra denne produksjonen kan nærme seg 
resten av landbruksnæringa. 

 Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging. Et hogstlag 
koster kr 2600 per time i drift. Disse timene må være ef-
fektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden. Markedssi-
tuasjonen for tømmer i Midt-Norge er unik. Industrien 
får ikke hentet inn nok lokalt tømmer.  

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 
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Fylkesstyret og ansatte var 8. desember på gardsbesøk hos John Henry Flemsæter i Gjemnes, som driver båsfjøs med 30 mel-

kekyr. Fra venstre: Vegard Smenes, bonde John Henry Flemsæter, Arnar Lyche, Anne Katrine Jensen, Tore Våde, Gunnhild 
Overvoll, Petter Melchior, Atle Frantzen, Rose Bergslid og Inge Martin Karlsvik. Foto: Arild Erlien). 

 

3.2. Høringsuttale om løsdriftskravet 2024 
 

Styret i Møre og Romsdal Bondelag foreslo i sin høringsut-
tale de sendte til Norges Bondelag om løsdriftskravet 2024 
at dato for krav om løsdrift fjernes, og det blir tillatt å drive 
videre i eksisterende båsfjøs så lenge båsfjøset er i for-
skriftsmessig stand.  
I vedtaket fra fylkesstyremøtet 4. november skrives det: 
1. Dato for krav om løsdrift fjernes, og det blir tillatt å 

drive videre i eksisterende båsfjøs så lenge båsfjøset er 
i forskriftsmessig stand. Det bør avsettes nødvendig 
ressurser til forskningsprosjekt som ser på forbedrings-
potensial i dyrevelferden i både båsfjøs og løsdrift. 

2. Det må utvikles rimelige bygningsløsninger for små og 
mellomstore løsdriftsfjøs. 

3. Det legges økonomisk til rette for bruk som gjennomfø-
rer slike ombygginger. 

 

Norges Bondelag sendte i august ut et høringsnotat som var 
lagt opp som en konsekvensutredning basert på ulike alter-
nativer for fjøs- og avdråttsutvikling. Norges Bondelag øns-
ket en bred høring av temaet i organisasjonen.  
 

Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet saka på møter 
både i september, oktober og november: 

 På styremøtet 9. september 2015 var det en foreløpig 
gjennomgang av høringsnotatet, og drøfting av innspill 
og synspunkter som administrasjonen tok med i utar-
beiding av forslag til uttale.  

 Forslag til høringsnotat ble lagt fram for styret og ved-
tatt på styremøte 2. oktober. 

 Høringsnotat ble sendt på høring til lokallaga med hø-
ringsfrist 25. oktober 2015 

 14 av 44 lokale Bondelag uttalte seg: Eidsdal og Norddal, 
Fræna, Gjemnes, Halsa, Hildre og Vatne, Hustad, Molde, 
Rauma, Rindal, Stranda, Straumsnes, Sunndal. Surnadal, 
Sykkylven. 

 Saka ble behandlet på nytt i fylkesstyret 4. november 
2015 med endelig vedtak. 

 

Høringsnotat fra Møre og Romsdal 
Kravet om løsdrift gjelder alle produksjonsformer, ikke bare 
melkeproduksjon. Forskrift om hold av storfe § 7, 6. ledd 
sier at storfe skal oppstalles i løsdrift med de unntak som er 
gitt i overgangsregler i § 32. Overgangsreglene beskriver 
unntak fra løsdriftskravet frem til 2034 for dyrehold i bås-
fjøs som er bygget, eller som gjennomgikk omfattende 
ombygging, mellom 01.01.1995 og 22.04.2004.  
 

Møre og Romsdal har 10 % av melkeproduksjonen i landet, 
og melkeproduksjonen er avgjørende for landbruket i fyl-
ket. Denne høringsuttalelsen fokuserer på melkeproduksjon 
siden kravet om løsdrift vil få store konsekvenser for mel-
keproduksjonen i vårt fylke.  
 

Styret i Møre og Romsdal bondelag mener at god dyrevel-
ferd skal ha høyeste prioritet ved all hold av husdyr. Løsdrift 
er en god oppstallingsform for melkekyr, men etter en 
samlet vurdering av flere faktorer mener vi at et absolutt 
krav til løsdrift ikke er det beste alternativet.  
 

Av lokallaga som uttalte seg var 13 av lagene enige i fylkes-
styrets forslag til vedtak om at dato for kravet om løsdrift 
fjernes. Surnadal Bondelag mente at dato for krav om løs-
drift som hovedregel ikke skal kreves fjernet. 
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Under presenteres seks begrunnelser for 
vårt vedtak om løsdriftskravet 2024: 
 

1. Dyrevelferd 
Bakgrunn for løsdriftskravet er hensynet til god dyrevelferd. 
Tanken bak løsdrift er at kua selv skal bevege seg fritt mel-
lom vann, mat og hvile (og melking i robotfjøs). Møre og 
Romsdal Bondelag mener at løsdriftsfjøs gir god dyrevel-
ferd. Men vi stiller spørsmålstegn ved om dyr i båsfjøs har 
det så dyrevelferdsmessig dårlig at et krav om løsdrift er 
nødvendig.   
 

Krav om løsdrift har hatt og vil få store konsekvenser for 
landbruket. Skal vi forsvare et krav om løsdrift trenger vi å 
vite mer om velferden til dyr i båsfjøs. Denne kunnskapen 
mener vi er mangelfull per i dag. På samme måte som i 
båsfjøs, er det stor variasjon på dyrevelferden i ulike løs-
driftsfjøs. To av de viktigste faktorene for husdyrs velferd er 
korrekt utforming av fjøset, røkters kompetanse på dyre-
stell og evne til tett oppfølging av hvert enkelt dyr.  
 

Vi savner forskning på dyrevelferd i bås- kontra løsdriftsfjøs. 
Er det utrangeringsårsaker som er hyppigere i den ene 
fjøstypen enn den andre? En del av utrangeringsårsakene 
har direkte effekt på dyrevelferden som f.eks. spenetråkk, 
andre sjukdommer og beinproblem. Er disse sjukdommene 
likt representert i begge fjøstyper eller er det forskjell mel-
lom fjøstypene? Hva med det generelle stressnivået? I Tines 
statistikksamlinger finns store mengder data om sjukdoms-
behandlinger, utrangeringsårsaker, fruktbarhet og melke-
kvalitet det går an å studere nærmere.  
 

Det finnes en del fagstoff/artikler om dyrevelferden i løs-
drift, blant annet: I Bioforskrapporten ”Dyrevelferd hos 
storfe i automatiserte løsdriftsfjøs” (2013) og en studie fra 
Sogestad et al. (2005a) Vi ønsker at det blir forsket mer på 
dyrevelferd i løsdrift og båsfjøs, siden kritikken ligger her. 
 

2. Tap av bønder 
Ombygging til løsdrift fører ofte til økt produksjon. Det er 
for svak lønnsomhet i storfeproduksjonen til at det lønner 
seg å reinvestere i nytt fjøs med gjennomsnittlig bruksstør-
relser (om lag 25 melkekyr eller 15 ammekyr). Mange bøn-
der med båsfjøs har ikke tilgang til nok areal for å øke sin 
produksjon nok til å få økonomi i utbyggingen. Dette kan 
føre til at vi mister mange kompetente bønder med gode 
båsfjøs. Med vårt ressursgrunnlag, klima og arrondering 
trenger vi å opprettholde et visst antall bønder for å være i 
stand til å øke norsk matproduksjon basert på norske res-
surser. En nylig gjennomført undersøkelse i Gjemnes kom-
mune illustrerer utfordringene godt. 72 % av melkebønde-
ne i undersøkelsen har båsfjøs. På spørsmål om melkebøn-
dene planlegger å investere i garden driftsbygning i løpet av 
de neste ti årene svarte 65 % av bøndene med båsfjøs nei. 
Dersom krav om løsdrift innen 2024 ikke åpner for dispen-
sasjoner/fjernes risikerer man at disse melkebøndene pres-
ses ut av næringa enten de er klar for det eller ikke. Dette 
til tross for at 77 % av bøndene med båsfjøs beskriver stan-
darden på fjøset som middels eller god. 
 

Det er flere tegn som tyder på at vi er i ferd med å få for lite 
bønder i Norge. Synkende sjølforsyningsgrad, jordbruksare-
al som går ut av drift, ubrukte utmarksressurser og økende 
import av storfekjøtt er noen av tegnene på at vi trenger 
flere bønder – ikke færre. 

3. Økonomi 
Skal vi nå overordna mål for nasjonal landbruks- og matpo-
litikk trenger vi små og store melkebønder over hele landet. 
 

Ombygging/nybygging til løsdriftsfjøs er en stor investering. 
Ved utarbeiding av økonomiske driftsplaner i forbindelse 
med store investeringer er rådene som regel:  

 Utnytt melkerobotens kapasitet 

 Sørg for høy melkeytelse 
Utbyggingene som har skjedd de siste ti-femten årene har 
ofte skjedd hos melkebønder med godt ressursgrunnlag og 
god tilgang til leiejord. 52 % av melka i landet blir produsert 
i båsfjøs. 70 % av melkebøndene har ei grunnkvote under 
200 000 tonn. 824 millioner liter produseres i båsfjøs. Der-
som man går ut i fra at en god del av bøndene med gode 
forutsetninger (tilgang til areal) for å utvide drifta allerede 
har gjort det, og nytt løsdriftsfjøs krever økt produksjonsvo-
lum for å forsvares økonomisk, betyr det at et løsdriftskrav 
kan føre til at melkeprodusenter med velfungerende bås-
fjøs slutter før fjøset er modent for ombygging/nybygging.   
    Tall fra Landbruksdirektoratet (9.9.2015) viser at 342 
melkebønder søkte om å selge sin kvote i 2015. Dette er en 
økning på 27 % siden 2014. Strukturrasjonaliseringa i norsk 
melkeproduksjon går  fort.. 
 

4. Arealressurser 
Fram til tidlig på 2000-tallet klarte gjenværende bønder, 
stort sett, å ta over drift av dyrkamark hos bønder som 
slutta. I følge rapporten «Redusert arealbruk og fallende 
produksjon» (2014) er det ikke lenger slik. I perioden 2003 
– 2013 har nesten 500 000 daa jordbruksareal gått ut av 
drift i Norge. Verst har utviklingen vært i fylkene Møre og 
Romsdal, Sogn- og Fjordane og Troms. Dette er typiske 
gras/husdyrfylker og rapporten viser at stordriftsfordelene 
er i ferd med å bli «brukt opp». Det er ikke lenger slik at 
bønder som ønsker å utvide befinner seg i nærheten av 
ledig jordbruksarealareal.  
     I en undersøkelse gjennomført i to kommuner i Møre og 
Romsdal, svarte ca. halvparten av bøndene at tilgang til 
areal var en av de største utfordringene for å utvide pro-
duksjonsomfanget. Dette til tross for at begge kommuner 
har en god del areal som ikke lenger drives. Dette stemmer 
godt overens med rapporten fra Agri Analyse. 
      En stor del av jordbruksarealet i husdyrfylkene er knyt-
tet opp til melkeproduksjonen. Reduseres antall melkebøn-
der får det store konsekvenser for drift av jordbruksareal, 
kulturlandskap og evnen til å øke matproduksjonen på 
norske ressurser. 
 

5. Beitebruk 
Store deler av melkeproduksjonen skjer i deler av landet 
hvor gardene er relativt små og jordstykkene mange. Vi vet 
at beitekravet er utfordrende for mange av brukene med 
40 – 60 + melkekyr. For å opprettholde legitimiteten til 
norsk landbruk tror vi dyr på beite og stell av kulturland-
skapet vil bli stadig viktigere. Mange bønder driver 10 – 20 
ulike garder og gjerne 50 – 100 ulike skifter. Det tar tid. På 
mange av disse gardene er det små innmarksbeiter tilpasset 
dyretallet som var på garden – gjerne 10 – 15 kalver og 
kviger. Store løsdriftsfjøs har kanskje 80 kalver og kviger 
som skal på beite. Det er tidkrevende dersom disse skal 
fordeles på 10 – 15 forskjellige garder med tanke på trans-
port, gjerding, tilsyn, strøm, vann osv. I mange tilfelle ser vi 
at slike små innmarksbeiter går ut drift.   
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6. Bærekraft 
Økt ytelse i melkeproduksjonen som en følge av krav til 
inntjening etter store investeringer fører til økt behov for 
importert fôr, og konsekvensen blir lavere selvforsynings-
grad av fôr og økt avhengighet av jordbruksarealer i andre 
land for nasjonal matproduksjon. 
     Krevende arrondering og store bruk fører til stort trans-
portbehov og tungt utstyr. Dette i kombinasjon med mye 
nedbør kan føre til at det blir utfordrende å utnytte husdyr-
gjødsla optimalt, unngå jordpakking, høste på optimalt 
tidspunkt osv.   
 

Oppsummering 
I St.meld. nr. 9 (2011 – 2012) beskrives overordna mål for 
norsk landbruks- og matpolitikk. Norsk matproduksjon skal 
økes i takt med befolkningsveksten. Videre står det at: 

 Landbruket må ha et langsiktig perspektiv og drives på 
en miljømessig bærekraftig måte. 

 Bruk av arealressursene er en forutsetning for å kun-
ne øke matproduksjonen, ivareta et aktivt landbruk 
over hele landet og sikre at norsk matproduksjon så 
langt som mulig er basert på norske ressurser. 

 Landbruket har en viktig rolle som produsent av miljø-
goder og -tjenester for samfunnet, spesielt viktig er 
skogen og jordas rolle som karbonlager i klimasam-
menheng, bevaring av biologisk mangfold og pleie av 
kulturlandskap 

Utvikling i norsk melkeproduksjon er helt avgjørende for 
hvor godt Norge vil lykkes med å nå målene for landbruks- 
og matpolitikk. Det er nødvendig å opprettholde en variert 
bruksstruktur over hele landet med små og store bruk til-
passet de ulike landsdelers driftsutfordringer. Før vi går inn 
for et krav om løsdrift trenger vi å vite: 

 Om dyrevelferden i båsfjøs er så dyrevelferdsmessig 
dårlig at det bør avvikles. 

I tillegg tror vi det er sannsynlig at krav til løsdrift fører til: 

 Avvikling av mange melkeproduksjonsbruk med fullt 
brukbart driftsapparat 

 Økt andel jordbruksareal som går ut av drift 

 Færre og større buk som stimulerer økt melkeytelse 
og økt import av fôrråvarer 

 En sentralisering av melkeproduksjonen i de beste 
jordbruksområdene 

 Mindre beiting med gjengroing, tap av kulturlandskap 
og biologisk mangfold som resultat. 

 Økt sårbarhet for klimaendringer i melkeproduksjonen 

Dette tar oss i motsatt retning av målene. Dersom det skal 
være et krav om at alt storfe skal være i løsdrift innen 2024, 
samtidig som man mener noe med overordna mål for land-
bruks- og matpolitikken vil det kreve en revolusjonerende 
endring i rammebetingelser for norsk melkeproduksjon slik 
at også små og mellomstore bruk finner det interessant å 
bygge løsdriftsfjøs.  

 

3.3. Evaluering av markedsbalansering i jordbruket 
Fylkesstyret drøftet 9. september høringsinnspill til Norges 
Bondelag om Markedsbalanseringsutvalget. Styret sier i 
sitt vedtak at M&R Bondelag vil på det sterkeste fraråde 
både avviklingsalternativet og bransjealternativet. På grunn 
av økt risiko vil det legge en tung demper på bøndenes 
investeringsvilje. Møre og Romsdal, med sin topografi, vil 
bli ekstra sterkt rammet viss slike tiltak settes i verk. Vi har 
tro på at dagens ordning med fordel kan forbedres og stiller 
oss derfor bak forenklingsforslaget.   
     Norges Bondelag ga høringssvar til Landbruks- og mat-
departementet etter at fylkeslagene kom med innspill. 
Flertallet i Stortingets næringskomite har i en merknad sagt 
at rapporten skal følges opp i den varslede stortingsmel-
dingen om landbrukspolitikken. Utvalget hadde vurdert 4 
alternativer. 
     Alternativet der all myndighet overføres fra dagens mar-
kedsregulatorer (landbrukssamvirkene) til Landbruksdirek-
toratet var det ingen som støttet. 

     Bransjealternativet har som intensjon å videreføre 

jordbruksavtalens priser og en form for markedsbalanse-
ring, men en ønsker om å fjerne samvirkenes rolle som 
markedsregulator. Det foreslås i stedet nye bransjevise 
utvalg under et utvidet Omsetningsråd. 

     I avviklingsalternativet avvikles priser fastsatt i 

jordbruksavtalen eller i medhold av jordbruksavtalen (PGE), 
markedsregulatorrollen, omsetningsavgiften og Omset-
ningsrådet. I en overgangsperiode foreslås det at Land-
bruksdirektoratet kan fatte bindende vedtak om produk-
sjonsregulering.  

     Landbrukets 4 medlemmer i utvalget støtter forenk-
lingsalternativet om forenklinger i regelverket, økt fo-

rutsigbarhet og åpenhet i beslutninger om reguleringstiltak. 
Priser i jordbruksavtalen, tiltak for markedsbalansering og 
Omsetningsrådet videreføres.  
     M&R Bondelag har fokus på jordressursene. I vårt fylke 
er denne godt spredt fra de innerste fjellbygder og daler til 
øyene ute på kysten. Fjorder og fjell er fysiske skiller mel-
lom bygdene og teigene er ofte små og til dels bratte. Dette 
gjør at produksjonen mange steder blir spesielt arbeidsin-
tensiv. I tillegg har vi store utmarksressurser som mange 
steder er dårlig utnyttet. For at våre arealer/ressurser skal 
brukes til matproduksjon må det være mulig å hente en 
næringsmessig økonomisk gevinst for dette arbeidet. 
     Landbruk er en langsiktig næring der det er tradisjon for 
å tenke i generasjonsintervall. Investeringer i kostbart 
driftsapparat krever økonomisk forutsigbarhet i lang tid 
framover. Ved å avregulere landbruket og la markeds- og 
kapitalkreftene får friere spillerom, vil bonden som har satt 
seg i stor gjeld bli taperen. Det viser erfaringer fra våre 
naboland. Når bonden avvikler drifta går arealene ut av 
produksjon. Dette er allerede en tydelig utvikling i M&R. I 
siste tiårsperiode er jordbruksarealet i M&R redusert med 
ca 10 prosent. Det vil si ca 70 000 dekar. Stikk i strid med 
nasjonale målsettinger som sier at arealressursene over 
hele landet skal tas i bruk, og at kulturlandskapet skal beva-
res. Fjerning av mottaksplikt og prisregulering vil utvilsomt  
forsterke denne effekten. 
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Fra arbeidsmøtet om mosjonskrav storfe på Borgund Folkehøgskole i Ålesund 17. april (Foto: Arnar Lyche). 

 

3.4. Arbeidsmøte i Ålesund om mosjonskrav storfe 
 

  
Bøndene Jorunn Gunnerød, Petter Arne Ekroll og Odd Chr. 
Stenerud (t.h.) presenterte gardsdrifta. Foran Baard Birke-

land, sjefsjurist fra Mattilsynet (Foto: Arnar Lyche). 
 

42 deltakere møtte opp da M&R Bondelag inviterte til 
åpent arbeidsmøte om mosjonskrav storfe på Borgund 
Folkehøgskole i Ålesund 17. april. 
     Bakgrunnen for det åpne arbeidsmøtet var at Mattilsy-
net i Sogn og Fjordane allerede hadde sendt ut varsel om 
pålegg om storfemosjon til melkebønder, og snart ville 
Mattilsynet avdeling Sunnmøre sende ut tilsvarende. For å 
avklare nærmere om mulighetsrommet inviterte derfor 
Møre og Romsdal Bondelag til arbeidsmøtet, mellom pro-
dusenter og Mattilsynet, i forkant av brevutsendingen. 
     Programmet var lagt opp som workshop. En tok ut-
gangspunkt i gårdsdrifta til noen enkeltbønder og diskuter-
te seg fram til praktisk løsning som innebærer at mosjons-
kravet innfris. Et ekspertpanel kommenterte etter at bon-
den har presentert. Deretter kom salen med synspunkter. 
Løsningsforslaget ble presentert i en enkel rapport i etter-
tid. 
     Bønder som presenterte drifta var Petter Arne Ekroll, 
Skodje, Odd Chr.Stenerud, Giske, Jorunn Gunnerød, Molde 
     Ekspertpanelet besto av Baard Birkeland, sjefsjurist fra 
Mattilsynets hovedkontor, seksjon dyrevelferd. Aud Sol-
berg, inspektør i Mattilsynet avdeling Sunnmøre. Bozena 
Farstad, rådgiver i Tine. Birgit Oline Kjerstad, bonde og 
styremedlem i Tine Vest. Odd Helge Gangstad, bonde og 
styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag. 
     NRK Møre og Romsdal hadde intervju med flere bønder. 

Notat sendt Mattilsynet 
Etter møtet ble et notat om mosjon og beiting på tre mel-
keproduksjonsbruk i M&R oversendt 18. juni for vurdering 
til fagansvarlig for dyrevelferd i Mattilsynet regionalt.  

     Fylkeskontoret har ved utgangen av året 2015 ennå ikke 
mottatt endelig svar fra Mattilsynet. 
    Notatet skisserer løsninger for hvordan 3 ulike melkepro-
dusenter i Møre og Romsdal ønsker å tilpasse seg mosjons-
/beitekravet. M&R Bondelag ber Mattilsynet om å vurdere 
sakene enkeltvis og melde tilbake om de skisserte løsninge-
ne er innenfor det som Mattilsynet kan akseptere. Viss ikke, 
er vi innstilt på å justere til vi blir enige. Tanken er at disse 3 
enkeltsakene kan avklare noen enkeltspørsmål og hjelpe 
alle parter i den krevende prosessen vi står midt oppi. 
Gårdspresentasjonene i notatet er en forlengelse av det 
som ble gjennomgått på dette møtet. Det satses på enkle 
og rimelige løsninger i første omgang, så får en heller juste-
re viss det blir nødvendig. Det må høstes nye erfaringer. 
 

 
NRK Møre og Romsdal 17. april 2015 

 

3.5. Innspill om norsk 
melkeproduksjon 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 16. desember 2014 brev 
til Norges Bondelag med innspill om norsk melkeproduk-
sjon. Vedlagt lå notatet ”Norsk melkeproduksjon”, som 
oppsummerte konferansen ”Norsk melk – nå og framover”, 
som TINE og M&R Bondelag arrangerte 13. oktober s.å.  
     I brevet ba fylkesstyret Norges Bondelag om å behandle 
notatet som oppsummerer konferansen ”Norsk melk – nå 
og framover” som et landbrukspolitisk innspill.  
     Styret i Norges Bondelag behandlet brevet på sitt møte 
12. februar 2015, og fattet følgende vedtak:  

Norges Bondelag tar innspillet fra Møre og Romsdal 
Bondelag til orientering. Sammen med øvrige interne 
rapporter og innspill legges innspillet fra Møre og 
Romsdal til grunn i prosessene for framtidige jordbruks-
forhandlinger og øvrig politikkutforming. 
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3.6. Rammevilkårene for 
melkesamdrifter 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 5. juni følgende brev til 
Norges Bondelag.  

Arbeidsgruppe om melkesamdrifter 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag oppfordrer Norges 
Bondelag til å nedsette ei arbeidsgruppe som ser nær-
mere på samdrifter i melkeproduksjonen. Bakgrunn for 
vårt innspill er gjentatte henvendelser fra samdriftsbøn-
der i vårt fylke som er misfornøyd med Bondelagets inn-
sats. Og det toppet seg nå i vår. M&R Bondelag kom 
med følgende innspill foran årets jordbruksforhandling-
er:  
     ”Samdrift er et arbeidsfellesskap av bønder og ble 
startet med bakgrunn i et ønske om stabil avløserfunk-
sjon og mer ordnet fritid for melkebonden, samt intern 
sikkerhet ved sykdom. Krav om dokumentasjon av avlø-
serutgifter, betyr i praksis at samdriftsmedlemmer ikke 
lenger kan avløse hverandre, men må leie inn ekstern 
avløser. En direkte inntektsnedgang på kr 73 000 for 
hver samdrift. Krav om dokumentasjon av utgifter til av-
løser må, slik som tidligere, kun gjelde for enkeltmanns-
foretak.” 
     Vi har hørt at saken ble vurdert av forhandlingsutval-
get, men prioritert bort. Det har vekket stor misnøye 
blant våre samdriftsbønder at dokumentasjonskravet i 
forbindelse med avløsing ikke ble foreslått fjernet i 
kravdokumentet. Videre har endring i regler om drifts-
fellesskap vært et hett tema. Vi har enkeltbønder som 
driver med sau på utsiden av melkesamdrifta, hvor det-
te har gitt seg uheldig utslag. 
     Ved å sette ned ei arbeidsgruppe som ser på alle si-
der rundt samdrifter, tar Bondelaget samdriftsbøndene 
på alvor. Samtidig vil det være avklarende og bevisstgjø-
rende for samdriftenes rolle framover. 

Generaldebatten på NB-årsmøtet 
Saken ble også tatt opp i generaldebatten på årsmøtet i 
Norges Bondelag på Lillehammer i juni, der utsending Odd 
Helge Gangstad tok til orde for fjerning av dokumenta-
sjonskravet til samdrifter. 

Svar fra Norges Bondelag 
I brev fra Norges Bondelag datert 30. september som svar 
til fylkeslaget blir det vist til at i administrasjonen i Norges 
Bondelag er det satt ned et samdriftsteam med bred faglig 
bakgrunn. Dette teamet er i avslutningsfasen med å utar-
beide ei håndbok for samdrifter, herunder nødvendig avta-
leverk. Med økt pågang fra medlemmer som har spørsmål 
knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i 
landbruket håper de at håndboken vil være et nyttig verk-
tøy.  
     Norges Bondelag ønsker å invitere representanter for 
Møre og Romsdal Bondelag til et møte med samdriftstea-
met, samt ledelsen i Norges Bondelag, for å diskutere ulike 
forhold knyttet til samdrifter i melkeproduksjonen. 

Møtet holdt i januar 2016 
Som oppfølging av saka ble det 6. januar 2016 holdt møte 
om samdrifter i Oslo mellom representanter fra M&R Bon-
delag og Norges Bondelag. 
 

 
Fylkeslederne Asgeir Slåtnes (t.v.) og Inge Martin Karlsvik 
(t.h.) sendte brev til styret i Norges Bondelag. Her fra sty-

rets Troms-tur i april sammen med geitebonde Nils Magne 
Løvmo i Takelvdalen. (Foto: Arild Erlien) 

 

3.7. Kvoteregulering for 
geitemelk 
Fylkeslederne Inge Martin Karlsvik i Møre og Romsdal Bon-
delag, Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag og Asgeir 
Slåttnes i Troms Bondelag sendte 16. november brev til 
styret i Norges Bondelag om kvoteregulering for geitemelk: 
 

Kvoter for geitemelkproduksjon 2016 – 
fastsettelse av forholdstall 
Viser til brev fra Tine med anbefalinger i forbindelse med 
fastsetting av kvoter for geitemelk produksjon i kvoteåret 
2016. Over flere år har forholdstallet blitt justert ned, og 
neste år får geiteprodusentene levere kun 96 prosent av 
basiskvote. Dette skaper misnøye. 
 

     Tidligere har Tine begrunnet problemene med markeds-
avsetning for geitemelk med dårlig produktkvalitet. Dette 
har geitenæringa tatt på alvor og grepet fatt i. Det gjør at 
kvaliteten på geitemelka nå er svært god. 
 

 «Vi har geitehelse i verdensklasse. Vi i TINE dokumenterer 
geitehelse i verdenstoppen. Våre Friskere geiter er doku-
mentert fri for sykdommene CAE, Byllesjuke og Paratuber-
kulose. TINE foredler melk fra friske besetninger» (Eivind 
Kjuus, TINE Råvare, under geitedagane 2015) 
«Det er fortsatt spennende og uforløste markedsmulighe-
ter for geitemelk» (29.10.2015 under Nytt fra konsernstyret 
i TINE Medlem 
     Likevel får ikke Tine solgt nok geitemelkprodukter.  
     Geiteprodusentene føler nå at Tine ikke holder det som 
er lovet om produktutvikling og markedsføring av geite-
melkprodukter. Nedsatt kvote til produsentene virker å 
være svar på alle utfordringer. Dette er svært demotive-
rende for geitebøndene som særlig de siste 10 årene har 
arbeidet systematisk for å innfri krav TINE har satt for å 
kunne utnytte melka på best mulig måte.  
     Når en sammenligner med kumelk er det svært små 
volum det er snakk om. Årlig leveranse av kumelk til Tine er 
ca 1 560 millioner liter, mens leveransen av geitemelk er ca 
19 millioner liter. Anbefalt kvotereduksjon utgjør ca 
800 000 liter geitemelk. Det bør være mulig å finne avset-
ning for denne geitemelka. Vi er redd for at stadig lavt for-
holdstall vil føre til at staten foreslår endring i basiskvota og 
ber om at forholdstall 0,97 blir videreført også i 2016.
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4   Organiasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstal 2015 
 

Medlemsutvikling 2000-2015   og   medlemstall pr. 31. desember 2015 
 

 M&R Bondelag Antall pr. 
31.12.2000 

Antall pr. 
31.12.2010 

Antall pr. 
31.12.2014 

Antall pr. 
31.12.2015 

Endring 
i 2015 

NYE  
i 2015 

  

 Molde Bondelag 112 118 122 124 2 8   

 Vanylven og Syvde Bondelag 94 74 59 57 -2 3   

 Rovde Bondelag 20 25 25 26 1 2   

 Sande Bondelag 36 23 21 21 0 1   

 Vestre Sunnmøre Bondelag 100 86 82 80 -2 5   

 Volda og Dalsfjord Bondelag 82 57 62 62 0 3   

 Austefjord og Bjørke Bondelag 109 75 73 68 -5 0   

 Ørsta Bondelag 116 84 81 81 0 3   

 Follestaddal Bondelag 33 22 20 19 -1 0   

 Hjørundfjord Bondelag 77 63 66 66 0 1   

 Ørskog Bondelag 43 38 33 31 -2 0   

 Eidsdal og Norddal Bondelag 42 52 48 46 -2 1   

 Valldal Bondelag 73 62 54 55 1 5   

 Stranda Bondelag 59 61 53 56 3 5   

 Sunnylven Bondelag 81 69 69 68 -1 1   

 Liabygda Bondelag 16 21 22 20 -2 0   

 Stordal Bondelag 23 30 28 28 0 0   

 Sykkylven Bondelag 94 103 92 88 -4 3   

 Skodje Bondelag 49 56 55 52 -3 2   

 Giske Bondelag 60 52 53 53 0 2   

 Hildre og Vatne Bondelag 50 37 47 45 -2 4   

 Ytre Haram Bondelag 51 38 37 38 1 2   

 Vestnes Bondelag 128 129 137 131 -6 2   

 Rauma Bondelag 170 172 163 162 -1 12   

 Nesset Bondelag 122 91 85 83 -2 6   

 Midsund Bondelag 27 27 25 26 1 2   

 Harøy og Fjørtoft Bondelag 28 19 17 17 0 0   

 Gossen Bondelag 40 46 47 47 0 1   

 Fræna Bondelag 151 141 133 135 2 4   

 Hustad Bondelag 109 97 88 88 0 1   

 Eide Bondelag 94 76 78 76 -2 2   

 Averøy Bondelag 167 148 128 126 -2 2   

 Frei Bondelag 17 19 21 25 4 4   

 Gjemnes Bondelag 185 174 168 164 -4 4   

 Straumsnes og Tingvoll Bondelag 153 164 161 165 4 3   

 Sunndal Bondelag 137 112 108 106 -2 2   

 Ålvund Bondelag 66 58 57 56 -1 0   

 Surnadal Bondelag 209 193 207 212 5 12   

 Todalen Bondelag 31 36 37 40 3 4   

 Rindal Bondelag 131 199 196 200 4 14   

 Aure og Tustna Bondelag 113 127 125 130 5 11   

 Halsa Bondelag 86 83 77 75 -2 2   

 Smøla Bondelag 63 66 58 54 -4 2   

 Direkte Medlem Av Fylkeslaget 4 3 5 5 0 1   

 Totalt 3 642 3 434 3 323 3 307 -16 142   
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4.2  Organisasjonssaker 
 

Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 
og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 

MEDLEMSTAL - 142 NYINNMELDTE 
Ved årsskiftet var medlemstalet 3.307, som er 16 færre 
enn året før. 
Totalt vart det i 2015 innmeldt 142 nye medlemmer  
(169 nye i 2014, 167 nye i 2013 og 131 nye i 2012). 
Av totalt 3.307 medlemmer var det: 

 1.588 medlemmer med bruk (1.628 året før) 

 1.719 personlege medlemmer og husstandmed-
lemmer (1.696 året før). 

M&R  har 2.649 gardsbruk som søkte om produksjonstilskot 
siste året. 1.588 av desse bruka er medlemsbruk i Bondela-
get - organisasjonsprosent på 59,9 prosent. 
   Lågast org.-prosent har Herøy med 28,6 prosent, høgst i 
Aukra med 100 prosent og Rindal med 92,3 prosent. 
Perioden 2000-2015: 

 Medlemstalet i M&R Bondelag gått ned med 335. 

 Bruksmedlemmer minus 566 og personlege medlem-
mer pluss 231. 

 Gardsbruk i drift er redusert med 1.991 bruk. 

 Organisasjonsprosenten (gardsbruk i drift som er med-
lemmer i Bondelaget) frå 46,4 prosent til 59,9 prosent. 

Kvart år er det mange som får purring, og seinare varsel om 
stopp av medlemskapen grunna ubetalt kontingent. I 2015 
var det 37 medlemmer som ikkje betalte kontingent, og 
som i henhald til Norges Bondelag sine lover vart strokne 
som medlem ved utgangen av 2015. 
     Gjennom melding om opphøyr vert dei varsla om følgjer 
det kan få for medlemsfordelar som er knytt til medlems-
skapet. Gunstige personforsikringar, rabatt på skadeforsik-
ringar og landbruksforsikringar gjennom Bondelaget sin 
samarbeidspartnar Gjensidige er medlemstilbod som opp-
høyrer når medlemskapen vert stoppa. Det same gjeld 
rabattordningane gjennom Landbrukets Fordelsprogram 
Agrol, og å kunne ta del i Norges Bondelag sin avtale med 
Landkreditt om banktenester. Ein vekstkonto i Landkreditt 
er ein sparekonto for medlemar i Norges Bondelag og skal 
til ei kvar tid vere ein av marknadens beste sparetilbod. 
     Medlemskontingenten er Norges Bondelag sin viktigaste 
inntektskjelde, og er avgjerande for kva moglegheiter vi har 
til å løyse dei mange arbeidsoppgåvene som ligg foran oss. 
     Mange lokallag og enkeltpersonar gjer ein god jobb for å 
verve medlemmer. Men auken blir ikkje større når det også 
er mange som går ut. I motsetnad til mange andre fylker 
har for mange i M&R den oppfatning at når du ikkje lenger 
har mjølk er du ikkje lenger ordentleg Bondelags-medlem!! 
For mange melder seg ut av Bondelaget når dei sluttar med 
mjølk og kjøtt, sjølv om dei framleis sit som grunneigarar. 
     Brukskontingent er til frådrag i rekneskapen og frådrag 
for personleg kontingent i sjølvmeldinga. 
 

MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga i M&R er for svak også jamført med 
samanliknbare fylker. Sjølv om vi i fjor hadde 142 nyinn-
meldte medlemmer, har vi heile netto minus 16 medlem-
mer. Nokre lag arbeider godt og konstruktivt med med-
lemsverving, og vi ser gjerne at fleire lokallag følgjer opp! 

     Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert sak i 
heile organisasjonen som tema på styremøter, i lokallags-
brev, møter og kurs, årsmøtet og leiarmøtet. Innmeldings-
skjema vert utsendt i ulike brev og lagt ut på møter. Med-
lemsverving er sett opp som sak på fylkesstyremøtene. 
Medlemspotensialet er stort. Når fylkeslaget berre har som 
medlemmer vel 60 prosent av alle bønder i Møre og Roms-
dal som nyt godt av Bondelagets arbeid med jordbruksavta-
len, grunneigarsaker, skatt, avgift, lover m.m, er målet å 
auke medlemstalet endå meir. 
     Lokallag og einskildpersonar som har gått inn for oppgå-
va, har vist at det er lett å verve nye medlemmer. Noko av 
det enklaste og viktigaste er å spørje folk om dei vil bli med 
i Bondelaget. Medlemsoversikta (Kap 4.1) viser at fleire 
lokallag har fått mange nye medlemmer. 
     Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive 
brukarar som medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på 
å få tak i fleire av dei uorganiserte. Det er eit godt argument 
at Bondelaget forhandlar fram betydelege resultat for bøn-
dene. Eit høgt og stabilt medlemstal gir auka forhandlings-
styrke og påverknadskraft. 

Vervedugnad 
Vervekampanjen ”Tørre og spørre” har som mål å utvikle 
ein langsiktig vervekultur blant medlemane i Norges Bonde-
lag der det å verve nye medlemar til velfungerande lokallag 
vert oppfatta som ei naturlig oppgåve. 
    I januar 2015 mottok fylkeslaget melding frå styrings-
gruppa for Tørre å spørre: Møre og Romsdal Bondelag had-
de medlemsnedgang i fjor. Ikke så stor, men…. Dere har 
også hatt en nedadgående trend over tid. 
     Tilsette på fylkeskontoret hadde kontormøte 4. februar 
der verving vart diskutert. Til styremøtet 11. februar vart 
det sett opp ei plan for verving som styret slutta seg til. 
Styret merka seg at Møre og Romsdal var blant dei fire 
dårlegaste fylka i landet når det gjeld medlemsutvikling. 
Dette er ikkje ein plass vi er nøgd med å ha, og vi har difor 
ein jobb å gjere saman med lokale bondelag. 
     10. september vart det sendt brev til alle leiarar og nest-
leiarar i lokale Bondelag om vervedugnad saman med med-
lemslister og liste over alle som søkjer produksjonstilskot. 
     Det vart oppmoda om å gå gjennom medlemslista og 
lista over dei som søkjer produksjonstilskot. Ved hjelp av 
listene og lokalkunnskap kan ein finne potensielle med-
lemmer. Vervearbeidet skulle gjerast i september/oktober. 
Styret ønska tilbakemelding frå lokallaga om kor mange 
som vart spurt om medlemskap. 
    Kontoret fekk melding om at nokre lokallag gjorde ein 
grundig jobb med å spørje potensielle medlemmer. Men 
totalt sett var det få tilbakemeldingar på arbeidet som vart 
gjort, og vi merka lite utslag m.o.t. auke i medlemstalet. 

Vervekurs 
3. desember inviterte Norges Bondelag to fra hvert fyl-
keslag til vervekurs i Oslo. Fra styret møtte Vegard Smenes 
og fra kontoret Arnar Lyche. På styremøtet 8.-9. desember 
ble dette drøftet: Arbeidet bør følges opp av fylkeslaget 
overfor lokallagene. M&R av de dårligste fylkene på ver-
ving. Lage en vervestrategi. Andre fylker hatt vervekurs, og 
egen verveansvarlig i fylkesstyret. Vurdere om vi skal samle 
noen fra lokallaga i samme område til møte om verving. 
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LOKALLAG 
Det er 43 lokale bondelag i fylket, som er 2 færre året før. 
Fylkeslaget har 4 kvinnelege lokallagsleiarar, som er 6 
færre enn året før. Etter årsmøterunden hausten 2015 er 
det registrert ny leiar i 9 lokale Bondelag. 
     Medlemmer i Geiranger Bondelag vart i august overført 
til Eidsdal og Norddal Bondelag. Fylkeskontoret sendte i juni 
brev til dei 6 medlemmene i laget, der det vart vist til at 
Møre og Romsdal Bondelag ikkje har registrert årsmøte i 
Geiranger Bondelag etter år 2000. Medlemmer som ikkje 
ønska samanslåing med Eidsdal og Norddal BL skulle svare 
innan ein fastsett frist. Det kom ingen tilbakemeldingar. 
     Bondelaga i Tingvoll kommune, Tingvoll BL og Straums-
nes BL, slo seg saman til eit lag 19. november, og tok nam-
net Straumsnes og Tingvoll Bondelag. 
     Det er også venta at fleire lag slår seg saman. Follestad-
dalen Bondelag ønska ifjor samanslåing med Hjørundfjord 
BL, men fekk det ikkje avklart. Sande Bondelag har kun 
”sovande” leiar og ingen aktivitet. Dei ønskjer samanslåing 
med Vanylven og Syvde Bondelag, men samanslåing er ikkje 
avklart enno. 
     Fylkeslaget meiner kommunevise lag kan vere fagleg og 
politisk viktig for Bondelaget slik det også er i andre organi-
sasjonar, men Noregs Bondelag legg ikkje noko press på 
dette. I 9 kommunar er det fleire enn eitt lokallag. 
     Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 
fleire år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medleme-
ne får dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag 
som ikkje vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit 
styre. 
     Samanslutning er ikkje nedlegging. Laget sine medlemer, 
arkiv og kapital blir berre slått saman. Fylkeslaget tilbyr 
lokallag bistand i samband med ei samanslutning. Lovene 
plikter lokallaga til å halde årsmøte kvart år. 
    Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fast-
sette satsar for m.a. betalande medlem og prosent av inn-
betalt kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde 
årsmøte siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og 
overført til aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 
 

ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta har gjerne ei fin ramme med god servering og 
aktuelt tema, og med besøk frå fylkeslaget. I nokre lag har 
vi fått melding om at det er vanskeleg å skaffe ny leiar. 
     Frist for å halde årsmøte i lokale bondelag er 1. novem-
ber kvart år. Fylkeslaget oppmodar om å halde årsmøtet så 
tidleg som mogleg om hausten. Styret ser på lokale årsmø-
ter som ein viktig arena for meiningsutveksling mellom 
medlemmer og signal frå lokallaga inn til fylkesstyret. 
     Ved handsaming av arbeids- og tiltaksplan for 2015-2016 
ønskte styret slik som året før at det vart satt opp plan for 
årsmøta i lokallaga i oktober. 
     På styremøtet 9. september vart fylkesstyremedlemme-
ne og tilsette ved kontoret fordelt for deltaking i lokallags-
årsmøta. Denne lista vart sendt lokallaga i lokallagsbrev 10. 
september saman med meldingsskjema om val, rapport 
lokallagsarbeid og aktivitetsmidlar, forslag på innkalling og 
sakliste til årsmøte, adresseetikettar og medlemslister. 
     På førespurnad sender vi ut ajourført medlemsliste og 
etikettar for medlemene i laget gjennom heile året, og 
svært mange lokallag nyttar seg av dette. 

 
Godt lokallagsarbeid er eit viktig verktøy til fellesskap og 
makt. Molde Bondelag er eitt av mange lokallag som har 
mange gode aktivitetar gjennom året. I 2015 arrangerte 

dei heile 7 faglege og sosiale samankomstar med god 
deltaking. Her frå julelunsjen på Bolsøya i desember  

(Foto: Gunnar Wentzel). 
 
     Fylkeslaget oppmoda valnemndene i lokallaga om å 
prøve å få minst ein tredel kvinner. Vidare bør valnemnda 
ut frå laget sin økonomi drøfte godtgjersle til styret og mø-
tegodtgjersle ved representasjon utanfor kommunen. 
     Styret prøvde å fordele og prioritere lokallag kor dei ikkje 
har vore på besøk tidlegare. Lokallaga tok direkte kontakt 
med oppsett styremedlem/tilsett og avtalte tid for årsmø-
tet. 
     Fylkeslaget sin oversikt viser at det ved årsskiftet er av-
vikla årsmøter i 40 av 44 lokallag 
     Fylkeslaget sin nye praksis med å sende ut på førehand 
deltaking på årsmøtet, og endra vedtekter til Norges Bon-
delag med framskunda frist til innan 1. november kvart år 
for å halde årsmøtet i lokalt Bondelag, verkar positivt for 
gjennomføring av årsmøterunden i M&R Bondelag. 
     Fylkeslaget har deltatt på 36 møter og møtt 37 lokallag 
(det vanlige er 20-25 årsmøter): 

 Inge Martin Karlsvik  5 årsmøter 

 Gunnhild Overvoll 4 årsmøter 

 Anne Katrine Jensen  4 årsmøter 

 Petter Melchior  5 årsmøter 

 Oddvar Mikkelsen  5 årsmøter 

 Vegard Smenes   3 årsmøter 

 Arnar Lyche   4 årsmøter 

 Atle Frantzen   2 årsmøter 

 Rose Bergslid   4 årsmøter 
     På styremøtet 4. november hadde styret ein foreløpig 
gjennomgang og rapportering frå årsmøterunden. Endeleg 
oppsummering vart gjort på styremøtet 8. og 9. desember. 
Innspela som styremedlemmer og tilsette fekk med seg frå 
lokallagsårsmøta vart referert og teke med i det vidare 
arbeidet i fylkesstyret. 
     Styret konkluderer med at gjennomføring av årets års-
møterunde har vore vellukka med fordeling av styremed-
lemmer på møta. Det er nyttig og lærerikt for styremed-
lemmer å besøke nye lokallag kvart år. Det bør vere praksis 
at det skal vere besøk på alle årsmøter frå styret eller kon-
toret. Både lokallaga og fylkeslaget må framleis jobbe med 
å gjere årsmøtearenaen så spennande at vi får medlemmer 
til å kome på møtet. 
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Avisa Bygdebladet 11. februar 2015  

med omtale og bileter av Ørskog Bondelag sin aktivitet 
med matservering til elevane i ungdomsskolen. 

 

ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 
arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-
plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 
     Fylkeslaget peikte i haust på nokre saker alle lokallag bør 
gjennomføre i løpet av året: 

1) Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fag-
møte, utferd, bondekafé) 

2) Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksforhand-
lingane minst kvart andre år) 

3) Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 
kontakt politikarar el. media) 

4) Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i 
lokalsamfunnet og på saker som arealplanar, for-
valting av SMIL-midlar, samarbeid med andre organi-
sasjonar, representasjon) 

5) Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næ-
ringa og grunneigarar er invitert) 

 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-
lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2015, der vi ba 
alle lag melde om kva dei har gjort med fem hovudsaker på 
arbeidsplanen. Rapportskjemaet var hjelp til å planlegge og 
gjennomføre prioriterte arbeidsområde, og gav grunnlaget 
for å vurdere tildeling av aktivitetsmidlar, der søknadsfrist 
var 20. november. Styret ville ha tilsendt årsmelding og 
rekneskap. 
     Kontoret registrerer at det stort sett er dei same laga 
som søker kvart år. Dette trass i at dette fleire gonger er 
kunngjort for leiar og styremedlemane i lokallaga i god tid. 
     Grunnlaget for fordeling av aktivitetsavhengige midlar er 
fordelt etter følgande mal frå Norges Bondelag: Kroner 
5.000 til kvart fylke, 70 % av resterande beløp etter antal 
medlemar og 30 % av resterande beløp etter antal lokallag. 
     Møre og Romsdal var tildelt kroner 192.975 i aktivitets-
midlar for 2015, som fylkesstyret fordelte på møtet 8. og 9. 
desember etter søknad frå 27 lokale Bondelag. 
     Fordelinga var basert på kr. 500 til alle lag som har uttala 
seg om jordbruksavtala og kr. 500 til anna prioritert aktivi-
tet etter skjønn. I tillegg kr. 5.000 til lag som har arrangert 
ein høgt prioritert aktivitet som Open Gard på gardsbruk, 
kr. 5.000 til Gjemnes Bondelag for ansvar for dyreutstilling 

 
Åndalsnes Avis 15. september 2015 

med omtale av Rauma Bondelag og Romsdalsmartnan på 
Åndalsnes. Bondelaget synes martnan er en viktig arena 

for å møte forbrukerne og vise hva de står for. 
 

på Dyregod-dagane, og kr 9.402 til fylkeslagets netto kost-
nader for annonsering av Åpen Gard. 
     I tillegg vart det sett av kr 8.433 til sluttfinansiering av 
”Rauma-prosjektet”, som vil ha stor overføringsverdi til 
andre lokale Bondelag når det er gjennomført.  Vidare kr 
7.269 til diverse aktivitetar/markedsmateriell i lokallaga, og 
kr. 16.871 som disponibelt beløp og til oppstart av Gjem-
nes-prosjektet. 
     Styret er imponert og svært glad for dei mange gode 
aktivitetane som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbod til 
medlemane og medlemsverving. Laga fekk kopi av for-
delingsdokumentet som også seier noko om aktivitetar i 
ulike lag. 
 

VEDTEKTSENDRING 
Styret drøfta 11. februar skriv frå Eidsdal og Norddal Bonde-
lag om vedtektsendring om antal styremedlemmer i lokal-
laga. Dei ville endre teksten til ”Velje leiar og minst 2 sty-
remedlemmer” (I dag står det minst 4 styremedlemmer.) 
     Styret viser til vedtektene om at endring av lover skal 
vere styret i Norges Bondelag i hende innan 1. februar det 
året årsmøtet skal haldast. Forslaget frå Eidsdal og Norddal 
Bondelag vart lagt fram for årsmøtet i M&R Bondelag 6.-7. 
mars. Årsmøtet oversendte saka til fylkesstyret til vurdering 
om saka skal fremjast som årsmøtesak i Norges Bondelag i 
2016. 
     I vedtak frå styremøtet 8.og 9. desember vil styret i Møre 
og Romsdal Bondelag overfor årsmøtet i Norges Bondelag 
foreslå tillegg til §14 bokstav a punkt 7 i vedtektene: Lokal-
lag med under 50 medlemmer kan ha meir fleksibilitet med 
omsyn til tal styremedlemmer. 
     Grunngjevinga for forslaget frå Eidsdal og Norddal Bon-
delag var at for eit relativt lite lokallag kan det til tider vere 
krevjande å få dekt opp alle plassar i styret i laget. Eidsdal 
og Norddal Bondelag meiner det er behov for å gjere ved-
tektene litt meir fleksible og tilpassa dei ulike forholda 
rundt om i landet. Kvart enkelt Bondelag bør kunne få til-
passe sitt styre ut frå dei forutsetningar som finst i laget. 
Det vil i enkelte tilfelle frigjere personell som kanskje kan 
gjere ein god jobb i eit anna lag eller organisasjon. 
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Fylkesstyrene og ansatte i Møre og Romsdal Bondelag og 
Troms Bondelag utenfor Rundhaug gjestegård i Målselv 

(Foto: Arild Erlien). 

 
STYRET BESØKTE TROMS BONDELAG 
Styret og ansatte i Møre og Romsdal Bondelag var på besøk 
i Troms og møte med styret i Troms Bondelag 15. og 16. 
april. Troms Bondelag hadde lagt opp et program med 
nyttige og interessante gardsbesøk og bedriftsbesøk. Med 
fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, som kyndig 
guide på bussturen fra Tromsø til Målselv lærte vi mye om 
landbruket i Troms. 
     Landbruket i Troms har mye likt med Møre og Romsdal. 
Mange av de samme utfordringene og struktur, men med 
noe annet klima enn her i fylket. Inntrykket vi sitter igjen 
med er at mange bønder har sluttet og noen satser videre. 
Spørsmålet blir om de gjenværende greier å ta over pro-
duksjonen til de som har sluttet og samtidig holde alle area-
ler i hevd. Med andre ord – de samme utfordringene som i 
Møre og Romsdal. 
     Første stopp var ved Tine Meieriet Nord sitt anlegg på 
Storsteinnes, der meierisjef Jan Vidar Olsen ga presentasjon 
og omvisning av Tine-anlegget. 
     De to fylkesstyrene besøkte bønder i Takelvdalen. Første 
stopp hos geitbonde Nils Magne Løvmo, som har ett av de 
større geitebrukene i området med rundt 160 mjølkegeiter. 
     Deretter var det orientering og omvisning hos kubonde 
Geir Freddy Toftaker. Han har bygd nytt fjøs med robot til 
en kostnad på nær ni millioner kroner utenpå gammelfjø-
set. 
     Neste stopp var hos tidligere sauebonde Torleif 
Brandskogsand i Målselv, som i fjor la ned sauedrifta på 
grunn av rovdyrutfordringene. Han har gjennom flere tiår 
stått i bresjen for å tale sauebøndene sin sak, men måtte nå 
gi opp. Her fikk de to bondelagsstyrene en usminket versjon 
av hvordan beitenæringa i området gjennom mange år har 
opplevd rovdyrpolitikken. 
     På Rundhaug gjestegård i Målselv holdt fylkesstyrene i 
Troms og Møre og Romsdal felles styremøte. Her ble flere 
landbrukspolitiske saker og utfordringer drøftet, bl.a. jord-
bruksforhandlingene, rekruttering og rovdyr. Geitehold fikk 
også sin plass i diskusjonen. 
     Styreturen ble avsluttet med presentasjon og omvisning 
på Nortura sitt anlegg i Målselv. Anlegget ligger på Bardu-
foss, slakter og skjærer storfe, gris og småfe, er eneste 
produsent av Gilde pølser og deiger i Nord-Norge, og har 
rundt 175 årsverk. Anlegget produserer spesialiteten ”Thu-
lefjord”. 

 
Foran f.v.: Olav Bjarte Lindset, Paul Solberg, Dag H. Lianes, 

Rune Henning Haram og Inge Martin Karlsvik. Bak f.v.: 
Gunnhild Overvoll, Petter Melchior, Arnar Lyche, Merete 

Bolme, Trond Malmedal, Anne Katrine Jensen og Odd 
Helge Gangstad (Foto: Arild Erlien). 

 

MØTTE MR SLAKTERI 
På fylkesstyremøtet 11. februar presenterte representan-
ter fra MR Slakteri AS, som er tenkt lokalisert på Vestnes, 
planene om et nytt bondeeid slakteri i Møre og Romsdal. 
     De som deltok med orientering og samtale med fylkes-
styret var Dag H. Lianes (styreleder i MR Slakteri), Rune 
Henning Haram (styreleder i MR Lokalmatsenter i Tres-
fjord), Olav Bjarte Lindset (grunneier i Tresfjord), og Paul 
Solberg (fra MRS Eiendom). 
 

 
F.v: Frøydis Haugen, Frode Handeland, Lars Peter Taule, 
Arnar Lyche, Marit Flatjord, Gunnhild Overvoll, Anders 

Felde, Merete Støfring og Inge Martin Karlsvik  
(Foto: Maria Makloufi Skjold). 

 

BONDELAGENE PÅ VESTLANDET 
18. november møttes Arbeidsutvalgene i Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal i Bergen. Fra M&R Bon-
delag møtte leder Inge Martin Karlsvik, nestleder Gunnhild 
Overvoll, org.-sjef Arnar Lyche. 
     Det var Inge Martin Karlsvik som hadde tatt initiativ til 
dette møtet. Bakgrunnen var at M&R Bondelag har samar-
beidet godt med Trøndelags-fylkene, bl.a. gjennom Samar-
beidsrådet for Midt-Norge, gjennom mange år. M&R Bon-
delag ser seg tjent med å ha et tilsvarende samarbeid med 
Bondelagene i Vestlandsfylkene. 
     På programmet sto drøfting om nytt næringspolitisk 
program for Norges Bondelag, løsdriftskravet, jordbruks-
forhandlingene og Vestlandstur for styret i Norges Bondelag 
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Konferansier Aasmund Nordstoga (til høyre) tar selfie med 

Merete Furuberg, Nina Sundqvist og Per Skorge. 

Lokale matprodusenter beskrev situasjonen fra grasrota: 
Jorunn Kvernen, Frei, Jarle Hole, Hellesylt, Kjersti F.  

Ellingsgård, Molde, Vegard Smenes, Averøy. 
 

180 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det fredag 6. mars kl. 10.00 – 16.15 
næringskonferanse med tema ”Norsk mat på bordet?” med 
hele 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene i kommu-
ner, og andre som har et varmt hjerte for lokal matproduk-
sjon og norsk mat på bordet, og ble den gode møteplassen 
der ”hele” landbruket samlet seg til dialog og inspirasjon. 
     Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, 
Bonde- og Småbrukerlaget og Fylkesmannen, og inngikk 
som en del av faglagenes fylkesårsmøter og Fylkesmannens 
samling for landbruksansatte i kommunene. 
     Felleskostnader ble dekket av Landbruksselskapet i M&R 
     Konferansier var bonde og visesanger fra Telemark, 
Aasmund Nordstoga. Landbruksdirektør Anne Berit Løset 
ønsket velkommen og åpnet konferansen. 
     Daglig leder i Matmerk, Nina Sundqvist, innledet om 
sannheten om norsk mat, generalsekretær i Norges Bonde-
lag, Per Skorge, om norsk matpolitikk i medvind og mot-
gang, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete 
Furuberg, om hvordan møter vi regjeringens matpolitikk. 
     Fire lokale matprodusenter beskrev situasjonen sett fra 
grasrota: sauebonde på Frei, Jorunn Kvernen, storfekjøtt-
produsent på Hellesylt, Jarle Hole, fersk melkeprodusent i 
Molde, Kjersti Fløystad Ellingsgård, og fersk melkeprodu-
sent i Averøy, Vegard Smenes. 

   
F.v.: Maria Skaare, SPIRE, Oddvar Mikkelsen, Norgesfôr og 

Odd Magne Harstad, professor NMBU. 
 
     Deretter tok Maria Skaare fra SPIRE - Utviklingsfondets 
ungdom for seg sannheten om soyaproduksjonen i Brasil, 
Oddvar Mikkelsen fra Norgesfôr om valgmuligheter i kraft-
fôrproduksjonen, mens Odd Magne Harstad, professor ved 
NMBU, orienterte om konsekvenser av ulike veivalg i mel-
keproduksjonen. 
     Konferansen ble avsluttet med politisk time om norsk 
mat på bordet. Politikerne var: Margaret Hoff Berg (Frp), 
Molde, Kim Thoresen Vestre (SV), Molde, Rigmor Andersen 
Eide (KrF), Ålesund, Ola Sønderland (Miljøpartiet de Grøn-
ne), Molde, Else May Botten (Ap), Molde, Jan Ove Trygge-
stad (Sp), Stranda og Pål Farstad (V), Kristiansund. 
     Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 
Karlsvik, oppsummerte konferansen. 

 

 
Fra venstre: Margaret Hoff Berg (Frp), Kim Thoresen Vestre (SV), , Rigmor Andersen Eide (KrF), Ola Sønderland  

(Miljøpartiet de Grønne), Else May Botten (Ap), Jan Ove Tryggestad (Sp) og Pål Farstad (V). (Alle fotos: Arild Erlien)
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På årsmøtet i Norges Bondelag i juni frontet styremedlem 
Odd Helge Gangstad fjerning av dokumentasjonskravet til 

samdrifter (Foto: Arnar Lyche). 
 
 

ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 10. og 11. juni. Utsendinger fra 
Møre og Romsdal var foruten fylkesleder Inge Martin 
Karlsvik de årsmøtevalgte utsendingene Anne Katrine Jen-
sen, Odd Helge Gangstad, Gunnhild Overvoll, Petter Mel-
chior, Oddvar Mikkelsen og Vegard Smenes (Bilde side 2). 
     Arnar Lyche møtte som organisasjonssjef, Arne Magnus 
Aasen, Tingvoll, som årsmøteordstyrer. Nina Kolltveit Sæ-
ter, Surnadal, møtte fra Tine som styremedlem Norges 
Bondelag. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, møtte fra Nor-
tura som kandidat til nytt styremedlem i Norges Bondelag. 
     Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som 
leder. Tidligere fylkesleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, 
ble gjenvalgt som årsmøteordfører, og møter da fast ved 
styrebordet i Bondelaget. Nina Kolltveit Sæter fra Surnadal 
gikk av som styremedlem etter å ha representert Tine i 
styret de to siste årene. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, 
ble valgt til nytt styremedlem. Hun representerer Nortura i 
Bondelagsstyret, og er styremedlem i Nortura sentralt. 
     Jordbruksoppgjøret, lammetilskudd, rekruttering, økt 
matproduksjon, mål for norskandelen i dyrefòret og egen 
temadebatt om klimaendringer var noe av det som sto i 
fokus på årsmøtet. Flere av utsendingene fra Møre og 
Romsdal markerte seg godt med innlegg og replikker. 
     Vegard Smenes overleverte skriftlig forslag om at det blir 
opprettet et forskingsprosjekt som sammenligner laus-
driftsfjøs med båsfjøs med tanke på dyrevelferden. 
     Fylkesleder Inge Martin Karlsvik var en av ni fylkesledere 
som overleverte brev til Norges Bondelag der de ber styret 
inngå drøftinger med Regjeringa med sikte på å kunne få til 
ekstraordinære løsninger som kan sikre fornyingstakten i 
mjølkeproduksjonen fram mot kravet om lausdrift. Norges 
Bondelag ble i brevet oppmodet om å ”sette ned et hurtig-
arbeidende utvalg der både sentralleddet og fylkesleddet er 
representert. Målet må være å komme fram til løsninger 
som gjør det mulig også å investere i løsdrift med størrelser 
200.000 til 300.000 liter mjølk etter utbygging.” 
     Odd Helge Gangstad tok til orde for fjerning av doku-
mentasjonskravet til samdrifter. Han viste i innlegget sitt til 
brevet som styret i Møre og Romsdal Bondelag nylig hadde 
sendt til Norges Bondelag med oppfordring til å nedsette ei 
arbeidsgruppe som ser nærmere på samdrifter i melkepro-
duksjonen. Bakgrunn for fylkeslagets innspill er gjentatte 
henvendelser fra samdriftsbønder i vårt fylke. 

     Nestleder Gunnhild Overvoll så det som urimelig at 
bøndenes penger skal brukes til rydding av kratt, og hun 
advarte mot å bite på statsrådens forsøk på å så splid mel-
lom faglagene. Oddvar Mikkelsen tok opp rovdyr i general-
debatten, og fikk inn et ekstra avsnitt om rovdyr i resolu-
sjonen fra årsmøtet, etter at førsteutkastet fra nemnda 
manglet noe om temaet. Anne Katrine Jensen tok opp 
økologisk produksjon i et innlegg. 
     I innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag var 
følgende foreslått: Møre og Romsdal Bondelag fremmer 
forslag overfør årsmøtet i Norges Bondelag om at fem kro-
ner i økt personlig kontingent utover ordinær økning blir 
øremerket Malawi-prosjektet. Styret i Norges Bondelag 
hadde overfor årsmøtet avvist forslaget. M&R Bondelag 
opprettholdt sitt forslag, men ble nedstemt i årsmøtet. 
 
 

KURS FOR SAMARBEIDENDE 
REGNSKAPSKONTOR 
100 ansatte ved regnskapskontor som har samarbeid med 
Bondelaget var 18.-20. november samlet på Quality Hotell 
Grand i Kristiansund til det årlige tema- og skattekurset. 
Programmet ga de ansatte nyttig og viktig oppdatering på 
sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder. 

Temakurs 
Samlinga startet 18. november med temadag. I år var det 
satt opp et kurs: ”Klar for tilsyn med ny GRFS” som samlet 
52 deltakere. Forelesere var Jon Baggetorp fra Spydeberg 
Regnskapslag SA og Bernt Jan Aaland fra Finanstilsynet. 
     GRFS har gjennomgått en omfattende revidering. Ny 
standard trådte i kraft fra 1. januar 2015. 
     Kursvert M&R Bondelag Arild Erlien. Temakurset er et 
samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. 

Skattekurs 
Torsdag 19. og fredag 20. november ble det holdt skatte-
kurs for 98 deltakere. Kursverter fra M&R Bondelag Arild 
Erlien og Per Eldar Nakken. 
     Dette årlige kurset er eksklusivt for ansatte på Bondela-
gets samarbeidende regnskapskontor og blir arrangert i sin 
helhet av Norges Bondelag. Tilsette i eller innehavere av 
regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag 
har rett til å delta på kurset. Skattekurset har som målset-
ting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og av-
giftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig oppda-
tert til det kommende årsoppgjøret. 
     Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regn-
skap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er 
tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag. 
     Forelesere fra Bondelagets Servicekontor AS var advokat 
advokat Svein Aalling (fra Advokatfirma Orwall & Co DA) og 
rådgiver Pål Kristian Ormstad. 
     Følgende tema ble tatt opp på årets skattekurs: skatte- 
og avgiftsopplegget for 2015, aktuelle saker og ofte stilte 
spørsmål, tilleggsnæringer på gårdsbruk, merverdiavgift, 
deltakerlignede selskap, problemstillinger ektefeller, skils-
misser, dødsfall, utskiftebo mv., tilskudd og støtteordninger 
i landbruket, støtteordninger fra Innovasjon Norge, skogbe-
skatning og åpen post. 
     Bjarne Øygard fra Innovasjon Norge Møre og Romsdal 
deltok med foredrag om støtteordninger i Innovasjon Norge 
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Midtnorsk landbrukskonferanse på Scandic Hell i Stjørdal 12. november samlet vel 400 deltakere.  

Konferansier var bonde og visesanger fra Telemark, Aasmund Nordstoga (t.v.). (Foto: Ove Magne Ribsskog).  
 

LEDERMØTET I STJØRDAL 
Ledermøtet ble holdt under ”Levende Landbruk–Midtnorsk 
landbrukskonferanse” torsdag 12. og fredag 13. november 
på Scandic Hell i Stjørdal. 
     Organisasjoner som sto bak fellesarrangementet var 
Bondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landbruksrådgivninga 
og SNS Nordenfjeldske. 
     Inge Martin Karlsvik var med i styringsgruppa. 
     Dag 1 var felles for alle organisasjonene med temakonfe-
ranse. Dag 2 ble det holdt separate møter/ledermøter) i 
organisasjonene og/eller fagkurs. M&R Bondelag hadde 
ledermøtet 2015 sammen med Bondelagene i Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag. 

MIDTNORSK LANDBRUKSKONFERANSE 
torsdag 12. november samlet vel 400 deltakere. Bonde og 
visesanger Aasmund Nordstoga fra Telemnark var 
konferansier. Konferansen ble åpnet av landbruksdirektør i 
Nord-Trøndelag, Kirsten Indgjerd Værdal.  
     Deretter var det landbrukspolitikk fra en sofa med Lars 
Petter Bartnes, leder Norges Bondelag, Knut Storberget, 
landbrukspolitisk talsmann AP og Ingunn Foss, 
landbrukspolitisk talskvinne Høyre. 
     Neste tema var norsk matproduksjon i et globalt per-
spektiv. Dette ble tatt opp av journalist og matkommenta-
tor i Aftenposten, Yngve Ekern, leder i Foods of Norway, 
Margareth Øverland, og av Harald Volden fra Tine. 
     Årets unge bonde, Tor Jakob Solberg, holdt et inspire-
rende foredrag om ungt pågangsmot 

LEDERMØTET 
for de tre fylkesbondelagene i Midt-Norges fredag 13. no-
vember startet med foredrag av leder i Norges Bondelag, 
Lars Petter Bartnes om ”Dette skal vi jobbe med i vinter – 
de viktigste sakene politisk og organisatorisk.” 
     Varaordfører Marit Bjerkås (Ap), Rennebu, snakket om 
påvirkning av lokale politikere etter valget, mens lokal-
lagsleder Sivert Mauset i Surnadal Bondelag snakket om 
slik jobber vi med politisk påvirkning i min kommune 
     Hvordan gjøre Bondelaget attraktivt for unge bønder var 
tema for Per Magnus Værdal i Inderøy Bondelag. 
     Per Kotte holdt foredrag om HMS i landbruket - ”driven-
de isfjell er ingen spøk”. 
     Ledermøtet ble avsluttet med åpen post fra lokallagene. 

Deltakelse: 
Totalt var det 37 deltakere fra M&R Bondelag. Av disse 5 
fylkesstyret, 4 kontoret og 28 deltakere fra 18 lokallag. Vi 
registrerte mye frafall fra Sunnmøre. Flere tillitsvalgte i 
Bondelaget møtte for Tine eller Nortura på samlingen. 

Evaluering i styret: 
Fylkesstyret er fornøyd med arrangementet med inspire-
rende og dagsaktuelle foredrag, og sitter igjen med et posi-
tivt helhetsinntrykk, spesielt dag 1 landbrukskonferansen.  
Men styret ønsker ikke at det arrangeres så store samlinger 
oftere enn hvert tredje år. Arenaen blir veldig stor. Fylkes-
bondelagt har behov for å ha fokus på egne saker i eget 
ledermøte. Deltakelsen fra vårt fylke var for dårlig. 
 

 
Landbrukspolitikk fra en sofa:  

F.v: Møteleder Aasmund Nordstoga, Ingunn Foss (H), Knut 
Storberget (Ap), leder i Norges Bondelag, Lars Petter 
Bartnes og leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn 

Helland. (Foto: Ove Magne Ribsskog). 
 

 
F.v: fylkesleder i Sør-Trøndelag, Lars Morten Rosmo, leder 

i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og fylkesleder i 
M&R, Inge Martin Karlsvik (Foto: Ove Magne Ribsskog). 
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Jordbruksforhandlingene i mai ga mange presseoppslag. 

 

4.3. Jordbruksforhandlingene 
 

15. mai ble det enighet mellom staten og Bondelaget om 
ny jordbruksavtale. Dette skjedde etter at det tidligere på 
dagen ble kjent av Småbrukarlaget brøt forhandlingene, og 
Bondelaget forhandlet videre. Småbrukarlaget har brutt fem 
av de seks siste jordbruksforhandlingene med staten. 
     Den inngåtte jordbruksavtalen mellom Norges Bondelag 
og staten gir grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på 
3,75 prosent fra 2015 til 2016. Jordbruksavtalen for 2015-
2016 har en økonomisk ramme på 400 mill. kroner. Det er 
finansiert med 315 mill. kroner i økte målpriser, 45 mill. 
kroner i økt bevilgning over statsbudsjettet, 10 mill. kroner i 
økt verdi av jordbruksfradraget og 30 mill. kroner i overførte 
midler fra 2014. 
     Mens statens opprinnelige tilbud hadde en økonomisk 
ramme på 90 millioner kroner, ble ramma økt til 400 millio-
ner kroner. Med dette økes bondens inntektsmuligheter fra 
6.000 kroner pr. årsverk til 13.000 kroner pr. årsverk i 2016. 
     Forhandlingsgevinsten var på 310 millioner kroner. Av 
hensyn til de mindre og mellomstore gårdsbrukene var det 
også avgjørende at det foreslåtte kuttet i overføringer på 
110 millioner kroner ble reversert. I stedet økte overføring-
ene nå med 45 millioner kroner. 
     I sitt første tilbud foreslo regjeringen å redusere antallet 
melkekvoteregioner fra dagens 18 til mellom sju og ni. Årets 
jordbruksavtale sikrer en videreføring av 18 regioner. 

     Norges Bondelag godkjente i styremøte 20. mai den frem-
forhandlede jordbruksavtalen for 2015/2016. 
 

Fakta om krav og tilbud 
Jordbrukets krav ble lagt fram 24. april.  
Statens tilbud kom 5. mai. 

 Jordbrukets krav hadde en ramme på 950 millioner 
kroner hvor 380 millioner var økte inntektsmuligheter i 
markedet og 490 millioner kroner økte budsjettoverfø-
ringer. 

 Regjeringen tilbød en ramme på 90 millioner kroner. 
Rammen var et reelt kutt i overføringene på 110 milli-
oner kroner og økte inntektsmuligheter i markedet på 
190 millioner kroner. 

 For å redusere inntektsavstanden mellom bonden og 
andre grupper i samfunnet la kravet opp til inntektsmu-
ligheter på 24 200 kroner per årsverk. 

 Tilbudet fra staten betød i underkant av 6 000 kroner 
per årsverk. Det er 10 000 kroner mindre enn hva and-
re grupper får i 2016. 

 Kravet fra jordbruket tok utgangspunkt i kronemessig 
lik inntektsutvikling sammenliknet med andre grupper. 
Prosentvis utvikling vil ikke bidra til å redusere avstan-
den siden bondens inntekt i utgangspunktet ligger lavt. 
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Tidens Krav 13. mai 2015 

Aure og Tustna Bondelag inviterte politikerne i  
formannskapet på gardsbesøk. 

 

Telefonmøte 
Dagen etter at statens tilbud ble lagt fram, holdt Møre og 
Romsdal Bondelag onsdag 6. mai kl. 21.00-22.00 telefonmø-
te med fylkesstyret og lokallagslederne. Tema var statens 
tilbud og aksjoner ved et event brudd. Totalt 40 personer 
deltok på telefonmøtet. Fylkesleder orienterte om statens 
tilbud. De fleste som hadde ordet på telefonmøtet rådet 
Norges Bondelag til å gå i forhandlinger. 

Revidert tilbud 
Staten la 14. mai fram et revidert tilbud som grunnlag for en 
sluttløsning. 15. mai ble det enighet mellom staten og Bon-
delaget om ny jordbruksavtale. Etter at Småbrukarlaget 
tidligere på dagen brøt forhandlingene. 

Aksjonsplaner 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges Bon-
delag laget aksjonsplaner. Planene ble drøftet på møtet i 
fylkesstyret 16. april. Fylkeskontoret sendte 4. mai fortrolig 
skriv om aktiviteter ved et eventuelt brudd til lokallagsle-
derne, og materiell/plakater var distribuert til en del sentra-
le tettsteder i fylket. 

Pelsdyr: Jordbrukets krav var tydelig på å ikke fjerne til-

skuddene til pelsdyrfôr, og landbrukets forhandlingsutvalg 
fulgte dette opp i forhandlingene med staten, men nådde 
ikke fram med sin argumentasjon. Sylvi Listhaug var like 
tydelig på at dette var en ”hjertesak” for Frp å få fjernet.  
     Under forhandlingene sendte fylkesleder Inge Martin 
Karlsvik bekymringsmelding direkte til Bondelagets forhand-
lingsutvalg om saka, etter henvendelse fra et lokalt Bondelag 
som har to medlemmer som driver med pelsdyr der de tok 
til orde for å kjempe for å bevare fraktutjevning. 
 

Politiske kontakter om jordbruksforhandlingene 
Fylkeslaget var gjennom vinteren og våren i kontakt med 
fylkespolitikere og stortingsrepresentanter om forhandling-
ene, og ga mange innspill over lang tid. (Se omtale av møte-
ne og aktivitetene andre kapitel i årsmeldinga). 
Landbruk var også tema på flere fylkesårsmøter i de politiske 
partiene, i fylkesutvalget og blant ordførere som tok opp 
landbruk overfor sine sentrale politikere/parti. 

I kampanjen Norge trenger Bonden i mars og april 

traff lokale Bondelag og fylkeslaget mange politikere. Her 
var markeringer med aksjonsdag til ulike dager foran jord-
bruksforhandlingene. Markeringene ga gode presseoppslag. 

 
Bygdebladet 11. april 2015 

Vestnes Bondelag møtte politikere og publikum på stand i 
kampanjen Norge trenger Bonden 

 

Flere i fylkesstyretog lokallagsledere hadde mange gode 
oppslag etter kontakt med avisredaksjoner før og etter at 
statens tilbud var lagt fram, og etter inngått avtale, og fikk 
også fokus på landbrukets krav og jordbruksforhandlingene. 
(Se avisklippmontasje på forrige side) 
 

Fylkeslagets pressemeldinger ble tatt inn i avisene og også 
fulgt opp redaksjonelt med intervju bl.a. med fylkesleder. 
 

Oppsummering i fylkesstyret 
På styremøte 1. juni oppsummerte styret i Møre og Roms-
dal Bondelag årets jordbruksforhandlinger: 
     Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å inngå 
avtale i årets jordbruksforhandlinger, men Møre og Romsdal 
Bondelag hadde håpet på en enda bedre avtale. Styret mer-
ker seg at det i årets avtale er viktige saker Bondelaget ikke 
har fått gjennomslag for. En skulle gjerne sørget for en ster-
kere stimulering av de minste og mellomstore gårdsbrukene, 
kornproduksjonen og beholdt frakttilskudd til pelsdyrfòr. 
     Styret mener kommunikasjonsarbeidet i Bondelaget i 
etterkant av inngått avtale kunne vært handtert på en bedre 
måte. Det gjelder bl.a. saka om lammeslakttilskudd. 
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Pressemeldinger på jordbruksforhandlingene: 
 24. april: PM om jordbrukets krav: Mer matproduksjon 

på norsk jord 

 5. mai: PM om statens tilbud: - Overraskende og provo-
serende 

 15. mai: PM om inngått avtale: - Det beste vi kunne få til 
 

Mer matproduksjon på norsk jord 
- Hvis regjeringa for alvor vil øke norsk matproduksjon, bør 
årets krav fra jordbruket være lett å innfri, sier leder i Møre 
og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik. Hele landet må 
brukes, og alle bønder få mulighet til å satse. 
    Jordbrukets krav, som ble lagt fram fredag, er samlet på 
950 millioner kroner, finansiert med overføringer over stats-
budsjettet og økte inntektsmuligheter i markedet. Statens 
tilbud er ventet lagt fram 5. mai. 
     Viktige forslag i jordbrukets krav er: 
Styrket kornøkonomien: Det norske kornarealet er kraftig 
redusert de siste årene, og denne utviklingen må snus. Der-
for får kornprodusenten et økonomisk løft. Ved å øke korn-
produksjonen blir vi mindre avhengige av import. 
Økt beitetilskudd: De store beiteressursene i Norge er dårlig 
utnyttet, og for å stimulere til økt beiting økes beitetilskud-
dene. Utmarksbeiting blir spesielt prioritert, men også til-
skudd til dyr som beiter på innmarka, får et løft. 
Mer lønnsom grasproduksjon: Spesielt på Vestlandet og 
Nord-Norge har mye jordbruksjord gått ut av drift. For å 
motvirke dette mener Bondelagets fylkesleder at det må bli 
mer lønnsomt for bonden å drive denne jorda. Derfor heves 
arealtilskudd til grasdyrking. 
Mer storfe- og sauekjøtt: Til tross for at ressursgrunnlaget i 
Norge er spesielt godt tilpasset produksjon av storfe- og 
sauekjøtt, importerer vi stadig mer slikt kjøtt. Denne utvik-
lingen må snus, og derfor øker tilskuddene til storfe og sau. 
Økonomisk løft til alle melkeprodusenter: Ved å øke drifts-
tilskuddet per melkeproduksjonsbruk får alle melkeprodu-
senter et løft. I tillegg heves melkeprisen til bonde noen øre. 
Redusert inntektsavstand: Kravet vil bidra til å redusere 
inntektsavstanden til andre grupper. Det må til for å styrke 
lønnsomheten og for å bruke jorda der den er. Dette er en 
klar invitasjon til regjeringa, sier Inge Martin Karlsvik. Det 
handler om hvilket landbruk Norge skal ha. Trygg mat, friske 
dyr og levende bygder. Det er viktig å beholde og videreut-
vikle særpreget ved det norske landbruket, avslutter 
Karlsvik. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 24. april) 
 

- Overraskende og provoserende 
- Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger er provose-
rende og overraskende lavt, sier leder i M&R Bondelag. 
Tilbudet som ble lagt fram 5. mai tar ikke hensyn til Stor-
tingsflertallets signaler fra oppgjøret i fjor. Karlsvik tror det 
blir særdeles krevende å få til en avtale. Faglagene vil nå 
bruke de nærmeste dagene til å studere tilbudet grundigere. 
     Inge Martin Karlsvik konstaterer at statens tilbud ikke 
svarer på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å 
øke norsk matproduksjon. Kravet fra jordbruket legger opp 
til å redusere inntektsavstanden mellom bonden og andre 
grupper i samfunnet gjennom inntektsmuligheter på 24 200 
kroner per årsverk. Regjeringa kutter nå dramatisk i overfø-

ringene og tilbyr i underkant av 6 000 kroner per årsverk, 
noe som er 10.000 kroner mindre enn andre yrkesgrupper. 
Skaper stor frustrasjon 
Bondelagets fylkesleder er redd for at statens tilbud skaper 
stor frustrasjon hos bonden. Det sender et klart negativt 
signal til næringa. 
     - Stortingets flertall har gitt landbruket en klar bestilling 
om å produsere mer mat på norske jorder og beiter. Vi tar 
det på alvor i vårt krav. Jorda er spredt over hele landet, og 
for å kunne utnytte den, prioriterer vi økt lønnsomhet for et 
mangfold av både mindre og større gårdsbruk. Med dette 
tilbudet vil bonden bli hengende enda mer etter andre i 
samfunnet. Regjeringa vil bruke mindre penger på bruk av 
beite og prioriterer heller 20 millioner kroner til rydding av 
veikanter. Det er en falliterklæring å erstatte beitende dyr 
med kantklippere. 
     Jordbruket prioriterer økt kornproduksjon og klimatiltak i 
kravet. Kornbøndene ligger ikke an til å få noen inntekts-
vekst, og regjeringa bruker bare småpenger på klima. Korn 
er avgjørende for å øke selvforsyningen fordi det brukes 
direkte til mat. 
Endrer norsk melkeproduksjon 
Regjeringa foreslår å redusere antallet regioner for omset-
ting av melkekvoter fra 18 til mellom sju og ni. Dagens regi-
oner følger fylkesgrensene, og er avgjørende for å sikre 
melkeproduksjon i hele landet. 
     Inge Martin Karlsvik mener forslaget fra staten vil bety en 
dramatisk omlegging av melkeproduksjonen. Når regionene 
blir så store som foreslått, vil melkeproduksjonen sentralise-
res. Heller ikke her har regjeringa tatt innover seg de klare 
beskjedene fra flertallet på Stortinget om å opprettholde 
melkeproduksjonen i hele landet. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 5. mai) 
 

- Det beste vi kunne få til 
- Jordbruksavtalen forbedrer bondens inntekt, men veksten 
er mindre enn for andre grupper. Svært viktig for Bondela-
get er at regjeringa går tilbake på et forslag som ville bidratt 
til økt sentralisering av melkeproduksjonen. Det var det 
beste vi kunne få til med dagens blåblå regjering, oppsum-
merer leder i M&R Bondelag Inge Martin Karlsvik. 
     Bondelaget inngikk fredag 15. mai avtale med staten i 
jordbruksforhandlingene. Karlsvik er godt fornøyd med en 
forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner. 
     - Statens opprinnelige tilbud hadde en økonomisk ramme 
på 90 millioner kroner. I avtalen er denne økt til 400 millio-
ner kroner. Helt avgjørende er at foreslått kutt i overføringer 
på 110 millioner er reversert. I stedet økes overføringene nå 
med 45 millioner kroner, sier Karlsvik. 
     Bondelaget gikk inn i dette med et ønske om å få til en 
avtale til det beste for bonden og norsk matproduksjon. Det 
har vært konstruktive forhandlinger, og på siste dag kom vi 
altså fram til et resultat som vi mener er akseptabelt. Samti-
dig erkjenner vi at det er viktige saker vi ikke har fått gjen-
nomslag for. Vi skulle gjerne sørget for en sterkere stimule-
ring av de minste og mellomstore gårdsbrukene, kornpro-
duksjonen og frakttilskudd til pelsdyrfòr. Vi har kommet et 
stykke på vei med denne avtalen, men over tid trengs det en 
sterkere og bredere satsing fra regjeringens side dersom 
målet om økt matproduksjon på norsk jord skal kunne nås. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 15. mai) 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 
 

  
Bildet til venstre: Vertskapet på Trongarden f.v.: Tiril, Åshild, Trond og Håkon Malmedal i lag med leder i Fræna Bondelag, 

Gunnar Flore. Bildet til høyre: Grethe og Sjur Malmedal var vertskap på garden Gjerdebakken. (Foto: Arild Erlien). 
 

ÅPEN GARD I AURE, 
VESTNES OG FRÆNA 
De tre åpne Gard-arrangementene som ble holdt hadde 
over 1.200 besøkende. Bønder i Møre og Romsdal åpnet 
grinder og fjøsdører, og inviterte publikum til Åpen Gard for 
å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift og tradisjonelt landbruk. 
     Åpen Gard er landbrukets store familiearrangement, og 
Bondelagets viktigste døråpner mellom landbruket og res-
ten av befolkninga. Bondelag står bak arrangementene, og 
med god hjelp av lokale landbruksorganisasjoner. 
     Gjensidige Nordmøre og Romsdal dekket 10.000 kroner i 
annonsering av Åpen Gard i regionavisene. 

     Aure og Tustna Bondelag avviklet Åpen Gard fre-

dag 15. mai i lag med TINE produsentlag. Kari og Arve Goa i 
Årvågsfjorden var vertskap. Vel 300 besøkende var innom 
garden. Av aktiviteter var Gratis hesteridning, Utstilling av 
sau og lam, geit og geitekilling, og traktorer, Hopping i 
høyet, Utdeling av Tine-produkter, Mulighet for omvisning i 
fjøset, DeLaval melkerobot og TKS båndforing, Salg av 
rømmegrøt, kaffe og vafler, Salg av egenprodusert 
saueskinn, QUIZ-konkurranse, Barnehagene og 
integreringsprosjektet i Aure var spesielt invitert. 

     Vestnes Bondelag hadde Åpen Gard søndag 23. 

augsut. Over 400 besøkende kom til gards med Søren 
Johan, Anna og Anette Øverås på Åsvin som vertskap. De 
hadde lagt godt til rette med varierte aktiviteter: møte med 
alle dyrene på garden, besøkende fikk være med på 
mjølking, delta på riding, kjøre hest og vogn og natursti 
rundt om i gardstunet. Folk koste seg i det fine været med 
kaffe, vafler, drikke og pølse med brød. Det var særlig 
mange barnefamilier som besøkte arrangementet og fikk 
en trivelig dag sammen med bønder fra Vestnes. 

     Fræna Bondelag hadde full klaff med både oppmøte 

og vær da det arrangerte Åpen Gard på to nabogarder i 
Malmedalen søndag 30. august. Godt over 500 besøkende 
fant veien til arrangementet. På Trongarden var det Åshild 
og Trond Malmedal som var vertskap på sitt mjølkebruk. 
Vertskapet på nabogarden Gjerdebakken var Grethe og 
Sjur Malmedal, og de driver med sau. Det var lagt godt til 
rette med varierte aktiviteter i det fine været. 

 
Vertskapet på Åsvin i Vestnes: Anette Øveraas (t.v.) og 

Steffen Staurset, Søren Johan og Anna Øveraas, Ole Aksel 
Øveraas, og leder i Vestnes Bondelag, Grete Skar Misfjord 

(Foto: Arild Erlien). 
 

 
Kari og Arve Goa i Årvågsfjorden var vertskap i Aure. 

Hopping i høyet var en populær aktivitet (bildet under) 
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70 personer var tilstede for å høre på f.v. Sissel Hansen (Nibio), Sverre Heggset (Landbruk Nordvest), journalist i Nationen, 

Kari Gåsvatn, stortingsrepr. Pål Farstad (V) og Tingvoll-ordfører Peder Hanem Aasprang (Sp) (Foto: Arnar Lyche). 
 

DYREGOD-DAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 
fredag 4. september til søndag 6. september. Arrangemen-
tet var den sjuende i rekken. Det var 17.000 besøkende 
innom portene de tre dagene arrangementet pågikk. 
     Bondelaget hadde stand alle tre dager i lag med Land-
kreditt. For Bondelaget sto: Arild Erlien (fredag og søndag) 
og Arnar Lyche (lørdag og søndag). For Landkreditt: Odd-
veig Gikling-Bjørnå (lørdag) og Othild Tjugen (søndag). 
     Fredag var Bondelaget medarrangør av en skoledag med 
undervisning for tiendeklassinger, der org.-sjef Arnar Lyche 
hadde en av de seks postene elevene var innom. Totalt var 
nærmere 500 tiendeklassinger fra Eide, Bud, Hustad, Fræ-
na, Åndalsnes, Batnfjord, Tingvoll, Sekken, Sunndal, Eids-
våg, Midsund, Tøndergård med på undervisningsopplegget. 
     Dyregod-dagane er et svært viktig ”ansikt utad” arrang-
ement for landbruket i Møre og Romsdal. Og i tillegg er 
arrangementet samlende for næringa. 
 

 
Organisasjonssjef Arnar Lyche underviste nærmere 500 
tiendeklassinger på Dyregod-dagane.(Foto: Arild Erlien) 

 

SEMINAR DYREGODDAGANE 
M&R Bondelag inviterte lørdag 5. september kl 13.00 – 
14.30 til fagseminar i Kulturstua på Batnfjordsøra. Det var 
fullsatt møtesal med ca 70 personer tilstede. Arrangemen-
tet var et samarbeid mellom Landbruk Nordvest, NIBIO på 
Tingvoll og faglag. Først var temaet myrdyrking og klima, og 
deretter ble landbrukspolitikken satt under lupen. 

Myrdyrking og klima 
Sissel Hansen i NIBIO (tidligere Bioforsk) og Sverre Heggset 
i Landbruk Nordvest samarbeider om et forsøksfelt på 
Hustad i Fræna kommune. De presenterte prosjektet på 

fagseminaret. NIBIO beregner klimagassutslipp på omgravd, 
grøfta og naturlig myr, mens Landbruk Nordvest tar ut 
gassprøver og registrerer avlingene. 
     - Foreløpige resultater fra forskningsprosjekt tyder på at 
klimagassutslipp fra omgravd myr ikke er større enn på 
vanlig mineraljord, sa forsker Sissel Hansen. - Omgraving av 
myr innebærer at underliggende mineraljord blir gravd opp 
og lagt som et lokk over torvlaget. Metoden er egnet på 
områder hvor det er sandrik undergrunn og hvor torvlaget 
ikke er tykkere enn ca 2 meter, sa Heggset. 

- Bøndene må bevare tilliten i folket 
- Det hjelper ikke om Bondelaget har all verdens påvirk-
ningskraft inn mot myndighetene, hvis folk flest snur norsk 
landbruk ryggen. Det kan fort skje hvis ”sannheter” som 
presenteres blir avslørt som usanne. For eksempel idyllen 
på melkekartongen. At den ikke stemmer med virkelighe-
ten, sa kommentator i Nationen, Kari Gåsvatn. 
     Hun tok for seg temaet ”Folk ser ikke forskjell på Bonde-
laget og Listhaug”. Journalisten fra Rindal har i en årrekke 
hatt mye på hjertet og en stor leserskare som kommentator 
i Nationen. Hun viste til Tyskland. Det store tyske Bondela-
get – Deutsche Bauernverband, står i åpen linje med land-
bruksbyråkratene i Berlin og Brûssel, men folket demonst-
rerer. Siste vinter protesterte 50 000 mennesker i Berlin 
mot glansbildet som landbruket og matindustrien presen-
terte i hallene på Grüne Woche. Det skyldes stadig nye 
avsløringer i tysk presse om dårlig dyrevelferd, forurens-
ning, matjuks, sosial dumping, uheldige virkninger av gift-
bruk osv. - Jeg er kjemperedd for at norsk landbruk skal gå i 
samme fella og miste troverdighet, sa Kari Gåsvatn. 

Politikerdebatt 
Stortingsrepresentant Pål Farstad fra Venstre og Tingvoll-
ordfører Peder Hanem Aasprang fra Senterpartiet hadde 
fått i oppdrag å kommentere Gåsvatns innspill. 
     Pål Farstad understreket den viktige jobben som Venstre 
har gjort i godt samarbeid med KrF. - Vi har brukt vår posi-
sjon og sørget for at regjeringen ikke har nådd fram med 
sitt målbeviste arbeid med å avregulere norsk landbruk. Vår 
innsats har gjort en stor forskjell. Jeg tenker da på import-
vern, eiendomspolitikk, melkekvoteregioner, jordvern osv. 
     - Det er stor oppslutning om landbruket og bøndene 
generelt i samfunnet. Senterpartiet er imot denne ensidige 
fokuseringen på effektivisering og stordrift med investorer 
inn på eiersiden i landbruket, sa Peder Hanem Aasprang. 
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Fra regionmøtet med Arbeiderpartiet på Saga Trollheimen 

Hotel i Rindal (Foto: Rose Bergslid). 
 
 

SAMRÅD FOR BONDELAGENE OG 
ARBEIDERPARTIET I MIDT-NORGE 
Det var god stemning og forståelse mellom partene da 
Bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge møttes til 
regionmøte på Saga Trollheimen Hotel i Rindal 16. mars. 
Fra M&R Bondelag deltok Inge Martin Karlsvik, Anne Katri-
ne Jensen, Arnar Lyche og Rose Bergslid. 
     Bakteppet da over 20 tillitsvalgte fra fylkeslagene i Bon-
delagene og Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal møttes var at jordbruksfor-
handlingene nærmer seg med stormskritt. Regjeringa er 
iferd med å konkurranseutsette norsk matproduksjon, 
mens landbruket har behov for stabilitet og langsiktige 
rammevilkår. 
     Samrådene i Midt-Norge har tradisjoner tilbake til Bjarne 
Håkon Hanssens tid som landbrukspolitiker. Både Arbeider-
partiet og Bondelagene ser på møtene som nyttige og lære-
rike med gode meningsutvekslinger, og for å skape bedre 
forståelse for hverandres synspunkter i landbrukspolitikken. 
     Rauma-prosjektet: Innledningsvis presenterte rådgiver 
Rose Bergslid arbeidet hun nylig har gjennomført i Rauma. 
     Konsesjonsloven: Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag 
Asbjørn Helland pekte i sitt innlegg på det historiske bak-
teppet for odelslov og konsesjonsloven og virkninger hvis 
dette regelverket blir endret eller fjernet helt. Leder for 
landbrukspolitisk utvalg i Nord-Trøndelag Arbeiderparti Carl 
Sitter Geving redegjorde for Arbeiderpartiets syn. 
     Artikkel 19 i EØS-avtalen: Fylkesleder i Sør-Trøndelag 
Bondelag Lars Morten Rosmo redegjorde i sitt innlegg for 
detaljene og understreket behovet for et effektivt tollvern. 
     Jordbruksforhandlingene 2015 var siste post på pro-
grammet. Det viktigste er at regjeringa viser vilje til å satse 
på landbruket, og utnytter ressursene rundt om på norske 
bygder, sa fylkesleder Inge Martin Karlsvik i sitt innlegg. 
     Fylkesordføreren i Møre og Romsdal Jon Aasen berøm-
met bøndene i sitt innlegg og understreket viljen som er i 
Arbeiderpartiet til å beholde et aktivt landbruk over hele 
landet. Stig Klomsten fulgte opp med å vise til 13 punkter 
om landbruk i en uttale fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti. 
     Fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti Egil 
Ekhaugen oppsummerte møtet som veldig positivt. Samti-
dig poengterte han hvor viktig det er å arbeide for si sak til 
siste slutt. På tross av at folkeopinionen står på landbrukets 
side, kan regjeringa få igjennom negative endringer. 

 
Ordfører i Rindal og tidligere statssekretær Ola T. Heggem 

(t.v.) møtte Bondelagene. (Foto: Rose Bergslid). 
 

Møte med Sp-ordfører Ola T. Heggem 
Etter møtet med Arbeiderpartiet, hadde Bondelagene i de 
tre fylkene et kort møte med ordfører i Rindal og tidligere 
statssekretær i Landbruksdepartementet, Ola T. Heggem 
(Sp), der blant annet jordbruksforhandlingene ble drøftet. 
 

 
F.v.: Knut Storberget, Arnar Lyche, fylkesordfører Jon Aa-

sen, Rose Bergslid og Inge Martin Karlsvik. 
 

MØTE MED KNUT STORBERGET 
Etter initiativ fra Ap’s fylkesordfører Jon Aasen møttes Ar-
beiderpartiets landbrukspolitisk talsperson Knut Storberget 
og Bondelaget til samtale og meningsutveksling om norsk 
landbrukspolitikk. Det skjedde i rådhuset i Ålesund i forbin-
delse med Jonas Gahr Støre og Knut Storberget sitt besøk 
på Sunnmøre 21. mai. Fra Bondelaget møtte fylkesleder 
Inge Martin Karlsvik, org.-sjef Arnar Lyche og rådgiver Rose 
Bergslid, som presenterte bl.a. Rauma-prosjektet. 
     Utgangspunktet for møtet var bl.a. at Knut Storberget 
kanskje blir den neste landbruksministeren. Hva har Arbei-
derpartiets landbrukspolitiske talsmann å melde til Bonde-
laget rett i etterkant av at jordbruksoppgjøret? Hvilke mål 
har Arbeiderpartiet for landbruket? Vil Arbeiderpartiet 
utgjøre en forskjell for norske bønder, sammenlignet med 
blåblå regjering? - Vi har kommet et stykke på vei med den-
ne avtalen, men over tid trengs det sterkere og bredere 
satsing fra regjeringens side dersom målet om økt matpro-
duksjon på norsk jord skal kunne nås, uttalte leder i M&R 
Bondelag Inge Martin Karlsvik i en pressemelding etter at 
avtalen var inngått. Hva har Storberget å si til dette? Han sa 
om jordbruksoppgjøret: – Nå er det nok stordriftsatsing! 
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Romsdals Budstikke 11. mai 2015 

 

MØTTE KRISTELIG FOLKEPARTI 
23. mars var fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisa-
sjonssjef Arnar Lyche i møte med fylkestingsgruppa i Kris-
telig Folkeparti i Møre og Romsdal på Fylkeshuset i Molde. 
Bondelaget fikk en halv time til rådighet. Innenfor den 
knappe tidsrammen valgte de å presentere Raumaprosjek-
tet, samt litt om forventningene til jordbruksoppgjøret. 
     Da vara til Stortinget og KrF’s gruppeleder i fylkestinget, 
Steinar Reiten, stilte på vegne av KrF i representantskaps-
møtet i Norges Bondelag samme uke, viste han spesielt til 
resultatene fra Rauma. 
 

AKSJONSDAG FORAN  
JORDBRUKSFORHANDLINGENE 
Fylkeslaget holdt sammen med Molde Bondelag stand på 
kjøpesenteret Moldetorget i Molde 10. april. Fra fylkeslaget 
deltok styremedlem Anne Katrin Jensen, org.-sjef Arnar 
Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
     Med litt norskprodusert mat som lokkemiddel, ble folk 
invitert til å besvare den enkle bondetesten – Kva slags 
bonde er du? Som premie delte en ut jakkemerker med ulik 
tekst. 
     Også mange andre lokale Bondelag hadde ulike marke-
ringer med aksjonsdag til ulike dager foran jordbruksfor-
handlingene i samband med Kampanjen Norge trenger 
bonden. Slike markeringer ga gode presseoppslag. 
 
 

LIABONDEN I MOLDE TILDELT 
LIVSLANGT MEDLEMSKAP  
I BONDELAGET 
Fylkeslaget hadde invitert liabonden i Molde, Knut Øde-
gård, til aksjonsdagen 10. april. Han ble tildelt livslangt 
medlemskap i Bondelaget. Ødegård er kjent som dik-
ter/forfatter, og for å ha startet Bjørnsonfestivalen i Molde.  

 
F.v: Arnar Lyche, rådgiver Rose Bergslid, forfatter Knut 

Ødegård og leder i Molde BL, Kjersti Ellingsgård. 
 

Som lyriker er han oversatt til 33 språk og er den mest 
oversatte nålevende norske poet. De siste årene har mange 
hatt store leseropplevelser gjennom Liabondens faste spal-
te i Romsdals Budstikke. 
     M&R Bondelag nevnte ved utmerkelsen at Knut Ødegård 
er en kulturbærer med solid jordfeste i bondekulturen, og 
tenker lengre/høyere og ser videre. 

Romsdals Budstikke skrev om utmerkelsen: 
Forfattaren Knut Ødegård er glad i norsk landbruk og tradi-
sjonane det representerer. Fredag fekk han livsvarig med-
lemskap i Norges Bondelag. – Dette heng høgt, diplomet 
må henge saman med ordenstildelingane frå Kongen og 
Paven oppe i Lia, smiler Knut Ødegård. 
     Han snakkar og skriv gjerne om kor viktig jordbruket og 
bonden er for samfunnet. Han understrekar at landbruket 
står for det langsiktige og berekraftige, der ein må tenke i 
generasjonar og ikkje kortsiktig profitt. Knut Ødegård mei-
ner at landbruk og kultur er to sider av same sak. – Kultur er 
dyrking. Vi må dyrke både ordet og kornet. Det gir verdiar å 
leve av. sa Knut Ødegård. 
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Deltakere i politikerdebatten. Foran f.v. Torleiv Rogne (Uavh), Yvonne Wold (SV), Gunn Berit Gjerde (V), Heidi Nakken (H) og 

Knut Flølo (Frp). Bak f.v.: Kristin Sørheim (Sp), Sidsel Rykhus (Ap) og Steinar Reiten (KrF). (Foto: Arnar Lyche). 
 

KONFERANSE OM JORDVERN 
Landbruksmuseet, med styreleder Kolbjørn Gaustad i spis-
sen, var initiativtaker og hovedarrangør da Møre og Roms-
dals første jordvernkonferanse ble avviklet på Gjermund-
nes 13. juni. Medarrangører av den godt besøkte konferan-
sen med over 100 frammøtte var M&R Bondelag, Fylkes-
mannen og landbruksskolen. 
     Landbruksmuseum og jordvern er to sider av samme sak 
- å bevare ressursene for kommende generasjoner. Det 
flotte landbruksmiljøet på Gjermundnes, kombinert med 
dyktige innledere og en ryddig og målrettet politikerdebatt, 
bidrog til at jordvernkonferansen ble meget vellykket. 
     Landbruksdirektør Anne Berit Løset innledet om «Jord-
vern – kan det vere så viktig?»  Hun påpekte verdens øken-
de behov for mat. Og Norge har lite jordbruksareal per 
innbygger. Allikevel omdisponerer vi stadig jord til andre 
formål enn jordbruk. 2013 var det beste året med tanke på 
omdisponering av jord, siden 1976. Rogaland og Sør-
Trøndelag har omdisponert mest, mens Møre og Romsdal 
ligger på 7. plass. Boligbygging (30 %), samferdsel (30 %) og 
næringsutbygging (15 %) er de viktigste grunnene. 
     Rådgiver Rose Bergslid i Møre og Romsdal Bondelag tok 
for seg «Bonden som jordvernar». Vern om bonden og 
jordvern er to sider av samme sak. Jordbruksarealet i Møre 
og Romsdal er redusert med ca 70 000 dekar siden år 2000. 
Det tilsvarer alt jordbruksareal i kommunene Fræna og 
Eide. Samtidig har produksjonen av melk og kjøtt blitt redu-
sert. Det er nylig gjennomført en grundig studie av landbru-
ket i Rauma. Likt med resten av fylket er raumalandbruket i 
en negativ trend med redusert produksjon og med stadig 
mer jord som går ut av drift. Mye tyder på at undersøkelsen 
i Rauma avdekker utfordringer som gjelder for hele fylket. I 
så fall krever en aktiv jordvernstrategi at vi fokuserer på 
bonden. Da må vi motivere bøndene til fortsatt drift og 
sørge for at ungdommen vil inn i næringa. 
     Forfatter Edvard Hoem snakket om «Slåttekarar, jord-
vern og framtidstru». Barnebarnperspektivet var det sent-
rale stikkordet for han. Jordvern er både et eksistensielt og 
et filosofisk spørsmål. Matjorda er noe som vi deler med 
våre etterkommere. Språkbruken er minst like viktig som 
saken. Et ord som omdisponering blir mye brukt. Jeg kaller 
det heller nedbygging. Vi må være realistiske sier Listhaug.  

Jordvern må vurderes opp 
mot andre viktige hensyn. 
Det blir helt feil. Jordvern  
er overordnet viktig og må  
vurderes på selvstendig 
grunnlag. For mat må vi ha. 
Landbrukets folk og natur- 
vernere må bygge allianser.  
Ulven har kommet for å bli.  
Og det er et biologisk faktum  
at alle vil vell for sine barne- 
barn. Det er en felles sak uavhengig av rase og kultur. Den 
nasjonale jordvernpolitikken er for dårlig. Suksesskriterium 
nummer en er en brei allianse. Vi trenger en brei folkebe-
vegelse. 

     Politikerdebatten ble ledet av redaktør i Bygdabla-

det Kjell Opsal, og markerte starten på valgkampen foran 
høstens kommunevalg. Deltagere var Sidsel Rykhus (Ap), 
Kristin Sørheim (Sp), Steinar Reiten (KrF), Torleiv Rogne 
(Uavhengig valliste for Sunnmøre), Yvonne Wold (SV), 
Gunn Berit Gjerde (V), Heidi Nakken (H), Knut Flølo (Frp). 
     Arrangementet hadde bra pressedekning med omtale og 
reportasjer både i NRK Møre og Romsdal, Åndalsnes Avis og 
Bygdebladet. 
 

 
Styreleder i Landbruksmuseet, Kolbjørn Gaustad (t.v.) 

sammen med innlederne Anne Berit Løset, Edvard Hoem 
og Rose Bergslid (Foto: Arnar Lyche). 

 
Edvard Hoem 
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Åndalsnes Avis 26. januar 2015 

 

MØTTE ARBEIDERPARTIETS  
ORDFØRERKANDIDATER 
Organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid var 
blant innlederne med orientering om landbruk og om Rau-
ma-prosjektet på samling for ordførerkandidater i Arbei-
derpartiet på Seilet Hotell i Molde 24. januar. 
 

Åndalsnes Avis hadde denne omtalen etter møtet: 

Kjølmoen tok bonde-selfie på valgkampmøte:  
Arbeiderpartiet kvesser knivene foran kommunevalget. 
Lørdag var Møre og Romsdal Arbeiderparti samlet til valg-
kampskole i Molde. 100 medlemmer var tilstede. Her be-
nyttet fylkesleder og ordførerkandidat i Rauma, Per Vidar 
Kjølmoen, anledninga til å presentere prosjektet i Rauma 
som tar sikte på å øke jordbruksproduksjonen i kommunen. 
Prosjektet drives av Rauma Bondelag og Møre og Romsdal 
Bondelag. - Jeg er utrolig stolt over å kunne presentere et 
så spennende prosjekt fra Rauma, for hele fylket. Her har 
andre kommuner noe å lære, mener Kjølmoen, og takker 
Bondelaget for godt samarbeid både på fylkesnivå og lokalt. 
 

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALG 
Kommune- og fylkestingsvalget 14. september ble drøftet 
på styremøter om aktuelle aktiviteter og møter med politi-
kere og partier har vært tema. 
     Lokallag og fylkeslag er viktige for påvirkningsarbeidet av 
Bondelagets prioriterte saker mot politiske miljøer i kom-
munene og fylkene. Arealspørsmål/jordvern og andre for-
valtningssaker avgjøres lokalt. Fylkeskommunen sender 
årlig innspill til jordbruksforhandlingene. Politisk makt lokalt 
og i fylke kan derfor ha stor betydning i mange landbruks-
saker. Politisk press ”nedenfra” i partiene er en del av Bon-
delagets strategi for å påvirke landbrukspolitikken. Lokalpo-
litikeres kunnskap om landbrukets betydning og holdning til 
landbruk er avgjørende for å lykkes med denne strategien. 
     Lokalvalgkampen var preget av nasjonale saker og nasjo-
nale politikere på rundturer. Lokale saker var i varierende 
grad framtredende. Det var lite om landbruk i media. 
     Lokallagene ble oppfordret til å drive påvirkningsarbeid 
overfor kandidater før valget og invitere seg selv til de nye 
kommunestyrene, eller arrangere tur, gårdsbesøk, matser-
vering med nytt kommunestyre. Alle lokallag i Bondelaget 
fikk i august tilsendt brosjyra ”Vi må ta vare på matjorda” – 
om jordvern og eiendomspolitikk, samt kommunebrosjyra 

med fakta om landbruket i egen kommune. Fylkeskontoret 
fikk tilbakemelding om at flere sendte dette videre til lokal-
politikere. 
     Fylkeslaget planla å arrangere seminar om konsesjonslo-
ven for politikere i høst, men dette ble utsatt til 11. januar. 
     Fylkeslaget har siste året hatt god politikerkontakt, og 
politikere har deltatt på mange av våre arrangement (se 
omtale på andre sider i årsmeldinga): 
 

NYTT POLITISK LANDSKAP 
Etter kommune- og fylkestingsvalget 14. september 2015 
kom det inn mange nye i de 36 kommunestyrene i fylket, og 
blant de 47 medlemmene av fylkestinget. Det ble også 
mange nye ordførere, varaordførere og formannskapsmed-
lemmer for perioden 2015-2019. 

Fylkestinget: 
De 47 mandatene i det nye fylkestinget 2015-2019 fikk slik 
fordeling: Ap 12 (0), H 9 (-2), Frp 6 (-2), Sp 5 (+1), KrF 4 (0), 
Nordmørslista 4 (+4), V 3 (-1), Sv 1 (0), MDG 1 (+1), Sunn-
mørslista 1 (-2), Uavhengig valgliste Sunnmøre 1 (+1). 
     Jon Aasen (Ap, Vanylven, ble gjenvalgt som fylkesordfø-
rer, og Gunn Berit Gjerde (V), Hareid, som fylkesvaraordfø-
rer. Ved konstituering var det inngått samarbeidsavtale 
mellom Ap, V, Sp, SV Nordmørslista, Miljøpartiet De Grønne 
og Uavhengig valgliste for Sunnmøre. 

Kommunestyrene: 
Det ble valgt ny ordfører i 22 kommuner og gjenvalgt ordfø-
rer i 14 kommuner: Ap 13 ordførere (+7), Sp 12 ordførere 
(+5), Høyre 8 ordførere (-7), Frp 1 ordfører (-3), KrF 1 ord-
fører (-3) og V 1 ordfører (+1). 
     I flere inngåtte samarbeidsavtaler og/eller kommentarer 
fra politikere etter inngåtte samarbeidsavtaler som kan 
tyde på sterkere fokus på landbruket sine interesser. 
     Styremedlem i M&R Bondelag, Odd Helge Gangstad, ble 
valgt til ny ordfører for Septerpartiet i Midsund kommune. 
Han gikk ut av fylkesstyret fra 2. oktober og fratrådte da 
alle verv i fylkeslaget. 
     Fire tidligere fylkesledere i M&R Bondelag ble ved val-
get gjenvalgt eller kom inn som ny i kommunepolitikken. 
     Fylkesleder i Bondelaget fra 2000-2004, Knut Sjømæling 
(Sp), kom tilbake i ordførerstolen i Gjemnes. Han var også 
ordfører i Gjemnes i perioden 2007-2011. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag fra 2004-2010, og nåværen-
de ordfører i årsmøtet i Norges Bondelag, Arne Magnus 
Aasen (KrF), ble valgt inn som ny i Tingvoll kommunestyre.  
     Bondelagets fylkesleder fra 1991 til 1994, Gunnar Waa-
gen (KrF), gjorde et brakvalg som ordførerkandidat i Ting-
voll. Han ble gjenvalgt til kommunestyret, men nådde ikke 
opp til å bli ordfører ved konstitueringen. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag fra 1988 til 1991, Guttorm 
Kjelsvik (Sp), har vært aktiv i kommunepolitikken i Vestnes i 
flere perioder, og ble gjenvalgt til kommunestyret.    
     Tidligere styremedlem i M&R Bondelag fra 1999 til 2001, 
Ingunn Golmen (Sp), er klar for sin tredje periode som 
ordfører i Aure. Hun har vært ordfører siden 2007. Hun ble 
også valgt inn som ny i fylkestinget 2015-2019. 
     Ellers viser sammensetningen av de 36 nye kommune-
styrene at det er mange bønder, og flere lokale tillitsvalgte 
og ledere i Bondelagene som har kommet inn som nye eller 
er gjenvalgt til kommunestyrene. 
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PR-ARBEID I M&R BONDELAG 
Ansatte ved fylkeskontoret hadde 12. mars, 19. mai og 13. 
oktober møter med firmaet Siem fyr AS fra Rauma. Medie-
strategi for Bondelaget var tema, bl.a. hvordan Møre og 
Romsdal Bondelag skal drive mer aktivt PR-arbeid. Fylkes-
styret hadde saken til behandling 1. juni. 
     Det ble utarbeidet et forslag om å sette ned et såkalt PR-
team bestående av 2-3 personer fra Møre og Romsdal Bon-
delag, samt innleid ressurs fra Siem fyr AS. Målet var å 
komme mer på banen gjennom bevisst og strategisk kom-
munikasjonsarbeid. Det var snakk om en liten prøveperiode 
i starten. Av ulike grunner, blant annet av tidshensyn for 
begge parter, ble prosjektet avsluttet ved nyttår. 
 

KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har også i 2015 ajourført kommunebrosjy-
rene for dei 36 kommunane i fylket som Bondelaget har 
hatt nokre år med statistikk, lokale faktaopplysningar og 
presentasjon av næringa i kommunen. 
     Lokale bondelag bruker desse brosjyrene ved presenta-
sjon av næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre 
grupper, utadretta arrangement som Open Gard, bygdeda-
gar, landbruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på 
fylkeskontoret ved bestilling frå lokale bondelag. Brosjyra er 
distribuert til politikarar og andre målgrupper. 
     Når alle tal og fakta er samla og presentert kommunevis 
på denne måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale 
bondelag å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale 
bondelagsleiarar er at ein slik enkel foldar er ein fin måte å 
presentere næringa på. 
     Innhaldet i brosjyrene er ein enkel presenta-
sjon/informasjon om m.a. årsverk og omsetnad i dei ulike 
produksjonar i kommunen, jordbruksareal og prosent pro-
duksjonsareal, antal gardsbruk, gjennomsnittdekar, antal 
mjølkebruk, og produsert mengde mjølk og kjøtt i kommu-
nen. Vidare er produksjonen i kommunen omrekna til års-
forbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukt, og 
årsforbruket kjøtt pr. person. 
 

FYLKESBROSJYRE - ”BONDEN 
ARBEIDER FOR DEG OGSÅ” 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-
ket i Møre og Romsdal” er i 2015 oppdatert ved behov og 
brukt i vårt kontinuerlege informasjons- og haldningsska-
pande arbeid, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 
alliansepartnarar, medlemmer og praktiserande bønder 
m.fl, og utdelt til media, og på møter og arrangement i 
fylkeslaget og andre sin regi. 
 

HEIMESIDE OG MEDIAKONTAKT 
På Bondelaget si heimeside  
www.bondelaget.no/moreogromsdal vert det heile tida 
lagt ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, presse-
meldingar, lesarbrev, kurs- og møteomtale og andre artiklar 
frå fylkesbondelaget. Redaksjonelle mål for heimesida er 
låg terskel, aktuelt, meldingsblad, info om møter og kurs 
med påmelding, arkiv der ein finn det som har vore, aktuel-
le saker og nytt frå lokallaga. 

     Fylkeslaget sender ut pressemeldingar/lesarinnlegg og 
informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på 
e-post. Media følgjer ofte opp desse sakene gjennom inter-
vju og reportasjar, og tek ofte på eige initiativ kontakt med 
tillitsvalde og tilsette om aktuelle landbrukspolitiske saker. 
Også lokallaga sine tillitsvalde og bønder er flinke til å mar-
kere næringa med saker i lokalavisene. Styret føler at land-
bruksnæringa og Bondelaget er interessant å følgje med og 
omtale av media. Fylkeslaget har god kontakt med og stadi-
ge førespurnader frå aviser og radio/TV. 
 

FACEBOOK 
Møre og Romsdal Bondelag har side på Facebook der det 
vert lagt ut nyheiter, bileter, og der det er rom for diskusjo-
nar og innspel til fylkesbondelaget. Det har vore auka aktivi-
tet på Facebook og mange fleire likarar i løpet av året.  
 

FAKTA OM LANDBRUKET 
På heimesidene i mappa ”Fakta om landbruket i M&R” er 
det lagt ut oppdatert statistikk for kommunane og aktuelle 
tal om næringa, m.a. om: Areal og gardsbruk i drift. Mjølke-
produksjonen i M&R. Struktur i mjølkeproduksjonen. 
Gardsbruk i drift 1996-2015. Mjølkebruk antall 1996-2015. 
Slaktemengde i kommunane 2000-2014. 

809 mjølkebruk i M&R 
 Tal frå Landbruksdirektoratet (tidl SLF) viser at det i 

august 2015 var 2.649 foretak i Møre og Romsdal 
som søkte om tilskot. Dette er 6,5 prosent av bruka i 
landet og 97 færre enn året før. 

 Det var 809 mjølkebønder i Møre og Romsdal som 
søkte om produksjonstilskot i august 2015. Dette er 33 
færre enn året før. 

 Antal mjølkekyr i M&R auka med 219 siste året, og var 
i august 21.290 mjølkekyr. I år 2000 var det 2.081 
mjølkebønder og 29.098 mjølkekyr i M&R 

 Det vart i 2015 produsert 146,7 millionar liter ku-
mjølk i Møre og Romsdal, som er 2,4 millionar liter 
meir året før, og 10 millionar liter mindre enn i år 
2000. 

 Fylket har 27 geitebruk som produserer 2,7 millionar 
liter geitmjølk. M&R har vel 12 prosent av produksjo-
nen og geitene i landet. 

 Gjennomsnittsgarden i M&R er 202 dekar. I dei to 
største jordbrukskommunane, har Fræna eit gjennom-
snitt på 277 dekar pr. bruk og Ørsta 191 dekar pr. 
bruk. 

 Jordbruksarealet i drift er på 536.141 dekar, som er 
5,5 prosent at jordbruksarealet i Norge. Dette er 
75.000 dekar mindre jordbruksareal enn i år 2000, og 
nedgangen tilsvarar meir enn jordbruksarealet i drift i 
tre store jordbrukskommunar på Sunnmøre til saman 
(Ørsta, Volda, Vanylven). 

 Av jordbruksarealet i drift i Møre og Romsdal blir over 
96 prosent brukt til grovfôrproduksjon, 13.000 dekar 
til korn, 1.841 dekar til potet og 1.897 dekar til grøn-
saker, frukt og bær. 

 Det er 116 samdrifter i mjølkeproduksjonen med til-
saman 348 medlemsbruk. Vel 35 prosent av mjølka 
blir produsert i ei samdrift. Møre og Romsdal er det 
fjerde største fylket for antal samdrifter. 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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4.5 Utvalsarbeid og prosjekt 
 

FORTSATT GARDSDRIFT 
Fylkesmannen tok i 2011 
initiativ til etablering av  
et treårig rekrutterings- 
prosjekt ”Fortsatt drift på  
livskraftige landbruks- 
bedrifter”. M&R Bonde- 
lag er prosjekteier.  
     Prosjektet har som  
oppgave å bidra til  
fortsatt drift i stedet for  
nedlegging når nåværende  
gårdbruker når pensjonsalder. 
     I 2012 og 2013 ble det holdt flere arbeidsmøter om 
framdrift, søknad om finansiering og utarbeiding av pro-
sjektskisse i lag med fylkesmannen og fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen har bevilget tilskudd fra midlene “Rekrut-
tering, likestilling og kompetanseheving i landbruket”. Fyl-
kesmannen har bevilget BU-midler til prosjektet. 
     Per Eldar Nakken, Molde, ble ansatt som prosjektleder 
fra 1. desember 2013, og har kontorplass hos M&R Bonde-
lag i Molde. Utgiftene med prosjektet blir ført i Bondelagets 
regnskap med sitt eget avdelingsnummer. 
     Prosjektperioden skulle i utgangspunktet vare fram til 
1.desember 2016. På grunn av at prosjektleder slutter, er 
det bestemt at prosjektet blir avsluttet 1. april 2016. 
     Styringsgruppe: M&R Bondelag v/Inge Martin Karlsvik, 
er leder i gruppa, Fylkesmannens landbruksavdeling v/Ottar 
Longva og Møre og Romsdal fylkeskommune v/Frank 
Madsøy. Prosjektleder Per Eldar Nakken har vært sekretær. 
     Den primære målgruppen for prosjektet er bønder som 
nærmer seg slutten av sin bondekarriere og det ikke er 
avklart generasjonsskifte. Målet er å bidra til videreføring 
av driften gjennom dialog og kartlegging av mulige veivalg 
og prosess videre. Det vil også være aktuelt å tilby det 
samme til bønder som er ute i god tid med å avklare veien 
fram mot et generasjonsskifte. Tilbudet retter seg mot alle 
landbruksproduksjoner og er uavhengig av medlemskap i 
bondelaget. 
     Bakgrunnen for prosjektet er at et stort antall bønder er i 
ferd med å nærme seg pensjonsalder. I svært mange tilfel-
ler driver de relativt store og levedyktige gårdsbruk, men 
det er ingen neste generasjon som står klar til å overta. I en 
slik situasjon handler det ikke bare om hvorvidt det finnes 
en kjøper som kan og vil betale en akseptabel pris eller om 
bruket har et tilstrekkelig og framtidsretta driftsapparat, 
men kanskje vel så mye om følelser og holdninger. Den 
enkelte bonde må selv ta valget for seg og sitt bruk, men 
det er viktig at alle alternativer og de ulike konsekvenser 
blir belyst. Vesentlig for gjennomføringen av prosjektet er å 
komme i kontakt med de bønder som tilhører målgruppen. 
     I starten av første prosjektår ble prosjektet markedsført 
relativt omfattende gjennom media. I tillegg har det vært 
satset på å gjøre prosjektet godt kjent for kommunale 
landbrukskontor samt TINE sitt rådgivingsapparat. Bak-
grunnen for det er at dette er aktører som har mye direkte 
kontakt med bønder i sine områder og som kan formidle 
kontakt mellom prosjektet og de som tilhører målgruppene 

for prosjektet. Prosjektet er presentert på diverse møter, 
både innad i Bondelaget og der det har vært andre aktører. 
     Det har vært del kontakt pr. telefon der mer konkrete 
ting er blitt avklart. Mer omfattende prosesser er gjennom-
ført hos 22 bruk hittil i prosjektet. Disse er fordelt i hele 
fylket, og både melk, ammekyr og sau er blant disse. Der 
har det vært gardsbesøk og oppfølging, og på nesten alle 
disse er det lagt opp en strategi fram mot generasjons- eller 
eierskifte. Tallet er noe i underkant av forventning, selv om 
det ikke var kvantifisert noe konkret mål. Behovet burde 
være mye større, for potensielle gårdbrukere i målgruppe-
ne er det mange av. 

Erfaringer/inntrykk så langt: 
 Det er mye vanskeligere å nå de som tenker seg å legge 

ned enn de som tenker å finne noen til å overta. 

 De som tar kontakt har tenkt nokså mye på det allerede. 

 En generell tendens til at internprosessen i familien må 
være kommet langt før utenforstående blir involvert. 

 Generasjons-/eierskifteprosessen starter ofte ikke før 
man er nådd pensjonsalder eller helsen er svekket så 
mye at man ikke lenger klarer å drive. Å starte i god tid 
tilhører unntakene. 

 Flere av de som har f.eks. en sønn til å overta, ønsker at 
denne skal ”være med” i driften en stund (2-3 år) for å 
lære bl.a. om administrative rutiner. Dette er ikke nød-
vendigvis en god strategi, og handler vel i bunn og grunn 
om ønsket om fortsatt å ha en viss kontroll. 

 De som har tenkt lenge og godt på prosessen gir uttrykk 
for at det er svært nyttig med en samtale omkring dette, 
og at de ser ting på en annen måte etterpå. Og det kan 
være ting som fortoner seg enklere enn de så for seg. 

 Boligsituasjon har vært et sentralt tema, men ikke noe 
som fortoner seg som spesielt vanskelig. Kan ha sam-
menheng med at de som synes dette er veldig vanskelig 
lar være å ta kontakt, fordi de uansett ser for seg at går-
den skal være sin boplass og kanskje i lang tid har inn-
stilt seg på å legge ned driften. 

 

PROSJEKT BEDRE OG ØKT BEITING 
Møre og Romsdal Bondelag fikk i 2013 innvilget midler til et 
treårig beiteprosjekt, der det første året skal brukes til et 
forprosjekt som skal arbeide fram en konkret plan for et 
større prosjekt. De to neste årene skal brukes til å gjennom-
føre planen som forprosjektet utarbeider. 
     Tilskuddet er bevilget av regional- og næringsutvalget i 
Møre og Romsdal fylkeskommune fra midlene “Rekrutte-
ring, likestilling og kompetanseheving i landbruket”. 
     Beiteprosjektet legges opp bredt og problematikken 
deles i tre hovedtema: 1)Tilrettelegging og organisering for 
beiting med melkeku. 2) Tiltak for bedre kvalitet på kultur-
beiter/innmarksbeiter, samt bedre beiting på dyrka mark. 
3) Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, samt 
kartlegging av beiteressurser. 
     Hovedmålet er økt lønnsomhet for bonden, men samti-
dig må det fokuseres på bieffektene av mer beiting som 
bedre dyrevelferd, mindre gjengroing, bevaring av verdifullt 
kulturlandskap, bevaring av biologisk mangfold. Det er god 
omdømmebygging for norsk landbruk. 

 
Per Eldar Nakken 
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Fylkesstyret og ansatte var i desember på gardsbesøk hos fylkesleder i TYR, Asbjørn Dalhen på Osmarka i Gjemnes 

 og fikk orientering om storfekjøpttproduksjon. (Foto: Arild Erlien) 

 
     Møre og Romsdal Bondelag var initiativtaker til prosjek-
tet. Det ble holdt oppstartsmøte i desember 2013. 
     Styringsgruppe: Bondelagets fylkesstyremedlem, Arne 
Rekkedal, Ørsta, ble i 2013 oppnevnt som leder i styrings-
gruppa. Han gikk ut av fylkesstyret i mars 2015, og styre-
medlem Odd Helge Gangstad overtok som leder. Da Gang-
stad ble valgt til ordfører i Midsund i oktober 2015, gikk han 
ut av fylkesstyret, og organisasjonssjef Arnar Lyche ble 
utpekt til ny leder i styringsgruppa. 
     Øvrige medlemmer er fra Småbrukarlaget: Jorunn Kver-
nen, Sau og Geit: Odd Bjarne Bjørdal, Tyr: Asbjørn Dahlen, 
Tine: Bjørn Tore Reistad, Nortura: Brit-Kari Hauger, Land-
bruk Nordvest: Ivar Bakken, NORSØK: Kristin Sørheim, Mil-
jøvernavdelinga: Geir Moen, Landbruksavdelinga: Synnøve 
Valle, Repr. kommunene: ? Norsk Seterkultur: Per Sæther 
     Bondelagskontoret har sekretariatsfunksjonen for pro-
sjektet. Organisasjonssjef Arnar Lyche er sekretær. 
    Arbeidsgruppe består av Jon Geirmund Lied fra Landbruk 
Nordvest, Marit Bergheim fra Tine, Turid Strøm fra Bioforsk, 
prosjektleder/sekretær Arnar Lyche, M&R Bondelag 
     Arbeidsgruppa har utarbeidet prosjektplan som ble pre-
sentert og godkjent på styringsgruppemøte 19. januar 
2015. Tine v/Marit Bergheim har hovedansvar for del 1 om 
beiting med melkeku. Landbruk Nordvest v/Jon Geirmund 
Lied har hovedansvar for del 2 om bedre beitekvalitet. 
NORSØK v/Turid Strøm har hovedansvar for del 3 om bei-
ting i utmark og jordbruksarealer som er tatt ut av bruk. 
Etter en del om og men er finansieringen endelig på plass 
og prosjektstart skjer snarest. 
     19. november ble det holdt møte om prosjektet på Bon-
delagskontoret. 

 
AUKA SAU- OG STORFEKJØT-
PRODUKSJON I M&R 
I oktober 2012 inviterte Bondelaget og TYR organisasjoner 
og etater til møte for å diskutere produksjonen av storfe-
kjøtt i fylket. Møtet satte ned ei arbeidsgruppe for å jobbe 
fram handlingsplan/prosjekt for økt storfekjøttproduksjon i 
Møre og Romsdal. Oppstartsmøte for prosjektet ble holdt i 
september 2013. 
     Prosjektet tar sikte på veivalgsrådgivning, særlig til bruk i 
en omstillingsfase, utnytte potensialet i tomme driftsbyg-
ninger, optimalisere produksjonsstyringa, samarbeidsløs-
ninger for utnytting av beite- og grovforareal, formidle 
kunnskap om rimelige bygnings- og driftsløsninger. 
     Mathilde Solli Eide fra Eide tok til i prosjektlederjobben 
1. februar 2014. Det er holdt flere møter i 2015, og prosjek-
tet er godt i gjenge. Stor aktivitet, men mest på Nordmøre 
og i Romsdal. Prosjektet har klare mål om antall nye produ-
senter, antall kg, antall dyr, vekter mm. På alle parameter 
ligger det godt an. Spesielt på sau. Ca 50 flere søker pro-
duksjonstilskudd på sau enn for ett år siden etter flere år 
med nedgang. 
     Bondelagets fylkesleder Inge Martin Karlsvik er leder i 
styringsgruppa, som ellers består av representanter fra 
Nortura SA, som er prosjekteier, TINE SA, TYR M&R, M&R 
Sau og Geit, Landbruk Nordvest, Bioforsk Økologisk , Fyl-
kesmannen i M&R og Felleskjøpet Agri. 
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«DEKK- OG DIESEL» 
I 2014 søkte Samarbeidsrådet for Hordaland og Sogn og 
Fjordane, Rogaland Bondelag og Møre og Romsdal Bonde-
lag om regional kvalifiseringsstøtte til eit prosjekt der foku-
set er på effektiv energibruk og på kostnader ved korleis 
arealressursane vert nytta i dag. 
     Ei utfordring i landbruket når det gjeld å ivareta ei bere-
kraftig utvikling, er behovet for større arealgrunnlag og då 
spesielt i mjølkeproduksjonen. Gjennom prosjektet skal ein 
komme fram til metodar for å berekne kjørekostnad inkl. 
arbeidstid, frå driftssenteret og til spreie- og grovfôrarealet. 
     Målet med prosjektet var å gje større kunnskap om kor-
leis avstanden frå driftssenteret til jordbruksarealet påver-
kar det økonomiske resultatet på garden. Oppstart for pro-
sjektet var i juni 2014. Prosjektet var ferdig i august 2015. 
     Prosjektansvarleg var Samarbeidsrådet for landbruket i 
Hordaland og Sogn og Fjordane saman med Rogaland Bon-
delag og M&R Bondelag. NILF var FoU-ansvarleg. Regionalt 
Forskingsfond Vest sto for 200.000 av finansieringa, og 
fylkesmennene i dei 4 vestlandsfylka sto for 50 000 kr kvar. 
     I tillegg til prosjektgruppe var det oppnemnt ei referan-
segruppe: Representantar frå FMLA, frå Bondelaga og Sam-
arbeidsrådet, og frå næinga. Rådgjevar Rose Bergslid repr. 
M&R Bondelag og Synnøve Valle frå Fylkesmannen i M&R i 
referansegruppa. Det var møte i Bergen 15. januar 2015. 
     I august vart det levert ein NIBIO-rapport frå prosjektet 
med tittel: Analyse av kjørekostnader i mjølkeproduksjo-
nen. Ei samanlikning av kjøring  langs vegen ved  grovfôr-
hausting og spreiing av husdyrgjødsel i to bygder. 
 
 

AUKA SMÅGRISPRODUKSJON 
Prosjektet “Auka smågrisproduksjon i Møre og Romsdal” 
startet i 2012 etter initiativ fra M&R Bondelag. Prosjekteier 
var Nortura SA. Deltakere i prosjektet var Fylkesmannen, 
Innovasjon Norge, M&R Bondelag, Nortura SA, Felleskjøpet 
N&R, Felleskjøpet Agri, Gjermundnes Vgs og Norsvin. 
     Leder i styringsgruppa var Jorunn Gunnerød fra Norsvin. 
Daværende fylkesstyremedlem Hans Frafjord, Vestnes, ble i 
2012 oppnevnt som Bondelagets representant. På årsmøtet 
2012 sa han fra seg gjenvalg, men styret ønsket at han 
skulle fortsette ut tida i styringsgruppa for svineprosjektet. 
     I prosjektperioden var Reidar Lindset prosjektleder i 50% 
stilling. Prosjektet ble avsluttet til 1. mai 2015. Avsluttende 
møte i styringsgruppa ble holdt 30. april 2015. 
     Prosjektet hadde som mål å få etablert nye besetninger 
med smågrisproduksjon i M&R, da det var underdekning på 
smågris i fylket. I prosjektperioden ble det pga overproduk-
sjon av svinekjøtt i Norge, dårlig økonomi for svineprodu-
sentene. Det ble endret målsetting undervegs fra å etablere 
ny produksjon til å støtte opp om den eksisterende. 
     I prosjektperioden har produksjonen av slaktegris i Møre 
og Romsdal økt litt, slik at det i 2014 ble slaktet 32 737 
slaktegriser ihht Animalia sin statestikk. Det er 2 produsen-
ter som har bygd om/bygd nytt innenfor eksisterende pro-
duksjon, som en fornying av driftsapparatet. 
     Prosjektet har vært medvirkende til at produksjonen i 
fylket ikke har gått ned i den økonomisk utfordrende perio-
den for svineprodusentene. Flere produsenter har i pro-
sjektperioden vurdert nybygging. For disse er mye grunn-
lagsarbeid utført, for senere eventuell satsing. 

 
Tidens Krav 25. mars 2015 

 

GJEMNES-PROSJEKTET 
Økt matproduksjon basert på norske ressurser er en kjent 
målsetting i norsk landbrukspolitikk, men er vi i stand til å 
innfri målet? Med det som bakgrunn tok Gjemnes Bondelag 
og Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Småbrukarlag initiativ til 
å utarbeide en næringsstrategi for økt matproduksjon i 
Gjemnes. Ved å ta målet (1 % årlig økning i matproduksjo-
nen neste 20 år) ned på kommunenivå er det lettere å se 
flaskehalser og muligheter. 
     Møre og Romsdal Bondelag deltok i arbeidsgruppa og 
NIBIO hadde prosjektledelsen. 
     Strategien kan oppsummeres med følgende tre punkt: 
     Visjon: Bruke kommunens jordbruksressurser for å nå 
målet om økt matproduksjon basert på norske ressurser. 
     Hovedmål: 1 % årlig økning i jordbruksbasert matpro-
duksjon i Gjemnes kommune 
     Strategi: Tilstrekkelig antall bønder i alle bygder for å 
opprettholde god arealproduktivitet, drift av jordbruksarea-
lene og økt matproduksjon 
     Utregninger viser at kommunen har mye å hente på økt 
arealproduktivitet. Det ble gjennomført en spørreundersø-
kelse blant kommunens aktive bønder, og da kom det tyde-
lig fram at det er stor forskjell på satsings-/avviklingsvilje i 
ulike bygder. Det kan føre til at bøndene i satsingsbygder 
får for lite areal, mens det i andre bygder blir areal til overs. 
Skal Gjemnes nå sitt mål om økt matproduksjon vil det 
mest kritiske punktet være å bevare/rekruttere tilstrekkelig 
antall bønder i de ulike bygdene for å klare å opprettholde 
god arealproduktivitet. 
 
 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Norddal er Møre og Romsdal Bonde-
lags medlem i Grøntutvalet Vest i 2015, som består av re-
presentanter fra bondelagene fra de tre fylkene Hordaland, 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalget be-
står av produsenter innen frukt, bær og grønt. Det er fyl-
kesbondelagene som utnevner representanter til utvalget. 
     Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbondela-
genes uttale til jordbruksforhandlingene. Utvalget hadde i 
januar/februar et fysisk møte og to telefonmøter. 
     Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønt-
talsperson i M&R Bondelag, og møter på utvidet styremøte 
i mars om uttalen til jordbruksforhandlingene. 
     Audun Skjervøy møtte på grøntsamlinga som Norges 
Bondelag arrangerte i Oslo 1. desember. 
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INNOVASJON NORGE 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, styremedlem i Bondelaget, 
har vært landbruksnæringa og Bondelagets representant i 
regionalt styre for Innovasjon Norge i M&R siden 2008. 
     Tillitsvalgte bønder i Bondelaget har representert land-
bruket i Møre og Romsdal i innovasjonsstyret i flere år. Før 
Anne Katrine Jensen ble valgt i 2008 satt daverende styre-
medlemmer i Bondelaget, Anne Marie Nakken fra Nesset og 
Mali Romestrand fra Vestnes, flere perioder i styret for 
Innovasjon Norge og tidligere SND. 
     Styret i Innovasjon Norge er en viktig posisjon for land-
bruket. Her skjer mange viktige valg og prioriteringer for 
næringslivet i fylket, inkludert landbruket. Innovasjonssty-
ret fordeler BU-midlene og flere andre låne- og støtteord-
ninger. Rundt 25 prosent av midlene som blir forvaltet av 
Innovasjon Norge er en del av bøndene sin inntektsavtale, 
jordbruksavtalen. 
     Styret er oppnevnt av hovedstyret i Innovasjon Norge. 
Regionstyret i Innovasjon Norge Møre og Romsdal for peri-
oden 2014-2015 har bestått av leder Terje Dyrseth (Dir. 
Brunvoll Holding AS), nestleder Anne Katrine Jensen (bon-
de/småbruker), styremedlemmer Britt Skjong (direktør 
Radisson Blu Hotell, Ålesund), Kari Hoseth Ansnes (distrikts-
sekretær LO), Per Olav Mevold (adm. direktør Vikenco AS), 
Per Øvrelid (seniorrådgiver i Kleven Maritime), Randi Karin 
Asbjørnsen (fylkespolitiker og daglig leder i Data Pro AS) og 
Knut Flølo (fylkespolitiker). 
     Funksjonstiden for de sittende regionale styrene utløp 
ved årsskiftet 2015/2016. Normalt skulle det ha vært igang-
satt en prosess i de regionale valgkomiteene for å finne 
kandidater til nye styrer. 10. april la Regjeringa fram en 
proposisjon for Stortinget med forslag om endringer i lov 
om Innovasjon Norge. Det ble bl.a. foreslått å tilbakeføre 
hele eierskapet til Innovasjon Norge til staten ved Nærings- 
og fiskeridepartementet og å fjerne lovens bestemmelser 
om regionale styrer. Hovedstyret i Innovasjon Norge beslut-
tet derfor å prolongere funksjonstiden for de sittende sty-
rene inn i 2016 med inntil sju måneder (til 31. juli 2016). Da 
vil en få tilstrekkelig tid til å utrede alternative modeller for 
regional forankring. Varighet av utvidet funksjonstid er 
avhengig av tidspunktet for Stortingets behandling av lov-
proposisjonen. 
     Anne Katrine Jensen har på flere fylkesstyremøter i Bon-
delaget orientert om aktuelle saker fra Innovasjon Norge. 
     20. mars holdt Norges Bondelag samling i Oslo for Bon-
delagets representanter i styrene til Innovasjon Norge. 
Anne Katrine Jensen møtte fra Møre og Romsdal. 
 

REGIONALT PARTNERSKAP FOR 
LANDBRUK 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midler er Fylkes-
mannen si landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av 
disse midlene med faglagene i landbruket; Bondelaget, 
Småbrukarlaget og Allskog. På samrådingsmøtene deltar 
også Innovasjon Norge og fylkeskommunen. 
     Saker knyttet til forvaltning av Bygdeutviklingsmidlene er 
både lagt fram som orienteringssaker for Bondelagets fyl-
kesstyre og som egne vedtakssaker. 
     Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef Arnar Lyche 
møtte på samrådingsmøtet med Fylkesmannen 20. januar. 

Tema som ble tatt opp på dette møtet var ny «Forskrift om 
midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket», 
virkemiddel og fylkeskvoter for 2015, Regionalt Nærings-
program for 2015 og Regionalt Miljøprogram for 2015. 
     Den tunge diskusjonen på møtet gjaldt Regionalt 
Næringsprogram 2015, og tilskudd- og rentestøttesatser i 
forbindelse med investeringssaker. I forkant hadde M&R 
Bondelag spilt inn satsene som ble vedtatt på styremøte 10. 
desember 2014. Under møtet kom det sterke motforestil-
linger både fra Innovasjon Norge og Møre og Romsdal Fyl-
keskommune, som mente at Bondelaget med sitt forslag vil 
straffe de største utbyggerne, uten at det er til fordel for de 
mindre. Dette med begrunnelse om at den totale rammen 
for M&R ikke vil bli brukt opp. På bakgrunn av dette var 
begge faglagene villige til å justere opp satsene noe. 
     I ettertid mottok Bondelaget en bekymringsmelding 
etter at Innovasjon Norge hadde regnet seg fram til at med 
de satsene som ble bestemt på møtet, ville antall saker som 
får investeringstilskudd gå ned fra 64 i 2014 til 35 i 2015, 
samt at det ikke vil være mulig å fylle rammene for rente-
støtte. På bakgrunn av de nye opplysningene kom Møre og 
Romsdal Bondelag med følgende forslag: 

Med bakgrunn at vi ser det som lite heldig at en så stor 
del av søknadsmassen ikke kan bli innvilget pga rammens 
størrelse, ber vi om justering i forhold til vedtak på møte 
20. januar. Primært: 1.250.000 i tilskuddstak og 20% . 
Rentestøtte til alle. Sekundært: Vi opprettholder vårt opp-
rinnelige forslag fra sakspapirene til møtet med tak på 1,1 
mill og 20% pluss rentestøtte, samt høgere tilskuddsats 
for kostnadsramme under 1,1 mill uten rentestøtte. 

     På fylkesstyremøtet 11. februar stilte styret seg bak 
vedtaket, men ba om at det for neste år blir utredet flere 
løsninger, og regnet på flere alternativer. 
     Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte på samrådingsmøtet i regionalt partner-
skap landbruk 22. oktober. Tema var rapporteringer og 
gjennomgang av bruk av investeringsverkemiddel for 2015 
ved Innovasjon Norge, bruk av midler til rekruttering, like-
stilling og kompetanseutvikling 2015 ved fylkeskommunen. 
Fylkesmannen orienterte om bruk av utviklings- og tilrette-
leggingsmidlene, regionalt miljøprogram 2015, miljøverke-
middel som drenering, SMIL og bruk av tilskuddsmidler for 
skogbruket. I tillegg ble det på møtet drøftet revisjon av 
Regionalt næringsprogram 2015 og rullering av landbruks-
melding for Møre og Romsdal. 
 
 

REVISJON AV REGIONALT 
NÆRINGSPROGRAM FOR 2016 
På styremøtet 8 og 9. desember 2015 var utkast til regio-
nalt næringsprogram 2016 oppe til drøfting, og styret gjor-
de følgende vedtak: 
     Møre og Romsdal Bondelag har følgende innspill til Regi-
onalt næringsprogram for 2016: 

 Investeringer i produksjonsanlegg: Det kan gis investe-
ringstilskudd med inntil 30 prosent av godkjent kost-
nadsoverslag. Tilskuddet er avgrenset oppover til kr 
2.000.000. 

 Selv om prognosene for neste år fra Nortura viser over-
skudd av sau- og lammekjøtt, må det fortsatt være mu-
lig å få tildelt investeringsmidler til sauefjøs i 2016. 
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Fra fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel i Molde (Foto: Arild Erlien) 
 
 

EVALUERING AV RMP 
I generaldebatten på fylkesårsmøtet i Molde 6. og 7. mars 
ble følgende forslag lagt fram av Ørskog Bondelag: 

Frist for tilskot til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel 
forlengast til 20/8 ved fornying av eng, der gjødsla vert 
nedmolda og areala isådd omgåande. 
Slik vil ein stimulere til større innsats i engfornyinga, 
med ofte ei heilt annan avlingsmengd (jmf. fylkesstyret 
sitt utkast- meir lokalprodusert for og auka arealproduk-
tivitet), bonden får nytte tida etter hoslåtten til å bear-
beide såbedet (mindre ugraspress denne årstida) og li-
kevel få to fulle avlingar neste år. 
Slik kan tonnevis med husdyrgjødsel verte nytta til å 
auke lokal matproduksjon istaden for å verte overflate-
spreidd utanfor vekstsesong til inga nytte! 

Forslaget fra Ørskog Bondelag ble oversendt fylkesstyret. 
 

Fylkesstyret vedtok på sitt styremøte 16. april at ”på bak-
grunn av innspill fra lokale Bondelag vil styret i Møre og 
Romsdal Bondelag ta initiativ til at ordninga blir evaluert.” 
     Rådgiver ved fylkeskontoret, Rose Bergslid, var 5. mai i 
møte med Fylkesmannen om RMP. Tema: informasjons-
midlene - evaluering av Regionalt miljøprogram, spesielt 
effektene av ordningene som går på gjødselspredning. 
Fylkeskontoret sendte i mai søknad til Fylkesmannen på 
ordninga med informasjonsmidler – klima og miljøprogram 
– som var utlyst. Fylkesmannen mener det er viktig å få mer 
kunnskap om ordninga innenfor RMP gir den effekt som var 
forventet. 
     M&R Bondelag fikk 8. juni melding om vedtak: ”Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal løyver inntil kr 89.750 i tilskot 
til husdyrgjødselprosjektet: Evaluering av tilskotsordning til 
spreiing av all husdyrgjødsel vår/vekstsesongen (RMP)”. 
     Arbeidet skal være avsluttet og sluttrapport med regn-
skap innsendt til Fylkesmannen innen 1. oktober 2016. 
     På styremøter har Rose Bergslid orientert om saka. Det 
kan være aktuelt å bruke fylkesstyret som referansegruppe 
for de spørsmålene som skal utarbeides og sendes ut. 
     I desember laget Rose Bergslid et forslag på gjennomfø-
ringsmåte og aktuelle spørsmål som burde stilles. Fylkessty-
ret og arbeidsgruppa hos fylkesmannen fikk dokumentet til 
høring. Innspill fra fylkesstyret er tatt til etterretning. Ar-
beidsgruppa hos Fylkesmannen har bestemt seg for at de 
ønsker å sende ut undersøkelsen til alle søkere, og de job-
ber nå med å finne tak i e-postadresser. 

MATFESTIVALEN 
Møre og Romsdal Bondelag er aksjonær og medeier i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. Styremedlem i M&R Bon-
delag, Anne Katrine Jensen, ble på generalforsamlingen i 
Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS 21. april valgt til 
nytt styremedlem i Matfestivalen etter Arne Rekkedal. 
     Tidligere år har fylkeslaget vært representert i styret 
med Arne Rekkedal, Birgit Oline Kjerstad og Jørgen Holte. 
     Fylkeslaget hadde ikke aktiviteter eller var tilstede under 
festivalen i 2015, men Anne Katrine Jensen deltok som 
styremedlem i Matfestivalen. 
     På fylkesstyremøtet 9. september hadde styret oppe 
som egen sak evaluering av Bondelagets arbeid og enga-
sjement i Den Norske Matfestivalen. 
     M&R Bondelag har de siste 10-15 årene i varierende 
grad vært engasjert med aktivitete. Store deler av 1990-
tallet og langt ut på 2000-tallet var Bondelaget ansvarlig for 
dyr, hopping i høyet og andre aktiviteter i gågata ”Bønder 
til torgs”, og da med egen Bondelagsstand under festivalen. 
Dette var en dags arrangement under åpninga av festivalen. 
     Det er flere år siden Bondelaget hadde egen stand. Men 
Bondelaget har opp gjennom årene deltatt på aktuelle 
seminarer, bl.a. Dagligvaredagen. I 2014 hadde vi fylkessty-
remøte under festivalen, og var medarrangør av seminaret 
matkultur og reiseliv. I 2013 stilte M&R Bondelag opp med 
eget arrangement på hovedscena i Sparebanken Møre 
Arena (tidl. Sunnmørshallen). I et to-timers program ”om 
vårt daglige brød” ble det framført musikk og underhold-
ning, faglige og historiske innslag og politisk debatt. 
     Programmet 2015 var lite faglig rettet mot primærleddet 
og vår næring. På styremøtet var det diskusjon om hvordan 
vi skal bruke rollen vår som eier av Matfestivalen. 
     Styret gjorde vedtak om å arrangere fagdag i 2016 i sam-
arbeid med andre organisasjoner. Styret mener fylkeslaget 
bør ha aktiviteter under festivalen i samarbeid med lokalla-
gene med fokus på barn og unge, familier. Fylkeslaget tar 
initiativ til arbeidsmøte med ledelsen i festivalen, som ble 
holdt i begynnelsen av januar 2016. 
 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef Arnar 
Lyche er Bondelagets representanter i Landbruksselskapet i 
M&R. Lederne i faglagene og landbruksdirektør utgjør sty-
ret. Daglige ledere i faglagene har møte- og talerett. 
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Frå møte i arbeidsgruppa. Foran f.v.: Lasse Krogseth, Anne 
Berit Løset og Aadne Haarr. Bak f.v.: Wenche Ytterli, Anne 
Katrine Jensen, Stein Brubæk, Rolf Ivar Moen, Olav Martin 

Synnes og Synnøve Valle. 
 

FRAMTIDIG FAGSENTER VED 
GJERMUNDNES VIDAREGÅANDE 
I mai 2013 vart utviklingsplan for Gjermundnes vidaregåan-
de skule lagt fram. Målet for arbeidet var å gå gjennom 
skulen sine fasilitetar, arealdisponering og driftsform slik at 
skulen kan bli eit framtidig verktøy i utdanning og rekrutte-
ring av folk og kompetanse til landbruket i M&R. 
     Fylkestinget godkjende i desember 2013 utviklingsplanen 
som grunnlag for vidare opprustingsarbeid/nybygg ved 
Gjermundnes vidaregåande skule. I vedtaket står det mel-
lom anna at saman med byggeprogram for byggetrinn ein, 
skal det leggast ved ein rapport om framdrifta i arbeidet 
med å utvikle Gjermundnes vidaregåande skule til eit fag-
senter for landbruksnæringa. I vedtaket frå fylkestinget er 
det føresett eit nært samarbeid med landbruksnæringa, 
fagleg og økonomisk, i utviklinga av fagsenteret på Gjer-
mundnes. 
     Fylkesmannen vart gitt oppgåve i å greie ut eit mogleg 
fagsenter ved skulen. Arbeidet starta med idémøte i nov. 
2013 der mange organisasjonar og institusjonar deltok. 
     I etterkant vart det nedsett ei arbeidsgruppe som har 
vore samansett av: Anne Katrine Jensen, Møre og Romsdal 
Bondelag, Stein Brubæk, Møre og Romsdal Bonde- og 
småbrukarlag, Wenche Ytterli, Felleskjøpet Nordmøre og 
Romsdal, Lasse Krogseth, Tine, Ivar Aae, Norsk Landbruks-
rådgiving (vara Olav Martin Synnes), Aadne Haarr og Rune 
Solenes Opstad, Møre og Romsdal fylkeskommune, Rolf 
Ivar Moen, Allskog og Anne Berit Løset, Fylkesmannen. 
     Mandatet for gruppa var slik: «Det skal lagast ein kortfat-
ta rapport om kva eit fagsenter ved Gjermundnes vidaregå-
ande skule kan innehalde og korleis det kan organiserast. 
Rapporten skal innehalde mål, tiltak og ei skisse til kva øko-
nomiske konsekvensar dette vil få. Gruppa skal ta utgangs-
punkt i tiltaksplanen for Gjermundnes vidaregåande skule, 
vedtaket frå fylkestinget i desember 2013 og framlegga frå 
idédugnaden i november 2013». 
     Gruppa har i 2014 og 2015 hatt fire møte. Anne Katrine 
Jensen, som Bondelaget sin representant, deltok i 2015 på 
møter i arbeidsgruppa 9. januar, 13. februar og 22. mai. 
      Fylkesleiar Inge Martin Karlsvik møtte 8. april på stormø-
tet i etterkant av arbeidsgruppa sitt arbeid – der aktørar 

innanfor landbruket, fylkespolitikarar og organisasjonsfolk 
deltok. Arbeidsgruppa sin rapport «Grøn kompetanse til 
fleire» vart i desember 2015 oversendt Møre og Romsdal 
fylkeskommune til vidare handsaming. 
     I rapporten frå gruppa vert det gjort framlegg om eit 
todelt fokus – med stikkorda «bondeakademiet» og «inno-
vasjonsarena». Det er formulert mål som dekkjer desse 
satsingane: 

 Gjermundnes er den mest attraktive møteplassen 
for kursing og kompetansebygging for landbruk og 
landbruksbasert næringsutvikling i Møre og Roms-
dal. Fagsenteret tilbyr formell kompetanse for dei 
som ønskjer det. 

 Fagsenteret skal vere eit kraftsentrum for landbruk 
og landbruksbaserte næringar i fylket. Gjermundnes 
fagsenter skal arbeide for å få ei nasjonal rolle innan-
for tradisjonelt landbruk og  landbruksbasert næ-
ringsutvikling. Dette kan til dømes vere kompetanse-
senter for grønt reiseliv, bioenergi eller grovfôr-
dyrking/sortsval. 

     Vidare er det drøfta fordeler og ulemper ved ulike orga-
niseringsmåtar. Rapporten konkluderer med at det bør 
opprettast eit forprosjekt der målet er å etablere eit fag-
senter ved skulen. Arbeidsgruppa meiner at eit framtidig 
fagsenter bør organiserast som ein del av skulen. Forank-
ringa av fagsenteret mot landbruksnæringa skal ordnast 
gjennom tosidige avtalar mellom fagsenteret og kvar enkelt 
organisasjon. Avtalen skal gjere greie for kva fagsenteret 
skal tilby, og kva organisasjonen må bidra med. 
     Arbeidet i forprosjektet skal gjennomførast i nært sam-
arbeid mellom fylkeskommunen, landbruksnæringa og 
fylkesmannen. 

    I forprosjektperioden skal det arbeidast med å: 
 Prøve ut nye kompetansetilbod og samarbeids-

former mellom skule, landbruksnæring og forsking 

 Vidareutvikle Gjermundnes vidaregåande skule 
som ein attraktiv kursstad 

 Etablere Gjermundnes som ein arena for utprø-
vings- og forsøksverksemd 

 Finne fagområde der Gjermundnes fagsenter kan 
verte spydspiss og landsleiande 

 Greie ut etablering av «agronæringshage» med ba-
sis i landbruk og landbrukstilknytta næringar – og 
med koplingar mot forsking og utvikling 

 Avklare vidare organisering, finansiering og even-
tuelle investeringar 

 

 
Fra Åpen Gard på Vestnes (Foto: Arild Erlien) 
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4.6 Andre saker 
 

SAMARBEIDSAKTIVITETAR MELLOM 
BONDELAGET OG SAMVIRKET 
M&R Bondelag sitt samarbeid med samvirket skjer fra sak 
til sak, og er knyttet til møter og saker som likevel skal 
gjennomføres. Dette varierer fra år til år ettersom hvilke 
aktiviteter som er aktuelle. Av hensyn til avstander og noe 
ulike samvirkeorganisasjoner, har M&R behov for å gjøre en 
jobb i tillegg utenom det regionale samarbeidet som er 
etablert med fylkesbondelagene og samvirket i Midt-Norge. 
     En viktig del er å skape nettverk og møteplasser mellom 
representanter for næringa og andre samfunnsaktører og 
organ, og holde løpende kontakt med disse. Bondelaget har 
bred kontakt med Tine, Nortura, Felleskjøpet og Allskog. 
     Flere av aktivitetene som er listet opp nedenfor, gjen-
nomført av Bondelaget alene eller i samarbeid med samvir-
ket, er ei videreføring av aktiviteter fra tidligere samar-
beidsrådet for landbrukssamvirket i M&R. Dette samar-
beidsorganet for samvirkeorganisasjonene, faglagene og 
fylkesmannens landbruksavdeling ble avviklet i 2002. 

Aktiviteter i 2015: 
 Samvirketillitsvalgte med på behandlinga av Bondela-

gets uttale til jordbruksforhandlingene. 

 Næringskonferanse i mars for Møre-landbruket. 

 Åpen Gard på 3 plasser. 

 Stand og utadretta aktiviteter sammen med samvirke 
på Dyregoddagane i Gjemnes. 

 Samarbeid og representasjon hos Fylkesmannen og 
Landbruksavdelinga. 

 Samarbeid med samvirket om prosjektene Auka små-
grisproduksjon, Auka sau- og storfekjøtproduksjon i 
M&R og "Beiteprosjektet” 

 Deltakelse på samvirkeorganisasjonenes årsmøter. 

 Forvaltninga av Landbruksselskapets fondsmidler. 

 Møter med politiske fylkesparti, samråd og skoletimer 
om landbrukspolitikken. 

 Politikerkontakt i kommuner og fylkeskommunen. 

 Brosjyre landbruket i fylket og alle kommunene revi-
deres og distribueres hele året. 

 

SAMARBEIDSRÅDET FOR LAND-
BRUKET I MIDT-NORGE 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef, Arnar Lyche 
møtte i Stjørdal 30. januar 2015 på årsmøtet i samarbeids-
rådet for landbruket i Midt-Norge (fylkene M&R, Sør-Tr.lag 
og Nord-Tr.lag). Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Mor-
ten Rosmo, er leder i samarbeidsrådet. Arbeidsutvalget har 
i 2015 også bestått av Bjørnar Schei (Felleskjøpet Agri) og 
Ivar Aae (Norsk Landbruksrådgivning), Averøy. 
     Årsmøtet startet med et innspillseminar for prosjekt 
Grønn Forskning (se omtale nedenfor). 
     Årsmøtet vedtok å arrangere et stort "Bondestevne" i 
november i Stjørdal, der fylkesbondelagene har sine leder-
møter. Videre ble det vedtatt av årsmøtet å gjennomføre et 
pilotprosjekt innen Samordnet Opplæring av tillitsvalgte. 

     Samarbeidsrådet ble etablert i 2004, men vedtekter kom 
på plass først i 2006. Da ble det også etablert et arbeidsut-
valg på 3 personer med tidligere fylkesbondelagsleder i 
M&R, Arne Magnus Aasen, som leder. Han satt til 2010. 
     Sammenslutninga består av midtnorske representanter 
for fylkebondelagene og småbrukerlagene, Tine, Nortura, 
Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving, 
Landkreditt og Gjensidige. Sør-Trøndelag Bondelag har 
sekretariatsansvar. Det er møter en til to ganger pr år. 
     I 2008 vedtok Samarbeidsrådet å starte prosjektet Grønn 
Forskning. Det kom i gang i 2009 og er finansiert gjennom 
BU-midler og VRI-midler. Prosjektet er administrert av Oi 
Trøndersk Mat og drikke AS. Prosjektet skulle avsluttes i 
2013, men er blitt videreutviklet og blir nå videreført gjen-
nom ei ny treårig prosjektperiode fram til sommeren 2016. 
 

GRØNN FORSKNING MIDT-NORGE 
Prosjektet Grønn forskning ble opprettet etter initiativ fra 
landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Samar-
beidsråd. Prosjektet skal bidra til mer forskning retta mot 
det midtnorske landbruket, og ikke minst bidra til at land-
bruksnæringa selv blir en mer aktiv samarbeidspartner og 
premissleverandør for den forskninga som gjennomføres. 
Økt involvering under planleggingen og gjennomføringen av 
forskninga - fra gårdbrukere, skogeiere, større bedrifter, 
organisasjoner og faglag - skal øke sannsynligheten for at 
forskningsresultatene tas i bruk. 
     Prosjektet har bidratt til opprettelsen av en rekke nye 
forskningsprosjekt i løpet av de siste årene, mange med et 
spesielt fokus på utfordringer i det midtnorske landbruket. 
    Det opprinnelige prosjektet Grønn forskning løp til som-
meren 2013. Prosjektet ble videreutviklet og videreført 
gjennom en ny treårig prosjektperiode  til sommeren 2016. 
     Mer informasjon om prosjektet finnes på 
www.gronnforskning.no Prosjektansvarlig er Oi! Trøndersk 
Mat og drikke, og Lars Morten Rosmo har vært leder for 
styringsgruppa. Prosjekteier er Midtnorsk Samarbeidsråd, 
mens prosjektfinansieringen sikres gjennom et spleiselag 
mellom VRI Trøndelag, Fylkesmannen og fylkeskommunene 
i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, i 
tillegg til de nasjonale forskningsfondene JA/FFL. 
 

LANDBRUKSFORSKNING 
Landbruksforskning og søknader om forskningsmidler har 
vært tema på flere møter gjennom året, og fylkeslaget har 
deltatt på møter om temaet både i fylket og i andre fylker. 
     I samband med årsmøtet i Midtnorsk Samarbeidsråd i 
Stjørdal 30. januar 2015, der fylkesleder Inge Martin 
Karlsvik og organisasjonssjef Arnar Lyche deltok, ble det 
holdt et innspillseminar for prosjekt Grønn Forskning, i 
regi av prosjektleder Øyvind M Jakobsen og leder i styret 
for prosjektet Lars Morten Rosmo, om prioritering av forsk-
ningsmidler innenfor mat og jordbruk. 
     Innspillseminaret drøftet prioriteringer av forskningsmid-
ler framover. Årets utlysning av forskningsmidler fra de 
store, nasjonale finansieringskildene for landbruksforsk-
ning, JA/FFL skulle komme i februar/mars. I forkant av dette 

http://www.gronnforskning.no/
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ønsket en innspill om hvilke forskningstema som bør priori-
teres. På møtet var Landbruksdirektoratet til stede og tok 
imot innspill på vegne av JA/FFL. Til seminaret deltok også 
Regionale forskningsfond Midt-Norge, forskere, rådgivere 
og representanter for offentlig sektor. 
     Nestleder Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar 
Lyche deltok 19. mars på prosjektverksted landbruk, som 
ble holdt Stjørdal, og arrangert av prosjektet Grønn forsk-
ning. Prosjektverkstedet hadde som tema forskning og 
utvikling - jordbruk, matproduksjon og bygdenæringar. Det 
deltok 80 personer frå ulike forskingsinstitusjoner, rådgive-
re, næringsaktører og representanter fra offentlig sektor. 
Hensikten var å møtes for å drøfte aktuelle tema for fors-
king, vinklinger, finansiering, samarbeid, framdrift etc. Det 
var en kort fellesbolk med informasjon om finansierings-
ordninger, frister og prioriterte tema for i år, før det var 
diskusjon i grupper. Den kanskje viktigaste ordninga Forsk-
ningsmidlene for jordbruk og matindustri, tidligere JA/FFL, 
har prioriterte tema som en kan være godt fornøyd med: 
økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser - over 
heile landet, teknologi i jordbruk og matindustri, og mat-
trygghet, helse og samfunn. 
     18. september holdt Fylkesmannen møte på Fylkeshuset 
i Molde om temaet ”Grønn Forskning, kva no?” Fra Bonde-
laget møtte fylkesleder Inge Martin Karlsvik, nestleder 
Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar Lyche. Dette 
var et uformelt møte for å forberede møtet i Midtnorsk 
samarbeidsråd om dette tema i Trøndelag 30. september. 
En så det som viktig at vi i Møre og Romsdal møtes og 
sammen ser på hvordan vi best kan nytte erfaringer fra 
Grønn forsking og kanskje Kompetanseløft Trøndersk Land-
bruk til det beste for landbruksnæringa i Møre og Romsdal. 
Prosjekta Grønn Forskning og Kompetanseløft Trøndersk 
Landbruk avsluttes og det ligger mye godt arbeid og kom-
petanse i disse prosjektene som bør tas videre. Møtet drøf-
tet mål for det videre arbeid: Plukke ut arbeidsmetodikk fra 
begge prosjektene som har fungert, har kryssende interesse 
og som kan og bør bidra til å videreutvikle landbrukets 
kompetansesystem. Gjennom langsiktig og målrettet arbeid 
bidra til å utvikle kompetanse og etterspørre kompetanse 
som øker konkurransekraften til Midtnorsk landbruk. 
     Nestleder Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte i Stjørdal 30. september på Midtnorsk Samar-
beidsråd sitt møte om regionalt arbeid for kompetanse og 
forskning i landbruket. Møtet var rettet mot innspill og 
diskusjoner. Tematikken bearbeides og legges fram for 
Midtnorsk Samarbeidsråd sitt årsmøte i januar 2016. 
     De senere år har flere tiltak blitt gjennomført for å styrke 
kompetanse, forskning og innovasjon med utgangspunkt i 
det midtnorske landbruket, herunder Fylkesvise land-
bruksmeldinger, VRI Trøndelag, Grønn forskning i Midt-
Norge, Kompetanseløft trøndersk landbruk og Land-
bruk21Trøndelag. De bondestyrte prosjektene Grønn forsk-
ning i Midt-Norge og Kompetanseløft trøndersk landbruk 
går nå mot slutten. Det var diskusjon og råd til hvordan 
samarbeidsrådet skal forholde seg til disse temaene fram-
over. Er det et behov for felles (regionalt) arbeid for kom-
petanse og forskning? Hvilken geografi bør videre samar-
beid favne? Hvilken rolle bør Midtnorsk Samarbeidsråd ta? 
     På styremøtet i M&R Bondelag 2. oktober kom det klart 
fram ønske om at prosjektet Grønn forskning fortsetter, at 

leverandørnæringa burde vært involvert mer i prosjektet, 
og viktig at prosjektet legger vekt på brukermedvirkning. 
Styret ønsket egen styresak i M&R Bondelag om hvordan vi 
ønsker å videreføre arbeidet med forskning i M&R. 
     Organisasjonssjef Arnar Lyche møtte i Stjørdal 24. no-
vember på sluttkonferanse for kompetanseløft Trøndersk 
landbruk der også framtida for Grønn Forsking ble tatt opp. 
     På styremøtet 8. og 9. desember drøftet fylkesstyret 
som egen sak videreføring av arbeidet med forskning i 
M&R. Det ble vist til at Trøndelagsfylkene og Møre og 
Romsdal siden 2009 har samarbeidet om prosjektet Grønn 
forskning. Målet har vært å koble tettere FoU-miljøene og 
landbruket i hele regionen for å få mer målrettet forskning 
mot landbruket og bondens behov. Næringsgrupper, inn-
spillseminar og prosjektverksted er stikkord for arbeidet. 
Det er vanskelig måle konkret effekt av meglerfunksjonen 
som prosjektlederen har hatt, men hovedkonklusjonen er 
at arbeidet har gitt gode resultater. Og det har vært et 
eksempel til etterfølgelse, for nå rigges det lignende pro-
sjekt flere steder i landet. 
     Når Grønn forskning skal avsluttes som prosjekt 1. juli 
2016, er spørsmålet om, og i tilfelle hvordan, arbeidet skal 
videreføres. Fylkesstyret ble presentert de 3 alternativene 
fra møtet i Midtnorsk samarbeidsråd 30. september: 

1. Midtnorsk Samarbeidsråd tar eierskap til nærings-
gruppene, inkludert føringer for fagtema og grup-
pemedlemmer. 

2. Som 1, men med offentlig delfinansiering for å styr-
ke koordinatorrollen (100% stilling). 

3. Som 2, men integrert i annet, regionalt initiativ. 
Midtnorsk Samarbeidsråd trolig ikke eier. 

     Konklusjonen fra Samarbeidsrådet var entydig: Arbeidet 
må videreføres og ønsket er å finansiere opp en fast stilling, 
slik som i alternativ 2. 
     Fylkesstyret var også klar i sin tilråding etter at et utset-
telsesforslag falt mot en stemme: Vedtak: Møre og Roms-
dal Bondelag ser viktigheten av arbeidet i Grønn forskning 
videreføres. Vi støtter arbeidet med å forsøke å finansiere 
opp en 100 prosent stilling som fast koordinator for arbei-
det. (Vedtaket vedtatt mot 1 stemme). 
 

STORFE OG KLIMA 
I samarbeid med NIBIO arrangerte Møre og Romsdal Bon-
delag klimaverksted i Oslo høsten 2015. Produksjon av mat 
fører til utslipp av klimagasser, og spesielt drøvtyggere får 
mye negativt fokus som følge av metanutslipp. Et viktig 
spørsmålet er om storfe og andre drøvtyggere blir riktig 
fremstilt i klimadebatten. 
     Formålet med klimaverkstedet var å diskutere to tema. 
Tema 1: Svakheter og forbedringspotensial med dagens 
beregningsmåte av klimagassutslipp fra storfe, og 
Tema 2: Fanger dagens modeller for klimagassutslipp opp 
effekten av ulike driftssystem? 
    Oppsummeringen av klimaverkstedet gis ut i en NIBIO-
rapport, og kan brukes i videre arbeid med å: 

1. Avdekke kunnskapsmangler 
2. Peke på hva som er ønsket utvikling i storfeholdet 

for å få minst mulig utslipp av klimagasser. 
     En rekke fagmiljøer deltok i arbeidet. AgriAnlyse, Norges 
Bondelag, Statistisk Sentralbyrå, Savory Network, NMBU, 
Cicero og SABIMA i tillegg til NIBIO og M&R Bondelag. 
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DELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 
Styret drøftet på styremøtet 8. og 9. desember regional 
delplan for klima og energi, som var vedtatt av fylkestinget 
i sommer. Det samband med at det skal utarbeides et hand-
lingsprogram for 2016 basert på de målene som er satt i 
planen, ble Bondelaget og andre organisasjoner oppfordret 
av Fylkesmannens landbruksavdeling til å komme med 
innspill til tiltak som omhandler målene for landbruket. 
     Møre og Romsdal Bondelag sendte etter styremøtet 
disse innspillene til Fylkesmannen: 

 God kobling mellom bonde og jord er helt avgjørende 
for å drive klimavennlig landbruk (god agronomi). For 
å utnytte ressursgrunnlaget på en god måte trenger vi 
bønder der jorda er, og ikke et landbruk som i stadig 
større grad baserer seg på innkjøp av fôr og andre inn-
satsfaktorer. Lange transportavstander fra tunet til 
dyrka marka resulterer i små tidsmarginer for bonden 
og tunge maskiner. Dette bidrar til dårligere agronomi 
og større lystgassutslipp. 

 Tilskudd til omgraving av myr, kan være et klimatiltak. 

 God drenering resulterer i mindre klimagassutslipp. 
Dreneringstilskuddet, slik ordningen er utformet i dag, 
stimulerer ikke nok. For at tilskuddet skal ha utløsende 
effekt må satsen heves. 

 Viktig å videreføre husdyrgjødselordningene i RMP. 

 God ressursutnytting er avgjørende. Eksempel: Stor 
avling og moderat gjødsling gir mindre klimagassut-
slipp en liten avling kombinert med mye gjødsel. 

 

KARTLEGGING OG VERDSETTING 
AV FRILUFTSOMRÅDER 
På bakgrunn av drøftinger i styremøte i Møre og Romsdal 
Bondelag 1. juni, som ble tatt opp av styremedlem Oddvar 
Mikkelsen, ble følgende brev sendt til næringspolitisk avde-
ling i Norges Bondelag: 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
Det er et nasjonalt mål at flest mulig kommuner skal ha 
kartlagt og verdsatt sine friluftsområder innen 2018. Miljø-
direktoratets veileder M98 – 2013 legger føringene for 
arbeidet. 
     Surnadal kommune er i gang, men underveis i prosessen 
har det kommet sterk kritikk fra Surnadal Bondelag. Det 
skyldes manglende involvering av grunneierne. Bl.a. skriver 
lokallagsleder Sivert Mauset i en e-post til kommunen: 
     Vi mener denne saken absolutt krever en bredere gjen-
nomgang enn det som kommunen her har lagt opp til. Vi 
krever at kommunen 
    1) Sender ut saken på ny høring, som inkluderer begge 
bondelagene, skoglag og andre grunneierlag. 
    2) Vi vil videre anbefale at kommunen opplyser også hver 
enkelt berørte grunneier om arbeidet, samt at disse gis 
anledning til å komme med høringsuttalelse. 
    3) Kommunen bør også innkalle til et åpent informa-
sjonsmøte for å belyse saken bedre, eventuelt sende ut et 
informasjonsskriv til alle høringsinstanser og aktuelle 
grunneiere. Kommunen må opplyse hvilke kriterier som er 
lagt til grunn, og hvilke regulatoriske/juridiske konsekvenser 
en slik kartlegging og verdsetting vil ha. 

     Til sitt forsvar viste Surnadal kommune til Miljødirektora-
tets veileder og at prosessen er gjennomført i tråd med 
den. Veilederen krever ikke at grunneier- og næringsorgani-
sasjonene innen jord- og skogbruk skal involveres. Den bare 
tilrår. Og derfor har kommunen formelt sett sitt på det 
tørre. Allikevel valgte Surnadal kommune å ta kritikken på 
alvor. Grunneierne ble innkalt på informasjonsmøte og 
lokalt bondelag er nå direkte involvert i kartleggingsproses-
sen, samt at høringsfristen er utsatt. 
     Erfaringene fra Surnadal tilsier at grunneierinvolveringen 
må være tydeligere formulert i veilederen. Derfor ber vi 
Norges Bondelag vurdere å ta saken opp med Miljødirekto-
ratet. 
 

INN PÅ TUNET 
Nestleder Gunnhild Overvoll er Bondelagets kontaktperson 
inn mot Inn på Tunet-arbeidet. 
     20. og 21. mars ble det holdt fagsamling med bedriftsbe-
søk og årsmøte i Sunndal for Inn på tunet Møre og Roms-
dal. Gunnhild Overvoll møtte for M&R Bondelag. Deltakere 
var Inn på tunet tilbydere, kjøpere, representanter fra for-
valtninga og andre interesserte. 
     Linda Alnes Optun frå Giske valgt til ny fylkesleder etter 
Solveig Haglund, Surnadal. Inn på tunet Møre og Romsdal 
er et organisatorisk nettverk som skal ivareta interessene til 
tilbyderne innen merkevaren ”Inn på tunet Møre og Roms-
dal”.  Organisasjonens formål er å bidra til et kvalitetssikra 
og innholdsrikt Inn på tunet tilbud i Møre og Romsdal. Vide-
re skal organisasjonen være en møtearena for tilbyderne, 
der en tar opp faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål 
med felles interesse. De har nå fått finansiering på prosjekt-
leder i ca. 30 % stilling. Det er få tilbydere av Inn På Tunet-
tjenester i M&R i forhold til mange andre fylker. 
     2. og 3. november deltok Gunnhild Overvoll på nasjonal 
Inn på tunet-konferanse i Stavanger. Tema i år var utsatte 
barn og unge og hvordan landbruket og kontakt med natur 
kan gi mestring og helsegevinst.  
     På fylkesstyremøtet 4. november ble det tatt opp hva 
M&R Bondelag kan bidra med, spesielt hvordan en kan 
påvirke kjøpersida. Det var ønske om at Inn på Tunet blir 
satt opp som en drøftingssak på et senere styremøte. 

Rekrutteringsmøter 
I samarbeid med MatMerk og med økonomisk støtte fra 
Innovasjon Norge (inntil kr 10.000 pr møte) ble fylkeslagene 
oppfordret av Norges Bondelag til å holde informasjonsmø-
ter om Inn på tunet denne vinteren. Målet med møtene var 
å få flere bønder til å bli med i Inn på tunet-ordninga. 
     Fylkeskontoret planla å holde 2 informasjonsmøter våren 
2015, men etter innspill fra styret i IPT M&R, aktuelle vert-
skap og Fylkesmannen ble møtene flyttet til høsten. 
      I oktober sendte vi ut invitasjon til rekrutterings- og 
informasjonsmøter tirsdag 24. november i Surnadal og 
onsdag 25. november i Giske. I Surnadal var Solveig 
Haglund på garden Oppistua Øye vertskap. Linda og Karl 
Arne Austnes på Støbakkvik Gard var vertskap på Godøya. 
      De to dagmøtene hadde som formål å informere mer 
om IPT og å være en møteplass mellom etablerte IPT-
tilbydere og interesserte som i framtida kan utvikle gode 
tilbud, samt andre som er engasjert på området. 
     Møtet i Surnadal ble avlyst på grunn av få påmeldte. 
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Møte på Godøya samlet 12 deltakere 

Møtet hos Linda og Karl Arne Austnes på Støbakkvik Gard 
på Godøya 25. november samlet 12 deltakere. Nestleder i 
M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, var møteleder. 
     Innledere var Hege Lindstrøm fra IPT-utvalget i Norges 
Bondelag, HMS-rådgiver Sigmund Moen Trønsdal fra Norsk 
Landbruksrådgjeving HMS og Aud Lindset Drågen fra Fyl-
kesmannen landbruksavdeling. Det var også informasjon 
om aktuelle tilbud fra Innovasjon Norge for garder og vert-
skap som vurderer å satse på Inn på Tunet, og informasjon 
om tilbydernettverket for IPT i M&R. Vertsbøndene presen-
terte tilbudet de har på sin gard. Nyansatt prosjektleder 
Terese Jemtegård Moen i IPT M&R var tilstede på møtet. 
 
 

LANDBRUKSRÅDGIVNINGEN 
Møre og Romsdal har i dag to rådgivingstilbud for bønder - 
Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre (NLR Sunnmøre) og 
Landbruk Nordvest. På flere styremøter i M&R Bondelag 
har det vært orientert om arbeidet og planene til Norsk 
Landbruksrådgivning (NLR) om framtidig organisering av 
landbruksrådgivingen. NLR Sunnmøre vurderer å slå seg 
sammen med NLR Sogn og Fjordane og NLR Hordaland i 
NLR Vestlandet. 
     Møre og Romsdal Bondelag inviterte 20. april Landbruk 
Nordvest, NLR Sunnmøre og Fylkesmannen til felles møte 
på Gjermundnes for å diskutere framtidig organisering. Fra 
M&R Bondelag møtte fylkesleder Inge Martin Karlsvik, nest-
leder Gunnhild Overvoll og org.-sjef Arnar Lyche. 
     Møtet oppsummerte med at ved å organisere mest mu-
lig under samme ”paraply”, mener Fylkesmannen, Landbruk 
Nordvest og M&R Bondelag at hele landbruket i Møre og 
Romsdal får økt handlekraft, og at Møre og Romsdal derfor 
bør bli en egen region i Norsk Landbruksrådgiving. 
     Ved å fusjonere med NLR Vestlandet, og viderefø-
re/utvikle det gode faglige samarbeidet sørover, mener NLR 
Sunnmøre at de sikrer sine medlemmer god kvalitet på 
rådgivingen. De mener at av økonomiske grunner er det 
uheldig å fusjonere med Landbruk Nordvest, og dermed 
koble seg sammen med Norske Landbrukstenester. 
     Bladet Bondevennen hadde 25. september en større 
omtale om framtidig organisering av landbruksrådgivinga i 
fylket. Nestleder i M&R Bondelag, Gunnhild Overvoll, sa i 
intervju med bladet at hun gjerne skulle sett at fylket M&R 
kunne samle seg under ei rådgivingstjeneste. Bondevennen 
hadde også intervju med daglig leder i NRL Sunnmøre, Olav 
Martin Synnes, ass. landbruksdirektør Ottar Longva og 
daglig leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm. 
     På styremøtet 2. oktober ble saken drøftet på nytt. Fyl-
kesstyret besluttet at det utarbeides plansjer om saka og 
blir tatt opp som tema på Bondelagets lokallagsårsmøter i 
oktober i aktuelle kommuner. 
     4. november var det et intervju med fylkesleder Inge 
Martin Karlsvik i Landbrukstidende om saka. Bladet sendes 
ut som innstikk i Bondebladet en gang i måneden. Bladet 
skrev: Landbruksrådgivningen i Norge skal omorganiseres. 
Inge Martin Karlsvik, leder i Møre og Romsdal Bondelag, 
håper virkelig at hans fylke består som en enhet og at ikke 
Sunnmøre vender seg sørover. - Alle i fylket vil tjene på at vi 
står samlet, sier Karlsvik. 
     Det er ventet avklaringer om organiseringa i mars 2016. 

 
Bondevennen 25. september 2015 

 

 
Landbrukstidende november 2015 

 
 

BIOFORSK –  
STRUKTUR OG ORGANISERING 
På styremøtet i M&R Bondelag 11. februar ble det lagt 
fram et notat til drøfting med orientering fra et møte som 
ble holdt 5. februar mellom fylkesleder og org-sjef i M&R 
Bondelag og ledelsen ved Bioforsk på Tingvoll om omorga-
nisering i landbruksforskningen. 
     Det var blitt kjent at innen 1. juli 2015 skulle Bioforsk, 
Skog og landskap og NILF fusjoneres til et nytt forskningsin-
stitutt. Bioforsk Tingvoll var en av forskningsstasjonene som 
går en usikker framtid i møte sammen med Svanhovd 
(Pasvik), Holt (Tromsø), Bodø (Bodø), Furuneset (Sogn), 
Ullensvang (Hardanger), Løken (Valdres). 
     Fylkesstyret oppsummerte med at det skulle taes kon-
takt med andre fylkeslag i Bondelaget med tanke på å sen-
de inn sak til styret i Norges Bondelag, og at det skulle sen-
des ut et leserinnlegg om saka. 
     2. mars ble det sendt et brev/notat som henstilling til 
styret i Norges Bondelag: 
     I tillegg til Møre og Romsdal Bondelag, stiller fylkesbon-
delagene i Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms 
og Finnmark seg bak innholdet i dette notatet og samlet 
henstiller vi styret i Norges Bondelag om aktivt å arbeide for 
å forhindre sentralisering av landbruksforskningen slik som 
skissert. Nærheten, kompetansen og engasjementet som 
de ulike Bioforsk-avdelingene representerer er svært viktig 
for utviklingen av landbruket i våre områder. 
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3. mars ble dette leserinnlegget sendt ut til media: 

Ikke utrader Bioforsk på Tingvoll! 
Tidenes største sentraliseringsbølge går nå over landet. 
Denne gangen er det Bioforsk Økologisk på Tingvoll som 
skal utraderes. Til fordel for det store akademiske forsk-
ningsmiljøet på Ås. Nok et ran av arbeidsplasser og res-
surser - fra distriktet til mer sentrale strøk. Begrunnel-
sen er den som alltid blir brukt i slike saker – forbedret 
fagmiljø og sparte kostnader. Samtidig viser mange un-
dersøkelser at større enheter øker både administra-
sjonskostnader og avstanden til de som skal betjenes. 
     Svært dyktige ildsjeler på Tingvoll klarte kunststyk-
ket! I løpet av forbausende kort tid greide pionerer in-
nen økologisk landbruk å bygge opp et kompetansein-
tensivt forskningssenter i utkant-Norge. Akkurat slik 
som byråkratenes næringsstrategier vil stimulere til. I 
dag er Bioforsk Økologisk et veldrevet forskningsinsti-
tutt med 37 ansatte. Et fristende bytte for sentralise-
ringskåte tjenestemenn og politikere. 
    I 2006 gikk forskningsinstituttet på Tingvoll, som inntil 
da het Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK), 
inn i den statlige forskningsinstitusjonen Bioforsk og 
endret navn til Bioforsk Økologisk. Argumentet var da 
som nå – bedre fagmiljø og billigere drift. Avgjørelses-
myndighet ble samtidig flyttet fra Tingvoll til Ås, og det 
ser en nå resultatet av. De som sitter med makta suger 
ressursene til seg. 
     Regjeringen har bestemt at innen 1. juli i år skal Bio-
forsk fusjonere med to andre landbruksbaserte forsk-
ningsinstitutt - til Norsk senter for bioøkonomi (NIBIO). 
Det nye instituttet skal ha hovedkontor på Ås og en av-
deling i Oslo. Videre er det tenkt at aktiviteten skal sam-
les i de mest produktive jordbruksområdene i Norge, 
definert som Rogaland, Trøndelag og Østlandet fra Os-
lofjorden og nordover til Mjøsa. Hele Nord-Norge, Vest-
landet nord for Jæren og fjellbygdene blir taperen i det-
te spillet. 
     Den største utfordringen samfunnet står overfor er 
økt matproduksjon. Norge er et langstrakt land med va-
rierende klima, topografi og dyrkingsforhold. Jord, vær 
og nærhet til produksjonsmiljø lar seg ikke flytte på. 
Flytter forskningsmiljøene fra dette, mister de bokstave-
lig talt jordfestet til den landbaserte matproduksjonen i 
Norge. Nærhet til bonden, naturressursene og samfun-
net er helt avgjørende. 
     Landbruket i Møre og Romsdal samhandler meget 
godt med fagmiljøet på Tingvoll, og bærekraftig mat-
produksjon er avhengig av godt samspill mellom bonde, 
rådgiver og forsker. Nærheten, kompetansen og enga-
sjementet som Bioforsk Økologisk representerer, er 
svært viktig for landbruket i vårt område. 
     Vi må ta til motmæle! Mot den ørkesløse sentralise-
ringspolitikken. Det argumenteres alltid med økt pro-
duktivitet, men det eneste som er sikkert er at makta 
sentraliseres. Og at utkantene tappes for næringsliv og 
arbeidsplasser som lokalsamfunnet har bygd opp. Slik 
som i tilfelle Bioforsk på Tingvoll. Det kan vi ikke sitte 
stille og se på. 

Arnar Lyche, org-sjef Møre og Romsdal Bondelag 
 

Bondelagets fylkesledere i Finnmark, Troms, Nordland, 
Oppland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland 
sendte 17. mars brev til interimstyret for NIBIO: 

”Vi krever at interimstyret i NIBIO stopper prosessen 
med nedlegging av Fureneset, Løken og Holt forskings-
stasjoner og gjennomfører en grundig konsekvensut-
redning før en går videre med eventuelle strukturend-
ringer! Man bør utrede hvilke konsekvenser endringer i 
Bioforsk sin struktur vil få for mulighetene til fremtids-
rettet forskning i hele landet for en næring som blir dre-
vet i hele landet og under svært ulike vekstvilkår. Man 
kan ikke utradere forskningen fra noen områder uten at 
det får konsekvenser. Konsekvensen må frem i lyset og 
man må finne løsninger som medvirker til utviklingsmu-
ligheter for landbruket i hele landet i tråd med målet 
om økt norsk matproduksjon på norske ressurser!” 
     ”Gjennom styrevedtaket i Bioforsk den 10. mars 2015 
fjerner man FoU virksomhet knyttet til sortsprøving, 
arealbruk, beiting, jordsmonn, grøfting og profilering fra 
store deler av norsk landbruk og konsentrerer forsk-
ningsmidler og ressurser i stor grad til Trøndelag, Jæren 
og sentralt Østland. I tillegg er det mange uavklarte 
spørsmål om virksomheten på Tingvoll og Ullensvang. 
Det betyr at FoU aktiviteten i store deler av distriktene 
der mye av matproduksjonen skjer, blir svekket i en slik 
grad at målet om økt matproduksjon på norske ressur-
ser blir mye vanskeligere å nå.” 

 

 
Aura Avis 3. september 2015 

 

”NYE” NORSØK 
I september ble det kjent da landbruksminister Sylvi List-
haug besøkte Bioforsk/Norsøk på Tingvoll at NIBIO skal 
holde fram med forskning, mens NORSØK på Tingvoll skal 
fronte økologisk landbruk i Norge.  
     Etter politisk vedtak overtok ”nye” NORSØK fra 1. januar 
2016 personell og oppdrag fra NIBIO, og ble etablert som 
nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk med 13 
ansatte. I tillegg til NORSØK har Miljøfaglig Utredning tre 
ansette og NIBIO vil fortsatt ha 22 ansette på Tingvoll. 

 NORSØK etablert på Tingvoll i 1986,  

 1989 status som nasjonalt kompetansesenter. 

 1997 status som forskingsinstitutt. 

 I 2006 ble NORSØK sin aktivitet slått sammen med 
Planteforsk og Jordforsk til Bioforsk.  

 Ved etableringa av Norsk institutt for bioøkonomi (NI-
BIO) 1. juli 2015, ble det bestemt at NIBIO ikke skal 
fremme ei spesiell driftsform, som økologisk landbruk. 

http://www.bondelaget.no/nyheter/ikke-utrader-bioforsk-pa-tingvoll-article80807-5079.html
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ROVVILTPOLITIKKEN 
Oddvar Mikkelsen er rovdyrtalsperson i fylkeslaget. Første-
konsulent Atle Frantzen er kontaktperson ved kontoret. 
     19. mars møtte Oddvar Mikkelsen på dialogmøte som 
rovviltnemnda i region 6 holdt i Stjørdal, der organisasjoner 
fikk møte nemnda og kommentere ulike rapporter. 
     18. og 19. mai ble det holdt Rovviltnemnda i region 6 
dialogmøte med lokale organisasjoner/foreninger, og møte 
i rovviltnemnda i Sunndal. Oddvar Mikkelsen og Atle Frant-
zen. Det var bl.a.befaring i Øvre Sunndal på garden Røy-
moen. Oddvar Mikkelsen holdt innlegg fra M&R Bondelag. 
     29. mai var det drøftingsmøte i Molde med Fylkesman-
nen. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche og Atle Frantzen møtte 
fra Bondelaget, og Rolf Ivar Moen fra Rauma Bondelag. 
Bondelaget tok initiativet til møtet med viltforvalter Astrid 
Buset og Marianne Aas Halse fra landbruksavdelinga. For-
målet var, med utgangspunkt i status for rovviltsituasjonen 
i fylket, å få fram oppgaver og tiltak på dette området som 
Bondelaget bør prioritere videre framover, og hvordan vi 
kan spille på lag med landbruksavdelinga og andre i forhold 
til aktuelle utfordringer. 
     28. oktober møtte Oddvar Mikkelsen som observatør på 
møtet i rovviltnemnda i Stjørdal. 
 

Ny rovviltnemnd 2015 - 2019 
Møre og Romsdal er del av region 6 sammen med Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda blir oppnevnt 
av Miljøverndepartementet etter forslag fra fylkestingene. 
Møre og Romsdal fylke har 1 medlem i nemnda. Fylkesting-
et foreslår 1 mannlig og 1 kvinnelig kandidat. På fylkesting-
et 12.-13. oktober ble disse forslått fra Møre og Romsdal: 
Tove Lise Torve (Ap), Sunndal og Ola Rognskog (Sp), Halsa. 
     I forkant av møtet i fylkestinget tok rovdyrtalsperson i 
Oddvar Mikkelsen, initiativ til kontakt med avtroppende 
medlem i nemnda, Torhild Melheim Strand (Ap), Nesset.  
     M&R Bondelag var opptatt av å få representanter fra 
fylket som har god kjennskap til rovviltproblematikken og 
som kan ivareta landbrukets interesser på en god og balan-
sert måte i nemnda. Bondelaget har vært godt fornøyd med 
måten Torhild Melheim Strand har representert fylket på. 
     Bondelaget signaliserte i skriv til fylkesordfører Jon Aa-
sen støtte til Tove Lise Torve og Ola T. Heggem som kandi-
dater til rovviltnemnda. Begge kommer fra kommuner der 
rovviltproblematikken er godt kjent og det er grei reiseav-
stand til Stjørdal der de fleste møtene i nemnda blir holdt. 
     I desember oppnevnte Klima- og Miljødepartementet 
Frank Sve (Frp), Stranda, som Møre og Romsdals represen-
tant i Rovviltnemnda i Midt-Norge for perioden 2015-2019, 
med Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, som vararepresentant. 
     Øvrige medlemmer i nemnda er Anne Berit Skjerve Sæt-
her (Ap) og leder Gunnar Alstad (Sp) fra Nord-Trøndelag og 
Gunn I. Stokke (Sp) fra Sør-Trøndelag. I tillegg består nemn-
da av to faste medlemmer oppnevnt av Sametinget. 
 

Kvotejakt på gaupe 2015 
På styremøtet 11. februar drøftet fylkesstyret vedtaket i 
Klima og miljødepartementet av 30. januar 2015 om at det 
ikke kan åpnes for kvotefri jakt på Romsdalshalvøya. 
     På bakgrunn av drøftingene i styret, sendte fylkeskonto-
ret 19. februar brev til Klima- og miljødepartementet og 
Rovviltnemnda i region 6: 

KLAGE PÅ VEDTAK OM FORDELING AV KVOTE FOR 
KVOTEJAKT PÅ GAUPE I 2015  I ROVVILTREGION 6 
MIDT – NORGE 
Vi viser til vedtak i Rovviltnemnda publisert 31.1.2015. 
Årsak til klage 
Vårt utgangspunkt er den konkrete bestandssituasjo-
nen, der det no blir vurdert at bestanden nasjonalt er i 
samsvar med bestandsmålet. I denne situasjonen har 
Klima- og miljødepartementet gjort eit endeleg vedtak 
om tak på kvote som i praksis vil måtte bety at rovvilt-
nemnda, når denne skal fordela kvota, vil måtte foreta 
ei fordeling som uansett blir uheldig når utbreiinga av 
bestanden no synest å vera i endring. 
     Vi meiner at rovviltnemnda i sitt vedtak ikkje har tatt 
tilstrekkeleg omsyn til at gaupebestanden er i auke i sør-
vestlege delar av regionen, der også småfehaldet stadvis 
er intensivt. 
     Oppretting av Romsdalshalvøya som eige kvotejakts-
område stadfestar at bestanden er i utvikling/auke i sør-
vestlege delar av regionen. 
     Ut frå dette finn vi det uheldig at dei tidlegare kvote-
jaktsområda 1 og 2 (som også tilhøyrer den sør-vestlege 
delen av regionen) er slått saman til eitt felles område 
med kvote kun på ei gaupe. 
Vårt ønskje 
Vi meiner med utgangspunkt i at vi ser vekst i bestanden 
mot sør-vest, der konfliktgraden med småfe er stor, må 
dei sør-vestlege delane av regionen prioriterast ved for-
deling av kvote. Dette betyr at det som no er kvote-
jaktsområde 1 og 2 må prioriterast med kvote på 2 dyr. 
     Dette kvotejaktsområdet kan også delast, men då på 
ein slik måte at det blir prioritert felling i dei sør-
vestlegaste delane av området. Kvota på 2 gauper på 
Romsdalshalvøya må oppretthaldast. 

Med helsing Møre og Romsdal Bondelag 
 

Svar på klagene 
M&R Bondelag mottok 4. mars sammen med andre organi-
sasjoner som hadde klaget svar fra rovviltnemnda region 6: 

Vedlagt finner dere svar fra rovviltnemnda på klagene 
fra Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Sau 
og Geit på fordelingen av kvoten for kvotejakt på gaupe 
i 2015, samt klagene fra Møre og Romsdal Sau og Geit 
på totalkvoten og fra Gjemnes Sau og Geit, Gjemnes 
Bondelag og Gjemnes Bonde- og Småbrukarlag på at 
Romsdalshalvøya er tatt ut fra område med kvotefri jakt 
og opprette som eget kvotejaktsområde. 
     Klagene fra Møre og Romsdal Sau og Geit på total-
kvoten og fra Gjemnes Sau og Geit, Gjemnes Bondelag 
og Gjemnes Bonde- og Småbrukarlag på at Romsdals-
halvøya er tatt ut fra område med kvotefri jakt og opp-
rette som eget kvotejaktsområde er avvist. Avgjørelsen 
om å opprette Romsdalshalvøya som eget kvote-
jaktsområde, samt størrelsen på totalkvoten ble fattet 
av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med de-
partementets klagebehandling. Avgjørelsen er endelig 
og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
     Klagene fra Møre og Romsdal Bondelag og Møre og 
Romsdal Sau og Geit på fordelingen av kvoten for kvote-
jakt på gaupe i 2015 er ikke tatt til følge, og nemnda ber 
KLD om å sluttbehandle klagene. 
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Ny uttale til departementet 
På bakgrunn av drøftinger og kommentarer på tidligere 
styremøter, og i styremøtet 16. april, sendte fylkeskontoret 
21. april dette brevet til Klima- og miljødepartementet: 

UTTALE OM AVGJERD OM Å FJERNE ROMSDALS-
HALVØYA SOM OMRÅDE FOR KVOTEFRI GAUPEJAKT 
Bakgrunn: 30.januar 2015 gjorde Klima- og miljødeparte-

mentet, i samband med klagebehandling på vedtak i Rov-
viltnemnda region 6, vedtak om at Romsdalshalvøya blir 
tatt ut av området for kvotefri jakt i M&R. Romsdalshalvøya 
er dermed blitt eige kvotejaktområde. Bakgrunnen for ved-
taket i Klima- og miljødirektoratet er at det er registrert 2 
ynglingar i området. 

Vurdering: I kommentarane til rovviltforskrifta, §11, heiter 

det: Det forutsettes videre at rovviltnemnden gjennom sine 
årlige vedtak om kvoter og eventuelle områderfor kvotefri-
jakt på gaupe bidrar til en størst mulig grad av forutsigbar-
het for berørte næringsinteresser. Dette innebærer at om-
råderfor kvotefri jakt på gaupe innenfor en region bør være 
relativt stabilefra år til år." 
     Dette er forankra i gjeldande forvaltningsplan for Region 
6, som nyleg er godkjent av Klima- og miljødepartementet. I 
forvaltningsplanen heiter det m.a. at: "1 de deler av Møre 
og Romsdal der det ikke er mål oinforekomst avfamilie-
grupper skal detfortsatt tillates kvotefrijakt". 

Våre kommentarar: Departementets vedtak om at 

Romsdalshalvøya blir tatt ut av området for kvotefri jakt 
kan ikkje ankast. Det er imidlertid grunn til å sjå nærare på 
prosessen rundt det å endra eit område frå å ha kvotefri 
jakt til å bli eit kvotejaktområde: 
     Vi meiner at før eit område for kvotefri jakt blir endra til 
eit kvotejaktområde må det gjennomførast ein forsvarleg 
prosess. Dette bør m.a. innbefatta at: 

 Det vert arbeida langsiktig med å oppnå bestandsmåla for 
gaupe innafor dei områder som er prioritert for gaupe i 
regionen før det blir oppretta nytt kvotejaktområde. 

 Endring i forvaltning av ein slik karakter som det her er 
tale om må skje gjennom rullering av forvaltningsplanen. 

 Rovviltforvaltninga må ha regional forankring. Det er 
grunn til å spørja om dei regionale interessene er godt 
nok ivaretatt gjennom den prosessen som her er gjen-
nomført. Det må gjennomførast høyring ved framlegg om 
så omfattande endringar som det her er tale om. 

 Saksbehandlingstida på innsende klager må ikkje vera så 
lang som i dette tilfellet. Tida er ikkje i samsvar med gitte 
fristar og gir ikkje grunnlag for god forvaltning. 

Vår konklusjon:  Vi meiner det blir feil når departementet 

i samband med ei ankesak, med umiddelbar virkning, kan 
endra eit område sin status frå å ha kvotefri jakt til å bli eit 
kvotejaktområde. Dette er klart i strid med kommentarane 
til rovviltforskrifta, §11. Vidare meiner vi at såpass store 
forvaltningsmessige endringar må forankrast og behandlast 
på ein langt betre måte enn det som har vore tilfelle. Det 
må treffast tiltak som gjer at slike forvaltningsmessige end-
ringar normalt ikkje kan gjerast med umiddelbar virkning. 
Avgjerda i den konkrete saka må gjerast om slik at det fram-
leis kan vera kvotefrijakt på Romsdalshalvøya i medhald av 
forvaltningsplanen. Dette vil vera viktig bidrag for å skaffa 
forutsigbarhet i vårt arbeid med å ta vare på og utnytta 
næringsgrunnlaget i utmarka på ein bærekraftig måte. 

 
I avisa Driva 21. oktober 2015 

forteller sauebønder i Todalen i Surnadal at færre tap  
til rovdyr fører til gryende optimisme i sauenæringa. 

 

Svar frå departementet 
18. mai mottok vi svar fra Klima- og miljødepartementet: 

Uttale om å fjerne Romsdalshalvøya som om-
råde for kvotefri gaupejakt 
Vi viser til Møre og Romsdal Bondelag sitt brev 21. april 
2015 om departementet si avgjerd om å fjerne Romsdals-
halvøya som område for kvotefri gaupejakt. 
     Då Rovviltnemnda i region 6 og har stilt spørsmål om 
departementet sitt vedtak om kvote for gaupejakt i regio-
nen, har departementet ved statssekretær Lars Andreas 
Lunde i brev 8. mai 2015 mellom anna sagt: 
Innledningsvis vil jeg si at denne regjeringen i høyeste 
grad ønsker at rovviltnemndene skal ha et selvstendig og 
reelt ansvar for rovviltforvaltningen innenfor sin region. 
Det faktum at vi i denne regjeringsperioden har behandlet 
33 klagesaker som gjelder forvaltning av rovvilt, og kun 
har endret to vedtak, er et bevis på dette. De to sakene 
der departementet har endret vedtak etter klage, gjelder 
begge vedtak om kvote for gaupejakt i region 6. 
     Selv om vi ønsker å følge rovviltnemndene så langt som 
mulig, har departementet en plikt til å vurdere klager over 
vedtakene nøye. Det har sammenheng med at klageinsti-
tuttet skal være reelt. Departementet har blant annet en 
plikt til å gjøre nødvendige endringer i vedtak, dersom 
vedtaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk. Vi har 
også åpnet for å gjøre endringer dersom vedtak ikke er i 
samsvar med faglige anbefalinger fra Miljødirektoratet. 
     N.d.g. klagene over rovviltnemndas vedtak 12. novem-
ber 2014, valgte departementet i sitt vedtak 30. januar 
2015 å opprettholde nemndas vedtatte totalkvote, på 
tross av at Miljødirektoratet i sin faglige anbefaling til-
rådde at totalkvoten ikke burde overstige 17 dyr. 
     Departementet fant imidlertid å måtte endre nemndas 
vedtak om å innføre kvotefri jakt på Romsdalshalvøya un-
der henvisning til kommentarene til rovviltforskriften § 11. 
Der er det stilt som forutsetning for å åpne for kvotefri 
jakt at bestandsmålet kan nås i andre deler av regionen, 
og at områder som åpnes for kvotefri jakt er områder der 
det normalt ikke opptrer gaupe i ynglende bestand. Da 
disse forutsetningene ikke var til stede for Romsdalshalv-
øyas vedkommende, måtte departementet gjøre nødven-
dige endringer i nemndas vedtak. Retningslinjene som er 
gitt til de enkelte bestemmelsene i rovviltforskriften er 
bindende for hele rovviltforvaltning, inkludert rovvilt-
nemndene." 
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STUDIEARBEIDET 
Studiearbeidet er en viktig del av det faglige og organisa-
sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som tidligere var orga-
nisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Fra 2012 
ble BSF og Studieforbundet Populus slått sammen til Stu-
dieforbundet næring og samfunn – se hjemmeside: 
www.naeringogsamfunn.no 
     Lov om voksenopplæring setter krav om regional organi-
sering av studieforbund. Medlemmer i det nye studiefor-
bundet er medlemsorganisasjoner i tidligere BSF som had-
de kursaktivitet og representasjon i fylket. Det samme gjel-
der organisasjoner i tidligere studieforbundet Populus. 
     På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn i 
Molde 29. april møtte Atle Frantzen for M&R Bondelag 

Styret for 2015 har bestått av: 
Leder Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygdekvinnelaget) 
Nestleder Atle Frantzen, Molde (Bondelaget),  
Gerd Gunnerød, Sunndal (Landbruk Nordvest),  
Reidun Ellingsgård, Molde (Kvinne- og familieforbundet)  
Tore Dønheim, Surnadal (Skogselskapet i M&R). 
1. vara: Ingrid Sellereite, Ålesund (Teatrets Venner), 
2. vara: Birgit Oline Kjerstad, Haram (Tine), 
3. vara: Gjertrud Vik, Sande (Kvinne- og familieforbund) 

Aktivitet 
I 2015 har det i Møre og Romsdal Bondelag vært rapportert 
aktivitet på ”Jordbruksforhandlingene”. 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriellet til jordbruksforhandlingene er 
en stor og prioritert aktivitet i mange lokale Bondelag hvert 
år. Det oppfordres til å rapportere arbeidet som studiering, 
da dette gir støtte både til lokallaget og Norges Bondelag. 
     Studieheftet for jordbruksforhandlingene er et studie-
emne som er forhåndsgodkjent slik at lokallaget ikke treng-
er å sende innmelding før start. 

Rapportering av gjennomførte kurs 
Lokale Bondelag som har kurs gjennom Studieforbundet 
næring og samfunn, må rapportere gjennomføringa av 
kurset. Det blir ikke utbetalt tilskudd uten at rapport er 
innsendt, og kurset er gjennomført i samsvar med krav. 
     Alle lokallag som registrerer studieaktivitet får et grunn-
tilskudd på kr 500 per ring. Man får i tillegg kr. 10 per time 
med innrapportert kurs. 
     Rapportering av studieringer gjøres på nett (fra og med 
2016) gjennom studieforbundets webbaserte program, 
KursAdmin. Den som ikke har tilgang til KursAdmin fra før 
må sende e-post til post@naeringogsamfunn.no 
     Studieleder som har fått tilgang til KursAdmin vil finne 
kurset Jordbruksoppgjøret klart til bruk. Deretter er det 
bare å legge inn deltakere og registrerer frammøte. Når det 
er gjort er rapporteringen ferdig. Ingen innsending av lister! 
For mer info om KursAdmin: www.naeringogsamfunn.no.  

Kurskalender for Møre og Romsdal 
Kurskalender for kurs og samlinger er også i 2015 lagt ut på 
hjemmesidene til Møre og Romsdal Bondelag 
www.bondelaget.no/moreogromsdal Distribusjon av kurs-
kalenderen skjer også ved at den sendes på e-post til tillits-
valgte i lokale Bondelag, og til tillitsvalgte og ansatte i sam-
virke- og landbruksorganisasjoner. Oppdatering skjer fort-
løpende gjennom at fylkeslaget henter informasjon fra 
organisasjonene sine hjemmesider. 

HMS – ARBEIDET 
Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste ble fra 1.januar 2014 
en fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving (NLR – HMS). I 
M&R er HMS-rådgiverne en del av Landbruk Nordvest. 
     Dette er landbrukets bedriftshelsetjeneste. Virksomhe-
ten i Møre og Romsdal er organisert i 3 regioner. Hver regi-
on er knyttet opp til hver sin ordinære bedriftshelsetjeneste 
som finnes i regionen fra før. Hver region har sin HMS-
rådgiver, med kontorplass hos bedriftshelsetjenesten. HMS-
rådgiveren arbeider kun med landbruk i minst 50 prosent 
stilling. I NLR – HMS er Møre og Romsdal knyttet til distrikt 
2, Midt-Norge, med distriktsleder Per Olav Rian, som har 
ansvar for oppfølging av nettverk og rådgivere i M&R. 
     Det er fortsatt mange bønder som vil ha nytte av å mel-
de seg inn i NLR – HMS. Antall medlemmer i NLR-HMS i 
Møre og Romsdal er 610 (av disse 270 på Nordmøre, 182 i 
Romsdal og 158 på Sunnmøre). 
     Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelagets fylkes-
kontakt i HMS-arbeidet. 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal: 
 Nordmøre: Sigmund Moen Trønsdal, 

sigmund.moen.tronsdal@nlr.no , tlf 900 46 093 

 Romsdal: Kari Fløystad,  
kari.floystad@nlr.no , tlf 907 05 980 

 Sunnmøre: Trude Iren Saure,  
trude.saure@nlr.no  tlf 975 28 775 

 Distriktsleder: Per Olav Rian,  
per.olav.rian@nlr.no , tlf 992 98 451 

    Fylkesgruppa for NLR – HMS er et samarbeidsforum der 
faglagene møter HMS-rådgivere og distriktsleder i NLR – 
HMS 1-2 ganger pr år for erfaringsutveksling, drøfting og 
prioritering av oppgaver. 

Møteserie om sunt bondevett og mental trening 
Møteserien om hvordan stress kan forebygges og håndte-
res som Møre og Romsdal Bondelag og Norsk Landbruks-
rådgiving HMS (Landbrukets HMS-tjeneste) arrangerte 17. 
og 18. februar samlet vel 100 deltakere. (Se omtale under) 

Arbeidsmøte 
27. mai ble det holdt arbeidsmøte på Bondelagskontoret 
med NLR-HMS M&R, Arnar Lyche, Rose Bergslid, Atle Frant-
zen møtte frå Bondelaget. Fra NLR HMS møtte rådgiverne 
Sigmund Moen Trønsdal og Kari Fløystad. Møtet oppsum-
merte møteserien om sunt bondevett og mental trening, og 
drøftet videre samarbeid om nye møter. 

Konferanse ”Ikke en bonde å miste” 
Atle Fratnzen møtte på konferansen i Stjørdal 15. oktober.. 
     Konferansen var rettet mot landbruket: bønder, tillits-
valgte, rådgivere/ ansatte i organisasjoner og representan-
ter fra forvaltningen. ”Alle” aktører som arbeider med HMS 
i landbruket var derfor samlet. Konferansen gav en opp-
summering av de funn/ resultater som er gjort i forsknings-
prosjektet ”Ulykker i landbruket”. Resultatene fra undersø-
kelsen vil være premissgivende i forhold til hvordan oppga-
ver og tiltak knyttet til HMS i landbruket skal prioriteres 
framover. 

Planleggingsmøte om bondesamliv 
16. november ble det holdt møte med Landbrukets HMS på 
Bondelagskontoret. Arnar Lyche og Atle Frantzen møtte. 
Planlagt å arrangere samling i 2016 om bondesamliv. 

http://www.naeringogsamfunn.no/
mailto:post@naeringogsamfunn.no
http://www.naeringogsamfunn.no/
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
mailto:kari.floystad@nlr.no
mailto:trude.saure@nlr.no
mailto:per.olav.rian@nlr.no
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MØTESERIE OM SUNT BONDE-
VETT OG MENTAL TRENING 
Møteserien om hvordan stress kan forebygges og håndte-
res som M&R Bondelag og NLR Landbrukets HMS-tjeneste 
arrangerte samlet vel 100 deltakere, som var ei god blan-
ding av bønder, tillitsvalgte bønder og rådgivere. 
     Programmet var likt for alle tre møtene – på Systra kafe 
på Sjøholt kveld 17. februar, Skarstua ved Molde dagtid 18. 
februar og Thon Hotel Vårsøg i Surnadal kveld 18. februar. 
Atle Frantzen deltok for Bondelaget på alle tre møtene. 
     Møteserien hadde fokus på sunt bondevett og mental 
trening. Arrangøren påpekte at mye står og faller på bon-
den. Ansvaret er stort og ofte er marginene små. I tillegg er 
det mange krav – fra ulike hold. Hva gjør bonden når det 
presser på som verst? Hvordan håndterer bonden stresset? 
Og hvordan kan vi avlaste når bonden blir satt ut av drift? 
     Melkebonde på Godøya, Odd Christian Stenerud, snak-
ket om ”Jeg så veggen, men møtte han ikke”. Han viste film 
fra ”Godt bondevett”. Han beskrev hvordan det var å ”nes-
ten møte vegen”, og fortalte om hvor viktig det var å ha 
godt nettverk i en hektisk hverdag, at oppgaver må priorite-
res og det må være lov til å si nei til å ta på seg oppgaver. 
     Eva Sande ved Midtnorsk HMS-senter i Surnadal innle-
det om hvordan takle med- og motvind. Hun formidlet 
erfaringer fra mange års kontakt med bønder som trenger 
rettledning i å disponere arbeidsdagen og eget liv på en 
bedre måte. Hun poengterte at det oftest er nærmiljø, 
familie og naboer som gjør den beste jobben gjennom å 
forebygge at uheldige forhold får utvikle seg videre. 
     Motivator og kåsør Arild Hoksnes fra Aukra tok for seg 
mentalt treningsprogram for bønder. Han tok de med på ei 
økt med mental kondisjonstrening, med utgangspunkt i at 
den enkelte sjølv har ansvar for sitt eget liv, at den enkelte 
må ha perspektiv på det en holder på med, at det er viktig å 
være positiv, optimistisk, ha tru på det en holder på med, 
og ikke minst å bidra til å ha et godt nettverk rundt seg. 

 

Oppsummering 
Fylkeslaget oppsummerte i ettertid at en har klart å sette 
fokus på hvordan pressede situasjoner kan handteres. Tre 
forhold ble godt belyst i møtene: 
     Det personlige / individuelle ansvaret som vi alle har: 
Handler om at det å være bonde er en livsstil, men den 
enkelte må ikke bli så engasjert i gardsdrifta at en glemmer 
hus, heim, familie og nære relasjoner. Da kan det, over tid, 
være fare på ferde, og det er den enkelte sitt ansvar å ord-
ne seg med en hverdag som handler om mer enn gardsdrif-
ta. 
     Det kollektive ansvaret som vi alle har: Handler om at vi 
har alle et ansvar for å bruke de antenner vi er utstyrt med 
og bidra til å inkludere og følge opp dersom vi oppfatter 
signal om at noen har problem eller kan ha godt av oppføl-
ging eller å bli inkludert på en eller annen måte: en kopp 
kaffe, invitere til å være med på et møte i Bondelaget, dug-
nad i idrettslaget, fjelltur, fisketur. 
     Varslingsansvaret som vi alle har: Dersom vi gjennom de 
to første punktene ikke får tak på problemet, så har vi et 
faglig hjelpeapparat som kan brukes. Dette kan f.eks være 
lege, HMS-rådgiver, psykolog. Vi har alle et ansvar for å 
bidra til at hjelpeapparatet blir tatt i bruk. 
 

 
Over: møtet på Sjøholt. Under t.v. fra Skaret ved Molde. 

Under t.h. fra møtet i Surnadal (Fotos: Atle Frantzen) 

 

Innlederne: 
Melkeprodusent 
på Godøya, Odd 
Christian Stenerud 
(t.v.), Eva Sande 
ved Midtnorsk 
HMS-senter i Sur-
nadal og motivator 
og kåsør Arild 
Hoksnes fra Aukra. 
(Foto: Arild Erlien) 
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Romsdals Budstikke 10. november 2015 

 

FRA PORTAL TIL TRIST BAKGÅRD 
Etter oppslag i Nationen og Romsdals Budstikke om at Avi-
nor skal kappe en 230 år gammel blodbøk ved Årø flyplass, 
og at Moldes eneste bybonde, Wollert Krohn, gir opp 
gardsdrifta, sendte fylkeslaget dette leserinnlegget 10.nov: 

Fra portal til trist bakgård 
Vakre gårder med grønne enger preger innfartsveien til 
Molde, men det nydelige kulturlandskapet erstattes gradvis 
av asfalt, boliger og næringsbygg. Ønsker moldensere flest 
en slik utvikling? Er det nødvendig og fremtidsrettet? 
     Moldes siste bybonde har varslet at han gir opp. Wollert 
Krohn, som har drevet melkeproduksjon på Indre Årø i 36 
år, foreslår at hele gården omreguleres til næring, boliger, 
veg og areal for flyplassen. På tross av at eiendommen har 
vært i familiens eie siden 1849 og datteren Emilie er land-
bruksutdannet og vil bli bonde, avvikles drifta. Det er ve-
modig og bittert å måtte gi opp, sier bybonden. Men pres-
set blir for stort fra alle kanter. 

Krav fra flyplassen avgjørende 
Flyplass og gårdsdrift har levd side ved side i mer enn 40 år, 
men det er først nå luftfartsbyråkratiet stiller krav som er 
svært vanskelig for bonden å innfri. Flyplassjef John Offen-
berg viser til internasjonale regler om sikkerhet ved flyplas-
ser. Dette regelverket blir stadig mer rigid. Hva blir neste? 
Landbruk er ei langsiktig næring som krever forutsigbarhet. 

Hvordan skal byen se ut? 
For Moldes innbyggere handler denne saken om hvordan 
framtidens Molde skal se ut. Er det greit at siste rest av 
velstelte marker og ærverdig gårdsbebyggelse erstat-
tes/gjemmes bak ny innfartsveg, boliger og næringsbygg? 
Slik som skjedde med Moldegård. Byens vakre portal gjøres 
om til en trist bakgård. 

Matproduksjon: Denne saken dreier seg selvsagt også om 

jordvern og framtidens matproduksjon. Kun tre prosent av 
Norges landareal er dyrka mark, og mat må vi ha. For våre 
etterkommere vil det framstå som uforståelig at vi fortset-
ter å avgi matproduserende arealer. 

Bonden trengs 
I tillegg til å produsere mat, gjør norske bønder en formida-
bel jobb for storsamfunnet ved å stelle arealene. Slik som 
Wollert. Og det er når han forsvinner vi ser forskjellen. 
Samfunnet trenger bonden, mer enn bonden trenger velvil-
je fra samfunnet. Blir det for mye motstand avvikles drifta. 
Bønder er dyktige folk som lett finner seg annet arbeid. 

Arnar Lyche, organisasjonssjef M&R Bondelag 

- SAMSNAKK MED NÆRINGA, 
MINISTER 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik 
sendte åpent brev til landets nye 
mat- og landbruksminister Jon  
Georg Dale fra Volda, som 16. des. 
2015 overtok etter Sylvi Listhaug. 

Her er leserinnlegget: 
Kjære Jon Georg Dale, gratul- 
erer som ny mat- og landbruks- 
minister. Når du nå skal ta fatt  
på jobben med et av Norges mest 
spennende og kompliserte  
politiske fagfelt, vil jeg ønske lykke til. 
     Det har vært liten tvil om at vi i Bondelaget og avgående 
minister til tider har hatt et svært anstrengt forhold. Det 
blir i fra regjeringshold i dag skrytt av Listhaug at hun var en 
minister som tok opp kampen mot bøndene. Vi håper at når 
du nå skal ta til i jobben som minister at du ikke vil jobbe 
mot næringa, men for den. 
     Norsk landbruk danner grunnlaget for en verdikjede med 
90.000 arbeidsplasser i jordbruket og næringsmiddelindust-
rien, og en omsetning ut fra disse bedriftene på 177 mrd 
kroner (2013), og er dermed den største vareproduserende 
verdikjeden i fastlands-Norge. Alle disse 90.000 fortjener en 
minister som jobber for vilkårene for denne verdikjeden, 
ikke mot. 
     I et intervju i NRK Møre og Romsdal samme dag som du 
ble utnevnt, hørte jeg at du betegnet hjembygda di, Dals-
fjorden, som veldig sentral. Det som i alle fall er sikkert, det 
er at Dalsfjorden, Volda og resten av ditt hjemfylke, Møre 
og Romsdal, er veldig sentralt som matproduserende fylke, 
både fra land og sjø. 
     Jeg håper du vil benytte deg av muligheten til å snakke 
med næringa sine utøvere i dette flotte fylket. Snakk med 
sauebonden i Ørsta, geitebonden i Norddal, svineprodusen-
ten i Tresfjord eller kubonden i Halsa, og du vil få lære mye 
om hvordan norsk landbruk kan bli bedre rustet til å møte 
framtida sine utfordringer. Det aller viktigste er at du i mot-
setning til din forgjenger, snakker også med dem som er 
uenig med deg. Da først lærer man noe nytt. 
     Vi i Møre og Romsdal Bondelag tviler sterkt på om vi 
kommer til å bli enige i alt. Men vi har stor tro på dialog og 
det å lytte til motpartens argumenter. Så får man heller 
være uenige når man har lyttet ferdig. 
     I NRK sitt innslag sa du at du var særlig opptatt av at de 
som skal inn i næringa måtte få gode forhold, og ikke minst 
at de måtte ha et miljø av aktive produsenter i rundt seg. 
Ingen synes det er interessant å være den siste bonden i 
bygda når alle andre har gitt seg. 
     Du uttrykte også et engasjement for utnyttelse av beite-
ressursene både på innmark, men spesielt de store verdie-
ne som ligger i utmark. Som du sa så korrekt: Norge blir 
bare grønnere jo mere vi bruker det. Dette var nye ord fra 
Landbruksdepartementet. Vi i Møre og Romsdal Bondelag 
håper at du som minister samsnakker med næringa. Hvis du 
skaffer oss vilkår, så står vi i alle fall klare til å gjøre Norge 
grønnere. 

Inge Martin Karlsvik, Leder i M&R Bondelag 
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HV-11 PÅ ÅNDALSNES 
Forsvarssjefen la 1. oktober fram forslag til Regjeringen om 
å legge ned heimevernsleiren på Setnesmoen i Rauma. 
Setnesmoen er senter for Møre og Fjordane Heimeverns-
distrikt nr. 11, og har mannskaper fra Aure i nord til ytterste 
i Sognefjorden i sør. 
     Både fylkesleder og fylkeskontoret fikk henvendelser og 
oppfordring om at Bondelaget bør engasjerer seg i saken 
om HV-11. NHO, Fylkesmann Lodve Solholm, politikere og 
ordførere hadde alt vært ute i media. 
     Møre og Romsdal Bondelags representant i distriktsrådet 
2014-2017, som er leder i Møre og Fjordane Heimevern-
distrikt 11, Per Devold, Rauma, var sammen med nestleder i 
Norges Bondelag, Brita Skallerud, ute med leserinnlegg om 
forslaget fra forsvarssjefen. 
     Saken ble tatt opp på fylkesstyremøtet 2. oktober, og i 
etterkant sendte fylkesleder Inge Martin Karlsvik dette 
leserinnlegget til media 14. oktober: 

Støtt opp om HV11 ! 
Det er med stor bekymring at Møre og Romsdal Bondelag 
ser på planene om å legge ned HV11, lokalisert til Set-
nesmoen i Rauma. Som matprodusenter er vi også en del av 
det norske totalforsvaret ved at vi har forpliktet oss til å 
opprettholde matvareberedskapen i en krisesituasjon. På 
samme måte har andre institusjoner forpliktet seg til å 
opprettholde andre deler av norsk infrastruktur. 

     Dette er oppgaver vi tar på oss med største alvorlighet, 
men uten et oppegående militært forsvar blir dette umulig. 
     Her er Heimevernet en viktig nøkkelfaktor. HV11 har et 
område som er litt under Sveits i areal. Dette blir nå, om 
forslaget går igjennom, uten en fast militær tilstedeværelse. 
Det er flott at norske myndigheter ser viktigheten av å blant 
annet å styrke norsk luftforsvar ved å gå til innkjøp av nye 
jagerfly, men dette kan aldri erstatte den lokalkunnskapen 
som heimevernet sitt mannskap kan bidra med. Personell 
med lokal og regional tilhørighet sitter på en enorm kunn-
skap om de lokale forhold, og er ikke minst et viktig binde-
ledd mellom forsvaret og det sivile samfunn. 
     Tanken om en militær konflikt er for mange av oss uvir-
kelig, men med dagens geopolitiske situasjon kan det være 
vanskelig å spå hvordan verden ser ut på noe lengre sikt. Et 
annet scenario som er like så relevant er vissheten at vi bor 
i et fylke som når som helst kan få oppleve at naturen kan 
være vill. Vi snakker om vind, nedbør, snøras og utsatte 
fjellparti. Her har HV et apparat som gjør at de nærmest 
umiddelbart kan stille betydelige mannskap til disposisjon. 
     Det er mange bønder som avtjener sin verneplikt i hei-
mevernet. Derfor har HV en sterk posisjon blant våre med-
lemmer. Vi ser derfor med glede på at en samlet Mørebenk 
på Stortinget tar til orde for å sikre fortsatt drift av HV11 på 
Setnesmoen. M&R Bondelag oppfordrer til at dette ligger 
langt framme på agendaen blant våre politikere. 

Inge Martin Karlsvik, Leder i M&R Bondelag 

 

 

 
Fylkesleder i M&R Nei til EU, Ole Kvalheim, med stand på 

Bondelagsårsmøtet i mars (Foto: Arild Erlien) 
 

SAMARBEID MED NEI TIL EU 
Ole Kvalheim, Molde, er fylkesleder i Møre og Romsdal Nei 
til EU. Fylkeslaget har oppmodet lokallagene i Bondelaget 
om å hjelpe til med skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er 
viktig å kunne vise til ei stadig økende medlemsmasse. 
Fylkesleder blir invitert som gjest på Bondelagets fylkes-
årsmøte i mars. Kontoret har bistått Nei til EU i markedsfø-
ring av møter og arrangement. 
 

SAMARBEID MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelags samarbeidspartner når det 
gjelder forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-
ninger til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyg-
gende tiltak. Det nære samarbeidet gjennom ei årrekke 
betyr i praksis at det ikke er aktuelt for lokal- eller fylkeslag 
å lage til organisasjonsmessige tiltak sammen med andre 
selskap. 

 
Fra bedriftsbesøket ved Gjøco i Gjemnes 22. oktober. 

(Foto: Arild Erlien). 
 

     Fylkeslaget har god kontakt med tilsette i selskapet gjen-
nom hele året. Representanter fra Gjensidige blir invitert 
som gjester på fylkeslaget sitt årsmøte i mars og ledermø-
tet, og de mottar fylkeslagets lokallagsbrev til orientering. 
     I følge avtalen skal det være årlige møter i samarbeids-
utvalget mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. 
     22. oktober ble det holdt møte mellom Bondelaget og 
Gjensidige i M&R. Fra Bondelaget møtte nestleder Gunn-
hild Overvoll og rådgiver Arild Erlien. Per-Asbjørn Andvik 
representerte Gjensidige Forsikring ASA. Fra Gjensidige i 
Møre og Romsdal deltok det landbruksassurandører fra 
kontorene i Kristiansund, Surnadal, Molde og Stranda 
     Det var først bedriftsbesøk med omvisning ved Gjøco i 
Torvikbukt i Gjemnes, deretter møte i lokalene til Høgtun 
Folkehøgskole. I samarbeidsmøtet var det informasjon fra 
Gjensidige sentralt, status og nyheter fra Bondelaget - 
hvordan ble 2015 og hva skal skje i 2016, og status og nyhe-
ter fra Gjensidige - hvordan ble 2015 og hva skal skje i 2016. 
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JORDVERNALLIANSE 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag vedtok på styremøtet 8 
og 9. desember at fylkeslaget vil ta initiativ til å samle per-
soner fra aktuelle organisasjoner til et stiftelsesmøte for en 
jordvernallianse i Møre og Romsdal. 
     Alliansen bør representere alle aktuelle organisasjoner, 
med en egen leder, men kan gjerne i en eller annen form 
være underlagt Møre og Romsdal Bondelag. Dette vil frigjø-
re tid fra Bondelaget til å jobbe med slike saker. 
     Styret mener det er viktig å spille på lag med forbrukere, 
miljøorganisasjoner m.m, og tror det er stemning for noe av 
dette i fylket. Det er viktig at en jordvernallianse jobber opp 
mot media, politikere, m.fl, og kan fange opp saker i kom-
muner, arealplaner m.m. 
     Det ble holdt oppstartsmøte 15. februar 2016. 
 

ANNEN REPRESENTASJON 
7.-8. januar: Org-sjefsamling Bondelaget, Oslo, Arnar Lyche 
12. januar: Kløverstumøte, Surnadal. Tema jordbruksfor-
handlingene. Inge Martin Karsvik. 
13.-14. januar: Mat og landbruk. Norsk Landbrukssamvirke, 
Gardermoen. Inge Martin Karlsvik, Anne Katrine Jensen, 
Arnar Lyche, Atle Frantzen, Rose Bergslid. 
21.-23. januar: Grüne Woche i Berlin, Inge Martin Karlsvik. 
Deltok på regiondag på ambassaden, og møte med styrele-
der og andre eierinteresser i Matfestivalen i Ålesund. 
26. januar: Kornkonferanse, Oslo. Arnar Lyche. 
29. januar: Møte med Dyregod-dagane på Batnfjordsøra. 
Drøfting av opplegg skoledagen. Arnar Lyche 
2. februar: Møte med Gjemnes kommune og Gjemnes 
Bondelag om næringsstrategi for landbruket. Arnar Lyche, 
Rose Bergslid. 
7. februar: Årsmøte TYR M&R Molde, Inge M. Karlsvik 
10. februar: Medlemsmøte Hildre og Vatne Bondelag. 
Tema jordbruksforhandlingene. Inge Martin Karlsvik 
11. februar: Møte Fræna Bondelag. Tema jordbruksfor-
handlingen. Odd Helge Gangstad 
12. februar: Årsmøte i Norsvin, Gjermundnes. Gunnhild 
Overvoll. 
12.februar: Møte om lokal samfunnsutvikling, Molde. Atle 
Fratnzen 
14. februar: Årsmøte M&R Bygdeungdomslag, Halsa, Anne 
Katrine Jensen 
14.-23. februar: Tur til Malawi: Seks representanter fra 
Bondelaget og Bygdeungdomslaget besøkte malawiske 
bønder. Gjennom solidaritetprosjektet "Bønder støtter 
bønder" støttes Utviklingsfondets arbeid i Malawi. Mange 
medlemmer i Bondelaget bidrar med økonomisk støtte 
hver måned. En fast giver ble trukket ut til å bli med på 
turen. Heldig vinner var mjølkebonde Svein Skar fra Aure i 
M&R. Fylkeslederne og org.-sjefene i Norges Bondelag 
kunne også søke om å få bli med på turen. Fylkesleder Inge 
Martin Karlsvik ble plukket ut på bakgrunn av sin søknad. 
26. februar: Medlemsmøte i Straumsnes Bondelag om 
sammenslåing med Tingvoll Bondelag. Arnar Lyche. 
27. februar: EU-seminar i Oslo, AgriAnalyse sitt årlige EU-
seminar. Anne Katrine Jensen, Gunnhild Overvoll. 
28 februar: Årsmøtet Møre og Romsdal 4H, Fræna. Inge 
Martin Karlsvik delte ut plaketter på årsmøtefesten. 
28. februar: Årsmøte Sau- og geit, Molde, Anne K. Jensen 

4. mars: Seminar Ku & klima, Oslo, Arnar Lyche 
5.-6. mars: BU-samling. Molde. Atle Frantzen,  
10. mars: Møte om næringsstrategi i Gjemnes. Arnar Ly-
che, Rose Bergslid. 
24.-25. mars: Regionårsmøte i Tine Midt-Norge, Trond-
heim. Anne Katrine Jensen. 
24. mars: Fylkesledersamling i Norges Bondelag, Oslo, Inge 
Martin Karlsvik. 
25.-26. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag 
Oslo. Inge M. Karlsvik Arnar Lyche 
16. april: Årsmøte Landbruk Nordvest. Molde. Vegard 
Smenes. 
28.-29. april: Fagsamling om Naturmangfoldlova, Molde, 
Arnar Lyche 
30. april: Møte om klimaverksted, Tingvoll, Arnar Lyche 
28. mai: Møte om ammeku på Vestlandet, Førde, Gunnhild 
Overvoll 
2.-3. juni: Fylkeskontorsamling Norges Bondelag. Gran på 
Hadeland. Hele fylkeskontoret. 
2. juni: Åpent fjøs hos Rune Henning Haram. Birgit Kjer-
stad, nestleder i Ytre Haram Bondelag, overrakte blomster 
fra fylkeslaget slik vi også tidligere har gjort til Bondelags-
medlemmer som har hatt brann på garden. 
9. juni: Representantskapet Norges Bondelag, Lilleham-
mer. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 
11. juni: Åpent møte i Tingvoll Arbeiderparti om landbru-
kets framtid i Tingvoll. Rose Bergslid innledet om Rauma-
prosjektet. 
22. juni: Ekstraordinært årsmøte i Felleskjøpet Nordmøre 
og Romsdal, Skaret. Inge Martin Karlsvik. 
17 og 18. august: Seminar klima, landbruk og interesse-
konflikter. Aursjøhytta Nesset. Arnar Lyche, Rose Bergslid. 
19. august: Planleggingsmøte med samvirket om felles 
Unge Bønder-arrangement. Molde. Arnar Lyche, Arild 
Erlien og Atle Frantzen. 
19. august: Styremøte i Matfestivalen, Ålesund. Anne Kat-
rine Jensen. 
1. september: Åpning av nye Malo Tømmerterminal i Mol-
de. Arnar Lyche. 
2.-3 september: Sekretariatskonferanse Norges Bondelag, 
Hurdalsjøen. Hele fylkeskontoret. 
15. - 16. september: Kurs for nye fylkestillitsvalgte i Nor-
ges Bondelag, Oslo. Oddvar Mikkelsen.  
16. september: Orientering om Bondelagets klimarapport 
til Miljøutvalget fylkeskommunen. Fræna. Inge M.Karlsvik 
22. september: Ledersamling i Norges Bondelag, Hur-
dalsjøen. Inge Martin Karlsvik 
23.-24. september: Lederkonferanse Norges Bondelag, 
Hurdalsjøen. Inge Martin Karlsvik, Arnar Lyche 
14. oktober: Evaluering skoleprosjekt Dyregod, Gjemnes. 
Arnar Lyche. 
16. oktober: Fræna-konferanse, Bud, Anne Katrine Jensen. 
19. oktober: Landbrukskonferanse, Oppdal. Arnar Lyche, 
Rose Bergslid 
23. oktober: Konferanse EØS/TTIP, Oslo, Gunnhild Overvoll 
11. november: Klimaverksted, Oslo. Arnar Lyche 
16. november: Kurs for valgkomiteene i Norges Bondelag. 
Oslo. Birgit Oline Kjerstad 
1.desember: Seminar om biogass, Molde. Arnar Lyche 
2. desember: Innspillseminar revisjon Landbruksmelding. 
Molde. Inge M. Karlsvik, Anne K. Jensen, Arnar Lyche 

http://www.utviklingsfondet.no/
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5.  Regnskap 2015 
 

Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert 
sammen med Norges Bondelag sine regnskap. Fylkes-
laget er ei avdeling i Norges Bondelag. Bankkonto 
ligger også i Norges Bondelag. Egenkapitalen står på 
konto i Landkreditt. 
 

Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 2.338.811,20  
og en driftskostnad på kr. 2.290.362,97 
Renteinntekter var på kr. 3.638,23 
Resultat for 2015 viser er overskudd på kr. 52.086,46 
 

Balansen er følgende: 
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.233.668,87 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.233.668,87 
 

Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 
Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2015 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 52.086,46. 
Egenkapitalen 1.1.2016 er kr 1.233.668,87 

 

 

 

Avdeling Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2013 
8101 Generelt 732 342 767 000 807 425 744 314 

8103 Fylkesleder 1 852 - 1 000 -1 096 -12 300 

8105 Opplæring tillitsvalgte 70 699 36 000 38 209 60 032 

8110 Styret -389 504 -330 000 -278 661 -383 812 

8112 Ledermøtet -90 005 -180 000 -144 492 -262 766 

8113 Årsmøtet -157 671 -175 000 -158 119 -204 469 

8119 Valgnemnda -24 698  -27 000 -26 749 -22 455 

8120 Prosjekt rekruttering 0 0 -29 693 0 

8121 Kvinneseminar 0 0 0 -13 516 

8122 Landbrukskonferansen 8 070 0 9 137 -52 212 

8123 Matmøtet 0 0 0 418 

8124 Gjødselseminar 0 0 0 -15 566 

8125 Utadretta informasjon -97 666 -90 000 -62 425 -134 774 

8126 Fortsatt gardsdrift -51 269 -100 000 -108 302 0 

8127 Ullseminar 0 0 4 956 0 

8128 Bedre og økt beiting 36 247 0 0 0 

8129 Bonden i tidsklemma 873 0 4 724 0 

8130 Refusjoner - tilskudd 0 0 0 30 687 

8131 Støtte og gaver -4 809 0 -1 300 -23 597 

8132 Unge bønder 0 0 -61 063 0 

8133 Bedre bonde 0 0 -5 536 0 

8134 Melkekonferansen 0 0 -14 202 0 

8135 Møter og kurs 0 0 29 964 0 

8136 Kurs- og arrangementsutgifter 4 250 0 -32 000 0 

8138 Raumaprosjektet -3 496 
 

 
 8140 Aktive lokallagsmidler 16 871 0 3 942 27 754 

  52 086 - 100 000 -25 281 -262 262 
 

RESULTAT Regnskap 2015 Årsbudsjett 2015 Regnskap 2014 

Salgsinntekter 47 137,20 0,00 110 084,12 

Andre inntekter 2 291 674,00 2 087 000,00 2 401 166,64 

Sum inntekter 2 338 811,20 2 087 000,00 2 511 250,76 

Lønnskostnader -1 256 188,60 -1 347 300,00 -1 215 216,69 

Driftskostnader -1 034 174,37 -879 700,00 -1 350 260,41 

Sum kostnader -2 290 362,97 -2 217 000,00 -2 565 477,10 

Driftsresultat 48 448,23 -130 000,00 -54 226,34 

Finansresultat 3 638,23 30 000,00 28 944,85 

Resultat 52 086,46 -100 000,00 -25 281,49 
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6.  Samarbeidende regnskapskontor i Møre og Romsdal 
 

Bedriftnavn Kontaktperson Telefon E-Post Poststed 
AR Økonomi AS Steinar Haltvik 71292684 egil@gjemnes-regnskap.no Angvik 

Audun Flaten Regnskapskontor Audun Flaten 71555367 auflaten@online.no Valsøyfjord 

Averøy Regnskapslag SA Ole Enga 71517660 post@arl.no Averøy 

Bondelagets Regnskapskontor SA Laila Kristin Eidnes 71665440 post@regnskapslaget-rindal.no Rindal 

Bøndenes Regnskapslag SA Kathrin Bråten 71231850 post@bondenes.no Eresfjord 

Data Informasjon AS  70049150 firmapost@datainfo-as.no Ørsta 

Exact Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolvl@exact.as Surnadal 

Fjørtoft Rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no Ålesund 

Fredrik Mork Håskjold Fredrik Mork Håskjold 70076667 fredrik@agro.no Volda 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644040 post@aukan-regnskap.no Lesund 

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 arild@hregnskap.no Hellesylt 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Kari Stensby Ranes 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no Surnadal 

Kontor Service AS Egil Sandvik 71531348 post@ko-se.no Tingvoll 

Kroknes Økonomi AS Hans Kroknes 71556368 hans@kroknes.no Vågland 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hoel 70259660 n-re@online.no Valldal 

Regnskapstjenester AS Eli Fjærvik 71533243 post@regnskt.no Øydegard 

Sjømæling Regnskap Nils A. Sjømæling 71293879 sjoemregn@svorka.net Batnfjordsøra 

Stordal Regnskap AS Elisabeth Nerland Vad 70279400 post@stordalregnskap.no Stordal 

Sunndal Regnskap BA Edvin Ole Røen 71691262 post@sunndal-regnskap.no Sunndalsøra 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Lars Mikal Torheim 70078470 firmapost@sregn.no Volda 

Surnadal Regnskap AS Jarle Hamnes 71655580 post@surnadalregnskap.no Surnadal 

Vanylven Rekneskapslag Siv Lillenes Åmelfot 70023960 vanylven@online.no Syvde 

Visma Services Norge AS, avd. 
Sunnmøre 

Åshild Marøy 70207820 sunnmore@visma.no Haramsøy 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS 

Ole Nistad 71241500 ole.nistad@okonomisenteret.no Molde 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS, avd Fræna 

Gunnhild Gammelsæter 71263060 gunnhild.gammelseter@ 
okonomisenteret.no 

Elnesvågen 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS, avd Rauma 

Jan Einar Willa 71227950 janeinar.willa@ 
okonomisenteret.no 

Åndalsnes 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS, avd. Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 post@okonomisenteret.no Aukra 

Økonomitjenesten.no AS Svein Ivar Iversen 71544308 svein@okonomitjenesten.no Smøla 

Øko-Vest AS Hallvard Sæter 94811454 hallvard@oko-vest.no Vestnes 

 

 
Ansatte på fylkeskontoret var i juni på velferdstur til Ona 

og Harøya, og avsluttet med gardsbesøk i Midsund hos 
fylkesstyremedlem Odd Helge Gangstad og samdriftskol-
lega Ågne Stormyr. T.v. Rose Bergslid og Arnar Lyche. T.h. 

Atle Frantzen og Per Eldar Nakken (Foto: Arild Erlien). 

 
Åpen Gard-arrangementene er populære møteplasser for 
både små og store der det er lagt til rette for mange vari-
erte aktiviteter. Her fra Vestnes Bondelags arrangement 

23. august med 400 besøkende (Foto: Arild Erlien).
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7.  Lokale Bondelag med leiar   Pr. 22. februar 2016 
 
 

Lokallag Leiar Adresse Mobil E-post 

Vanylven og Syvde Ingebrigt Berget 6146 Åheim  47769839 ingebbe@online.no 

Rovde Inge Moen 6133 Lauvstad 97037096 inge.moen@tussa.com 

Sande Britt Harøy 6089 Sandshamn 41554611 brigu@online.no 

Vestre Sunnmøre Svein Ulrik Brubakk 6098 Nerlandsøy 91869209 subru@online.no 

Volda og Dalsfjord Erlend Koppen 6133 Lauvstad 91649383 erlenkop@tussa.com 

Austefjord og Bjørke  Tore Våde 6110 Austefjorden 91689336 tore.vade@tussa.com 

Ørsta Geir Hole 6170 Vartdal 95241034 g-egi-ho@online.no 

Follestaddalen Svein Gunnar Myklebust 6150 Ørsta 91187658 kolbigarden@tussa.com 

Hjørundfjord Knut Hustad 6165 Sæbø 92039767 knut.hustad@tussa.com 

Ørskog Knut Ivar Bøe 6240 Ørskog 91630275 kib@stayon.no 

Eidsdal og Norddal Karl Inge Lilleås 6214 Norddal 90687172 ki.lilleaas@gmail.com 

Valldal Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Stranda Reidar Ove Overvoll         6200 Stranda 90764707 r.o.over@hotmail.no 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789 phell@frisurf.no 

Liabygda Einar Lied 6212 Liabygda 91114244 einar.lied@stordal.kommune.no 

Stordal Torbjørn Hove 6250 Stordal 95125581 torbjorn.hove@miner.no 

Sykkylven Peder Vik Stave 6220 Straumgjerde 95864149 peder.stave@gmail.com 

Skodje Gunnar Hauge 6260 Skodje 47482030 gunnarkrhauge@gmail.com 

Giske Fredrik Godø 6055 Godøya 91156389 karisgodo@hotmail.com 

Hildre og Vatne  Connie Hansen Bjørnøy 6280 Søvik 91305312 cohabj@hotmail.no 

Ytre Haram Ola Einar Flem 6290 Haramsøy 91114096 ola.einar.flem@haram.kommune.no 

Harøy og Fjørtoft Odd Einar Fjørtoft 6294 Fjørtoft   90525659 odd-ein@online.no 

Molde Kjersti Fløystad Ellingsgård 6457 Bolsøya 95022320 kjersti_ellingsgard@hotmail.com 

Vestnes  Anders Skavnes 6391 Tresfjord 91730629 anders.skavnes@mimer.no 

Rauma Anders Øverbø 6360 Åfarnes 90757671 anders@overboen.no 

Nesset John Helde 6364 Vistdal 99726409 john.helde@nessetpost.no 

Midsund Odd Helge Gangstad 6475 Midsund 40287112 odd.gangstad@gmail.com 

Gossen Per J. Løvik 6480 Aukra 97587970 perjlovik@gmail.com 

Fræna Gunnar Flore 6445 Malmefjorden 97649390 gflore@mimer.no 

Hustad Jan Arild Stokke 6444 Farstad 41409329 janarild.stokke@gmail.com 

Eide Asbjørn Tjugen 6490 Eide 90196357 post@derinngarden.no 

Averøy Konrad Johan Kongshaug 6530 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

Frei Odd Arne Lien 6523 Frei 92697120 oddarnelien@gmail.com 

Gjemnes Andreas Aarset 6631 Batnfjordsøra 99151436 laarset@online.no 

Straumsnes og Tingvoll Jan Ingvar Aasen 6670 Øydegard 47287020 janingvaraasen@live.no 

Sunndal Anders Øverås 6610 Øksendal 90632582 anders.overas@sunndals.net 

Ålvund Lars Olav Rødset 6620 Ålvundeid 91386308 larso@email.com 

Surnadal Sivert Mauset 6650 Surnadal 99231393 sivertmauset@gmail.com 

Todalen Ola G. Kvendset 6645 Todalen 98632492 olagk@svorka.net 

Rindal Lars Jakob Løset 6657 Rindal 95175013 ljloset@yahoo.no 

Aure og Tustna Erik Olufsen 6690 Aure 97787421 erik.olufsen@sweco.no 

Halsa  Marte Halvorsen 6687 Valsøyfjord 93423436 marte.halvorsen@svorka.net 

Smøla Tore H. Sætran 6570 Smøla 90850465 britaannie@hotmail.com 

mailto:ingebbe@online.no
mailto:hljosaa@frisurf.no
mailto:brigu@online.no
mailto:erlenkop@tussa.com
mailto:tore.vade@tussa.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/g-egi-ho@online.no
mailto:knut.hustad@tussa.com
callto:+47%2097433770
mailto:phell@frisurf.no
mailto:torbjorn.hove@miner.no
mailto:gunnarkrhauge@gmail.com
mailto:odd-ein@online.no
mailto:odd.gangstad@gmail.com
mailto:perjlovik@gmail.com
mailto:janarild.stokke@gmail.com
mailto:post@derinngarden.no
mailto:janingvaraasen@live.no
mailto:erik.olufsen@sweco.no
mailto:marte.halvorsen@
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Fylkesstyret og sentrale tillitsvalde:       Pr. 22. februar 2016 

Namn – Adresse Adresse Mobil E-post 

Leiar:                   Inge Martin Karlsvik     6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@stayon.no 

Nestleiar:           Gunnhild Overvoll         6200 Stranda 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com 

Styremedlem:  Anne Katrine Jensen      6638 Osmarka 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Styremedlem:  Petter Melchior              6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com 

Styremedlem:  Oddvar Mikkelsen         6640 Kvanne  41460565 om@orkla.norgesfor.no 

1. vara:               Vegard Smenes              6530 Averøy 99786830 vsmenes@gmail.com 

2. vara:               Tore Våde         6110 Austefjorden   91689336 tore.vade@tussa.com 

Leiar M&R Bygdekvinnelag: Ingunn Talgø 6628 Meisingset 99562957 italgo@start.no 

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag: Merete Bolme 6613 Gjøra 90967963 mebo@live.no 

Leiar M&R Bygdeungdomslag: Edvard Bele Sæterbø 6650 Surnadal 95524840 edvardbele@msn.com 

Årsmøteordstyrar M&R Bondelag : Oddvar Tynes 6218 Hellesylt 90031859 oddvar.tynes@dcpost.no 

Styremedlem Norges Bondelag Oddveig Gikling-Bjørnå 6612 Grøa 99456604 gikling75@outlook.com 

Årsmøteordførar Norges Bondelag: Arne Magnus Aasen  6670 Øydegard 48043584 arne.magnus.aasen@gmail.com 

Grønttalsperson: Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Bondelag-repr.i Innovasjon Norge: Anne Katrine Jensen 6638 Osmarka 90156039 anne.katrine@hansgarden.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Guttorm Kjelsvik 6390 Vestnes 95224417 kjelsvik@xi.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Waagen 6629 Torjulvågen 91812565 post@tingvollost.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Gunnar Wentzel 6421 Molde 90729582 gwentzel@online.no 

Æresmedlem M&R Bondelag: Jørgen Holte 6120 Folkestad 41694092 holtejoergen@tussa.com 
 

Fylkeskontoret :            Kontor tlf      Mobil priv 

Arnar Lyche,   org.-sjef Østre Plassv3, 6415Molde 41 41 88 71 41 41 88 71 arnar.lyche@bondelaget.no 

Arild Erlien,     rådgjevar Stuevollv 16, 6412 Molde 99 72 63 99 99 72 63 99 arild.erlien@bondelaget.no 

Atle Frantzen   førstekonsulent Bregnelia 2, 6429 Molde 90 95 47 87 90 95 47 87 atle.frantzen@bondelaget.no 

Rose Bergslid,  rådgjevar 6630 Tingvoll  93 00 38 08 93 00 38 08 rose.bergslid@bondelaget.no 

Per Eldar Nakken   prosjektleiar Jordbærv 26, 6421 Molde 92 09 34 02 92 09 34 02 per.eldar.nakken@bondelaget.no 
 

Norges Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo  22 05 45 00 bondelaget@bondelaget.no 

Regionkontakt Studiearbeidet M&R, Postboks 2047, 6402 Molde 71 20 28 90 atle.frantzen@bondelaget.no 

Samarbeidsadvokat Ole H.Rødstøl, Julsundveien 4, 6412 Molde 71 24 94 00 ohr@ovgj.no 

Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal 
Postboks 2015, 6402 MOLDE 

03100 www.gjensidige.nr.no  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal - landbruksavdelinga 
Fylkeshuset, 6404 Molde. Landbruksdirektør Frank Madsøy 

71 25 80 00 
71 25 84 03 

 
fmmrfrma@fylkesmannen.no 

Nei til EU i M&R, leiar Ole Ø. Kvalheim, 6456 Skåla 71 24 10 31 okvalhe@online.no   92061548  

Gjermundnes vidaregåande skule, 6392 Vikebukt 71 18 04 33 gjermundnes@mrfylke.no 
 

Regionale tillitsvalgte i samvirket og landbruksorganisasjonar i M&R: 
Tine Midt – eierutvalg: Birgit Oline Kjerstad 6293 Longva 48111549 birgitkj@online.no 

Tine Midt – eierutvalg: Kenneth Høyning 6638 Osmarka 95151649 kenneth@hansgarden.no 

Nortura, konsernstyrenestleiar Kari Redse Håskjold 6100 Volda 90679718 kari-rh@online.no 

Nortura, konsernstyremedlem Oddveig Gikling-Bjørnå 6612 Grøa 99456604 gikling75@outlook.com 

Felleskjøpet Agri, styremedlem Oddhild Saure 6190 Bjørke 91852574 oddhild.saure@gmail.com 

Felleskjøpet Agri, styremedlem Wenche Ytterli 6360 Åfarnes 91582472 wenche@overboen.no 

M&R Sau- og geitalslag, fylkesleiar Odd Bjarne Bjørdal 6150 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com 

Norsvin, fylkesleiar Reidar Lindset, c/o Rypdal Purkering 6391 Tresfjord 95127390 reidar.lindset@gmail.com 

TYR M&R fylkesleiar Asbjørn Dahlen 6638 Osmarka 90790139 asbjorn.dahlen@hotmail.com 

Landbruk Nordvest v/styreleiar Ivar Aae 6530 Averøy 41623556 ivar.aae@gmail.com 

              Pr. 22. februar 2016 

mailto:anne.katrine@hansgarden.no
mailto:petter.melchior@gmail.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/anne.polden@svorka.net
mailto:tore.vade@tussa.com
mailto:italgo@start.no
mailto:mebo@live.no
../../../../../Lokale%20innstillinger/Temp/%09%09%09%20%20mailto:oddvar.tynes@dcpost.no
mailto:arne.magnus.aasen@gmail.com
mailto:anne.katrine@hansgarden
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8.  Bondelagskontoret 

 
Foran f.v: Atle Frantzen, Rose Bergslid og Per Eldar Nakken. Bak f.v. Arild Erlien og Arnar Lyche. 

 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler i 3. 
etasje på Felleskjøpet Agri sitt anlegg i Fannestrand-
veien 63 i Molde.  
 

Tilsette ved kontoret i 2015 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg, rekne-
skap. Lokallags- og medlemskontakt. Næringspolitikk. 
Internasjonale saker. Samfunnkontakt. Næringsutvik-
ling. Naturforvaltning. Juridiske saker. Forsikring. 
 

Arild Erlien, Rådgjevar 100 % stilling 
Stedfortreder for organisasjonssjef. Lokallags- og 
medlemskontakt. Medlemsregisteret. Styresekretær. 
Møter. Kurs. Rekneskapkontora. Informasjon. Media. 
Kontorfunksjoner. 
 

Atle Frantzen, Førstekonsulent 50 % stilling 
Kontorfunksjoner. Lokallags- og medlemskontakt. 
Kurs. HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Rovdyr. Den 
grønne skolen. Åpen gård. BSF. Bygdeungdomslaget. 
 

Rose Bergslid, Rådgjevar 50 % stilling 
Lokallags- og medlemskontakt. Formidling. Nærings-
politikk. Samfunnkontakt. Næringsutvikling. Sekretær 
Bygdekvinnelaget. 
 

Per Eldar Nakken, Prosjektleiar 100 % stilling 
Rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift på livskraftige 
landbruksbedrifter”. Tok til i stillinga 1. desember 
2013. 

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for 
M&R Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygde-
ungdomslag og Studieforbund, utfører fellesoppgåver 
for samvirkeorganisasjonane i Møre og Romsdal og 
har samarbeid med Nei til EU og Gjensidige. 
 

MØTE- OG REISEDAGAR I 2015 
Inge Martin Karlsvik 67 dager (+ 12 tlf-møter) 
Gunnhild Overvoll  35 dager 
Anne Katrine Jensen 35 dager 
Petter Melchior  17 dager  (f.o.m. 7.mars) 
Odd Helge Gangstad 13 dager (t.o.m. 2. okt) 
Oddvar Mikkelsen   22 dager  (f.o.m. 7.mars) 
Vegard Smenes  14 dager  (f.o.m. 7.mars) 
Arnar Lyche   68 dager 
Arild Erlien    28 dager 
Atle Frantzen   35 dager 
Rose Bergslid 35 dager 
 

Styret og sekretariatet vil takke tillitsvalde og 
lokallag for innsatsen og godt samarbeid! 

 

Inge Martin Karlsvik (fylkesleiar) 
 Gunnhild Overvoll  (nestleiar) 

Anne Katrine Jensen (styremedlem) 
Petter Melchior (styremedlem) 

Oddvar Mikkelsen (styremedlem)  
Vegard Smenes (1. vara) 

Per Eldar Nakken (prosjektleiar) 
Atle Frantzen (førstekonsulent) 

Rose Bergslid (rådgjevar) 
Arild Erlien (rådgjevar) 

Arnar Lyche (organisasjonssjef) 
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Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 11. mars 2015 på Skarstua ved Molde 
Foran f.v: Anne Katrine Jensen, Gjemnes, Odd Helge Gangstad, Midsund, org.-sjef Arnar Lyche, Molde,  

fylkesleder Inge Martin Karlsvik, Eide, Oddvar Mikkelsen, Surnadal, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda,  
Vegard Smenes, Averøy og førstekonsulent Atle Frantzen, Molde.  

Stående bak f.v: Nina Kolltveit Sæter, Surnadal (Tine), Synnøve Valle (Fylkesmannen), Ivar Aae, Averøy  
(Landbruk Nordvest), Rose Bergslid, Tingvoll (Bioforsk), Olav Håkon Ulfsnes, Aure (Felleskjøpet Nordmøre  

og Romsdal), Reidar Lindset, Vestnes (Norsvin), Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (Nortura),  
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (M&R Sau- og geitalslag), Kenneth Høyning, Gjemnes (Tine),  

Asbjørn Dahlen, Gjemnes (TYR i M&R). (Foto: Arild Erlien). 
 

 


