
 

2016 var året der Telemarkslandbruket verkeleg vart sett på 
kartet, vi feira tidenes «Dyrsku jubileum», 150 år i Seljord. 
Det vart publikumsrekord med nær 100 000 besøkande. 
Telemark Bondelag si rolle på Dyrsku’n med landbruket 
«fremst i panna» er eit viktig bidrag til arrangementet.
Telemark Bondelag har vore på banen i mange enkeltsak-
er, og vi har vore godt synlige i media. Eg tenker spesielt 
på debatten rundt eigedomslovverk, der vi har ein klar 
strategi på ikkje noko meir liberalisering av dagens lov-
verk. Dette fører bare til utholing på sikt. Eg registrerer at 
enkelte andre organisasjonar der vi bønder er medlemmer 
har ei anna meining. Dette synes eg er trist, då vi som 
forvaltar alle gardens resssursar, og prøver å skape oss eit 
levebrød av det, er avhengig av ein heilhetleg politikk frå 
landbruket si side.
Jordbruksoppgjeret i 2016 vart ei ganske langdryg  
affære, men som kjent enda det i ei avtale i fjor også. Ser 
ein på det opprinnelige tilbod frå Staten opp mot fram-
forhandla resultat, vart det rett denne gongen også. Det 
eg er veldig lei meg for at vi ikkje klara i 2016 heller, er 
ei sterkare prioritering av dei små og mellomstore bruka. 
Driftsgranskingane viser at desse bruka sakkar akterut 
meir enn nokon gong. Vi må bli endå tydelegare på dette 
i komande år.
Telemarkslandbruket går faktisk i medvind for tida. Investe- 
ringsvilja er større enn nokon gong, og talet på søknader 
til Innovasjon Norge var formidabel. Aldri har norsk land-

bruk stått seg betre enn no. Vi har verdas friskaste dyr med 
minimal medisin bruk. Drøvtyggarane våre nyttar utmark 
og grasareal, flatbygdene dyrkar korn i større grad att. 
Arbeidsfordelinga i jordbruket (kanaliseringspolitikken) 
er viktigare enn nokon gong, og vi må legge til rette for 
denne fordelinga vidare. På slutten av året fekk me et par 
kaldusjar: Regjeringa si varsla jordbruksmelding og miljø- 
vernministerens si oppfyljing av «Stortingets ulveforlik» 
Desse sakene har skapt eit voldsomt engasjement i organ-
isasjonen, og bygde Noreg. Eg blir så stolt når eg ser at 
heile lokalagsapparatet vårt fungerer i slike samanhenger. 

Lokalag, einskildpersonar, fylkestyret, administrasjon 
fylgjer opp til tusen.
Til slutt, tusen takk til deg som bonde i Telemark for at du 
står på, slik at vi har mat på bordet av gode norske råvarer 
kvar dag. Det er vi som får bygdene til å leve. Takk til alle 
medlemmer og tillitsvalde i heile organisasjonen, vi er eit 
supert lag. Og sist men ikkje minst vår flotte administrasjon 
som alltid er på tilbodsida.

Beste helsing Aslak Snarteland, 
fylkesleiar i Telemark Bondelag

ET AKTIVT OG ENGASJERT STYRE

Telemark Bondelag har lagt bak seg eit år med mange utfordringar, spanande saker på dagsorden, 
og stor satsingsvilje i næringa! Vi har passera 1700 medlemmer! Hurra!

Etter årsmøtet 2016 har styret i Telemark Bondelag hatt 
følgende sammensetning: Leder Aslak Snarteland, nest- 
leder Ann Kristin Teksle, styremedlemmer: Knut  
Haugland, Per Arne Hoppestad, Hege Gonsholt, Trude 
Flatland (1. vara) og Gro Windsvoll Jøntvedt (repr. for 
Telemark Bygdekvinnelag).
Styret har en samlet kompetanse som er allsidig, og det 
er god fordeling på både kjønn, geografi og produksjon.  
Styret har et sterkt engasjement for norsk landbruk og for 
den rolle de er satt til å ivareta. Det resulterer i debatter  
innad i styret som holder et høyt nivå. De kan være  
intense, - til tider friske, men det er en svært god tone i 
styret og det er sakene som debatteres!
Gjennom hele 2016 har styret i Telemark Bondelag lagt 

vekt på å bruke media aktivt for å nå ut med sitt budskap. 
Det har resultert i uttalelser fra i hovedsak alle styremøter, 
i tillegg til at leder Aslak Snarteland har fått mye radiot-
id for å presentere både budskap og annet fra Telemark  
Bondelag. Terskelen for å «komme på» med landbruksstoff  
i mediene i Telemark oppleves som lav, og journalistene 
som imøtekommende.
Styret i Telemark Bondelag vil takke alle tillitsvalgte og 
medlemmer i lokallaga i Telemark for godt samarbeid i 
året som er gått! Den samme takk rettes og til de ansatte 
på fylkeskontoret!
Blant årets viktigste saker har vært: Jordbruksforhand- 
lingene 2016, regjeringens forslag til ny jordlov, odelslov 
og konsesjonslov, samt Dyrsku’n 2016.

Styret fra venstre: Knut Haugland, Per Arne Hoppestad, 
Hege Gonsholt, Ann Kristin Teksle og Aslak Snarteland. 
Trude Flatland og Gro W. Jøntvedt var ikke tilstede.

MEDLEMSVEKST 
OG TRU PÅ FRAMTIDA!
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HAR ORDET:

Aslak Snarteland kjører hest med gammel slåmaskin på Åpen gård arrangement i Fyresdal
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Møt landbruket er en videreutvikling av Bondens møteplass. Målet er at Møt landbruket 
skal være en naturlig møteplass for bonden og en interessant arena for alle som ikke 
har direkte tilknytning til landbruket, men som er interessert i å lære mer om norsk 
matproduksjon. Nytt av året var en rekke foredrag holdt i et eget telt sentralt plassert 
ved Husdyrhallen. Forandringen fra Bondens møteplass til Møt landbruket synes riktig, 
med bakgrunn i de erfaringer som ble gjort i 2016. Fortsatt er det betydelig rom for å 
utvikle arenaen, ikke minst med tanke på at den skal appellere til et bredt publikum. 
Foredragsteltet ble og en suksess. Foredragene var mange, og de var jamt over veldig gode. 
Oppmøte var noe varierende, men det er ingen tvil om at det er en etterspørsel etter den 
type opplevelser. 

Landbrukshallen er en meget godt besøkt arena. Her presenteres landbruket, først og 
fremst gjennom de solide merkevarene Tine, Gilde og Prior. Salget av varer er stort, og de 
som kjøper får tett kontakt med salgsrepresentanter for disse merkene og med represent-
anter for landbruksnæringa. Vår rådgiver Bergit Li har gjennom mange år hatt ansvar for 
Landbrukshallen, et ansvar og en oppgave hun har skjøttet på en svært god måte. 

Dyrsku’n i Seljord legger beslag på forholdsvis store ressurser hos Telemark Bondelag, 
både blant tillitsvalgte og ansatte. Samtidig er Dyrsku’n en helt unik arena for presenta- 
sjon av landbruket, ikke bare i Telemark, men i hele Norge. Telemark Bondelag vil etter 
all sannsynlighet være sterkt tilstede på Dyrsku’n så lenge utstillingen eksisterer. 

DYRSKU’N I SELJORD 150 ÅR
Dyrsku’n 2016 ble spesiell i og med at det ble markert at utstillingen var 150 år. 

Telemark Bondelag er sterkt involvert i det som skjer i Seljord de tre septemberdagene, først og fremst 
i Landbrukshallen og på arenaen Møt landbruket. 

Stinn brakke i Landbrukshallen!Møt landbruket har en flott plassering på Dyrskuplassen.

DET VIKTIGE LOKALLAGSARBEIDET

Det er mange lokallag som jobber 
veldig godt i Telemark, med både 
medlemsaktiviteter og aktiviteter 
mot andre grupper i samfunnet. 
Det er veldig bra! Telemark Bonde- 
lag har og lokallag som har godt  
potensiale i seg for mer aktivitet enn 
det som er tilfelle i dag. Ofte er det 
slik at godt gjennomførte aktiviteter 
skaper lyst til å gjøre enda mer. 
Etter en solid og allsidig innsats i 
lokallagene ble det delt ut 96.900 
kroner i aktive lokallagsmidler.  
Pengene ble fordelt på 20 lokallag, 
med summer fra 400 til 11.900 kroner.
Årsmøtene i Vinje Bondelag 
og Tokke Bondelag har vedtatt  
sammenslåing. Nytt navn på 
lokallaget er Vinje og Tokke Bondelag. Styret for  
Telemark Bondelag har godkjent sammenslåingen.
I august og september gjennomførte sju lokallag Åpen 
Gård. Dette er et svært populært arrangement som  
trekker mange besøkende der det blir arrangert. Åpen 
Gård er en fin måte å få presentert næringa på. Det er 

grunn til å rette en stor honnør til både lokallag som 
arrangerer dette, og til bønder som stiller garden til  
disposisjon for dette formålet.

Godt jobba!

Åpen gård på Evju Bygdetun 
Foto: Jorid Vale 

NY JORDBRUKSMELDING 
- «med fua inn i framtida»    
Den 9. desember i 2016 la regjeringen Solberg fram sin jord-
bruksmelding. Det var knyttet stor spenning til hvor langt 
regjeringen ville gå med tanke på liberalisering og nedbyg-
ging av godt fungerende landbrukspolitiske ordninger. Selv 
om dokumentet ikke fremstår som et finslipt Frp-produkt, 
ligger det i meldingen klare ideologiske føringer. Konklus-
jonen er at meldingen framstår som et angrep på landb-
ruket fra alle kanter, og at det må jobbes intenst for at støt-
tepartiene avviser de forslag som ligger i meldingen. Særlig 
er forslaget om å avvikle markedsordningene for geitemelk, 
korn og egg svært alvorlig. Det samme kan sies om forsla-
get om å avvikle tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid. 
Det er trist at meldingen fokuserer så sterkt og ensidig som 
den gjør på en kostnadseffektiv matproduksjon, og 
toner ned viktigheten av et mangfoldig 
landbruk spredt over hele landet. 



Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Felleskjøpet har til nå hatt som sin viktigste rolle å styrke 
bondens økonomi på kort og lang sikt. Det er det også 
i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!
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FIKK STOPPET 
OMSTRIDT 
FORSLAG

I forslag til statsbudsjett for 2017, foreslo blant 
annet regjeringen å skattlegge investerings- og 
bedriftsutviklingstilskudd gitt av Innovasjon 
Norge i det distriktspolitiske virkeområdet. 
For Telemark ville dette ramme bønder i 14 av 
fylkets 18 kommuner. En slik skattlegging vil 
være klart negativt med tanke på bønders evne 
og vilje til å investere i driftsapparatet. Dette ble 
derfor et forslag Norges Bondelag så det som 
svært viktig å få stoppet. Det samme gjaldt fors-
laget om å la jordbruksfradrag også gjelde for 
aksjeselskap. Forslaget må sees i sammenheng 
med regjeringens ønske om store forandringer i 
jordlov, odelslov og konsesjonslov. Bondelagsor-
ganisasjonen oppfattet forslaget som et klart steg 
i retning av å forandre eierforholdene i norsk 
landbruk. 
Telemark Bondelag gjennomførte to separate 
møter med stortingsrepresentant Geir Jørgen 
Bekkevold (Krf ) og Solveig Sundbø Abraham-
sen(Høyre) for å påvirke disse. Vi oppfattet å bli 
lyttet til, selv om de to representantene nok had-
de litt ulik inngang til problemstillingene. Hele 
bondelagsorganisasjonen jobbet intenst med 
dette, og det er grunn til å gi honnør til Krf og 
Venstre for at de stod på for våre synspunkt. Det 
viser at det nytter å jobbe politisk for å påvirke, 
men «det er itjnå som kjem tå sæ sjøl»!

FELLES 
LEDERMØTE 

med gårdsbesøk i Arabygdi

Ledermøte samler alle lokallagsledere med 
representanter, samt representanter fra land- 
bruksorganisasjonene. Høstens ledermøte gjen-
nomførte vi sammen med Østfold Bondelag. 
Møtet ble holdt på Rauland Høgfjellshotell den  
25. og 26. november med veldig god deltagelse 
fra både Østfold og Telemark. Møtet ble inn-
ledet med gårdsbesøk hos Hege Gonsholt i 
Arabygdi. Der fikk vi oppleve et veldrevet geite- 
bruk. Det er grunn til å rette en stor takk til 
Hege for at hun tok imot en stor delegasjon 
bønder, og for den bevertning og solide orien-
tering hun ga de besøkende. Ledermøtet hadde 
stort fokus på landbruksmelding og stortings-
valg, og det var interessante innledninger av 
blant annet tidligere landbruks- og matmin-
ister Terje Riis Johansen, 1. nestleder i Norges 
Bondelag Bjørn Gimming og politisk rådgiver  
i Norges Bondelag Harald Velsand. Engasje-
mentet hos deltagerne var meget bra!

MEDLEMSVEKST!
I 2016 har Telemark Bondelag hatt en fin 
medlemsvekst. Fra 2015 til 2016 har antall 
medlemmer økt fra 1670 til 1713, noe som 
representerer en økning på 2,5 %. Det er lenge 
siden vi har hatt et så høyt medlemstall. Det er 
imidlertid ingen grunn til å slå seg til ro med 
et slikt resultat. Telemark Bondelag har et klart 
potensiale for flere medlemmer enn hva som er 
tilfelle i dag. Det er dessverre og et faktum at vi 
har en jevnt fallende kurve for bruksmedlem-
mer. Det skyldes dels at antall bønder reduseres, 
men og at en del bønder ikke har organisasjon-
stilknytning til noen av faglagene. Dette bør det 
kunne gjøres noe med!
 
Har DU lyst til å bli medlem? 
Ring telefon 35 95 90 30 eller send sms 
BONDE<navn> og <telefonnummer> til 2030 
eller på nett bondelaget.no.

Fjorårets årsmøte, som ble holdt den 11. mars ble inn-
ledet med landbrukspolitisk møte i Gullbring kulturan-
legg i Bø. Tema var framtidas utvikling av landbruket i 
Telemark og vi hadde sterke innledernavn som Christian 
Anton Smedshaug, Reidar Almås og Per Skorge. Møtet var 
meget godt besøkt, og det var et sterkt engasjement blant 
de fremmøtte. 
Selve årsmøtet ble innledet med årsmøteforedrag av 
Thomas Cottis. Han holdt et engasjerende foredrag om 
klimaendringene og konsekvensene de kan få for verdens 

matvareproduksjon. Cottis mener at bonden er av de 
første som vil merke konsekvensene av et endret klima. 
Dag 2. av årsmøtet ble gjennomført med vanlige års- 
møtesaker, og fra sentralstyret i Norges Bondelag møtte 
Nils Asle Dolmseth. Bamble Bondelag ble kåret til årets 
lokallag i Telemark. Gratulerer til Bamble Bondelag med 
nok et år med stor og veldig god aktivitet! 

TELEMARK BONDELAGS 
ÅRSMØTE

Bamble lokallag kunne stolt motta 
prisen for årets lokallag i Telemark. 
Fra venstre: Aslak Snarteland, 
Bergit Li, Jannicke H. Stokke, Erik 
Dahl og Jan Thorsen.

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på 
Telemark Bondelags årsmøte 17-18 mars 2017

Fra det veldig 
trivelige gårdsbesøket 
hos Hege Gonsholt 
og Jon Olav Hauge.



Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring oss  
på 03100,  
så hjelper  

vi deg
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Som medlem av Norges Bondelag  
kan du få store fordeler hos oss:
• svært god pris på dødsfallsforsikring og ulykkesforsikring

• 20 prosent rabatt på private forsikringer

• inntil 29 prosent rabatt på driftsforsikringer, ytterligere  
 16 prosent rabatt ved god risikoscore

• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

Kontakt oss på telefon 03100 
eller les mer på gjensidige.no/landbruk

Søvevegen 12, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 91 87 00. E-post: nome.vgs@t-fk.no
Hjemmeside: www.nome.vgs.no
Se også: www.naturbruk.no

AVDELING SØVE – EN SPENNENDE OG NATURLIG 
UTDANNING

Naturbruk på Søve med utdanningstilbud innenfor 
hestefag, hovslagerfag, jordbruks- og husdyrfag, 
skogbruksfag, jakt og friluftsliv og anleggsgartnerfag må 
være den mest spennende, varierte og nyttige 
utdanningen du kan ønske deg.

Søve tilbyr også voksenagronomkurs på deltid, 
fagskolestudium med agroteknikertittel innen 
bedriftsledelse og økonomi, sauehold, foredling av 
naturbaserte råvarer til mat og fordypningsoppgave, samt 
universitetskurs i skogbruk for NMBU/Ås.  Søve fagsenter 
er i utvikling med prosjekter, fagdager, møter og kurs. 

Skolen har internat med 61 plasser, stallplass, kennel, 
smådyravdeling som alle kan brukes av elever ved skolen.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon. 
Velkommen skal du være!

Skoletilbudet 2016/17

 VG1 Naturbruk 
 VG2 Skogbruk – skogsoperatør
 VG2 Skogbruk - jakt, fiske og friluftsliv
 VG2 Landbruk og gartnernæring – inkl. 

husdyrfag
 VG2 Heste- og hovslagerfaget
 VG2 Landbruk og gartnernæring
 VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg
 VG3 Studieforberedende Vg3 naturbruk –

generell eller spesiell studiekompetanse. 
Spesiell har fordypning i biologi eller kjemi og 
matematikk. 

 VG3 Landbruk - gir agronomfaglig utdannelse i 
landbruk

 VG3 Påbygging til generell studiekompetanse
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FYLKESKONTORET  
– gamle koster takker av og nye trår til

Fylkeskontoret har i 2016 vært bemannet med organisasjonssjef Jan Thorsen og rådgiver 
Bergit Li. 
Etter godt og vel 33 års tjeneste i Bondelaget valgte rådgiver Bergit Li å gå av med pensjon 
fra og med 1. 1. 2017. Bergit Li ble ansatt i 1983, og har hatt ulike funksjoner i Telemark 
Bondelag. Bergit Li har vært en svært dyktig og lojal ansatt og medarbeider i Telemark  
Bondelag. Arbeidsoppgavene har vært mangslungne og til tider krevende, - de har blitt  
løst på en svært god måte. Bergit Li har også vært en god talskvinne for medlemskap i 
vår organisasjon når hun på sin milde men utvetydige måte har argumentert for hvorfor 
bonden bør være medlem i Bondelaget. Vi takker Bergit Li for innsatsen og ønsker 
henne alt godt som pensjonist!
Vår nye rådgiver heter Turid Stalsberg. Turid startet i jobben den 1. 12. 2016, og hun 
kommer fra stilling som rådgiver ved Hedmarken landbrukskontor. Turid har fra før 
lang fartstid fra ulike stillinger innenfor landbruket. Vi ønsker Turid Stalsberg hjertelig 
velkommen til Telemark Bondelag!

ETABLERING AV 
INN PÅ TUNET 
NORGE SA
I 2016 er det starta opp flere bondeeide sam-
virkeforetak rundt om i landet som selger Inn på 
Tunet-tjenester. Telemark var tidlig ute, her ble IPT 
Telemark SA etablert i 2015. I 2016 gikk Telemark 
og andre samvirke sammen om å starte opp IPT 
Norge SA som en felles overbygning. Oppstarten 
av IPT Norge ble markert i september. Det skjedde 
i Telemark på Meltvedt gård i Skien hos Birgit og 
Vetle Øverland.

LANGDRYGE 
FORHANDLINGER

Jordbruksforhandlingene i 2016 ble svært krevende, og det tok tid før det ble  
et forhandlingsresultat mellom Staten og Norges Bondelag. 

Forhandlingene i 2016 vil og bli husket for en feilsendt 
sms fra statens forhandlingsleder Leif Forsell. Meldin-
gen hadde et innhold som var lite flatterende for Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag. Den bidro ikke til et lettere 
forhandlingsklima, for å si det svært forsiktig. 
På overtid ble det klart at Norges Bondelag hadde klart å 
framforhandle ei ramme som gir økte inntektsmuligheter 
med 10.700 kroner pr. årsverk i 2017 etter kostnads-
dekning. Det var 5.900 kroner høyere enn tilbudet fra 
Staten. Budsjettoverføringene ble økt med 100 millioner, 
noe som var 170 millioner mer enn i Statens tilbud. Som 
en del av avtalen ble kravet om overgang til løsdrift ut-
satt til 2034. Styret i Telemark Bondelag var rimelig godt 
fornøyd med forhandlingsresultatet. 
Den 25.mai arrangerte Telemark Bondelag åpent møte 
i Gullbring kulturanlegg i Bø for orientering om den 
inngåtte jordbruksavtalen. Innleder var leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes. Bartnes holdt en grundig 
orientering for et meget godt besøkt møte. Møtet ble 

ei god arbeidsøkt hvor de fremmøtte gav ros til Norges  
Bondelag for det som var oppnådd i forhandlingene.  
Samtidig ble det gitt klart uttrykk for behovet for enn 
annen landbrukspolitikk enn den som føres av sittende 
regjering. Utålmodigheten er stor blant medlemmene til 
Telemark Bondelag.

Telemark Bondelag, Bøvegen 271, Landbrukets hus, 3810 Gvarv
Telefon: 35 95 90 30 • E-post: telemark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/telemark • www.facebook.com/telemarkbondelag
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Telemark Bondelag fikk laget en musikkvideo i 
forkant av jordbruksforhandlingene 2016. Låta ble 
skrevet og fremført av Jon Solberg, frontfiguren i 
countryrock-bandet Ni Liv, og satte landbruket både  
i Telemark og Norge på kartet!

Fra venstre: Vetle Øverland, IPT Telemark SA, Terje 
Halleland, statssekretær i Landbruks- og matdeparte-
mentet, Kolbjørn Almlid, styreleder i IPT Norge SA 
og Brita Skallerud, nestleder i Norges Bondelag


