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Fylkesleiaren har ordet: 

 

 

Snart er et år gått siden sist årsmøte i Bondelaget, og mye har skjedd siden da.  

Den gang, som nyvalgt fylkesleder, satte jeg meg ambisjoner for fylket og for lokallagene. 

Det første var å ta ut det potensialet vi har med å øke medlemstallet, et langsiktig arbeid som 

gav resultater. Den reelle økningen ble 80 nye medlemmer til 1044 fordelt på lokallagene i 

fylket. Det er en styrke for Aust-Agder jordbruket at vi er en solid medlemsmasse som drar i 

samme retning. Et verveutvalg satt ned av fylkesstyret, og flere andre, har stått på for å ta del i 

dette vervearbeidet. Mange takk til hver enkelt av dere. 

I september 2017 skylte det uante mengder med vann over Sørlandet, noe som gjorde til at 

veldig mange bønder hadde utfordringer med innhøstingen. Birkenes, nærmere bestemt Rugs-

land, fikk så store ødeleggelser at selve matjordlaget reiste fra et jorde, sammen med flomvan-

net. Når matjorda reiser så blir det krevende å erstatte denne, sammenliknet med rundballer 

som reiste med flommen så er det mulig å få erstattet disse.  

Lokallaga er også viktige, med mulighet til å påvirke lokalpolitikere i viktige saker der land-

bruket er direkte eller indirekte berørt. I tillegg til dette er det bra aktivitet i lokallaga med 

gode arrangementer som trekker mye folk fra innsida - og utsida av næringa. En annen ting 

som er viktig er aksjonsviljen ved brudd i jordbruksforhandlingene. Så lenge vi gjør sist-

nevnte på den «rette» måten så er jeg sikker på at vi blir lagt merke til, på en positiv måte.  

Et år med god og variert aktivitet, mye nytt har jeg lært, samtidig som nytt nettverk bygges så 

har det vært utrolig givende og meningsfylt arbeid for Aust-Agder bonden. 

Som fylkesleder ønsker jeg god kontakt med medlemsmassen, med mine kolleger, i heile fyl-

ket. 

Jeg er bare et tastetrykk unna - og ser fram til å høre fra deg. 

 

Knut Erik Ulltveit, Fylkesleder 
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Medlemsorganisasjonen 

Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf kan være medlem. Alle er direkte med-

lemmer i Norges Bondelag. Foretak, herunder samdrifter, kan være medlem i Bondelagets 

Servicekontor AS. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet. 

Norges Bondelag hadde ved utgangen av meldingsåret 63.500 medlemmer. En god medlems-

økning. Det er 20 år siden medlemstallet var så høyt! 

 

Årsmøte i Aust-Agder Bondelag 

 
Dei aller fleste lokallaga var representert i tingsalen då bondelaga på Agder skipa til årsmøte i 

Kristiansand, måndag den 20. mars. Frå Norges Bondelag møtte 2. nestleiar Brita Skallerud - 

og frå Bygland Bondelag møtte heidersmannen Jørund Upsal. 

 

 
Vår lokale - og regionale rovdyrekspert, Erling Brekkemoen (t.h.) vart meir enn overraska då 

Olav Lidtveit nytta ei av pausene til å orienterte om rovviltsituasjonen i Setesdal. ( foto: øy-

stein moi ) 

Dagen starta tidleg, på ein parkeringsplass øvst i Markensgata, i sentrum av Kristiansand. 

Ihuga bondevener og matkundige bygdekvinner hadde kvelden i førevegen smurt ei solid lad-

ning med stuttreiste og næringsrike nistepakker. Frå Tine kom det pallevis med både juice og 

yoghurt - og frå "landbruksskulen" i Søgne kom to flotte jenter og ein pensjonert tråvhest. 

Det vart eit populært innslag i byen denne morgonen. Travle byfolk, på veg til kontoret, fekk 

servert gratis nistepakke på open gate - ikkje frå ei moderne kjølevogn, men frå ei stasleg hes-

tekjerre, og frå stolte agderbønder på veg til årsmøte i Bondelaget. Ei mykje annleis mor-

gonstund - for mange.  
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Foto: øystein moi 

 

Sjølve årsmøtet vart skipa til på Scandic Bystranda Hotell. Brita Skallerud, 2. nestleiar i Nor-

ges Bondelag, heldt eit framifrå foredrag ved byrjinga av møtet. Få kjenner bonderørsla, og 

det politiske maktapparatet, betre enn nettopp Brita. Mange år i den øvste leiinga i Bondela-

get, og aktiv deltakar i dei nasjonale jordbruksforhandlingane i ei årrekkje. Ho veit så avgjort 

kva ho talar om. Møtelyden, nær 100 i talet, fekk landbruksfagleg indremedisin i solide meng-

der denne morgonstunda. Framføre dei ligg ei ny jordbruksmelding - og ikkje minst det som 

etter alle solemerker vert svært så krevjande jordbruksforhandlinger. 

 

 
Brita Skallerud. 2. nestleder i Norges Bondelag. Kunnskapsrik og blid (foto: øystein moi) 
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Årsmøta i dei to fylkeslaga gjekk føre seg utan nokon som helst teikn til korkje dramatikk el-

ler uvenskap. Trauste, etniske sørlendinger liker det best slik. 

Tor Erik Leland held fram som leiar av Vest-Agder Bondelag - medan eit samrøystes årsmøte 

valde Knut Erik Ulltveit, frå Gjerstad, til ny leiar i austfylket. 

Seinare på ettermiddagen vart dørene opna på vidt gap, og det vart invitert til valkampopning 

i storsalen. Alle politiske partier, som i dag er representerte i Nasjonalforsamlinga, fekk høve 

til å presentere sitt syn på framtida - framtida for norsk landbruk, og framtida for norsk mat-

produksjon. 

Ingen dramatikk. Alle vil sjølvsagt det aller beste for norske bønder. Dei brukar stort sett dei 

same orda - og dei he stort sett det same målet for landbrukspolitikken. 

 
Nye sjefar i Aust-Agder Bondelag.  Leiar og nestleiar. Knut Erik Ulltveit og Marit Gunn 

Tveit.  (foto: øystein moi ) 

 
(foto: øystein moi) 
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Arendal Bondelag vart kåra til "Årets lokallag" i 2016 i Aust-Agder. Her representert v/ lo-

kallagsleiar Eli-Monica Aune Olimstad og nestleiar Roy Vidar Svensen. ( foto: øystein moi) 

 

 

To mektige ordstyrarar. Ein frå kvart fylke. Søren Seland (t.v.) kjem frå Selandsdalen og sty-

rar møtelyden i vestfylket. Nils Olsbu held kontroll med austegdene. ( foto: øystein moi ) 
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Åse Ingebjørg Flateland he lang fartstid på ulike nivå i Bondelaget. Denne dagen møtte ho 

som leiar av valkomiteen i Aust-Agder. Brita Skallerud møte som utsending for hovudstyret i 

NB. To fantastiske ambassadørar for norsk landbruk. To umåteleg gilde og kunnskapsrike 

jenter.(foto: øystein moi ) 

 

 
Ho vart heidra med fine ord og verdfulle gåver. Takk for innsatsen i fylkesstyret gjennom 

mange år. No ventar travle dagar heime  på Hesnes Gartneri i Grimstad. Og jenta - ja ho hei-

ter Katrine Hesnes Jarnes. ( foto: øystein moi ) 
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Tillitsvalde i Aust-Agder Bondelag 2017/2018 
Styret: 

Knut Erik Ulltveit   (leiar )                                           knuteull@hotmail.com        917 27145 

Olav Lidtveit, Bygland                                                 olav.lidtveit@lidtveit.com   957 46113           

Marit Gunn Tveit                                                          marit-gunn.tveit@uia.no      971 72 769 

Knut Helmer Feltstykket                                               post@graendsen-sag.com    918 28840 

Frank Sigvaldsen                                                           frank@frank-sigvaldsen.no 472 46842 

Repr. AABK: 

Astrid M. Gavlen                                                           astridgavlen@hotmail.com 909 52 218 

 

( 1. vara Ragnhild Bjåen – 2.vara Jannicke Modell Røhmen ) 

NB: Det vart endringer når det gjelder faste medlemmer / varamedlemmer til styret, midt i 

meldingsåret. Dette skuldast at fast medlem Jon Gaute Lunden trekte seg frå styrevervet. 

 

Møteleder årsmøtet: 

Nils Olsbu, Froland 

Frank Sigvaldsen, Froland ( vara ) 

 

Valgnemnd: 

Tellef Honnemyr 

Anne S. Steensohn 

Erling Gitmark 

1.vara: Kari Hagelia Olstad 

2.vara: Roy Vidar Svendsen 

 

 

 
To flinke og kunnskapsrike gutar. Landbruksdirektøren og fylkesleiaren.  

Tore Haugum (t.v.) og Knut Erik Ulltveit.   (foto: øystein moi ) 

mailto:knuteull@hotmail.com
mailto:marit-gunn.tveit@uia.no
mailto:post@graendsen-sag.com
mailto:frank@frank-sigvaldsen.no
mailto:astridgavlen@hotmail.com
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Representasjon og verv 

 

Aust-Agder Bondelag har for styreåret 2017-2018 følgende fordeling av ansvarsområ-

der og representasjoner: 

 
• Arbeidsutvalget: Knut Erik Ulltveit og Tor Erik Leland (V-A) (Finn Aasheim) 

• Norges Bondelags Grøntutvalg: Katrine Hesnes Jarnes 

• Bygdekvinnelaget: Olav Lidtveit, vara Marit Gunn Tveit 

• Aust-Agder 4H: Frank Sigvaldsen, vara: Knut Erik Ulltveit 

• Strategisk plan for næringsutvikling: Knut Erik og Finn Aasheim 

• Styret i Landbrukets Dag: Anne Grete Lieng  

• Regionalt miljøprogram: Knut Erik Ulltveit, vara: John Gaute Lunden 

• Kulturlandskapsgruppe AA: Knut Erik Ulltveit, vara: John Gaute Lunden 

• Rovvilt i A-A: Erling Brekkemoen og Finn Aasheim 

• Styret i Landbrukets Samarbeidsråd Agder: Knut Erik Ulltveit, vara: Marit 

Gunn Tveit 

• Aust-Agder Landbruksselskap: Knut Erik Ulltveit, vara: Marit Gunn Tveit  

• Setesdalsheiene: Olav Lidtveit, vara. Åge Gyland (VA) 

• Arbeidsgr. økologisk landbruk: Knut Helmer Feltstykket, vara: Tor Erik Leland 

• Vanndirektivet: Finn Aasheim og Knut Helmer Feltstykket 

• Inn På Tunet: Anne-Lill Fjell Roland (V-A) 

• Rekruttering/verving: Knut Erik Ulltveit 

• Beredskap: Knut Erik Ulltveit 

• Kompetansenettverk for lokalmat sør: Finn vara: Olav Sande (Rog) 

• Studieforbundet Næring og Samfunn Agder: Finn Aasheim 

• Landbruksforum Aust-Agder: Knut Erik Ulltveit og Finn Aasheim 

• Lokalmat på Agder: Finn Aasheim 

• Kontaktperson kraftfôr (gris/fjørfe): Knut Helmer Feltstykket 

• Kontaktperson melk: Olav Lidtveit 

• Kontaktperson skog: Knut Helmer Feltstykket 

• Kontaktperson sau: Marit Gunn Tveit 

• Kontaktperson ammeku: Knut Erik Ulltveit 

• Grøntutvalg: John Gaute Lunden (A-A). Karl Petter Vintland (V-A), Per Olav 

Skutle (Gartnerhallen) 

• Kontaktperson øvrige produksjoner: Knut Erik Ulltveit 

 

Fylkeskontoret 

Tilsette på Agderkontoret har i meldingsåret vore: organisasjonssjef Finn Aasheim, fyrstekon-

sulent Turid Breistøl, rådgjevar Øystein Moi. 
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Tidlegare organisasjonssjef ved Agderkontoret, Roar Dokmo, er jamnleg innom kontoret for å 

få siste nyhende frå landbruksnæringa. Turid og Roar trivast godt i lag. Gamle kolleger. 

Gode vener. Roar Dokmo er æresmedlem i Aust-Agder Bondelag ( foto: øystein moi ) 

 

 

Organisasjonsarbeidet 

Styresaker 

I 2017 ble det holdt 8 styremøter. Styret behandlet totalt 59 saker. 

I arbeidsplanen (og budsjettet) var det lagt inn ekstra aktiviteter knytta til Stortingsvalget i 

september. 

 

Leders aktiviteter 2017  
8 styremøter, Medlemsverving, Befaring/oppfølging av flomrammede i høst 

Jordbruksforhandlinger som endte i brudd. Planlegging av lokale og regionale aksjoner. 

Representantskapsmøter -Årsmøte Norges Bondelag 

Ledermøte Norges Bondelag -Ledermøte Aust-Vest-Agder Bondelag 

Årsmøteutsending til lokallaga -Regionalt partnerskap 

Årsmøte Landbrukets Dag - Årsmøte Landbruksselskapet 

Møte med Sørlandsbenken  -Landbruksfaglig samling med kommunene og Fylkesmannen 

Møter med Landbrukstjenesten Sør - Møte i Landbruksforum 

Oppstart på Bondelagets tilpasning til den nye regionreformen 

Deltatt på Mat og Landbruk, Oslo -Samvirkekonferansen, Stavanger  

Kornkonferansen 

Kurs: Organisasjonsarbeid 
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Jordbruksforhandlingene 2017 

Også i 2017 leverte Aust-Agder Bondelag felles innspill med Vest-Agder Bondelag 

 

Våre viktigste innspill før forhandlingene 2017 var:  

 

• Lønnsomhet i all landbruksproduksjon må økes og inntektsgapet mot andre grupper må 

søkes redusert. I et år der andre grupper vil ha moderate lønnsoppgjør kan jordbruket både 

være moderate og oppnå redusert inntektsgap uten store kostnader for staten. 

• Moderate målprisøkninger. Markedsregulatorers innspill vektlegges. 

• Mål om landbruk i hele landet og økt bruk av norske forressurser forutsetter økning av 

budsjettmidler. Det er kun budsjettmidler som kan brukes til å utjevne den store variasjo-

nen i driftsforhold omkring i landet. Budsjettmidler må brukes til å styrke struktur- og dis-

triktsdifferensieringen. 

• Innføre et ”driftsvansketilskudd” eller jordstykketilskudd i planteproduksjonen 

(gras/korn), for å sikre bruk av viktige, men marginale jordressurser. 

• En investeringspakke, rettet mot små og mellomstore bruk, med tydelig økt ramme og der 

det innføres strukturdifferensiering. Selv om løsdriftskravet er utsatt er investeringsbeho-

vet stort! 

• Innføre ordning for risikolån, utenom IBU-midlene 

• Få på plass en fondsordning med skattefordel 

• Videreføre, forbedre og øke satsene i velferdsordningene. Mennesket er landbrukets vik-

tigste ressurs og må tas godt vare på! 

• Øke produksjonen av storfekjøtt ved å satse på ”kombinasjonskua”, vurdere nye struktur-

grep for ammeku, øke kvalitetstilskudd O og O+, og vurdere et tilskudd pr. født kalv. 

• Innmarks- og utmarksbeitetilskudd videreføres som i dag og/eller økes. 

• Styrke lønnsomhet i de mindre sauebrukene, gjennom strukturgrep, for å sikre spredt bruk 

av utmarksressursene, ivareta kulturlandskapet og opprettholde viktige fagmiljøer. 

• Styrke lønnsomheten og bidra til økt markedsandel for norskproduserte grønnsaker, pote-

ter, frukt og bær. 

• Øke og legge om tilskudd til drenering. Både som et viktig klimatiltak og for å øke areal-

produktiviteten både i gras- og kornproduksjon. 

• Videreføre og styrke fraktordningene for å sikre en effektiv ressursutnyttelse og et land-

bruk over hele landet. Innfraktsordningen i PU må ikke svekkes!  

• Det må ikke gjøres ytterligere irreversible endringer i kvote-, konsesjonsgrense, eller mar-

kedsordningene.  

• Øke FoU-innsatsen innafor grønn sektor, både for å sikre landbrukets muligheter i det 

grønne skiftet og for bedre å kunne håndtere de utfordringer som klimaendringer, både 

internasjonalt og nasjonalt vil medføre. 

• Et økende rovvilttrykk (ulv) er i dag største trussel mot sauenæringa i store deler av Ag-

derfylkene. En skjerpet rovdyrpolitikk er påkrevet. 

• Vi opplever foreslåtte endringer i eiendomspolitikken som en trussel mot utnyttelsen av 

våre begrensede jordressurser. Jordvernet i Norge må styrkes, ikke svekkes. 

• Bidra til ytterligere løft i birøktermiljøet ved å gi arealtilskudd til dyrking av ”fôrplanter” 

for bier. 

• Sikre pelsdyrnæringa ved å opprettholde avløyserordningen og støtte sertifiseringsord-

ningen. 

• Telledatoer (småfe/storfe) må vurderes på nytt. 

 

(Hele uttalen er tilgjengelig på Agderkonteret.) 
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Ny stortingsmelding om jordbruket 

I desember 2016 la regjeringen fram forslag til ny stortingsmelding om jordbruket. Dette 

medførte mye arbeid og stort politisk engasjement. Bondelagets første karakteristikk av mel-

dingen var «et angrep fra alle kanter» 

Bondelagene landet rundt ga klare meldinger, både i media og overfor våre stortingsrepresen-

tanter og andre politikere, om kva vi syntes om meldinga. Vi var tydelige på at det var behov 

for betydelige endringer.  

Gjennom arbeidet i stortingets Næringskomité og etterfølgende stortingsbehandling var det en 

helt annen stortingsmelding som ble vedtatt i april. At både formålet med landbrukspolitikken 

og formuleringer om inntekstmål for landbruket ble endret av stortingsflertallet viste et meir 

landbruksvennlig flertall i stortinget. Bondelag og småbrukarlag la den nye meldinga til grunn 

i våre krav i jordbruksoppgjøret same måned. 

Tredje jordbruksoppgjør med Solbergregjeringen – Brudd! 

Etter brudd og aksjoner i 2014, og et oppgjør der store bruk ble tydelig prioritert, skrev Bon-

delaget under på en avtale i 2015. Etter forhandlingene i mai 2016, som den gang gikk langt 

på overtid, signerte Bondelaget på ny en avtale. 

 

I 2017, få dager etter at stortinget vedtok den nye jordbruksmeldingen la staten fram sitt til-

bud. Bondelaget var tydelige på tilbudet ikke var i tråd med meldingen. Det ble allikevel gjort 

forsøk på forhandlinger, men den 16. mai ble det klart at en forhandlingsløsning ikke var mu-

lig.  

Nok en gang ble det nødvendig å iverksette våre aksjonsplaner. 

I Agder startet det om morgenen 18. mai med at rundt 40 bønder møtte opp på kommunehuset 

i Iveland, for å møte statens fremste representant i Agderfylkene, fylkesmann Stein A. Ytter-

dahl. 

Ennå tidligere om morgenen, kl. 06.00 den 19. mai, stilte et 30-talls bønder fra begge Agder-

fylkene med to traktorer og blokkerte porten foran ASKO sitt distribusjonsanlegg i Lillesand. 

Samme aksjon foregikk over hele landet og i 3 timer var alle de store anleggene dagligvare-

bransjen disponerer blokkert. 

Parallelt med disse to aksjonene ble noen hundre aksjonsplakater hengt opp rundt omkring i 

hele Agder og mange lokallag deltok også i butikkaksjonen, der norske varer fikk klistremer-

ker med «La oss lage maten din». 

Som i 2014 ble aksjonene avsluttet med at flere tusen bønder fra hele landet marsjerte gjen-

nom Oslos gater. 

Også denne gangen var medieoppmerksomheten svært stor og i all hovedsak med positiv vin-

kling på landbrukets side. 

Etter bruddet ble oppgjøret sendt til Stortinget, som etter ganske mye støy endte med et forlik 

i regi av Venstre. Forliket ga en ramme på 625 millioner kroner.  Forliket overlot til partene å 

avtale en del detaljer. Slike «fordelingsmøter» ble avslutta så seint som 26. juni. Sluttresulta-

tet av stortingets behandling ble en «forhandlingsgevinst» på 215 millioner kroner i forhold til 

statens tilbud. 

 

Vervevinner 2017 

Høsten 2017 oppnevnte styret et verveutvalg bestående av Knut Erik Ulltveit, Frank Sigvald-

sen og Marianne Goderstad. Med et utgangspunkt på 964 medlemmer i januar -17 ble målet å 

passere 1.000 medlemmer før nyttår. Etter utallige og ofte lange telefonsamtaler med uorgani-

serte bønder over hele fylket ble resultatet over all forventing. Ved årsskiftet kunne Aust-Ag-
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der Bondelag notere 1044 medlemmer. En økning på hel 80. Aust-Agder Bondelag ble der-

med også vinner av fylkeskonkurransen om verving. Premien er en kveld med Bondelagskok-

ken. Det ligger an til et medlemsarrangement med mye god mat før sommeren 2018! 
 

Andre styresaker   

Rovdyr 
2017 ble et nokså rolig år i Aust-Agder. For første gang på mange år ble det ikke dokumentert 

tilstedeværelse av ulv i Agder i beitesesongen. Fylkesmannen mottok 21 søknader om erstat-

ning, på til sammen 604 dyr. Det ble utbetalt erstatning for 231 sau og lam, til sammen kr 

585.000 i 2017. 

Det ble, fra 1. oktober 2017 «rutinemessig» åpnet for lisensjakt på 2 ulv i region 2, som også 

dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud.  

Aust-Agder Bondelag følger rovviltsaken nøye og har tett kontakt med Rovviltnemnd, SNO 

og fylkesmannen. 

 

Arendalsuka 
Også i 2017 arrangerte Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke seminar i Arendal. 

Denne gang var temaet matmakt og landbruksfrislipp. Bondelaget bidro også til et frokost-

møte om landbruk og klimaendringer sammen med Utviklingsfondet, og arrangerte en svært 

hyggelig Bondepub sammen med Felleskjøpet.  

Agderkontoret og tillitsvalgte var til stede, og synlige, på en rekke andre arrangementer. 

 

Stortingsvalg 2017 
Perioden med Solbergregjering har synliggjort tydeligere skiller i landbrukspolitikken enn på 

lang tid. Stortingsvalget 2017 ble derfor svært spennende for landbruket.  

Bondelaget har jobbet med politikerkontakt over lang tid. Vi begynte allerede høsten 2016 

med innspill og møter for å påvirke partienes programarbeid. Sjøl hadde vi møter med Sp, 

Høyre, Krf, Ap og Venstre. 

Førstekandidater fra de fleste partier fikk presentere sin landbrukspolitikk på vårt årsmøte i 

mars. Utover året bidro vi med politisk duell (Krf/Frp) på Naturligvismessa og med stand med 

landbrukspolitisk budskap på Evjemoen og på Brokelandsheiadagene.  

Stortingsvalget endte med fortsatt blå mindretallsregjering. Ikke fullt så sterk som forrige 

gang. Venstre sluttet seg til regjeringen i januar 2018. Det ser allikevel ut som at det finnes et 

landbrukspolitisk flertall i opposisjonen på Stortinget, med Krf i en nøkkelrolle. Det er verd å 

merke seg at av Krf’s nye og viktige stortingsgruppe på 8 representanter er to fra Vest-Agder 

og en fra Aust-Agder. 

 

Annet: 
• Støttet Aust-Agder Nei til EU med kr. 10.000,- 

• Gitt innspill på kandidater til NB’s faste utvalg 

• Gitt innspill til NB’s valgkomité 

• Gitt innspill på kandidater til Bygdeutviklingsprisen 

• Bevilget ”Aktive lokallagsmidler” til 10 lokallag. Til sammen kr. 64.500,- 

• Testa fossilfri rundballeplast i forb. med samarbeidsprosjekt med ZERO. Prosjektet er 

avsluttet i 2017 

• Videreført strategiarbeid i Landbrukets Dag SA, som nå er omorgansiert 

• Arrangert inspirasjonsmøte på Søgne Videregående skole i forbindelse med Økouka. 

• Oppfordret kommunen til å gi utsatte frister for gjødselspredning 
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• Gitt innspill til fylkeskommunen og støttet forslag om utvidet jakttid på gås 

• Arrangert informasjonsmøter etter flommen, med fylkesmannen, Gjensidige og Natur-

skadefondet 

• Hatt leserinnlegg og kronikker i lokale og regionale medier 

 

 
Bondelaget he eit tett og godt samarbeid med motstandsrørsla «Nei Til EU» Heime på tunet 

hjå John Øyslebø finnast det jamvel ein solid «Nei-benk.» Her he John besøk av Ole Magne 

Omdal – og tykkjest vere meir enn stolt av det. ( foto: øystein moi ) 
 

 

 
Ein ekte ivelandsbonde med klår melding til byfolk av alle slag …   ( foto: øystein moi ) 
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Toppmøte på nøytral grunn. Fylkesleiaren og Fylkesmannen. ( foto: øystein moi ) 

 

 

 

 

 
Samling framføre heradshuset i Iveland, den 18. mai. Aktive bønder frå både aust – og vest i 

Agder. ( foto: øystein moi ) 
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To staslege bondejenter med ein felles bodskap. Kristin Skranefjell Eikeland frå Bjelland (t.v.) 

og Marit Gunn Tveit frå Lillesand. (  foto: øystein moi ) 
 

 

 
Tidleg på morgonen den 19. mai var bondehæren på plass for å blokkere utkøyring av matva-

rer frå Asko sitt   lager i Lillesand. Alt gjekk greit føre seg. Ikkje harde ord – eller basketak av 

nokon slag. ( foto: finn aasheim ) 
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Butikkaksjon – mai 2017. 

 

 

 
Jordbruksforhandlinger er spanande, og stundom morosamt, for både store og små. For både 

to- beinte og fir-beinte. Her frå resepsjonen i heradshuset i Iveland.  ( foto: øystein moi ) 
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Arendal Bondelag, med god hjelp frå Froland, brende bål i protest mot den nye jordbruksmel-

dinga. 
 

Årsmøte i Norges Bondelag – Sarpsborg 

Årsmøtet i Norges Bondelag, sjølvaste Bondetinget 2017, er no historie. Ein flott gjeng tillits-

valde, frå båe agderfylka, er no trygt attende i heimen. Gode ambassadørar for landsdelen. Ein 

gjeng dugande agderbønder som scorar høgt på fagleg innhald, sundt bondevet - og som ofte 

er midtpunktet kor godtfolk samlast. 
 

 
Bak, frå venstre: Knut Helmer Feltstykket, Knut Erik Ulltveit, Tor Arne Liland, Tor Erik Le-

land og Frank Sigvaldsen.  

Framme, frå venstre: Inger Liv Røyter Thoresen, Marit Gunn Tveit, Finn Aasheim og Kristin 

Skranefjell Eikeland. (foto: øystein moi ) 
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Bilete av gladguten frå Tvedestrand, sagførar, grisebonde og fylkesstyremedlem, Knut Hel-

mer Feltstykket seier det aller meste om korleis stemninga var på Bondetinget. 

(foto: øystein moi ) 

 

 
Aust-Agderbenken. F.v. Marit Gunn Tveit, Frank Sigvaldsen, Erik Ulltveit og Finn Aasheim. 

(foto: øystein moi ) 
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Fylkesleiar Ulltveit på den nasjonale talarstolen.  (foto: øystein moi ) 

 

 

 
Ulltveit fekk skryt for talen sin. På SMS. Helsing kjærasten.  (foto: øystein moi ) 
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Naturligvis 2017 

 
Laurdag ettermiddag - og Naturligvis 2017 er i full gong. Vergudane er på godlag. Utstilla-

rane skryter av det beste messeområdet på heile Sørlandet. Publikum i tusental strøymer til 

stemneplassen, og det vert truleg rekord i billettluka. Dette er garantert den beste landbruks-

messa som nokon gong er skipa til i Indre Agder. Norsk matproduksjon er i skotet som aldri 

før. 

Det hadde surra som i ei bikube i den gamle militærleiren på Evjemoen heile denne veka. Natt 

og dag. Alt måndag morgon var dei fyrste dugnadsfolka på plass. Så gjekk det slag i slag kvar 

einaste dag heilt fram til den offisielle opninga fredag ettermiddag. 

Då var ei imponerande maskinutstilling på plass. Kokkelaget serverte både stuttreiste komper, 

lettsalta lammekjøt og rjomegraut av aller beste slag. "Nøgne Ø "serverte  kolsvart øl - og den 

populære gjengen frå "Spisekroken" på Evje hadde teke med seg rykande ferskt bakverk til 

messeområdet. 

Jan Kløvstad kapra stadig nye kundar til partiet Venstre - medan representantane frå partiet 

"De Kristne" tykkjest slite meir med å få omvendt trauste sauebønder frå Sirdal, Bygland og 

Dåsvannsdalen. 

Alt sundag kveld kunne ein stadfeste at Naturligvis 2017 hadde vore den beste messa nokon 

gong. Ny publikumsrekord, om lag 14 000 personar, og berre blide og nøgde folk å sjå – same 

kor ein snudde seg. 

 
Det vert stadig færre dyr å sjå på landbruksmessene no om dagen. 

Ei og anna høne slengjer likevel innom messa på Evjemoen i løpet av helga. 

( foto: øystein moi ) 
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Peter Søttrup, frå Iveland Landbruksservice, med ein sjølvprodusert gjødselomrørar. Kort-

reist landbruksreiskap av beste slag.  ( foto: øystein moi ) 
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- Få vekk det forbaska fotografiapparatet - no vil eg ha fred og ro. No vil eg køyre traktor. 

Alleine. ( foto: øystein moi ) 
 
 

 
Aurebekk Gartneri - hjarteleg tilstades. ( foto: øystein moi ) 
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Ein regntung og dramatisk oktober på Agder: 
Måndagen den 03. oktober vart denne artikkelen / oversikten publisert på nettstaden var-

som.no: 

 

Helgen og mandag ble helt utenom det vanlige på Sørlandet. Nedbørmengder på opp mot 300 

mm over tre-fire dager førte til rekordstor flom i elver fra Aust-Agder til Rogaland. 

Jordskred skapte problemer flere steder, og båt var mer naturlig framkomstmiddel enn bil. I 

Telemark var det mindre problemer, men også her gikk det jordskred og elvene gikk flom-

store. Fortsatt er elvene på Sørlandet flomstore, men vannstanden er på god vei ned. 

NVE hadde varsel om flom på rødt nivå tre dager på rad, og jordskredvarsel på oransje nivå i 

samme område. Rødt er det høyeste varslingsnivået til flom- og jordskredvarslinga. 

Skader og stengte veier 

Alt vannet førte til store problemer for mange, og det ble mye skader. Alt fra jernbane, til fab-

rikker, til hus og staller ble berørt i områdene som var mest utsatt. Full oversikt over skadene 

får man først når vannet har trukket seg tilbake. Mange hus har hatt vann i kjellere, noen hus 

er skadet av jordskred og flere måtte evakueres fra hjemmene sine – både som følge av flom 

og skredfare. Heldigvis har det gått bra med folk og fe, men noen nestenulykker er registrert. 

I Agder var 40-50 veier stengt på samme tid i helgen, og mandag var det fortsatt ikke kjørbart 

mange steder. Også i Telemark og i Rogaland var veier stengt på grunn av skred eller flom. 

Husk at flomstore elver har enorme krefter. Det er ikke lett å vurdere fra der du står langs en 

flomstor elv om grunnen under deg står i fare for å rase ut på grunn av erosjon fra vannmas-

sene. Elvebreddene er ustabile også etter at vannstanden har gått ned, så vær varsom ved ferd-

sel langs elvebredder også i dagene etter at flommen er over. 

Nedbørobservasjoner 

Fredag (29.9) og lørdag (30.9) var det en nedbørfront fra sørvest som sørget for uvanlig mye 

nedbør på Sørlandet. Søndag (1.10) og inn i mandagen var det kraftige byger som ga påfyll til 

allerede flomstore elver. 

Mest nedbør ble observert i løpet av fredag-mandag ved Mestad i Oddernes i Vest-Agder på 

til sammen 299 mm og Senumstad i Aust-Agder på 295 mm. 

Det ble registrert mer enn 200 mm nedbør for samme periode ved mer enn ti nedbørstasjoner 

både i Rogaland og Agder. Det meste av nedbøren i Agder kom i perioden fredag til søndag. 

Mandag var det Rogaland som fikk mest, men ikke mer enn 50 mm. Lørdag 30. september 

var den mest nedbørrike dagen under hendelsen, og den mest nedbørrike siste hundre år! 

Denne dagen fikk Senumstad i Aust-Agder 173,1 mm, Mestad i Oddernes 151 mm og Land-

vik fikk 132 mm. 

Mest nedbør i Telemark kom på Lifjell med 149 mm fra fredag til mandag. I Telemark var 

søndag det våteste døgnet, og Lifjell mottok 119 mm i løpet av denne dagen. 

Jordskredhendelser 

Lørdag ble det observert faretegn, som at vannmetninga i jorda begynte å bli høy. En utglid-

ning nær et hus i Kristiansand ble rapportert til Jordskredvarslingen. Slike hendelser kan ofte 

være tegn på at større og mer alvorlige hendelser er i vente. 

Tidlig lørdag ettermiddag begynte de første meldingene om skred å dukke opp i media. Gjen-

nom kvelden og natten ble det rapportert om flere hendelser i media, blant annet i Vennesla, 

Farsund og Hauslia. 
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Natt til søndag og søndag morgen ble det meldt inn flere skred i Vest-Agder, de fleste nord 

for Kristiansand langs Otra. Noen få av disse har gått i leirterreng, men ikke kvikkleire. 

I løpet av morgenen søndag kom flere rapporter om skred, både i media, telefon til jordskred-

varslingen og gjennom NVEs regionkontor. De fleste er i samme område langs Otra, og in-

nenfor eller nær kvikkleiresoner. 

Søndag ettermiddag og kveld ble det registrert skred andre steder i området jordskredvarselet 

dekket, som Mandal, Birkenes, Midtheilia og Sokndal. Mandag morgen gikk det også et stort 

flomskred i Tokke i Telemark. 

 

Rundballar i fri flyt 

Mange andre bønder har vore mindre heldige. Hallvard Forgard frå Åseral brukte fleire dagar 

sist veke på å fiske opp rundballar frå elva. På Øyslebø i Marnardal måtte bøndene ta på seg 

vadarar og bruke wire for å sanke inn rundballane som fløyt på jordet. På jordet ved sidan av 

prøver potetbonde Thore Dahl no å hauste den poteten han ikkje fekk tatt opp før flaumen. 

- Nærmare 50 mål av jorda mi stod under vatn, og ein åtte-ti av dei måla hadde vi ikkje 

hausta. Det held vi på med no og eg er spent på kvaliteten. 

 

 
Bilete syner situasjonen i Åseral under den dramatiske haustflaumen. Lokallagsleiaren i Bon-

delaget, Halvard Forgard måtte ut i båt, på innsjøen Øre, for å hente i land vinterforet.  (foto: 

privat / mobilfoto ) 
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I etterkant av flaumen vart det skipa til to informasjonsmøter, eit på Birkeland – og eit i Øys-

lebø. Arrangørar var dei to fylkesbondelaga i samarbeid med landbruksavdelinga hjå Fylkes-

mannen. 

Med på møta var og representantar frå Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Gjen-

sidige forsikring. 

 

 

(foto: øystein moi) 

 

Leif Johann Rugsland har mista store avlingar og mykje jord i flaumen.  

(foto: Inger Johanne Sæterbakk) 

 



 
28 

 

På om lag 80 mål av jorda som Leif Johann Rugsland driver er sjølve jordlaget vaska vekk av 

elva og erstatta med stein og grus. Mest tydeleg er det på den delen av jordet der potetane som 

låg under jord står att, mens jordlaget er vekke. 

- Dei om lag 600 tonna med potet som truleg er tapt i år, er no ein ting. Men når jorda er 

vaska vekk, veit vi ikkje om vi har noko jord å dyrke neste år. Det er mykje verre. Eg håpar 

berre at eg kan få tak i ny jord, eg har ikkje nokon plan B, seier han, og viser fram bilde som 

vart tatt med drone då elva åt seg innover eigedomen hans som ligg  7 til 8 meter høgare enn 

der vatnet vanlegvis går. 

- På det verste gjekk det vatn tilsvarande 140 lastebillass gjennom vassdraget her kvart se-

kund. Vi treng flaumsikring eller ei betre regulering av vassdraga for å hindre at slikt skjer 

igjen, seier den unge bonden i Birkenes. 

 

 

Lars Petter Bartnes møtte flaumramma bønder i lag med styremedlem Birte Usland (t.v.) og 

leiar i Aust-Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit (t.h.) Leiar i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik 

Leland var også med på turen.    (foto: Inger Johanne Sæterbakk) 

 

- Regjeringa må løyve meir pengar til å førebyggje dramatiske flaumsituasjonar, seier Bonde-

lags-leiar Lars Petter Bartnes etter besøket hos flaumramma kollegaer på Agder. 

Bartnes besøkte nokre av dei mange bøndene i dei to Agder-fylka som har fått store skader på 

avlingane og eigedomane sine, etter flaumen sist veke. Det gjorde inntrykk på Bondelags-leia-

ren å sjå øydeleggingane kollegaene i sør står midt i om dagen, og Bartnes ber no regjeringa 

ta ansvar i det kommande statsbudsjettet. 
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Skattekurs 2017 

Årets skattekurs vart skipa til på Rosfjord Fjordhotell i Lyngdal i dagane 16. – og 17. novem-

ber. 

I forkant av sjølve skattekurset, onsdag 15. november, var det lagt opp til ein temadag med 

den særs spanande overskrifta « Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag.» 

 

Skattekurset vart gjennomført med 80 ihuga deltakarar frå båe agderfylka. 

Forelesarane, frå Bondelagets Servicekontor, heitte Anders Gustav Bjørnsen og Pål Kristian 

Ormstad. 

Som vanleg var de Turid Breistøl, tilsett ved Agderkontoret, som hadde ansvaret for førebu-

ing – og gjennomføring av heile arrangementet.  

Det er eit tidkrevjande arbeid når 80 heilt ulike personar skal ha både morgonmat, kortreist 

middag, høveleg drikke, oppreidd seng og oppdatert skulematriell. Her er ikkje rom for korkje 

skrivefeil eller teljefeil. 

Oppsummering av skattekurset, og temadagen, kan gjerast med få ord: «Vellukka kurs, nøgde 

deltakarar, godt vertskap – og fantastisk mat.» 

Takk til Turid Breistøl – og takk til kvar einskild av deltakarane. 

 

 

 

 
Turid Breistøl.   (foto: øystein moi ) 
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Kvalitetstid. Livskvalitet.  (Foto: øystein moi) 

 

 

 
Motiv frå Lyngør  (foto: øystein moi ) 
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Leiarmøtet 2017 
Fylkeslederen i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, sende oss denne oppsummeringa etter 

Ledermøte 2017 – som vart skipa til på Scandic Hotell i Sørlandsparken. 

 
Helgas ledermøte (24. – 25. november) i Kristiansand kunne skilte med størrelser som Ola 

Hedstein, Frøydis Haugen og Christian Anton Smedshaug, og over 100 deltakere var på plass! 

Tatt i betraktning at Vest-Agder Bondelag begrenser seg til 15 lokallag og like mange lokal-

lagsledere virker selvfølgelig oppmøtet voldsomt. Forklaringen ligger ikke i kommafeil, men 

at ledermøtet ble arrangert i samarbeid med bondelagene i Aust-Agder og Telemark samt 

Landbrukets Samarbeidsråd Agder. Dette medførte at også sørlandske tillitsvalgte fra Tine, 

Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt og Norsk Landbruksrådgivning ble invitert til bondelagets 

ledermøte for første gang. Dermed fikk møtet en ny dimensjon som nettverkssamling på tvers 

av organisasjonene. Oppmøtet fra samvirkebedriftene var rett og slett imponerende, og fra un-

dertegnedes ståsted frister det absolutt til gjentakelse. 

 

 
Tor Erik Leland  (foto: øystein moi ) 

 

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, innledet med sine be-

traktninger rundt landbrukssamvirkets posisjon og betydning i framtida, før Christian Anton 

Smedshaug i Agri Analyse dro oss ut i verden ved å belyse internasjonale handelsavtaler og 

mulige konsekvenser for norsk landbruk. Resten av dagen ble viet rollen som tillitsvalgt. 

Medlemssjef Knut Schibevåg i Tine og nestleder Frøydis Haugen i Norges bondelag snakket 

om sine syn på hva tillitsvalgtrollen innebærer og hvilke forventninger som stilles, før vi av-

rundet dagen med rapport fra grasrota. Leder Erik Dahl i Bamble bondelag viste oss hvordan 

de jobber opp mot lokalpolitikerne, og leder Alv Vinjerui og sekretær Reidun Svaland minnet 

oss på at bondelaget også har en viktig sosial funksjon. Innslagene fra lokallaga var blant mø-

tets desiderte høydepunkt! 

 



 
32 

 

Dag to ble hovedsakelig viet den politiske situasjonen etter valget og Norges Bondelags kom-

mende kursopplegg for lokale tillitsvalgte, stødig lagt fram av Frøydis Haugen og Birte Us-

land, det sørlandske innslaget i styret i Norges Bondelag. Et mangfoldig program til tross, det 

viktigste av alt er det som skjer utenom programmet da lokale tillitsvalgte kan treffe kolleger 

og løse både verdensproblemer og nabokonflikter. Arrangørene takker med dette alle delta-

kere. 
 

Sørlandssamlinga 2018 
 

 
Pause. 14:45 - 15:40  (foto: øystein moi ) 

 

Takk til arrangørane, takk til gjestane - takk til kvar einskild. Sørlandssamlinga 2018 vart som 

venta ei vellukka høgtidsstund. Ei vellukka samling for bøndene på Agder - og ei triveleg helg 

for deira næraste pårørande. Neste år vert det garantert skipa til ein hei-dundrande jubileums-

fest. 

Dei hadde pynta seg i sin aller finaste stas, dei vel 300 gjestane som forrige helg var samla til 

årets sosiale høgdepunkt, Sørlandssamlinga. 

Åstaden var den same som han he vore dei siste åra, «det gule hotellet» tett attmed Sørlandets 

Tråvpark. På hi sida av vegen for Dyreparken. 

Sørlandssamlinga byrja eigentleg som ein liten privat «grisefest» på Revsnes Hotell på Byg-

landsfjord for 39 år sidan. Neste år er det såleis planlagt å skipe til ein hei-dundrande jubile-

umsfest. 
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Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge gav uttrykk for at han trivdes umåteleg godt på Sørlandssam-

linga.     (foto: øystein moi ) 
 

Arrangørane hadde i år, som så mange år tidlegare, sydd i hop eit spanande og lærerikt  pro-

gram.  

Sjølvaste generalsekretæren i Norge Bondelag, Per Skorge , tala varmt og engasjert om både 

marknadsregulering -  og om dei gjeldande marknadsordningene som i vesentleg  grad styrer 

landbruksnæringa i dag. 

Etter at styreleiaren i Nortura, Trine Vaag, hadde halde sitt foredrag var det heller ingen i sa-

len som var det aller minste i tvil om at kjøttsamvirket vil ha ei sentral plassering i kvardagen 

til norske bønder. I overskueleg framtid. 

 

Ute i forstova vart gjestane teke vel i mot av to staute karar, Harald Støyl og Knut Helmer 

Feltstykket, før dei alle fekk tildelt kvar si seng i andre – og tredje høgda på hotellet. 

Sjølvaste stemnegeneralen, Jon Leif Eikaas, svirra rundt som ein torpedo, både seint og tidleg.  

Høgt og lågt. 

Ein fagmann, ein heidersmann – og ein humørspreiar som truleg er på fornamn med kvar og 

ein av dei 300 gjestane. Både kvinnfolk og mannfolk. Dei heilt unge – og sjølvsagt  dei med 

noke lengre fartstid og med  mykje livsrøynsle i handbagasjen. 

 

Medan gjestane tok til seg dugeleg  av både franske poteter og seigt sauekjøt – så spelte hus-

orkesteret opp med fengjande rytmer inne på dansegolvet. 

Etter fire timar kring matbordet heiv dei seg ut i dansen – både Gunnar Bjørndal, Halvard 

Bjerland, Marit Gunn Tveit,  og ein heilt ukjend representant for birøktarlaget. 

Takk til arrangørane for eit framifrå arrangement. «Sørlandssamlinga» er no eit merkenamn 

som er kjend øve heile landet vårt. 

Me gler oss allereie til jubileumsfesten i januar 2019. Då blir det garantert eit himla liv. 
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 Lokallagsledere pr 31.12.17 
Lokallag Lokallagsleder Adresse Telefon e-post 

Søndeled Anders Johnsen SSS 1960 

4990 Søndeled 

91577012 andejohn@online.no  

Grimstad Tom Sigurd Dokke-

dal 

Reddal 140 

4886 Grimstad 

99168810 tomsd@online.no 

Arendal Eli – Monica Aune 

Olimstad 

Otterslandsvn 64 

4849  Arendal 

99322383 k-olimst@online.no 

Gjerstad Guro Hem Vevstad Vevstad 34 

4980 Gjerstad 

47630524 guro@vevstad.net 

 

Holt & Vegår-

shei 

Marianne Goderstad Vevstad 34 

4980  Gjerstad 

91683437 Jakob-e.o@hotmail.com 

Froland Anne Grete Johnson 

Lieng 

Eivindstadvn. 14 

4820  Froland 

91550876 jlieng@yahoo.no 

 

Lillesand Marit-Gunn Tveit Trøe 

4790  Lillesand 

97172769 marit-gunn.tveit@uia.no  

Birkenes Tom Løland Løland 

4786 Engesland 

91816006 tloeland@online.no  

Åmli Jannicke Modell 

Røhmen 

 

Skjeggedal 803 

4834 Risdal 

99317145 jannicke@skjeggedalvilt.com 

Iveland Tellef Honnemyr Frøysaa Øst 

4724  Iveland 

95213104 tellefh@hotmail.com  

Evje & Hornnes Terje Birkeland Senumsvegen 16 

4735  Evje 

91382823 qgutt@hotmail.com  

Bygland Jørund Kvaale 

 Hansen 

Kvålsvegen 5 

4745  Bygland 

99452040 Joerund_k@hotmail.com 

Valle Knut H. Nomeland 

(kontaktperson ) 

Nomeland 

4748  Rysstad 

91166971 Knut.nomeland@online.no  

 

Medlemstallet i lokallaga i 2017 

For å bli registrert som medlem i Norges Bondelag, må man betale kontingent etter de vedtak 

som Norges Bondelags årsmøte fatter. Medlemstallet i lokallagene nedenfor gjelder for beta-

lende medlemmer. I Aust-Agder i 2017 var det en medlemsøkning på 80 stk. medlemmer. 
 

Lag: Medl.tall 

31.12.2016 
Medl.tall 

31.12.17 

Pluss/minus i 

året 

Søndeled 34 35 1 

Grimstad 197 201 4 

Arendal 144 145 1 

Gjerstad 43 71 28 

Holt/Vegårshei 104 113 9 

Froland 56 70 14 

Lillesand 61 66 5 

Birkenes 83 81 -2 

Åmli 53 56 3 

Iveland 48 59 11 

Evje/Hornnes 59 60 1 

Bygland 48 49 1 

Valle 32 36 4 

Direkte medlemmer 2 2 0 

 964 1044 80 

mailto:andejohn@online.no
mailto:tomsd@online.no
mailto:k-olimst@online.no
mailto:guro@vevstad.net
mailto:Jakob-e.o@hotmail.com
mailto:jlieng@yahoo.no
mailto:marit-gunn.tveit@uia.no
mailto:tloeland@online.no
mailto:tellefh@hotmail.com
mailto:qgutt@hotmail.com
mailto:Knut.nomeland@online.no
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Hilsen fra Aust-Agder Bygdekvinnelag 

Astrid Marie Gavlen har også i år vært Aust-Agder Bygdekvinnelags representant i Bondela-

gets styre. Det er bra at vi kan ta del i deres styremøter, da vi har mange sammenfallende in-

teresser og arbeider i stor utstrekning for de samme verdiene.  

Saker som Norges Bygdekvinnelag har frontet dette året, og som også Aust-Agder Bygde-

kvinnelag har tatt del i, er "Vern om matjorda" og "Ja til norske grønnsaker".  

Likeledes har vi støttet opp om jordbruksoppgjøret og bøndenes rammevilkår - og vi har i til-

legg frontet at vi ønsker å spise ren, sunn og trygg norsk mat produsert på små og store går-

der! Vi vet at maten er bærekraftig produsert når den tar utgangspunkt i lokale og norske res-

surser! 

Vi tar gjerne del i de utfordringer bøndene står overfor, og vi takker for samarbeidet i år, og 

ser frem til et videre  godt samarbeide i 2018! 

 

Vennlig hilsen 

Aust-Agder Bygdekvinnelag  

Sølvi L. Braathu - fylkesleder  

 

 

Unge bønder – framtida for norsk landbruk … 

 

 
Foto: øystein moi 
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Regnskap 
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