
Bamble bondelags 

aktiviteter 2015/16 



Utedag for de under 30   rådyrjakt 15/11 



Bamble bondelag bidro med foredrag på Landbrukssamlinga 

på Skjærgården m tema: Bruk av lokale media 

På ledersamlinga i TB med tema: Medlemsverving 



OPPSETTING AV JULETRE V KIRKA 



Julemøte m juletallerken 11/12 



Juletrefest  8/1 

70 feststemte møtte 



Studiering/regionsmøte 

Landbruksoppgjøret 



Bildeforedrag på aldershjemmet  

2015 

2016 

2 ganger i 2015 og 

foreløpig 1 i 2016 



Kalvedag 
på 

Stokke 
(Kalven på bildet ble 
født når klassen var 

tilstede) 

5/3 



Krankurs (4 dager) 

Lastebil G8-Tømmerkran-Traverskran samt oppkjøring maskinfører 



Aksjoner før jordbruksoppgjøret 

• Brotorvet • Down Town m Eidanger og Telemark bondelag 



Kuslipp 9/5 



Åpen gård på Sødholt  

800 mennesker møtte forventningsfulle opp. 
Det blei full klaff. 



Griseslakting med Rønholt barnehage 17/9 (andre gangen vi har det) 



Rovviltkveld Rønholt    
21/9 
Bamble jeger og fisk 

Bamble skogeierlag 

Bamble vilt og innlandsfiskenemd 

Bamble bondelag 

Bondelaget stilte m Finn Erlend Ødegård fra NB  
Tema: Rovviltforvaltning fra grunneieres ståsted 



POLITISK ARBEID 

Ordfører  Flølo  FRP 

Brev sendt alle 

partilederne før 

valget. Med 

personlig hilsen 



Årets lokallag 2015 



MÅNEDENS BYGG 

Mange som investerer i bygg  Vi heier 

på de som satser og har nok nye bygg i 

mange måneder til 



Høringer  

Bamble bondelag                                                                               24.02.2016 

V/Erik Dahl 

 

 

Bamble kommune 

 

 

Høringsuttalelse til utredning om alternativ kommunestruktur. 

 
Bamble Bondelag er av den oppfatning at en kommune på Bambles størelse har en god 

mulighet til å inneha  den nødvendige kompetanse og faglig miljø for å yte en god 

tjenesteproduksjon. 

For landbruksnæringen er det av stor betydning at vi har ansatte i vår kommune som har 

kjennskap til de lokale forhold og med den bakgrunn kan være gode samarbeidsparter for å 

støtte opp om yrkesutøverne innenfor vår næring.Vi  mener dette fungerer godt i dagens 

situasjon i forhold til kommunens administrasjon.                                                                  

Det er også viktig for oss å kunne ha en god dialog med kommunens politiske ledelse, og 

dette har fungert svært godt de siste årene hvor f.eks. leder av Bamble Bondelag  har hatt 

konstruktive samtaler direkte med ordfører om både landbruksnæringen generellt og konkrete 

enkeltsaker. Denne direkte kontakten trur vi vil bli vanskeligere å få til i en større kommune 

og også her er lokalkunnskap viktig. 

 

Vi  registrerer at Bamble kommune  har som målsetting å opprettholde flere atraktive 

tettsteder  i Bamble. Det er en målsetting som vi i Bamble Bondelag støtter fullt opp om. Det 

er viktig for oss at det kan være gode bomiljø rundt om i kommunen som gjør at man kan 

oppretthode flest mulig tilbud, og at landbrukets utøvere inngår i en helhet for å oppnå dette. 

Vi trur at det vil være vanskelig å opprettholde målsettingene om den tettsstedsutviklingen 

som kommunen har dersom det skulle bli en storkommune i Grenland. Det er mer sannsynlig 

at det vil bli et økt trykk på sentralisering og utbygging i de sntrale byområdene. 

 

På det generelle nivå trur vi heller ikke at en storkommune vil kunne tilby særlig bedre 

tjenester eller vil få en vesentlig bedre økonomi. Det blir hevdet at en stor kommune vil ha 

større gjennomslagskraft i viktige spørsmål for vårt område hva angår videre 

samfunnsutvikling. Vi trur at ved god samordning mellom kommunene vil man kunne framstå 

like sterkt som seks enige kommuner i viktige spørsmål. 

 

Bamble Bondelag mener at et aktivt lokaldemokrati og nærhet til beslutningstagerne er viktig 

for en videre utvikling av kommunen og vil derfor sterkt anbefale at Bamble fortsetter som 

egen kommune.   



 Deltakelse 
 

 

•  Bamble Næringsforening m styremedlem 

• Landbruksforum m 2 rep 

• Friluftsplan for kommunen i styringsgruppa 

•Arealplan  
• Spesielt Ny E-18 og ny skytterbane 

•Dyrsku`n Seljord ( bemanning sammen m andre 2 dager) 

•Aktivt med i kommunens viltforvaltning 

 



Sammendrag andre saker. 
• Årsmøte Lasses 29/10  

• Oppfølging personlig nye  bønder (overdragelse) i kommunen 

• Vært på kurs i landbrukspolitikk i regi av NB - kurs i mediehåndtering ( Erik og Jannicke) 

• Info om mat og landbruk på ungdomsskolen  

• Levert poteter, div frø og kugjødsel til skolen for bruk til grønnsakdyrking 

• Fb og nettside 

• Medlemsverving ( 23 nye i fjor-14 i år) totalt 132 medlemmer. 

• Gjennomført i 2016 som kommer på årets melding; 

• Julemøte, juletrefest, villmarks kveld m 180 frammøtte, kalvedag, billedforedrag på aldershjemmet, aktiviteter m barnehage og 
skole. Gjennomført kurs i «arbeid langs vei» 24 deltagere. Medlemsmøte sammen m Eidanger om bondelagets advokathjelp og 
skadedyrbekjempelse. Advokat Løytegård og Antisimex foredro. 

• Planlagt videre 2016 

• Kurs i varme arbeider, nytt kurs i arbeid langs vei 21/4, aksjon jordbruksoppgjøret, ordførermøte 30/3, gårdsbesøk med 
formannskap og landbruksnemd i kommunen 21/4, tevlingsdag for BU , kuslipp 7/5, kvigeslipp m ungdomskolen 10/6 

 

 



Kontakt m politisk ledelse etter valget 

Presse og ny ordfører tilstede  
På årsmøtet i Bamble . 
Begge parter skal bli (er) 
gode bondevenner 

Styret valgt 2015 

Fra v ; Heidi Herum, Erik Dahl, Ingvald Dahl, Jannicke Stokke, Claus Bergsland, Lars Hobæk 



Eks på gjennomført i 2016 

Villmarkskveld 

kalvedag 

Studie
ring 


