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Årsmelding 2016 
 

Over 50 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre 
og Romsdal Bondelag fredag 11. og lørdag 12. november på Åndalsnes i Rauma kommune. (Foto: Arild Erlien) 
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 
Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 4. mars samlet 190 deltakere i Bankettsalen på Alexandra i Molde (Foto: Arild Erlien) 
 

Årsmøtet 2016 
ble holdt 4. og 5. mars på Alexandra Hotel i Molde 
     I forkant av fylkesårsmøtet var det fredag 4. mars kl. 
10.00 – 16.15 næringskonferanse med tema ”Bonden 
trengs!” med hele 190 deltakere i Bankettsalen. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene, 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 inspi-
rasjon.  
     Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, Bon-
de- og Småbrukerlaget og Fylkesmannen, og inngikk som en 
del av faglagenes fylkesårsmøter og Fylkesmannens samling 
for landbruksansatte i kommunene. Felleskostnader til 
konferansen ble dekket bl.a. av Landbruksselskapet i Møre 
og Romsdal (se program og omtale side 24) 
 
Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag åpnet fredag 4. 
mars kl. 17.00, og fortsatte lørdag 5. mars kl. 09.00 – 13.30. 
     På årsmøtet møtte det 52 personer med stemmerett, av 
disse 43 utsendinger fra 33 lokallag, ordfører i årsmøtet 
Oddvar Tynes, styremedlem i Norges Bondelag, Oddveig 
Gikling-Bjørnå, 5 i fylkesstyret og 2 fra Bygdekvinnelaget.  
     Totalt deltok det 72 personer på fylkesårsmøtet. Invi-
terte gjester og påmeldte uten stemmerett var styremed-
lem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg, æresmedlem-
mene Guttorm Kjelsvik, Gunnar Waagen og Gunnar 
Wentzel, 1. vara til styret Vegard Smenes, varaordstyrer 
Trond Malmedal, 2 fra valgnemnda som ikke var utsending 
til årsmøtet og 5 fra fylkeskontoret.  
     Videre deltok leder i eierutvalg Tine Midt, Kenneth Høy-
ning, styremedlem i Felleskjøpet Agri, Wenche Ytterli, fyl-
kesleder i TYR, Asbjørn Dahlen, fylkeskontakt i Landkreditt, 
Othild Tjugen, kommunikasjonsrådgiver i Norsøk, Anita 
Land, 4H-årsmøteordfører, Aud Solveig Malmedal og fylkes-
leder i Nei til EU, Ole Ø. Kvalheim. Styremedlem i Norges 
Bondelag, Oddveig Gikling-Bjørnå, møtte også for Nortura. 
     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra sam-
arbeidende organisasjoner var blant de 190 deltakerne som 
deltok bare på næringskonferansen fredag. 

     Fredag 4. mars kl. 17.00-18.00 godkjente årsmøtet års-
melding 2015, regnskap 2015, arbeids- og tiltaksplan for 
2016/2017 og budsjett 2016 
     Årsmøtet åpnet lørdag 5. mars med fylkesleders tale ved 
Inge Martin Karlsvik, og årsmøtetale ved styremedlem i 
Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg, Rogaland, om aktu-
elle faglige og organisasjonsmessige utfordringer og mulig-
heter for Bondelaget. Talene dannet grunnlag for den på-
følgende generaldebatt. 
     I generaldebatten la Averøy Bondelag fram to endrings-
forslag til fylkesstyrets uttale til jordbruksforhandlingene 
2016. Fylkesstyrets forslag ble vedtatt. 
 

Årsmøtet vedtok å sende ut en uttale: 

UTTALE: Noreg treng bonden 
Norsk landbruk har dyrehelse og matkvalitet i verdstoppen. 
Landbruk over heile landet gjev samfunnet mange fellesgo-
de. Bønder, levande bygder, dyr på beite, seterdrift, lokal-
mat og verdifullt kulturlandskap gjev store ringverknader til 
mange næringar, mellom anna til den store turistnæringa 
på Vestlandet. Kravet om effektivisering er stort. Men No-
reg har ei utforming, eit kostnadsnivå og eit klima som gjer 
mykje av jordbruket vårt krevjande å drive. Verknaden er 
intensivering og sentralisering til beste jordbruksområda. 
     I dette biletet taper den typiske vestlandsbonden. Det 
blir færre bønder som driv gardane og arbeidspresset au-
kar. Dette kan få konsekvensar for dyrevelferd og matkvali-
tet. Etter kvart vert trivsel og bulyst sett på prøve.  
     Frå år 2000 har om lag 75 000 dekar jordbruksareal gått 
ut av drift i Møre og Romsdal, eit areal tilsvarande alt jord-
bruksareal i dei store jordbrukskommunane Fræna og Eide. 
Når stadig færre bønder skal drive meir effektivt, er konse-
kvensen at tungdriven jord og verdifulle beitelandskap går 
ut av drift. Dette har vi ikkje råd til.  
     Jorda er den viktigaste ressursen i landbruket. Landbru-
ket treng investeringsmidlar som gjer det råd å gjere inves-
teringar tilpassa ressursane på garden. Dagens politikk gjer 
det ikkje økonomisk lønsamt å investere på det typiske 
vestlandsbruket. 
     På tross av dette trur regjeringa og stortinget at vi kan 
auke matproduksjonen på norske ressursar med stadig 
færre bønder. Som Ivar Aasen sa: «Nei, vesle vitet det rekk 
ikkje til».    
Noreg treng bonden.  
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Nestleder Gunnhild Overvoll (t.v.) takket av Inge Martin 

Karlsvik for mangeårig godt arbeid i styret gjennom 11 år. 
Han ble overrakt to bilderammer med bilder fra aktiviteter 
gjennom årene, og gavekort på valgfri reise. Kona Elin var 

gjest på årsmøtet og fikk blomster. (Foto: Arild Erlien). 

Avtroppende fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) takket 
Anne Katrine Jensen for 11 år i styret, derav to år som 

nestleder, og Odd Helge Gangstad for tre og halvt år som 
styremedlem. (Foto: Arild Erlien) 

 

Oddvar Mikkelsen ny fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen, Surnadal, ble valgt til ny fylkesleder 
etter Inge Martin Karlsvik, Eide, som hadde sagt fra seg 
gjenvalg etter seks år som fylkesleder.  
     Gunnhild Overvoll, Stranda, ble gjenvalgt som nestleder. 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og Vegard Smenes, Averøy, kom 
inn som nye styremedlemmer, mens Petter Melchior, 
Norddal, ikke var på valg til styret. 
     Anne Katrine Jensen, Gjemnes, hadde takket nei til gjen-
valg etter 11 år i styret. Odd Helge Gangstad, Midsund, gikk 
ut av styret da han ble valgt til Midsund-ordfører i oktober. 
     Som nye varamedlemmer ble valgt Marte Halvorsen, 
Halsa, Rita Dyrnes Flatvad, Sunndal og Tore Våde, Volda. 
 

 
Inge Martin Karlsvik (t.h.) overrakte vandrepremien som 

Aktivt Lokallag 2015 til Kjersti Fløystad Ellingsgård og Sver-
re Solli i Molde Bondelag. T.v: styremedlem i Norges Bon-

delag, Arnstein Røyneberg (Foto: Arild Erlien). 
 

Avtakking 
Under middagen om kvelden 4. mars ble Anne Katrine Jen-
sen takket for 11 år i styret, derav to år som nestleder, og 
Odd Helge Gangstad for tre og halvt år som styremedlem. 
Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrakte bilderammer fra 
aktiviteter og blomster til avtroppende styremedlemmer. 
     Nestleder Gunnhild Overvoll takket av Inge Martin Karls-
vik for mangeårig godt arbeid i styret gjennom 11 år: 2004-
2005 som 2.vara styret, 2005-2008 som styremedlem, 
2008-2010 som nestleder og 2010-2016 som leder i M&R 
Bondelag. Han ble overrakt to bilderammer med bilder fra 
aktiviteter gjennom årene, og gavekort på valgfri reise.  
 

Molde Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 
Under årsmøtet lørdag ble Molde Bondelag utnevnt til 
Aktivt Lokallag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte 
vandrepremien, trekofferten, til leder Kjersti Fløystad El-
lingsgård og kasserer Sverre Solli. Årets Aktivt Lokallag i 
hvert fylke får kr 5.000 frå Norges Bondelag. Laget går vide-
re til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. 
     Årets Lokallag har gjennom flere år vært gode på med-
lemsverving, og hatt mange og gode medlemsaktiviteter. 
     Lokallaget hadde varierte aktiviteter i 2015: Holdt 5 sty-
remøter. Uttale til jordbruksforhandlingene. Uttale til løs-
driftskravet. Studiering. Våronnmøte. Stand på butikksenter 
med kortreiste smaksprøver. Eget aksjonsmøte før jord-
bruksforhandlingene. Kontakt med alle partier om lokale 
partiprogram. Møte med kommunen om SMIL-midler. Utta-
le om interkommunalt landbrukskontor. Arrangert 7 faglige 
og sosiale sammenkomster med god deltakelse: Bondefest. 
Medlemstur til kyststien i Bud. Slåttegraut. Bondelunsj. 
Julelunsj. Påskelunsj. Værdepresjonslunsj.  
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1.2 Styret 
Oddvar Mikkelsen, Surnadal fylkesleder fra 2016 (1.vara fra 2015 og 3.vara fra 2012) 
Gunnhild Overvoll, Stranda  nestleder fra 2015 (styremedlem fra 2013) 
Petter Melchior, Norddal  styremedlem fra 2015 (2. vara fra 2011 og 3.vara fra 2010) 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta styremedlem fra 2016 
Vegard Smenes, Averøy styremedlem fra 2016 (2.vara 2015) 
Merete Bolme, Sunndal nestleder Bygdekvinnelaget 
Edvard Bele Sæterbø, Surnadal leder Bygdeungdomslaget 
 

Vararepresentanter til styret: 
1 vara: Marte Halvorsen, Halsa – valgt 2016 – møter fast 
2 vara: Rita Dyrnes Flatvad, Sunndal – valgt 2016 
3 vara: Tore Våde, Volda – valgt 2015 
 

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

1.4 Utsendinger NB-årsmøtet 2016 
1. Gunnhild Overvoll, Stranda (2015/2016) Møtt 
2. Petter Melchior, Norddal (2015/2016) Møtt 
3. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta  (2016/2017) Møtt 
4. Vegard Smenes, Averøy   (2016/2017) Møtt 
5. Marte Halvorsen, Halsa  (2016)            Møtt 
6. Rita Dyrnes Flatvad, Sunndal   (2016) 
Varautsendinger til årsmøtet Norges Bondelag for 1 år: 
1. Tore Våde, Volda 
2. Grete Skar Misfjord, Vestnes    Møtt 
3. Audun Skjervøy, Valldal 
4. Anders Øverbø, Rauma 
5. Asbjørn Dahlen, Gjemnes 
6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag 
 

 
Oddvar Mikkelsen (t.v.) ble 5. mars 2016 valgt til ny fylkes-

leder etter Inge Martin Karlsvik (Foto: Arild Erlien) 
 

1.5. Valgnemnd 
Bente B. Solenes, Gjemnes  (leder)  (2015/2016/2017) 
Anders Øverbø, Rauma  (nestleder) (2016/2017/2018) 
Knut Hustad, Ørsta    (2016/2017/2018) 
Jan Ingvar Aasen, Tingvoll   (2017/2018/2019) 
Connie Hansen Bjørnøy, Haram  (2017/2018/2019) 
Varamedlemmer for 1 år: 1) Jorunn Gunnerød, Molde, 
2) Svein Skar, Aure, 3) Petter Arne Ekroll, Skodje 

 
Mørebenken på årsmøtet i Norges Bondelag 8.-9. juni 2016 på Lillehammer: F.v.: Årsmøteordfører Arne Magnus Aasen, Ting-
voll, landbruksminister Jon Georg Dale, Volda, fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, styremedlem Oddveig Gikling-Bjørnå, 

Sunndal, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, Grete Skar Misfjord, Vestnes, 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Marte Halvorsen, Halsa, Vegard Smenes, Averøy og Petter Melchior, Norddal. (Foto: Arnar Lyche). 
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1.6. Utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte 2016/2017: 
 

Utval/arbeidsorgan: Representant 2016/2017 
Arbeidsutvalet/Mediautvalet:  Leiar, nestleiar, org sjef   

Styremedlem Norges Bondelag Oddveig Gikling-Bjørnå  

Ordførar årsmøtet Norges Bondelag Arne Magnus Aasen  

Representantskap Norges Bondelag Leiar vara nestleiar 

Landbruksselskapet M&R:  Leiar vara nestleiar 

Regionalt partnerskap landbruk M&R Leiar, org sjef 

Kulturlandskapsgruppa Landbruksavdelinga: Petter Melchior 

Småsamfunnsgruppe FMLA:  Petter Melchior 

Grøntsektoren – talsperson: Audun Skjervøy, vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget:  Marte Halvorsen 

Bygdeungdomslaget:  Gunnhild Overvoll 

Den Norske Matfestivalen, Ålesund: Anne K. Jensen (styremedlem) 

Samarbeidsutval Gjensidige:   Leiar, org sjef 

Styret Innovasjon Norge:  Anne Katrine Jensen (Styret opphørte i juli 2016) 

Rovdyrtalsperson:  Odd Bjarne Bjørdal 

Distriktsrådet HV 11:  Per Devold, Rauma   vara: Oddvar Mikkelsen 

4 H – årsmøtet:  Vegard Smenes 

Inn på Tunet:  Gunnhild Overvoll 

Samarbeidsråd landbruk Midt-Norge:  Oddvar Mikkelsen 

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

Rådgivende utvalg for verneområdestyret i Trollheimen:  Oddvar Mikkelsen (repr. for Bondelagene i M&R og 
Sør-Tr.lag) Vara: Hugo Pedersen 

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

Faglig rådgivende utvalg for Geiranger-Herdalen Inger Johanne Tafjord 

Prosjekt Grønn Forsking Midt-Norge Oddvar Mikkelsen, vara: Marte Halvorsen 

Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk M&R” Arnar Lyche 

Prosjekt "Auka sau- og storfekjøtproduksjon” Inge Martin Karlsvik 

Prosjekt ”Fortsatt gardsdrift?” Inge M. Karlsvik (Prosjektet avsluttet 31.03.16) 

Jordvern Møre og Romsdal - styret Anne Katrine Jensen. Atle Frantzen 

Landbruksmelding Møre og Romsdal - styringsgruppe Oddvar Mikkelsen 

Valgnemnda i Norges Bondelag 2017 og 2018 Gunnhild Overvoll. vara: Oddvar Mikkelsen 

Landbruk 21 i Trøndelag – styringsgruppe Oddvar Mikkelsen 

Aksjonskomiteen Norges Bondelag 2016/2017 Oddvar Mikkelsen 

Grovfôrgruppa Grønn Forskning Oddvar Mikkelsen 
 

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) 

Samarbeidende organisasjoner 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 
 

Samarbeidende advokatkontor:  
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS 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, Ålesund og Ørsta,  
og avdelingskontor på Sunndalsøra. 

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

 
 

På første styremøte etter fylkesårsmøtet er det alltid gjen-
nomgang av retningslinjer for drift av fylkeskontor og ar-
beidsmåte i fylkeslaget.  
     Alle styremedlemmene bør på forespørsel delta på mø-
ter i lokallaga. Styret vil prøve i større grad å samarbeide 
med lokallag om aktiviteter i fylket. 
     Første vara til styret blir innkalt. Talspersoner samt med-
lemmene i Valgnemnda blir invitert til ordinært Ledermøte 
og Årsmøtet og ellers når det er aktuelt. 
     Styret er arbeidsorgan for Norges Bondelag og skal 
fremme våre felles synspunkt. Fordelingsspørsmål og stra-
tegi som ikke er drøftet ligger til leder å kommentere. 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det holdt 9 styremøter, ett av disse 
som telefonmøte, og behandlet 49 saker. 
     Til fire av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredatoer, 
som er tatt til orientering i styret. 
     6 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde. 
 

14. januar hadde fylkesstyret besøk av og samtaler med 
Kenneth Høyning og Norvald Dalsbø fra Tine Eierutvalg 
Midt. 
11. februar behandlet styremøtet alle årsmøtesakene.  
1. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjonene 
til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. Styre-
møtet ble holdt på Skarstua på Skaret (se side 10) 
7. april var nyvalgt fylkesstyre samlet for første gang med 
bl.a. gjennomgang av retningslinjer for drift av fylkeskontor 
og arbeidsmåte i fylkeslaget. Rådgiver Rose Bergslid orien-
terte om arbeidet med to rapporter fra Bioforsk og Nibio 
om klima og landbruk. 
26. mai deltok utsendingene til årsmøtet i Norges Bondelag 
på Lillehammer i juni.  
19. august ble det holdt telefonstyremøte. 
8. september hadde fylkesstyret besøk av næringspolitisk 
sjef i Norges Bondelag, Arild Bustnes, som innledet på plan-
leggingsdag om ny jordbruksmelding og valget 2017. 

3. oktober var årsmøterunden i lokallagene hovedsaka. Det 
ble også orientert og vist film om Tryggere Sammen - pro-
sjektet for Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og be-
vissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet 
og landbruket står overfor. 
14. desember var det styremøte på Tine Elnesvågen sitt 
møterom i Fræna. Meierisjef Svein Arne Bjørgum orienterte 
om meierianlegget, og leder i eierutvalg Tine Midt, Kenneth 
Høyning, Gjemnes, og konsernstyremedlem i Tine, Norvald 
Dalsbø fra Stadlandet i Sogn og Fjordane, deltok i drøftinger 
med styret om aktuelle saker. 
     I tillegg til møter med vedtakssaker, har styret vært sam-
let på styreturen med Troms Bondelag 11.-12. april, og hatt 
telefonmøter 5. mai og 15. mai om jordbruksforhandlinge-
ne, og 9. desember om jordbruksmeldinga. 
 

2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2016: Foreløpig drøfting høring nærings-
politisk program 2016–2020 Norges Bondelag 
Styret tar med seg det som kom fram i drøftingene videre 
til styremøtet 11. februar når endelige uttale fra M&R Bon-
delag skal behandles. Næringspolitisk program blir drøftet i 
regionmøtene.  
 

SAK 2/2016: Høring innspill til Norges Bondelag 
om ny jordbruksmelding 
Styret mener den nye landbruksmeldinga må estimere hva 
som trengs av jordbruksareal, arbeidskraft og kapital for å 
nå fastlagte mål. Fylkesstyret ber Norges Bondelag komme 
med flere konkrete innspill enn det som ligger i høringsdo-
kumentet. (Uttalen – se side 15) 
 

SAK 3/2016: Valg til i Norges Bondelag 2016 
Styret sender brev til valgnemnda der fylkeslaget kommer 
med vurdering av aktuelle kandidater. 
 

SAK 4/2016: Matfestivalen– arrangement 2016 
Styret vedtar at M&R Bondelag arrangerer konferanse med 
tema landbruk og mat under Matfestivalen i Ålesund 2016.  

Fylkesstyret 2016/2017: 
F.v: Petter Melchior, 
Norddal, leder Oddvar 
Mikkelsen, Surnadal, 
Odd Bjarne Bjørdal, 
Ørsta, nestleder Gunn-
hild Overvoll, Stranda, 
Vegard Smenes, Averøy 
og 1. vara Marte Halvor-
sen, Halsa. 
(Foto: Arild Erlien). 
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SAK 5/2016: Motivasjonsprosjekt 
Styret vedtar mot en stemme at M&R Bondelag gjennomfø-
rer motivasjonsprosjekt. En forutsetning er at pilotprosjek-
tet finansieres med RKL-midler og BU-midler. 
 

SAK 6/2016: Skoleutvalg Gjermundnes 
Anne Katrine Jensen oppnevnes på styremøtet 14. januar 
som representant til skoleutvalget ved Gjermundnes vide-
regående skole. I forkant av oppnevningen har styret ei 
drøfting om vervet i skoleutvalget bør fordeles blant sitten-
de styremedlemmer i M&R Bondelag, ettersom Anne Katri-
ne Jensen ikke tar gjenvalg på årsmøtet i mars. 
     Alle videregående skoler skal ha skoleutvalg. To med-
lemmer skal komme fra lokalt samfunnsliv. Rektor hadde 
foreslått gjenvalg av Anne Katrine Jensen, og rådgiver Lasse 
Krogseth som ny representant fra TINE. 
 

SAK 8/2016: Regnskap 2015 
Styret vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet: Regnskapet for 
Møre og Romsdal Bondelag for 2015 er godkjent med at-
terhald 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 
 

SAK 9/2016: Budsjett 2016 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet: 
 

SAK 10/2016: Årsmelding M&R Bondelag 2015 
Styret godkjenner årsmelding for M&R Bondelag 
 

SAK 12/2016: Årsmøtet M&R Bondelag 
Styret vedtar program og sakliste, drøfter uttaler og forslag 
til redaksjonsnemnd for fylkesårsmøtet. 
 

SAK 13/2016: Vinner av Aktivt Lokallag 2016 
Styret utpeker vinner av Aktivt Lokallag 2015, som blir ut-
nevnt på fylkesårsmøtet. 
 

SAK 14/2016: Mediakurs 
Styret vil holde mediakurs med Norges Bondelag sitt opp-
legg for fylkesstyremedlemmer, kontoransatte og lokallags-
ledere. 
 

SAK 15/2016: Uttale til jordbruksforhandlingene 
Styret vedtar uttale for Møre og Romsdal Bondelag etter å 
ha behandlet forslaget til uttale i lag med representanter 
for samarbeidende organisasjoner i utvidet styremøte.  
(Uttalen – se side 10) 
 

SAK 16/2016: Etablering av Grovfòrutvalg 
Styret i M&R Bondelag støtter forslag fra Nordland Bonde-
lag om å opprette et grovforutvalg i Norges Bondelag 
 

SAK 17/2016: Søknad om støtte fra Møre og 
Romsdal Bygdeungdomslag til landsstevnet 2016 
Styret ser på arbeidet i Bygdeungdomslaget som en viktig 
del av rekrutteringen til næringa og til organisasjonsarbei-
det i landbruksorganisasjonene. Bygdeungdomslaget og 
Bondelaget har gjensidig styrerepresentasjon. Styret innvil-
ger søknaden på kr 12.000,-i støtte til arbeidet fram mot 
Landsstevnet i Surnadal 19.-24. juli 2016. Det er 10 år siste 
M&R Bygdeungdomslag arrangerte landsstevnet i Surnadal. 

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.) og nestleder Gunnhild 

Overvoll (t.h.) representerte Norges Bondelag på lands-
møtet i Norges Bygdeungdomslag i Surnadal 18.-19. juli 

2016. Her med Sigrid Bjerkset Moen (Surnadal BU), Renate 
Berg Strand (Gjemnes BU), Fredrik Stene (Surnadal BU) og 

fylkesleder i MRBU, Edvard Bele Sæterbø. 
 

SAK 19/2016: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret drøfter og vedtar fordeling av representanter til 
utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte 2016/2017. 
 

SAK 20/2016: Uttale til Bondelagets næringspoli-
tiske program 2016-2020 
Styret drøfter og vedtar innspill til Næringspolitisk program 
2016 – 2020 i Norges Bondelag. (Uttalen – se side 14) 
 

SAK 21/2016: Oppsummering av næringskonfe-
ransen og årsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføringa av konferansen og 
årsmøtet 4.-5. mars. 
 

SAK 23/2016: Aksjonsplaner 
Ideer og planer som kom fram i styrets drøfting blir tatt 
med i det videre arbeidet. Fylkeskontoret utarbeider i sam-
arbeid med Arbeidsutvalget de endelige aksjonsplanene for 
Møre og Romsdal som sendes Norges Bondelag 
 

SAK 24/2016: Valgnemnda i Norges Bondelag 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag oppnevner kandidater 
til valgnemnda i Norges Bondelag 2017 og 2018. 
 

SAK 25/2016: Sak til Norges Bondelags  
representantskapsmøte og årsmøte 2016 
Styret vil legge fram sak overfor representantskapet i Nor-
ges Bondelag om undersøkelse om dyrevelferd i båsfjøs og 
løsdriftsfjøs, og kriterier for å vurdere dyrevelferden.  
 

SAK 27/2016: Jordbruksforhandlingene 2016  
– oppsummering/videre arbeid 
Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å inngå 
avtale i årets jordbruksforhandlinger, men Møre og Roms-
dal Bondelag hadde håpet på en enda bedre avtale for å 
minske inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. 
(Se omtale og hele vedtaket side 30) 
 

SAK 28/2016: Årsmøtet i Norges Bondelag  
Styret og utsendingene diskuterte sakene som skal opp på 
årsmøtet på Lillehammer 8. - 9. juni 
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SAK 29/2016: Klima og landbruk 
Styret får orientering og drøfter arbeidet fylkeslaget og 
ulike arbeidsgrupper har utført om klima og landbruk. 
 

SAK 32/2016: Høring –Forslag om å endre  
konsesjonsloven, jordloven, odelsloven m.v 
Styret drøfter og sender høringsuttale til Norges Bondelag. 
(Uttalen – se side 13) 
 

SAK 33/2016: Ta grep-kurs 
Styret går inn for at nestleder Gunnhild Overvoll deltar på 
Ta Grep 2016/2017. Bondelaget sentralt betaler reiseutgif-
ter, opphold og daggodtgjørelse, mens M&R Bondelag 
dekker kursavgiften. 
 

SAK 35/2016: Avslag på BU-midler til dekking av 
kostnader til Vestlandsrapport 
Fylkeslaget har fått avslag på søknad til Fylkesmannen om 
støtte om utgreiings- og tilretteleggingsmidler på kr 
112.500 til utgreiinga «Vestlandsjordbruket – vinn eller 
forsvinn». Utgreiinga er et samarbeidsprosjekt mellom 
Samarbeidsrådet for Vestlandet og Møre og Romsdal Bon-
delag. Styret tar saka til orientering, og ber fylkeskontoret 
prøve å finne annen finansiering. 
 

SAK 37/2016: Deltakelse på lokallagsårsmøtene 
Styret fordeler deltakelse i lokale årsmøter. Med bakgrunn i 
stort pengeforbruk så langt i 2016 er det nødvendig å redu-
sere kostnadene i forbindelse med avvikling av lokal-
lagsårsmøtene. Dette gjøres ved at styremedlemmene 
begrenser sin deltakelse til lag i eget nærområde, og ved at 
de ansatte i større grad stiller som fylkeslagets utsending. 
 

SAK 38/2016: Plansjer årsmøterunden i lokallaga 
Aktuelle tema som kan brukes i foredrag på årsmøterunden 
lagt fram og gjennomgått i styret. 
 

SAK 39/2016: Politisk arbeid  
- ny jordbruksmelding og valg 2017 
På grunnlag av diskusjonen og innspillene i styremøtet 
arbeides det videre med aktivitetsplan med tiltak og opp-
legg for arbeidet med ny jordbruksmelding og for politiker-
kontakt fram til stortingsvalget 2017. Arbeidsutvalget avta-
ler møter med politiske partier. 
 

SAK 40/2016: Matfestivalen i Ålesund  
- Bondelagets videre engasjement 
Forpliktende avtale i forkant mellom Matfestivalen, Fyl-
kesmannen og Bondelag om arbeidsdeling og finansiering, 
er en forutsetning for at Bondelaget skal arrangere nye 
arrangement for senere år.  
 

SAK 42/2016: Innspill til jordbruksforhandlinge-
ne 2017 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i styrets drøfting til styremøtene på nyåret. Styret 
vurderer på møtet i januar, etter at regjeringas jordbruks-
melding er kjent, om utkast til uttale for jordbruksforhand-
lingene 2017 skal sendes på høring til lokallagene for end-
ringer av fylkeslagets utkast. Høringsfrist 24. februar 2017.  

 
Open Gard er populære arrangement som hvert år samler 
mange besøkende. Her fra Årø i Molde. (Foto: Arild Erlien) 
 

SAK 43/2016: Oppsummering av årsmøterunden 
Gjennomføring av årets årsmøterunde har vært vellykket 
med fordeling av styremedlemmer på møtene. Det er nyttig 
og lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag hvert 
år. Det bør være praksis at det skal være besøk på alle års-
møter fra styret eller kontoret. Både lokallagene og fylkes-
laget må fortsatt jobbe med å gjøre årsmøtearenaen så 
spennende at vi får medlemmer til å komme på møtet.  
 

SAK 44/2016: Tildeling av  
«Aktivt Lokallagsmidler» 2016 til lokallaga 
Styret fordeler kr 192.641 i Aktivt Lokallagsmidler for 2016 
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. Fylkesstyret 
oppfordrer lokallagene til å bli flinkere til å synliggjøre akti-
vitetene gjennom året ute i media og overfor andre grupper 
i lokalsamfunnet. 
 

SAK 45/2016: Aktiviteten i lokallagene.  
Fadderordning. 
Fylkesstyret og kontoret merker seg synspunktene som har 
kommet fram om at det foregår for lite i Bondelagets regi 
på Sunnmøre, og vil ha dette med seg når aktiviteter for 
2017 planlegges.  
     Styremedlemmene i Møre og Romsdal Bondelag fordeles 
med et spesielt fadderansvar for hver sine lokallag, i sam-
svar med liste nedenfor. Målet er at det skal være enklere 
for lokallaga å ta kontakt. Fadderen tar kontakt med sine 
lokallag noen ganger i året. Mellom hvert styremøte være 
kontakt med minst halvparten av lokallagene en er tildelt. 
På fylkesårsmøtet i mars legges det opp til et kort møte 
gruppevis mellom faddere og lokallagene. 
 

SAK 46/2016: Evaluering ledermøtet 
Styret er godt fornøyd med arrangementet på Åndalsnes 
11. og 12. november, og sitter igjen med et positivt helhets-
inntrykk. Både faglig og sosialt ble det et vellykket ledermø-
te med mye faglig påfyll. Et godt program ga motivasjon og 
inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.  
 

SAK 47/2016: Utvidelse av prosjektet «Auka  
sau og storfeproduksjon i Møre og Romsdal» 
M&R Bondelag støtter utvidelsen av prosjektet «Økt sau og 
storfeproduksjon i Møre og Romsdal» og utnevner Odd 
Bjarne Bjørdal til ny representant i styringsgruppa. 
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3. Nærings- og politiske saker og uttaler 
 

 
Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 1. mars 2016 på Skarstua ved Molde 

Fra venstre: 1. vara Vegard Smenes, Averøy, Oddvar Tynes, Stranda (Felleskjøpet), rådgiver Rose Bergslid, Tingvoll, Norvald 
Dalsbø, Sogn og Fjordane (TINE), nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, styremedlem Petter Melchior, Norddal, Reidar Lindset, 
Vestnes (Norsvin), fylkesleder Inge Martin Karlsvik, Eide, Audun Skjervøy, Norddal (grønttalsperson i Bondelaget), styremedlem 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, Ivar Aae, Averøy (Landbruk Nordvest), org.-sjef Arnar Lyche, Molde, Konrad Kongshaug, Averøy 

(TYR), styremedlem Oddvar Mikkelsen, Surnadal, Brit-Kari Hauger, Molde (Nortura), ass. landbrukdir. Ottar Longva, Molde 
(Fylkesmannen) og Tormod Sylte, Fræna (Felleskjøpet). (Foto: Arild Erlien). 

 

3.1. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2016 
 

Styret drøftet på styremøtet i desember 2015 fylkeslagets 
første utkast til uttale for 2016. Dette ble i desember sendt 
til lokallagene sammen med spørsmålene i studieheftet, slik 
at de kunne komme med høringsinnspill til fylkeslaget in-
nen 19. februar 2016. 
 

Fylkesleder og organisasjonssjef deltok på flere moter i 
lokallagene i forkant av fylkesstyrets behandling av uttalen. 
 

1.mars inviterte vi samvirke- og landbruksorganisasjoner 
til et utvidet styremøte. Representanter fra 9 av disse la 
fram sine viktigste saker til jordbruksoppgjøret. Disse inn-
spillene til uttalen ble lagt til grunn for styret i Møre og 
Romsdal Bondelags uttale til jordbruksforhandlingene 2016. 
 
Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 1. mars: 
Norvald Dalsbø, Stadlandet (eierutvalg Tine Midt) 
Brit Kari Eidseflot Hauger, Molde (Org-leder Nortura) 
Tormod Sylte, Fræna (distriktsrådsleder Felleskjøpet) 
Oddvar Tynes, Stranda (distriktsrådsleder Felleskjøpet) 
Reidar Lindset, Vestnes (fylkesleder Norsvin) 
Konrad Kongshaug, Averøy (nestleder TYR M&R) 
Ivar Aae, Averøy (styreleder Landbruk Nordvest) 
Audun Skjervøy, Valldal (Grønttalsperson M&R Bondelag) 
Ottar Longva (ass. landbruksdir Fylkesmannen)– observatør 

Uttalen fra styremøte 1. mars ble utdelt og drøftet på fylke-
sårsmøtet 5. mars. Framsatte endringsforslag ble nedstemt. 
     Uttalen ble gjennomgått og godkjent av styret på e-post 
etter styremøtet og årsmøtet før fristen 16. mars. 
     Også i år var det lagt opp til å svare på spørsmålene i 
studieheftet som høringsinnspill i QuestBack. 21 lokale 
Bondelag svarte via QuestBack. I tillegg mottok vi egne 
uttaler fra 5 lokallag og 8 samarbeidende organisasjoner. 
 

Uttaler fra disse 26 lokale Bondelag: Aure og Tustna BL, 
Averøy BL, Eidsdal og Norddal BL, Fræna BL, Gjemnes BL, 
Halsa BL, Hildre og Vatne BL, Hustad BL, Liabygda BL, Molde 
BL, Nesset BL, Rauma BL, Skodje BL, Stranda BL, Straumsnes 
og Tingvoll BL, Sunndal BL, Sunnylven BL, Surnadal BL, Sykk-
ylven BL, Todalen BL, Vestre Sunnmøre BL, Volda og Dals-
fjord BL, Ytre Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL, Ålvund BL 
8 samarbeidende organisasjoner: Felleskjøpet, Fjordane 
Pelsdyralslag, Grøntutval Vest, Miljøkalk A/S, Norske Land-
brukstjenester, Norsvin, Sau og Geit i M&R, TYR. 
 

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 og fra samarbeidende organisasjoner. 
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Uttale jordbruksforhandlingene 2016 
 

Oppsummering over mest prioriterte tiltakene 
I alle år har vi krevd kronemessig lik utvikling med andre 
næringer, og at gapet gradvis må tettes. Dette prinsippet 
må videreføres. Det er viktig å ha stort fokus på de over-
ordnete prinsippene. Målet må være å få til en best mulig 
avtale. Det må legges kloke strategier på hva en kan for-
handle 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 styrkes. Landbrukspolitik-
ken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt å 
bruke lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer, og da 
trenger vi mer budsjettmidler. Bonden må kunne ha levelig 
inntekt av ett årsverk arbeid uansett produksjon. Med un-
derskudd på grovfôrbasert kjøtt, og nedgang i fôrproduk-
sjonen, må vi stimulere til økt arealproduktivitet.  
 

Våre prioriterte hovedsatsingsområder er: 
 Melk – på små og mellomstore bruk 

 Storfekjøttproduksjon i distrikts-Norge 
 

Pris 
Importvernet må styrkes. Vi tåler ikke enda mer svekkelse i 
importvernet. Da klarer vi ikke å opprettholde dagens rå-
varepriser, og norsk landbruk blir sentralisert, eller historie. 
Handlingsrommet som tollvernet gir må utnyttes så mye 
som mulig. For enkelte husdyrproduksjoner er markedssi-
tuasjonen vanskelig, men for storfekjøtt skal det være rom i 
markedet for å øke prisene vesentlig. Vi tilrår også en for-
siktig økning i målprisen på melk. Prissetting må skje i sam-
råd med markedsregulator. 
 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må økes. Skal vi få jordbruksavtale må sta-
ten være villig til å bruke budsjettmidler i vesentlig større 
grad enn i fjor. Vi er skeptisk til å heve arealtilskuddene på 
grovfôr og korn. Produktiviteten må stimuleres. Store areal-
tilskudd gjør det viktigere med mye areal enn store avling-
er. Særdeles skeptisk er vi til å ta ned distriktstilskudd for å 
heve arealtilskudd (se under distrikt). Underdekning på 
storfekjøtt må innebære mer budsjettmidler til beite. Vel-
ferdsordningene må følge kostnadsutviklingen.  
     Om lausdriftskravet skal gjennomføres må det oppfølges 
av en betydelig øke i investeringsmidler, spesielt på små og 
mellomstore bruk. Disse utgjør en så stor del av volumet at 
det er nødvendig for å opprettholde produksjonen og ut-
nytte arealet. 
 

Struktur 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er viktig å bevare 
strukturdifferensieringen i husdyrtilskuddene. Det å styrke 
ordningene som stimulerer beiting er viktig med tanke på å 
bremse strukturutviklingen. Beiting er og med å legitimere 
næringa blant forbrukerne. De små brukene har de to siste 
årene hatt dårligere inntektsutvikling, denne utviklingen må 
stoppes. Alle må med videre. 

Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares. Dis-
triktstilskudd for melk, egg og kjøtt er viktigst, i tillegg til de 
ulike frakttilskuddene. 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. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor også de 
litt større brukene i forhold til kostnadene som følger med 
produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke kostnadsdri-
vende effekt på leiejord slik som arealtilskudd. De er billig å 
forvalte og lett å kontrollere.  
     De distriktsvirkemidlene vi har er viktig å beholde for å ta 
vare på landbruket i distriktsfylkene. Skal vi nå Stortingets 
målsetting om økt produksjon på norske ressurser trengs 
likevel en mer offensiv satsing. Nøkkelen ligger i det norske 
grovfôret i distriktene. Budsjettmidlene må spesielt treffe 
bruk i områder med vanskelig driftsforhold. Det er avgjø-
rende med god lønnsomhet på små og mellomstore bruk 
som bruker de norske grovfôrressursene der de er.  
 

Grovfôr og beite 
Vi ønsker at større del av fôret til drøvtyggere skal være 
grovfôr. For å få dette til er det viktig at økonomien i hus-
dyrproduksjonen er god. Det å dyrke godt grovfôr koster. Vi 
nevner drenering, beitedrift, fornying av eng og ikke minst 
arbeidskraft. Skal vi utnytte norsk grovfor og korn best 
mulig er det ikke fornuftig å øke ytelsen i melkeproduksjo-
nen ytterligere.  
     Skal produksjonen på norske ressurser økes må tilskudd 
til dyr på beite økes.   
     Flere lokallag har nevnt at økt arealtilskudd fører til økte 
leiepriser og økt spekulasjoner i arealtilskudd. 
     Fôropptakskravet på 50 % beitegras ved tildeling av bei-
tetilskudd må reduseres. Kravet kan virke mot sin hensikt. 
Det bør innføre graderte satser for ulik lengde på beite-
sesongen. For eksempel 50 % tilskudd ved 8 uker, 100 % for 
12 uker og 120 % for 16 uker.  
 

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. Fraktstøtteordningene for korn og 
kraftfôr må styrkes. Vi foreslår å innføre et nytt arealtil-
skudd – til olje- og proteinvekster. Dette må være så stort 
at det er lønnsomt på linje med korn.  
 

Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Den totale potten for investeringsmidler må økes. Det må 
målrettes mot: 

 Små og mellomstore melkebruk 

 Storfekjøttproduksjon 

 Fornying av frukttrefelt 
Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmas-
sen på grunn av stort etterslep. Det er også investeringsbe-
hov for å tilpasse beitekravet i løsdriftsfjøs. Bruksutbygging 
må i større grad tilpasses driftsgrunnlaget på garden.  
     Skal løsdriftskravet gjennomføres må en betydelig inves-
teringspakke på plass dette året. Viss ikke må kravet fjer-
nes. Investeringsfond må innføres. Det er viktig at de fyl-
kesvise tildelingene er så stor at maksrammene for tilskudd 
kan utnyttes. Fylkene må ha reell styringsmulighet over 
bruken av midlene.  
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Miljøvirkemiddel 
Grøftetilskudd: I dag teller kornareal det dobbelte av annet 
fulldyrka areal når dreneringsmidlene skal fordeles mellom 
fylkene, mens det ikke blir tatt hensyn til for eksempel 
nedbør og jordsmonn. Dette er urimelig forskjellsbehand-
ling. For mange i Møre og Romsdal vil eventuell grøfting 
være avgjørende for om jorda går ut av drift eller ikke.  
     Det må legges til rette for at også ”tilfeldig” vedlike-
holdsgrøfting kan utløse tilskudd. Ordningen med antall 
meter grøft er ikke god. Det må heller være andel av god-
kjent kostnadsoverslag. Vi ønsker å prioritere friske midler 
inn til denne ordningen. Dagens tilskuddsats er for liten til å 
utløse grøfting. Derfor må tilskuddsatsen dobles.  
     Vi må også få inn ei ny ordning med tilskudd til nydyr-
king. Dette er nødvendig for å produsere nok vinterfôr. 
Grøfting er et godt klimatiltak.  
 

Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. 
Øking i produksjonen er viktig for å demme opp for import 
og for ta ut inntektspotensialet. For å øke både legitimite-
ten og produksjon må tilskudd langt større grad stimulere 
produktivitet. Vestlandet har forutsetninger for å produsere 
en stor andel av frukt og grønt, samt kjøtt og melk, men 
skal vi nå målene om økt økologisk produksjon, må staten 
være villig til å bruke midler på dette.   
 

Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Det er i 
dag Norske Landbrukstenester som garanterer for bered-
skapen ved sykdom hos bonden. Først og fremst gjennom 
landbruksvikarordningen, men og ved bruk av ordinære 
avløsere. I begge tilfeller er det nødvendig med et visst 
volum ferie og fritid for å kunne tilby beredskap ved syk-
dom. Det er viktig at endringer som blir gjort ikke fører til: 

1. Svekket beredskap og dårligere tilgang på kvalifi-
sert arbeidskraft. 

2. Omgåelse av regelverket. 
3. Sosial dumping.  

Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 
med andre næringer. Spesielt viktig for å styrke rekrutte-
ringen. Samdriftsmedlemmer og ektefelle må kunne ta 
sykdomsavløsning for hverandre. Tilskudd til avløsning til 
ferie/fritid må løftes. Sykeavløsningen må dekke faktiske 
kostnader. Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første 
driftsår, uten krav til dokumentasjon.  
     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: Økt målpris på svinekjøtt med 20 øre per kg., for å 

dekke kostnadsveksten. Viktig å beholde saneringsordning-
en ved LA-MRSA. Distriktstilskudd på gris er viktig for å 
styrke svinemiljøene i distriktet, og bør styrkes. Økt dyre-
tallsstøtte på kr 1000 for de første 35 purkene og kr 30 for 

de første 1400 slaktegrisene. Det er også viktig at innfrakt-
tilskuddet på slakt blir økt.  

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, med fokus på økt mordyrtall. Distriktstil-
skuddet storfekjøtt må økes betydelig. Det er viktig for 
økonomien i husdyrproduksjonene at innfrakttilskuddet på 
slakt blir økt. Dette er særlig viktig for distriktene. Tilskudd 
til avlsarbeid innen kjøttfe må økes betraktelig, spesielt for 
å avle fram dyr som utnytter grovfôr og beite godt.  
     Kvalitetstillegget på storfekjøtt må styrkes.  
     Økt beitetilskudd og tilskudd ved utmarksbeite må priori-
teres.  
     Driftstilskuddet til spesialisert ammekuproduksjon er i 
dag avkortet ved 40 mordyr. Vi foreslår å øke satsene bety-
delig per mordyr i et intervall på 1-50 dyr.   

Sau: Markedssituasjonen på lam tilsier liten/ingen prisøk-

ning. Forsking og tiltak som kan minske tap av beitedyr i 
utmarka må styrkes. Vi er gjort oppmerksom på at det nå er 
funnet opp et middel som forebygger alveld. Det bør ytes 
midler slik at middelet kan utprøves og godkjennes.  
     Det er nødvendig med en streng forvaltning av rovviltbe-
standene. Tapene har gått betydelig ned og optimismen i 
sauenæringa øker i prioriterte beiteområder der rovvilt blir 
tatt ut. I yngleområdene er utviklingen motsatt. 

Kje: Oppfôring av kje kan være en stor ressurs. I dag gis det 

tilskudd på kr 300 til kje over 3,5 kg. Vi ønsker å øke til-
skuddet 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 spred-
eareal.  
 

Grønnsaker, frukt og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær. DK-
tilskuddet må minst heves til nivået det hadde før jord-
bruksforhandlingene i 2014. RMP – større andel som drifts-
vansketilskudd. I norske frukthager er en altfor stor del av 
produksjonstreene eldre enn 15 år. Nye plantesystem er 
svært kapitalkrevende i etableringsfasen. 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. 
     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, fors-
vinn. 
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Melk 
På bakgrunn av melkerapporten utgitt 2014 må melk være 
et hovedsatsingsområdene i forhandlingene. Kostnadsøk-
ningen de siste årene har vært formidabel. Med stor avgang 
av melkeprodusenter, må lønnsomheten bedres. Inntekte-
ne i melkeproduksjonen på Vestlandet er lavere enn gjen-
nomsnittet i landet. Og nedgangen i melkeproduksjonen er 
større enn i resten av landet. Målprisen må økes i samråd 
med markedsregulator. Beitetilskudd – se storfekjøtt. 
     Det er viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av 
geitemelk og geitekjøtt for å styrke produksjonsmiljøet. Det 
er et stort potensial i produkter av geitemelk. Dette må 
utnyttes bedre markedsmessig. Vi ønsker å styrke distrikts-
tilskuddet til geitemelk i klyngene med geitemelkprodusen-
ter. Det må bli slutt på å konvertere kumelk til geit.  
     Driftstilskuddet heves med kroner 15000 både på ku- og 
geitemelk.. For å utløse driftstilskudd i melkeproduksjonen 
må du minimum ha 6 kyr. Frå 6 kyr og oppover utbetales 
fullt tilskudd.  
     Bondelaget må få forbedret konkurranseevnen for norsk 
melk gjennom PU- ordningen. Det betyr blant annet å få 
fjernet all avgift på norsk yoghurt i PU systemet.  

Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Hardere beskatning på kapitalinntekter innført i 2005 må 
fjernes fordi dette slår spesielt hardt ut for personlig næ-
ringsdrivende og i særdeleshet jordbruk. Det er nødvendig 
med forutsigbarhet og stabilitet i pensjonsspareordninger. 
Lave inntekter gir for dårlige fradragsmuligheter for sparing 
i pensjon.  
     Salg av tilleggsjord til bruk i aktiv drift skal være fritatt 
for beskatning. Ikke kun tilgrensende eiendom, men i for-
nuftig driftavstand.  

Samdrifter 
Regler om driftsfelleskap må endres tilbake til gammel 
ordning, slik at samdriftmedlemmer kan ha andre hus-
dyrslag i eget foretak. Vi oppfordrer Norges Bondelag til å 
nedsette ei arbeidsgruppe som ser nærmere på samdrifts-
problematikken.  

Annet 
 Pelsdyr – viktig å styrke ferie- og fritidsordningen, 

samt 1,5 million til sertifiseringsordning. 

 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 
effektive for å sikre lønnsomhet i verdikjeden. Mar-
kedssituasjonen for tømmer i Midt-Norge er unik. In-
dustrien får ikke hentet inn nok lokalt tømmer.  

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 

 Vi ber om at det blir utredet å fjerne bunnfradraget på 
tilskuddene i bytte mot et omsetningskrav for å søke 
tilskudd. Mange får i dag store areal- og husdyrtil-
skudd uten å ha en reell produksjon. Det svekker legi-
timiteten i ordningen. Omsetningskravet må kanskje 
være forskjellig i forskjellige produksjoner.  

 Ett årsverk i landbruket er 1845 timer. Dette er be-
grunnet i kort arbeidsveg. Landbruket stiller stadig 
sterkere krav om oppfølging. Bonden er ansvarlig for 
dyr og gård, både dag og natt, hverdag og helg. Det 
bør være ulempe nok til å sette timetallet for et års-
verk til 1750 timer, likt andre arbeidstakere. 

 

 
Jurist Arnt Erik Nordheim, stortingsrepr Else-May Botten 

(Ap) og Pål Farstad (V) og advokat Erlend Stabell Daling på 
Bondelagets møte om konsesjonsloven i Molde 11. januar. 
 

3.2. Høring om konsesjons-
lov, jordlov, odelslov 
Stortingets Næringskomité behandlet 16. februar 2016 
regjeringens forslag om å oppheve konsesjonslovens pris-
kontroll og (i praksis) forslaget om å oppheve konsesjonslo-
ven. Det var ikke flertall for disse forslagene, men vedtatt at 
det skulle utredes omfattende endringer. Bondelaget send-
te utredningen på høring i fylkeslagene, som ble bedt om å 
komme med merknader til forslagene. 
     Styret i M&R Bondelag drøftet forslagene på telefonsty-
remøte 19. august, og sendte uttale til Norges Bondelag: 
     Innleiande vil vi seie at vi er litt skuffa over den bastante 
motstanden heile endringsforslaget har fått frå Bondelaget 
tilsynelatande utan vilje til å sjå på formuleringar som kan 
gjere risikoen for uheldige utslag vesentleg mindre for ein 
del av endringsforslaga.  
     Vi ser at det i denne saka både er viktig at det reint juri-
disk er klåre reglar med lite rom for skjøn men og at det blir 
lagt vekt på kva som er praktisk fornuftig og kva som kan 
vere til gagn for den aktive bonden og samla matproduk-
sjon og samstundes gjev minst mogleg risiko for uheldige 
utslag som t.d at det blir lettare å omdisponere dyrka jord 
eller at andre enn bøndene sjølve blir jordeigarar. Vi kjem 
nærare attende til det i punkta nedanfor. 
     Vi meiner elles at priskontroll og driveplikt er dei vikti-
gaste elementa knytt til overtaking av landbrukseigedom. Vi 
vil peike på at dersom lover og forskrifter inneheld formu-
leringar om forbod mot framleige, og krav om at kjøpar av 
landbruksjord som tilleggsjord sjølv må vere aktiv bonde 
(det kan t.d bety at ho er kvalifisert til å søkje om produk-
sjonstilskot) så vil det monaleg redusere faren for at utbyg-
garinteresser med tilgang på kapital kan kjøpe jordbruks-
areal eller leige det for deretter å oppfylle driveplikt ved 
framleige til andre og så kunne kjøpe etter ei viss tid 5 år 
eller 10 år.  
     Konsesjonsplikta er heller ikkje i dag noko praktisk hinder 
når ein bonde kjøper areal frå annan eigar til tilleggsjord.  
     Fylkesstyret svarte deretter på 11 konkrete spørsmål 
om temaet som Norges Bondelag ønsket svar på. 
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Sunndalspotet og fjellgarden Kårvatn var blant besøkene da styret i Troms Bondelag besøkte fylket i april (Foto: Arild Erlien) 
 

3.3. Uttale til næringspoli-
tisk program 2016-2020 
Utvalget for nytt Næringspolitisk program 2016 - 2020 i 
Norges Bondelag sendte i desember 2015 utkast til høring i 
organisasjonen. Styret i Møre og Romsdal Bondelag hadde 
foreløpige drøftinger av utkastet på styremøtet 14. januar. 
Utkastet ble tatt opp på regionmøtene med lokallaga i ja-
nuar, og lokallag som ønsket å komme med innspill til næ-
ringspolitisk program, fikk frist til 4. februar. 
     De endelige innspillene fra M&R Bondelag til Næringspo-
litisk program 2016–2020 ble vedtatt på styremøtet 7. april, 
og sendt til Norges Bondelag, slik som formulert under: 

Uttale fra Møre og Romsdal Bondelag: 
Utkast til Næringspolitisk program 2016 – 2020 for Norge 
Bondelag er gjennomlest og vurdert. Programutkastet er 
også sendt på høring til alle våre lokallag, men kun Fræna 
Bondelag har svart innen fastsatt frist. De hadde ingen 
innvendinger til innholdet. Ørskog Bondelag kom med et 
grundig og gjennomarbeidet innspill noen dager etter fris-
ten. De er kritiske til dagens landbrukspolitikk og mener det 
trengs ei kursendring. Her kommer synspunkter fra M&R: 
     Det store veivalget i landbrukspolitikken er om vår mat-
produksjon skal skje på norske ressurser/arealer, eller vide-
reutvikles på basis av stadig mer innkjøpt innsatsfaktorer. 
Husdyrproduksjonene og jordressurser løsrives mer og mer 
fra hverandre, og fôr blir kjøpt der det er billigst. Det blir 
konsesjonsgrensene som setter produksjonstaket. Dette 
bør poengteres enda sterkere. Økt matproduksjon på nors-
ke ressurser/arealer innbærer at dagens negative trend 
med arealer som går ut av drift/areal som drives dårlig - må 
snus. Det skjer ikke uten økt innsats av arbeid og kapital i 
næringa. Derimot kan Norge greie seg med et lite antall 
aktive gårdsbruk dersom dagens utvikling fortsetter.  
     At jord går ut av drift er en kjempeutfordring for jord-
vernet. Her på Vestlandet er det snakk om mye areal. Ca 
70 000 dekar i Møre og Romsdal. Den største jordbruks-
kommunen i fylket - Fræna, har til sammenligning 50 000 
dekar jordbruksjord. I tillegg drives mye jord ekstensivt. Vi 
har regnet oss fram til at ubenyttet avlingspotensial på jord 
i drift i M&R utgjør anslagsvis 225 000 rundballer. Tar en i 
tillegg med arealene som har gått ut av drift siden 2000 og 
ubenyttet beitepotensial, kan det etter våre beregninger gi 
fôrgrunnlag for produksjon av ca 5000 tonn storfekjøtt. 
     Bærekraftig bruk av ressursgrunnlaget: Denne delen av  

programmet virker lite målrettet. Det er forskerne og tek-
niske løsninger som skal berge oss. Det bør fokuseres ve-
sentlig mer på den gode agronomien og bondens gjerning 
som ressursutnytter. Matproduksjonen skal økes, samtidig 
som produksjonen må skje på en slik måte at vi bevarer 
ressursgrunnlaget. Stikkordet er god ressursutnytting. God 
utnyttelse av tilførte næringsstoffer gir stor produksjon av 
mat og liten forurensning (lave klimagassutslipp). For å få 
dette til må kretsløpstenkning få større plass i landbrukspo-
litikken. Mye matproduksjon i verden skjer ved lite fram-
tidsrettet ressurstapping. Økonomiske spilleregler stimule-
rer til det. Det er dette vi må bort fra.  
     Skal arealene utnyttes trengs det bønder der arealene 
er. Økt matproduksjon på norske ressurser innebærer at 
næringa har ei kjempeutfordring med å rekruttere bønder. 
Dette er for svakt poengtert i programmet.  
     Eksempel: En spørreundersøkelse i to av de største jord-
brukskommunene i Møre og Romsdal (Rauma og Gjemnes) 
viser at kun en fjerdedel av bøndene vil utvide drifta kom-
mende 10 år. Og det betyr mye hva naboen gjør. I noen 
bygder er det flere som satser, mens i andre områder slut-
ter alle. Dette stemmer rimelig bra med andre undersøkel-
ser i regi av Tine og Bygdeforskning.  
     Flaskehalsene for økt rekruttering må i større grad av-
dekkes og fornuftige tiltak settes inn.  
     Arealtilskudd: For å øke grovfôrdyrkingen er økte areatil-
skudd foreslått som virkemiddel. Arealtilskuddet stimulerer 
bonden til å drive mest mulig jord, og bidrar samtidig til 
økte jordleiepriser. Det stimulerer ikke arealproduktivite-
ten. Tvert i mot blir det lønnsomt å drive mye areal med 
liten avling. Og for den som skal inn i næringa eller øke 
produksjonen, er det ikke ledig areal. Arealtilskuddene er 
dermed en effektiv propp i systemet for å oppnå økt norsk 
matproduksjon på norske ressurser.  
Noen konkrete påpekninger ved behandling i fylkesstyret: 

 Skattefritak ved salg av jordbruks- og skogsareal bør 
gjelde for litt mer enn tilgrensende eiendommer. 

 Honnør til programmet for tydelig rovdyrpolitikk.  

 Velferdsordninger: Viktig at det kun er en instans å 
forholde seg til. NAV mangler kompetanse om landbruk. 

 Vi er uenig i at økte kraftfôrpriser til drøvtyggere skal 
kompenseres gjennom økt arealtilskudd – med begrun-
nelse i saksframlegget over. 

 Endre distriktstilskudd melk fra per liter til per dyr: Vi er 
positive til tankegangen men usikker på hvordan dette 
vil slå ut for enkeltbonden.  
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Styret i Norges Bondelag på båttur på Hjørundfjorden i august med Knut Hustad som guide og kjentmann (Foto: Arnar Lyche). 
 

3.4. Innspill til ny  
jordbruksmelding 
Utkast til Norges Bondelag sitt innspill til ny jordbruksmel-
ding ble 4. januar 2016 sendt fylkeslagene. De ba om syns-
punkter fra fylkeslagene, før styret i Norges Bondelag skulle 
behandle innspillet på styremøtet i februar før det ble 
sendt Landbruks- og matdepartementet. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet sine innspill 
på styremøtet 14. januar 2016, og gjorde slikt vedtak: Den 
nye landbruksmeldinga må estimere hva som trengs av 
jordbruksareal, arbeidskraft og kapital for å nå fastlagte 
mål. Norges Bondelag bør komme med flere konkrete inn-
spill enn det som ligger i dokumentet. 
 

Denne uttalen ble sendt til Norges Bondelag som innspill 
til ny jordbruksmelding fra Møre og Romsdal Bondelag: 
Utkast til innspill til ny jordbruksmelding fra Norges Bonde-
lag er gjennomlest og vurdert. Dokumentet er grundig og 
omfatter de fleste forhold i landbruket og inneholder tradi-
sjonell bondelagspolitikk. Innledningsvis blir det presisert 
veldig tydelig at matproduksjonen må økes og at en reell 
økt selvforsyningsgrad er avhengig av at økt matproduksjon 
skal være med grunnlag i norske ressurser. Videre blir det 
poengtert at gode inntektsmuligheter er det viktigste vir-
kemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål, og at det er helt 
nødvendig å øke budsjettoverføringene.  
     I Møre og Romsdal har vi utredet landbruket i 2 kommu-
ner. Situasjonen i kommunene Rauma og Gjemnes gir et 
godt bilde på situasjonen for landbruket i hele Norge og har 
derfor overføringsverdi. Kort oppsummert er status i begge 
kommunene at landbruket er inne i en negativ trend med 
redusert produksjon av melk og kjøtt, samt at mye dyrka 
mark har gått ut av produksjon. Antall bønder er kraftig 
redusert. Skal den negative trenden snus og matproduksjo-
nen økes, kreves det et skikkelig løft. Innsatsfaktorene i 
landbruket er jordbruksjord/beitemark, arbeid og kapital. 
Enkle beregninger viser at samlet arealproduktivitet er lav i 
begge kommunene og at det er fullt mulig å øke matpro-
duksjonen med 1 prosent per år i 20 år framover på eksiste-
rende jordbruksareal. Men det vil kreve økt innsats av de 2 
andre innsatsfaktorene - arbeid og kapital. Den nye land-
bruksmeldinga må estimere hva som trengs av jordbruks-
areal, arbeidskraft og kapital for å nå fastlagte mål.  
     På tross av at mye jord har gått ut av drift sier et flertall 
av bøndene at mangel på jord er største hinder for å utvide 

egen drift. Det forklares med at ledig jord ligger i så stor 
avstand fra den enkelte bonde at det ikke er tidsmessig 
og/eller økonomisk forsvarlig å drive den. Med andre ord – 
jorda ligger der den ligger og det trengs bønder der jorda 
er. På spørsmål om hva bøndene tenker om egen drift om 
10 år er det kun en fjerdedel som svarer at de vil øke drifta. 
Resten vil enten slutte eller fortsette uforandret. Vil sat-
singsbøndene greie å overta produksjonen til de som skal 
slutte og i tillegg øke kommunens samlende produksjon 
med 1 prosent per år? Vårt svar på det er nei og hovedfor-
klaringen ligger i stadig lengre transportavstander. Skal 
produksjonen økes, trengs det aktiv rekruttering av bønder. 
Det vil også gi andre positive ringvirkninger som økt syssel-
setting i distriktene og bevaring av kulturlandskapet. 
     Ellers bør dokumentet være så tydelig som mulig. Vi 
hadde gjerne sett et oppsett som skilte mer mellom bak-
grunnsinformasjon og bondelaget sine krav. Bakgrunnsin-
formasjonen kan gjerne tas ut i faktabokser. Bondelaget 
sine krav og synspunkt kan gjerne skilles ut enda 
mer punktvis tilsvarende slik det er i Næringspolitisk pro-
gram. Stortinget og næringskomiteen sine uttalelser og 
ambisjoner må tre veldig tydelig fram i dokumentet.  
     Norges Bondelag bør komme med noen flere innspill enn 
det som ligger i dokumentet. Her er særskilte punkt som 
Møre og Romsdal Bondelag mener bør være med i uttalen: 

 Lovbeskyttelse av jordbruksareal. 

 Sikre at det fortsatt blir lov å nydyrke myr, men etter 
moderne metoder. 

 Det må bli mer lønnsomt å dyrke grovfôr. 

 God drenering er helt avgjørende for arealproduktivi-
teten, og spesielt på tung jord i nedbørsrike områder. 

 At vi blir fratatt effektivitetsgevinsten. 

 Velferdsordninger bør ha et eget kapittel, og her har 
Bondelaget mange konkrete krav. For eksempel at ek-
tefeller kan avløse hverandre ved sjukdom. 

 Mer konkretisering under kapittel 10, markedsord-
ninger. Lov om god handelsskikk. 

 Kapittel om melk. Kravene må komme tydeligere fram. 

 Under kapittel 13 bør biologisk mangfold være verd et 
eget punkt, ikke bare et underpunkt under pkt 7 land-
skap. Til gjengjeld kan punkt 1 og 8 samordnes. I den 
siste hilsen vil vi gjerne tilføye at arbeidet med stor-
tingsmeldinga er viktig for bønder, næringsmiddelin-
dustri og forbrukere, men også for storsamfunnet og 
lokalsamfunn rundt bøndene, for natur, for klima og 
for reiselivet. 
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3.5. Ny Jordbruksmelding 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la 9. desember 
fram regjeringas stortingsmelding om landbruk.  
     Fylkesstyret i M&R Bondelag hadde telefonmøte om 
meldinga om kvelden kl. 19.30-20.30.  
     Det var ei orientering og drøfting av meldinga på fylkes-
styremøtet 14. desember. 
     16. desember holdt fylkesledere og organisasjonssjefene 
i de tre fylkesbondelagene Møre og Romsdal, Sogn og Fjor-
dane og Hordaland telefonmøte. Oddvar Mikkelsen og 
Arnar Lyche deltok fra Møre og Romsdal. Etter møtet ble 
det sendt brev til styret og ordfører i Norges Bondelag med 
innspill til drøftingene i det ekstraordinære representants-
kapsmøtet 11. januar 2017. Telefonmøtet ønsket at repre-
sentantskapsmøtet legger opp til en diskusjon om det vil 
være strategisk rett å arbeide for å avvise hele meldinga og 
be Stortinget sende henne i retur til regjeringa. 
     Styret i M&R Bondelag drøftet på sitt møte 4. januar 
2017 meldinga, og gjorde slikt vedtak: Jordbruksmeldinga 
er et så massivt angrep på den norske landbruksmodellen 
at styret i Møre og Romsdal Bondelag mener partiene på 
Stortinget, basert på næringskomiteens behandling av 
jordbruksoppgjørene i denne stortingsperioden, skal sende 
meldinga tilbake til regjeringa og be om ei melding som er i 
tråd med det stortingsflertallet har vedtatt.  
 

Fylkeslaget sendte i desember ut 4 leserinnlegg i samband 
med jordbruksmeldinga: 

 4. desember: Tre fylkesledere på Vestlandet: Hva med 
Vestlandet, Jon Georg Dale? 

 11. desember: Oddvar Mikkelsen: - Vi lyttar med stor 
interesse og betydeleg skepsis 

 16. des: Petter Melchior: Auka risiko for geitebøndene 

 22. desember til Sunnmørsposten: Oddvar Mikkelsen: 
Kven sit i skyttargrava no? 

 

Hva med Vestlandet, Jon Georg Dale? 
Tenk deg at du er vaktmester. Du jobber i Florø og tjener 
90 000 kr mindre enn kollegaen din i Stavanger. Er det rik-
tig? Hadde du funnet deg i det? 
     Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) presenterte 2. 
desember driftsgranskningene for regnskapsåret 2015. 
Dette er tall som viser inntektsutviklingen i jordbruket fra 
2014 til 2015 basert på regnskapstall fra 908 gårdsbruk over 
hele landet. NIBIOs tall viser heldigvis en pen økning i jord-
bruksinntekt på 13 prosent på landsbasis og NIBIO kom-
menterer det slik: «Hovudlinjene i rapporten er økonomisk 
framgang, og mest til dei største». Landbruksminister Dale 
vil nok ta æren for dette og prøve å sole seg i glansen av 
egen suksess, men det er i liten grad politikken hans som gir 
økningen. Gode avlinger av korn, gras og grønsaker har 
bidratt til økning for mange. Været har vært på vår side. 
TINE, Nortura og Felleskjøpet og de andre varemottakerne 
og leverandørene til landbruket har alle drevet sin forret-
ning godt og har gitt bøndene gode betingelser. Renteni-
vået bidrar også betydelig. Men innen alle produksjoner har 
de store brukene klart bedre inntektsutvikling enn de små. 
Dette er styrt av politikken. 
     Igjen ser vi at selv om pilene for inntektsvekst i norsk 
landbruk peker oppover, så gjelder ikke dette for vestland-

landbruket. Tvert imot har vestlandsbøndenes jordbruks-
inntekt stått i ro i samme periode. Hvorfor er det sånn? 
     Scenarioet i innledningen er realiteten for bøndene på 
Vestlandet. I snitt tjener vi 90000 kr mindre enn en bonde 
på Jæren. Vi har 277 000 kr/årsverk, altså nesten halvpar-
ten av det en vanlig lønnsmottaker får betalt for å jobbe 
like mange timer. Hadde du funnet deg i det? 
     Regjeringens politikk gir den effekten at de store bruke-
ne har fått inntektsøkning. På Vestlandet er det få store 
bruk. Vi har et krevende terreng. Jordlappene er små og 
ligger spredt mellom fjære og fjell langs fjordene og oppe i 
dalsidene slik turistene setter pris på når de reiser i lands-
delen, men det gjør at vi ikke har mulighet til å tilpasse oss 
regjeringens politikk med å bli stadig større. Den samme 
utviklingen vil vi nok se dersom vi ser på deler av andre 
fylker også. Valdres, Hallingdal, Indre Telemark osv vil vise 
samme utvikling som Vestlandsfylkene. Distriktsjordbruket 
er taperen i denne utviklinga. Vestlandet som region produ-
serer stadig mindre melk og kjøtt fordi så mange bønder 
legger ned drifta. Vi er også den regionen der mest areal 
går ut av drift og begynner å gro igjen. Turistmagneten som 
vestlandslandskapet har vært er i ferd med å gå tapt som 
resultat av en forfeilet landbrukspolitikk. 
     To landbruksministre fra Vestlandet har siden 2013 ført 
en politikk som rammer hardest i distriktet de selv kommer 
fra. Statsråd Jon Georg Dale har nå en gylden mulighet til å 
rette opp i dette. Om kort tid skal han legge frem en jord-
bruksmelding som skal peke ut retningen for norsk jordbruk 
i årene som kommer. Driftsgranskningene viser at vestland-
sjordbruket må prioriteres. Det betyr at distriktstilskudd, og 
fraktstøtte må prioriteres og at mindre bruk må få økt andel 
av landbrukets samlede inntektsøkning. 
     Erfaringene med regjeringa gjennom tre år gjør at vi ser 
fram til jordbruksmeldinga med stor interesse og dessverre 
betydelig skepsis. 

(Leserinnlegg 4. desember: Frøydis Haugen, leder 
Hordaland BL, Anders Felde, leder Sogn og Fjordane 
BL, Oddvar Mikkelsen, leder Møre og Romsdal BL) 
 

Vi lyttar med stor interesse og  
betydeleg skepsis 
Landbruksministeren snakka pent om landbrukets end-
ringsvilje og bondens framtidsutsikter da han 9. desember 
presenterte Stortingsmelding om jordbruk «Endring og 
utvikling», men i den nye jordbruksmeldinga forsøker regje-
ringa å fjerne ei rekke enkeltordningar som til saman vil 
bidra til at distriktslandbruket blir kraftig svekka, og bonden 
får større risiko. 
     Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) frå Vol-
da er ein dyktig politikar. Han har ordet i si makt og let vel 
om landbruket og vår evne til omstilling. Så vel at han nes-
ten får endringane han tek til orde for i jordbruksmeldinga 
til å høyrast tilforlatelege og ufarlege ut. Men meldinga er 
ei samling av angrep mot bøndenes forhandlingsposisjon, 
sikkerheit for inntekt og avsetning av produkta våre, pro-
duksjonsfordelinga som bidreg til kulturlandskapet og hø-
gast muleg samla produksjon, rekruttering, målretta vel-
ferdsordningar, lokal tilpasning av bruk av investeringsmid-
lar, dyrehelsa og mot landbrukssamvirka sin posisjon i høve 
til matvarekjedene.  
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Styret i Norges Bondelag besøkte geitebruket til Magnus Skjerdal (i blå skjorte) på Bjørke i august (Foto: Arnar Lyche). 

 
     Møre og Romsdal Bondelag merkar seg at i meldinga er 
det mykje god omtale om landbruket si evne til omstilling 
og effektivisering. Det norske landbruket blir framstilt som 
ein samanhengande suksess gjennom fleire tiår. Den gode 
dyrehelsa, den låge medisinbruken, eksporten av einestå-
ande avlsmateriale og gode nisjeprodukt er noko vi kan 
satse vidare på. Endringsforslaga blir framstilte med fine 
ord som framtidsretta, mangfald, effektivitet og konkurran-
sekraft, forenkling og økt produksjon på norske ressursar. 
Han ser landbruket og han ser verdiane i landbruket. Jau, 
han er ein politikar med ordet i si makt.  
Men landbruk forstår han seg visst ikkje på 
Landbruksminister Dale seier han vil landbruket vel, men 
når vi no står ved eit vegskilje går han til høgre i staden for 
å gå vidare framover. Dei endringane han tek til orde for vil 
i mange tilfelle verke motsett av det han sjølv trekkjer fram 
som positive trekk ved det norske landbruket. Sjølv om vi 
kan møtast og bli einige om ein strategi for klimatiltak i 
jordbruket og om auka bruk av utmarksbeite, så druknar 
desse positive initiativa i ei rad negative endringar som vil 
verke motsett av det Dale seier han vil. 
     Han vil legge til rette for auka rekruttering seier han. 
Tidlegpensjon vil han fjerne sjølv om det kan gjere at dei 
yngre får sleppe raskare til. Pengar øyremerkte til avløysing 
til ferie og fritid vil han kutte ut, sjølv om lite fritid er eit 
tungt argument for å ikkje bli bonde for mange unge som 
står midt oppi valet om vegen framover. 
     For dei som driv med gris, egg, geit, korn, potet eller eple 
blir inntekta litt meir usikker framover fordi vi ikkje lenger 
vil få same rett til å forhandle om prisen eller regulere ut-
bodet av varer i marknaden gjennom oppbygging eller ned-
bygging av lager. Distriktslandbruket skal prioriterast og 
produksjonsdelinga mellom korn og grønsaker på den jorda 
som er eigna til det i flatbygdene og grasbasert husdyrhald i 
resten av landet skal styrkast, seier han. Men han vil for-
enkle verkemiddelbruken og gjere den mindre treffsikker. 
Han vil ha færre omsetningsregionar for mjølk. Det vil kun-
ne føre til sterk sentralisering av mjølkeproduksjonen. Det 
vil ikkje auke den samla norske matproduksjonen. Bygdene 
med små bratte grasareal der mjølk er hovudproduksjonen 
i dag kan miste eksistensgrunnlaget sitt. 
     Han vil legge opp til at kraftfôrbaserte produksjonar som 
egg og kvitt kjøt skal sentraliserast rundt slakteri og egg-
pakkeri. Det vil auke smittepresset mellom gardane og slik 
auke medisinbruk og gjere produksjonen meir sårbar. 

     Det er meininga å få meldinga vedteke før jordbruksfor-
handlingane tek til. Vi skal ha mange og lange diskusjonar 
fram til da. Landbruket er godt rusta med dyktige folk og vi 
har gode støttespelarar. Vi skal klare å gjere dette til ei 
melding vi kan leve med framover men det krev at vi heng 
saman så vi ikkje blir hengde kvar for oss. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 11. desember) 
 

Auka risiko for geitebøndene 
I den nye Stortingsmeldinga om jordbruk «Endring og ut-
vikling» foreslår regjeringa å avvikle heile marknadsord-
ninga for geitemjølk. Det inneber at TINE ikkje lenger har 
plikt til å kjøpe geitemjølka som blir produsert, og målpri-
sen på mjølk som blir bestemt i jordbruksavtalen, og som i 
dag gjeld både kumjølk og geitemjølk, ikkje lenger gjeld 
geitemjølk. For geitebøndene betyr dette langt større usik-
kerheit. Og dei blir heilt avhengige av velvilje frå TINE. Som 
geitebonde kan du fort hamne i eit område der mjølka ikkje 
lenger skal hentast.  
     Landbruket er ei langsiktig næring med generasjonsper-
spektiv. Framtidsbonden som investerer må tenkje 20-30 år 
fram i tid og treng derfor langsiktige rammer. Møre og 
Romsdal Bondelag meiner at når regjeringa no føreslår auka 
usikkerheit for framtidig inntening og dermed auka risiko 
for geitebøndene, betyr det i praksis stagnasjon og avvik-
ling. Hele berekrafta i næringa er i fare. 
     Geitehaldet har siste ti åra vore gjennom ei rad omstil-
lingstiltak. Dette har gjort at helsetilstanden på den norske 
geita og kvaliteten på mjølka som vert produsert her er best 
i verda. Som følgje av dette har både Tine og staten opp-
muntra til investeringar i nye moderne geitefjøs, og mange 
geitebønder har tatt utfordringane og satsa – satsa stort.  
     Tine har utvikla mange nye spennande produkt basert på 
denne kvalitetsmjølka, og rundt om i landet dukkar det 
stadig opp lokalmatprodusentar med nye gode produkt 
basert på geitmjølk. Den positive trenden geitemiljøet har 
vore i siste åra har og ført til at geitekjøtet har fått ny merk-
semd, og i stadig større grad vert nytta som gourmetmat. 
     Langs smale fjordar og i bratte fjellsider med vanskeleg 
terreng er geita «sjef».  Her ryddar ho og lagar vakkert 
landskap, og gjev på den måten turistnæringa ei hjelpande 
hand. Bondegarden og eit levande setermiljø med formid-
ling, gode smakar og spennande opplevingar vekkjer stor 
interesse mellom turistar og andre besøkande.  

(Lesarinnlegg Petter Melchior 16. desember) 
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Sunnmørsposten 29. desember 2016 

 

Kven sit i skyttargrava no? 
I Sunnmørsposten 20. desember blir landbruks- og matmi-
nister Jon Georg Dale sitert på at han er bomsikker på at 
den politikken som blir presentert i jordbruksmeldinga vil 
vere svært positiv for distriktsjordbruket, og at han er skuf-
fa over at bøndene er i tvil om det stemmer. Det er ei kjent 
sak at til mindre ein kan og forstår, jo lettare er det å vere 
heilt sikker. Etterkvart som ein lærer så forstår ein at komp-
lekse samanhengar oftast gjer det vanskeleg å vere heilt 
sikker. Eg har gjennom 16 år som tilsett i kraftfôrbransjen, 
13 år som bonde og 8 år som tillitsvalgt i Bondelaget lært at 
det ofte er vanskeleg når økonomi, sosiale forhold og poli-
tikk skal resultere i beslutningar som vil definere resten av 
livet ditt.  
     Når ein skal ta beslutning om å bli bonde eller ikkje, om å 
satse og bygge nytt fjøs eller ikkje, eller om ein skal kaste 
inn handkleet og legge ned gardsdrifta, så skal beslutninga 
takast på bakgrunn av politiske signal, økonomien i dag og 
kva ein trur om framtida, og ikkje minst ei vurdering av kva 
valet ein gjer vil ha å seie for ein sjøl, for familien og for 
korleis folk rundt ein ser på ein. Vel du å bygge fjøs til 6 
eller 10 millionar har du låst deg fast til garden dei neste to 
tiåra. Da skal du vere rimeleg sikker i di sak. Når det da skjer 
det uventa at ei krakilsk og lite tilsnakkande dame med all 
sin livsvisdom erverva frå Fremskrittspartiets Ungdom blir 
landbruksminister så blir ein naturleg nok litt i tvil. Det 
betrar seg når ein jovial kar med erfaring som slaktar og 
som er glad i spelsau og gjetarhundar tek over. Men han og 
trur visst at marknadsøkonomiske teoriar let seg overføre 
til praktisk gardsdrift i bratt terreng. 
     Han trur kan hende at gardane langs kysten og i dalstro-
ka er små fordi bøndene er late eller ikkje har ynskje om å 
tene pengar på drifta si? Eg trur heller at gardane finst der i 
det heile teke fordi dei sterkaste og mest trossuge menn og 
kvinner gjennom generasjonar har bite tennene saman og 
krafsa eit sparsamt levebrød ut av nakne berget eller myra. 
Gardane kunne ikkje bli og kan fortsatt ikkje bli store, slik 
dei gjerne blir der jorda er flat, steinfri og sjølvdrenerande.  
Lettdrivne blir dei aldri og dei let seg ikkje presse inn i 
marknadsteoretiske former. Eg er ikkje sikker, men eg trur 
nok at meldinga Dale har lagt fram dessverre ikkje vil vere 
positiv for distriktslandbruket utan at han kliv opp frå skyt-
targropa han hevdar at vi sit i og sluttar å sutre over at vi 
ikkje er like begeistra som han. Han må møte oss og vere 
open for våre innvendingar så er vi, som alltid, i stand til å 
endre oss, om ikkje så villige alltid. 

     Ord i ei landbruksmelding om satsing på distrikta, priori-
tering av utmarksbeite, miljøriktig og klimasmart landbruk 
og så vidare, vil ikkje styrke korkje matproduksjonen, kul-
turlandskapet, eller distrikta, når det gjennomgåande er eit 
klart fokus i meldinga på effektiv drift og definisjonen på 
effektiv er at det skal vere minst muleg arbeidsinnsats bak. 
Vi vil gjerne fokusere på effektivitet, men vi meiner effektiv 
bruk av areala er like viktig. Vi er allereie for få bønder til å 
drive areala våre så godt som vi vil. Areala våre kan ikkje 
drivast effektivt i økonomisk fortolking av ordet. Men øko-
logisk og agronomisk kan det effektiviserast. 
     I meldinga er fleire viktige delar av sikringssystema våre 
føreslege endra eller kutta ut. Vi skal ikkje lenger få bruke 
våre eigne pengar til å balansere marknaden på viktige 
landbruksprodukt som egg, geitemjølk, poteter og epler. 
Det skal bli slutt på at ein del av pengane samfunnet betaler 
oss for å utføre eit viktig samfunnsoppdrag er øyremerka til 
at vi skal leige inn avløysarhjelp slik at vi kan få fri frå fjøset 
av og til. Avløysarane treng og sikkerheit for fast jobb og 
inntekt. Avløysarpengane er sikringa deira. Det fastsette 
inntektsmålet for bønder blir delvis omformulert i mel-
dinga, og det blir teke  atterhald om at det kanskje ikkje skal 
gjelde dersom politikarane finn det for godt. 
     Det andre ordet som blir svært mykje brukt er konkur-
ranse. Korleis er det råd å sjå for seg at vi skal konkurrere? 
Utfallet av ein konkurranse i jordbruksproduksjon er nok 
rimeleg klar, anten konkurrenten er Irland, Danmark eller 
flatbygdene ved Mjøsa. Skal landbruket på Sunnmøre over-
leve, må det vere fordi det produserer noko heilt anna enn 
desse konkurrentane, eller så må det beskyttast frå noko av 
konkurransen som marknaden fører til. I meldinga er det 
lange kapittel om kor godt den norske landbruksmodellen 
fungerer. Kvifor er det da lagt opp til at dei fleste ordninga-
ne som bidreg til dette skal endrast?  
     Vi vil gjerne diskutere meldinga di med deg, Jon Georg, 
men vi treng litt tid til å fordøye alle 162 sidene med tekst, 
og for å seie det som det er: Vi må sjå etter om det ligg 
fleire fallgruver for oss i teksten utover dei vi alt har funne 
og så skal vi ta oss tid til å drøfte det med fleire av dei som 
skal vere med å bestemme framtida vår. 
     Og til slutt, Jon Georg: Bønder sutrar ikkje, men det hen-
der vi bit tennene saman så hardt at vi får tårar i augo. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 22. desember) 
 

 
Fylkesstyrene i Møre og Romsdal og Troms på besøk 12. 
april i det nye storfjøset som Jan Erik Glåmen i Halsa har 
satt opp med plass til 120 mjølkekyr og 900 tonn i kvote. 

(Foto: Arild Erlien). 
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4   Organisasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstall 2016 
 

  Medlemsutvikling 2000-2016 og medlemstall pr. 31. desember 2016 
 

 M&R Bondelag Antall pr. 
31.12.2000 

Antall pr. 
31.12.2010 

Antall pr. 
31.12.2014 

Antall pr. 
31.12.2015 

Antall pr. 
31.12.2016 

Endring 
i 2016 

NYE 
i 2016 

 

 Molde Bondelag 112 118 122 124 123 -1 10 
 

 Vanylven og Syvde Bondelag 94 74 59 57 58 1 5 
 

 Rovde Bondelag 20 25 25 26 27 1 1 
 

 Sande Bondelag 36 23 21 21 20 -1 1 
 

 Vestre Sunnmøre Bondelag 100 86 82 80 80 0 2 
 

 Volda og Dalsfjord Bondelag 82 57 62 62 61 -1 1 
 

 Austefjord og Bjørke Bondelag 109 75 73 68 65 -3 2 
 

 Ørsta Bondelag 116 84 81 81 82 1 5 
 

 Follestaddal Bondelag 33 22 20 19 19 0 0 
 

 Hjørundfjord Bondelag 77 63 66 66 64 -2 0 
 

 Ørskog Bondelag 43 38 33 31 31 0 0 
 

 Eidsdal og Norddal Bondelag 42 52 48 46 49 3 3 
 

 Valldal Bondelag 73 62 54 55 55 0 2 
 

 Stranda Bondelag 59 61 53 56 57 1 2 
 

 Sunnylven Bondelag 81 69 69 68 67 -1 0 
 

 Liabygda Bondelag 16 21 22 20 21 1 1 
 

 Stordal Bondelag 23 30 28 28 28 0 1 
 

 Sykkylven Bondelag 94 103 92 88 91 3 5 
 

 Skodje Bondelag 49 56 55 52 55 3 8 
 

 Giske Bondelag 60 52 53 53 55 2 4 
 

 Hildre og Vatne Bondelag 50 37 47 45 44 -1 2 
 

 Ytre Haram Bondelag 51 38 37 38 41 3 3 
 

 Vestnes Bondelag 128 129 137 131 126 -5 4 
 

 Rauma Bondelag 170 172 163 162 166 4 8 
 

 Nesset Bondelag 122 91 85 83 81 -2 4 
 

 Midsund Bondelag 27 27 25 26 22 -4 0 
 

 Harøy og Fjørtoft Bondelag 28 19 17 17 17 0 0 
 

 Gossen Bondelag 40 46 47 47 50 3 4 
 

 Fræna Bondelag 151 141 133 135 137 2 5 
 

 Hustad Bondelag 109 97 88 88 84 -4 3 
 

 Eide Bondelag 94 76 78 76 74 -2 4 
 

 Averøy Bondelag 167 148 128 126 142 16 20 
 

 Frei Bondelag 17 19 21 25 25 0 1 
 

 Gjemnes Bondelag 185 174 168 164 157 -7 3 
 

 Straumsnes-Tingvoll Bondelag 153 164 161 165 169 4 9 
 

 Sunndal Bondelag 137 112 108 106 109 3 5 
 

 Ålvund Bondelag 66 58 57 56 55 -1 2 
 

 Surnadal Bondelag 209 193 207 212 212 0 8 
 

 Todalen Bondelag 31 36 37 40 40 0 1 
 

 Rindal Bondelag 131 199 196 200 199 -1 6 
 

 Aure og Tustna Bondelag 113 127 125 130 127 -3 3 
 

 Halsa Bondelag 86 83 77 75 71 -4 2 
 

 Smøla Bondelag 63 66 58 54 53 -1 1 
 

 Direkte Medlem i Fylkeslaget 4 3 5 5 5 0 0 
 

 Totalt 3 642 3 434 3 323 3 307 3 314 7 151  
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4.2 Organisasjonssaker 
 

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

151 NYINNMELDTE 
 Medlemstalet 3.314 er sju fleire 

enn året før. 

 Totalt vart det i 2016 innmeldt 
151 nye medlemmer  

     (142 nye i 2015 og 169 nye i 2014) 
 

Av totalt 3.314 medlemmer var det: 

 1.578 medlemmer med bruk 
(1.588 året før) 

 1.736 personlege medlemmer og 
husstandmedl. (1.719 året før). 

 

Organisasjonsprosent 
M&R  har 2.615 gardsbruk som søkte 
om produksjonstilskot siste året. 
1.578 av desse bruka er medlems-
bruk i Bondelaget - organisasjons-
prosent på 60,3 prosent. 
     Lågast org.-prosent har Herøy 
med 27,4 prosent, høgst i Aukra med 
100 prosent, og Rindal og Tingvoll 93 
prosent. 
     Kvart år er det mange som får 
purring, og seinare varsel om stopp 
av medlemskapen grunna ubetalt 
kontingent. I 2016 var det 44 med-
lemmer som ikkje betalte konting-
ent, og som i henhald til Norges 
Bondelag sine lover vart strokne som 
medlem ved utgangen av 2016. 
     Gjennom melding om opphøyr 
vert dei varsla om følgjer det kan få 
for medlemsfordelar som er knytt til 
medlemsskapet. Gunstige person-
forsikringar, rabatt på skadeforsik-
ringar og landbruksforsikringar gjen-
nom Bondelaget sin samarbeids-
partnar Gjensidige er medlemstilbod 
som opphøyrer når medlemskapen 
vert stoppa. Det same gjeld rabatt-
ordningane gjennom Landbrukets 
Fordelsprogram Agrol, og å kunne ta 
del i Norges Bondelag sin avtale med 
Landkreditt om banktenester. 
     Medlemskontingenten er Norges 
Bondelag sin viktigaste inntektskjel-
de, og er avgjerande for kva mogleg-
heiter vi har til å løyse dei mange 
arbeidsoppgåvene som ligg foran 
oss. 
     Brukskontingent er til frådrag i 
rekneskapen og frådrag for person-
leg kontingent i sjølvmeldinga.
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MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga i M&R er for svak også jamført med 
samanliknbare fylker. Sjølv om vi i fjor hadde 151 nyinn-
meldte medlemmer, har vi berre ei netto auke på 7 med-
lemmer. 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. 
     Møre og Romsdal er blant dei dårlegaste fylka i landet 
når det gjeld medlemsutvikling. Dette er IKKJE ein plass vi 
er nøgd med å ha, og vi har difor en jobb å gjere saman 
med lokale bondelag. Medlemspotensialet er stort. Når 
fylkeslaget berre har som medlemmer vel 60 prosent av alle 
bønder i Møre og Romsdal som nyt godt av Bondelagets 
arbeid med jordbruksavtalen, 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. Eit godt 
døme på dette er Averøy Bondelag med 20 nye medlemar i 
2016. Dei har vist at noko av det viktigaste er å spørje folk 
om dei vil bli med i Bondelaget.  
     Medlemsoversikta (Side 19) viser at fleire lokallag har 
fått mange nye medlemmer. 
     Vi har for få aktive brukarar som medlemmer. Fylkesla-
get må fokusere meir på å få tak i fleire av dei uorganiserte.  
     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. Mange melder seg ut 
av Bondelaget når dei sluttar med mjølk og kjøtt, sjølv om 
dei framleis sit som grunneigarar. 
     Det er eit godt argument at Bondelaget forhandlar fram 
betydelege resultat for bøndene. Eit høgt og stabilt med-
lemstal gir auka forhandlingsstyrke og påverknadskraft. 
     23. september sendte fylkeskontoret til alle lokallaga 
medlemslista og liste over dei som søkjer produksjonstil-
skot i kommunen. Ved hjelp av listene og lokalkunnskap kan 
ein finne potensielle medlemmar. Lista over søkarar pro-
duksjonstilskot, som fylkeskontoret sorterte kommunevis, 
er ei offentleg liste som ligg ute på nettet. 
    Kontoret fekk melding om at nokre lokallag gjorde ein 
grundig jobb med å spørje potensielle medlemmer. Men 
totalt sett er det få tilbakemeldingar på arbeidet som vert 
gjort, og vi merkar lite utslag m.o.t. auke i medlemstalet. 
 

LOKALLAG 
Det er 43 lokale bondelag i fylket, det same som året før. 
Fylkeslaget har 7 kvinnelege lokallagsleiarar, som er 3 
fleire enn året før. Etter årsmøterunden hausten 2016 er 
det registrert ny leiar i 8 lokale Bondelag. 
     Det har ikkje vore samanslåing av lokallag siste året. 
Follestaddalen Bondelag har i fleire år vurdert samanslåing 
med Hjørundfjord BL, men dette er ikkje avklart. Sande 
Bondelag har kun ”sovande” leiar og ingen aktivitet. Dei 
ønskjer samanslåing med Vanylven og Syvde Bondelag, men 
samanslåing er ikkje avklart. Har også vore vurdert å slå 
saman Sande BL med Vestre Sunnmøre Bondelag. 

     Kvar haust både før og etter årsmøterunden har fylkes-
styret ein gjennomgang av situasjonen i lokallaga. Fleire 
lokallag sliter med å få gjennomført årsmøtet og få valt 
leiar, og elles halde aktivitet gjennom året. Det er fleire små 
lag som vi høyrer lite frå gjennom året. 
     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 nabolag, slik at medlemene 
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. 
 

AKTIVITETEN I LOKALLAGA 
I fleire saker det siste året har fylkesstyret vore oppteken av 
aktiviteten i lokallaga. Aktiviteten er viktig både med omsyn 
til å verve nye medlemar, behalde medlemar og organisa-
sjonen si slagkraft i mange saker. Fordelinga av Aktive Lo-
kallagsmidlar viser at det er stor aktivitet i mange lokallag, 
men den viser også at variasjonen er svært stor. 
     Styret har fått tilbakemeldingar på at bondelagsmedle-
mar føler det skjer lite på Sunnmøre i regi av fylkeslaget. 
Fylkesstyret og kontoret har dette i tankane når aktivitetar 
for 2017 vert planlagt. Å legge fleire av fylkeslaget sine 
aktivitetar til Sunnmøre kan bidra til at også lokal aktivite-
ten og synlegheit aukar. Styret meiner det kan vere muleg å 
oppnå tettare kontakt mellom fylkeslaget og lokallaga sine 
tillitsvalde ved å opprette fadderordning, så omtale under. 
 

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 2016-2017 
ønskte styret slik som året før at det vart satt opp plan for 
årsmøta i lokallaga i oktober. 
     I september vart fylkesstyremedlemmene og tilsette ved 
kontoret fordelt for deltaking i lokallagsårsmøta. På grunn 
av stram økonomi vart dei fordelt på årsmøter i eige nær-
område. Slik sparte vi reiseutgifter og møtegodtgjøring. 
Resterande lokallag fekk besøk av ein kontortilsatt. 
     På styremøtet 5. oktober var det gjennomgang av aktuel-
le tema og ferdigstilling av plansjer til bruk på årsmøta. 
     Lista over deltaking vart sendt lokallaga i lokallagsbrev i  
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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. 
     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 
møtegodtgjersle ved representasjon utanfor kommunen. 
    Lokallaga vart oppmoda om at dei tok direkte kontakt 
med oppsett styremedlem/tilsett og avtalte tid for årsmø-
tet. Men dette fungerte ikkje heilt alle stader. Styret erfarte 
at det er ein fordel at dei som skal ut på årsmøta frå fylkes-
laget tek kontakt og «krev» ein årsmøtedato. 
     Fylkeslaget sin oversikt viser at det ved årsskiftet er av-
vikla årsmøter i 36 av 43 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 delteke på 34 møter og møtt 35 lokallag:  
Oddvar Mikkelsen (5 årsmøter), Gunnhild Overvoll (4 års-
møter), Odd Bjarne Bjørdal (3 årsmøter), Petter Melchior (3 
årsmøter), Vegard Smenes (4 årsmøter), Marte Halvorsen 
(2 årsmøter), Arnar Lyche (10 årsmøter), Atle Frantzen (1 
årsmøte), Rose Bergslid (2 årsmøter). 
     Oppsummering og rapportering frå årsmøterunden vart 
gjort på styremøtet 14. desember. Styremedlemmene had-
de sendt inn skriftelege rapportar frå årsmøta dei hadde 
vore på. Innspela 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. 
 

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) 

FADDERORDNING 
Styremedlemmene i Møre og Romsdal Bondelag vart på 
styremøtet 14. desember fordelt slik mange andre fylkeslag 
har med eit spesielt fadderansvar for kvar sine lokallag. 
Målet er at det skal vere enklare for lokallaga å ta kontakt. 
Fadderen tek kontakt med sine lokallag nokre gonger i året. 
Her kan fylkesstyret sine medlemar be om innspel til saker 
styret skal ha opp, høyre om det er noko dei arbeider med 
eller er oppteken av. Fylkesstyret kan også hjelpe lokallaga 
med idear til aktivitetar. 
     På fylkesårsmøtet i mars vert det lagt opp til eit møte 
gruppevis mellom fadder og lokallaga. 
     Styret i Norges Bondelag har også innført dette oppleg-
get. Einar Frogner er M&R Bondelag sin kontakt i styret. 
     Årsakene til varierande aktivitet i lokallaga kan vere 
samansett, men er stort sett avhengig av innsatsen lokale 
tillitsvalde legg ned. Ofte står og fell mykje på leiaren i lo-
kallaget. For ein leiar i eit lokallag kan det vere av stor verdi 
å få hjelp og støtte frå nokon utanfor laget. Fadderordninga 
kan såleis indirekte bidra til både betre medlemsoppslut-
ning, større aktivitet i lokallaget og betre gjennomslagskraft 
i organisasjonen. Kontakten kan intensiverast i viktige peri-
oder, til dømes under jordbruksforhandlingane. Ordninga 
bør vere ei utveksling av informasjon mellom fylkesstyret 
og lokallaget.  

Fadderfordeling i Møre og Romsdal Bondelag: 
Før styremøtet 14. desember vart fylkesstyret fordelt slik 
(trukke vilkårleg): 
Oddvar Mikkelsen: Volda og Dalsfjord BL, Ørsta BL, Sykkyl-
ven BL, Averøy BL, Straumsnes og Tingvoll BL, Rindal BL, 
Smøla BL 
Gunnhild Overvoll: Austefjord og Bjørke BL, Hjørundfjord 
BL, Giske BL, Fræna BL, Sunndal BL, Aure og Tustna BL, 
Halsa BL 
Odd Bjarne Bjørdal: Vestre Sunnmøre BL, Skodje BL, Harøy-
Fjørtoft BL, Nesset BL, Frei BL, Surnadal BL, Todalen BL 
Petter Melchior: Rovde BL, Follestaddalen BL, Ørskog BL, 
Liabygda BL, Ytre Haram BL, Rauma BL, Gossen BL 
Vegard Smenes: Vanylven og Syvde BL, Valldal BL, Sunnyl-
ven BL, Vestnes BL, Midsund BL, Hustad BL, Ålvund BL 
Marte Halvorsen: Eidsdal og Norddal BL, Stranda BL, Stor-
dal BL, Hildre og Vatne BL, Molde BL, Eide BL, Gjemnes BL 
 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-
lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2016, 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 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. 
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Lokallag som arrangerer Åpen Gard får 5.000 kroner i 

støtte gjennom Aktive Lokallagsmidler. Her fra Indre Årø 
gard i Molde i august med 1400 besøkende.  

(Foto: Arild Erlien). 
 
 
     Møre og Romsdal var tildelt kroner 192.641 i aktivitets-
midlar for 2016, som fylkesstyret fordelte på møtet 14. 
desember etter søknad frå 28 lokale Bondelag. 
     Fordelinga var basert på kr. 500 til 30 lag som har uttala 
seg om jordbruksavtala og kr. 500 til 160 prioriterte aktivi-
tetar/tiltak etter skjønn. I tillegg kr. 5.000 til to lokallag som 
arrangerte Open Gard, midlar til ekstra deltaking frå lokal-
laga på leiarmøtet, kostnadar for annonsering av Open 
Gard, midlar til sluttfinansiering av ”Gjemnes-prosjektet”, 
utgifter gjennom året til aktivitetar og marknadsmateriell i 
lokallaga, og utgifter til regionmøter med lokallaga i januar 
2016. 
     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. Fylkesstyret oppfordrer lokallaga til å bli flinkare 
til å synleggjere aktivitetane gjennom året ute i media og 
overfor andre grupper i lokalsamfunnet. 

 
REGIONMØTER MED LOKALLAGENE 
I januar ble det holdt to regionmøter med lokallagene. 
Tirsdag 19. januar kl.11.00 Batnfjordsøra i Gjemnes med 25 
deltakere, og mandag 25. januar kl.19.30 på Sjøholt i Ør-
skog med 25 deltakere. 
     Det var også invitert til møter på Aspøya i Tingvoll og i 
Ørsta, men disse møtene ble avlyst p.g.a. for få påmeldte. 
     Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte på begge møtene. De øvrige fylkessty-
remedlemmene møtte på ett av møtene der det passet 
best. 
     Møre og Romsdal Bondelag inviterte alle tillitsvalgte og 
styremedlemmer i lokale Bondelag til regionmøter om 
lagsarbeid og næringspolitikk. 
     Tema for regionmøtene var organisasjonsarbeidet i Nor-
ges Bondelag og i lokallagene. Medlemsverving. Åpen post 
for saker fra lagene og drøfting av hva lokallagene bør prio-
ritere framover våren inkludert politisk arbeid og aksjons-
planlegging. Høring om Bondelagets næringspolitiske pro-
gram 2016 – 2020. Jordbruksforhandlingene 2016 
 

 
Mørebenken på årsmøtet i Norges Bondelag. 

Fra høyre: Oddvar Mikkelsen, Gunnhild Overvoll, Petter 
Melchior, Odd Bjarne Bjørdal, Vegard Smenes, Marte 

Halvorsen og Grete Misfjord (Foto: Arnar Lyche). 
 

ÅRSMØTE NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 8. og 9. juni. Utsendinger var 
foruten fylkesleder Oddvar Mikkelsen de årsmøtevalgte 
utsendingene Gunnhild Overvoll, Petter Melchior, Vegard 
Smenes, Odd Bjarne Bjørdal, Marte Halvorsen og Grete Skar 

Misfjord (vara for Rita Dyrnes Flatvad). (Bilde – se side 5) 
     I tillegg møtte org.-sjef Arnar Lyche, ordstyrer i årsmøtet, 
Arne Magnus Aasen, Tingvoll, og Oddveig Gikling-Bjørnå, 
Sunndal, fra Nortura som styremedlem i Norges Bondelag. 
     Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som 
leder. Oddveig Gikling-Bjørnå ble gjenvalgt som styremed-
lem som representant fra Nortura. Tidligere fylkesleder 
Arne Magnus Aasen ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet, 
og møter da fast ved styrebordet i Norges Bondelag.  
     Delegatene fra Møre og Romsdal var aktive på talersto-
len. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen undret seg på hvordan 
det var for statsråden å forsvare årets avtale på sitt lands-
møte, og konkluderte med at avtalen var et lite skritt i riktig 
retning for landbruket, men et stort framskritt i forhold til 
Fremskrittspartiets landbrukspolitikk.  
     Vegard Smenes, Averøy, understreket viktigheten av å 
spørre bonden til råds i viktige saker. Gunnhild Overvoll, 
Stranda, løftet fram klimaarbeidet som Møre og Romsdal 
Bondelag har gjort i tett samarbeid med NIBIO. Odd Bjarne 
Bjørdal, Ørsta, fokuserte på kvalitetstilskuddet på storfe-
slakt. Petter Melchior, Norddal, mente det var uklokt av 
Bondelaget å underskrive jordbruksavtalen. 
     Valgnemnda: Møre og Romsdal skal ha medlem i valg-
nemnda 2017 og 2018 for fylkene Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag. Gunnhild Overvoll ble valgt 
som medlem og Oddvar Mikkelsen som vara. 
     Lovendring: M&R Bondelag fremmet sak fra styremøtet 
8. og 9. desember 2015, foreslått av Eidsdal og Norddal 
Bondelag, om vedtektsendring om antall styremedlemmer i 
lokallaga. Petter Melchior la fram forslaget i årsmøtet. 
     Følgende tilføyelser i lovene i Kap III Om lokallag av Nor-
ges Bondelag ble vedtatt av årsmøtet mot 10 stemmer: 
Tillegg i §14 a) pkt7 om oppgaver for årsmøtet i lokallaga:  
«I lokallag med færre enn 50 medlemmer kan hovedregelen 
fravikes, men ingen lokallag kan velge færre styremedlem-
mer enn leder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.»  
Tillegg i § 15 a) siste setning: ”Styret er vedtaksført når 
minst halvparten og minst tre av styremedlemmene er til 
stede.” 
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Næringskonferansen 4. mars samlet 190 deltakere i Bankettsalen på Alexandra Hotell i Molde (Foto: Arild Erlien) 

 

190 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det fredag 4. mars kl. 10.00 – 16.15 
næringskonferanse med tema ”Bonden trengs!” med hele 
190 deltakere i Bankettsalen på Alexandra Hotell i Molde. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene, 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 inspi-
rasjon. Bakteppet var at selvforsyningsgraden vår synker og 
jord går ut av drift. Skal vi få Norge til å gro trengs det sat-
singsvillige og dyktige bønder – der jorda er. For det er 
jorda vi lever av. Det trengs bønder i alle bygder. 
     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. 
Felleskostnader ble dekket av Landbruksselskapet i M&R. 
     Nytilsatt landbruksdirektør i Møre og Romsdal, Frank 
Madsøy, åpnet konferansen og ønsket velkommen.  
     Konferansier var programleder i TV2 og tidligere Farmen-
vinner Gaute Grøtta Grav fra Isfjorden i Rauma. Han holdt 
også det første foredraget da han fortalte forsamlingen 
hvorfor landbruk på TV selger som hakka møkk.  
     Styremedlem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg, 
innledet om å ta heile landet i bruk, mens styremedlem i 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oddvar Vigdenes, fokuser-
te på behovet for en ny landbrukspolitikk. 

     Tre lokale matprodusenter ga alle gode beskrivelser på 
situasjonen sett fra sitt ståsted - lærer og melkebonde i 
Halsa, Marte Halvorsen, turistvert og sauebonde i Sunndal, 
Eystein Opdøl og Farmen-vinner og melkebonde i Rauma, 
Magnhild Vik. 
     Neste bolk var hvordan vi øker matproduksjonen i Møre 
og Romsdal. Rådgiver i NIBIO og i Møre og Romsdal Bonde-
lag, Rose Bergslid, fokuserte på sats på bonden – i alle byg-
der. Rådgiver i Landbruk Nordvest, Sverre Heggset, besvar-
te spørsmålet om det er mulig å mekanisere seg til økt 
matproduksjon. Daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton 
Smedshaug, var utfordret til å gi svar til forsamlingen på 
hvordan vi snur den negative trenden. 
     Politikere fra 6 partier avsluttet konferansen med disku-
sjon om hvordan vi motiverer bøndene til fortsatt innsats 
og hvordan vi rekrutterer ungdommen inn i næringa. Politi-
kerdiskusjonen ble ledet av Gaute Grøtta Grav. Panelet 
besto av vara til Stortinget, Steinar Reiten (KrF), Averøy, 
stortingsrepr.  Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stortingsrepr. 
Pål Farstad (V), Kristiansund, stortingsrepr. Else May Bot-
ten (Ap), Molde, landsstyrerepr. Astrid Tove Olsen (SV), 
Nordland, lokalpolitiker Kjell Kvalstad (MDG), Midsund. 
     Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin 
Karlsvik, oppsummerte konferansen. 

Evalueringsmøte 
18. mars ble det holdt evalueringsmøte om konferansen på 
Bondelagskontoret. Deltakere: Synnøve Valle (Fylkesman-
nen), Eli Sæther (Småbrukarlaget), og Arild Erlien, Per Eldar 
Nakken, Rose Bergslid og Arnar Lyche fra Bondelaget. 

 

   
Innledere på næringskonferansen: Fra venstre: Styremedlem i Norges Bondelag, Arnstein Røyneberg, konferansier og pro-

gramleder i TV2, Gaute Grøtta Grav, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Oddvar Vigdenes, lærer og melkebonde i 
Halsa, Marte Halvorsen, turistvert og sauebonde i Sunndal, Eystein Opdøl, Farmen-vinner og melkebonde i Rauma, Magnhild 

Vik, rådgiver i Landbruk Nordvest, Sverre Heggset, rådgiver i NIBIO og i M&R Bondelag, Rose Bergslid og daglig leder i Agri 
Analyse, Christian Anton Smedshaug. (Foto: Arild Erlien) 
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Ledermøtet på Åndalsnes. F.v.: Rådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, Elin Marie Haga Stabbetorp, styremedl. i 
Norges Bondelag, Einar Frogner, distriktssjef i HV-11, Per Olav Vaagland, ass. landbruksdirektør i M&R, Ottar Longva, stortings-

repr Else-May Botten (Ap)(deltok i møtet via Skype), og fylkesleder i M&R Arbeiderparti, Per Vidar Kjølmoen (Foto: Arild Erlien). 
 

LEDERMØTET PÅ ÅNDALSNES 
Ledermøtet ble holdt fredag 11. og lørdag 12. november 
på Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes i Rauma kommune. 
Et faglig og sosialt vellykket ledermøte med mye faglig på-
fyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.  
     Totalt deltok det 50 personer. Av disse 34 tillitsvalgte fra 
24 lokale bondelag, 10 tillitsvalgte/tilsette fra fylkesstyret/-
kontoret, leder valgnemnda og 5 innledere/gjester. 7 lokale 
Bondelag stilte med to eller flere deltakere, totalt 10 per-
soner ekstra. Som en viktig del av Bondelagets satsing på 
tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, oppmodet fylkes-
laget i invitasjonen alle lokale Bondelag i M&R om å møte 
med så mange styremedlemmer som mulig. 
     Normalt samler ledermøtene i M&R Bondelag mellom 60 
og 70 deltakere. I år kolliderte ledermøtet med Storfe 2016 
på Lillestrøm, der også Felleskjøpet hadde unge bønder 
samling. Flere tillitsvalgte i Bondelaget ga tilbakemelding 
om deltakelse der framfor ledermøtet. 

Program: 
 Velkommen til kommunen ved daglig leder i Nordveg-

gen AS, Solveig Brøste Sletta og jordbrukssjef Gerd Dale 

 Fylkesleder Oddvar Mikkelsen presenterte og styrte 
diskusjonen om rapporten som er bestilt av bl.a. M&R 
Bondelag: Vestlandsjordbruket – vinn eller forsvinn?  

 Fredag ettermiddag var avsatt til to gardsbesøk hos 
unge nyetablerte bønder i Rauma. 
Første stopp var på et tradisjonelt mjølkebruk med 
båsfjøs hos Anna Håland Berget. Hun overtok garden 1. 
januar 2016. Hun og ektemannen flyttet fra godt betalte 
jobber i Bergen for å overta heimgarden på Åndalsnes. 

Neste gardsbesøk var hos Stein Lindseth noen kilometer 
nedenfor Trollveggen. Østlendingen Stein har sammen 
med kona Heidi Leren fra 1. januar 2016 overtatt hen-
nes familiegard, og satser på gardsdrift med ammekyr.  

 Før middag ga forfatter, fotograf og turmann kjent fra 
flere ekspedisjoner, Stein P. Aasheim fra Isfjorden i 
Rauma, innblikk gjennom ord og bilder glimt fra hans 
mange varierte aktiviteter og opplevelser. 

 Rådgiver i M&R Bondelag, Rose Bergslid, hadde første 
programpost lørdag om kua er klimaversting.  

 Rådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, 
Elin Marie Haga Stabbetorp, presenterte nysatsingen 
klimarådgiving på gårdsnivå.  

 Styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner, Hed-
mark, innledet til debatt om ny stortingsmelding om 
landbruk og stortingsvalget 2017, som er prioriterte ar-
beidsoppgaver i Bondelaget kommende året. 

 Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) var invitert 
for å snakke om Hvordan vinner landbruket stortings-
valget? Men hun ble forhindret til å komme, så hun del-
tok i møtet via Skype, mens fylkesleder i M&R Arbeider-
parti, Per Vidar Kjølmoen, stilte opp fysisk i møtet. 

 Leder Oddvar Mikkelsen innledet om det politiske ar-
beidet i Møre og Romsdal Bondelag  

 Distriktssjef i HV-11 (Møre og Fjordane heimevernsdis-
trikt 11), Per Olav Vaagland, var invitert for å snakke om 
matberedskap og rikets sikkerhet.  

 Møtet ble avsluttet med at ass. landbruksdirektør i 
M&R, Ottar Longva, orienterte om prosess og sluttre-
sultat for fylkets kommende Landbruksmelding 2017. 

 

   
Fra venstre: Anne Håland Berget, Oddvar Mikkelsen, Stein Lindseth og bildeglimt fra møtesalen (Foto: Arild Erlien). 
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TEMADAG OM EIERSKIFTE 
Det ble en nyttig og lærerik temadag om eierskifte for de 
70 unge og eldre bøndene som deltok på Møre og Romsdal 
Bondelags temadag på Vestnes lørdag 13. februar. Bonde-
lagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl sto for det 
faglige innholdet. Kursvert fra M&R Bondelag: Atle Frant-
zen. 
     Ole Houlder Rødstøl er partner i advokatfirmaet Øverbø 
Gjørtz i Molde og samarbeidsadvokat for Møre og Romsdal 
Bondelag. Han har særlige arbeidsområder knyttet til gene-
rasjonsskifte, generell forretningsjuss, odelsrett og skatt. 
Han har selv drevet egen gard med dyr i Molde. 
     Temadagen hadde ikke som formål å sette deltakerne i 
stand til å gjennomføre et eierskifte på egen hand med 
utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på regelverk 
for planlegging og gjennomføring av eierskifte, og hva en 
bør være oppmerksom på av økonomiske og menneskelig 
omsyn. Familiene må være flinke til å samtale framfor et 
eierskifte. - Kommunikasjon, kommunikasjon og kommuni-
kasjon, er det viktigste. 
     Målgruppe for temadagen var alle som skal inn i eller er 
inne i en eierskifteprosess. Sjølve prosessen kan ta lang tid 
og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte parter, 
unge og eldre generasjon.  

 
KURS FOR REGNSKAPSKONTOR 
Over 70 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal 
som har samarbeid med Bondelaget var 21.-23. november 
samlet på Quality Hotel Waterfront i Ålesund til det årlige 
tema- og skattekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og 
viktig oppdatering på sentrale skatterettslige og regnskaps-
faglige områder. Kursvert fra M&R Bondelag: Arild Erlien. 

(Se bilder og oversikt over regnskapskontor – side 61) 

Temakurs 
Samlinga startet 21. november med temadag om «jus for 
regnskapsførere» med over 40 deltakere. Temakurset er et 
samarbeid mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet. 
     Advokat Trond Olsen fra Skattebetalerforeningen var 
foreleser. Kurset omhandlet juridiske problemstillinger 
regnskapsførere og revisorer kommer i kontakt med i ut-
kanten av sine oppdrag for kunder, men som er av stor 
betydning for å kunne yte god rådgivning til kundene. 

Skattekurs 
Tirsdag 22. og onsdag 23. november ble skattekurs holdt 
for 72 deltakere. Det årlige kurset for samarbeidende regn-
skapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, 
og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av 
regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. 
Skattekurset har som målsetting å gi bred gjennomgang av 
relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskaps-
førere er faglig oppdatert 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 var advokat Rune Rylandsholm som er ansatt 
ved Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges 
Bondelag. og daglig leder i Follo Regnskap, Torbjørg Kylland. 
     Per Eldar Nakken fra Fylkesmannens landbruksavdeling 
deltok med foredrag om tilskuddssøknader i jordbruket. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
MØTER MED TINE 
Tine har nedsatt regionale eierutvalg som skal være kon-
taktpunkt på fylkesnivå mot politikere, faglag og andre 
organisasjoner. Fra Møre og Romsdal sitter Kenneth Høy-
ning, Gjemnes og Birgit Oline Kjerstad, Haram, i eierutvalget 
for Midt-Norge. Utvalget skal ikke overlappe faglagene, 
men vinkle sitt budskap inn mot næringsmiddel. 
     14. januar møtte Kenneth Høyning og konsernstyremed-
lem i Tine, Norvald Dalsbø, Sogn og Fjordane, til samtaler 
med fylkesstyret om prisutjevningsordningen, RÅK-
ordningen, bruksstrukturen i melkeproduksjonen, løsdrifts-
kravet, avdråttsnivå og grovfôrproduksjon. 
     14. desember var styremøtet lagt til TINE Elnesvågen i 
Fræna. Meierisjef Svein Arne Bjørgum orienterte først om 
meierianlegget og produksjon. Deretter hadde styret møte 
med Kenneth Høyning og Norvald Dalsbø. Bakgrunnen for 
møtet var at TINE og Bondelaget har dels gitt ulike signal i 
enkelte saker. En ser det som viktig at en på fylkes og re-
gionalt nivå har god dialog om vegen framover. 
 

 
Styret og ansatte på møtet med Tine i Fræna 14. desem-

ber. Fra venstre: Atle Frantzen, Odd Bjarne Bjørdal, Gunn-
hild Overvoll, Oddvar Mikkelsen, Kenneth Høyning (TINE), 

meierisjef Svein Arne Bjørgum (TINE), Norvald Dalsbø 
(TINE), Arnar Lyche, Vegard Smenes, Petter Melchior, 
Marte Halvorsen og Rose Bergslid (Foto: Arild Erlien). 

 

70 personer deltok på  
Bondelagets temadag om 
eierskifte på Vestnes  
13. februar 2016, som ble 
holdt av Bondelagets  
samarbeidsadvokat  
Ole Houlder Rødstøl (inn-
felt) (Foto: Atle Frantzen) 
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65 personer deltok på møtet om konsesjonsloven i Molde mandag 11. januar 2016. Fra venstre: møteleder Arne Magnus Aa-
sen, jurist hos fylkesmannen, Arnt Erik Nordheim, stortingsrepresentantene Pål Farstad (V), advokat i Norges Bondelag, Er-

lend Stabell Daling og fylkesleder i Bondelaget, Inge Martin Karlsvik (Foto: Arild Erlien). 

 

MØTE OM KONSESJONSLOVEN - 
HVEM SKAL EIE MATJORDA? 
Det var godt oppmøte med over 65 deltakere på møtet om 
konsesjonsloven som Møre og Romsdal Bondelag arranger-
te på Alexandra Hotell i Molde mandag 11. januar. 
     Ordfører i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen fra 
Tingvoll, var møteleder. Hvem skal eie matjorda? Det var 
spørsmålet politikere og ordførere, landbruksforvaltning, 
bønder og andre interesserte kom for å høre. 
     Bakgrunnsteppet for møtet er at tidligere landbruksmi-
nister Sylvi Listhaug ville fjerne konsesjonsloven. Hvilke 
konsekvenser får det for den norske matproduksjonen? 
Selveierlandbruket har lange tradisjoner i Norge og konse-
sjonsloven sikrer bøndenes eierskap til matjorda. Er det 
hensiktsmessig? Hva skjer om loven blir fjernet? Matjord 
har varig verdi, og det har mange investorer forstått. Rundt 
om i verden investeres det stadig større summer i jord-
bruksareal. Er det bra for samfunnet at kapitalinteressene i 
større grad blir eier av den norske matjorda? 
     Jurist hos fylkesmannen, Arnt Erik Nordheim, ga innled-
ningsvis en innføring i konsesjonsloven. Deretter hadde 
advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, ei grun-
dig orientering om eiendomspolitikk og eierskap til jord. 
     De to medlemmene i Stortingets næringskomite, stor-
tingsrepresentantene Pål Farstad (V) og Else-May Botten 
(Ap), la fram sine partiers syn på konsesjonsloven. Begge 
slo ring om konsesjonsloven, de sa de vil bevare konse-
sjonsloven for landbrukseiendommer. 
     Møtet ble avsluttet med debatt med alle innledere i 
panelet og spørsmål fra salen. Leder i Møre og Romsdal 
Bondelag, Inge Martin Karlsvik, oppsummerte møtet. 
 

MØTTE NORGES BONDELAG OM 
SAMDRIFTER 
Møre og Romsdal Bondelag var 6. januar 2016 i møte i Oslo 
med ledelsen i Norges Bondelag, der vilkårene for samdrif-
ter var tema. Samdriftssaken har vært en stor og tung sak i 
fylket over lang tid og fylkeslaget så det som sin oppgave å 
jobbe for at Bondelaget sentralt ser nærmere på saken. 
     Fylkesleder Inge Martin Karlsvik og organisasjonssjef 
Arnar Lyche hadde med seg på møtet i Landbrukets Hus i 

Oslo samdriftsbøndene Ingebrigt Henden fra Halsa, og Arne 
Andreassen og Helge Øverås fra Vestnes. 
     Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, hadde med 
seg på møtet medlemmene i arbeidsgruppen for samdrifter 
som Bondelaget har nedsatt: Anders Huus, Astrid Simeng-
ård, Pål Kristian Ormstad og Erlend Stabell Daling. I dette 
samdriftsteamet er det samlet kompetanse på området på 
tvers av avdelinger. Teamet har utarbeidet et avtaleverk og 
en håndbok for samdrifter som nå er helt i sluttfasen. Bon-
delaget har mange henvendelser fra samdriftsdeltakere der 
det skal gjøres endringer i organiseringa av samdrifta. Bon-
delaget håper materialet som nå utarbeides vil være til god 
nytte for samdriftene. 
     Bakgrunn for møtet var at flere samdriftsbønder i Møre 
og Romsdal i lang tid har signalisert misnøye med Bondela-
get. De mener at vilkårene for samdrifter sammenlignet 
med enkeltmannsforetak, er for dårlige og at Bondelaget 
viser for liten vilje til å endre på dette. 
     I forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2014 innfør-
te Staten krav om å dokumentere kostnader i forbindelse 
med avløsing - også for samdrifter. Dette innebærer i prak-
sis at samdriftsmedlemmer ikke lenger kan avløse hverand-
re i forbindelse med ferie og sykdom. På tross av sterkt 
påtrykk fra mange samdriftsbønder og konkret innspill fra 
Møre og Romsdal foran jordbruksforhandlingene i 2015, ble 
ikke dokumentasjonskravet i forbindelse med avløsing fore-
slått fjernet i kravdokumentet. 
     I brev datert 5. juni 2015 oppfordret M&R Bondelag 
styret i Norges Bondelag om å nedsette ei arbeidsgruppe 
som ser nærmere på samdrifter i melkeproduksjonen. 
     I svarbrev datert 30. september 2015 vises det til at et 
samlet Storting stiller seg bak å fjerne alle særbestemmel-
sene for samdrifter og at en gjeninnføring av samdriftsre-
gelverket vil innebære at Stortinget i så fall må endre på 
dette prinsippet. Det konkluderes med at terskelen for å 
oppnå en slik gjeninnføring er høy og at det ville medført en 
risiko for at Regjeringa ville svart med å fjerne dokumenta-
sjonskravet for alle foretak. Brevet avsluttes med å invitere 
Møre og Romsdal Bondelag til et møte for å diskutere ulike 
forhold knyttet til samdrifter i melkeproduksjonen. 
     Konklusjonen fra møtet var at Møre og Romsdal Bonde-
lag står på sin oppfordring til Norges Bondelag om å utrede 
samdriftssaken nærmere, og om det er ønskelig kan fylkes-
bondelaget bidra i arbeidet. 
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Fra venstre: Bonde og Farmen-vinner Magnhild Vik fra Rauma, gardsbesøk hos bøndene Vegard Smenes og Roy Arne Veiset, 

og motivator Arild Hoksnes på samlinga for unge bønder (Foto: Arild Erlien) 
 

SAMLING FOR UNGE BØNDER 
Samling for unge og nye bønder ble holdt fredag 29. og 
lørdag 30. januar i Averøy og Molde med 42 deltakerne fra 
Øvre Surnadal i nord til Volda i sør. Målet med samlinga var 
å inkludere nye bønder i landbruksfamilien, og samtidig 
formidle nyttig kunnskap om næringa og det å være bonde. 
     Nortura, Felleskjøpet, TINE og Bondelaget i Møre og 
Romsdal hadde gått sammen om å arrangere samlinga. 
     Fra Bondelaget møtte Arnar Lyche, Rose Bergslid, Gunn-
hild Overvoll (fredag kveld og lørdag) Arild Erlien (dagtid 
fredag). Felleskjøpet: Dag Arne Helle og Linda Hansen. Nor-
tura: Brit Kari Hauger, Hallstein Grønseth og Mathilde Solli 
Eide (dagtid fredag). Tine: Tore Drejer (dagtid fredag) 
     Det var invitert til overnatting og møte lørdag på Håhol-
men Havstuer. Men stormen ”Tor” var varslet, og torsdag 
kveld fant hotellet og arrangøren i lag ut at det ikke ville 
være tilrådelig å oppholde seg på Håholmen dersom det 
skulle oppstå en akutt situasjon eller sykdom hvis vær-
prognosene slo til. Og ”Tor” slo virkelig til fredag kveld, med 
blant annet stengt Atlanterhavsvei.  
     Etter gjennomført program i Averøy fredag, ble overnat-
ting og møtet lørdag flyttet til Molde Fjordstuer, noe de 
deltakende unge bøndene var glade for slik været utviklet 
seg utover fredagskvelden. 
     I presentasjonsrunden av deltakerne ble mange impo-
nert over bakgrunn og framtidsplaner til de nye næringsdri-
vende. Interessen for å delta på samlinga tyder på at det er 
god rekruttering til landbruksnæringa i mange bygder. 
     Den som skal ta over en gard eller har tatt over har be-
hov for å bli oppdatert på aktuelle saker og utfordringer. 
Men minst like viktig på ei rekrutteringssamling for unge 
nye bønder er det sosiale samværet og det å treffe andre i 
samme situasjon og utveksle tanker og ideer. Erfaringene til 
arrangørorganisasjonene er også at svært mange av disse 
unge i framtida blir engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. 
     Etter lunsj på Bjartmars Kro på Kårvåg snakket bonde 
Magnhild Vik frå Innfjorden i Rauma om ”å ha mot til å 
gjøre det en har lyst til”. Magnhild er foruten å være mjøl-
kebonde i nybygd fjøs firebarnsmor, lokalpolitiker, hun har 
tidligere vært tillitsvalgt i TINE, samt at de fleste kjenner 
henne som fjorårets vinner av Farmen på TV2. 
     Første gardsbesøk var hos Vegard Smenes (28) på Kår-
våg, som nylig har tatt over familiegarden og ønsker å vide-
reføre mjølkeproduksjonen i sitt nyutbygde båsfjøs. 
     Neste gardsbesøk var hos Roy Arne Veiset (38) på Kver-
nes. Han har som første bonde i fylket bygd nytt løsdrifts-
fjøs der liggebåser er erstattet med liggeareal på treflistalle. 

 
 

 
 

     Lørdagen var deltakerne samlet på Molde Fjordstuer. 
Håholmen Havstuer viste her Saga Siglar-filmen, som etter 
planen skulle vises på Håholmen. 
     Organisasjonsleder i Nortura, Brit Kari Hauger, tok for 
seg landbrukssamvirket i ei ny tid og utfordringer i næringa. 
     Bonde Konrad Kongshaug (38), Averøy, tok for seg vei-
valg og utfordringer i å overta en gard - om erfaringer og 
planer, Han satser på kjøttproduksjon i nybygd fjøs, og er 
gift med en mjølkebonde som også har bygd nytt fjøs. 
     Gunnhild Overvoll, bonde i Stranda og nestleder i Møre 
og Romsdal Bondelag, innledet til diskusjon om ”mitt land-
brukspolitiske engasjement”. Arnar Lyche, sauebonde i 
Gjemnes og org.-sjef i Bondelaget, tok opp ”hvordan fram-
tidsutsiktene er for landbruket”. 
     Samlinga ble avsluttet med temaet ”ville, våge og mestre 
- om egenmotivasjon og mestringstru for gardbrukerspi-
rer”. Her var Arild Hoksnes, oppvokst på Gossen og som 
titulerer seg som motivator, hyret inn som foredragsholder. 
Evalueringsmøte 
7. mars ble det holdt evalueringsmøte på Bondelagskonto-
ret i Molde. Fra M&R Bondelag møtte: Arnar Lyche, Atle 
Frantzen og Arild Erlien. Fra Felleskjøpet Agri: Dag Arne 
Helle. Fra Nortura: Brit – Kari Eidseflot Hauger. Hovedkon-
klusjoner videre framover: Ønske om fortsatt samarbeid 
om tilbudet, på samme mal som i 2016. Ønske om gjen-
nomføring hvert år. M.a. for å lage en fast sosial møteplass. 
Sunnmøre bør prioriteres i 2017.  
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16. august holdt Norges Bondelag styremøte på Felleskjøpets møterom ved Bondelagskontoret i Molde, før de satte seg i 

bussen på Vestlandstur til Sunnmøre og til Sogn og Fjordane (Foto: Arild Erlien) 
 

STYRET I NORGES BONDELAG 
PÅ VESTLANDSBESØK 
Styret i Norges Bondelag var 16. og 17. august på Vest-
landsbesøk. Ved å ta med på ei reise fra Molde via Rauma 
over Trollstigen til Valldal, videre gjennom Stranda til No-
rangsdalen og Hjørundfjorden i Ørsta, og så videre til Horn-
indal og Gloppen i Sogn og Fjordane, skulle styret få bedre 
innblikk i Vestlandsbondens muligheter og begrensninger. 
     Bondelagene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal inviterte til turen. Bakgrunnen var utviklingen i 
Vestlandsjordbruket. Sammenlignet med resten av landet 
er nedgangen større, både i antall gårdsbruk og i jordbruks-
areal. Landsdelen produserer langt under potensial. 
     Ved ankomst Molde tirsdag morgen 16. august ble det 
holdt styremøte i Norges Bondelag på Felleskjøpets møte-
rom ved Bondelagskontoret i Molde.  
     I strålende sommervær reiste de over Trollstigen og ned 
Valldalen, og besøk hos Valldal Grønt AS. Leder i Valldal 
Bondelag, bærprodusent Audun Skjervøy, orienterte om 
situasjonen i næringa. 
     Deretter reiste styret videre gjennom Stranda og No-
rangsdalen til overnatting på Hotell Union på Øye. På ho-
tellet orienterte rådgiver i M&R Bondelag, Rose Bergslid. 
om resultatene fra Rauma- og Gjemnes-prosjektet. 
     Deretter gikk styret over veien til hotellnabo og besøk på 
pelsdyrgarden til Jetmund og Svein Arne Øye. 
     Onsdag 17. august startet med båttur fra Øye inn Hjø-
rundfjorden til Bjørke. Tidligere leder i Hjørundfjord Bon-
delag, bonde Knut Hustad, var guide og kjentmann. 
     Styret gikk i land på Leira til gardsbesøk hos Ragna og 
Magnus Skjerdal, og orientering om geitmjølkproduksjonen 
på garden og på Sunnmøre. 
     Fra Bjørke reiste de videre gjennom Kvivsveien til gards-
besøk hos mjølkebøndene, far og sønn Lars Peder og Vidar 
Gausemel i Hornindal. Jo Helge Sunde fra Tine orienterte 
om mjølkeprosjektet. 
     I Innvik besøk hos bringebærprodusenter med tunnel-
produksjon: Brit Brækhus og Wald Lyslo. Siste besøk var hos 
produsent Frode Fjellestad, med sau og gris i Gloppen, og 
fokus arealbruk og beiting. Hordaland Bondelag presenterte 
der Hordalandsjordbrukets plass i norsk landbruk. 
     Fra fylkeslaget deltok Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche og 
Rose Bergslid til Hornindal. Gunnhild Overvoll deltok f.o.m. 
Valldal. Marte Halvorsen og Petter Melchior var tilstede i 
Valldal. Odd Bjarne Bjørdal var med fra Øye i Ørsta. 

TROMSBØNDER BESØKTE M&R 
11. og 12. april var M&R Bondelag vertskap for styret i 
Troms Bondelag med felles styremøte og innlagte gardsbe-
søk i Romsdal og på Nordmøre. Dette var gjenvisitt etter at 
fylkesstyret i M&R Bondelag besøkte Troms i april året før.  
Det er mange likheter mellom landbruket i de to fylkene. 
Samme utfordringer og struktur, men noe forskjellig klima. 
     Det deltok 17 personer på turen: 7 fra Troms Bondelag, 6 
styret i M&R Bondelag og 4 fra fylkeskontoret. Sjåfør på 
minibussen var tidligere organisasjonssjef Gunnar Wentzel. 
     Styreturen fikk presseomtale i NRK Møre og Romsdal, 
avisa Driva, Trollheimsporten.no og Todalen.no 
     Første gardsbesøk var hos melkeprodusent Øyvind Kra-
keli på Istad i Molde. Han driver i samdrift i nytt stort kufjøs 
med melkerobot sammen med sønnen Jon Olav.  
    I Sunndal orientering og omvisning ved Sunndalspotet av 
potetgründer Ivar Grødal og daglig leder Ivar Bakken. 
     Ved gardsbesøk på Kårvatn i Todalen orienterte bonde 
Gudmund Kårvatn om den allsidige drifta på fjellgarden. 
     På Vårsøg Hotell i Surnadal holdt de to fylkesstyrene 
felles styremøte 12. april. Flere landbrukspolitiske saker og 
utfordringer ble tatt opp, bl.a. Bondelagets utkast til nytt 
næringspolitisk program. 
     Deretter besøk hos ammekuprodusent Sivert Mauset i 
Surnadal med nybygd fjøs for kjøttproduksjon, og hos den 
unge sauebonden Solmund Solstad (26 år) med nybygd 
sauefjøs. Turen ble avsluttet med orientering og omvisning i 
det nye storfjøset som melkeprodusent Jan Erik Glåmen i 
Halsa har satt opp i Halsa med plass til 120 mjølkekyr og 
900 tonn i kvote. 
 

 
Fylkesstyrene i Møre og Romsdal og Troms på tur 11. og 
12. april i Romsdal og på Nordmøre (Foto: Arild Erlien). 
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4.3. Jordbruksforhandlingene 
 

15. mai ble det enighet mellom staten og Bondelaget om 
ny jordbruksavtale. Dette skjedde etter at Småbrukarlaget 
dagen før brøt forhandlingene, og Bondelaget forhandlet 
videre. Småbrukarlaget har brutt seks av sju siste jordbruks-
forhandlinger med staten. Hovedtrekkene i avtalen var 
totalramme på 350 millioner kroner, som er 260 millioner 
kroner mer enn statens tilbud. Avtalen øker inntektsmulig-
hetene i landbruket med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017, 
som er 5.900 kroner mer enn i tilbudet. Kravet til omlegging 
til løsdriftsfjøs for storfe utsettes fra 2024 til 2034. 
     Styret i Norges Bondelag godkjente i styremøte 19. mai 
mot en stemme fremforhandlet avtale for 2016/2017. 
 

Fakta om krav og tilbud: 
Jordbrukets krav ble lagt fram 25. april. 
Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. 

 Jordbrukets krav hadde en ramme på 860 millioner 
kroner hvor 193 millioner var økte priser og 577 mil-
lioner kroner økte budsjettoverføringer. Jordbrukets 
krav med en inntektsvirkning på 20.800 kroner per 
årsverk la særlig opp til å løfte de små og mellomstore 
gårdsbrukene. 

 Regjeringen tilbød en ramme på 90 millioner kroner. I 
statens tilbud lå en økning av målprisene på 125 mil-
lioner kroner og reduksjon av budsjettoverføringene 
med 70 millioner kroner. For næringa samlet ga sta-
tens tilbud grunnlag for økte inntektsmuligheter på 
4.200 kroner per årsverk.  

 

Telefonmøter 
     5. mai kl 20.30-21.30, dagen etter statens tilbud, holdt 

M&R Bondelag telefonmøte med fylkesstyret og lokallags-
lederne. Tema var statens tilbud og aksjoner ved et event. 
brudd. Det deltok totalt 33 personer. De fleste som hadde 
ordet rådet Bondelaget til å gå i forhandlinger. Etterpå 
sendte fylkeskontoret denne oppsummering til forhand-
lingsutvalget i Norges Bondelag: 1) Ja til forhandlinger. 
Staten må imøtekomme jordbrukets krav noe på struktur. 
Hvis ikke må det bli brudd. 2) Vi trenger et tydelig og klart 
budskap å formidle i god tid før et eventuelt brudd. 

     15. mai kl. 16.00 til 17.00 hadde fylkesstyret og ansatte 

telefonmøte. Dette var bare noen timer etter at inngått 
jordbruksavtale var signert. Avtalen er akseptabel, men ikke 
mer, var fylkesleders konklusjon. De andre styremedlem-
mene sa seg enig med lederen, med unntak av en, som var 
tydelig på at Bondelaget hadde vært mest tjent med å bryte 
forhandlingene og fått markert vår uenighet med regje-
ringens landbrukspolitikk. 

     15. mai kl. 20.30 til 22.00 ble det holdt telefonmøte for 

lokallagsledere, fylkesstyret og ansatte. Av 43 lokallagsle-
dere var det 29 lag som deltok. I tillegg stilte fylkesstyret og 
org.sjef. De fleste lokallagslederne stilte seg i hovedsak 
positiv til jordbruksavtalen, med unntak av en fra fylkessty-
ret og en lokallagsleder. 
 

Aksjonsplaner: 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges 
Bondelag laget aksjonsplaner. Styret diskuterte på møtet 7. 

april aksjonsplaner og aktiviteter ved et eventuelt brudd i 
jordbruksforhandlingene. Fylkeslagets plan var sendt inn til 
Norges Bondelag. Fylkeskontoret sendte 4. mai fortrolig 
skriv om aktiviteter ved et eventuelt brudd til lokallagsle-
derne, og materiell/plakater var distribuert til lokallagslede-
re og til en del sentrale tettsteder i fylket. 
     20. april hadde arbeidsutvalget i M&R Bondelag og an-
satte på fylkeskontoret idédugnad om event aksjoner. Arild 
Hoksnes var innleid som mentor. Idedugnaden tok ut-
gangspunkt i rapporten fra aksjonsutvalget i Norges Bonde-
lag. Designer Madlen Behrendt deltok på idedugnaden. I 
ettertid laget og trykket fylkeslaget 2 stk plakater som ble 
distribuert til lokallagene for bruk ved et brudd i forhand-
lingene. Plakatene «Ja vi elsker dette landet» var i 2 varian-
ter: «Bondens trengs!» og «Ikke la det gro igjen!» (2016) 
 

Politiske kontakter om forhandlingene 
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 mø-
tene og aktivitetene andre kapitel i årsmeldinga). 
     Landbruk var også tema på mange fylkesårsmøter i de 
politiske partiene, i fylkesutvalget og blant ordførere som 
tok opp landbruk overfor sine sentrale politikere/parti. 
     Vårkampanjen Norge trenger Bonden i april, med ulike 
utadrettede aktiviteter av lokale Bondelag og fylkeslaget, 
var en del av politikerarbeidet foran jordbruksforhandling-
ene. Markeringene ga gode presseoppslag. Møre og Roms-
dal Bondelag inviterte fylkestingets gruppeledere til gards-
besøk hos Kjersti Ellingsgård på Bolsøya ved Molde tirsdag 
19. april (Se omtale side 36) 
     Flere i fylkesstyret og 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 jordbruksforhand-
lingene. 
     Fylkeslagets pressemeldinger ble tatt inn i avisene og 
fulgt opp redaksjonelt med intervju bl.a. med fylkesleder. 
 

Oppsummering i fylkesstyret 
På styremøte 26. mai oppsummerte styret i M&R Bondelag 
årets jordbruksforhandlinger, og gjorde slikt vedtak: Styret 
støtter Norges Bondelags beslutning om å inngå avtale i 
årets jordbruksforhandlinger, men Møre og Romsdal Bon-
delag hadde håpet på en enda bedre avtale for å minske 
inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. 
     En skulle likevel i større grad holdt fast på målsettinga 
om sterkere stimulering av de minste og mellomstore 
gårdsbrukene for å sikre et mangfoldig jordbruk og areal-
bruk over hele landet. Vi forventer at det i neste årets for-
handlinger blir mindre avstand mellom krav og resultat. 
     Styret i M&R Bondelag er glad for at kravet til omlegging 
til løsdriftsfjøs for storfe utsettes fra 2024 til 2034. Denne 
utsettelsen vil bety mye for mange små og mellomstore 
bruk i Møre og Romsdal. Vel 500 av fylkets 800 mjølkebruk 
er båsfjøs i dag. Det er likevel helt nødvendig med et bety-
delig inntektsløft og ei langsiktig investeringspakke for 
næringa for gjennomføring innenfor fristen. 
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Odd Bjarne Bjørdal (t.v.) i Møre-Nytt, Vegard Smenes i NRK TV M&R og Oddvar Mikkelsen i Tidens Krav. 

 

PRESSEMELDINGER OM FORHANDLINGENE: 
 

Regjeringa fortsetter ensrettinga 
mot stordrift 
- Gjennom statens tilbud i jordbruksoppgjøret sier regje-
ringa nok en gang at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke 
er en del av framtidas landbruk i Norge, sier Oddvar Mikkel-
sen, leder i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Statens tilbud til bøndene i årets jordbruksforhandlinger 
ble lagt fram 4. mai. Fylkesbondelagsleder Oddvar Mikkel-
sen mener dette er et krevende utgangspunkt for eventuel-
le videre forhandlinger. Tilbudet svarer ikke på oppdraget 
fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet. 
     - Vårt krav er tydelig på at det er et stort behov for å gi 
flertallet av norske gårdsbruk den samme utviklingsmulig-
heten som et fåtall store bruk har fått de siste årene. Svaret 
fra regjeringa er nok et steg i retning av at mindre og mel-
lomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidens 
landbruk i Norge. Det er jeg fortvilt over, sier Mikkelsen.  
     Inntektsforskjellene innad i landbruket øker. Trenden de 
siste to årene er at mens de største gårdsbrukene har opp-
levd en god inntektsutvikling, henger mindre og mellomsto-
re bruk etter. Samtidig går mye jord ut av drift, og Møre og 
Romsdal er et verstingfylke i så måte. 
     - Stortingets mål for landbruket er å produsere mer mat 
fra norsk jord. Vi er helt avhengig av de mindre og mellom-
store brukene for å kunne bruke norsk jord til matproduk-
sjon der geografien ikke gjør det mulig å drive stort.  Disse 
brukene er også svært viktige for vedlikehold av kulturland-
skapet, levende bygder og verdiskaping rundt om i landet, 
avslutter leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen.   

(Pressemelding fra M&R Bondelag 4. mai) 
 

Feil frå Forsell 
Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget er for tida i for-
handlingar med Staten om jordbruksoppgjeret. Da skal ein 
vel halde seg heilt roleg og avvente resultatet. Men histo-
rieforfalsking som Staten sin forhandlingsleiar Leif Forsell 
stod for når han presenterte tilbodet frå staten, må ein 
likevel få korrigere. 
     Norsk jordbruk er i ei veldig positiv utvikling, påstår For-
sell. Sanninga her i Møre og Romsdal er at sidan 2000 har 
jordbruksarealet vorti redusert med 12%, storfekjøttpro-
duksjonen er redusert med 30%, mjølkeproduksjonen med 
15% og lammekjøtproduksjonen med 19%. (Kjelde: Rappor-
ten Vestlandsjordbruket – vinn eller forsvinn? Agri analyse 
2/ 2016). For Sunnmøre sin del er utviklinga enno meir 
negativ, sidan internt i fylket har produksjon flytta seg frå 

sør til nord i fylket. Regjeringa sin politikk ikkje bare vidare-
fører, men forsterkar utviklinga. 
     Forsell forsøker å gjere Bondelaget til gissel for sin poli-
tikk som gjer at vestlandslandbruket taper. For å gjere det 
heilt klart; Dette er ikkje etter Bondelaget sitt ynskje. I 2014 
vart bondeorganisasjonane overkøyrde, det vart brot, og 
staten dikterte ei løysing som favoriserte større bruk, riktig 
nok noko modifisert i stortingsbehandlinga. I 2015 inngjekk 
Bondelaget ei avtale som eit kompromiss der vi fekk til ei 
inntektsauke men som i hovudsak nok ein gong gjekk til dei 
største bøndene. I 2016 har organisasjonane sagt det er 
små og mellomstore bruk sin tur til å prioriterast.  

(Lesarinnlegg Gunnhild M. Overvoll 11. mai) 
 

Avtalen er akseptabel, men ikke mer 
Bondelaget er enig med staten om jordbruksavtale for 
2017. Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkel-
sen, mener det beste med jordbruksavtalen er at bøndene 
har fått Frp med på lik inntektsutvikling for små og store 
melkebruk. Avtalen er lite skritt for landbruket, men et 
stort framskritt for Fremskrittspartiets landbrukspolitikk. 
     - Vi kunne ha tenkt oss en bedre avtale, men dette var så 
langt vi kom. Vi reverserer verken inntektsgapet som har 
oppstått mellom store og små bruk de siste to årene, eller 
inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper, men vi 
får lik inntektsutvikling, sier Mikkelsen. Dette er svært viktig 
for landbruket i vårt fylke fordi vi har mange små gårds-
bruk. Eiendomsstrukturen og geografien gjør at mange 
garder ikke passer inn i stordrifta som regjeringen ønsker. 
     Ellers har Bondelaget fått gjennomslag for å styrke klima-
tiltak, storfekjøtt og kornproduksjon. 
Fortsatt lys i mange fjøs 
I tillegg til å øke den økonomiske rammen for oppgjøret har 
regjeringa og landbruket gått inn for å utsette kravet om 
løsdriftsfjøs for storfe fra 2024 til 2034.  
     -Framtidens melkeproduksjon vil skje i løsdriftsfjøs. 70 
prosent av melkebøndene driver imidlertid fortsatt i 
båsfjøs, hovedsakelig på små og mellomstore gårder. Ved å 
forlenge overgangsfasen unngår vi mange nedleggelser 
fram mot 2024.  Omtrent 6500 bønder får nå bedre tid til å 
investere i ei framtid i norsk matproduksjon. Kravene til 
beiting, lufting og mosjon vil endres for de båsfjøsene som 
skal drives videre etter 2024, sier Mikkelsen. 
Arbeidet for et mangfoldig landbruk fortsetter 
Bondelaget vil fortsette jobben for mangfoldet i norsk 
landbruk, og at det følges opp i landbrukspolitikken. - Det er 
svært krevende å forhandle med noen som har et helt an-
net syn enn oss på hvordan landbruket bør utvikles fram-
over, avslutter Mikkelsen. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 16. mai) 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 
 

  
Vertskapet for Åpen Gard på Indre Årø Gard i Molde.F.v.: 

Wollert Dankert Krohn, Svanhild Krohn, Emma Lovise 
Krohn Nilsen, Emilie Krohn, Tommy Nilsen og leder Molde 
Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård (Foto: Arild Erlien). 

Leder i Nesset Bondelag, John Helde (t.v.) var sammen 
med vertskapet på Åsagarden i Eidsvåg, Ole Marvin Aar-

stad og kårfolket Britt og Ole Harald Aarstad godt fornøyd 
med 350 besøkende (Foto: Arild Erlien)

ÅPEN GARD  
I MOLDE OG NESSET 
De to åpne Gard-arrangementene som ble holdt søndag 28. 
august hadde vel 1.750 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 annonsering av 
Åpen Gard i regionavisene. 
     Både Molde Bondelag og Nesset Bondelag hadde full 
klaff med både oppmøte og vær, og hadde god pressedek-
ning og mediaomtale på forhånd med vertskap og arrangø-
rer i avisa Driva, NRK Møre og Romsdal og Romsdals Buds-
tikke. Arild Erlien fra fylkeskontoret var på begge arrange-
ment og tok bilder. 
     Molde Bondelags arrangement på Indre Årø gard ved 
flyplassen med Svanhild og Wollert Dankert Krohn som 
vertskap slo alle tidligere besøksrekorder. Vel 1400 perso-
ner var innom garden de fire timene arrangementet pågikk, 
som er 200 flere for to år siden. 
     Nesset Bondelags Åpen Gard på Åsagarden i Eidsvåg 
med Ole Marvin Aarstad og kårfolket Britt og Ole Harald 
Aarstad som vertskap samlet 350 besøkende. 
     Arrangørene og vertskapene hadde lagt godt til rette 
med varierte aktiviteter, da de åpnet grinder og fjøsdører, 
og inviterte publikum for å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift 
og tradisjonelt landbruk. Det var populært med nærkontakt 
med mange ulike dyr på en gard, hesteridning og natursti 
rundt om i gardstunet. 
     De mange store og små som var innom gardstunene i 
løpet av dagen i det fine sommerværet koste seg med mye 
god mat og drikke. Det var særlig mange barnefamilier som 
besøkte arrangementene og fikk en trivelig dag sammen 
med lokale bønder. 

 

BONDEMARKERING I VOLDA 
25. april, samme dag som landbrukets kravdokument ble 
overlevert landbruksministeren, markerte Bondelagene på 
Søre Sunnmøre i samarbeid med Møre og Romsdal Bonde-
lag landbrukets gode sak i statsrådens hjemkommune. 
Markeringa skjedde på et lite jordstykke i Volda som tilhø-
rer onkelen til landbruksminister Jon Georg Dale – like ved 
Volda turisthotell. 
     Fra fylkeslaget deltok fylkesleder Oddvar Mikkelsen, 
nestleder Gunnhild Overvoll, styremedlem Odd Bjarne 
Bjørdal og org.-sjef Arnar Lyche.  
     Det var taler og appeller ved ordfører Jørgen Amdam 
(Ap) i Volda, melkeprodusent Knut Hustad fra Bondalen, 
leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, 
Ørsta-ordfører Stein Aam (Sp), SV-politiker Ingrid Opedal 
og varaordfører i Volda, Fride Sortehaug (V). 
     Etter samlinga utendørs trakk bøndene inn i amfisalen på 
Volda turisthotell og overvar direkteoverføringen fra pres-
sekonferansen i Oslo ved overlevering av kravdokument. 
     Det var god presseomtale i Sunnmørsposten, Møre-Nytt 
og avisa Møre. 

 
Fra venstre: Kari Redse Håskjold, Volda, Knut Hustad, 
Ørsta, styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Volda-
ordfører Jørgen Amdam, nestleder Gunnhild Overvoll, 

Stranda og Ørsta-ordfører Stein Aam. (Foto: Arnar Lyche). 
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Konferansen Ærlig Mat – ja takk! 25. august i Ålesund samlet over 60 deltakere. Innlederne f.v:: Yngve Ekern, Anita Vingen, 

Brita Skallerud, Rose Bergslid, Knut Storberget, Åse Kringlebotn og Trond Ivar Qvale (Foto: Arild Erlien). 
 

MATFESTIVALEN 
Møre og Romsdal Bondelag er aksjonær og medeier i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. 
     Tidligere styremedlem i M&R Bondelag, Anne Katrine 
Jensen, ble på generalforsamlingen i Den Norske Matfesti-
valen i Ålesund AS 21. april 2015 valgt til nytt styremedlem i 
Matfestivalen etter Arne Rekkedal.  
     Anne Katrine Jensen møtte på generalforsamlingen i 
Matfestivalen i Ålesund 9. mai 2016, og ble gjenvalgt i sty-
ret som styremedlem fra Bondelaget. 
     M&R Bondelag har de siste 10-15 årene i varierende 
grad vært engasjert med aktiviteter. 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, lagt fylkesstyremøter til 
festivalen, vært medarrangør av seminar, og hatt egne 
arrangement. 
     Programmet noen år har vært lite faglig rettet mot pri-
mærleddet og vår næring. På styremøter i M&R Bondelag i 
2015 var det diskusjon hvordan vi skal bruke rollen vår som 
eier av Matfestivalen. Det ble gjort vedtak om å holde et 
arrangement i 2016 i samarbeid med andre organisasjoner.  
     4. januar var fylkesleder Inge Martin Karlsvik, styremed-
lem Anne Katrine Jensen og organisasjonssjef Arnar Lyche 
på arbeidsmøte i Ålesund med ledelsen i festivalen. Fra 
Matfestivalen stilte styreleder Randi Asbjørnsen, styremed-
lem Kirsti Pernille Indreeide og daglig leder Terje Devold. De 
informerte om status for Matfestivalen, bl.a. om passive 
eiere og at dårlig økonomi er en utfordring. Bondelaget sa 
seg villig til å arrangere en landbruks-/matkonferanse under 
festivalen. På styremøtet 14. januar vedtok fylkesstyret at 
Bondelaget arrangerer konferanse med tema landbruk og 
mat under Matfestivalen 2016. 
     2. februar ble det holdt arbeidsmøte med Matfestivalen 
på Bondelagskontoret, Molde. Fra Bondelaget møtte: Anne 
Katrine Jensen, Inge Martin Karlsvik og Arnar Lyche. Fra 
Matfestivalen møtte Terje Devold, Randi Asbjørnsen og 
Kirsti Indreeide. Det ble bestemt at det arrangeres matkon-
feranse torsdag 25. august (Se omtale under: Ærlig mat – ja 
takk!) 

     3. oktober drøftet styret Bondelagets videre engasje-
ment. Styret ser på Matfestivalen som en krevende arena 
for oss, både med tanke på tidspunkt på året og at arrang-
ementet er i Ålesund. Derfor blir markedsføringen veldig 
viktig. Avtalen i forkant var at festivalavisen skulle brukes til 
å markedsføre konferansen i 2016 og konferansen brukes 
aktivt i markedsføringen av Matfestivalen. Dette falt ut 
fordi Matfestivalen av økonomiske årsaker valgte å droppe 
festivalavisen dette året. Som erstatning ble det prøvd å få 
avisoppslag i Sunnmørsposten, noe det heller ikke ble noe 
av. Fylkesstyret vedtok at forpliktende avtale i forkant mel-
lom Matfestivalen, Fylkesmannen og Bondelag om arbeids-
deling og finansiering, er en forutsetning for at vi skal ar-
rangere noe tilsvarende senere år. 
 

ÆRLIG MAT – JA TAKK! 
Bondelaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte 
i lag med Matfestivalen i Ålesund matseminaret «Ærlig mat 
– ja takk!» på Parken Hotell i Ålesund 25. august. I overkant 
av 60 deltakere fikk mange gode innspill og synspunkter. 
     Fra M&R Bondelag møtte Oddvar Mikkelsen (som var 
møteleder), Arnar Lyche og Arild Erlien. 
     Fylkesmannen i Møre og Romsdal bevilget kr 44.000 eller 
inntil 43.6 prosent av godkjent kostnadsoverslag til konfe-
ransen. Deltakeravgift var 300,– kr per person. 
     Det første temaet som ble belyst var hvordan norsk 
matproduksjon bygger tillit til forbrukeren. Matblogger og 
tidligere journalist i Aftenposten, Yngve Ekern, tok for seg 
hvilken mat vi vil ha. Nestleder i Norges Bondelag, Brita 
Skallerud, innledet om at norsk mat er et førstevalg for den 
bevisste forbruker. Landbrukspolitisk talsmann i Arbeider-
partiet, Knut Storberget, tok opp hvordan vi bygger tillit til 
norsk mat. 
     Neste sekvens var fortellingen om maten. Bybonde og 
journalist som har skrevet masteroppgave, Anita Vingen, 
fokuserte på om smått er godt. Økobonde fra Nes på Ro-
merike, Trond Ivar Qvale, var invitert til å fortelle om sin 
«grassfed beef»-produksjon, som er et internasjonalt kon-
sept. Kommunikasjonssjef i Nortura, Åse Kringlebotn, pre-
senterte hvorfor Nortura satser på kjøtt fra grasfôra kyr. 
     Konferansen ble avsluttet med fokus på om kua er en 
klimaversting. Rådgiver Rose Bergslid ved Norsøk present-
erte to rapporter om klima og landbruk. 
     Til hvert tema var det lagt opp til spørsmål og diskusjon. 
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Foran f.v: innlederne på fagseminaret på Dyregod: Rune 

Sjåholm, Bjørn Egil Flø og Sissel Hansen. (Foto: Arild Erlien) 

 

DYRGODDAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 
fredag 2. september til søndag 4. september. Arrangemen-
tet var den åttende i rekken. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, sto for 
offisiell åpning av arrangementet fredag 2. september. 
     Bondelaget hadde stand alle tre dager i lag med Land-
kreditt. Deler av lørdag og søndag møtte Oddveig Gikling-
Bjørnå (lørdag) og Othild Tjugen (søndag) på stand for 
Landkreditt. Fra Bondelaget møtte Atle Frantzen (fredag) og 
Arild Erlien (lørdag og søndag). 
     Fredag 2. september var Bondelaget medarrangør av en 
skoledag med undervisning for 400-500 tiendeklassinger. 
Org-sjef Arnar Lyche hadde en av postene elevene besøkte. 
     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 i Bondelaget, Arnar Lyche, ble i 2016 
valgt til styreleder i SUS Gjemnes, som arrangerer Dyregod-
dagane. SUS står for: Samarbeid – Utvikling – Skaparvilje 
 

FAGSEMINAR DYRGODDAGANE 
Møre og Romsdal Bondelag inviterte lørdag 3. september kl 
13.00 – 14.30 til fagseminar i Kulturstua på Batnfjordsøra 
under Dyregod-dagane. Det var fullsatt møtesal med ca 60 
personer tilstede. Arrangementet var et samarbeid mellom 
Landbruk Nordvest, NORSØK på Tingvoll og faglaga. 
     Hvor stort er stort nok? var tema for forsker i NIBIO, 
Bjørn Egil Flø. I introduksjonen ble det nevnt at landbruks-
politikken handler om mer enn å maksimere produksjonen. 
Det handler om kva slags bygdesamfunn vi ønsker oss, og 
om hvilke land vi ønsker å bygge. Med bakgrunn i studier 
fra den amerikanske landsbygda, drog bygdeforsker og 
sosiolog Bjørn Egil Flø paralleller til norske forhold. 
     Kua, en «klimaversting»? var tema for forsker ved NOR-
SØK Tingvoll, Sissel Hansen. Kua som klimaversting er en 
etablert sannhet. I følge nasjonal rapportering for Norge 
(2013) står metangass fra drøvtyggernes fordøyelse for hele 
5,8 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Er det så 
enkelt? 
     God samhandling gir gode resultater var tema for daglig 
leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm. Et mer slagkraf-
tig landbruk - hvordan får vi det til? Hva kjennetegner et 
vinnerlag? Rune Sjåholm har lang erfaringsbakgrunn fra 
idretten og har klare tanker om hva som skal til.  

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.) og rådgiver Rose 

Bergslid gratulerte med verdens beste ost til Tingvollosts 
Gunnar, Solvor og Kristin Waagen (Foto: Arnar Lyche). 

 

BONDELAGET GRATULERTE MED 
VERDENS BESTE OST 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, organisasjonssjef Arnar 
Lyche og rådgiver Rose Bergslid framførte gratulasjoner og 
overrekte gave til Tingvollosts Kristin, Solvor og Gunnar 
Waagen, da de 25. november troppet opp hos Tingvollost i 
Torjulvågen for å hedre verdensmesteren med verdens 
beste ost.  
     - Dere har skapt et osteeventyr som «raserer» hele Eu-
ropas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost 
skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen. 
Gratulerer med verdens beste ost. Dette er et bevis på at 
det som mange vil beskrive som umulig faktisk er mulig. For 
en vei dere har gått. Fra å eksperimentere med ostepro-
duksjon på et lite bad i huset, med ønske om å skape flere 
arbeidsplasser på gården for neste generasjon, til verdens 
beste ost, sa Mikkelsen.  
     Det var 16. november at Tingvollost overraskende vant 
tittelen World Champion for sin blåmuggost Kraftkar. Fami-
liebedriften banket alle verdens ostegiganter og vant Wold 
Cheese Awards, arrangert i den spanske byen San Sebas-
tian. Og dagen etter ble Kraftkar kåret til den beste av alle 
de 29 ostene som har blitt kåret til verdens beste i løpet av 
de 29 årene konkurransen har foregått. Det vil si at Kraftkar 
fra Tingvollost er verdens beste ost gjennom tidene. 
     Oddvar Mikkelsen trakk fram at med kontinuerlig fokus 
på kvalitet, og med mottoet «den beste osten er enda ikke 
produsert», har de skapt et osteeventyr som «raserer» hele 
Europas tanker og oppfatninger om hvor verdens beste ost 
skal komme fra. For den kommer nemlig fra Torjulvågen. 
     - Landbruk skaper mangfold og landbruk gir verdiska-
ping. Det er dere et strålende bevis på med 23 personer på 
lønningslista. Dere bidrar til økt forståelse for viktigheten av 
norsk landbruk. Dette er så stort at det er over vår fatteev-
ne. Lykke til videre, sa leder i Møre og Romsdal Bondelag, 
Oddvar Mikkelsen. Tingvollost er et familieeid gårdsmeieri 
som lager 20 tonn ost årlig, basert på melk fra egen gård. 
     – Jeg er helt målløs, dette er helt fantastisk for en liten 
familiebedrift som Tingvollost, sa styreleder Gunnar Waa-
gen til media, som selv var til stede og mottok prisen. Gun-
nar Waagen ble i 2007 utnevnt til æresmedlem i Møre og 
Romsdal Bondelag etter lang og tro tjeneste for landbruket 
både lokalt, i fylket og nasjonalt.  
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HADDE IKKE EKSISTERT UTEN 
MOTTAKSPLIKTA 
Etter initiativ og invitasjon fra Bondelaget, stilte både NRK 
Radio og TV i M&R opp hos osteverdensmesteren på Ting-
voll 6. desember og laget oppslag om mottaksplikta. Fylkes-
leder Oddvar Mikkelsen orienterte om markedsregulering, 
transportstøtte og forventninger til landbruksmeldinga. 
     Kristin Waagen i Tingvollost sa til NRK at mottaksplikta 
som samvirke har er alfa og omega for dem. - Uten Tine 
måtte vi ha ystet hver helg året rundt fordi kyrne produse-
rer like mye uansett. Tine henter det vi til enhver tid har til 
overs. Osten hadde ikke eksistert uten mjølkebilen. Tingvollost 
ikke hadde startet opp for 13 år siden uten mottaksplikta. 
     Oddvar Mikkelsen, fulgte opp overfor NRK med at mange 
av bøndene trenger denne ordninga for å kunne drive gard. 
– Jo lengre unna garden ligger et meieri, dess mer avhengig 
er bonden av mottaksplikta. Uten den hadde all produksjon 
blitt sentralisert, sier Mikkelsen. 
     Bakgrunnen for initiativet fra fylkeslaget var at i desem-
ber skulle landbruks- og matminister Jon Georg Dale legge 
fram en stortingsmelding om jordbruket. Et av forslagene 
fra et regjeringsoppnevnt utvalg var avvikling av mottaks-
plikten. Til NRK Møre og Romsdal 7. desember svarte land-
bruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) at verdensmes-
ter Tingvollost kan ta det med ro. Det er ikke aktuelt å 
endre Tine sin mottaksplikt for melk. 
 

KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har også i 2016 ajourført kommunebrosjy-
rene for dei 36 kommunane i fylket med statistikk, lokale 
faktaopplysningar og presentasjon av næringa i kommunen. 
Brosjyrene ligg på heimesida i mappa ”Fakta om landbru-
ket i M&R 
     Lokale bondelag bruker brosjyrene ved presentasjon av 
næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre grupper, 
utadretta arrangement som Open Gard, bygdedagar, land-
bruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på fylkeskonto-
ret ved bestilling frå lokale bondelag. Brosjyra er distribuert 
til politikarar og andre målgrupper. 
     Med tal og fakta samla og presentert kommunevis er det 
mykje enklare for tillitsvalde i bondelaga å selgje 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 ulike pro-
duksjonar, areal og prosent, antal gardsbruk og mjølkebruk, 
og produsert mengde mjølk og kjøtt. Produksjonen i kom-
munen er omrekna til årsforbruket av drikkemjølk, ost og 
andre meieriprodukt, og årsforbruket kjøtt pr. person. 
 

FYLKESBROSJYRE 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-
ket i Møre og Romsdal” er i 2016 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. 

MEDIAKONTAKT 
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 markerer næringa 
godt med saker i lokalavisene. Styret føler at landbruksnæ-
ringa og Bondelaget er interessant å følgje med og omtale 
av media. Fylkeslaget har god kontakt med og stadige føre-
spurnader frå aviser og radio/TV. 
 

MEDIAKURS 
Fylkesstyret har etterspurt medietreningskurs og kontoret 
fikk i oppdrag å komme med forslag til hvordan dette kan 
gjennomføres. I februar vedtok styret at det skal holdes 
kurs med Norges Bondelag sitt opplegg for fylkesstyremed-
lemmer, kontoransatte og lokallagsledere.  
     På grunn av stram økonomi og stort overforbruk ble det 
ikke prioritert å holde dette kurset i 2016. 
 

HEIMESIDE 
På Møre og Romsdal Bondelag 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. 
     15. desember lanserte Norges Bondelag sine nye nett-
sider. Målet med nye nettsider er at det skal bli enklare å 
publisere, og ha ein struktur på fylkessidene som er lettare 
å handtere enn i dag. I forkant av lanseringa deltok ein 
tilsett ved kvart fylkeskontor på kurs i Oslo 7. november. 
Arild Erlien møtte frå Møre og Romsdal. 
 

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, men 
det er nesten ingen debatt og kommentarar til det som vert 
lagt ut. Vi har dei same redaksjonelle mål for Facebook som 
for heimesida: låg terskel, aktuelt, meldingskanal, info om 
møter og aktuelle saker. 
 

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 2016,  
Jordbruksareal i drift 2000-2016, Mjølkeproduksjon 2016,  
Liter levert kumjølk 2000-2016, Geitemjølk og geitebruk 
2000-2016, Gardsbruk i drift 1996-2016, Antal mjølkebruk 
ku 1995-2016, Antall mjølkeKYR 1995-2016, Slaktemengde 
kommunane 2000-2015, Sysselsetting i jordbruket M&R 
2010, Omsetning i jordbruket M&R 2010, NILF-rapport 
2012 om jordbruket i M&R, Fakta om landbruket i kvar 
kommune, Landbruksmelding M&R - vedteke 2012 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
https://www.bondelaget.no/areal-og-gardsbruk-i-drift-2016/category7984.html
https://www.bondelaget.no/jordbruksareal-i-drift-2000-2016/category7985.html
https://www.bondelaget.no/jordbruksareal-i-drift-2000-2016/category7985.html
https://www.bondelaget.no/mjolkeproduksjon-2015/category7986.html
https://www.bondelaget.no/liter-levert-kumjolk-2000-2015/category7987.html
https://www.bondelaget.no/liter-levert-kumjolk-2000-2015/category7987.html
https://www.bondelaget.no/geitemjolk-og-geitebruk-2000-2016/category7988.html
https://www.bondelaget.no/geitemjolk-og-geitebruk-2000-2016/category7988.html
https://www.bondelaget.no/gardsbruk-1996-2016/category7989.html
https://www.bondelaget.no/mjolkebruk-ku-1995-2016/category7990.html
https://www.bondelaget.no/mjolkebruk-ku-1995-2016/category7990.html
https://www.bondelaget.no/antall-mjolkekyr-1995-2016/category7991.html
https://www.bondelaget.no/slaktemengde-2000-2015/category7992.html
https://www.bondelaget.no/slaktemengde-2000-2015/category7992.html
https://www.bondelaget.no/sysselsetting-i-jordbruket-m-r-2010/category7993.html
https://www.bondelaget.no/sysselsetting-i-jordbruket-m-r-2010/category7993.html
https://www.bondelaget.no/omsetning-i-jordbruket-m-r-2010/category7994.html
https://www.bondelaget.no/nilf-rapport-2012-om-jordbruket-i-m-r/category7995.html
https://www.bondelaget.no/nilf-rapport-2012-om-jordbruket-i-m-r/category7995.html
https://www.bondelaget.no/fakta-om-landbruket-i-kvar-kommune/category7997.html
https://www.bondelaget.no/fakta-om-landbruket-i-kvar-kommune/category7997.html
https://www.bondelaget.no/landbruksmelding-m-r-vedteke-2012/category7998.html
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4.5 Politikerkontakt 

 
 

M&R Bondelag har siste året tatt mange politiske kontakter 
og hatt mange møter med politikere og partier. Arbeid med 
ny stortingsmelding om jordbrukspolitikken og stortingsvalg 
2017 er prioriterte oppgaver for alle ledd i organisasjonen 
og en god anledning til å fremme Bondelagets landbrukspo-
litikk og løsninger, og å sette landbruk på dagsorden. 
     8. september hadde fylkesstyret planleggingsdag om ny 
jordbruksmelding og valg 2017. Næringspolitisk sjef i Nor-
ges Bondelag, Arild Bustnes, innledet. På styremøtet 3. 
oktober var det konkretisering av aktivitetsplan, hvordan 
fylkesbondelaget skal arbeide og hvilke partier vi bør priori-
tere fram mot valget 2017. Nedenfor er satt opp politiker-
kontakt og aktiviteter siste året: 
 

NÆRINGSKONFERANSEN 
På næringskonferansen før fylkesårsmøtet 4. mars disku-
terte politikere fra 6 partier hvordan vi motiverer bøndene 
til fortsatt innsats og hvordan vi rekrutterer ungdommen 
inn i næringa. Gaute Grøtta Grav ledet diskusjonen. Panelet 
besto av vara til Stortinget, Steinar Reiten (KrF), Averøy, 
stortingsrepr.  Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stortingsrepr. 
Pål Farstad (V), Kristiansund, stortingsrepr. Else May Bot-
ten (Ap), Molde, landsstyrerepr. Astrid Tove Olsen (SV), 
Nordland og lokalpolitiker Kjell Kvalstad (MDG), Midsund. 
 

 
Næringskonferansen i Molde 4. mars. F.v.: Jenny Klinge 

(Sp), Else May Botten (Ap), Pål Farstad (V), Kjell Kvalstad 
(MDG), Astrid Tove Olsen (SV) og Steinar Reiten (KrF) 

(Foto: Arild Erlien). 

 
Fylkestingets gruppeledere fra seks politiske partier rundt 

matbordet ved gardsbesøket 19. april hos bonde Kjersti 
Fløystad Ellingsgård på Bolsøya i Molde (Foto: Arild Erlien) 
 

FYLKESPOLITIKERE PÅ  
GARDSBESØK 
Fylkestingets gruppeledere fra seks politiske partier stilte 
opp da Bondelaget inviterte til gardsbesøk hos melkebonde 
Kjersti Fløystad Ellingsgård på Bolsøya i Molde 19. april. 
     Det var bred støtte hos fylkespolitikerne om Bondelagets 
hovedbudskap om at små og mellomstore bruk må priorite-
res i årets jordbruksoppgjør. Alle politikerne var varme 
forsvarere av Vestlandslandbruket. 
     Gruppelederne som deltok var Frank Sve (Frp), Stranda, 
Charles Tøsse (H), Stordal, Steinar Reiten (KrF), Averøy, 
Kristin Sørheim (Sp), Tingvoll, Tove Lise Torve (Ap), Sunndal 
og Yvonne Wold (SV), Rauma. 
     Fra M&R Bondelag deltok Oddvar Mikkelsen, Arnar 
Lyche, Rose Bergslid og Arild Erlien. Det var omtale av 
gardsbesøket i NRK Møre og Romsdal – både i radio og TV. 
     Etter omvisning i fjøset, ble det mange gode oriente-
ringer og diskusjoner rundt matbordet innendørs. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen presenterte Bondelagets 
prioriteringer i forkant av jordbruksoppgjøret. Rådgiver i 
Bondelaget, Rose Bergslid, presenterte resultatene fra 
undersøkelsene blant bønder i Rauma og i Gjemnes. 

Fylkestingets gruppeledere 
på gardsbesøk i Molde  
19. april. 
F.v.: bonde Kjersti Fløystad 
Ellingsgård, fylkesleder  
Oddvar Mikkelsen,  
Yvonne Wold (SV),  
Charles Tøsse (H),  
Steinar Reiten (KrF),  
Frank Sve (Frp), 
Kristin Sørheim (Sp) og  
Tove Lise Torve (Ap).  
(Foto: Arild Erlien) 
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Fra venstre: Marte Halvorsen, Trine Reinfjell Engdal, 

Ragnhild Liabø Fjeldstad og stortingsrepresentant Else 
May Botten (Ap). (Foto: Rose Bergslid). 

 

ELSE-MAY BOTTEN (Ap) MØTTE 
TRE KVINNEBØNDER I HALSA 
Det var stort presseoppmøte da Møre og Romsdal Bondelag 
3. november inviterte stortingsrepresentant Else-May 
Botten (Ap) til møte med tre damer i Halsa som har kuttet 
ut annet yrke for å bli bønder. Gardsbesøket var på garden 
hos Marte Halvorsen i Valsøyfjord. 
     Det var hovedfokus på at jordbruket generer arbeids-
plasser. De tre damene i Halsa som har kuttet ut annet yrke 
for å bli bønder er tidligere lærer Marte Halvorsen, tidlige-
re sykepleier Ragnhild Liabø Fjeldstad, og tidligere ansatt i 
helse og omsorg, Trine Reinfjell Engdal. 
     Else-May Botten (Ap), som er oppvokst i Halsa, fikk både 
se og høre at alle de tre bøndene har gjennomført større 
byggeprosjekt på gardene sine, og de har vært bevisste på å 
bruke lokale entreprenører til støtte for lokalsamfunnet. På 
den måten har de skapt positive ringvirkninger langt utover 
egen næringsvirksomhet. 
     Rådgiver Rose Bergslid presenterte deler av Bioforsk-
rapporten «Toppleder i grønn kjeledress» - dybdeintervju 
med 12 kvinner om landbruket i Møre og Romsdal. 
     Både NRK-TV og NRK-radio, og avisene Tidens Krav og 
Driva stilte på gardsbesøket hos Marte Halvorsen, som også 
er leder i Halsa Bondelag og styremedlem i M&R Bondelag. 
 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 
2. april var nestleder Gunnhild Overvoll og organisasjons-
sjef Arnar Lyche på Vestnes og møtte fylkesstyret i Sosia-
listisk Venstreparti (SV) i Møre og Romsdal. Veivalg i land-
brukspolitikken var hovedtema på møtet.  
 

MØTER MED VENSTRE 
7. mars var fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjons-
sjef Arnar Lyche i møte i Molde med fylkesstyret i Møre og 
Romsdal Venstre. Ola Betten, Molde, er ny fylkesleder i 
Venstre. Bondelaget presenterte overordnede mål og stra-
tegier i landbrukspolitikken, og tok opp viktige enkeltsaker. 
     28. oktober var det nytt møte med Venstre ved stor-
tingsrepresentant Pål Farstad og fylkesleder Ola Betten på 
Fylkeshuset i Molde. Fra M&R Bondelag møtte fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen, nestleder Gunnhild Overvoll og organi-
sasjonssjef Arnar Lyche. Statsbudsjettet, konsesjonslov og 
den kommende jordbruksmeldinga var tema. 

 
Møte mellom Arbeiderpartiet og Bondelaget 8. februar. 
F.v.: Berit Tønnesen, Inge Martin Karlsvik, stortingsrepr. 

Fredrik Holen Bjørdal, fylkesordfører Jon Aasen, Tove Lise 
Torve, Arnar Lyche, Sissel Rykhus, Lilly Gunn Nyheim, 

fylkesleder Per Vidar Kjølmoen og Rose Bergslid. 
 

MØTE MED ARBEIDERPARTIET 
8. februar hadde fylkesleder Inge Martin Karlsvik, rådgiver 
Rose Bergslid og org.-sjef Arnar Lyche møte med hele fyl-
kesstyret, fylkessekretær og stortingsrepresentant Fredrik 
Holen Bjørdal i Møre og Romsdal Arbeiderparti. 
     Et hovedtema for møtet var veivalg i landbrukspolitikken 
– skal produksjonen dreies over på mer norske ressurser 
eller skal vi fortsette å øke fôrimporten. Forslag til endring-
er i konsesjonsloven og løsdriftskravet ble nøye diskutert.  
 

MØTTE FYLKESTINGSGRUPPENE 
23. mai inviterte M&R Bondelag seg selv til gruppemøtene i 
de politiske partiene, som ble holdt på Fylkeshuset i Molde, 
og fikk møteavtale med fem av sju partier. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche gjennomførte 5 møter à 15-20 minutter med hen-
holdsvis Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Høyre, 
Kristelig Folkeparti og Venstre. Hadde også avtale med 
Fremskrittspartiet, men de hadde avsluttet sitt gruppemøte 
da Bondelaget var klar for å treffe dem.  
     Omtrent samme budskap ble presentert for alle parti. 
Fokus på viktigheten av å ha mest mulig lik virkelighetsfor-
ståelse, fordi det er statusen som legger grunnlaget for 
valgt politikk. Presenterte innholdet i rapport fra AgriAnaly-
se om Vestlandslandbruket. 
 

 
Fylkespolitikerne Charles Tøsse (H), Steinar Reiten (KrF) og 
Frank Sve (Frp) på gardsbesøk i Molde (Foto: Arild Erlien). 



38 

 
Daglig leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm (t.v.) og 

org.-sjef Arnar Lyche i samtale med stortingsrepresentant 
Jenny Klinge (Sp) 20. januar (Foto: Arild Erlien). 

 

MØTER MED SENTERPARTIET 
20. januar var fylkesleder Inge Martin Karlsvik og org.-sjef 
Arnar Lyche i møte med hele fylkesstyret i Senterpartiet. 
Møtet drøftet overordnede prinsipper og mål for land-
brukspolitikken, klimapolitikk, jordvern, forenkling, mar-
kedsordningene, løsdriftskravet og jordbruksforhandlinger. 
     22. januar besøkte stortingsrepresentant Jenny Klinge 
(Sp) Bondelagskontoret i Molde, og samtaler med organisa-
sjonssjef Arnar Lyche om de samme sakene som med fyl-
kesstyret i Senterpartiet 20. januar. Daglig leder i Landbruk 
Nordvest, Rune Sjåholm, informerte om situasjonen for 
Tjenesteavdelingen i Landbruk Nordvest. Krevende økono-
mien kan få konsekvenser for avløsersituasjonen. 
 

GARDSBESØK AV  
STEINAR REITEN (KRF) 
Styremedlem Vegard Smenes hadde 16. mai gardsbesøk på 
Averøy av KrF’s gruppeleder i fylkestinget, Steinar Reiten. 
Vegard tok opp jordbruksforhandlingene, og løftene om å 
være garantisten for landbruk i hele landet. Steinar Reiten 
fikk omvisning i fjøset og orientering om landbrukspolitikk.  
 

FYLKESTINGET I OKTOBER 
Fylkeslaget sendte 12. oktober ut e-post til politiske partier 
v/ fylkeskontor og gruppeleder i Arbeiderpartiet, Høyre, 
Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet: 
     Møre og Romsdal Bondelag har avtalt møte med enkelte 
partier i forbindelse med Fylkestingsmøtet i Geiranger 17. 
oktober. Vi blir der fra ettermiddagen søndag 16. oktober 
og kan bli til Fylkestingsmøtet starter mandag. Vi ønsker å 
møte alle partier til en diskusjon om statsbudsjettet og om 
valgprogram 2017 i løpet av høsten. Dersom dere har an-
ledning til å møte oss i ca 30 minutter før fylkestingsmøtet 
starter setter vi stor pris på det, enten søndag ettermid-
dag/kveld eller mandag formiddag. 
     Høyre svarte at de ikke hadde tid til overs innenfor tids-
ramma for samlinga i Geiranger, men det ble avtalt å møtes 
senere. Møtet ble holdt i Ålesund 6. januar 2017. 
     I Geiranger 16. oktober ble det holdt møter med fylkes-
styret og fylkestingsgruppa i Senterpartiet, og med fylkes-
styret og fylkestingsgruppa i Arbeiderpartiet. Leder Oddvar 
Mikkelsen og nestleder Gunnhild Overvoll møtte for Bonde-
laget. Tema var statsbudsjettet, innspill til partiprogram-
mene og den kommende jordbruksmeldinga. 

 
NRK Møre og Romsdal (bildet innfelt) og avisa Dagligvare-

bransjen hadde reportasje fra sauesankingsturen. 
 

LANDBRUKSMINISTER  
PÅ SAUESANKING 
Styremedlem Odd Bjarne Bjørdal hadde med seg land-
bruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) på sauesan-
king på Skår i Ørsta lørdag 3. september. Med på sankinga 
var også Venstres næringspolitiske talsmann på Stortinget, 
Pål Farstad, Norturas direktør Arne Kristian Kolberg, Coop-
sjef Geir Inge Stokke, lederen for Norsk Landbrukssamvirke 
Ola Hedstein, i tillegg til en del pressefolk og flere lokale 
bønder og kjentmenn. Det var stor mediaomtale i bl.a. NRK 
Møre og Romsdal og i fagbladet Dagligvarebransjen. 
 

MØTER OM  
JORDBRUKSMELDINGA 
Landbruksministeren la fram jordbruksmeldinga 9. desem-
ber. Fylkesstyret hadde møte 14. desember, og prioriterte 
at Møre og Romsdal Bondelag skulle ta mange politiske 
kontakter i arbeidet med jordbruksmeldinga.  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen hadde rett før nyttår, 28. 
desember, møte med Venstres næringspolitiske talsperson 
på Stortinget, Pål Farstad fra Kristiansund. 
     4. januar 2017 hadde Oddvar Mikkelsen møte på Averøy 
med KrF’s stortingskandidat Steinar Reiten. 
     5. januar 2017 hadde Oddvar Mikkelsen møte i Surnadal 
med stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). 
     6. januar 2017 var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestle-
der Gunnhild Overvoll og org.-sjef Arnar Lyche i møte i 
Ålesund med Høgre i M&R, som stilte med stortingsrepre-
sentantene Helge Orten og Elisabeth Røbekk Nørve, grup-
peleder i fylkestinget Charles Tøsse, stortingskandidat Ma-
rianne Synnes og fylkessekretær Odd Harald Karlsen. Tema 
var jordbruksmeldinga og innspill til Høyres valgprogram. 
     9. januar 2017 inviterte M&R Bondelag førstekandidat i 
KrF Møre og Romsdal, Steinar Reiten, Averøy, på gardsbe-
søk hos Skodje Samdrift. Fra Bondelaget møtte nestleder 
Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar Lyche, samt 
de to lokale bøndene Petter Arne Ekroll og Mikal Skodjerei-
te. Steinar Reiten sa han ønsker på vegne av KrF å markere 
tydelige synspunkter om stortingsmeldinga. 
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4.6 Utvalsarbeid og prosjekt 
 

FORTSATT GARDSDRIFT 
Fylkesmannen tok i 2011 initiativ til etablering av et treårig 
rekrutteringsprosjekt ”Fortsatt drift på livskraftige 
landbruksbedrifter”, og med Møre og Romsdal Bondelag 
som prosjekteier. Prosjektet hadde som oppgave å bidra til 
fortsatt drift i stedet for nedlegging når nåværende gård-
bruker 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 bevilget BU-midler til prosjektet.  
     Per Eldar Nakken, Molde, ansatt som prosjektleder fra 
1. desember 2013, og hadde kontorplass hos M&R Bonde-
lag. Utgiftene med prosjektet ble ført i Bondelagets regn-
skap med sitt eget avdelingsnummer.  
     Det tredje og siste prosjektåret tok til 1. desember 2015, 
og skulle etter planen avsluttes ved utgangen av november 
2016. Siden prosjektleder fikk ny jobb ved landbruksavde-
linga hos Fylkesmannen, ble prosjektet avsluttet 1. april 
2016. Dermed ble siste prosjektåret på bare fire måneder. 
     Styringsgruppe: M&R Bondelag v/Inge Martin Karlsvik, 
som var leder i gruppa, Fylkesmannens landbruksavdeling 
v/Ottar Longva og M&R fylkeskommune v/Frank Madsøy. 
Prosjektleder Per Eldar Nakken var sekretær. 
     Den primære målgruppen var bønder som nærmet seg 
slutten av sin bondekarriere og det ikke var avklart genera-
sjonsskifte. Målet var å bidra til videreføring av driften 
gjennom dialog og kartlegging av mulige veivalg og prosess 
videre. Det var også aktuelt å tilby det samme til bønder 
som er ute i god tid med å avklare veien fram mot et gene-
rasjonsskifte. Tilbudet rettet seg mot alle landbruksproduk-
sjoner og var uavhengig av medlemskap i bondelaget. 

Oppsummering 
I starten ble prosjektet markedsført relativt omfattende 
gjennom media. I tillegg ble det satset på å gjøre prosjektet 
godt kjent for kommunale landbrukskontor samt TINE sitt 
rådgivingsapparat. Bakgrunnen for det var at dette er aktø-
rer som har mye direkte kontakt med bønder i sine områ-
der og som kan formidle kontakt mellom prosjektet og de 
som tilhører målgruppene for prosjektet. 
     Senere var det ikke like mye fokus på markedsføring. Det 
var presentasjoner både innad i Bondelaget og der det var 
andre aktører, og oppfølgingsmøter i en del kommuner. Fra 
kommunene ble det sendt ut skriv til enten alle produsen-
ter eller til et utvalg. 
     Det har i prosjektperioden vært gjennomført oppfølging 
(gardsbesøk, etterarbeid og oppfølging) på litt over 20 bruk. 
I tillegg kom en del enklere avklaringen som er gjort i ho-
vedsak pr telefon og/eller e-post. Dominerende produksjo-
ner har vært mjølk og storfekjøtt. Noen har dreid seg om 
rene generasjonsskifte (innen familien, noen har vært aktiv 
part i samdrift og et flertall har dreid seg om eventuelt salg 
ut av slekta. 
     Etter at enkelte særregler for samdrifter ble fjernet, har 
økonomien for samdriftene blitt dårligere og det resulterer 

ofte i at en av deltakerne står igjen som den aktive part 
mens den/de andre har andre inntekter. Ofte er det kon-
traktsmessige litt mangelfulle, og samarbeidsklimaet skran-
tende. I tillegg er det som oftest foretatt store investeringer 
og en ser et nokså stort behov for å få ordnet opp i rimelig 
tid før et kommende generasjonsskifte. Slike saker kan 
være krevende i og med at tilliten mellom partene ikke er 
til stede lenger og at det økonomiske også kan være nokså 
komplisert. Det handler om både jus, driftsøkonomi, skatt 
og relasjoner. Også for generasjonsskifter innen familien er 
det nyttig med ei runde der en både får diskutert ulike 
moment samt får lagt en plan for prosessen. 
     For de som ser for seg å selge ut av familien, er det en-
ten fordi en ser det som riktig at bruket fortsatt er i drift 
framfor at det er i familien sitt eie eller fordi det rett og 
slett er investert så mye i senere tid at det ikke bare er å 
legge ned og gjøre garden om til boplass. En kjenner til at i 
alle fall ett av bruka som har vært involvert i prosjektet er 
blitt solgt og ett er bestemt skal selges. Så er det selvsagt 
ikke råd å måle hvor mye det er prosjektets fortjeneste. Det 
er likevel liten tvil om at avklaringer som har kommet fram 
har gjort prosessen med å selge litt enklere. 
     Prosjektet var rimelig godt kjent ute blant bøndene i 
fylket. Likevel var etterspørselen etter de tilbudene som var 
i prosjektet nokså laber. Å selge en landbrukseiendom ut av 
slekta handler mye om følelser. Dette gjelder både for den 
som eier og driver garden, men også for de som har nære 
band til eiendommen. Det virker å være en klar tendens til 
at en er kommet langt i prosessen med å ta valget før en tar 
kontakt med utenforstående for å få råd. 
     Det har også kommet flere innspill på at det skattemes-
sige har vært et hinder for å selge ut av familien, og at det 
har vært forventninger om endringer på det. Det skjedde ei 
endring der gjeldende fra inneværende år, som betyr av 
marginalskatt for gevinst ved salg av landbrukseiendom er 
bare 25 prosent (skattesats for alminnelig inntekt) som er 
om lag ei halvering fra tidligere. Gevinsten ble fram til og 
med desember 2015 regnet som næringsinntekt, noe som 
innebar folketrygdavgift og toppskatt i tillegg til skatt for 
alminnelig inntekt, til sammen over 50 prosent. I tillegg 
kommer misoppfatninger om at dette gjelder for hele 
salgsbeløpet, og ikke bare gevinsten. 
 

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 
M&R. Oppstartsmøte 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.  
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11. og 12. april var Møre og Romsdal Bondelag vertskap for styret i Troms Bondelag med innlagte gardsbesøk i Romsdal og på 

Nordmøre. I Surnadal var det besøk hos ammekuprodusent Sivert Mauset (bildet til venstre) med nybygd fjøs for kjøttpro-
duksjon, og hos den unge sauebonden Solmund Solstad (bildet til høyre) med nybygd sauefjøs. (Foto: Arild Erlien). 

 
 
     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. 
     I mars tok Bondelagets representant i gruppa Inge Mar-
tin Karlsvik opp si rolle videre i prosjektet etter at han gikk 
av som leder i M&R Bondelag 5. mars 2016. Fylkesstyret 
ønsket at han for kontinuiteten fortsatt representerte Bon-
delaget ut prosjektperioden. 
     På møtet i styringsgruppa 28. oktober var det en gjen-
nomgang av 2. året i prosjektet, om økonomistatus, mar-
kedssituasjonen på sau og storfe, og innspill til siste pro-
sjektår. Prosjektet har oppfylt forventningene og målpara-
metrene er i stor grad oppfylt. Saueproduksjonen øker, 
både i antall dyr og med antall bruk i drift. På grunn av 
overproduksjon av lam er fokuset rettet mot å støtte de 
som allerede er i gang. På storfesiden ser vi at blant annet 
nedgangen i ammekutallet har snudd og peker oppover. 
Det er også mye planlegging på gang over hele fylket. Det 
sendes heller ikke livkalv ut av fylket lenger. 
     I og med at prosjektet var inne i sitt tredje og siste år, ble 
det drøftet i styringsgruppa å videreføre prosjektet med tre 
nye år. Et prosjekt skal ikke være finansiering av faste stil-
linger, så vinklingen ville bli litt endret, sjøl om mye kan 
fortsette som før. Blant annet er tanken å se på sammen-
heng mellom lave slaktevekter på lam og funn av antistoff 
mot flåttrelaterte sjukdommer. Dette kan gjøres relativt 
rimelig, siden prosjektlederen er veterinær. Prosjektet må 
også gå opp grensene mot beiteprosjektet. Det var gitt helt 
uformelle signal om at finansiering er mulig, men eierne av 
prosjektet, deriblant Bondelaget, måtte bestemme seg for 
om dette er noe de ønsker. 
     På styremøtet i M&R Bondelag 14. desember støttet 
fylkesstyret utvidelsen av prosjektet «Økt sau og storfepro-
duksjon i Møre og Romsdal», og utnevnte styremedlem 
Odd Bjarne Bjørdal som Bondelagets nye representant i 
styringsgruppa. Møte i styringsgruppa 1. februar 2017 kon-
kluderer i saken og drøfter ny prosjektplan for eventuell 
utviding av prosjektet. 
 

PROSJEKT BEDRE OG ØKT BEI-
TING 
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. 
Forprosjektet ble avsluttet høsten 2015, men det tredelte 
hovedprosjektet ble igangsatt høsten 2016. 
     Beiteprosjektet legges opp bredt og problematikken er 
delt i tre hovedtema:  
     1) Tilrettelegging og organisering for beiting med melke-
ku. Ansvar for gjennomføring er NORSØK v/Rose Bergslid og 
Landbruk Nordvest v/ Nina Iren Ugelvik.  
     2) Tiltak for bedre kvalitet på kulturbeiter / innmarksbei-
ter, samt bedre beiting på dyrka mark. Ansvar for gjennom-
føring er Landbruk Nordvest v/Jon Geirmund Lied. 
     3) Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, 
samt kartlegging av beiteressurser. Ansvar for gjennomfø-
ring er NORSØK v/Rose Bergslid. 

Styringsgruppe:  
Leder Oddvar Mikkelsen (M&R Bondelag), Jorunn Kvernen 
(M&R Bonde og Småbrukarlag), Hilmar Kleppe (Sau og geit), 
Asbjørn Dahlen (TYR), Bjørn Tore Reistad (TINE), Brit-Kari 
Hauger (Nortura), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), Turid 
Strøm (NORSØK), Geir Moen (Miljøvernavdelinga hos fyl-
kesmannen), Frank Madsøy (Landbruksavdelinga hos fyl-
kesmannen), Per Sæther (Norsk seterkultur. 
 
 

LANDBRUKSSELSKAPET i M&R 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche er Bondelagets representanter i Landbruksselskapet i 
Møre og Romsdal. Lederne i faglagene og landbruksdirektør 
utgjør styret. Daglige ledere i faglagene har møte- og taler-
ett i styret. Det ble holdt styremøte i Landbruksselskapet 
26. april. 
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INNOVASJON NORGE 
Anne Katrine Jensen, Gjemnes, styremedlem i Bondelaget 
fram til mars 2016, var landbruksnæringa og Bondelagets 
representant i det regionale styret for Innovasjon Norge i 
Møre og Romsdal siden 2008 og fram til prolongeringsperi-
oden til de regionale styrene utløp 31. juli 2016. 
     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 Nor-
ge var en viktig posisjon for landbruket. Her var mange 
viktige valg og prioriteringer for næringslivet i fylket, inklu-
dert landbruket. Innovasjonsstyret har fordelt BU-midlene 
og flere andre låne- og støtteordninger som er en del av 
bøndene sin inntektsavtale, jordbruksavtalen. 
     Funksjonstiden for de sittende regionale styrene skulle 
utløpe ved årsskiftet 2015/2016. Men i april 2015 la Regje-
ringa fram en proposisjon for Stortinget med forslag om 
endringer i lov om Innovasjon Norge om bl.a. å fjerne lo-
vens bestemmelser om regionale styrer. Hovedstyret i In-
novasjon Norge besluttet derfor å prolongere funksjonsti-
den for de sittende styrene inn i 2016 fram til 31. juli 2016 
for å få tilstrekkelig tid til å utrede alternative modeller for 
regional forankring.  
     Det er ennå ikke avklart hvilke andre og nye former for 
regional forankring som skal etableres. 
 
 

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 (tidl. Skogeierforeninga). På 
samrådingsmøtene med Fylkesmannen deltar også Innova-
sjon 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 organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte for Bondelaget på samrådingsmøtet 
med Fylkesmannen 21. januar. Tema som ble tatt opp var 
RMP og utnevning arbeidsgruppe for arbeidet med land-
bruksmeldinga. På møtet var det enighet om at en fram til 
neste år skal ha en grundig gjennomgang av retningslinjene 
for tildeling av BU-midlene, og at dette skal sees i sammen-
heng med ny landbruksmelding. 
     På møte i regionalt partnerskap landbruk på Fylkeshu-
set i Molde 9. september møtte fylkesleder Oddvar Mikkel-
sen. Tema for møtet var drøfting av Regionalt Næringspro-
gram (RNP) for 2017, samt rapportering om investerings-
virkemiddel for 2016, midler til rekruttering, likestilling og 
kompetanseutvikling 2016, utviklings- og tilretteleggings-
midlene i 2016, tilskuddsmidler for skogbruket, regionalt 
miljøprogram 2016, og status for drenering og utsiktsryd-
ding. 
 

REGIONALT NÆRINGSPROGRAM 
(RNP) 
Møtet i Regionalt partnerskap landbruk 9. september drøf-
tet Regionalt Næringsprogram (RNP) for 2017, rammer og 
føringer for Innovasjon Norge. 
     På fylkesstyremøtet 3. oktober ble Fylkesmannens for-
slag i samsvar med utsendt møtereferat drøftet. Fylkessty-
ret fikk frist til 4. oktober med å gi svar tilbake på disse 
føringene: 

 Heve tilskuddssatsen i investeringssaker fra 20 prosent 
til 33 prosent, men å føre videre taket på 1,5 million. 

 Heve tilskuddsprosenten ved generasjonsskifte fra 40 
prosent til 50 prosent. 

 Innovasjon Norge skal ikke finansiere båsfjøser for 
mjølkeproduksjon på ku.  

 Innovasjon Norge skal ikke finansiere nyetableringer 
for sau, eller prosjekt med planlagt produksjonsauke 
på mer enn 10%. Dette er ikke til hinder for at tiltak 
som går på fornying og tilpassing kan få finansiering.  

 Saker som går på å etablere eller utvide økologisk 
produksjon skal under elles like forhold prioriteres 
framfor konvensjonelt. Prioriteringa av økologisk pro-
duksjon er på vilkår av at varene skal ut på markedet 
som økologiske produkt.  

Etter diskusjon i styret 3. oktober sendte Møre og Roms-
dal Bondelag disse kommentarene: 

 Om båsfjøs: Møre og Romsdal Bondelag vil ikke ha fø-
ring som ekskluderer båsfjøs for melkeproduksjon på 
ku fra å kunne motta investeringstilskudd. Det vil eks-
kludere mange dyktige bønder fra videre satsing. For 
bonden er det ofte hensiktsmessig å investere trinnvis, 
og utvidelse av eksisterende båsfjøs kan være et steg 
på veien for å komme i posisjon til å bygge løsdriftsfjøs 
om noen år. Dessuten kan det være snakk om investe-
ringer utenfor selve husdyrrommet, slik som melke-
rom, smittesluse eller fôrlager.  

 Om sau: Justert forslag → Innovasjon Norge skal ikke 
finansiere nyetableringer for sau, eller prosjekt med 
planlagt produksjonsauke på mer enn 25 % . 

 Ellers stiller vi oss bak 33 % investeringstilskudd og 50 
% generasjonsskiftetilskudd, slik som beskrevet. 

Fylkesmannen tok ikke hensyn til Bondelagets innspill om 
båsfjøs. Dette ble meddelt fylkeslaget i kopi av brev 11. 
oktober som Fylkesmannens landbruksdirektør sendte til 
Innovasjon Norge Møre og Romsdal.  
     Etter initiativ fra og kontant med Bondelagets fylkesle-
der, sendte landbruksdirektør Frank Madsøy 18. oktober ut 
ei presisering: 

Eg viser til brev til Innovasjon Norge Møre og Romsdal, 
datert 11. oktober 2016. Under avsnittet «Andre føring-
ar som skal leggjast til grunn ved løyvingar frå 2017-
ramme» er det skrive at «Innovasjon Norge skal ikkje fi-
nansiere båsfjøsar for mjølkeproduksjon på ku». 
I etterkant har det kome spørsmål om korleis dette er å 
forstå. Eg vil streke under at formuleringa «båsfjøsar..» 
går på husdyrrommet, og at dette er ikkje til hinder for 
at føretak med båsfjøs kan få finansiering av andre tiltak 
på bruket. 
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Audun Skjervøy (t.h.) er Møre og Romsdal Bondelags 

grønttalsperson. 16. august orienterte han om situasjonen 
i næringa da styret i Norges Bondelag besøkte Valldal 

Grønt AS.  (Foto: Arnar Lyche) 
 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Norddal er Møre og Romsdal Bondelags 
medlem i Grøntutvalet Vest i 2015, som består av represen-
tanter fra bondelagene fra de tre fylkene Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalget består av 
produsenter innen frukt, bær og grønt. Det er fylkesbonde-
lagene som utnevner representanter til utvalget.  
     Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbondela-
genes uttale til jordbruksforhandlingene. 
     Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønttals-
person i M&R Bondelag, og møter på utvidet styremøte i 
mars om uttalen til jordbruksforhandlingene.  
     Audun Skjervøy møtte på samling for fylkeslagenes 
grøntkontakter som Norges Bondelag arrangerte i Oslo 24. 
november. 
     På styremøtet i mai ble brev om omsetningsordninga for 
fryste raude bær fra grøntutvalget for Bondelaga på Vest-
landet til landsstyret i Gartnerhallen lagt fram til orientering 
og drøftet i styret i M&R Bondelag. 
 

LANDBRUKSMELDING MR 2017 
På samrådingsmøtet med Fylkesmannen 21. januar ble 
styringsgruppe for arbeidet med landbruksmelding 2017 
oppnevnt med medlemmer fra fylkeskommunen, fylkes-
mannen og næringsorganisasjonene Bondelaget, Bonde- og 
småbrukarlaget og Allskog. Fra Bondelaget møtte Inge Mar-
tin Karlsvik i gruppa fram til han gikk av som fylkesleder i 
mars. Nyvalgt fylkesleder Oddvar Mikkelsen har siden da 
vært medlem av styringsgruppa. 
     Meldinga blir ei revidering av landbruksmeldinga fra 
2012. Det er et mål at landbruksmeldinga skal rulleres en 
gang i løpet av hver fylkestingsperiode. Fylkestinget er be-
stiller av meldinga, Fylkesmannens landbruksavdeling er 
sekretariat. Landbruksdirektør Frank Madsøy er leder av 
styringsgruppa. Utkast til ny landbruksmelding for Møre og 
Romsdal blir ferdig i april/mai og behandles i fylkestinget i 
juni 2017. 
     Formålet med landbruksmelding for Møre og Romsdal 
skal være et kunnskapsgrunnlag for å sette landbruket på 
den politiske dagsordenen og vise konsekvenser av ulike 
veivalg. Den skal videre være retningsgivende for utviklinga 
av landbruket på regionalt nivå og bidra til å styrke land-

bruket og landbruksbasert næringsutvikling i fylket. Mel-
dinga skal danne grunnlag for prioriteringer i kommende 
regionale planer og handlingsprogram. Det blir påpekt at 
det er viktig å synliggjøre Møre og Romsdal som et av de 
fremste landbruks- og matfylkene i landet – og å holde på 
den stillinga i årene framover. 
     26.april ble det holdt seminar om arbeidet med revide-
ring av landbruksmeldinga på Fylkeshuset i Molde. Oddvar 
Mikkelsen og Arnar Lyche møtte for Bondelaget. 
     Lag og organisasjoner og offentlig forvaltning som arbei-
der opp mot landbruket var invitert til strategiverksted for å 
diskutere utfordringer og løsninger for landbruket i M&R. 
     Etter seminaret ble organisasjonene utfordret på å fore-
slå personer som skulle delta i arbeidsgrupper om land-
bruksmeldinga. M&R Bondelag oppnevnte følgende delta-
kelse i de fire temagruppene: 
Tema 1: Næringsutvikling: styremedlem Petter Melchior 
Tema 2: Miljø, ressurser, det grønne skiftet: Rose Bergslid 
Tema 3: Strategiplan skogbruk: leder Oddvar Mikkelsen 
Tema 4: Rådgjeving, samarbeid, kompetanse og rekrutte-
ring: organisasjonssjef Arnar Lyche 
     Gjennom året er det holdt flere møter i temagruppene, 
og de har levert rapporter til møtene i styringsgruppa. 
 

GJEMNES-PROSJEKTET 
Gjemnes Bondelag og Gjemnes og Tingvoll Bonde- og Små-
brukarlag tok i 2015 initiativ til å utarbeide en næringsstra-
tegi for økt matproduksjon i Gjemnes.  
     Møre og Romsdal Bondelag deltok i arbeidsgruppa, og 
NIBIO hadde prosjektledelsen. 
     Undersøkelsen ble utført av rådgiver i NIBIO, Rose 
Bergslid, som også har halv stilling som rådgiver i Møre og 
Romsdal Bondelag. NIBIO-rapporten om ”Strategi for økt 
matproduksjon i Gjemnes kommune” var ferdig og datert 
mars 2016. 
     Bakgrunn for prosjektet var at økt matproduksjon basert 
på norske ressurser er en kjent målsetting i norsk 
landbrukspolitikk, men er vi i stand til å innfri målet? Ved å 
ta målet (1 % årlig økning i matproduksjonen neste 20 år) 
ned på kommunenivå, er det lettere å se flaskehalser og 
muligheter.  
     NIBIO-undersøkelsen av bøndenes tro på framtida for 
Gjemnes som jordbrukskommune ble presentert for politi-
kerne i Gjemnes kommunestyre 26. januar av organisa-
sjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 

Oppsummering  
Landbruket i Gjemnes kommune har stort potensial for økt 
matproduksjon og verdiskaping, men også en del utford-
ringer det bør tas tak i for å begrense mulig uheldig utvik-
ling. En av utfordringene er at antall bønder synker. Litt 
over en tredjedel av bøndene i Gjemnes ser for seg at drifta 
reduseres eller legges ned i løpet av neste 10 år. Skal beite- 
og arealressursene utnyttes til økt matproduksjon trenges 
tilstrekkelig antall bønder. Hva som er tilstrekkelig vil, i stor 
grad, henge sammen med jordas utforming. 
     De tre satsingsområdene produksjonsareal, bønder og 
driftsapparat trenger økt fokus i tiden som kommer. Dette 
kan være noe kommunen, lokale faglag, ulike rådgivings-
/forskningsinstitusjoner, lokale bygdelag eller andre kan 
konkretisere og jobbe videre med. 
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EVALUERING AV RMP 
Fylkesstyret vedtok i styremøte 16. april 2015 at på bak-
grunn av innspill fra lokale Bondelag vil styret i M&R Bonde-
lag ta initiativ til at ordninga med regionalt miljøprogram 
(RMP) blir evaluert. NORSØK, i samarbeid med Møre og 
Romsdal Bondelag, fikk høsten 2015 i oppdrag fra Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal å evaluere tiltak 3.14 - «sprei-
ing i vår/vekstsesong».  
     Rådgiver ved fylkeskontoret, Rose Bergslid, som også har 
ei halv stilling ved NORSØK, utførte arbeidet med evalu-
eringa. Det blei gjennomført en spørreundersøkelse i fem 
kommuner i fylket. M&R Bondelag bidrog med egeninnsats 
i arbeidet med undersøkelsen. Fylkesstyret ga innspill til 
arbeidet. Rapporten er datert 19. oktober 2016. 

Sammendrag 
Nasjonale og regionale miljøprogram (RMP) er etablert for 
å styrke miljøarbeidet i jordbruket, samt synliggjøre jord-
bruket sin miljøinnsats. 
     Høstspredning av husdyrgjødsel er en viktig årsak til 
avrenning av nitrogen og fosfor fra jordbruket. Med ønske 
om å redusere andelen høstspredd husdyrgjødsel i fylket 
innførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal en ny ordning i 
RMP med navn «spreiing i vår/vekstsesong» - tiltak 3.14, 
hvor bønder som sprer all husdyrgjødsel innen 10. august 
kan søke om tilskudd. Tiltaket ble innført i 2012. 40 % av 
tilskuddsmidlene i RMP brukes til dette tiltaket. 
     Det er gjennomført en evaluering av om tiltaket har hatt 
ønsket effekt. NORSØK har utført oppdraget i samarbeid 
med M&R Bondelag. 5 store landbrukskommuner ble valgt 
ut. I hver av disse kommunene ble landbrukskontorene, 10 
bønder som søker på ordninga og 2 bønder (med stort 
driftsomfang) som ikke søker på ordninga intervjuet 
     Landbrukskontorene var svært godt fornøyd med tilta-
ket, og mente det har hatt en positiv effekt mht redusert 
avrenning. En del av bøndene har endra praksis for å bli 
berettiget tilskudd. Tiltakets største utfordring er at den er 
vanskelig å kontrollere tilfredsstillende. 
     Bøndene som deltok i undersøkelsen (både de som søkte 
på tiltaket og de som ikke gjorde det) var positive til ord-
ninga. I forhold til investeringer var de opptatt av at til-
skuddet måtte være langsiktig og forutsigbart. 
     For å søke tilskudd må all utkjøring av husdyrgjødsel fra 
foretaket være avslutta innen 10. august. Hvorvidt denne 
fristen er riktig var det punktet i undersøkelsen som enga-
sjerte bøndene mest. Bønder som ikke sprer gjødsel etter 2. 
slåtten syntes naturlig nok fristen var grei. For dem kunne 
fristen like gjerne vært 15. juli. For mange av bøndene som 
er avhengig av å spre gjødsel etter 2. slåtten var fristen et 
diskusjonstema. Mange mente den burde vært noen dager 
seinere, og i tillegg litt mer fleksibel i forhold til været. Ør-
skog bondelag har sendt innspill til årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag (2014) om at regelverket bør justeres i 
forbindelse med fornying av eng. De foreslår at frist for 
spredning av husdyrgjødsel bør forlenges til 20.8., når/hvis 
gjødsla blir nedmolda og arealene isådd omgående. 
     Den største utfordringa for dem som ikke søker på tilta-
ket er manglende lagerkapasitet. Det bør vurderes en stør-
re satsing på lagerkapasitet/satellittlager/bruk av tomme 
lager, i tillegg til at det bør gjøres et forsøk på å optimalise-
re gjødsellogistikken i mange bygder. 

Konklusjoner 
Gjennomførte intervju med bønder og landbrukskontor 
viser at tiltaket har hatt ønsket effekt, det vil si redusert 
høstspredning av husdyrgjødsel. Tiltaket har ført til at 
mange bønder har gjort endringer i sin gjødselpraksis slik at 
spredning av husdyrgjødsel etter 10. august ikke lenger er 
nødvendig. Typiske endringer har vært at tidlig gjødselkjø-
ring prioriteres høyere, lagerkapasiteten er utvida og 
spredekapasiteten er blitt større. 40 % av bøndene som 
deltok i undersøkelsen – og som søker på tiltaket - har ikke 
hatt behov for å endre sin gjødselpraksis. Typisk for disse 
bøndene er at de ikke har behov for å spre gjødsel etter 2. 
slåtten.  
     Forutsigbarhet i ordninga opptar mange av dem som har 
gjort investeringer eller som vurderte å gjøre investeringer 
for å bli tilskuddsberettiget.  
     Den største utfordringa for at en enda større andel av 
husdyrgjødsla i fylket skal bli spredd i vekstsesongen er 
lagerkapasitet. Det bør vurderes en større satsing på lager-
kapasitet/satellittlager/bruk av tomme lager i tillegg til at 
det bør gjøres et forsøk på å optimalisere gjødsellogistikken 
i mange bygder. Dersom bønder samarbeider mer om hvem 
som kjører hvor kan man spare mye tid og kjøring. 
 

GRUNNEIERREPRESENTASJON 
Grunneierrepresentasjon i forvaltning av utmark er et for-
sømt tema fra Bondelaget, og fylkesleder ønsker å engasje-
re seg i dette. 

Trollheimen 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var 29. november invitert 
med på møte i Surnadal mellom grunneiere i Trollheimen 
og Miljødirektoratet i Trondheim om sammensetning av 
styret for verneområdestyret. Det ble diskutert utvidelse av 
styret med flere medlemmer inkludert grunneiere. Styret 
har enstemmig to ganger vedtatt at de ønsker å utvide 
styret med to grunneiere. I dag er det bare folkevalgte fra 
kommunene og fylkene og to fra sametinget. 
     Direktoratet har foreslått å utvide styret også med en fra 
Turistforeningen, en fra FNF, en fra Sau og geit og en fra 
reindrifta. Bondelaget foreslo at det blir utvidet slik styret 
har bedt om. Dette er en prøveordning som skal gjennom-
føres i Trollheimen og i nyopprettede Jomfruland og Raet 
nasjonalpark. I sistnevnte er forslaget fra direktoratet slik 
styret i Trollheimen ønsker. 

Reinheimen 
Bondelaget vurderer også hvor godt representasjonen 
fungerer i Reinheimen. Fridjon Døving, Valldal, møtte 14. 
november på Åndalsnes som M&R Bondelags representant 
på det årlige møtet i rådgivende utvalg for Nasjonalparksty-
ret for Reinheimen. I referat fra møtet ser problemstillinge-
ne ut til å være de samme som for Dovrefjell.  
     Fridjon Døving tok bl.a. opp på møtet at private grunnei-
ere lett blir oversett og ikke blir hørt i saker som vedkom-
mer de, og at søknader om motorferdsel ikke blir sendt 
grunneiere for behandling. 
     Nasjonalparken er den tredje største nasjonalparken i 
Norge, og vernet omfatter totalt 2600 km2 i Lesja, Skjåk, 
Vågå og Lom kommuner i Oppland, og Norddal og Rauma 
kommuner i M&R. Samlinga satte fokus på at verneområ-
det er 10 år, og fokus på erfaringer. 
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Dovrefjell 
Før jul ble det arbeidet med et brev om grunneierrepresen-
tasjon i Dovrefjell nasjonalpark sitt rådgivende utvalg. 4. 
januar 2017 sendte Sør – Trøndelag Bondelag og Møre og 
Romsdal Bondelag felles brev til Dovrefjell Nasjonalparksty-
re. 
     Det vises til at Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og 
Møre og Romsdal inngår som en del av Dovre-
/Sunndalsfjella nasjonalpark med tilhørende verneområder. 
Det er oppnevnt et politisk valgt nasjonalparkstyre, som 
skal ha et rådgivende utvalg (RU). Utvalget skal bestå av 
brukerinteressene i området og skal bidra til at nasjonal-
parkstyrets virksomhet får bedre lokal forankring. RU har 
fungert dårlig. Bondelaget har også vært representert, men 
også dette har fungert dårlig. 
     Det er foretatt reoppnevning og gjennomgang av repre-
sentasjon i RU. Mangfoldet av grunneierinteresser i områ-
det er da tilsidesatt. Bondelaget er tatt ut som deltaker. 
Brevet 4. januar påpekte mangler knyttet til sammenset-
ning av RU. 
     Fem grunneierlag i Møre og Romsdal sendte 2. januar 
2017 brev om samme sak og som underbygger Bondelagets 
brev. De fem lagene var Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal 
Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster 
og Jenstad. 
 
 

REINDRIFT OG BEITEKONFLIKT 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche deltok på møte i Surnadal 18. oktober om reindrift i 
Trollheimen sammen med Sør Trøndelag Bondelag og 
grunneiere fra Surnadal og Oppdal. Møtet drøftet erfaring-
er med reindrift og konflikter knyttet til beitebruk i Surna-
dal og Selbu. Det var en gjennomgang av historien bak rein-
driften i Trollheimen og informasjon fra grunneierne om 
nye lovparagrafer som kan komme dersom den nye same-
retten blir innført slik forslaget foreligger. Organisasjonssjef 
Jon Gisle Vikan orienterte om hvordan Sør Trøndelag Bon-
delag håndterer konflikter mellom samer og grunneie-
re/bønder. Møre og Romsdal Bondelag vil følge opp med 
gjennomgang av mottatt sammendrag av samerettsforsla-
get fra grunneierne og vurdere å be om møte med juridisk 
avdeling i Norges Bondelag. 
 
 

PROSJEKTSØKNADER 
Møre og Romsdal Bondelag har i 2016 fått avslag på to 
prosjektsøknader og støtte til ett prosjekt. 

Motivasjon for bønder 
På styremøtet 14. januar ble det vedtatt mot en stemme at 
M&R Bondelag gjennomfører et motivasjonsprosjekt, men 
med forutsetning av at pilotprosjektet finansieres. 
     Regional- og næringsutvalget i M&R fylkeskommune 
avslo i møte 7. juni søknaden fra Bondelaget om tilskudd fra 
ordninga rekruttering og kompetanseheving i landbruket til 
prosjektet «Motivasjon for bønder» 
     I dette prosjektet ville M&R Bondelag prøve ut eit moti-
vasjonsprogram for bønder. Planen var å rekruttere fem 
bønder som deltakere og kartlegge deres motivasjonsprofil 
vha. verktøyet Everything Disc Workplace. Deretter skulle 

deltakerne utvikle handlingsplan for egenmotivasjon, og 
det ville bli gitt individuell coaching av deltakerne som opp-
følging. Opplegget skulle evalueres med tanke på vi-
dereføring. Coach Arild Hoksnes hadde faglig ansvar for 
opplegget. 
     I avslaget påpekes det at motivasjonsfaktorer er viktig 
for alle som driver egen bedrift, også bønder, men i land-
bruket har slike ting vært lite diskutert. Prosjektet retter 
seg mot svært få deltakere, og vil være helt avhengig av en 
fagperson som Arild Hoksnes for å bli gjennomført. Det ble 
stilte spørsmål ved hvordan en ville videreføre arbeidet 
etter denne piloten. Skal Bondelagets to deltakere bli sko-
lert i opplegget og gjennomføre det på egen hand senere? 
Vil det være betalingsvilje blant bøndene i M&R for et slikt 
opplegg? På grunn av disse spørsmålene ble søknad avslått. 
 

Flere bønder og levende bygder 
Regional- og næringsutvalget i M&R fylkeskommune avslo i 
møte 7. juni Bondelagets søknad om tilskudd fra ordninga 
rekruttering og kompetanseheving i landbruket til prosjek-
tet «Fleire bønder og levende bygder». 
Dette var et analyseprosjekt der det skulle gjøres følgende:  
   a. Litteraturstudie, hva er gjort for å øke rekrutteringa til 
landbruket? hva har virket?  
   b. Dybdeintervju med ti eldre bønder som ikke har noen 
til å videreføre drifta.  
   c. Dybdeintervju med fem personer som ønsker å kjøpe 
og drive gardsbruk.  
   d. Oppsummere dette i en rapport med tilrådinger om 
hvordan en bør arbeide med rekruttering til landbruket  
   e. Lage brosjyre/videosnutter som skal oppmuntre bønder 
til å selge garden til folk som vil drive.  
     I avslaget er fylkeskommunen enig med Bondelaget i at 
flere gardsbruk bør selges ut av familien, og til folk som vil 
inn i næringa. Det som er usikkert er hva ny kunnskap dette 
prosjektet skal få fram, og hvordan den i så fall skal brukes. 
Hvem er målgruppa for rapport, brosjyre og videosnutter 
og distribusjon? Bondelaget avsluttet nettopp et prosjekt 
som skulle bidra til at drifta på gardsbruk ble ført videre ved 
eierskifte. Etterspørselen etter slik rådgjeving var mindre 
enn ventet. Fylkeskommunen så ikke behovet for de analy-
sene det nå er søkt om. Dessuten vil tema bli drøftet i ar-
beidet med ny landbruksmelding for Møre og Romsdal.  
 

Møte om pensjon og trygderetter 
9. juni ga Fylkesmannen avslag på søknad om støtte til en 
møteserie med tema pensjon og trygderetter. Fylkesman-
nen hadde stor pågang etter utgreiings- og tilretteleg-
gingsmidler, og måtte prioritere strengt. Dersom det ble 
ledige midler senere på året, ville de ta ei ny vurdering. 
     25. oktober mottok Bondelaget brev fra Fylkesmannen 
bevilget kr 50.000 eller inntil 41,7 % av godkjent kostnads-
overslag til en møteserie om pensjon og trygderetter. 
     Møteserien er tenkt gjennomført i lag med Landbrukets 
HMS-tjeneste, og ha fokus på å arbeide for at bønder som 
får yrkesskade i størst mulig grad fortsatt kan gjøre en jobb 
i næringa. Videre bidra til at bønder som får yrkesskade får 
oppfølging, tilgang til maskiner og tilrettelegging som gjør 
at de fortsatt kan være i næringa, å arbeide for at regelverk 
og praksis knyttet til yrkesskade i landbruket fungerer best 
mulig, og å sikre at pensjonsordninga blir brukt best mulig. 
     Prosjektet er ikke fulgt opp høsten 2016. 
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4.7 Andre saker 
 

 
Felleskjøpet, Nortura, Tine og Bondelaget holdt Unge 

Bønder-samling på Averøy i januar. F.v.: Regionsjef i Fel-
leskjøpet Agri, Dag Arne Helle, Ann Mari Bjørnøy, Haram, 
kårkaill Robert Smenes, Kjersti F. Ellingsgård, Molde, Ola 

G. Kvendset, Surnadal og Olav Reenskaug Fjørtoft, Haram. 
 

SAMARBEIDET MED 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 og Felleskjøpet. 
     Flere av aktivitetene som er listet under, gjennomført av 
Bondelaget alene eller i samarbeid med samvirket, er ei 
videreføring av aktiviteter fra tidligere samarbeidsrådet for 
landbrukssamvirket i Møre og Romsdal. Dette samarbeids-
organet for samvirkeorganisasjonene, faglagene og fylkes-
mannens landbruksavdeling ble avviklet i 2002. 
     TINE, Felleskjøpet og Nortura inviterte 18. januar land-
bruksdirektørene og org.-sjefene i fylkesbondelaga til Nor-
tura i Malvik for å presentere organisasjonene, personer og 
å diskutere kommunikasjonsflyt, med mål om et langsiktig 
og godt samarbeid. Arnar Lyche møtte for M&R Bondelag.  

Aktiviteter i 2016: 
 Samvirketillitsvalgte med på behandling av Bonde-

lagets uttale til jordbruksforhandlingene. 

 Næringskonferanse i mars for Møre-landbruket. 

 Unge Bønder-samling 29. og 30. januar. 

 Åpen Gard på 2 plasser. 

 Møter med repr. fra eierutvalget i Tine Midt 

 Stand og aktiviteter på Dyregoddagane i Gjemnes. 

 Samarbeid og representasjon hos Fylkesmannen 

 Samarbeid med samvirket om ulike prosjekter. 

 Deltakelse på samvirkeorganisasjonenes årsmøter. 

 Forvaltninga av Landbruksselskapets fondsmidler. 

 Møter med politiske fylkesparti, samråd og skole-
timer om landbrukspolitikken. 

 Politikerkontakt i kommuner og fylkeskommunen. 

 Brosjyre landbruket i fylket og alle kommunene re-
videres og distribueres hele året. 

 

 

 
Tine- og Nortura-bønder deltar med aktiviteter på Åpen 

Gard, her fra Molde i august (Foto: Arild Erlien) 
 

SAMARBEIDSRÅDET FOR  
LANDBRUKET I MIDT-NORGE 
Styremedlem Oddvar Mikkelsen møtte i stedet for fylkesle-
der og nestleder i Stjørdal 29. januar 2016 på årsmøtet i 
samarbeidsrådet for landbruket i Midt-Norge (fylkene 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag).  
     Leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er 
leder. Arbeidsutvalget har i 2016 også bestått av Bjørnar 
Schei (Felleskjøpet) og Birgit Oline Kjerstad, Haram (Tine). 
     Birgit Oline Kjerstad ble valgt som ny i arbeidsutvalget 
etter Ivar Aae (Norsk Landbruksrådgivning), Averøy. 
     Årsmøtet bestemte at Samarbeidsrådet arrangerer kon-
feransen ”Levende Landbruk - Midtnorsk landbrukskonfe-
ranse” i 2017, og deretter blir storkonferansen holdt hvert 
tredje år slik at en unngår kollisjon med Agroteknikk. 
     På årsmøtet i januar ble det vedtatt å samle Samarbeids-
rådet til flere årlige møter. Det ble holdt møte i Stjørdal 27. 
mai, der Arnar Lyche møtte fra M&R Bondelag. Møtet var 
todelt, før lunsj internt møte - etter lunsj møttes partene i 
det regionale partnerskapet i de tre fylkene. 
     Samarbeidsrådet har de siste årene vært delaktig flere 
regionale tiltak blitt gjennomført for å styrke kompetanse, 
forskning og innovasjon i det midtnorske landbruket, her-
under fylkesvise landbruksmeldinger, VRI Trøndelag, Grønn 
forskning og Kompetanseløft trøndersk landbruk. Siden de 
bondestyrte prosjektene Grønn forskning og Kompetanse-
løft trøndersk landbruk gikk mot slutten, ble det drøftet 
hvordan samarbeidsrådet skal forholde seg til dette. Som 
resultat av dette ble Landbruk 21 Trøndelag etablert. 
     Samarbeidsrådet ble etablert i 2004, og i 2006 ble det 
etablert et arbeidsutvalg på 3 personer med tidligere fyl-
kesbondelagsleder i Møre og Romsdal, Arne Magnus Aasen, 
som leder. Han satt som leder til 2010. 
     Sammenslutninga består av midtnorske representanter 
for Bondelagene, Småbrukerlagene, Tine, Nortura, Felles-
kjøpet Agri, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving, 
Landkreditt og Gjensidige. Sør-Trøndelag Bondelag har 
sekretariatsansvar. Det er møter en til tre ganger pr år. 
     I 2009 startet Samarbeidsrådet prosjektet Grønn Forsk-
ning, som er finansiert gjennom BU-midler og VRI-midler. 
Prosjektet er administrert av Oi Trøndersk Mat og drikke 
AS. Prosjektet skulle avsluttes i 2013, men ble videreutviklet 
og videreført i ny treårig periode fram til sommeren 2016. 
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GRØNN FORSKNING 
Prosjektet Grønn forskning ble opprettet i 2009 etter initia-
tiv fra landbruksnæringa i Midt-Norge, med Midtnorsk 
Samarbeidsråd som prosjekteier. Prosjektet skal bidra til 
mer forskning retta mot det midtnorske landbruket, og ikke 
minst bidra til at landbruksnæringa selv blir en mer aktiv 
samarbeidspartner og premissleverandør for den forsk-
ninga som gjennomføres. Økt involvering under planleg-
gingen og gjennomføringen av forskninga - fra gårdbrukere, 
skogeiere, større bedrifter, organisasjoner og faglag - skal 
øke sannsynligheten for at forskningsresultatene tas i bruk. 
     Prosjektet Grønn Forskning har arbeidet med å synliggjø-
re etterspurt kunnskap sett fra næringas side. Dette er fulgt 
opp fram mot konkrete søknader om nye forskningspro-
sjekt, gjennom tett samarbeid mellom næringa, relevante 
forskningsmiljø, forvaltninga og virkemiddelapparatet. 
Prosjektet har bidratt til opprettelsen av en rekke nye 
forskningsprosjekt i perioden 2009 – 2016. I alt ca. 200 mill. 
kroner i forskningsmidler er bevilget til ulike prosjekt. 
     Prosjektansvarlig var Oi! Trøndersk Mat og drikke, og 
Lars Morten Rosmo var leder for styringsgruppa. Prosjektfi-
nansieringen ble sikret 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. 
     I forkant av årsmøtet i Midtnorsk Samarbeidsråd i Stjør-
dal 29. januar ble det holdt et innspillseminar for prosjekt 
Grønn Forskning. Oddvar Mikkelsen møtte fra Møre og 
Romsdal Bondelag. Seminaret kom med ønsker om hva en 
mener bør prioriteres av forskningsfinansiering innenfor 
mat og jordbruk - om viktige forskningstema for landbruket 
i Midt-Norge framover. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen deltok 17. mars på pro-
sjektverksted for landbruksforskning, som ble holdt i 
Stjørdal. Verkstedet samlet næringsaktører, forskere, rådgi-
vere og representanter for offentlig sektor for å diskutere 
og videreutvikle ideer om nye forskningsprosjekt. 
     Ved avslutningen av prosjektet sommeren 2016 ble det 
enighet mellom Midtnorsk Samarbeidsråd og partnerne 
(Fylkesmannen, Fylkeskommunene og innovasjonsmiljøene) 
om å videreføre følgende deler av prosjekt Grønn Forskning 
i et nytt innovasjonsprogram (Landbruk 21): 
     Nettverkssamarbeidet: Erfaringsgrupper. Mentorpro-
grammet. Næringsgruppene med deltakelse fra samvirket. 
FoU-kontakter. Koblerfunksjon. Kompetansemegling. 
     Arenaer: Innspillseminar. Prosjektverksted. Kompetan-
sekafeer. Samhandlingsarena for rådgivingsorganisasjonene 

Næringsgrupper 
1.desember ble det holdt oppstartsmøte for alle sju næ-
ringsgruppene i Grønn forskning i Stjørdal.  
     Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, deltar i 
grovfôrgruppa sammen med bl.a. leder Sverre Heggset, 
Fræna (Landbruk Nordvest) og Arne Magnus Aasen, Ting-
voll. Andre grupper er Småfe, Storfekjøtt, Melk, Grønt, Korn 
og en ny gruppe for grønn og blå sektor.  
     Grovforgruppa fokuserte på å tenke klima med vekt på 
lystgass og går videre med tre mulige prosjektsøknader ut 
fra dette. Det var også diskutert hvordan gjøre tidligere 
forskning tilgjengelig. Det er mye god forskning som ligger i 
analog form i hyller og skuffer og mye ny forskning foregår 
på tema der kruttet er oppfunnet før.  

LANDBRUK 21 TRØNDELAG 
(L21T) 
Prosjektet ble etablert i 2016 og prosjektledere ansatt. 
Prosjektledelsen er lagt under Norsk Landbruksrådgiving og 
Senter for Bygdeforskning. Landbruk21Trøndelag presente-
res som et kunnskapsbasert innovasjonsprogram med ut-
gangspunkt i det trønderske landbruket, og skal bidra til et 
mer bærekraftig landbruk - miljømessig, sosialt og økono-
misk. 
     Landbruk 21 har i 2016 gjennomført fire strategisemina-
rer, ett Innovasjonsverksted, ett prosjektverksted Landbruk, 
og flere rådgiversamlinger mellom NLR, Tine og Nortura. 
     For Grønn Forskning innen L21T er prosjektleder ansatt 
(Kirsti Haave) og det forventes videreføring av aktivitetene 
fra Grønn Forskning. Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar 
Mikkelsen, er oppnevnt som medlem i styringsgruppa be-
stående av personer fra næringsliv, FoU-miljø og offentlige 
aktører. 13. desember holdt Grønn Forskning styringsgrup-
pemøte for både den gamle og den nye styringsgruppa. 
     M&R Bondelag som medlem i Midt-norsk samarbeidsråd 
drifter også prosjektet Grønn forskning som nå videreføres i 
L21. Spørsmål om tilknytninga til Midt-norsk samarbeidsråd 
har tidligere vært tatt opp i fylkesstyret i M&R Bondelag. 
     På styremøtet 3. oktober ønsket fylkesstyret at det bør 
være orientering om vår tilknytning til det trønderske sam-
arbeidet i eget styremøte. Styret ga uttrykk for at de mang-
ler oversiktene over prosjekter og hva vi er med på: 

 Finnes det andre muligheter som er vel så viktig for 
våre medlemmer i Møre og Romsdal å være med på? 
Tilknytning nordover og sørover, og innhold i dette ar-
beidet? Deler av Møre og Romsdal føler de hører til et 
annet landbruksområde. 

 Trøndelag har mange forskningsmiljøer på landbruk. 
Summen her er mye større enn hva vi har i M&R. Der-
for er dette samarbeidet vi har i dag en billett for å 
knytte seg til landbruksforskninga. Deltakelse i det 
trønderske samarbeidet gir tilgang til kunnskapen. 

Det ble høsten 2016 fra flere hold arbeidet for å få Møre og 
Romsdal mer involvert i L21T framover, da dette i 2016 var 
et program knyttet til Trøndelag. 
     8. desember inviterte Fylkesmannens landbruksavdeling 
representanter i Møre og Romsdal fra Småbrukarlaget, 
Bondelaget, Fylkeskommunen, Landbruk Nordvest, Felles-
kjøpet Agri og Tine til et møte på Fylkeshuset i Molde med 
trønderne om Grønn Forsking. Arnar Lyche møtte fra M&R 
Bondelag. Fra Sør-Trøndelag møtte styreleder og prosjekt-
leder i Landbruk 21 og prosjektleder Grønn Forsking Midt-
Norge. 
     Møtet konkluderte med at Sør-Trøndelag legger fram 
forslag for hvordan de vil ha med Møre og Romsdal i arbei-
det med Landbruk 21. Fylkeskontoret mottok forslaget i 
januar, og drøftes av styret i M&R Bondelag i februar 2017. 
     Det påpekes at Trøndelag ser på partnerskapet med 
Møre og Romsdal som viktig.  Kunnskapsmiljø og næringsliv 
i MR vil bidra til spennende prosjekt for enkeltbedrifter og 
landbruksnæringa i regionen. Som en likeverdig partner er 
det en selvfølge med styrerepresentasjon osv på lik linje 
med de to trøndelagsfylkene og at aktivitet i samme om-
fang blir lagt til Møre og Romsdal. Erfaringen fra det første 
driftsåret for l21 i Trøndelag er udelt positive. 
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70 personer deltok på konferansen om godt bondesamliv - møte om kjærleikens kår i landbruket. Innlederne fra venstre; rådgi-

ver HMS i Landbruk Nordvest, Kari Fløystad, sexologisk rådgiver og gardkjerring i Fræna, Laila Andersen Nøsen, melkeprodusent 
på Batnfjordsøra i Gjemnes, John Eikenæs, sosionom og familieterapeut Elisabeth Bergem fra Gjemnes, bygdesosiolog og fors-
ker i NIBIO, Bjørn Egil Flø, melkebøndene Anders Øverbø og Wenche Ytterli fra Rauma, og coach og motivator, og melkebonde 

på Trones i Nord-Trøndelag, Øyvind Skarstad. (Foto: Arild Erlien). 
 

HMS – ARBEIDET 
Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste ble fra 1.januar 2014 ei 
fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving (NLR – HMS). Dette 
er landbrukets bedriftshelsetjeneste. Virksomheten i Møre 
og Romsdal er organisert i 3 regioner. Hver region er knyt-
tet 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. 
     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 vel 610 (av disse 273 på Nordmøre, 
182 i Romsdal og 158 på Sunnmøre). 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal: 
I Møre og Romsdal er HMS-rådgiverne på Nordmøre og i 
Romsdal en del av Landbruk Nordvest. Rådgiveren på 
Sunnmøre er knyttet til Norsk Landbruksrådgiving Vest: 
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.iren.saure@nlr.no  
 tlf 975 28 775 
     Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelagets fylkes-
kontakt i HMS-arbeidet. 
     Det er i 2016 holdt flere møter mellom Bondelaget og 
HMS-rådgiverne om samarbeidsmøtet godt bondesamliv 1. 
februar (se omtale under), og for planlegging av ny konfe-
ranse på vårparten 2017. Disse møtene er også brukt til 
erfaringsutveksling, drøfting og prioritering av oppgaver. 
 

     

 

MØTE OM GODT BONDESAMLIV 
Møre og Romsdal Bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste i 
Norsk Landbruksrådgiving Landbruk Nordvest arrangerte 
møte om kjærleikens kår i landbruket på Hotel Alexandra i 
Molde 1. februar, og med Kari Fløystad, rådgiver HMS i 
Landbruk Nordvest, som møteleder. 
     69 personer deltok på konferansen om godt bondesam-
liv - møte om kjærleikens kår i landbruket med det noe 
utradisjonelle innholdet som tok oss på en reise fra land-
bruket på 1960-tallet til hvordan bevare lysten i en travel 
hverdag. 
     Det ble satt fokus på bonden sitt sosiale liv, familieliv og 
samliv med utgangspunkt i den situasjonen som bonden og 
bondefamilien er i dag. Godt samliv er godt for alt. Bonde-
yrket med «døgnvakt» og til tider lite fritid kan være ut-
fordrende for samlivet. Temaet er lite belyst og diskutert. 
     Bygdesosiolog og forsker i NIBIO, Bjørn Egil Flø fra Ul-
stein, er en dyktig og slagferdig forsker som tok med for-
samlinga på en historisk reise om bondens familieliv – før 
og nå.  
     Melkeprodusent på Batnfjordsøra i Gjemnes, John Eike-
næs, fortalte om familielivet som enmannsbonde – om det 
lar seg kombinere. 
     Melkebøndene Wenche Ytterli og Anders Øverbø på 
Holmemstranda i Rauma fortalte om sitt prosjekt som had-
de vært å drive garden sammen. De ville skape seg en ar-
beidsplass for to. Det har de lykkes med. 
     Øyvind Skarstad, coach og motivator, og melkebonde på 
Trones i Nord-Trøndelag, tok for seg målstyring som moti-
vasjon for god drift og et godt liv.  
     Sosionom og familieterapeut Elisabeth Bergem fra 
Gjemnes, fortalte om det å vokse opp på gard på Averøya – 
om det var bra eller gale. 
     Siste foredragsholder var sexologisk rådgiver og gard-
kjerring i Fræna, Laila Andersen Nøsen, som tok for seg 
begrepet lyst, og hvordan vi skal klare å verne om lysten i 
forholdet. 
 

←  Presseklipp til venstre: 

Omtale i Romsdals Budstikke av møtet Godt Bondesamliv. 

mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
mailto:kari.floystad@nlr.no
mailto:trude.iren.saure@nlr.no
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25 personer var tilstede på Gjermundnes 15. februar da 

Jordvern Møre og Romsdal ble stiftet (Foto: Arnar Lyche). 
Styret i Jordvern: f.v. Anne Katrine Jensen, leder Kolbjørn 
Gaustad, Eli Sæther og Atle Frantzen (Foto: Arnar Lyche). 

 

JORDVERN MØRE OG ROMSDAL 
M&R Bondelag tok initiativ til å stifte organisasjonen Jord-
vern Møre og Romsdal. På stiftelsesmøtet 15. februar på 
Gjermundnes landbruksskole var det 25 personer tilstede.  
     Fra M&R Bondelag møtte fylkesleder Inge Martin Karls-
vik, styremedlem Anne Katrine Jensen, org.-sjef Arnar Lyche 
og førstekonsulent Atle Frantzen. 
     M&R Bondelag la fram forslag til vedtekter og styre-
sammensetning. Bakgrunn: matjorda settes under stadig 
større press og det er nødvendig med en motoffensiv.  
     Styret fikk slik sammensetning: Leder Kolbjørn Gaustad, 
Eide. Styremedlemmer Eli Sæther, Gjemnes, Anne Katrine 
Jensen, Gjemnes, Ingbjørn Bredeli, Molde og Atle Frantzen, 
Molde. Varamedlemmer Audun Skjervøy, Norddal og Helge 
Øverås, Vestnes. 
     Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig 
interesseorganisasjon basert på personlig medlemskap. 
Organisasjonen vil gjennom handling og målretta informa-
sjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å sam-
le bred forståelse og støtte for et sterkt jordvern i Møre og 
Romsdal. I dette arbeidet er det viktig å understreke jord-
vernets betydning som en bred samfunnssak. Jordvern 
Møre og Romsdal krever at utbygging skal skje på andre 
arealer enn dyrka mark.  
     Atle Frantzen skal, uavhengig av at han er styremedlem, 
være sekretær for foreningen. Målet det første året er 100 
betalende medlemmer. Drifta skal være selvfinansierende, 
men det var stort behov for økonomisk drahjelp det første 
året slik at sekretæren kan lønnes. Det ble søkt om kr 
25.000 i tilskudd fra Landbruksselskapet. 
     På stiftelsesmøtet tok fylkesleder Inge Martin Karlsvik, 
for seg bakgrunnen for initiativet for å stifte Jordvern Møre 
og Romsdal. Synnøve Valle hos Fylkesmannen orienterte 
om status for jordvernet i Møre og Romsdal. Leder i Jord-
vern Vestfold, og tidligere organisasjonssjef i Vestfold Bon-
delag, Vidar Andresen, orienterte om erfaringer fra Jord-
vern Vestfold, som ble stiftet i 1997.  
Arbeid i styret 
Styremøtene i Jordvern Møre og Romsdal er holdt på Bon-
delagskontoret i Molde. Styret har brukt mye tid på å lage 
uttaler til bl.a. transportplan, div veiutbygginger, partiene 
om partiprogram, kommuneplan. Tema har også vært 
hvordan ta vare på jord i veiutbyggingssaker.   

     Jordvern M&R sendte 15. november sammen med Bon-
delaget og Småbrukarlaget brev til alle fylkets kommuner 
om kommuneplanlegging og at jordvern ikke er ei særinter-
esse, men et samfunnsansvar. Ørsta kommune har svart at 
de ønsker å opprette en «jordbank» for å etablere et red-
skap for å hindre reduksjon av det samla jordbruksarealet. 
Nettverkssamling 
12. oktober deltok Atle Frantzen på nettverkssamling i Oslo. 
Norges Bondelag inviterte jordvernforeningene i fylkene for 
å utveksle erfaringer og se på muligheter for å kunne dra 
veksel og samarbeide om felles saker. 
Jordvernkonferanse 
21. mai ble det holdt jordvernkonferanse på Gjermundnes 
med 35 deltakere, som var bl.a. saksbehandlere i kommu-
nene, politikere og planutvalg, bønder og andre interesser-
te. Arrangør var Landbruksmuseet i samarbeid med Fyl-
kesmannen, Bondelaget, Småbrukarlaget og Jordvern Møre 
og Romsdal. Gode presseoppslag i Romsdals Budstikke, 
Åndalsnes Avis og Vestnesavisa. 
Åpen temadag om jordvern 
5. desember ble det holdt åpen temadag om jordvern på 
Tingvoll Fjordstuer, som samlet 50 deltakere. Fra M&R 
Bondelag møtte org.-sjef Arnar Lyche og førstekonsulent 
Atle Frantzen. Arrangør var Jordvern i samarbeid med Fyl-
kesmannen, Bondelaget, Småbrukarlaget og NORSØK. Bi-
dragsytere var fagfolk på jord, arealforvaltning, landbruk og 
lovverk, samt ordførere på Nordmøre. Verdens jordverndag 
ble samme dag markert over hele verden. 
 

 
Romsdals Budstikke 23. mai 2016 
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Ordførere og lokalpolitikere på Nordmøre i paneldebatt 
på temadag om jordvern på Tingvoll (Foto: Arnar Lyche). 

 

STUDIEARBEIDET - DEL AV AK-
TIVITETEN I BONDELAGET 
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  
Studieforbundet næring og samfunn – se hjemmeside: 
www.naeringogsamfunn.no  
     Lov om voksenopplæring setter krav om regional organi-
sering av studieforbund. Medlemmer i studieforbundet er 
medlemsorganisasjoner i tidligere BSF som direkte eller 
indirekte hadde kursaktivitet og representasjon i fylket. Det 
samme gjelder medlemsorganisasjoner i det tidligere stu-
dieforbundet Populus. 
     På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn i 
Molde 26. april møtte Atle Frantzen for M&R Bondelag 

Styret for 2016:  
Gerd Gunnerød, Nesset (Landbruk Nordvest) ble valgt til ny 
styreleder etter Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygdekvin-
nelaget). De øvrige i styret er: nestleder Atle Fratnzen, 
Molde (Bondelaget), og styremedlemmene Gunvor Dyvik 
Friisvold, Rauma (Bygdekvinnelaget). Reidun Ellingsgård, 
Molde (Kvinne- og familieforbundet) og Mali Slemmen, 
Fræna (Sau og geit). 1. vara: Birgit Kjerstad, Haram (Tine), 2. 
vara: Gjertrud Vik, Sande (Kvinne- og familieforbund) 

Aktivitet 
I 2016 har flere lokale Bondelag rapportert aktivitet på 
”Jordbruksforhandlingene”. 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriell til jordbruksforhandlingene er 
en stor og prioritert aktivitet i lokale Bondelag hvert år. Det 
oppfordres til å rapportere arbeidet som studiering, da 
dette gir støtte både til lokallaget og til 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 gjennomføring av kur-
set. Det blir ikke utbetalt tilskudd uten at rapport er inn-
sendt, og kurset er gjennomført i samsvar med krav. 
     Alle lokallag som registrerer studieaktivitet får som ho-
vedregel et grunntilskudd på kr 500 per ring. Man får i til-
legg kr. 10 per time med innrapportert kurs. 

     Rapportering av studieringer gjøres på nett (fra og med 
2016) gjennom studieforbundets webbaserte program, 
KursAdmin. Tilgang til KursAdmin får en ved å sende e-post 
til studieforbundet, adresse: post@naeringogsamfunn.no  
     Studieleder som har fått tilgang til KursAdmin vil finne 
kurset Jordbruksoppgjøret klart til bruk. Når deltakere og 
registrert frammøte. Når det er gjort er rapporteringen 
ferdig. Ingen innsending av lister! 
     For mer informasjon om KursAdmin: 
www.naeringogsamfunn.no. Se under "Kurs" for innlogging. 

Kurskalender for Møre og Romsdal 
Kurskalender for kurs og samlinger er også i 2016 lagt ut på 
hjemmesidene til M&R Bondelag. Distribusjon av kalende-
ren skjer også ved at den sendes på e-post til tillitsvalgte i 
lokale Bondelag, og til tillitsvalgte og ansatte i samvirke- og 
landbruksorganisasjoner. 
     Oppdatering skjer fortløpende gjennom at fylkeslaget 
henter informasjon fra organisasjonene sine hjemmesider. 
Kurskalenderen vil bli utviklet videre både når det gjelder 
innhold og distribusjon. 
 
 

ROVVILTPOLITIKKEN 
Styremedlem i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, Surnadal, 
var rovdyrtalsperson i fylkeslaget fram til han ble valgt til 
fylkesleder i mars. Etter fylkesårsmøtet i mars ble styre-
medlem Odd Bjarne Bjørdal oppnevnt som rovdyrtalsper-
son i fylkeslaget. Førstekonsulent Atle Frantzen er kontakt-
person på rovdyrsaker ved fylkeskontoret. 
     27. og 28. januar møtte Oddvar Mikkelsen og Atle Frant-
zen på Fylkesmannens samling om rovvilt og beitedyr i 
Angvik i Gjemnes. 60 deltakere deltok denne årlige sam-
linga mellom forvaltning (fylkesmannen, kommunene) og 
næring (beitelag, faglag) og andre aktører (SNO, Jeger- og 
fisk, Naturvernforbundet, mv.). Oddvar Mikkelsen holdt 
innlegg om utfordringer sett fra organisasjonene. 
     Atle Frantsen var på beitekonferanse i Oslo 23.-24. febr 
     26. mai var Atle Frantzen observatør fra M&R Bondelag 
på rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge sitt møte i Stjørdal. 
Et tema var fellingsløyve i Sunndal og tidligsanking. 
     24. oktober møtte Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen 
på innspillmøte om revidering av forvaltningsplan for store 
rovdyr i region 6 Midt-Norge. Møtet holdt i Molde, og ar-
rangert av Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge. Det deltok 
30 personer fra organisasjoner, kommuner, rovviltutvalg, 
beitelag, fylkesmennene og rovviltnemnda. Frist for uttale 
og innspill til revidering av forvaltningsplan var satt til 
1.november. Det blir ordinær høring på forslag til revidert 
forvaltningsplan i løpet av 2017.  
     Atle Frantzen var observatør 24. og 25. oktober på mø-
tet i rovviltnemnda region 6 Midt-Norge. Møtet var i Molde 
i etterkant av innspillsmøtet revidering forvaltningsplan  
 

Ny rovviltnemnd 2016 - 2019 
Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. 
Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et ho-
vedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. 
Nemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og 
regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og er underlagt 

mailto:post@naeringogsamfunn.no
http://www.naeringogsamfunn.no/
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Klima- og Miljødepartementets instruksjons- og organisa-
sjonsmyndighet. 
     Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 sammen 
med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Rovviltnemnda blir 
oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag fra fyl-
kestingene. M&R fylke har 1 medlem i rovviltnemnda.  
     I desember 2015 oppnevnte Klima- og Miljødepartemen-
tet Frank Sve (Frp), Stranda, som Møre og Romsdals repre-
sentant i Rovviltnemnda i Midt-Norge for perioden 2016-
2019, med Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, som vararepre-
sentant.  
     Øvrige medlemmer i Rovviltnemnda er Anne Berit Skjer-
ve Sæther (Ap) og 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.  
 
 

Skadefelling av jerv og  
tidlegsanking av beitedyr 
Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen og styremedlem Odd Bjarne 
Bjørdal i M&R Bondelag sendte 11. oktober brev til Miljødi-
rektoratet, Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesman-
nen i M&R, Klima- og miljødepartementet, Sunndal kom-
mune og Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge: 
     Bakgrunn: På ettersommaren var tapet av sau på beite i 
øvre Sunndal unormalt stort. Området der tapa er størst er 
definert som yngleområde for jerv. Her er det blitt stimulert 
til effektive tapsforebyggande tiltak. Forvaltninga har defi-
nert mål for kor mange jerveynglingar det skal vera, både 
nasjonalt, regionalt og lokalt. Status er at antal jerveyng-
lingar har vore over målet både nasjonalt og regionalt dei 
siste åra. Det er også sett mål om antal jerveynglingar inna-
for det definerte yngleområdet i Møre og Romsdal, som 
øvre Sunndal er ein del av. Målet om antal ynglingar er 
nådd også innafor dette området. Slik det er krav om, har 
beitenæringa som er representert innafor yngleområdet 
tilpassa drifta til at det kan vera jerv i området. Ut frå dette 
skulle ein tru at skadefelling (kun av skadegjerande individ) 
kan iverksetjast, så lenge målet om antal ynglingar innafor 
yngleområdet er nådd, det er ledige skadefellingsløyve,  tap 
er dokumentert og drifta av beitedyr for øvrig er tilpassa 
situasjonen. 
     Løyve til skadefelling: Og rett nok: Forvaltninga gav 
løyve til skadefelling i øvre Sunndal, på strenge vilkår. Det 
vart oppretta kommunalt skadefellingslag og jakta kunne 
pågå ei veke. Etter ei veke var jakta resultatlaus. Det vart 
søkt om forlenging av skadefellingsløyvet. Dette vart inn-
vilga for 6 nye dagar på grunnlag av nye dokumenterte tap. 
På nytt vart jakta resultatlaus og det vart søkt om ny for-
lenging av skadefellingsløyvet på grunnlag av ytterlegare 
nye dokumenterte skadefunn. Denne søknaden vart avslått 
ut frå at området er prioritert yngleområde for jerv og at 
det fanst andre tilfredsstillande alternativ til felling. Avsla-
get vart anka, utan å bli tatt til følgje.  
     Tidlegsanking som grunngjeving for avslag: I avslaget 
vert «andre tilfredsstillande alternativ til felling» definert til 
å handla om tidlegsanking. 
     Normal sankedato er ca 15.9. Det vart tatt initiativ til 
tidlegsanking av beitedyr. Då søknad vart avslått 29.8. var 
ca halvparten av beitedyra tatt ned frå fjellet.  

Fokus på tidlegsanking 
I oppdragsbrev 20.juni 2016 til rovviltnemndene har klima- 
og miljøministeren særleg fokus på tidleg nedsanking av 
sauer i prioriterte jerveområder som eit skadereduserande 
verkemiddel. I brevet blir det med tapsstatistikk som do-
kumentasjon bedt om at bruken av tidlegsanking som taps-
reduserande verkemiddel bør aukast. Det blir vidare vist til 
at det er ei eiga tilskotsordning for dette. Det blir imidlertid 
ikkje sett fokus på kva verknader tidlegsanking har for bei-
tenæringa og om det praktisk let seg gjennomføra. 
     Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matpro-
duksjon basert på norske ressurser er ein rapport som er 
utarbeida av Nibio, som kom ut i sommar og som er laga på 
oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet. Rapporten 
berører temaet tidlegsanking og framhevar positive er-
faringar i Møre og Romsdal, men bekreftar for øvrig at 
verknader og ikkje minst korleis dette evt skal gjennomfø-
rast er dårleg dokumentert. 
     Ut frå dette er det behov for ei betre klargjering av er-
faringane med tidlegsanking før dette utan vidare blir brukt 
som tiltak. Det er m.a. bruk for å sjå på kva utfordringar 
tidlegsanking fører til for organiseringa av sankearbeidet. 
Dessutan er det behov m.a. å sjå på muligheter for tilgang 
til innmarksbeite ved tidlegsanking og konsekvensar av 
auka behov for vinterfor.  
Våre spørsmål og kommentarar 

1. Det er understreka at det forvaltningsmessig skal vera 
ei tydeleg soneforvaltning. I dette tilfellet betyr det at 
i det aktuelle området skal terskelen for skadefelling 
vera høg. Her var imidlertid alle forvaltningsmål nådd: 
Målet om antal ynglingar nasjonalt, regionalt og inna-
for yngleområdet var nådd, det var ledige skade-
fellingsløyve, tap var dokumentert og mange beitedyr 
var sakna, samt at drifta av beitedyr var tilpassa. Like-
vel var ikkje dette tilstrekkeleg for å få fornya skade-
fellingsløyvet. Kva skal då eigentleg til? 

2. I dette tilfellet må vi anta at jerven har «spesialisert» 
seg på beitedyr. I ein periode, i samband med san-
kinga, har antal beitedyr i fjellet vore kraftig redusert, 
med påfølgjande auke i skadepresset frå jerven på dei 
dyra som går igjen i fjellet. Er dette dyrevernmessig til-
fredsstillande? 

3. Sannsynlegvis hadde konfliktnivået blitt vesentleg re-
dusert om fellingsløyvet hadde blitt ytterlegare for-
lenga samtidig med tidlegsanking. 

4. Gjennom den situasjonen som oppstod vart ikkje 
problemet løyst. Problemet er sannsynlegvis berre 
flytta til neste år. 

5. Det er eit klart behov for å sjå på verknader av tidlegs-
anking og om det praktisk let seg gjennomføra på til-
fredsstillande måte. 

6. Det er ei vanleg misoppfatning at utmarksbeite er av 
dårleg verdi siste del av sesongen. Dette bør ikkje ukri-
tisk brukast som argument for tidlegsanking. 

Andre forhold 
Det er fleire andre spørsmål som er reist i den lokale debat-
ten. M.a. er det reist spørsmål om det på den eine sida er 
rett at det skal stimulerast til å ta vare på prioriterte kultur-
landskap i Øvre Sunndal på same tid som det blir stimulert 
til redusert beitedyraktivitet av omsyn til rovdyr i same 
område. Vi ser fram til ein god debatt om dette . 
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Innspel til revisjon av forvalt-
ningsplan for store rovdyr 
Møre og Romsdal Bondelags innspel til revisjon av forvalt-
ningsplan for store rovdyr i region 6 vart sendt til rovvilt-
nemnda 31. oktober: 

1.Vedtatt prosess for revisjon av forvaltningsplanen 
Vi vil gjerne gje ros for korleis arbeidet med revisjon er lagt 
opp, inkludert at det på så tidleg stadium blir opna for inn-
spel. På same tid må vi minna om at  det også må gjevast 
rom for ein god ordinær høyringsprosess i neste omgang. 

2.Bakgrunn 
Vi legg til grunn at politisk vedtatte mål for forvaltning av 
store rovdyr står fast. Dette betyr at forvaltninga skal ha ei 
todelt målsetjing der det skal gjevast rom for å ha levedyk-
tige bestandar av store rovdyr, på same tid som matpro-
duksjon basert på utmarksbeite skal sikrast. Det siste er 
blitt understreka gjennom Stortingsmeldinga som seier at 
matproduksjon basert på norske ressursar skal aukast.  

3. Mandat 
Vi legg vidare til grunn at rovviltnemnda sitt mandat hand-
lar om iverksetjing og praktisering av overordna politiske 
vedtak. Handlingsplanen skal visa kva verktøykasse rovvilt-
nemnda har til disposisjon for sitt arbeid og korleis nemnda 
vil bruka denne. 
     Trass i at bakgrunnen for nemnda sitt arbeid er knytt til 
ei todelt målsetjing, er nemnda sitt mandat kun knytt opp 
mot forvaltning av rovdyra og ikkje mot forvaltning av and-
re utmarksbaserte ressursar, t.d. forvaltning av kultur-
landskap. Dette ser vi som ei stor og overordna utfordring 
som også rovviltnemndene bør ta tak i. 

4. Innhaldet i forvaltningsplanen 
Planen si primære oppgåve må vera å visa kva rammer 
nemnda har å arbeide innafor, kva verkemidlar nemnda har 
til disposisjon og korleis nemnda vil bruka desse. Vi meiner 
at planen i tydelegare grad og på ein meir forklarande måte 
må kunne visa kva verkemidlar nemnda har til disposisjon 
og korleis nemnda vil bruka desse. Dette vil i seg sjølv kunne 
vera eit konfliktdempande tiltak. 

5.Verknader av vedtak i nemnda 
Med bakgrunn i at nemnda baserer arbeidet sitt på ei todelt 
målsetjing bør det i tilknytning til saksframlegg når nemnda 
skal gjera vedtak også framgå kva verknader vedtak i 
nemnda vil kunne få for utmarks-/beitenæring. 

6. Sonebasert forvaltning 
Ut frå at forvaltninga skal ha ei todelt målsetjing, og med 
utgangspunkt i dei verkemidlar som er stilt til disposisjon 
for forvaltninga, er sonebasert forvaltning pr i dag truleg 
det beste. Det ligg imidlertid mange utfordringar i prakti-
sering av soneforvaltning: 
     a) Store rovdyr har gjerne store, uforutsigbare leveom-
råde som ikkje er tilpassa vårt behov for planmessig for-
valtning og regulering. 
     b) Beitedyr er ofte ein viktig del av næringsgrunnlaget 
for rovdyra: Der det er konsentrasjon av beitedyr er det ofte 
konsentrasjon av rovdyr. 
     c) Jakt på jerv har pr i dag liten effekt med dei begrens-
ningar som i dag blir gitt for jaktutøving, m.v.Med utgangs-
punkt i at dette er eit klart hinder for effektiv forvaltning, 
bør rovviltnemndene arbeida for å leggja til rette for ei meir 

effektiv jaktutøving. Vi vil difor foreslå at det som ei for-
søksordning i eit definert område blir arbeida grundig med 
utvikling av dyktige jaktlag som får daggodgjering med t.d. 
FKT-midlar og løyve til bruk av motorisert inntransport av 
folk til aktuelle jaktområde. Dette skal brukast som supple-
ment til ordinær lisensjakt på jerv der mål om uttak ikkje 
blir nådd. Jaktlaga kan vera dei same som skadefellingslaga, 
men evt med anna finansiering. Godgjerdsla må aukast slik 
at folk har råd til å ta seg fri frå ordinært arbeid. SNO kan 
vera med på dette, også for å bidra til å unngå å måtte 
foreta hiuttak. 
     d) Prioriterte beiteområder skal ha lav terskel for raskt 
uttak av beitedyr som gjer skade. Det bør arbeidast konti-
nuerleg for å sikra at dette i praksis skjer. 
     e) Det må klargjerast at det i prioriterte yngleområder 
kan fellast rovdyr når alle forvaltningsmål er nådd, det er 
ledig kvote og markant tap av beitedyr er påvist. Vi meiner 
at det også i prioriterte yngleområder må vera rom for 
felling av rovdyr som gjer akutt skade, sjølv om kvote/vilkår 
ikkje er oppfylt. 
     I prioriterte yngleområder skal det vera lett tilgang til 
midlar for å redusera tap. Her må det også vera tilgjengeleg 
midlar til omstilling. Ein slik eventuell prosess vil vera lang 
og krev grundig arbeid. 
     f) I forvaltninga må det takast omsyn til at det kan vera 
innvandring frå aust. 
     g) Det må klargjerast kva som skal vera med når ein bes-
tand skal teljast. 
     h) Det må vera rom for meir samordna forvaltning i 
grenseområda mellom regionane. 
     i) Yngleområdet for gaupe i Møre og Romsdal må ikkje 
utvidast. Det bør vera aktuelt å ta Tingvoll ut som yngleom-
råde. 
     j) Nasjonalt viktige kulturlandskap bør ikkje inngå som 
prioritert yngleområde for rovdyr. 
     k) Jakt på rovdyr bør i større grad kunne samordnast 
med jakt på hjort og villrein. 

7. Byrdefordelingsprinsippet 
     a) Det er behov for klargjering av begrepet. 
     b) Det bør ikkje vera yngleområde for store rovdyr der 
det er store mengder beitedyr. 
     c) Det må vurderast om det er rett at eit område kan 
vera prioritert beiteområde på same tid som det er yngle-
område for gaupe. 

8. Forebyggjande og konfliktdempande tiltak 
     a) Det må framleis arbeidast for at tilsyn i ulike former 
skal vera eit sentralt og viktig tiltak. 
     b) Det må framleis arbeidast for utvikling og bruk av 
gode elektroniske løysingar for overvaking og sporing av 
beitedyr. 
     c) Vi foreslår eit prosjekt for elektronisk merking og 
sporing / overvaking av rovdyr som redskap for forvalt-
ninga. Dette må gjerne gjennomførast i eit område som har 
«Vestlandstopografi» som gjer det vanskeleg med gjennom-
føring av andre forvaltningstiltak. 
     d) Vi meiner at tidleg nedsanking kun skal brukast i ekst-
raordinære situasjonar. Vi viser også til tidlegare brev om 
tidlegsanking. 
     e) Det kan gjerne satsast meir på å utvikla gode skade-
fellingslag. Skadefellingslag må gjevast vidare/større full-
makter enn dei vanlegvis har i dag. Sjå pkt 6c. 
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Deltakere på klimaverksted Tingvoll 22. august. F.v.: Arnar Lyche (Bondelaget), Jon Geirmund Lied (Landbruk Nordvest), Rose 
Bergslid (Bondelaget), Oddvar Mikkelsen (Bondelaget), Synnøve Valle (Fylkesmannen), Stein Brubæk (Småbrukarlaget), Rune 
Sjåholm (Landbruk Nordvest), Sissel Hansen (Norsøk), Anne Kristine Rossebø (Norsk Landbruksrådgiving). (Foto: Anita Land). 

 

KLIMA OG LANDBRUK 
Temaet er tatt opp på flere møter i fylkeslaget siste året. I 
arbeidsplan for 2016/2017 vedtatt på fylkesårsmøtet i mars 
2016, var klima og landbruk satt opp som ett av punktene. 
Styret fikk i april utdelt to rapporter om klima og landbruk: 

 Bioforsk Rapport 10 (67) 2015: Storfe, klima og bære-
kraft – en litteraturstudie 

 Nibio rapport 2/38/2016: Storfe, driftssystem og klima 
     Rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag, Rose Bergslid, var 
forfatter av begge rapportene gjennom sin halve stilling i 
Bioforsk / Nibio. På styremøtet 26. mai orienterte hun om 
arbeidet, som skal 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. 
     I styremøtet 26. mai var det diskusjon og innspill fra 
fylkesstyret om det videre arbeidet. 

Klimaverksted 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche deltok 22. august på klimaverksted på Tingvoll. Delt-
akere på klimaverkstedet var fra prosjektet «klimarådgiving 
på gardsnivå», Fylkesmannen, Bondelaget, Småbrukarlaget, 
Landbruk Nordvest og Norsøk. 
     Formål med møtet var å utveksle kunnskap og erfaring-
er. God ressursutnytting er en forutsetning for klimavennlig 
drift, men blir effekten av god ressursutnytting nok vektlagt 
i dagens rapporteringsrutiner? Det satses mye tid og penger 
på klimarådgivning i landbruket. Hvilke klimaråd blir vi gi? 
Hvor kan vi få stor effekt i forhold til innsats? Bør tiltak 
stimuleres med tilskuddsordninger?  

Ledermøtet 
Temaet ble tatt opp på ledermøtet i M&R Bondelag 11. og 
12. november på Åndalsnes. Rådgiver Rose Bergslid innle-

det om at kua som klimaversting er en etablert sannhet. 
Hun viste til mange svakheter og et stort forbedringspoten-
sial med dagens beregningsmåte av klimagassutslipp fra 
storfe. - Vi trenger nye beregningsmetoder for å kunne gi et 
riktigere bilde av klimavirkningene av storfehold i Norge.  
     Rådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, 
Elin Marie Haga Stabbetorp, presenterte nysatsingen kli-
marådgiving på gårdsnivå. Dette er et prosjekt som alle 
organisasjoner i landbruket står bak. Hovedmål er å gjen-
nomføre rådgiving innen klimasmart landbruk på gardsnivå, 
slik at norske bønder reduserer utslipp av klimagasser fra 
sine produksjoner. 
Formidlingsarbeid 
Rådgiver Rose Bergslid holdt foredrag om «Kua som klima-
versting?» på konferansen Ærlig mat! På Matfestivalen 26. 
august, på fylkesledersamling i Norges Bondelag i Oslo i 
sept, og på konferansen Av jord er du kommet i Oslo 4. nov. 
 

FORBOD MOT NYDYRKING MYR 
I et av vedtakene i budsjettforliket mellom Frp, H, KrF og V 
om statsbudsjettet 2017 heter det: «Stortinget ber regjer-
ingen fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr». 
     Avisa Nationen hadde oppslag om saka 9. desember om 
at det skaper reaksjoner blant bondeledere, som sier det er 
viktigere å forby bruk av myrjord til industri og boliger enn 
å forby nydyrking. Ifølge forskere gir nedbygging av myrjord 
større utslipp raskere enn nydyrking av myr. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var intervjuet i Nationen, 
der han er sterkt kritisk til dyrkingsforbud: – Eg reagerer 
med sjokk og vantru. Dette er merkeleg symbolpolitikk, 
seier han og tek heller til orde for å kutte utslepp der kon-
sekvensane blir mindre. – Mat må vi ha. Dette vil redusere 

https://www.nlr.no/ansatte/ås/anne-kristine-rosseboe/
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sjansen til å auke matproduksjonen, seier han og viser til at 
det blir forska på dyrkingsteknikkar som gir mindre utslepp. 
     Saka ble tatt opp og drøftet i fylkesstyret 14. desember. 
Klima og myrdyrking var tema da fylkesbondelagene i Hor-
daland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal hadde felles 
telefonmøte 16. desember. Det ble da bestemt at Møre og 
Romsdal Bondelag skulle skrive et notat om saken med 
tanke på å få bedre faglig oversikt. 
     Det er Stortinget som har bestilt forskrift om forbud mot 
nydyrking av myr. I følge Landbruks- og matdepartementet 
må dette hjemles i nydyrkingsforskriften. I begynnelsen av 
2017 vil Landbruks- og matdepartementet starte arbeidet 
med å definere hva slags typer myr som skal inngå i et for-
bud.  Myr utgjør en stor andel av det som er definert som 
dyrkbart areal i Norge.  
     Organisasjonssjef Arnar Lyche sendte 13. januar 2017 et 
2 siders notat til næringspolitisk avdeling i Norges Bonde-
lag, der det oppsummeres slik: Forskere har beregnet seg 
fram til en vesentlig reduksjon i framtidig klimagassutslipp 
ved å forby nydyrking av myr i Norge, men sammenlignet 
med Norges totale årlige utslipp utgjør dette omtrent 0,2 
promille. Da er det forutsatt årlig nydyrking av 4 000 dekar 
myr. Noe som er et høyt anslag i forhold til det reelle beho-
vet for slik nydyrking? I Møre og Romsdal er det kun snakk 
om noen ytterst få dekar årlig. Samtidig som gevinsten i 
form av reduserte klimagassutslipp er minimal og i tillegg 
usikker, kan et slikt forbud ramme enkelte produksjonsmil-
jøer og enkeltbønder urimelig hardt.  
 

MOSJONSKRAV STORFE 
M&R Bondelag arrangerte åpent arbeidsmøte om mosjons-
krav storfe på Borgund Folkehøgskole i Ålesund 17. april 
2015 med 42 deltakere. Etter møtet ble et notat om mosjon 
og beiting på tre melkeproduksjonsbruk i Møre og Romsdal 
oversendt 18. juni for vurdering til fagansvarlig for dyrevel-
ferd i Mattilsynet regionalt.  
     Notatet skisserte løsninger for hvordan 3 ulike melke-
produsenter i Møre og Romsdal ønsker å tilpasse seg mo-
sjons-/beitekravet. Møre og Romsdal Bondelag ba Mattilsy-
net om å vurdere sakene enkeltvis og melde tilbake om de 
skisserte løsningene er innenfor det som Mattilsynet kan 
akseptere. Viss ikke, var vi innstilt på å justere til vi ble eni-
ge. Tanken var at disse 3 enkeltsakene kunne avklare noen 
enkeltspørsmål og hjelpe alle parter i den krevende proses-
sen vi står midt oppi. Gårdspresentasjonene i notatet var en 
forlengelse av det som ble gjennomgått på møtet.  
     Først 20. desember 2016, drøyt 18 måneder etter at 
rapporten ble sendt som et konstruktivt innspill i en kre-
vende sak, mottok fylkeskontoret svar fra Mattilsynet. 
Fylkeslaget konkluderte med at Mattilsynet med sitt svar 
har valgt å legge seg på en streng linje med lite slingrings-
monn. Juridisk sett er nok dette den enkleste måten, men 
for bonden som må tilpasse seg kan det i mange tilfeller bli 
krevende. Her er svaret fra Mattilsynet: 

Vi mottok 18.06.15 en henvendelse fra dere i saken. Vi 
beklager den lange svartiden, dette skyldes at vi på det 
tidspunktet henvendelsen kom ikke hadde etablert en 
forvaltningspraksis på området, og derfor heller ikke 
kunne uttale oss om disse problemstillingene/sakene. 
     Vi har nå behandlet en del dispensasjonssaker og 
veien er gått mere opp. 

     Vi etablerte i 2016 ei regional gruppe i Midt med 
særlig kompetanse på fagområdet dyrevelferd på stor-
fe, som fikk et særlig ansvar for å behandle saker in-
nenfor mosjonskravet på storfe. Denne gruppa har 
vært rådgivende for etablert forvaltningspraksis på 
disse sakene, håndtert dispensasjonssaker og også i 
etterkant utarbeidet utkast til besvarelse av deres 
henvendelse. 
     Videre ble det i mars/april 2016 ut informasjon til 
de fleste melkeprodusenter i Midt vedrørende mo-
sjonskravet. 
     Videre er det i løpet av 2016 ført mellom 500 og 
600 tilsyn med mosjonskravet på storfe i region Midt. 
     Regionen har i 2016 behandlet om lag 25 søknader 
om dispensasjon. Dispensasjoner med driftsmessig be-
grunnelser er i hovedsak avslått. Av søknader som er 
innvilget, er typisk saker der det pågår ombygging av 
fjøset med fare for dyra i byggeområdet. Slike dispen-
sasjoner gjelder kun for inneværende sesong og for 
enkelte dyregrupper (eks melkekyr). To avslag som er 
påklaget er ferdigbehandlet og avslaget er opprett-
holdt  

 

Gardsbesøk 
23. november inviterte Møre og Romsdal Bondelag til møte 
om oppfølging mosjon og løsdriftskrav, der veterinær i 
Norges Bondelag, Anja Fyksen Lillehaug, ble tatt med på 
gardsbesøk hos Johan Sigmund Heggem i Gjemnes, og Jo-
runn Gunnerød og Kjersti Ellingsgård i Molde. Fra fylkesla-
get deltok styremedlem Marte Halvorsen, rådgiver Rose 
Bergslid og organisasjonssjef Arnar Lyche. 
     Som Norges Bondelags veterinær og saksbehandler i 
viktige husdyrsaker som løsdriftskrav og mosjonskrav øns-
ket Anja Fyksen Lillehaug å besøke Møre og Romsdal. Hun 
ville se nærmere på faktiske forhold rundt løsdriftskravet og 
mosjonskravet. 
     Hun ga oss klare føringer i å følge opp mosjonskravet. Få 
Mattilsynet på banen. Bøndene trenger mer informasjon 
om hvordan Mattilsynet håndterer mosjonskravet og om 
eventuelle sanksjoner mot den som ikke innordner seg 
regelverket.  
     Det planlegges tre møter rundt i fylket der Mattilsynet 
blir invitert til å orientere. Det første på Skodje Samdrift 20. 
februar 2017 
 

 
Stortingsrepr. Pål Farstad (V) samtale med avtroppende 
fylkesleder Inge Martin Karlsvik og avtroppende styre-

medlem Anne Katrine Jensen på Bondelaget fylkeårsmøte 
i Molde 4. mars. (Foto: Arild Erlien). 
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Fylkestingets gruppeledere på besøk i et båsfjøs på Bolsøya i Molde 19. april. Sittende foran fra venstre: fylkesleder i 
Bondelaget, Oddvar Mikkelsen og Yvonne Wold (SV). Stående bak: Steinar Reiten (KrF), Frank Sve (Frp), Charles Tøsse 

(H), Tove Lise Torve (Ap), Kristin Sørheim (Sp) og bonde Kjersti Fløystad Ellingsgård (Foto: Arild Erlien). 
 

LØSDRIFT, BÅSFJØS OG DYRE-
VELFERD 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet i styremøte 7. 
april 2016 saker til representantskapet i Norges Bondelag. 
De gjorde vedtak om å fremme denne saken: 
     M&R Bondelag vil legge fram sak overfor representant-
skapet i Norges Bondelag om undersøkelse om dyrevelferd i 
båsfjøs og løsdriftsfjøs, og kriterier for å vurdere dyrevel-
ferden. Forbedret dyrevelferd i løsdriftsfjøs kontra båsfjøs 
er begrunnelsen for innføring av løsdriftskravet i 2024, men 
en slik dyrevelferdsmessig gevinst er dårlig dokumentert. 
En storstilt ombygging av båsfjøs vil bli meget kostbar og 
bør derfor tuftes på håndfast kunnskap og ikke løse be-
traktninger. Skal investeringene forsvares må det høstes en 
betydelig dyrevelferdsmessig gevinst av innsatsen.  

Representantskapet 
I representantskapet i Norges Bondelag på Lillehammer 7. 
juni ble følgende vedtak ble gjort mot 12. stemmer: 
     Vedtak: Norges Bondelag er gjennomgående opptatt av 
å sikre god dyrevelferd og av å styrke kunnskapsgrunnlaget 
for god dyrevelferd i alle produksjoner.  
     Norges Bondelags representantskap støtter initiativet fra 
Møre og Romsdal Bondelag om å øke kunnskapsgrunnlaget 
for dyrevelferd i ulike fjøsløsninger.  
     I første omgang vil Norges Bondelag bidra som opp-
dragsgiver i et prosjekt Norges Miljø og Biovitenskapelige 
Universitet (NMBU) planlegger oppstart på i 2017. Prosjek-
tets formål er å øke kunnskap om dyrevelferd i ulike fjøs-
løsninger. Det er viktig at prosjektet får tilstrekkelig finan-
siering til å oppnå formålet, for eksempel gjennom jordbru-
kets forskningsmidler. Videre forskning og utredning vil 
avhenge av resultatene fra prosjektet. I prosjektet vil opp-
dragsgiverne delta i en referansegruppe/prosjektgruppe. 

VESTLANDSJORDBRUKET –  
VINN ELLER FORSVINN? 
Møre og Romsdal Bondelag,  
sammen med Hordaland  
Bondelag og Sogn og  
Fjordane Bondelag gjennom  
Samarbeidsrådet Vest, bestilte 
rapport fra Agri Analyse i  
november 2015. Rapporten  
«Vestlandsjordbruket – vinn  
eller forsvinn?» på 70 sider  
ble levert 1. mars 2016.  
 
I forordet skriver Agri Analyse: 

Utviklingen i vestlandsjordbruket har vært særlig kre-
vende i årene etter årtusenskriftet. Ikke minst har store 
areal med grasmark gått ut, og landsdelen produserer 
nå langt under potensial. Dette er særlig problematisk 
knyttet til den fallende norske storfeproduksjonen og 
manglende utnytting av frukt- og bærpotensialet i lan-
det. En forutsetning for at denne politikken skal virke, er 
balanse i ressursbruken i jordbruket mellom blant annet 
Østlandet og Vestlandet.  
     Kanaliseringspolitikken som ble gjennomført fra tidlig 
1950-tall og framover har vært viktig for å sikre best 
mulig utnyttelse av norske ressurser. Agri Analyse har 
derfor sett på bakgrunnen for denne produksjonsfordel-
ingen, og om hvorvidt fordelingen er i ferd med å rever-
seres i Vestlandets disfavør. Slik ønsker en å bidra til 
kunnskap om hvordan trendene kan snus og i hvilken 
grad blant annet jordbruksavtalen er årsak til dagens si-
tuasjon i vestlandsjordbruket.  
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Ungdommene Vegard Smenes (t.v.), Birger Ingeborgvik, 
Marius Kongshaug og Håvard Folland, alle fra Averøy, 

deltok på Unge Bønder samling og har alle et sterkt enga-
sjement for landbruket. (Foto: Arild Erlien). 

 
 
Samtidig påpekes det at det er viktig å understreke at 
med dagens utvikling i oljesektoren er det muligheter 
for å revitalisere fastlandsøkonomien og ikke minst 
jordbruket. Relativt små midler her vil kunne gi store ef-
fekter i verdiskaping og sysselsetting. 

Rapporten ble presentert og drøftet på ledermøtet på Ån-
dalsnes 11. og 12. november. Rapporten er i sin helhet lagt 
ut på M&R Bondelags hjemmeside. 
Avslag på BU-midler  
M&R Bondelag søkte i april 2016 Fylkesmannen om støtte 
om utgreiings- og tilretteleggingsmidler på kr 112.500 til 
utgreiinga. Fylkesmannen ga 9. juni avslag, fordi utgreiinga 
var ferdig utarbeidet ved søknadstidspunktet. 
     M&R Bondelag klaget på avgjørelsen i brev av 23. juni 
2016, og begrunnet det bl.a. med at rapporten gir et svært 
viktig bidrag til kunnskapsoppbygging for hele landbruket i 
fylket, og er et særdeles viktig innspill til arbeidet med 
Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2016.  
     Fylkesmannen sendte 20. juli saka over til Landbruksdi-
rektoratet til endelig behandling. I endelig vedtak i klagesak 
skriver Landbruksdirektoratet i brev 15. august at de opp-
rettholder Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt vedtak av 
9. juni 2016 om å avslå søknaden. 
     Styret tok saka til orientering i sitt møte 19. august, og 
ba fylkeskontoret prøve å finne annen finansiering. 
 
 
 

PRINSIPPAVKLARING OM  
FRADELING AV HUS INNENFOR 
RASUTSATT OMRÅDE 
På styremøtet 11. februar ble det orientert om at en bonde 
på Vartdal i Ørsta forsøker å kjøpe leiejord på nabobruket, 
der tunet skal deles fra og beholdes av nåværende eier. 
Ørsta kommune var positivt innstilt. Men Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal varslet innsigelse til delingssøknaden. 
Ørsta kommune ba derfor kommunal- og moderniserings-
departementet (KMD) om en prinsippavklaring om forståel-
sen av plan- og bygningsloven § 28-1. KMD skrev to, relativt 
omfattende tilbakemeldinger.  

     Til tross for at Ørsta kommune var prinsipielt uenig med 
både Fylkesmannen og KMD, valgte kommunen å avslå 
søknaden om fradeling, vel vitende om hva som måtte bli 
utfallet i en eventuell forvaltningsrettslig klage med de 
uttalelsene som forelå på vedtakstidspunktet.  
     Styret i M&R Bondelag ba fylkeskontoret sende brev til 
Norges Bondelag med klar oppfordring om å se nærmere på 
prinsippene i denne saken. Det er mye areal i Møre og 
Romsdal som er rasutsatt. Fylkeskontoret skrev i brev sendt 
til styret i Norges Bondelag 12. februar: Skal Bondelaget 
jobbe for en eventuell regelendring som gjør det mulig å 
fradele eksisterende bebyggelse innenfor rasutsatt områ-
de? Store områder i vårt fylke er - for sikkerhets skyld, mer-
ket som rasutsatt. Og det samme gjelder nok resten av 
Vestlandet.  
     I svar til M&R Bondelag 10. januar 2017 skriver Norges 
Bondelag at de har brukt en del tid på å vurdere de rettslige 
problemstillingene saken gjelder, samt hvorvidt og i så fall 
på hvilken måte den konkrete saken best kan angripes. 
Norges Bondelag skriver videre: 

     Vi er enige med Møre og Romsdal Bondelag i at fra-
deling bør tillates i tilfeller som dette. Bolighuset blir ik-
ke mer utsatt ved en fradeling enn det det er allerede i 
dag. Snarere tvert om fordi det i dag er knyttet boplikt 
til huset, noe som vil endres dersom fradeling tillates. 
Samtidig vil det være en fordel for landbruket at frade-
ling skjer, fordi tilgrensende nabo får ervervet nødven-
dig tilleggsjord. Den landbruksmessige fordelen forster-
kes ved at kjøperen har leid det aktuelle arealet i lengre 
tid. En avveining av de relevante hensyn tilsier derfor at 
fradeling gir en klart bedre samfunnsmessig løsning enn 
det som er tilfellet i dag.  
     Vi har på denne bakgrunn vurdert om saken burde 
klages inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen 
må imidlertid forholde seg til gjeldende rettskildebilde 
og slik gjeldende rett er pr. i dag, tror NB ikke at Sivil-
ombudsmannen vil komme til et annet materielt resul-
tat enn det MKDs uttalelse gir anvisning på. Det skal i 
den forbindelse tilføyes at vi i løpet av 2016 har hatt fire 
klager til Sivilombudsmannen der vi mener at regelver-
ket enten er lite hensiktsmessig eller regelrett feil prak-
tisert, men der ombudsmannen har lagt avgjørende 
vekt på forvaltningens syn. Vi ser det derfor ikke for-
målstjenlig med en klage i denne saken.  
     Vi har i stedet valgt å ta opp problemstillingen i for-
bindelse med foreslåtte endringer i plan- og bygningslo-
ven. Kopi av vår høringsuttalelse av 15.12.2016 vedlagt. 
     I høringsuttalelsens punkt 9 anfører vi at pbl § 28-1 
må forstås slik at bestemmelsen åpner for en viss 
skjønnsmargin som gir kommunene rom for å tillate fra-
deling til uendret bruk. Det innebærer at vi mener at 
MKD praktiserer loven feil. I slike tilfeller påvirkes jo 
som nevnt ikke risikobildet av en eventuell fradeling.  
     For det tilfellet at det ikke er rom for skjønnsutøvel-
se, ber vi om en lovendring, for å sikre landbruksfaglig 
gode løsninger og robuste landbruksenheter.  
     Vi vil følge opp problemstillingen videre, både opp 
mot lovgiver og det juridiske fagmiljøet. 
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Tidligere Farmen-vinner Gaute Grøtta Grav på nærings-

konferansen 4. mars (Faksimile Romsdals Budstikke) 
 

STATSBUDSJETTET 
Fra familielandbruk til AS-jordbruk 
- Regjeringa benytter nok en gang anledninga til å angripe 
familielandbruket i sitt forslag til statsbudsjett, ved at aksje-
selskapene løftes og unge bønders investeringsmuligheter 
svekkes, sier leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 
     I forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble lagt fram 6. 
oktober, foreslår regjeringa å endre jordbruksfradraget fra 
kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjesel-
skaper. Regjeringa gir nå selskaper utvida mulighet til å gå 
inn i drifta av norsk landbruk på bekostning av den selvei-
ende bonden. Forslaget lar seg ikke kombinere med dagens 
krav om bosetting på gårdsbruk og regjeringen forslår der-
for også å fjerne boplikten. 
     - I Norge har vi tradisjon for personlig eierskap, at det er 
bonden som selv eier og driver gården. Denne organise-
ringen danner mangfoldet av små og store gårder over hele 
landet. Forslaget kan være positivt for noen bønder på kort 
sikt, men det er et risikoprosjekt for norsk landbruk på 
lengre sikt, sier leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen.   
     Dette forslaget føyer seg inn i rekken av forslag og end-
ringer fra regjeringa som skal gjøre det lettere for aksjesel-
skaper å kjøpe norske landbrukseiendommer. I 2014 gav 
regjeringa aksjeselskapene utvida mulighet til å søke pro-
duksjonstilskudd.  
     - Regjeringa angriper familielandbruket fra alle kanter. 
Summen av forslagene vil være at kapitalsterke interesser 
får større eierskap i norsk landbruk på bekostning av bon-
den og matproduksjonen. Eierstrukturene i norsk landbruk 
blir endra for alltid, og det er svært alvorlig, sier Mikkelsen. 
Rammer unge bønders investeringsevne 
Regjeringa foreslår også å innføre skatt på bygdeutvik-
lingsmidler for bønder i distrikts-Norge. Dette er investe-
ringsmidler som er avgjørende ikke minst for unge bønder 
som ønsker å satse på landbruk.   
     - Forslaget bidrar til å svekke unge bønders investerings-
evne. Vi vet det er betydelige behov for å investere i både 
bygninger og driftsapparat rundt om på gårdene. Her skus-
ler regjeringa bort en mulighet til å bygge opp trygge dis-
triktsarbeidsplasser, sier Oddvar Mikkelsen.  
     Han reagerer også på at regjeringa angriper ei ordning 
som er spesielt viktig for unge bønder i etableringsfasen. 

     - Landbruksministeren hevder at han er opptatt av re-
kruttering til landbruket. Det har jeg problemer med å tro 
på, når regjeringa også i år forsøker å svekke ei ordning som 
kommer unge bønder til gode. Å angripe unge bønders 
muligheter har blitt en tradisjon i denne regjeringas stats-
budsjetter, og det er en tradisjon som må endres dersom vi 
også i framtida skal produsere trygg mat i hele landet, av-
slutter Oddvar Mikkelsen.  

(Pressemelding frå M&R Bondelag 6. oktober) 
 

 
Leder Lars Petter Bartnes (t.v.) og Bondelagsstyret besøkte 
i august pelsdyrbøndene Svein Arne Øye, Jetmund Øye og 

Jon Arne Nordang på Øye i Ørsta (Foto: Arnar Lyche). 
 

STØTTER PELSDYRNÆRINGA 
- Møre og Romsdal Bondelag er svært nøgd med store delar 
av Pelsdyrmeldinga som fredag 4. november vart lagt fram 
av regjeringa. At hovudkonklusjonen er at regjeringa går inn 
for fortsatt berekraftig framtid for næringa er gledeleg, 
seier fylkesleiar Oddvar Mikkelsen. 
     Han viser til at statsråden ved framlegginga la vekt på at 
pelsdyrhald er ei viktig næring i mange fylke. Den er og 
viktig som tilleggsnæring for anna landbruksdrift og er sam-
funnsnyttig ved at den sysselset mange menneske både i 
næringa sjølv og i tilknytta næringar. Ikkje minst bruk av 
slakteavfall frå husdyrhald og fiskeri. 
     Oddvar Mikkelsen trekker fram at statsråd Jon Georg 
Dale legg vekt på at hald av dyra i bur i seg sjølv ikkje er 
godt nok grunnlag for å forby næringa, og peikar vidare på 
at eit forbod i Norge berre vil flytte produksjonen til land 
med dårlegare dyrevelferd enn Noreg. 
     Det blir lagt fram fleire innstrammingar i krav til korleis 
dyra skal haldast, mellom anna kor mange mink det kan 
vere i kvart bur, korleis dyra skal stimulerast gjennom akti-
viseringsobjekt i bura som stimulerer til naturleg atferd. Det 
blir og krav til avl, fôring og stell for å bidra til betra dyre-
helse og velferd og til auka dokumentasjon av tiltak som blir 
sett inn på kvar pelsdyrgard. 
     Eit eventuelt forbod om tre år ville gje ein samfunns-
kostnad på 465 millionar kroner har regjeringa rekna ut. 
Det vil måtte påreknast erstatningar og det vil måtte gje-
vast betydeleg overgangstid dersom eit forbod skal innfø-
rast. Nokre av dei nye krava som er foreslått vil gje betyde-
lege kostnader for ein del minkbønder og kompensasjon for 
dette må diskuterast. 
     Oddvar Mikkelsen håpar Stortinget i si behandling av 
meldinga legg vekt på regjeringas gode argument for å 
oppretthalde næringa med visse innstrammingar. 

(Pressemelding frå M&R Bondelag 4. november) 
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SUNNMØRSPOSTEN TAR EIN 
LISTHAUG  
Nestleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll, 
hadde 26. januar eit lesarinnlegg på trykk i Sunnmørspos-
ten som svar på omtale av Bondelaget i avisa: 
     Nei, vi er ikkje komne over Sylvi Listhaug heilt enno. Når 
Sunnmørsposten viser fram kor godt det går i landbruket, 
heilt utan kritisk blikk, minner det om PR-rådgjevaren sine 
gamle triks. Bondelaget blir tilgodesett den lite populære 
rolla som grinebitar og svartmålar, og tildelt replikken ’Men 
det var ikkje så bra heller’.  
     Vel, som tillitsvald i Bondelaget får eg vel takke ja til 
rolla, og leve i håpet om at om eg gjer den godt, vil det ein 
dag stå klar ei rolle der også eg er helten i forteljinga. Å ja, 
eg ser det for meg no: Ho som på tretten kubåsar produse-
rer verdas beste mjølk i tett samarbeid med verdas friskaste 
kyr. Dei får gå ute fem månader i året og får eit godt ly inne 
gjennom den litt trasige vinteren. Turistane vinkar begeistra 
til henne og kyrne på veg forbi i kulturlandskapet, eller 
kanskje dei til og med stopper for fotografering. Og nabola-
get tykkjer det er så triveleg med aktivitet i tuna og folk 
heime på dagtid. Nei uff, -tilbake til klagerolla mi.  
     For å gjere det heilt klart: Bondelaget heier sjølvsagt på 
Lillestøl og andre som bygger i landbruket. De gjer eit mo-
dig val om å bidra i framtida sin matproduksjon. Det er 
imidlertid også på sin plass med nokre tankekors ved ut-
viklinga og politikken, samfunnskonsekvensar som også 
Sunnmørsposten og deira lesarar burde uroe seg for. 
     I og med at vi har ein marknad for landbruksprodukt som 
stort sett avgrensar seg til vår eige land, vil større fjøs gjere 
at det blir stadig færre gardsbruk og bønder. Vi mister noko 
når vi får færre bønder. Busettinga og landbruksmiljøet i 
bygda blir svekka. Det viser seg også at dei bøndene som 
blir att ikkje slår alt arealet, og areal i drift er på veg ned-
over. Norske grovforareal blir erstatta med importerte 
forråvarer. Sjølvforsyningsgraden i Norge, det vil seie kor 
stor del av maten vi et som vi sjølve produserer, er no nede 
i 38 %. Det burde bekymre mange, og ikkje først og fremst 
bonden. Jordbruksarealet i Norge er redusert med 6,7 % frå 
2005 til 2015, og Vestlandet og Troms leier an i den negati-
ve utviklinga. Dette er ikkje i tråd med dei politiske måla, og 
det er grunn til å minne om at bare 3 % av arealet i Norge 
er dyrka og dyrkbart. Det er lett å skjønne at arealet som 
først går ut av drift ofte er av det visuelt interessante slaget 
og av det mest verdifulle for biologisk mangfald. Og for å 
understreke betydninga av det siste: om lag ein tredjedel av 
artane på den norske raudlista er knytt til jordbruket sitt 
kulturlandskap.  
     Det er også ein stor økonomisk risiko den tar som bygger 
seg eit fjøs til 10 millionar. Dessverre er det slik at inntekte-
ne slett ikkje står i stil med risikoen, og nokon kapitalav-
kastning er det vel neppe nokon bonde som hittil har be-
rekna seg. Eg har nyss lese ein bygningsplanleggar sitert om 
lag slik: ’Ingen bonde har så langt spurt om lønna, bare om 
’går det rundt?’ Idealisme er vel og bra, men ikkje nok. Eit 
mykje meir kapitalintensivt landbruk som vi no ser vil sjølv-
sagt vere svært sårbart for rentendringar og også svært 
avhengig av at prisane på varane som blir selde held seg 
oppe. Der har sittande regjering hittil vist skremmande lite 

engasjement for tollvernet som gjer at vi ikkje må konkur-
rere med verdsmarknadsprisane.  
     Bondelaget arbeider for å auke matproduksjonen på ein 
berekraftig måte. Det krev at vi held alt areal i hevd, og da 
må vi behalde både små og store. Takk til Sunnmørsposten 
for engasjement kring framtida i landbruket her i Nordvest. 
Her er mange utfordringar, men eg kan garantere at bare 
det er lønnsemd blir det utvikling! 

(Gunnhild M. Overvoll, Lesarinnlegg 26. januar) 
 
 

FRP TAR ÆREN MEN HAR SEG 
SELV Å SKYLDE 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen hadde leserinnlegg på trykk 
i Dagbladet 24. november, med svar til stortingsrepresen-
tant Åse Michaelsen (Frp) sitt leserinnlegg i samme avis: 
     Åse Michalsen tar på vegne av Frp æren for at de «.. har 
sørget for håp i distriktene. Flere velger å bli bonde, færre 
flytter fra bygdene, og det er kommet flere gårdsbruk siden 
regjeringsskifte». 
     Som hun sier: En løgn blir ikke mer sann om den gjentas. 
Det har ikke blitt flere gårder. Det er 2500 færre siden re-
gjeringsskiftet. Men ja, det er positivitet i landbruket. Men 
bare i et lite mindretall av tilfellene er det på grunn av Frps 
landbrukspolitikk.  
     Den opplagte forklaringen på optimismen i landbruket at 
folk flest har forstått at Frps landbrukspolitikk er så dårlig at 
mange har tatt standpunkt for det norske jordbruket slik vi 
kjenner det. Med relativt små gårder, verdens laveste anti-
biotikabruk, lite bruk av plantevernmidler, avl for dyr med 
best helseegenskaper osv. Folk viser at de vil vite hvor og 
hvordan maten er laget.  
     Den økende støtten i folket er en viktig drivkraft for oss 
som blir bønder på tross av og ikke på grunn av regje-
ringens jordbrukspolitikk. Vi kalles ikke lenger jævla bønder, 
men nyter respekt for en svært god jobb i et krevende yrke 
og til svært dårlig lønn.  Frp må gjerne ta æren eller skylda 
for at de vekket folk og media fra likegyldigheten og økte 
respekten og interessen for yrket vårt. I praksis viser folk 
flest at de tar avstand fra Frps landbrukspolitikk.  
     Her i landbruksministrene Listhaug og Dales fylke fort-
setter nedgangen i antall gårder og areal dyrka jord etter 
regjeringsskiftet. Det er umulig å etterleve deres politikk. Vi 
har for små jorder og for store avstander. Vi må forholde 
oss til terrenget vi bor i, og ikke til Frps kart over drømme-
landskapet. Vi er fylket med størst vekst i ubebodde land-
brukseiendommer, på topp i areal som har gått ut av drift. 
Bøndene bor nå så spredt at jord ikke lenger blir drevet 
fordi det er for langt unna aktive gårdsbruk. 
     Nå vil Frp gjøre det enklere for folk uten interesse for 
landbruk å kjøpe mindre gårdsbruk som fritidseiendommer 
istedenfor å stimulere til at flere kan få kjøpt et gårdsbruk 
til en pris som gjør det mulig å forrente kjøpet med inntekt 
fra landbruksdrift. Det vil gjøre det mer attraktivt å legge 
ned og selge for de små bøndene og dyrere å kjøpe for dem 
som skal leve av landbruk. Det fører oss i motsatt retning av 
det folk flest vil Åse Michalsen. Du kan gjerne få æren for 
det hvis du ønsker, men vi vil kjempe imot og vi er mange. 

(Oddvar Mikkelsen, Leserinnlegg i Dagbladet 24. nov) 
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Fra Åpen Gard i Nesset i august (Foto: Arild Erlien) 

 

SAMARBEIDET MED NEI TIL EU 
Ole Kvalheim, Molde, er fylkesleder i M&R Nei til EU. 
     Fylkeslaget oppmoder lokallagene i Bondelaget om å 
hjelpe til med skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er viktig 
å kunne vise til økende medlemsmasse. Fylkesleder blir 
invitert som gjest på Bondelagets fylkesårsmøte i mars. 
Fylkeskontoret bistår Nei til EU i markedsføring av møter og 
arrangement som de har planlagt. 
     14. april møtte organisasjonssjef Arnar Lyche på møte i 
Molde med i Nei-alliansen i Møre og Romsdal. Flere var 
invitert, men kun Småbrukarlaget og Bondelaget stilte i 
tillegg til Nei til EU - 7 deltagere i alt. Det var et sterkt ønske 
fra Nei til EU at vi i fellesskap arrangerer en temadag om 
internasjonal politikk. Dette er ikke gjennomført i 2016. 
 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Bondelagets samarbeidspartner når det gjel-
der forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ordninger 
til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyggende 
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. 
     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. 
Det er ikke holdt møte i samarbeidsutvalget i 2016. 

Ny rabatt for el-kontroll med termografering 
Gjensidige har stilt 5 millioner kroner til disposisjon per år i 
fire år, for at Bondelaget skal bidra til å fase inn ny el-
kontroll for næringsbygg med varmesøkende kamera. 
     Norges Bondelag valgte å gi disse pengene tilbake til 
medlemmene som kommer inn under Gjensidiges kriterier. 
Det blir utbetalt tilskudd fram til 2019, og størrelsen på 
tilskuddet vil avhenge av hvor mange som deltar i gjennom-
føringen. Det ble i 2016 startet med et tilskudd på 5000 
kroner til de 1 000 første bøndene som innfridde kravet. 
     Gjensidige og Bondelaget arbeider for 0-visjonen om at 
«Det ikke skal skje skader eller ulykker på min gård». Un-
dersøkelser tilsier at 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg 
oppstår i elektrisk anlegg og utstyr. El-kontroll med varme- 
 

 
Magne lokale Bondelag har godt samarbeid med Gjensidi-

ge og lokale brannvesen om forebyggende tiltak. 
(Faksimile fra avisa Driva 1. april 2016) 

 
 

søkende kamera er den mest effektive måten å avdekke 
slike brannfarer. 
     Fylkeskontoret sendte 29. juni e-post til alle bruksmed-
lemmer i M&R Bondelag med skriv fra Gjensidige der det 
ble informert om tilskuddet. Gjensidige i Møre og Romsdal 
hadde sendt ut en anbudsforespørsel til elektrikere og inn-
hentet en snittpris for el-kontroll med termografering. 
     Når kontroll er gjennomført, og eventuelle avvik rettet 
og registrert av kontrolløren, er det eneste Bondelags-
medlemmet trenger å gjøre før utbetaling av tilskudd, å se 
til at (korrekt) bankkontonummer og e-postadresse er regi-
strert i Bondelagets medlemsregister, noe en gjør ved å 
logge seg inn på ”Min side” på Bondelagets hjemmeside. 
     Fylkeskontoret registrerte at det var mange medlemmer 
som la inn kontonummer selv, men også mange telefo-
ner/e-poster til kontoret om registrering av kontonummer. 
     Det ble forespeilet at utbetaling av tilskuddet skulle skje 
tidlig på høsten. Men det tok tid å få på plass og få signert 
en datautvekslingsavtale med Finans Norge. Norges Bonde-
lag gjennomførte første utbetaling i uke 50 i desember, og 
vil heretter gjøre kvartalsvise utbetalinger i 2017. 
 

 
I mai trykket fylkeslaget 2 stk plakater som ble distribuert 
til lokallagene for bruk ved et event. brudd i forhandlinge-
ne. Plakatene «Ja vi elsker dette landet» var i to varianter: 

«Bondens trengs!» og «Ikke la det gro igjen!»
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ANNEN REPRESENTASJON 
6.-7. januar: Organisasjonssjefsamling, Norges Bondelag, 
Oslo, Arnar Lyche 
12. januar: Møte hos landbrukspensjonistene. Fylkeshuset. 
Molde. Arnar Lyche 
13. januar: Landbruksmøte i Meldal. Oddvar Mikkelsen 
12.-13. januar: Konferanse Mat og Landbruk. Oslo. Inge 
Martin Karlsvik  
4. februar: Møte i Rovde Bondelag, Om jordbruksforhand-
lingene. Arnar Lyche 
13. februar: Årsmøte TYR M&R. Molde, Inge M. Karlsvik 
13. februar: Fylkesårsmøte i M&R Bygdeungdomslag, 
Gjemnes. Anne Katrine Jensen møtte for M&R Bondelag. 
19. februar: Landbrukskonferanse, Surnadal Inge Martin 
Karlsvik. Anne Katrine Jensen, Rose Bergslid. Surnadal Bon-
delag og Todalen Bondelag medarrangører. 150 deltakere. 
Blant innlederne leder Norges Bondelag Lars Petter Bartnes 
26. februar: Landbrukskonferanse i Ørsta. Arnar Lyche, 
Anne Katrine Jensen. 140 deltakere. Bondelagene i Ørsta 
var arrangører. Blant innlederne landbruksminister Jon 
Georg Dale og Brita Skallerud (nestleder Norges Bondelag). 
28. februar: Årsmøte i OIKOS Møre og Romsdal, Molde. 
Anne Katrine Jensen møtte for M&R Bondelag. Oikos - Øko-
logisk er en medlemsorganisasjon for alle som har interesse 
for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø 
og helse. Ny nestleder Anne Katrine Jensen. 
11.-12. mars: Årsmøtekonferanse Inn på tunet Møre og 
Romsdal, Molde. Rita Dyrnes Flatvad møtte for M&R Bon-
delag. 24 medlemmer i Inn på tunet i Møre og Romsdal. 
Ansatt person i prosjektstilling. 
12. mars Årsmøte Møre og Romsdal 4 H. Malmefjorden, 
Fræna. Anne Katrine Jensen møtte for M&R Bondelag. 
15. mars: Skoleutvalget ved Gjermundnes videregående 
skole. Tidligere styremedlem i M&R Bondelag, Anne Katrine 
Jensen, møtte for Bondelaget, og valgt til ny utvalgsleder. 
30. mars: Samling for fylkesledere i Norges Bondelag, Oslo, 
Oddvar Mikkelsen 
31.mars og 1.april: Representantskapsmøte i Norges Bon-
delag, Oslo. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche 
7. april: Besøk Norsøk, Tingvoll. Oddvar Mikkelsen, Gunn-
hild Overvoll. Orientering om organisasjonen og aktiviteter. 
13.-14. april: FK-uka Molde. Stand begge dager. Arild Erlien 
20. april: Klimakonferanse Norske Felleskjøp, Oslo. Vegard 
Smenes 
24. mai: Møte hos SIV Industri-inkubator AS i Surnadal, 
Oddvar Mikkelsen. Fikk orientering om ulike prosjekter, 
som også kan ha betydning for landbruket.  
18.-19. juli: Årsmøte/landsstevne Norges Bygdeungdoms-
lag, Surnadal. M&R Bygdeungdomslag arrangør. Oddvar 
Mikkelsen og Gunnhild Overvoll representerte Norges Bon-
delag på årsmøtet 
23. august: Landbruksseminar på Høyskolen i Volda. Odd-
var Mikkelsen, Gunnhild Overvoll. Deltakere sisteårsstuden-
ter i bachelorstudiet i journalistikk. 
Landbruksminister Jon Georg Dale og Oddvar Mikkelsen, 
leder i M&R Bondelag, var blant innlederne. 
29. – 30. august: Tur/samling organisasjonssjefene i Nor-
ges Bondelag. Troms. Arnar Lyche 
6.-7. september: Sekretariatskonferanse Norges Bondelag 
– Hønefoss – hele fylkeskontoret 
 

 
 
9. september: Foredrag om jordvern, Alta. Arnar Lyche 
9. september: Seminar om jordskifte. Molde. Atle Frantzen 
Jordskifterettene i M&R arrangerte. 100 deltakarar frå 
advokatkontor, jordskifterettane, kommunar, forvaltning. 
12.-15. september: Beitekonferanse. Island. Rose Bergslid 
15. september: Informasjonsmøte om NATO-øvelse Tri-
dent Juncture 2018.  Dombås. Arnar Lyche møtte for Nor-
ges Bondelag. Høsten 2018 skal NATO-øvelsen gjennomfø-
res i Norge. Blir en stor øvelse med opptil 50.000 deltakere. 
17. september: Kulturminnedagene i Halsa. Arnar Lyche 
deltok i paneldebatt. Foredrag ved den danske Bonderøven, 
Frank Erichsen. 
20. september: Fylkesledersamling i Norges Bondelag. 
Oslo. Oddvar Mikkelsen. 
Rådiver i M&R Bondelag, Rose Bergslid, holdt innlegg om 
drøvtyggere og klima. Annet tema var kommunikasjonsfly-
ten i organisasjonen. AU sentralt får hver sine fylker med  
21.22. september: Lederkonferanse Norges Bondelag, 
Lillestrøm. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche (kun 21. sept)  
28. - 29. september: Kurs for nye tillitsvalgte i Norges 
Bondelag. Oslo. Vegard Smenes og Marte Halvorsen deltok 
fra Møre og Romsdal. Totalt 16 deltakere på kurset. 
29. september: Fagdag om særlovene i landbruket. Molde. 
Atle Frantzen 
27. oktober: Strategiseminar i NORSØK, Tingvoll. Oddvar 
Mikkelsen holdt innlegg. 
31. oktober: Møte om grasfora, Stranda. Arnar Lyche 
4. november: Seminar om regenerativt landbruk, Landbru-
kets Hus i Oslo. Rose Bergslid holdt foredrag om ku og klima 
4. november: Fagsamling Inn På Tunet (IPT), Norges Bon-
delag, Oslo, Atle Frantzen 
IPT-utvalget i Norges Bondelag og Norsk bonde- og små-
brukarlag inviterte til fagsamling i nye Landbrukets hus.  
10. november: Nettverksmøte for etablerte og potensielle 
andelslandbrukere i Møre og Romsdal. Arrangør: Oikos og 
Fylkesmannen. Arnar Lyche, var blant innlederne. 
14. november: Styremøte Voksenopplæringsforbundet 
M&R. Molde. Atle Frantzen er i styret som representant fra 
M&R Bondelag. 
15. november: Innovasjonsfestival: Nye muligheter i land-
bruket, Åndalsnes, Rose Bergslid 
17. november: Åpent møte Landbrukets ØKOLØFT, Alex-
andra, Molde. Gunnhild Overvoll, Arnar Lyche 
To av inspirasjonsbøndene deltok. Styremedlem Norges 
Bondelag, Birte Usland, blant innlederne. 40 deltakere. 
Arrangert av Landbrukets ØKOLØFT. M&R Bondelag bidro 
med markedsføring av møtet, og tok imot påmeldinger. 
18. november: Prosjektgruppemøte - Auka bruk av gards-
varme i M&R. Arnar Lyche 
22. november: Telefonmøte styret og fylkesledere i Nor-
ges Bondelag. Oddvar Mikkelsen. 
Tema: Pelsdyrmeldinga. Jordbruksmeldinga. Klimasatsinga. 
2. desember: Møte om planlegging av landbrukskonferan-
se i Ørsta 2017. Gunnhild Overvoll. Odd Bjarne Bjørdal. 
Konferansen bestemt til fredag 21. april. 
9. desember: Arbeidsmøte om økt bruk av jordbruksarea-
ler ute av drift og ubrukte utmarksbeiter, Tingvoll. Rose 
Bergslid, Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche. 
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5.  Regnskap 2016 
Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert 
sammen med Norges Bondelag sine regnskap.  
Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag.  
Bankkonto ligger også i Norges Bondelag.  
Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. 
 

Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 2.657.073,50 
og en driftskostnad på kr. 2.722.389,04 
Renteinntekter var på kr. 12.882,94 
Resultat for 2016 viser et underskudd på kr. 52.432,60 
 

Balansen er følgende: 
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.181.236,27 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.181.236,27 
 

Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 
Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2016 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsunderskudd på kr 52.432,60. 
Egenkapitalen 1.1.2017 er kr 1.181.236,27 

 

 

 

Avdeling Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Regnskap 2014 
8101 Generelt 756 594 757 000 732 342 807 425 

8103 Fylkesleder - 8 945 - 1 000 1 852 -1 096 

8105 Opplæring tillitsvalgte 91 235 14 000 70 699 38 209 

8110 Styret -408 060 -330 000 -389 504 -278 661 

8112 Ledermøtet -154 682 -150 000 -90 005 -144 492 

8113 Årsmøtet -192 171 -150 000 -157 671 -158 119 

8119 Valgnemnda -53 423 -50 000 -24 698  -26 749 

8120 Prosjekt rekruttering 0 0 0 -29 693 

8120 Evaluering RMP 29 750 0 0 0 

8122 Landbrukskonferansen 22 300 0 8 070 9 137 

8123 Matfestivalen -798 0 0 0 

8124 Gjødselhåndtering -60 0 0 0 

8125 Utadretta informasjon -110 128 -60 000 -97 666 -62 425 

8126 Fortsatt gardsdrift 66 237 -27 500 -51 269 -108 302 

8127 Ullseminar 0 0 0 4 956 

8128 Bedre og økt beiting 0 0 36 247 0 

8129 HMS seminar - 5 896 0 873 4 724 

8131 Støtte og gaver -26 767 0 -4 809 -1 300 

8132 Unge bønder 5 921 0 0 -61 063 

8133 Bedre bonde 0 0 0 -5 536 

8134 Melkekonferansen 0 0 0 -14 202 

8135 Møter og kurs -42 823 0 0 29 964 

8136 Kurs- og arrangementsutgifter -35 496 -30 000 4 250 -32 000 

8138 Gjemnes-prosjektet (Rauma 2015) 14 650 
 

-3 496  

8140 Aktive lokallagsmidler 128 0 16 871 3 942 

  - 52 434 - 27 500 52 086 -25 281 
 

RESULTAT Regnskap 2016 Regnskap 2015 

Salgsinntekter 139 936,00   47 137,20 

Andre inntekter 2 517 137,50 2 291 674,00 

Sum inntekter 2 657 073,50 2 338 811,20 

Varekostnad -12 840,00 0,00 

Lønnskostnader -948 334,63 -1 256 188,60 

Driftskostnader -1 761 214,41 -1 034 174,37 

Sum kostnader -2 722 389,04 -2 290 362,97 

Driftsresultat -65 315,54 48 448,23 

Finansresultat 12 882,94 3 638,23 

Resultat -52 432,60 52 086,46 
 

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen blir intervjuet av NRK TV.
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6.  Samarbeidende regnskapskontor i Møre og Romsdal
 

BEDRIFTSNAVN KONTAKTPERSON TELEFON E-POST POSTSTED 

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

Averøy Regnskapslag SA Håvard Sæther 71517660 post@arl.no Averøy 

Azets Insight AS, avd. Sunnmøre Åshild Marøy 70207820 sunnmore@visma.no Haramsøy 

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

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

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 post@norddalrekneskap.no Valldal 

Regnskapstjenester AS Eli Fjærvik 71533243 post@regnskt.no Øydegard 

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

Sunndal Regnskap SA 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 Rekneskap AS Siv Lillenes Åmelfot 70023960 post@vrl.no Syvde 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS 

Ole Nistad 71241500 ole.nistad@okonomisenteret.no 
Molde 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 post@okonomisenteret.no 
Aukra 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS Fræna 

Gunnhild  
Gammelsæter 

71263060 gunnhild.gammelseter@ 
okonomisenteret.no Elnesvågen 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS Gjemnes 

Steinar Haltvik 71292684 steinar.haltvik@  
okonomisenteret.no  

Angvik 

Økonomisenteret Kunderegnskap 
AS Rauma 

Jan Einar Willa 71227950 janeinar.willa@ 
okonomisenteret.no Åndalsnes 

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

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

   
Det årlige skattekurset samlet 72 deltakere på Hotel Waterfront i Ålesund 22. og 23.november (se omtale side 26), 

og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges  
Bondelag. Forelesere var daglig leder i Follo Regnskap, Torbjørg Kylland og advokat Rune Rylandsholm ved  

avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag. (Foto: Arild Erlien)

mailto:steinar.haltvik@%20okonomisenteret.no
mailto:steinar.haltvik@%20okonomisenteret.no
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7.  Fylkesstyret og lokale Bondelag med leiar  Pr. 20. februar 2017 
 

Fylkesstyret 2016/2017: 
NAMN – ADRESSE ADRESSE MOBIL E-POST 

Leiar:                  Oddvar Mikkelsen  Todalsvegen 513,  6640 Kvanne  41460565 oddvarm74@gmail.com  

Nestleiar:           Gunnhild Overvoll  Dalevegen 1222,  6200 Stranda 97164856 gmover@online.no 

Styremedlem:   Petter Melchior      Dalssida 22,  6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com 

Styremedlem:   Odd Bjarne Bjørdal Bjørdalsveien 145,  6156 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com 

Styremedlem:   Vegard Smenes  Utheimsveien 274,  6530 Averøy 99786830 vsmenes@gmail.com 

1. vara:               Marte Halvorsen Enge,  6687 Valsøyfjord 93423436 marte.halvorsen@svorka.net 

2. vara:               Rita Dyrnes Flatvad Sunndalsvegen 1254,  6612 Grøa 90755034 rita.flatvad@gmail.com 

3. vara:               Tore Våde         Gjersdalsvegen 71, 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 mbolme@outlook.com    

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

Lokale Bondelag med leiar 2016/2017: 
LOKALLAG LEIAR   ADRESSE MOBIL E-POST 

Vanylven og Syvde Ane Malene Søvik Nygård 6140 Syvde 40243613 ane@rasmusgarden.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  Hege Eline Slåttelid 6110 Austefjorden 90843926 hege.slaattelid@hotmail.no 

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

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

Hjørundfjord Magne Riise 6165 Sæbø 41681563 topphelse@gmail.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 Håkon Myklebust 6210 Valldal 40214599 haako-my@online.no 

Stranda Kristine Skarbø 6200 Stranda 90781881 kristineskarbo@gmail.com 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789 phell@frisurf.no 

Liabygda Einar Lied 6212 Liabygda 91114244 einarliedliabygda@gmail.com 

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 f_godo@outlook.com 

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

Ytre Haram Andreas Haram 6290 Haramsøy 91806179 Andreas_Haram@hotmail.com 

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 Endre Stener 6350 Eidsbygda 90653012 endstene@online.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 Kent Iversen 6494 Vevang 90929819 kentive@online.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  Trine Reinfjell Engdal 6686 Valsøybotn 93422051 vollanoppistu@gmail.com 

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

mailto:oddvarm74@gmail.com
mailto:gmover@online.no
mailto:petter.melchior@gmail.com
mailto:marte.halvorsen@
mailto:tore.vade@tussa.com
mailto:italgo@start.no
mailto:mbolme@outlook.com
mailto:hljosaa@frisurf.no
mailto:brigu@online.no
mailto:erlenkop@tussa.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/g-egi-ho@online.no
callto:+47%2097433770
mailto:phell@frisurf.no
mailto:einarliedliabygda@gmail.com
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:janingvaraasen@live.no
mailto:erik.olufsen@sweco.no
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8.  Bondelagskontoret 
 

 
Ansatte i 2016: Foran f.v: Atle Frantzen, Rose Bergslid, Per Eldar Nakken (slutta 31. mars). Bak f.v. Arild Erlien og Arnar Lyche. 

 

Arnar Lyche       org.-sjef Østre Plassv 3, 6415Molde 41 41 88 71 arnar.lyche@bondelaget.no 

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

Atle Frantzen    førstekonsulent Julsundveien 121, 6410 Molde 90 95 47 87 atle.frantzen@bondelaget.no 

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

 

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

Tilsette ved kontoret i 2016 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg, rek-
neskap. Lokallags- og medlemskontakt. Næringspoli-
tikk. Internasjonale saker. Samfunnkontakt. Nærings-
utvikling. 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 
(til 31. mars 2016 då prosjektet vart avslutta) 

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. 
 

 

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

 

Oddvar Mikkelsen (fylkesleiar) 
 Gunnhild Overvoll  (nestleiar) 
Petter Melchior (styremedlem) 

Odd Bjarne Bjørdal (styremedlem) 
Vegard Smenes (styremedlem)  

Marte Halvorsen (1. vara) 
 

Atle Frantzen (førstekonsulent) 
Rose Bergslid (rådgjevar) 

Arild Erlien (rådgjevar) 
Arnar Lyche (organisasjonssjef) 

mailto:arnar.lyche@bondelaget
mailto:arild.erlien@bondelaget.no
mailto:atle.frantzen@bondelaget.no
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