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Forord

Mange spør om hvordan det er å være bonde under en blåblå-regjering, uten å legge noe særlig skjul på at de ser 
for seg svært krevende tider. På mange måter har de rett. 
 
Året 2015 var ikke et stille og rolig år for norsk landbrukspolitikk, det var mange store saker på agendaen som 
organisasjonen jobbet med. Vi fikk til en akseptabel avtale i jordbruksoppgjøret 2015, men heller ikke mer. Det 
var så langt det var mulig å komme med de politiske rammebetingelsene vi har nå. I lokalvalgkampen ble kon-
sesjonsloven, eierskapet til norske ressurser og vern av matjorda satt på agendaen. Senhøsten var i stor grad 
preget av arbeid mot en skatteskjerpelse for familielandbruket. Året handlet også om eksportstøtte, priskontroll, 
artikkel 19-forhandlinger og markedsordninger for å nevne noen andre saker. 
 
I flere saker påvirket vi utfallet, i andre saker var det vanskeligere å nå fram med vårt standpunkt. Men uavhengig 
av resultatet blir jeg stolt hver gang vi viser hvor gode vi er når vi drar sammen. Samhold i næringa tror jeg vil 
fortsette å være et av våre viktigste våpen i 2016. Jeg blir bekymra når jeg ser hvordan den sittende regjering, 
både i politikk og retorikk, prioriterer de største gardsbrukene og ikke vil ta vare på mangfoldet i norsk landbruk 
med plass til både store, mellomstore og mindre bruk. 
 
Dette mangfoldet er en forutsetning for å bevare norske bygder og kulturlandskap, og avgjørende for å få tatt i 
bruk de ressursene vi har å dyrke mat på i dette landet. Det er også et viktig bidrag for kunne tilby forbrukeren 
trygg norsk mat i verdenstoppen. Året 2015 har for alvor også vist oss at det er når mangfoldet i norsk landbruk 
står samlet at vi får gjennomslag. Både de med større ressursgrunnlag på Jæren og Østlandet og deltidsbruket 
på Vestlandet, konvensjonelt og økologisk, melkebonden og kornbonden. Men også andre allierte. God dialog på 
tvers av partigrenser med politiske partier både til høyre og venstre og miljø- og solidaritetsorganisasjoner har 
vært viktig i året som gikk.
 
Vi blir flere og flere medlemmer. Dette viser at det er mange flere enn bare norske bønder som vil ta vare på 
matproduksjonen over hele landet. Jeg vil derfor benytte anledningen til å rette en stor takk til alle dere som 
er medlemmer hos oss, både bønder og støttespillere. Dere er våre viktigste ambassadører, og medlemsveksten 
i 2015 taler for seg selv, den jobben gjør dere utmerket.

Foto: Håvard Zeiner



Ja, Norge trenger bonden!
Hver vår før jordbruksforhandlingene gjennomfører Norges Bondelag den årlige vårkampanjen. 
I 2015 het kampanjen ”Norge trenger bonden”. Vårkampanjen er en viktig aktivitet i lokallaga, 
og svært mange lokallag hadde møter med sine lokalpolitikere i løpet av våren.

Gjennom presentasjon av bønder og i møter 
med politikere og forbrukere fortalte 
Bondelaget historier om det innovative og 
verdiskapende familielandbruket. Et overordna 
mål med kampanjen var å skape et politisk press 
for et godt jordbruksoppgjør ved å få støtte fra 
opinionen. 

Bønder er som folk flest
Lokallaga fikk i oppgave å kontakte sine 
lokalpolitikere og synliggjøre landbruket i egen 
kommune. Mange av lokallaga brukte mulighe-
ten til å invitere politikere på god, norsk mat, 
mange ble også invitert til gards og alle fikk på 

ulike måter fortalte historien om den verdiska-
pingen landbruket representerer i deres kom-
mune.  Fylkeslagene gjennomførte 
tilsvarende arrangementer for fylkespolitikere 
og stortingsbenkene fra eget fylke.

Den digitale delen av kampanjen pågikk både på 
sosiale medier og via nettsiden www.bondevenn.
no. Her presenterte vi fem ulike bondefamilier, 
som på hver sin måte viste hvorfor vi trenger et 
mangfold av små og store gårder med ulik 
produksjon i hele landet. Bondefamiliene ble 
presentert på bondevenn.no og i sosiale medier. 
Flere bondefamilier stilte villig opp for oss:

Gunn Oddlaug Skei og Oddvar Arne Austad representerte  
”kvalitetsbøndene” i kampanjen, som produserer mye melk og 
vet at kalvene holder seg friske i små kalvehytter. 
Foto: Ove Magne Ribsskog.

Vårkampanjen 2015
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                             Mathias og Mari Snerle
                viste fram ”fjellbøndene” 
          med sau som holder 
      landskapet åpent. 
  Foto: Erik Berg Johansen.

                         Geir Skuterud 
              og kona Anne 
        Jødal Skuterud viste hvorfor 
    Norge trenger 
”konsulentbonden”, 
som drar grytidlig på 
jobb i byen så han 
rekker å treske når 
han kommer 
    hjem. 
       Foto: Mats 
                 Olsen.

                               Bjørn Torstein Arnes og 
                  Nina Nyrud viste hvorfor Norge trenger               
           ”kystbonden” med gris, som gir 
     arbeidsplasser ved slakteriet i distriktet, 
  og som trekker fram optimisme og samhold 
som viktig grunn til å være bonde. 
Foto: Ann Helen Moen.

                                         Bøndene 
                         Bente og Guttorm Gudmestad 
                viste hvorfor Norge trenger ”storbonden” 
          som vil produsere så mye mat som mulig ut fra 
      ressursene som er tilgjengelige på gården.
                                                                       Foto: Espen   
                                                                               Mills.

55.000 fant sin indre bonde
Det er mange som deler landbrukets 
verdigrunnlag og som kan identifisere seg med 
bønder, uten at de nødvendigvis er bønder selv. 
Det dreier seg om røtter på slektsgården, sunt 
bondevett eller at de opplever gleden ved å 
dyrke grønnsaker på verandaen. 

Vi ga også folk flest mulighet til å få fram 
sin indre bonde gjennom en bondetest på 
nett, og støtte oss ved å gå med en button 
på jakkeslaget. De ulike bondetypene du 
kunne bli, var Bonde, Bondespire, Skapbonde, 
Framtidsbonde, Bybonde eller Bondevenn. 

100.000 personer var innom bondevenn.no i 
kampanjeperioden og så mange som 55.000 
gjennomførte bondetesten. 

Bondetesten ble også brukt i møtene med 
politikere og folk flest under kampanjeperioden 
de to siste ukene i mars. Bondetesten og buttons 
var et humoristisk innslag som gjorde det lettere 
å komme i kontakt med folk og politikere.

Om lag 50 stortingspolitikerne fikk også 
anledning til å finne sin indre bonde da de 
møtte til frokosten som Bondelaget arrangerte 
foran Stortinget 8. april. Foruten frokost fra 
Bondelagskokk Karla Linhave Siverts, musikk 
og appeller var bondetesten en god inngang til 
dialog med politikerne. 

Stor medieoppmerksomhet om vårkampanjen
Bondelaget har, med over 500 lokallag og mer 
enn 3.000 tillitsvalgte, et stort apparat å spille 
på. Vi har en rekkevidde få organisasjoner kan 
matche. Organisasjonsapparatet er en stor 
styrke når vi gjør en innsats for å sette agenda 
eller nå ut til mange med det samme budskapet. 
Norge trenger bonden-kampanjen var synlig 
våren 2015, i mediene lokalt og regionalt, og i 
sosiale medier. 50 nyhetsartikler, kommentarer 
og lederartikler på fire dager i april er et klart 
bevis på dette. Medieomtalen var utelukkende 
positiv, og Bondelagets budskap om at Norge 
trenger bonden, går igjen.

Trine Skei Grande og Lars Petter Bartnes på Bondefrokost. Flere elever på Melsom VGS i 
Vestfold tok bondetesten.

Russ i Florø ble Bybønder.
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Jordbruksoppgjøret

Det var stor spenning knytta til jordbruksoppgjøret 2015. Ville jordbruksorganisasjonene og 
regjeringa greie å bli enige om en jordbruksavtale etter bruddet i 2014?

Jordbruksoppgjøret i 2014 endte med at jord-
bruksorganisasjonene brøt forhandlingene og at 
regjeringspartiene inngikk et forlik om ny jord-
bruksavtale med støttepartiene Venstre og Kris-
telig Folkeparti (KrF). Det var derfor knytta stor 
spenning til utfallet av jordbruksoppgjøret 2015. 
Ville regjeringa følge opp føringene fra forliket 
i 2014 og komme med et bedre tilbud enn året 
før? Var faglaga innstilt på å komme fram til en 
jordbruksavtale med ei regjering som står langt 
fra bondeorganisasjonene i landbrukspolitikken? 
Og hvilken rolle ville Venstre og KrF ta dersom 

det ble brudd i forhandlingene mellom bondeor-
ganisasjonene og regjeringa?

Krevende forhandlinger 
- Vi fikk til en akseptabel avtale i jordbruksopp-
gjøret 2015, men heller ikke mer. Selvfølgelig 
skulle vi ønska at vi kunne kommet mye lenger, 
men jeg mener dette var så langt det var mulig 
å komme med de politiske rammebetingelsene 
vi har, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter 
Bartnes.



Jordbruksoppgjøret

Jordbruksforhandlingene i 2015 endte med at 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt 
forhandlingene 15. mai, og samme dag inngikk 
Norges Bondelag avtale med staten. Lars Petter 
Bartnes var forhandlingsleder for bonde-
organisasjonene og oppnådde en forhandlings-
gevinst på 310 mill. kroner fra statens 
opprinnelige tilbud. 

- Det var stor avstand mellom jordbrukets krav 
og statens opprinnelige tilbud. Vi valgte å gå i 
forhandlinger og greide å forhandle opp bondens 
inntektsmuligheter til 13.000 kroner per årsverk, 
samt at vi beholdt omsetningsregionene for 

melkekvoter. Det mener jeg er uhyre viktig for å 
sikre melkeproduksjon som bærebjelken for et 
landbruk over hele landet, sier Bartnes.

- Et annet viktig resultat av forhandlingene var 
også at regjeringa som faktisk ønsker å redusere 
budsjettmidlene til landbruket, økte 
overføringene. I utgangspunktet var statens 
tilbud et kutt i budsjettoverføringer på 110 mill. 
kroner, men vi fikk 45 mill. i økte overføringer. 
Dette er midler som brukes på prisnedskriving av 
kornprisen og til å styrke de små og mellomstore 
brukene. 

Jordbruksforhandlingene i 2015 var Lars 
Petter Bartnes sin debut som forhandlingsleder 
for jordbruket. Med ei Høyre- og FrP-regjering 
som motstander lå det an til tøffe forhandlinger. 

- Jordbruksforhandlingene er alltid krevende, 
men det er klart det er mer krevende med en 
motpart som har helt andre ambisjoner for land-
bruket enn det vi har. Det var også ulike 
forventninger fra medlemmene våre om hvordan 
dette skulle ende. For noen var det utenkelig 
å inngå avtale med ei regjering som fører en 
landbrukspolitikk som står så langt fra oss, mens 
andre var mer pragmatiske, sier Bartnes.

- Jeg opplevde det å ha over 60.000 medlemmer 
i ryggen som en stor styrke gjennom forhandlin-
gene, og jeg opplevde også at flertallet støttet 
at vi inngikk en avtale. Vurderinga vi i 
forhandlingsutvalget gjorde var at å inngå jord-
bruksavtale i 2015 var det beste virkemiddelet 
for å hindre at regjeringa skulle få gjennomslag 
for sine endringer av landbruket, understreker 
Bartnes. 

Forhandlingsmøtene starta om morgenen den 
9. mai og det ble inngått avtale seint på etter-
middagen 15. mai. 

- Det er intenst når forhandlingene pågår. De 
første dagene satt staten og bonde-
organisasjonene sammen og gikk igjennom punkt 
for punkt i tilbudet for å finne grunnlag for for-
handlinger. Når forhandlingene starter for fullt 
er det færre møter med motparten, og da blir 
mye av tida brukt sammen med forhandlings-
utvalget for å vurdere tilbudene, for å se på 
mulige løsninger og vurdere hva man kan gå 
videre på og ikke, forteller Bartnes. 
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- Ville det ikke vært bedre å bryte og la Ven-
stre, KrF og opposisjonspartiene rydde opp og 
skaffe oss en bedre avtale i Stortinget?

- Så enkelt er det ikke. Venstre og KrF hindra at 
regjeringas tilbud ble vedtatt i 2014, men 
samtidig fikk de ikke gjort tilstrekkelig med 
strukturendringene regjeringa la opp til. 

- Under og etter jordbruksforhandlingene ble 
det mye uro rundt omlegginga av lammeslakt-
tilskuddet. Hvordan kunne denne situasjonen 
vært unngått?

- Omlegginga av lammeslakttilskuddet skapte 
mye uro. Vi var ikke godt nok forberedt på 
hvilken uro omlegginga av dette tilskuddet ville 
skape, og vi har tatt selvkritikk på at endringa 
ikke var godt nok forankra blant medlemmene 
våre. 

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt 
forhandlingene. Hva syns du om det?

- Begge organisasjonene har full rett til å bryte, 
og det respekterer jeg. Men jeg syns det er synd 
at landbruket ikke greide å stå samla gjennom 
forhandlingene. Det er spesielt viktig med ei 
regjering som forsøker å dra landbruket i ei 
helt anna retning enn det næringa selv ønsker, 
avslutter bondelagslederen.

Jordbrukets krav: ”Bærekraftig matproduksjon 
i hele landet”
Jordbruket la fram sitt felles krav til 
jordbruksavtale 24. april. Det ble fremma 
et krav om ei økonomisk ramme på 950 mill. 
kroner, et krav som var lavere enn kravene året 
før. 

De overordnede prioriteringene i jordbrukets 
krav var å øke matproduksjonen på norske 
ressurser, stimulere til bærekraftig og 

• Økonomisk ramme på 400 mill. kroner. 
• 315 mill. i økte målpriser, 45 mill. i 

budsjettoverføringer og 40 mill. i ledige midler. 
• De 18 omsetningsregionene for melkekvoter forble 

uendra
Målprisene til bonden ble slik: 
• Melk: 8 øre pr. liter  + 3 øre fra statens første tilbud
• Gris: 70 øre pr. kg + 35 øre fra statens første tilbud
• Poteter: 15 øre pr. kg + 7 øre fra statens første tilbud
• Grønnsaker og frukt: Økes med 2,2 % + 0,7 % fra 

statens første tilbud

FAKTA: Jordbruksavtalen for 2015-2016

klimavennlig matproduksjon over hele landet og 
øke bondens inntekt. 

Jordbrukets krav ville gi økte inntektsmuligheter 
på 24.200 kroner per årsverk og bidra til å 
redusere inntektsavstanden til andre grupper. 
For å finansiere den økonomiske ramma på 950 
mill. kroner, ble det lagt opp til ei økning av 
målprisene på 380 mill. kroner og ei økning i 
budsjettmidler på 490 millioner kroner. I tillegg 
kom inntektsvirkning fra jordbruksfradraget 
på 55 mill. kroner og overførte midler fra 
2014-budsjettet på 25 mill. kroner. 

Kravet var i samsvar med det generelle 
lønnsoppgjøret i 2015, der moderasjon ble 
vektlagt for å sikre norske arbeidsplasser. 
Grunnlagstallene fra Budsjettnemnda viste at 
jordbruket hadde hatt en bedre inntektsvekst 
enn tidligere beregna, noe som også ble 
utslagsgivende for kravet.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes leda 
forhandlingene på vegne av bondeorganisasjonene. Her er 
han avbilda sammen med Merete Furuberg, leder i Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag og departementsråd i Landbruks- og 
matdepartementet, Leif Forsell.

Statens tilbud: 90 millioner i inntekstvekst
Jordbruket selv, media og opinionen for øvrig 
mente at jordbruket hadde levert et moderat 
krav. Staten var av ei anna oppfatning og leverte 
et tilbud langt under jordbrukets krav. 

Statens tilbud hadde ei inntektsramme på 90 
millioner, og la opp til en prosentvis lavere 
inntektsvekst enn andre grupper i samfunnet, i 
underkant av 6. 000 kroner per årsverk.

• Mathvete: 10 øre pr. kg + 2 øre fra statens første 
tilbud 
Fordeling av de 45 nye budsjettmillionene:

• Driftstilskudd til melk og ammeku: 10 mill. kroner
• Prisnedskriving av korn til kraffòr: ca. 10 mill. 

kroner
• Husdyrtilskudd sau: 20 millioner
• Resten fordeles på fraktilskudd slakt og 

distriktstilskudd frukt og bær.
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• Økonomiske virkemidler for å sikre en variert 
bruksstruktur i hele landet, som tar i bruk matjorda til 
matproduksjon.

• Styrka kornøkonomi
• Styrka økonomi i de grovfôrbaserte produksjonene
• Styrka virkemidler for et mer klima- og miljøtilpassa 

jordbruk
• Øke investeringsvirkemidlene og innrette dem 

slik at investeringene blir tatt i samsvar med 
ressursgrunnlaget

• Sikre at de norske råvarene blir solgt i det norske 
markedet

FAKTA: De viktigste prioriteringene i 
jordbrukets krav

Det var 10.000 kroner lavere enn 
inntektsveksten til andre grupper i 2015. Den 
økonomiske ramma skulle finansieres med 
190 mill. kroner i økte målpriser, et kutt i 
budsjettoverføringene på 110 millioner samt 30 
mill. kroner i overførte midler.

I tillegg foreslo staten i sitt tilbud å redusere 
antall omsetningsregioner for melk fra dagens 
18 til 7-9 regioner. Det ble også foreslått ei 
rekke forenklinger i tilskuddsystemet.
Bondeorganisasjonene vurderte at det var stor 
avstand mellom næringa og staten, særlig når 
det gjaldt størrelsen på inntektsramma, men 
gikk likevel i forhandlinger 9. mai.

Uventa grep fra staten
Om kvelden den 14. mai, etter flere dager 
med forhandlinger, gjorde staten et uventa 
grep og la fram et revidert tilbud. Dette er et 
forhandlingstrekk som ikke har vært benytta 
siden 1996. 

Det nye tilbudet hadde ei økonomisk ramme 
på 295 millioner, 205 millioner høyere enn 
det opprinnelige. Det var finansiert med 260 
millioner i økte målpriser og 30 millioner kroner 
i ledige midler. Heller ikke dette tilbudet gav 
økte overføringer i statsbudsjettet. Statens 
reviderte tilbud imøtekom også jordbrukets krav 
om å opprettholde de 18 omsetningsregionene 
for melk. 

Forhandlingene fortsatte fredag 15. mai 
med utgangspunkt i det reviderte tilbudet. 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å bryte 
forhandlingene fredag formiddag, mens Norges 
Bondelag forhandla videre. Til slutt ble det 
inngått jordbruksavtale mellom Norges Bondelag 
og staten med ei økonomisk ramme på 400 mill. 
kroner. 

Omlegging av lammeslakttilskuddet
En av sakene som fikk særlig stor 
oppmerksomhet i organisasjonen og 
landbruksmiljøet under og i etterkant av 
jordbruksforhandlingene i 2015 var omlegginga 
av lammeslakttilskuddet. Kunne vi gjort noe 
annerledes?

I jordbrukets samla krav til 
jordbruksforhandlingene for 2015 lå det inne 
et forslag om å flytte utbetalingstidspunktet 
for kvalitetstilskuddet for lammeslakt. 
Hensikten med omlegginga var forenkling 
både for bonden og forvaltninga, samt å få 
raskere tilskuddsutbetaling for nyetablerte 
saueprodusenter. 

Tidligere ble tilskuddet utbetalt etterskuddsvis i 
juni hvert år, med grunnlag i slakteleveransene 
året før. I jordbruksavtalen 2015 ble dette 
omgjort til et tilskudd som betales sammen 
med slakteoppgjøret på høsten. 2016 blir et 
overgangsår der halve tilskuddet blir betalt 
ut i juni og halve tilskuddet betales ut med 
slakteoppgjøret på høsten 2016. Fra og med 
2017 utbetales hele tilskuddet sammen med 
slakteoppgjøret.

I praksis betyr dette at utbetalinga kommer 3-4 
måneder senere enn den tidligere har gjort. For 
nye produsenter blir likviditeten forbedret, fordi 
de får tilskuddet i oppstartsåret og ikke i juni 
året etter. 

Under og i etterkant av jordbruksoppgjøret 
ble det en del uro og usikkerhet om de 
økonomiske effektene av omlegginga av 
lammeslakttilskuddet. Omleggingen medførte 
omfordelingseffekter mellom saueprodusenter. 
Produsenter som avvikler eller reduserer 
produksjonsomfanget tapte på omleggingen, 
mens de som starter opp eller utvider 
produksjonsomfanget tjente på omleggingen.
Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes 
beklaget til årsmøtet i Norges Bondelag at 
det ikke hadde vært en grundig prosess i 
organisasjonen i forkant av omlegginga.



WTO-enighet om støttestopp og nytt importkrav fra EU
Enighet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) om avvikling av eksportstøtten og nye forhandlinger 
med EU om importkvoter, var noen av begivenhetene som satte sitt preg på Bondelagets interna-
sjonale arbeid i året 2015.

EU med nytt krav om økt markedsadgang
Det europeiske landbruket er i dyp krise etter 
at EU fjernet melkekvoteordningen i april 2015, 
nesten samtidig som Russland stengte grensene 
for import av europeiske landbruksvarer og 
eksporten til Kina ble redusert. Resultatet ble 
et europeisk marked som flommet over av melk, 
hvilket medførte at melkeprisen sank til bunns.

- I 2015 har vi tydelig fått se konsekvensene av 
å slippe markedskreftene løs i europeisk land-
brukspolitikk. Situasjonen i Europa er alvorlig 
for bøndene og viser tydelig hvor viktig det er 
at vi bevarer verktøykassa i norsk landbrukspoli-
tikk, sier 1. nestleder Kristin Ianssen.

Samtidig fortsetter forhandlingene mellom 
Norge og EU om markedsadgang for landbruksva-
rer, de såkalte ”Artikkel 19-forhandlingene”. 

Da daværende EØS- og EU-minister Vidar Helge-
sen gjestet Bondelagets representantskapsmøte 
i mars 2015, lovte han å forsvare norske interes-
ser i forhandlingene. Ianssen frykter imidlertid 
at landbrukskrisen i Europa kan øke presset fra 
EU for å få større adgang på norske markeder 
for sine landbruksvarer i tiden framover. 

EU la fram sitt krav til den norske regjeringen 
høsten 2015. Kravet er ikke offentliggjort, men 
etter det Bondelaget kjenner til pågår forhand-
lingene om Norges tilbud fortsatt innad i regje-
ringen. 

Eksportstøtten avvikles innen 2020
I starten av desember, en uke før årets WTO-for-
handlinger i Nairobi skulle i gang, la et flertall i 

Stortingets utenriks- og forsvarskomité fram for-
slag om å fjerne norsk eksportstøtte i løpet av 
2019. Utfasing av eksportstøtten kan føre til et 
inntektstap for norske melkebønder tilsvarende 
370 mill. kroner. Bondelaget har gjennom 2015 
arbeidet på både fylkes- og nasjonalt nivå for å 
hindre et slikt forslag. 

- Vi har lenge visst at det lå an til en koordinert 
avvikling av eksportstøtten forutsatt at det ble 
enighet om dette i WTO. Men jeg ble veldig 
overrasket da Stortinget besluttet en ensidig 
norsk avvikling før forhandlingene i WTO var 
gjennomført, forteller Ianssen.
Ianssen har fulgt forhandlingene i WTO tett og 
var til stede på møtet i Nairobi. Hun mener det 
ikke var noen grunn for utenriks- og forsvars-
komiteen til å legge opp til et særnorsk løp for 
avvikling, da eksportstøtten i Norge primært har 
blitt brukt til å eksportere Jarlsberg til kjøpe-
sterke forbrukere i Nord-Amerika.   

- Vedtaket i WTO ble ikke uventet å fjerne 
eksportstøtten, men da innen 2020. Ett år kan 
virke som en liten forskjell, men vi risikerer å 
miste store inntekter for melkebøndene og tren-
ger all den tid til omstilling som vi kan få.

Da saken skulle vedtas i Stortinget fremmet 
Senterpartiet og Arbeiderpartiet forslag om å 
utsette fristen for utfasing av eksportstøtten til 
2020, på lik linje med vedtaket i WTO. Forsla-
get fikk flertall på Stortinget med støtte fra alle 
partiene unntatt Høyre og Fremskrittspartiet. Sp 
og Ap fikk dessverre ikke flertall for forslaget om 
avbøtende tiltak, men dette vil Bondelaget ar-
beide for at kommer opp igjen under forhandlin-
gene om statsbudsjettet for 2017, sier Ianssen.

Samlet til WTO-toppmøte i Nairobi. Fra venstre. Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, Heidi Lundeberg, leder i 
Handelskampanjen, Liv Signe Navarsete (Sp) og Ingrid Heggø (Ap).
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Felles sak med internasjonale bondeorganisasjoner
Strukturen på norsk landbruk har mer til felles med mange fattige land enn de landene hvor mat-
produksjonen i langt mindre grad er basert på familielandbruk, mener nestleder Kristin Ianssen.

- Se for eksempel til USA, hvor bøndene i økende 
grad ikke har råd til å eie gården de driver, men 
må leie både jord, maskiner og driftsbygninger 
av investorer eller næringsmiddelindustri.

Samarbeidet som Norges Bondelag har med 
organiserte bønder i andre land gjennom World 
Farmers’ Organisation (WFO) er derfor svært 
nyttig og lærerikt.

- Selv om dette er møtested for bønder fra 
svært ulike land, så kjemper vi ofte felles sak. 
Organisasjonene fra de fattigste landene er 
primært opptatt av det samme som Norges 
Bondelag, nemlig at landbruket må ha gode 
rammevilkår for å kunne produsere mat til egen 
befolkning, sier Ianssen.
I 2015 valgte WFO ny leder, Evelyn Ngyleka fra 
Zambia. Organisasjonen arrangerte blant annet 
et møte om klimatiltak og klimatilpasning for 
verdens jordbruk under klimatoppmøtet i Paris, 
der Ianssen deltok. 

- Klimasmart og klimatilpasset matproduksjon er 
en av våre felles store utfordringer framover og 
jeg tror vi vil se mer samarbeid innenfor dette 
feltet på tvers av landegrenser i årene framover, 
sier Ianssen.
Norges Bondelag samarbeider også med andre 
bonde- og samvirkeorganisasjoner på nordisk 
nivå, blant annet gjennom Nordiske Bondeor-
ganisationers Centralråd (NBC). I august 2015 
arrangerte Bondelaget det såkalte presidiemø-
tet på Inderøya i Nord-Trøndelag i kraft av å ha 
formannskapet i NBC.

Organisasjonene i NBC samlet seg i 2015 om et 
felles brev til de nordiske landbruksministrene 
hvor de advarte sterkt mot forebyggende bruk 
av antibiotika til dyr. 

Norges Bondelag støtter også Utviklingsfondets 
arbeid for fattige bønder i Malawi økonomisk. 
Opplæring i klimasmarte dyrkingsmetoder og 
organisasjonsopplæring er vesentlige deler av 
arbeidet i Malawi. Ei gruppe fra Norges Bondelag 
og Norges Bygdeungdomslag besøkte Malawi i 
februar 2015. 

Nordiske bondelagsledere var samlet på NBC-møte på Inderøy i august. Fra høyre: Martin Merrild (Landbrug og Fødevarer, Danmark), 
Juha Marttila (lMTK Finland), Helena Jonsson (lLRF, Sverige), Sindri Sigurgeirsson (Bændasamtök, Island) og Lars Petter Bartnes 
(Norges Bondelag).
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a Lokalvalget i 2015 gav framgang for de 

gamle regjeringspartnerne Arbeiderpartiet 
og Senterpartiet, mens regjeringspartiene 
opplevde fallende oppslutning. I tillegg 
etablerte Miljøpartiet de Grønne seg for 
alvor som en maktfaktor i norsk politikk.

Vi må ta vare på matjorda
Om jordvern og eiendomspolitikk

Informasjonsheftet som 
Bondelaget delte ut i valgkampen.

- At røde og grønne partier vant 
kommunevalget, er et signal fra velgerne om at 
de ikke ønsker sentraliseringsreformene eller 
endringene regjeringa har satt i gang innenfor 
landbruket. Regjeringa har manglet vilje og 
evne til å satse på fornybare næringer i et grønt 
skifte. Det har medvirket til valgresultatet, sa 
leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en 
pressemelding da resultatet var klart.

Bondelagets hovedfokus i arbeidet med valget 
var å påvirke partienes valgprogrammer, bidra 
til at folk benyttet seg av stemmeretten og 
at landbruket var en del av vurderingen når 
de stemte. I månedene opp til valgdagen 
valgte organisasjonen å fokusere på to saker, 
nemlig eiendomspolitikk og jordvern. Dette 
er to landbrukspolitiske områder som i stor 
grad forvaltes av kommunene, og det er svært 
viktig at lokalpolitikerne kjenner til lovverket 
og utfordringene rundt jordvern. Jordvern og 
konsesjonslov er også viktige for Bondelagets 
mål om å øke produksjonen av mat på norske 
ressurser, fra et familieeid landbruk over hele 
landet.  

Hele organisasjonen jobbet med valgkampen. 
Det ble sendt ut tipshefte til aktiviteter, og 
mange fylkes- og lokallag over hele landet 
arrangerte egne valgkamparrangementer. 
Mange fulgte også oppfordringen om å delta på 
andres arrangementer. Brosjyren om jordvern og 
virkemidler i eiendomspolitikken ble flittig delt 
ut, i første rekke til politikerne. 
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Bondelaget var representert under Arendalsuka 
i slutten av august. I løpet av fem dager ble det 
avholdt 400 politiske møter i sørlandsbyen med 
over 200 organisasjoner tilstede. Vi arrangerte 
et seminar om eiendomspolitikk i landbruket 
og jordvern. Landbrukspolitiske talspersoner 
fra både regjering og opposisjon på Stortinget 
deltok på arrangementet, som også ble 
streamet. Bondelaget og Agri Analyse var senere 
i måneden arrangør for et jordvernseminar på 
Litteraturhuset i Oslo.

Flere av lokal- og fylkeslagene gjennomførte egne arrangement i 
valgkampen. Her fra gården Rolstad i Nes der Akershus Bondelag 
arrangerte jordvernseminar. Blant de fremmøtte var blant annet 
Valgjerd Svarstad Haugland (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) 
og Anniken Huitfeldt (Ap).

Landbruksdag på NRK
Et av målene for Bondelaget i valgkampen var å 
sette landbruket på dagsorden. Utgangspunktet 
var spørsmålet: ”Hvem skal eie jorda, og hva 
skal den brukes til?” Lokallaga, fylkeslaga og 
organisasjonen sentralt jobbet gjennom både 
sosiale og tradisjonelle medier, og det ga seg 
utslag i god synlighet i mediene. Valgforsker 
Anders Todal Jensen kommenterte i etterkant 
at konsesjonslov og jordvern var en av sakene 
som kom opp i valgkampen. Ett av resultatene 
var også en egen ”landbruksdag” på NRKs 
plattformer 7. september. 

  - Dagen var resultat av
    et langsiktig arbeid. Den
    første kontakten 
    med NRK på dette 
    var i forbindelse
    med høringsfristen på
    avviklingsforslaget for 
    konsesjonsloven som 
    gikk ut i januar. Over 
    tid bygget 
    organisasjonen kunnskap 
    og interesse for temaet 
    hos journalistene, noe 

som endte med en massiv dekning 7.september, 
sier kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise 
Boeck Jakobsen.    

NRK presenterte fra morgen til kveld saker 
med fokus på hvordan kapitalsterke interesser 
ønsker å kjøpe matjord til andre formål enn 
matproduksjon, hvordan bøndene føler seg 
presset til å selge og hvordan et liberalisert 
eiendomsregelverk har gjort danske bønder 
til leilendinger. Dette ble fulgt opp med en 
times valgdebatt med fokus på landbruk, fra 
Lillehammer på kvelden. Under en valgkamp 
opplever landets nyhetsredaksjoner et massivt 
trykk fra ulike interessenter som ønsker fokus på 
sine saker. 

- Det er vanskelig å komme på i mediene, og vi 
må være relevante. Dreiningen av landbruket 
mot større enheter som denne regjeringa 
foreslår, har betydning for hvordan maten blir 
produsert og det landbruket vi kjenner, sier 
Boeck Jakobsen. 

-Det angår folk flest, og det er viktig at sakene 
vi ønsker å få fram gjennom året har det 
fokuset. Som her, hvor det i ytterste konsekvens 
handler om eierskap til jorda og hvordan det vil 
påvirke matproduksjonen.

NRK valgte å la landbruk være i fokus en hel dag i valgkampen. 
Bildet er fra valgsending på Lillehammer der Brita Skallerud 
deltok.
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Endringer i priskontrollen
Regjeringens forslag om å fjerne priskontrollen 
ble nedstemt på Stortinget. Men et flertall 
bestående av Venstre, KrF, Høyre og 
Fremskrittspartiet har bedt Landbruks- og 
matdepartementet om å utrede hvordan 
skog kan unntas konsesjonsplikt. H, FrP 
og Venstre har også bedt om en utredning 
av hvordan regelverket kan utformes for 
kombinasjonseiendommer med jord og skog.

En seier for jordvernet
Engasjementet for vern av matjorda øker, også 
utenfor landbruket. Ikke minst skyldes dette 
profileringen rundt enkeltsaker som IKEAs 
kjøpesenterplaner på matjord i Vestby og 
omreguleringen til boliger på 1.050 dekar i 

Trondheim. Det var også disse sakene som førte 
til at opposisjonen på Stortinget instruerte 
regjeringen til å lage en egen jordvernstrategi 
våren 2014. 

Våren etterpå, i 2015, ble forslaget til strategi 
presentert. Denne la opp til en videreføring av 
det tidligere maksimumsmålet for omdisponering 
av matjord på 6.000 dekar, noe regjeringen 
mente var ambisiøst. Bondelaget karakteriserte 
forslaget som blottet for ambisjon:

- Regjeringa har ikke svart på oppdraget de fikk 
fra flertallet på Stortinget. De har levert et 
ambisjonsløst dokument, uten effektive tiltak 
for å styrke vernet av norsk matjord. Det er 
skuffende, sa 2. nestleder i Norges Bondelag, 
Brita Skallerud.        

Bondelaget inviterte medlemmene i næringskomiteen på kake 
da innstillingen til ny jordvernstrategi var klar.
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Regjeringen ønsket opprinnelig å få strategien 
behandlet i Stortinget som en del av 
jordbruksoppgjøret 2015, men næringskomiteen 
ville det annerledes og utsatte behandlingen. 
I løpet av høsten ble det arbeidet godt 
fra Bondelaget på alle nivåer, regionale 
jordvernforeninger og andre organisasjoner 
for å påvirke Stortinget i riktig retning. Da 
næringskomiteen avholdt åpen høring i saken 
var det bare jordverninteressene som var 
representert og budskapet var derfor unisont: 
Dagens mål må reduseres betraktelig. 

En enstemmig næringskomité gikk til slutt inn 
for å redusere omdisponeringsgrensen til 4.000 
dekar pr. år. I tillegg fikk regjeringa marsjordre 
om å utrede, vurdere og fremme forslag om 
flere konkrete jordverntiltak. 

- Dette er en seier for den norske matjorda, og 
for alle de som mener at jordvernet i Norge må 
styrkes, jublet Skallerud da innstillingen ble 
kjent.

Overlevering av underskriftskampanje for mer jordvern
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Med dyrehelse i verdenstoppen
Dyrehelsen  i  Norge  er  blant verdens  beste  og  det kan  vi  være  stolte av.   I  året som  gikk jobbet  Bondelaget 
for å bedre erstatningsordningene for svineprodusenter som opplevde å få MRSA i besetningen.

Vi har sammen med Sverige og Island, Europas 
laveste forbruk av antibiotika og det har vi 
fordi dyrehelsen her i landet er veldig god, sier 
rådgiver og veterinær Anja Fyksen Lillehaug i 
næringspolitisk avdeling hos Bondelaget. 

- Flere tiltak ble igangsatt i året som gikk, 
blant annet utarbeidelsen av forskrift om 
kompensasjon for produksjonstap på grunn av 
MRSA i juni 2015, og oppstarten med arbeid for 
å forskriftsfeste testing av personell for MRSA. 
Det har hele veien vært et godt samarbeid med 
Norsvin i de ulike sakene som gjelder dyrehelse i 
svinenæringen.
 
Målrettet jobbing gir resultater
De gode norske resultatene har ikke kommet av 
seg selv. Mange årtiers innsats fra veterinærer, 
næring og myndigheter har plassert oss 
i verdenstoppen. Siden 1990-tallet har 

forbruket av antibiotika stadig gått ned hos 
produksjonsdyr.

Flere års målrettet jobbing, god avl, gode 
smitteforebyggende tiltak hos hver enkelt 
bonde og rasjonell bruk av antibiotika har 
resultert i at Norge har lite problemer med 
antibiotikaresistente bakterier, forklarer Anja 
Fyksen Lillehaug.

En svært restriktiv holdning til bruk av 
antibiotika skiller Norge fra store deler av 
Europa. Dette er trolig en av årsakene til at vi 
har begrensede forekomster av MSRA hos svin. 
MRSA (varianter av bakterien Staphylococcus 
aureus) har utviklet motstand mot flere viktige 
antibakterielle midler som brukes for å behandle 
bakterielle infeksjoner hos mennesker og dyr. 
En variant av MRSA (LA-MRSA) er de siste årene 
påvist hos produksjonsdyr, og da særlig hos 

• LA-MRSA er en variant av MRSA (meticillinresistent 
Staphylococcus aureus).

• Bakterien fører sjelden til alvorlig infeksjon hos 
dyrene.

• Den er mest utbredt hos gris, men forekommer også 
fjørfe, storfe og småfe.

• Bakterien kan spres mellom besetninger via 
transportmidler, personer eller utstyr.

FAKTA: MRSA
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griser i en rekke land verden over. I 2015 ble det 
registrert 35 nye tilfeller av MRSA i Norge.

Betydelig innsats fra fylkeslagene
Mange fylkeslag la også ned en betydelig innsats 
for å bistå og hjelpe de av våre medlemmer 
som får MRSA-smitte. Nord-Trøndelag Bondelag 
måtte i 2015 håndtere flere alvorlige saker. I 
februar kom det melding fra Mattilsynet om 
mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning. Det 
ble tatt prøver fra i alt 30 besetninger, og 15 
var positive. En besetning lå i Troms, en i Sør-
Trøndelag og de øvrige var i Nord-Trøndelag.

Fylkeskontoret hadde fra før en god dialog med 
Mattilsynets regionkontor, og det ble besluttet å 
invitere brukere med prøvetatte besetninger til 
møte der både Mattilsynet og Bondelaget deltok. 
I alt ble det holdt tre slike møter.

Nord-Trøndelag Bondelag deltok i de jevnlige 
telefonmøtene i Landbrukets beredskapsgruppe, 
der alle aktører ble løpende orientert og 
oppdatert.

Smitteverntiltak 
For å bidra til å holde helsesinstitusjoner frie 
for MRSA, har myndighetene sagt at MRSA i 
norsk husdyrhold skal bekjempes. Mattilsynet 
har en rullerende 2-års plan for prøvetaking. 
Svinehold med slaktegris og purker blir 
prøvetatt for MRSA hvert annet år. Foredlings-
og formeringsbesetninger blir prøvetatt to 
til tre ganger i året. Blir det påvist MRSA i 
en besetning er myndighetenes strategi for 
smittebekjempelse å pålegge avlivning av alle 
svin for deretter å pålegge sanering av miljøet. 
Norges Bondelag jobbet i 2015 med å bedre 
erstatningsordningene og vil fortsette den 
jobben i 2016.

Rådgiver Anja Fyksen Lillehaug jobber blant annet med 
fagområdet dyrehelse i Norges Bondelag.

- Problemet er at vi i dag har for dårlige 
erstatningsordninger til de svineprodusentene 
som får påvist bakterien i sin besetning. 
Når erstatningsordningene er så dårlige blir 
regningen for smitteverntiltak av hensyn til 
folkehelsen overført til svinenæringen. Det er 
urimelig, sier Anja Fyksen Lillehaug.

Hull i regelverket
En av ordningen Norges Bondelag jobbet 
for å bedre er den nye kompensasjonen 
for produksjonstap. Den dekker kun 10-20 
prosent av det reelle produksjonstapet til en 
smågrisprodusent som må slakte ned hele sin 
besetning. 

- Vi mener også at det er et hull i dagens 
ordning. Slaktegrisproduksjon foregår etter et 
”alt inn, alt ut”-prinsipp. Fjøset vaskes etter at 
en pulje er sendt til slakt før neste innsett av 
dyr. Vask mellom hvert innsett er avgjørende 
praksis av generelle smittevernhensyn, sier 
Lillehaug.

Slik regelverket er i dag er det et vilkår om 
at det foreligger vedtak om avlivning pålagt 
av Mattilsynet for å utløse rett til erstatning. 
Problemet er at man kan risikere at det påvises 
smittestoffer i fjøs uten dyr. Er det ikke dyr 
i fjøset blir det selvsagt ikke noe vedtak om 
avlivning. Bonden er likevel nødt til å sanere, og 
da for egen regning.

- Å sanere for egen regning kan innebære å ta 
opp millionlån og er et rent tap for bonden. For 
den enkelte kan det være et ”være eller ikke 
være”, understreker hun.

Norges Bondelag mener svineprodusentens 
faktiske driftsregnskap må være grunnlaget 
for beregning av kompensasjonstap. I 
statsbudsjettet for 2016 ba Bondelaget 
næringskomiteen bidra til at 
kompensasjonsordningen forbedres vesentlig slik 
at produsentene ikke påføres økonomiske tap 
når de gjennomfører smitteverntiltak av hensyn 
til folkehelsa.
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Nei til skatteskjerpelse for unge bønder

Da forslaget om skjerpet skatt for overdragelse 
av gårdsbruk innad i familien ble lagt fram 
av regjeringen i starten av oktober, fikk det 
konsekvenser langt utenfor regjeringskvartalene. 
Camilla Røed (21) fra Vestfold har siden hun var 
liten visst at hun ønsket å overta familiegården 
etter foreldrene sine. Da regjeringens 
skatteforslag ble lagt fram skjønte hun og 
familien atgårdsoverdragelsen kanskje måtte 
skje raskere enn planlagt.

- Da jeg fikk høre om forslaget som var lagt fram 
ble jeg helt matt og tenkte bare ”hva gjør vi 
nå?”. Planen var jo at jeg og mannen min skulle 
overta først i 2017.

Etter beregninger utført av eierskifterådgiver 
Ole Christian Hallesby, ble det klart at Ung 
bonde-skatten ville gi en ekstrakostnad for 
Camilla og Henrik Røed tilsvarende om lag en 
halv mill. kroner. Derfor fikk de hast med å få i 
gang prosessen for at gårdsoverdragelsen skulle 
være mulig å gjennomføre før året var omme.

- Heldigvis hadde vi gifta oss på sommeren, og vi 
hadde allerede bestemt oss for at vi ville overta. 
Jeg husker jeg tenkte at vi på en måte hadde 
litt flaks. Hvis forslaget hadde kommet ett år 
tidligere kunne vi ikke satt i gang prosessen for 
overtakelse så raskt.

Alarmen går i Bondelaget
Generalsekretær i Norges Bondelag, Per 
Skorge, innrømmer at han også ble overrasket 
da han fikk høre om skatteforslaget. I 
regjeringsplattformen står det at regjeringen 
vil bruke målrettet skattelette for å styrke 
bondens økonomiske stilling. Forslaget innebar 
det stikk motsatte, en kraftig skatteskjerping 
og svekking av bondens økonomi. Et av grepene 
for å møte forslaget, var så raskt som mulig 
å få utført beregninger av eksterne som 
viste konsekvensene av forslaget. For mange 
bønder viste tallene om lag en halv million i 
ekstraregning ved gårdsoverdragelse.

- Dette var et skatteforslag som vi raskt så ville 
ramme unge bønder. Et annet avgjørende grep 
vi valgte, var derfor å gi forslaget et navn ut fra 
det. Vi møtte umiddelbart Venstre og KrF som 
heldigvis kom fort på banen og støttet oss. Det 
samme gjorde opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og 
MDG, sier Skorge.

Når slike store saker kommer, er det viktig å få 
mandat fra styret i Bondelaget til å prioritere. 

 - Beinhard prioritering er avgjørende for at en 
så viktig sak ikke skal drukne i alt det andre           
som vi jobber med. Vi gira hele organisasjons-
apparatet inn på å vinne denne saken, det ga 
resultater.

- Jeg ble overrasket da regjeringen i høst la fram et skatteforslag som først og fremst rammet unge bønder som ønsker å satse. Vi bestemte oss fort for å 
sette hele organisasjonen i sving, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. Arbeidet mot regjeringens forslag om en Ung bonde-skatt lyktes, og 
var en av de største seierne for landbruket i 2015.

Selv om Ung bonde-skatten ble nedstemt av 
Stortinget valgte Camilla Røed i Vestfold 
likevel å overta familiegården ved 
årsskiftet. Foto: Claudio Mariconda.
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Nei til skatteskjerpelse for unge bønder
- Jeg ble overrasket da regjeringen i høst la fram et skatteforslag som først og fremst rammet unge bønder som ønsker å satse. Vi bestemte oss fort for å 
sette hele organisasjonen i sving, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag. Arbeidet mot regjeringens forslag om en Ung bonde-skatt lyktes, og 
var en av de største seierne for landbruket i 2015.

Hele organisasjonen i arbeid
Fram mot Stortingets behandling av Ung bonde-
skatten var mange i Norges Bondelag ute i media 
og advarte mot forslaget. 

Han mener det var viktig å få vist fram konkrete 
eksempler på mennesker som ble direkte berørt 
av forslaget.

Man kan diskutere proveny opp og ned i mente, 
men til syvende og sist handler det om unge 
bønder som skal overta gårdsbruk og som må ha 
økonomi til å klare det. 

Når enden er god
I midten av desember stemte Stortinget nei til 
Ung bonde-skatten og regjeringen gikk på et 
sviende nederlag. Retretten til tross, Camilla og 
Henrik Røed overtok likevel familiegården ved 
årsskiftet. 

- Vi ble veldig glade da det endelig ble klart at 
Ung bonde-skatten ikke ble noe av. Samtidig 
hadde vi jobbet så mye med å planlegge 
gårdsoverdragelsen at vi likevel valgte å 
gjennomføre det, forteller Røed.

Camilla og Henrik driver i dag gårdbruket med 
en melkekvote på 450 tonn og kornareal på 350    
dekar, noe er leid men mesteparten eier de 
selv. God hjelp fra både foreldre og nabobønder 
har vært avgjørende for at de klarte å overta på 
så kort varsel.

Hun mener at skatteforslaget ville  fått store 
konsekvenser for unge bønder som ønsker å 
satse.

- Vi, som veldig mange andre, må  modernisere 
for å kunne fortsette drifta. Skulle vi betalt 
skatten som regjeringen foreslo, ville vi fått en 
vesentlig dårligere rente av banken og hadde 
ikke kunne gjennomføre de planlagte 
investeringene.
              
Kampen fortsetter
- Jeg vil rette en stor takk til alle støttespillerne 
som gjorde denne seieren mulig, både i 
organisasjonen og i de politiske partiene som 
støttet oss. Selv om det kan være krevende når 
det står på, så må det være lov til å si at det er 
morsomt å jobbe i en organisasjon som trøkker 
til når det trengs, sier Skorge.

Han mener imidlertid det er liten grunn for å ta 
livet med ro i 2016.

- Seieren gir meg inspirasjon og det trengs, 
for her kommer det nye slag på løpende bånd. 
Gjennomslaget i arbeidet med Ung bonde-
skatten viser at det nytter å kjempe og at vi 
er mange som står sammen for et levedyktig 
landbruk over hele landet.

Generalsekretær i Norges Bondelag, 
Per Skorge. Foto: Eivor Eriksen.

- Kort tid etter at 
vi hadde startet 
mobiliseringen av 
organisasjonen, så 
jeg resultatene. 
Medlemmer 
og tillitsvalgte 
dukket opp i 
alt fra Firda, 
Haugesunds avis, 
Fedrelandsvennen 
og Smaalens 
Avis. Synlighet og 
engasjement over 
hele landet er vår 
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Ny rapport om klimasmart landbruk

På Bondelagets årsmøte i 2015 lanserte en 
arbeidsutvalg rapporten ”Klimasmart og 
bærekraftig matproduksjon”. Rapporten gir flere 
anbefalinger til videre arbeid med et fossilfritt 
og klimasmart landbruk, både til næringa selv 
og til politikere og andre beslutningstakere. 
Arbeidet følges videre opp i 2016.

Markedsordningene fungerer

I 2014 satte daværende landbruksminister Sylvi 
Listhaug ned et utvalg som skulle gjennomgå 
markedsordningene og legge fram forslag til 
alternative måter å balansere råvaremarkedene 
på. Utvalget skulle vurdere behovet for 
markedsbalansering og ta stilling til om systemet 
kunne avvikles. Utvalget leverte sin rapport i 
juni 2015. 
 
Et samlet utvalget konkluderte i sin rapport 
med at dagens markedsordninger fungerer 
etter hensikten: De sikrer avsetning for 
bondens produkter, gir bonden sikkerhet for 
pris og demper prissvingninger. Evalueringen 
påviser heller ingen negative effekter av 
markedsordningene, verken for forbruker 
eller for konkurransen i markedet. Samtlige 
representanter i utvalget som representerte 
matkjeden for mat, bonde, matindustrien 
og dagligvarehandelen, slår fast behovet 
for markedsordninger. Et mindretall av 
utvalgsmedlemmer utenfor verdikjeden for 
mat vil avvikle ordningene. Landbruks- og 
matdepartementet sendte rapporten på høring i 
juli 2015. 

I sin høringsuttalelse støttet Norges Bondelag 
utvalgets konklusjon om at ordningene med 
markedsbalansering har bidratt til sikkerhet 
for pris og avsetning for bonden. Vi er 
videre enige i utvalgets konklusjon om at 
mottaksplikten i ordningene er en forutsetning 
for landbruk i hele landet og støtter det 
såkalte ”forenklingsalternativet” som utvalget 
presenterte. Regjeringen vil komme med sine 
vurderinger i den varslede Stortingsmeldingen 
om jordbruk.
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rovdyrprosjekt på Fosen viste at tapene her er 
betydelig høyere enn andre steder. Bondelaget 
krevde at det må åpnes opp for skadefelling 
av kongeørn på lik linje med andre store 
rovdyrarter.

Rovdyrangrepene totalt sett ble noe mindre i 
2015 enn året før. Dette skyldes hovedsakelig 
mindre gaupe, mindre innvandring av bjørn fra 
Sverige og flere smågnagere i fjellet, hvilket har 
ført til at jerven har tatt mindre sau. Tapene til 
ulv er fortsatt store. 

Sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
og Norsk Sau og Geit har Norges Bondelag 
etablert prosjektet for forebyggende og 
konfliktdempende tiltak (FKT-prosjektet) som 
skal gå fram til januar 2018. Det overordnede 
målet med prosjektet er å gjennomføre tiltak 
som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og 
samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa 
og rovviltforvaltningen. I 2015 ble blant annet 
arrangert et seminar om psykisk helse og stress 
for sauebønder i rovdyrområder i regi av FKT-
prosjektet.

Rovdyråret 2015
Evaluering av rovviltforliket og krav om tiltak for å få ned jervebestanden var blant 
rovdyrsakene som preget 2015.

Klima- og miljødepartementet varslet i 2015 at 
de ville evaluere den regionale forvaltningen 
i rovviltforliket og gav oppdraget til Norsk 
institutt for naturforskning. Norges Bondelag 
krevde at landbrukskompetanse måtte inngå 
i evalueringen for å vurdere forlikets mål 
om at både hensyn til rovdyr og beitebruk 
skal ivaretas. Resultatet ble at daværende 
landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 
gav NIBIO i oppdrag å evaluere hvordan 
rovdyrpolitikken påvirker beitenæringene og 
reindrifta. Regjeringen la våren 2016 fram en 
stortingsmelding om ulveforvaltning i Norge som 
skal vedtas i løpet av 2016.

Jervebestanden lå i 2015 langt over 
bestandsmålet og Bondelaget krevde flere 
tiltak for å få bestanden redusert. Klima- og 
miljødepartementet kom oss i møte med å 
innføre prosjektområder for mer effektiv 
jervejakt og hiuttak.

Tapene til kongeørn økte i 2015, og blant 
annet ble det registrert store tap av sau til 
kongeørn på Fosen i Rissa kommune. Et eget 

Askeladdprisen deles ut årlig til ungdom 
under 35 år, som er i ferd med, eller som 
har etablert næringsvirksomhet på bygdene. 
Live Skinnes (29) ble tildelt prisen for 2015 
på Bondelagets årsmøte. Skinnes er fra 
Krødsherad i Buskerud, og er initiativtaker 
bak og en av bloggerne på gardsfruene.no, i 
tillegg til å drifte nettverket Bryllupsbygda. 
Skinnes mottok prisen for sin framsnakking 
av livet på bygda og for sine kreative pro-
sjekter med store ringvirkninger utover egen 
gård og bygd. Prisen er på kr 30 000.

Askeladdprisen 2015

Live Skinnes mottar Askeladdprisen
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Bondelagskokken

Under åpningen av International Grüne Woche i 
Berlin i januar, ble Karla Linhave Siverts utnevnt 
som Bondelagskokk, den tiende i rekken. Siverts 
er til daglig kjøkkensjef på bydelsrestauranten 
Smalhans på St. Hanshaugen. Som kokk er 
Siverts kjent for sitt fokus på å bruke alle deler 
av dyret, særlig de delene som trenger litt 
lenger tilberedningstid.  

Bondelaget brukte Bondelagskokken til 
flere oppdrag i 2015; årsmøtemiddagen 
på Lillehammer, kampanjefrokost for 
Stortingspolitikere i mars, avslutningsmiddag 
under ØKOUKA i Oslo, og til andre oppdrag der vi 
ønsker å synliggjøre norsk matproduksjon.  

Siverts har vært synlig i sosiale medier, og 
har også hatt fast matspalte i Dagbladet og 
matbladet NORD.

Mer mat på norske ressurser

I februar 2015 la Matpolitisk utvalg i 
Bondelaget frem en rapport om forutsetninger 
for bærekraftig matproduksjon og gode 
forbrukerrelasjoner i framtida. 
 
Utvalget pekte på en rekke hovedmål for en 
bærekraftig matpolitikk som gir trygg og ærlig 
mat til alle: 

• Produksjonsøkningen av norsk mat må skje 
på en bærekraftig måte.  

• At vi skal øke sjølforsyningen av mat 
produsert i norsk jordbruk på norske 
ressurser betydelig.  

• Økt norsk kornproduksjon. 

• Norskandelen i kraftfôret i norsk 
husdyrproduksjon må øke.  

• Norsk mat skal være verdens tryggeste. 

• Jobbe mot at norsk matproduksjon skal bli 
fri for antibiotikaresistente bakterier. 

• Det er et samfunnsansvar at alle har råd til å 
kjøpe trygg og næringsrik mat.

 
Rapporten var blant annet grunnlag for 
Bondelagets innspill til den kommende 
stortingsmeldingen om norsk jordbruk.

Landbrukskvartalet bygges om – Bondelaget på flyttefot

I 2015 ble det tatt viktige beslutninger for 
ombyggingen av Landbrukskvartalet i Oslo. 
Prosjektet har høye ambisjoner om å bli et 
energivennlig kvartal med takhager, bikuber og 
honningproduksjon og med mulighet for salg 
av produkter direkte fra bonden. Kvartalet 
vil bestå av en hovedvekt av kontorer, men 
også hotell, restaurant og butikker, med en 
åpen møteplass i sentrum. I den omfattende 
utbyggingen vil Landbruksorganisasjonene flytte 
fra Schweigaardsgate 34 til Hollendergata 5, 
tidlig høsten 2016. Kvartalet i sin helhet vil stå 
ferdig rundt 2026.

Animasjon til høyre: Meieriplassen skal bli 
hjertet i det nye Landbrukskvartalet.
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                   Arrangementer

Årsmøtet 2015
Nær 300 utsendinger og gjester var til stede 
under Norges Bondelags årsmøte på Lillehammer 
10. – 11. juni 2015. Av disse var 176 utsendinger 
med stemmerett i årsmøtet. 

Årsmøtet, ofte kalt Bondetinget, ble preget 
av debatten i organisasjonen etter inngåelsen 
av jordbruksavtale med regjeringen Solberg. 
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug 
besøkte årsmøtet og la vekt på at det hadde 
vært krevende å komme fram til en avtale. 
Bondetinget hadde også besøk av KrF-leder Knut 
Arild Hareide, som gjentok garantien overfor 
landbruket om at KrF vil kjempe for vår næring. 
I tillegg var det en temadel om landbruk og 
klima, som skapte engasjement i salen. 

Gode besøkstall for Åpen Gård
Åpen gård ble i 2015 arrangert av lokale 
bondelag 90 steder i landet og fikk til sammen 
om lag 75. 000 besøkende. Både når det gjelder 
antall arrangementer og besøk er dette de beste 
tallene vi har hatt de siste åra. Tradisjonen for 
å arrangere Åpen gård står sterkt i noen fylker, 
Vestfold og Nord-Trøndelag har hatt jevnt over 
10 arrangementer årlig. I andre fylker står 
tradisjonen svakere, som i Troms og Buskerud 
med ett til to arrangement i året.  

90 nye medlemmer på fire dager
Til tider var det kaos på Bondelagets stand 
under Agroteknikk i november. Mange ville bli 
bondelagsmedlemmer og enda flere ville kjøpe 
den umåtelig populære BONDE-t-skjorta. I løpet 
av de fire novemberdagene landbrukets store 
fagmesse varte, solgte vi om lag 1000 t-skjorter 
og babybodyer, samt verva 90 nye medlemmer. 
Gledelig var det at svært mange av de nye 
medlemmene var ungdommer. Vi delte stand 
med Gjensidige, Landkreditt Bank, Nortura og 
Daldata. 

Det fantastiske graset på Matstreif 
11.-12. september deltok Norges Bondelag på 
Norges største matfestival på Rådhusplassen 
i Oslo. Bondelagets stand hadde tema «Det 
fantastiske graset». Målet var å vise alt hva som 
kommer fra gras, enten det handler om melka, 
biffen eller lammekjøttet. Vi delte ut kort med 
gras-info, og hadde plakater som viste grasets 
produkter i tegninger. Mange tok quizen som 
hadde spørsmål knyttet til gras og om norsk 
matproduksjon. Standen lykkes med å formidle 
hva norsk landbruk er, til både unge og voksne.

Gjenvalgt ledertrio på 
årsmøtet 2015

Fra  Åpen Gård på Eidsvoll

Næringspolitisk sjef Arild Bustnes verver under Agroteknikk

Kristin Ianssen og Jane Dahl Sogn sto på stand for Norges 
Bondelag på årets Matstreif
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- Norges Bondelag er ledende når det gjelder 
formidling av fagkunnskap innenfor fagområdene 
regnskap, skatt og juss for landbruket. Alle 
kursene våre har stor pågang og vi fyller opp 
omtrent alle sammen, forteller Arnstein Tveito. 

– Det kommer våre medlemmer til gode når de 
har behov for rådgivning og bistand.  

Tveito leder avdelingen for regnskap og juridisk 
service (RJS) i Norges Bondelag. Sammen 
med Ole Jacob Helmen og 12 andre ansatte 
driver Tveito et servicekontor for medlemmer, 
samarbeidende regnskapskontorer og advokater.  
I løpet av 2015 har RJS holdt til sammen 45 
kurs i skatt, eierskifte, tomtefeste, taksering, 
advokatsamling og økonomi.

1.550 deltakere på skattekurs 
Skattekurset er selve flaggskipet blant 
kursene. Kurset avholdes i samarbeid med 
fylkeskontorene, og målgruppen er Bondelagets 
samarbeidende regnskapskontorer. Årlig 
arrangeres det skattekurs over to dager i 16 
fylker. I 2015 deltok 1.550 regnskapsførere. 
Stor pågang kan skyldes at kursene omhandler 
fagområder der det stadig er endringer. 
Statsbudsjettet legger rammen for flere av våre 
fagfelt, særlig skatt er et tema der 
dagens regjering har ambisjoner om store 
endringer. Endringer i regelverk etter forslag i 
statsbudsjettet byr på nye problemstillinger og 
vurderinger som det er viktig å formidle videre 
til samarbeidspartnere, slik at de kan gi bedre 
rådgivning til våre medlemmer.  

Om lag 2.900 bønder, regnskapsførere, takstmenn og advokater har deltatt på kurs i regi av 
Norges Bondelag i 2015. - Den store oppslutningen viser at dette er av de beste kurstilbudene 
i markedet, sier Arnstein Tveito og Ole Jacob Helmen ved avdeling for regnskap og juridisk 
service.

Stor oppslutning om Bondelagets 
kurs- og rådgivningstilbud

Arnstein Tveito og Ole Jacob Helmen er fornøyd med den store interessen for Bondelagets kurs og rådgivning
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- Mye av populariteten skyldes også at kurset er 
en viktig møteplass mellom kolleger, sier Tveito. 

- Her får man diskutert faget og 
utvekslet erfaringer. Det er viktig at alle 
samarbeidskontorene holder seg oppdatert og 
har god kunnskap. 

Nye kurs om takst og økonomi i 2015
I fjor ble det arrangert to helt nye 
kurs, begge med stor oppslutning. 
Landbrukstakseringsdagene hadde omtrent 
hundre deltakere og ble arrangert i 
samarbeid med Norges takseringsforbund, en 
bransjeorganisasjon for takstmenn i Norge.

- Medlemmene har bruk for dyktige takstmenn 
for å få en vurdering av verdien på en eiendom, 
enten i forbindelse med salg eller ved skader, 
sier Ole Jacob Helmen.

Økonomidagene var det andre nye kurset i 2015, 
og her deltok 150 regnskapsførere. Samlingen 
ble arrangert sammen med Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO) og inneholdt temaer som 
produksjonsøkonomi, likviditet på 1-2-3 og 
banken og bonden. Foreleserne kom fra blant 
annet Norsk Landbruksrådgivning, Landkreditt 
bank, Tine og Nortura. 

- Kurset var et tiltak for å sette fokus på 
regnskapsførerens rolle som økonomirådgiver, 
ikke bare en utfyller av likningsskjemaer. Vi ville 
bevisstgjøre regnskapsføreren på den viktige 
rollen som rådgiver for bonden, forteller Tveito. 

Populariteten gjør at begge kursene frister til 
gjentakelse i 2016. 

Mange henvendelser på telefon 
En av medlemsfordelene i Bondelaget er juridisk 
rådgivning. Det er det mange som benytter 
seg av, og i løpet av et år kommer det mange 
telefoner inn til avdelingen. For medlemmer er 
den innledende telefonsamtalen gratis. Konkrete 
saker som innebærer avtalegjennomgang, 
prosedyre, betenkninger eller annen bistand ut 
over den innledende samtalen, salærberegnes 
eller henvises til samarbeidsadvokater.

Spekteret er vidt, sier Helmen. 

- Spørsmålene er knyttet til bonden 
som næringsdrivende, som grunneier 
og som privatperson. Det varierer i alt 
fra skatt, skilsmisser, odel, konsesjon, 

jordskifte, plansaker, ekspropriasjon og 
erstatning, tingsrett, veier, allemannsrett, 
utmarksspørsmål, gjerder og beite, 
nabokrangler, kjøpsrett osv.  

Mer oppmerksomhet rundt naturskader 
Naturskader er et tema som har vært særlig 
aktuelt i året som gikk. I løpet av året var 
det blant annet flom flere steder i Buskerud 
og Rogaland. Avdelingen merker mer pågang 
rundt temaet, og tror framtidens klimautsikter 
vil føre til at naturskader vil få ytterligere 
oppmerksomhet framover. Ny naturskadelov 
er på trappene. Den nye loven vil gi kortere 
saksbehandlingstid og endret prosess for oppgjør 
for de som rammes av naturskader.  

Fra tid til annen dukker det også opp spørsmål 
av en noe kuriøs sort. 

- En trainee på avdelingen fikk i sommerferien 
telefon fra et medlem der det hadde falt ned 
en meteor på hans eiendom. Den hadde det 
lokalet museet tilegna seg eiendomsretten til. 
Det kunne nok reises spørsmål ved om ikke 
meteoren tilhørte grunneieren. Men det ble 
ingen oppfølging av saken, ler Helmen. 

Seier i tomtefestesak 
I 2015 har tomtefeste vært et spesielt 
hett tema, og tre saker på tomtefeste har 
fått økonomisk støtte av Norges Bondelag. 
Høyesterett omgjorde 22. april sin Bøvre-dom 
fra 2007, noe som betydde en betydelig styrking 
av bortfesters rettigheter ved forlengelse av 
festekontrakter. 

- En viktig seier for grunneiere i Norge, og en 
viktig prinsippsak for Norges Bondelag, sier 
Helmen.

Helmen forventer flere spørsmål og også 
rettssaker om dette framover.  

- Lovverket er fortsatt noe uklart. Hvilket 
regelverk som skal gjelde i en gitt situasjon når 
en kontrakt løper ut, er et utømmelig tema. 
Jeg minnes hva Jon Leirfall sa i Stortinget 
under vedtagelsen av odelsloven i 1974: 
”Dette lovverket er mer til gavn for den norske 
advokatstand enn den norske bondestand!” Det 
er nok i enda større grad blitt gjeldende for 
tomtefesteloven.
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Altfor mange bønder skades hvert år i ulykker 
og andre hendelser. Landbruket har samtidig 
mange ressurser som kan brukes når krisa 
oppstår. Derfor har vi utviklet kursopplegget 
Tryggere sammen, som er informasjons- og 
kunnskapsmateriell om krisehendelser. Målet 
er at lokale bondelag enkelt skal kunne bruke 
dette til lokale møter og temasamlinger. 
Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Uvær, flom, brann, smitte, radioaktivitet og 
ulykker er stikkord for hendelser som alle ønsker 
å unngå. I 2015 etablerte Norges Bondelag 
kursopplegget og nettsiden tryggeresammen.
no. Nettstedet inneholder informasjon om 
hvordan man skal og kan møte risiko, fortalt 
av mennesker som har stått i og nær alvorlige 
hendelser eller kriser. 

- Ulykker og andre hendelser kan forebygges, 
og det er svært viktig å ha beredskapsplaner. 
Hvis alvorlige hendelser oppstår, er det behov 
for hjelp og oppfølging av de som rammes, og 
det er dette «Tryggere sammen» dreier seg om, 
sier organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges 
Bondelag. 

- Målet med prosjektet er å motivere 
medlemmer, lokallag og deres lokale nettverk 
til å samle og dele kunnskap om hvordan vi 
blir tryggere sammen, forteller Solberg.  Hun 
mener at vi på denne måten kan forsterke den 
lokale krisehåndteringen og gi økt trygghet for 
utøverne i næringen og for lokalsamfunnene 
rundt oss. 

Behov for sterkt HMS-fokus i næringa
Flere norske bønder har bidratt til å fortelle sine 
historier. Gårdbruker Harald Håkenrud skulle 
bare ta snarveien over Storsjøen for å komme 
effektivt fram med tømmertransporten. 14 år 
etterpå husker han fortsatt den rare smaken av 
isvann og det gulgrønne lyset i is- og vannskorpa 
sett fra undersida.

- Alt skjedde raskt og rykkvis. Traktoren bikket 
framover, og jeg datt mot frontruta. Med ett 
skjønte jeg alvoret i situasjonen. Vann begynte 
å trenge inn i traktoren. Hvilebrakka stengte, 
slik at bakruta ikke kunne åpnes. Sideruta! Jeg 
fikk snudd meg halvt rundt og sparket av all 
kraft mot vinduslåsen. Låsen røk øyeblikkelig, 
og høyrefoten fór ut – mellom karmen og ruta. 
Vann og is presset og fosset inn, foten satt bom 
fast! Jeg ble hengende forvridd med hodet og 
overkroppen ned mens jeg fortvilet prøvde å 
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rive løs beinet. Vann og is sprutet i ansiktet 
mens panikk-tanker fór igjennom hodet, fortalte 
Håkenrud.

Traktoren sank mot sjøbunnen på åtte meter. 
Håkenrud rakk å tenke over hvor lenge han ville 
klare å holde pusten, og på at de der hjemme 
ikke måtte bli alene. 

Det gikk heldigvis bra tilslutt. Da hytta var 
nesten helt fylt med vann, ble trykket mot 
sideruta utlignet, og foten løsnet. Håkenrud 
kom seg ut og opp. Telefonen holdt i mange 
nok sekunder til å få varslet om at han måtte 
hentes. Så kom bilen med kona og naboen, 
Håkenrud kom seg hjem, og det ble utrolig 
nok konstatert at han kun hadde overflatiske 
frostskader.

- I ettertid spør jeg meg stadig hva som hadde 
blitt utfallet hvis jeg ikke hadde vært i god 
fysisk form. Og hva hvis minstegutten, Sondre, 
hadde sagt ja til å bli med meg denne dagen. 
Dette har kommet igjen som et mareritt i mange 
søvnløse netter, fortalte Håkenrud. 

- Nettopp slike hendelser er det vi ønsker å 
unngå, sier Seniorrådgiver i Norges Bondelag, 
Inger Johanne Sikkeland som er prosjektansvarlig 
for «Tryggere sammen». - Håkenruds opplevelse 
viser behovet for et større fokus på HMS og på å 
ta trygge valg, både for seg selv og for andre.
 
Mobilisering av bønder 
Beredskap og håndtering av krisehendelser 
er et offentlig ansvar, det er kommunene og 
nødetater som utgjør kjernen i den lokale 
beredskapen. Når krisehendelser oppstår er 
det likevel flere frivillige aktører som kan bidra 
med innsats og ressurser. Dette begrenser 
skadevirkningene for samfunnet og for berørte 
personer.  
 
Mange bønder har utstyr på gården sin som kan 
være godt å ha tilgjengelig under ei krise. 
Prosjektleder Inger Johanne Sikkeland 

Harald Håkenrud har fortalt sin dramatiske historie.

forteller om et eksempel på en slik hendelse, 
der det oppsto en lyngbrann i ei bygd på en 
lørdagskveld. Lokallagslederen i Bondelaget 
sendte ut en sms via medlemsregistret der 
han ba de som hadde anledning om å stille 
opp på slukkedugnad. Det resulterte i en rask 
mobilisering av bønder, og brannen ble slukket 
etter kort tid.

- I store deler av landet er bonden en av 
naboene. «Tryggere sammen» synliggjør hvordan 
innsats fra bonden og de særskilte ressursene 
som bonden sitter på, har bidratt til å begrense 
konsekvensene av ulike krisehendelser for 
berørte lokalsamfunn, sier Sikkeland.

Bredt samarbeid for en tryggere 
landbruksnæring 
I 2015 har den sentrale delen av prosjektet vært 
utarbeiding av materiell og testing av dette via 
seks piloter i lokallag: Time Bondelag i Rogaland, 
Grue Bondelag i Hedmark, Eidsberg Bondelag i 
Østfold, Fosnes Bondelag i Nord-Trøndelag, Vefsn 
Bondelag i Nordland og tre bondelag i Gloppen 
i Sogn og Fjordane. Lokallaga har fått testet 
hele opplegget på fire samlinger. Dette har vært 
verdifullt, og gitt viktige innspill til justering og 
ferdigstilling av opplegget, som skal være helt 
klart til høsten 2016. 

- Erfaringene er positive og helt konkrete i 
forhold til hva som skal justeres, forteller en 
fornøyd prosjektansvarlig.

Samarbeidspartnere i prosjektet er 
Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Kirkens SOS, 
kommuner, lokale brannstasjoner og Norsk 
Landbruksrådgivning. Samarbeidet har fungert 
særs godt.

- Når noen ikke har det bra, eller hvis ulykken 
rammer, er det godt å få hjelp, og fint å kunne 
hjelpe. Gjennom «Tryggere sammen» har vi råd 
for de som vil bli sikrere på å møte mennesker 
som opplever store belastninger. Det å gjøre seg 
selv tilgjengelig for en prat, og hvordan å være 
en god kollega er en viktig del av prosjektet, 
sier Sikkeland.

Samlingene har følgende temaer: 
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• Beredskap i Norge
• Valgfrie temaer: uvær, flom, brann, smitte, 

radioaktivitet eller ulykker. 
• Utarbeiding av beredskapsplaner for lokalsamfunnet 

og for den enkelte bonde på den enkelte gården. 
• Den fjerde samlingen fokuserer på hvordan å støtte, 

og hvordan være et medmenneske. 



Ved utgangen av 2010 var vi 62.505 medlemmer, 
og det blir spennende å se om vi slår det tallet 
neste år, sier Lunder. Han forteller at hele 14 
fylker hadde medlemsvekst i 2015. Akershus 
hadde størst vekst i antall medlemmer, og 
var 115 flere medlemmer enn ved utgangen 
av 2014. Finnmark hadde størst prosentvis 
vekst med imponerende 9,5 prosentøkning 
i medlemsmassen. Andreas Lunder forklarer 
medlemsveksten slik: 

- Gjennom verveprosjektet Tørre å spørre har vi 
jobbet målbevisst for at våre egne medlemmer 
skal verve nye medlemmer. Fornøyde 
medlemmer er de beste ververne vi har. 

Gode medlemsfordeler gir også nye medlemmer. 
I tillegg har fylkenes egne vervekampanjer 
på slutten av 2015 hatt god effekt. Å være 
mange medlemmer gjør Bondelaget til en sterk 
organisasjon, derfor er medlemsverving viktig, 
sier han.  

Endring i medlemssammensetning  
Ved utgangen av 2015 var det registrert 18.052 
kvinnelige medlemmer i Norges Bondelag, noe 
som utgjør 29 prosent av medlemsmassen. 

- Det kan se ut som vi vil få en jevnere 
kjønnsbalanse framover, da 33 prosent av de 
nye medlemmene i Norges Bondelag i 2015 var 
kvinner, forteller Lunder.

Norges Bondelag hadde ved utgangen av 2015 hele 62.240 medlemmer, en økning på 413 
medlemmer fra 2014. - Vi må tilbake til 2010 for å finne et høyere medlemstall, forteller 
Andreas Lunder fra Norges Bondelags organisasjonsavdeling.

Stor medlemsvekst

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, verver medlemmer på landbruksmesse.
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-Hva gjelder alder ser vi at 13 prosent av 
medlemsmassen var 35 år eller yngre i 2015. 22 
prosent av medlemsmassen var 67 år eller eldre. 

Medlemssammensetningen har også endret seg 
slik at det ble 643 flere personlige medlemskap 

og 233 færre bruksmedlemskap i Norges 
Bondelag i løpet av 2015. Dette er en utfordring 
framover, da det er viktig at alle aktive 
bønder er medlemmer i en fagorganisasjon. I 
vervearbeidet er oppmerksomheten spesielt 
rettet mot nye og unge bønder.

År/medlemstall Endring 2014-2015 
Endring 2004-

2015 
Fylke  2004 2014 2015 Antall  Prosent  Antall  Prosent  

ØSTFOLD   4154 4 656 4 685 29 0,6 % 531 12,8 % 
AKERSHUS   4214 4 942 5 057 115 2,3 % 843 20,0 % 
HEDMARK   4682 5 410 5 488 78 1,4 % 806 17,2 % 
OPPLAND  5259 5 559 5 554 -5 -0,1 % 295 5,6 % 
BUSKERUD   3493 3 770 3 827 57 1,5 % 334 9,6 % 
VESTFOLD   3003 3 176 3 185 9 0,3 % 182 6,1 % 
TELEMARK   1695 1 667 1 670 3 0,2 % -25 -1,5 % 
AUST-AGDER   875 955 957 2 0,2 % 82 9,4 % 
VEST-AGDER   1223 1 162 1 169 7 0,6 % -54 -4,4 % 
ROGALAND  5860 6 377 6 446 69 1,1 % 586 10,0 % 
HORDALAND  3299 3 649 3 724 75 2,1 % 425 12,9 % 
SOGN OG FJORDANE   3868 3 751 3 755 4 0,1 % -113 -2,9 % 
MØRE OG ROMSDAL   3542 3 323 3 307 -16 -0,5 % -235 -6,6 % 
SØR-TRØNDELAG  4213 4 225 4 226 1 0,0 % 13 0,3 % 
NORD-TRØNDELAG   5256 5 090 5 063 -27 -0,5 % -193 -3,7 % 
NORDLAND   3102 2 842 2 806 -36 -1,3 % -296 -9,5 % 
TROMS   931 927 942 15 1,6 % 11 1,2 % 
FINNMARK   289 346 379 33 9,5 % 90 31,1 % 

Sum  58 958 61 827 62 240 413 0,7 % 3 282 5,6 % 
 

Medlemsutvikling i fylkesbondelaga

Lokallaga
Ved utgangen av 2015 hadde Norges Bondelag 
525 lokallag, tre færre enn ved utgangen av 
2014. Nedgangen skyldes sammenslåing av 
lokallag. 

Bamble Bondelag kåret til Årets lokallag
Alle fylkeslag nominerte et lokallag som 
kandidat til Årets lokallag i Norges Bondelag. På 
årsmøtet i 2015 ble Bamble Bondelag i Telemark 
kåret til Årets lokallag i Norges Bondelag. Prisen 
er på 30.000 kr og ble delt ut på grunnlag av 
høyt aktivitetsnivå og godt organisasjonsarbeid. 

- Juryen trakk fram at Bamble Bondelag har 
mange sosiale aktiviteter, jobber målretta 
mot media, er aktive på kampanjedager og 
har en høy organisasjonsgrad. Laget hadde en 
medlemsvekst på 9 prosent i 2014, forteller 
Andreas Lunder.

Morten Rogn fra Bamble Bondelag mottok prisen for Årets Lokallag
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Min side og Mitt lokallag
Ved utgangen av 2015 hadde om lag 6.000 unike 
brukere logget seg på Min side. På Min side 
kan medlemmene endre personopplysninger, 
se kontingentgrunnlag og faktura, finne 
kontaktinformasjon til lokallaget og få tilgang til 
avtaleverk og standardavtaler. Samarbeidende 
regnskapskontor og advokatkontor har også 
tilgang til Min side. Tillitsvalgte har tilgang til 
Mitt lokallag, der man blant annet kan hente ut 
medlemslister og medlemsstatistikk. 

Medlemskontingent
Samla kontingent til Norges Bondelag og 
Bondelagets Servicekontor AS i 2015 var 122,9 
mill. kr, om lag 0,3 mill. kr bedre enn budsjett. 
Betalingsprosenten for 2015 var på 98 prosent, 
og gjennomsnittskontingenten for de som 
betalte var 1.974 kr, mot budsjettert 1.980 kr.

 

Årets verver 
Tor Arne Liland fra Sirdal Bondelag i Vest-Agder 
vervet 19 nye medlemmer til Bondelaget i fjor! 

- Jeg treffer jo en del folk, svarer Liland på 
spørsmål om hvordan han har klart dette. 
Liland er bosatt på en liten plass, og jobber ved 
siden av gården som byggmester og leiekjører. 

I jobben kommer han fort i snakk med mange 
forskjellige mennesker.  

- Jeg begynte vel egentlig bare med to-tre stykk 
som jeg visste var interessert, også gikk det 
videre derfra. De som bor på landsbygda ser 
at bøndene har en viktig plass i lokalmiljøet, 
de jeg har snakket med er veldig positive og 
imøtekommende.

Liland er klar på hvorfor han ønsker å verve til 
Bondelaget: 

-Jeg føler det er en av de organisasjonene som 
jobber for at bøndene skal få det bedre. Det er 
jo egentlig ikke noen annen måte å jobbe for 
å få bedre rammebetingelser og for å få opp 
inntektsnivået. Det er nå spesielt viktig med 
den strukturen regjeringen ønsker framover, 
med et ensretta fokus på størrelse og mengde. 
Fokuset må også ta høyde for vedlikehold av 
kulturlandskap og bosetting, og det å skape et 
miljø og levende bygder. Det er viktig at det 
ikke blir sånn at de største gårdene får mest å si 
i styre og stell. De små har også en stemme. Vi 
trenger begge deler, både de store og de små, 
for å kunne ha landbruk i hele landet.
Motivasjonen bak vervinga ligger i å gi folk 
kunnskap og forståelse for hvorfor det viktig 
med norsk landbruk. Selv bor Liland i en 
landbrukskommune, men han sier at det likevel 
er skolebarn i bygda som ikke veit hvor maten 
kommer fra og hvorfor bonden har en viktig 
jobb.  

- I den politiske situasjonen vi er i nå, er det 
viktigste at folk forstår at bønder er viktig. 
Viktigere enn å kreve mer lønn. Hvis ikke folk 
forstår det så har vi tapt allerede der, sier han. 

- Jo flere som snakker næringen opp og frem, 
jo bedre er det. Derfor er det også viktig med 
personlige medlemmer. Tenk deg dersom de 
ca. 60.000 medlemmene i Bondelaget forteller 
om landbruk og sin situasjon til 5-6 personer 
uten direkte tilknytning til landbruket! Det 
viktigste fremover er nok å drive aktivt med 
opplysning til den vanlige forbrukeren, slik at 
de forstår viktigheten av at det er norsk mat i 
butikkhyllene. 

Liland sier at den beste måten å verve flere 
medlemmer til Bondelaget på er å fortelle 
om hvorfor norskprodusert mat er viktig for 
beredskap og bosetting.  

- De aller fleste får en aha-opplevelse når man 
hører hva vi får for melka i forhold til hva de tar 
betalt i butikken. Det er veldig mye å ta igjen, 
sier han.

Tor Arne Liland er årets suverent beste verver. Han mottok 
blomster og skryt fra organisasjonssjef Finn Aasheim i Agder. 
(Foto: Øystein Moi)
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Tillitsvalgte 
 
Styret i Norges Bondelag  
 

Leder 
Lars Petter Bartnes 

1. Nestleder     
Kristin Ianssen  
 
2. Nestleder  
Brita Skallerud   

Medlemmer 
Einar Frogner   
Bjørn Gimming  
Gunn Jorunn Sørum  
Jan Gunnar Eilertsen 
Marna Ramsøy  
Arnstein Røyneberg  
Nils Asle Dolmseth   
Oddveig Gikling-Bjørnå 

 

Varamedlemmer 
 
1. Varamedlem   
Birte Usland    

2. Varamedlem  
Torbjørg Austrud  

3. Varamedlem                      
Einar Myki  
 
Ordfører    
Arne Magnus Aasen 

Varaordfører 
Kjerstin G. Lundgård   

 

 

Oversikt over representasjon i  
valgnemnda og utvalg er  
tilgjengelig på www.bondelaget.no 
under «om oss» -> «Tillitsvalgte» 

 

 

 

 

 

Fylkesledere i Norges Bondelag 
 

Finnmark Bondelag 
Grete-Liv Olaussen 

Troms Bondelag 
Asgeir Slåttnes 

Nordland Bondelag 
Bernt Skarstad 

Nord-Trøndelag Bondelag 
Asbjørn Helland 

Sør-Trøndelag Bondelag 
Lars Morten Rosmo 

Møre og Romsdal Bondelag 
Inge Martin Karlsvik 

Sogn og Fjordane Bondelag 
Anders Felde 

Hordaland Bondelag  
Frøydis Haugen 

Rogaland Bondelag 
Ola Andreas Byrkjedal 

Vest-Agder Bondelag 
Tor Erik Leland 

Aust-Agder Bondelag 
Erik Fløystad 

Telemark Bondelag 
Aslak Snarteland 

Vestfold Bondelag 
Thorleif Müller 

Buskerud Bondelag 
Egil Chr. Hoen 

Oppland Bondelag 
Trond Ellingsbø 

Hedmark Bondelag 
Erling Aas-Eng 

Akershus Bondelag 
Sigurd Enger 

Østfold Bondelag 
Martha Irene Mjølnerød  



Ansatte
Ansatte ved hovedkontoret

Norges Bondelag
Ansatte totalt: 10 (9,2 årsverk)

Bondelagets Servicekontor AS
Ansatte totalt: 105 (97,6 årsverk)
Ansatte sentralt sekretariat: 51 (50,2 årsverk)
Ansatte ved fylkeskontorene: 54 (47,4 årsverk)

Ledelsen
Generalsekretær: Per Skorge
Ledergruppen består av generalsekretær, 
næringspolitisk sjef, ass. næringspolitisk 
sjef, administrasjonssjef, organisasjonssjef, 
kommunikasjonssjef og sjef for avdelingen for 
regnskap og juridisk service. Styresekretæren er 
sekretær for ledergruppen.

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonssjef: Jardar E. Flaa 

Personalenheten
HR-rådgiver: Catharina B. Andersen

Sentralbordet
Førstekonsulenter: Mona Sandnes og Inger Sletmoen 

Ekspedisjonen
Ekspedisjonsleder: Cato Ørsal

Førstekonsulent: Terje Benjamin

Økonomiseksjonen
Økonomisjef: Leif Egil Slåtten 
Seniorrådgiver: Kin Sum Chang (fra 1.10.15) 
Rådgivere: Håkon G. Kvamme (til 31.7.15), Petter 
Hansen (til 30.1.15) og Solveig Weser Kvidal (fra 
1.5.15).
Førstekonsulent: Unni Wolden Staver 

Seksjonen for IKT og arkiv
IT-sjef: Terje Lystad
Rådgivere: Tom Hannigan, Atle Johannesen og Berit 
Johnsen (arkivansvarlig)

Organisasjonsavdelingen
Organisasjonssjef: Astrid Solberg
Styresekretær: Åse Berit Valle  
Seniorrådgivere: Solveig Skogs og Inger-Johanne 
Sikkeland
Rådgivere: Andreas Lunder, Pål-Arne Oulie, Gunn 
Mari Galleberg og Ole Ramshus Sælthun  
Vikar: Elise Larsen (fra 1.1.15) og Inger Johanne 
Sveen (fra 5.10.15)
Prosjekt: Kaja Heltorp (til 30.1.15)

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef: Lise Boeck Jakobsen 
Seniorrådgiver: Inger Johanne Sæterbakk 
Rådgivere: Guro Bjørnstad, Ole Marius Aune Sandmo 
(permisjon fra 29.06.15-23.09.15), Marthe Haugdal 
(til 12.6.15) og Elisabeth Sæther (fra 1.12.15)

Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS)
Avdelingssjef: Arnstein Tveito
Rådgiver: Liv Ellen Fischer 
 
Juridisk fagseksjon
Advokat/juridisk fagsjef: Ole Jacob Helmen
Advokater: Alfred Schøyen og Erlend Stabell Daling
Advokatfullmektig: Kristin B. Eid

Faggruppe for skatt
Advokater: Rune Rylandsholm og Anders Bjørnsen 
(permisjon fra 1.10.15 til 30.9.16) 
Advokatfullmektig: Marianne Elisabeth Imerslund
Rådgiver: Elling Bjerke 

Faggruppe for regnskap og driftsøkonomi
Fagsjef: Knut Andresen
Rådgivere: Sigurd Løland, Jon Sigurd Tuset, Pål 
Kristian Ormstad og Britt Johanne Østby (til 1.6.15)

Næringspolitisk avdeling
Næringspolitisk sjef: Arild Bustnes (stedfortreder for 
generalsekretær)
Ass. næringspolitisk sjef: Anne Thorine Brotke 
(permisjon fra 11.7.15 til 28.2.16)  
Seniorrådgivere: Finn Erlend Ødegård (ass. 
næringspolitisk sjef under Brotkes permisjon), Harald 
Velsand, Per Harald Agerup, Anders Huus, Hildegunn 
Gjengedal, Amund Johnsrud, Ane Kismul, Anja Fyksen 
Lillehaug (fra 1.6.15) og Ingrid Melkild (til 28.2.15).
Rådgivere: Mina M. Johansen (permisjon fra 1.3.15 
til 1.3.2016), Elin Marie Stabbetorp, Kari Marte 
Sjøvik, Svein Guldal og Fridtjof Denneche (vikar fra 
17.8.15)
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Ansatte på fylkeskontorene

Akershus
Organisasjonssjef: Toril Wikesland
Rådgiver: Anders Klaseie
Førstekonsulent: Anette Isaksen (fra 1.6.15)

Østfold
Organisasjonssjef: Nina Glomsrud Saxrud (til 1.2.15) 
og Mina Mjærum Johansen (fra 1.3.15)
Rådgiver: Camilla Grefsli
Førstekonsulenter: Anne Guro Syversen

Hedmark
Organisasjonssjef: Margrete Nøkleby  
Rådgiver: Guro Breck
Førstekonsulent: Anne Rustad

Oppland
Organisasjonssjef: Ola Råbøl
Rådgiver: Astrid Simengård
Førstekonsulenter: Jorunn Løvdal og Tåle Willerud

Buskerud
Organisasjonssjef: Wenche Redzepi 
Seniorrådgiver: Ole Andreas Lilloe-Olsen
Rådgiver: Sissel Røed Waaler
Førstekonsulent: Eldor Bjerke

Vestfold
Organisasjonssjef: Elin Røed 
Rådgiver: Amund Kind
Førstekonsulent: Elisabeth Larsen 

Telemark
Organisasjonssjef: Jan Thorsen
Rådgiver: Bergit Li

Agder
Organisasjonssjef: Finn Aasheim 
Rådgiver: Øystein Moi
Førstekonsulenter: Turid Breistøl

Rogaland
Organisasjonssjef: Olav Sande
Rådgiver: Marianne Osmundsen
Førstekonsulenter: Are H. Braaten og Ruth Soma (fra 
4.5.15)

Hordaland
Organisasjonssjef: Lars Peter Taule
Rådgivere: Geir Totland og Maria M. Skjold

Sogn og Fjordane
Organisasjonssjef: Merete Støfring
Rådgivere: Anita Sæther og Marita Skeie

Møre og Romsdal
Organisasjonssjef: Arnar Lyche 
Rådgivere: Arild Erlien og Rose Bergslid
Førstekonsulent: Atle Frantzen
Prosjektleder: Per Eldar Nakken (til 31.3.2016)

Sør-Trøndelag
Organisasjonssjef: Jon Gisle Vikan
Rådgiver: Berit Storrø
Førstekonsulenter: Anne Kindseth Føll og Gunn I. 
Stokke (permisjon til 31.10.19)

Nord-Trøndelag
Organisasjonssjef: Anne Marit Igelsrud (vikar fra 
1.8.15), Marit Haugen (permisjon fra 1.8.15 til 
23.4.17)
Rådgivere: Brita Buan, Pål-Krister Vesterdal Langlid 
og Ove Magne Ribsskog 
Prosjektledere: Ove Magne Gundersen (fra 1.9.15) 
og Anne Grete Rostad (til 31.12.15)

Nordland
Organisasjonssjef: Geir Jostein Sandmo
Rådgivere: Hilde Furuseth Johansen og Vidar Bentsen 
(Prosjekt Utmark)
Førstekonsulent: Linda M. Berg Nordlie

Troms
Organisasjonssjef: Unni Hellebø Andreassen 
Rådgiver: Ajna Nystad
Førstekonsulent: Anita Skånhaug 

Finnmark
Organisasjonssjef: Terje Balandin (vikar fra 1.6.15), 
Veronica Andersen (permisjon fra 28.2.15 til 28.2.16)
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Konsernregnskap
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Fornøyde drøvtyggere på beite...



...og kornåkrer på flatbygdene...
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...gir god, norsk mat på norske ressurser.
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Bondesangen
Tekst: Jonas Dahl

Melodi: Rett som ørnen stiger

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord.
Der er moderstyrken, Først bak plogen gror.
Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem.
Første bonden var Hele landets far.

Jord, du er vår moder - Overalt ennu.
Skifter livets goder, Trofast bliver du.
Ligger hvor du lå, Byder hvor vi gå,
Årvisst enn i dag – Åndens underlag.

Sterk som havets bølge, Norges Bondestand
Sine fedre følge. Tro mot Gud og land.
- Bølg til tegn derpå, Blad og aks og strå.
Bølg fra støl til strand, Om vårt fedreland.


