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Årsmelding 2017 
 

Rundt 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige leder-
møtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november i Surnadal. (Foto: Arild Erlien) 
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Landbruket i Møre og Romsdal 
står for ein tidel av grovfôrbasert 

husdyrhald i landet og gir 
Mat og Miljø frå levande Bygder – 

og Arbeid til kvar tiande sysselsette 
 

ÅRSMELDING 
 

MØRE OG ROMSDAL 
BONDELAG 

 

2017 
 

Møre og Romsdal Bondelag 
Postadresse: 

Fannestrandveien 63, 6415 Molde 
 

Besøksadresse: 
Fannestrandveien 63 (Felleskjøpet) 

 

Telefon:  71 20 28 90 
Mob/SMS:  41 41 88 71 

 

Direkte telefonnr. ansatte 
Arnar Lyche 41 41 88 71 
Arild Erlien  99 72 63 99 
Atle Frantzen  90 95 47 87 
Rose Bergslid 93 00 38 08 

 

Bank Norges Bondelag: 
8101.05.12891 

 

Org nr: NO 939 678 670 
 

E-post: 
more.romsdal@bondelaget.no  

 

Heimeside på internett: 
www.bondelaget.no/moreogromsdal  

Årsmøtet til Norges Bondelag i 
Sarpsborg 14.-15. juni. F.v.:  
styremedlem Oddveig Gikling-
Bjørnå, Sunndal, leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes, 
årsmøteordfører Arne Magnus 
Aasen, Tingvoll, Odd Bjarne  
Bjørdal, Ørsta, Oddvar Mikkelsen, 
Surnadal, landbruksminister Jon 
Georg Dale, Volda, Gunnhild 
Overvoll, Stranda, Vegard  
Smenes, Averøy, Petter Melchior, 
Norddal, Grete Misfjord, Vestnes. 
Marte Halvorsen, Halsa, var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.  
(Foto: Arnar Lyche). 

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Fjordane_Heimevernsdistrikt_11
mailto:more.romsdal@bondelaget.no
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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1. Årsmøtet og oversyn over tillitsvalde og arbeidsorgan 
 

 
Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 3. mars samlet 180 deltakere i Bankettsalen på Alexandra i Molde (Foto: Arild Erlien) 

 
 

Årsmøtet 2017 
ble holdt fredag 3. og lørdag 4. mars 2017 på Alexandra 
Hotel, Molde 
 
 I forkant av fylkesårsmøtet var det fredag 3. mars kl. 10.00 
– 16.15 næringskonferanse med tema «Landbruk skaper 
mangfold» med 180 deltakere i Bankettsalen på Alexandra 
Hotell. (Se program og omtale side 26) 
     Dette er den årlige møteplassen der hele landbruket i 
Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon, og er et 
samarbeid mellom faglagene og Fylkesmannen og inngikk 
som en del av faglagenes fylkesårsmøter. Felleskostnader til 
konferansen dekkes bl.a. av Landbruksselskapet i Møre og 
Romsdal. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer, landbrukskontorene, og andre som 
har et varmt hjerte for norsk landbruk. Jo mer vi står samlet 
jo sterkere blir vi.  
     Under konferansen delte leder i Norges Bondelag, Lars 
Petter Bartnes. ut Bondelagets bondevettpris til Lene og 
Øyvind Havåg fra Leikong i Herøy. De fikk diplom og bloms-
ter. Gjennom prosjektet Norges matfat skal prisvinnerne 
spise utelukkende norsk mat i ett år. 
 
Årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag åpnet fredag 3. mars 
kl. 17.00–18.30, og fortsatte lørdag 4. mars kl 09.00–13.30. 
     På årsmøtet møtte det i alt 48 personer med stemmer-
ett, av disse 38 utsendinger fra 28 lokallag, ordfører i års-
møtet Oddvar Tynes, styremedlem i Norges Bondelag, Odd-
veig Gikling-Bjørnå, ordfører i årsmøtet i Norges Bondelag, 
Arne Magnus Aasen, 5 i fylkesstyret og 2 fra M&R Bygde-
kvinnelag. 
     Totalt deltok det 63 personer på årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag. Inviterte gjester og påmeldte uten 

stemmerett var leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bart-
nes, æresmedlemmene Gunnar Waagen, Tingvoll (fredag) 
og Gunnar Wentzel, Molde, 1. vara til styret Marte Halvor-
sen, Halsa, 3. vara Tore Våde, Volda, 1 fra valgnemnda som 
ikke var utsending til årsmøtet og 4 fra fylkeskontoret. 
     Videre deltok leder i eierutvalg Tine Midt, Kenneth Høy-
ning, Gjemnes, styremedlem i Felleskjøpet Agri, Wenche 
Ytterli, fylkesleder i TYR, Asbjørn Dahlen, Gjemnes, fylkes-
kontakt i Landkreditt, Othild Tjugen, Eide, styreleder i 
Landbruk Nordvest, Inge Martin Karlsvik, Eide. Styremed-
lem i Norges Bondelag, Oddveig Gikling-Bjørnå, møtte også 
for Nortura. 
     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra sam-
arbeidende organisasjoner var blant de 180 deltakerne som 
deltok bare på næringskonferansen fredag. 
      
Fredag 3. mars kl 17.00-18.30 godkjente årsmøtet årsmel-
ding 2016, regnskap 2016, arbeids- og tiltaksplan for 
2017/2018 og budsjett 2017. 
     Årsmøtet vedtok at fylkeslaget nytter Norges Bondelag 
sine satser for reise og diett samt for møtegodtgjørelse til 
fylkesstyret, og til tillitsvalgte medlemmer i utvalg som er 
oppnevnt av fylkeslaget og talspersoner som opptrer på 
vegne av fylkeslaget. Som ny ordning vedtok årsmøtet at 
nestleder i fylkesstyret får utbetalt kr 15.000 i årlig godtgjø-
relse. 
 
Årsmøtet ble åpnet lørdag 4. mars med fylkesleders tale 
ved Oddvar Mikkelsen, og årsmøtetale ved leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, om aktuel-
le faglige og organisasjonsmessige utfordringer og mulighe-
ter for Bondelaget. Talene dannet grunnlag for den påføl-
gende generaldebatt. 
 
Årsmøtet ble lukket da fylkesleder Oddvar Mikkelsen in-
formerte om fortrolige aksjonsplaner. 
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Totalt deltok det 63 personer på fylkesårsmøtet 3.-4. mars 2017 (Foto: Arild Erlien 

 

Årsmøtet vedtok å sende ut en uttale: 

UTTALE: Landbruk skaper mangfold 
Norsk jord- og skogbruk omsetter for 230 milliarder kroner 
fordelt på primærproduksjon, foredling og transport. 
110 000 nordmenn er sysselsatt av landbruket. I tillegg 
skaper et aktivt landbruk verdier og et mangfold vi ikke kan 
sette en prislapp på. Samfunnsnyttige verdier som trygg og 
sunn mat, opplevelser for fastboende og tilreisende, kultur-
landskap, biologisk mangfold og bosetting over hele landet 
for å nevne noe.  
     Hvor verdifullt dette er for samfunnet merker vi best 
dersom vi mister det. Landbrukspolitikk handler derfor om 
mye mer enn kilo kjøtt og liter melk. 
     Gjennom forslag til ny jordbruksmelding er regjeringa 
klar i sin tale; utviklinga mot færre og større gardsbruk må 
fortsette. Dette er en politikk som gir mindre mangfold og 
utarming av distrikta. Dine valg i både stemmelokalet og 
butikken utgjør en forskjell. Velg den norske bonden og 
mangfoldet og vi kan garantere deg trygg og god kvalitets-
mat også i framtiden. 
 

Averøy Bondelag kåret til Aktivt Lokallag 
Under middagen fredag kveld var det utnevning av Aktivt 
Lokallag 2016. Fylkesleder overrakte vandrepremien, tre-
kofferten, til Averøy Bondelag ved leder Konrad Kongshaug, 
nestleder Bjørn Erik Rånes og styremedlem Vegard Smenes. 
     Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om 
Årets Lokallag. Årets Aktivt Lokallag i hvert fylke får kr 5000. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnevner hvert år et 
«Aktivt Lokallag». Averøy Bondelag har gjennom mange år 
hatt god og høy aktivitet over lang tid og tatt initiativ til 

tiltak i kommunen. Laget har gjennom flere år vært dyktige 
på medlemsverving, de har mange og gode medlemsaktivi-
teter og er å se i media med utspill og kommentarer.  
     Av lagets varierte aktiviteter i fjor blir nevnt uttale til 
jordbruksforhandlingene, julebord for medlemmene, med-
lemsmøte, studiering, arrangert familiedag i gamme, ar-
rangert tre bondekafeer, sponset og deltatt på skolelunsj, 
sponset natursti for barn og arrangert metallinnsamling. 
Averøy Bondelag har fått opp aktiviteten på medlemsver-
ving, som er ei prioritert oppgave for lokallagene i Norges 
Bondelag. Det er ikke hvert år at et lokallag får 20 nye med-
lemmer på ett år.  
 

 
Bondelagets leder Lars Petter Bartnes (t.v.) og fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen med trekofferten til Averøy Bondelag 

ved nestleder Bjørn Erik Rånes, styremedlem Vegard 
Smenes og leder Konrad Kongshaug (Foto: Arild Erlien). 

 

Fylkesstyret 2017/2018: 
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 fra 2015) 
Ingunn Talgø, Tingvoll   nestleder Bygdekvinnelaget 
Edvard Bele Sæterbø, Surnadal  leder Bygdeungdomslaget (Ikke møtt i 2017) 
 

Vararepresentanter til fylkesstyret: 
1. vara: Marte Halvorsen, Halsa  valgt 2016 – møter fast 
2. vara: Tore Våde, Volda  valgt 2017 (3. vara fra 2015) 
3. vara: Eva Merete Lindseth, Fræna  valgt 2017 
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Utsendinger NB-årsmøtet 2017: 
1. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta  (2016/2017) Møtt 
2. Vegard Smenes, Averøy  (2016/2017) Møtt 
3. Gunnhild Overvoll, Stranda (2017/2018) Møtt 
4. Petter Melchior, Norddal (2017/2018) Møtt 
5. Marte Halvorsen, Halsa (2017)  Møtt 
6. Tore Våde, Volda    (2017) 

Varautsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år: 
1. Eva Merete Lindseth, Fræna 
2. Grete Misfjord, Vestnes  Møtt 
3. Audun Skjervøy, Norddal 
4. Anders Øverbø, Rauma 
5. Asbjørn Dahlen, Gjemnes 
6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag 
 

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

Valgnemnd 
Anders Øverbø, Rauma (leder) (2016/2017/2018) 
Knut Hustad, Ørsta   (2016/2017/2018) 
Jan Ingvar Aasen, Tingvoll (2017/2018/2019) 
Connie Hansen Bjørnøy, Haram  (2017/2018/2019) 
Jorunn Gunnerød, Molde(n.leder (2018/2019/2020) 
Varamedlemmer for 1 år:   
1) Svein Skar, Aure, 2) Petter Arne Ekroll, Skodje, 3) 
Grete Misfjord, Vestnes 
 

Utvalg, talspersoner og tillitsvalgte 2017/2018: 
 

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 

Valgnemnda Norges BL 2017 og 2018 

 Gunnhild Overvoll.  

 Vara: Oddvar Mikkelsen 

Aksjonskomite NorgesBondelag 2017 

 Oddvar Mikkelsen 

Kornutvalget Norges Bondelag 2017 

 Oddvar Mikkelsen 

Landbruksselskapet M&R:  

 Leiar, vara nestleiar 

Regionalt partnerskap landbruk M&R  

 Leiar, org sjef 

Kulturlandskapsgruppa FMLA: 

 Petter Melchior 

Småsamfunnsgruppe FMLA:  

 Petter Melchior 

Grøntsektoren – talsperson:  

 Audun Skjervøy,  

 vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget - fylkesstyret:  

 Marte Halvorsen 

Bygdeungdomslaget – fylkesstyret: 

 Gunnhild Overvoll 

Prosjekt Auka sau og  

storfekjøtproduksjon 

 Odd Bjarne Bjørdal 

Prosjekt Bedre og økt beitebruk M&R 

 Arnar Lyche 

Rovdyrtalsperson: 

 Odd Bjarne Bjørdal 

Jordvern Møre og Romsdal - styret  

 Anne Katrine Jensen. Atle Frantzen 

Skuleutvalet Gjermundnes: 

 Anne Katrine Jensen, vara: org-sjef 

Den Norske Matfestivalen, Ålesund: 

 Petter Melchior 

Samarbeidsutval Gjensidige: 

 Leiar, org sjef 

Landbruksmelding styringsgruppe 

 Oddvar Mikkelsen 

Distriktsrådet HV 11: 

 Per Devold, Rauma. 

4 H – årsmøtet:   

 Vegard Smenes 

Inn på Tunet:   

 Gunnhild Overvoll 

Rådgivende utvalg for verneområde-

styret i Trollheimen: 

 Oddvar Mikkelsen (repr. Bonde-

lagene i M&R og Sør-Trøndelag)  

 Vara: Hugo Pedersen, Surnadal 

Faglig rådgivende utvalg Reinheimen: 

 Fridjon Døving. 

 Vara: Geir Arne Myren 

Faglig rådgivende utvalg for  

Geiranger-Herdalen  

 Karl Inge Lilleås.  

 Vara: Petter Melchior 

Samarbeidsråd landbruk Midt-Norge: 

 Oddvar Mikkelsen 

Prosjekt Grønn Forsking Midt-Norge 

 Oddvar Mikkelsen 

 vara: Marte Halvorsen 

Landbruk 21 styringsgruppe: 

 Oddvar Mikkelsen 

Grovfôrgruppa Grønn Forskning  

 Oddvar Mikkelsen 

Æresmedlemmer 
Guttorm Kjelsvik, Vestnes (2003) 
Gunnar Waagen, Tingvoll  (2007) 
Gunnar K. Wentzel, Molde(2012) 
Jørgen Holte, Volda            (2013) 

 

Samarbeidende organi-
sasjoner med sekretariat 
ved Bondelagskontoret: 
 

M&R Bygdekvinnelag: 
Leder Monika Frisvold Vågan, Rauma  
Sekretær Rose Bergslid 
 

M&R 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 
filialkontor på Sunndalsøra. 

 
Bondelagets samarbeidsadvokat 

Ole Houlder Rødstøl 

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 det til leder å kommentere. 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det holdt 8 styremøter, og behandlet 
44 saker. 
     Til fire av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredatoer, 
som er tatt til orientering i styret. 
     3 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde. 
 
4. januar var styret samlet for å drøfte og vedta uttale til 
regjeringas forslag til ny Stortingsmelding om landbruk (se 
uttale side 14) 
15. februar behandlet styremøtet alle årsmøtesakene. 
Styret hadde drøfting av arbeidsmåter i styret og evaluering 
av styrets arbeid. Assisterende landbruksdirektør Ottar 
Longva orienterte på styremøtet om Landbruk21. Landbru-
ket i Trøndelag har etablert prosjektet Landbruk21 og nå vil 
de at Møre og Romsdal skal koble seg på.  
9. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjonene 
til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. Styre-
møtet ble holdt på Vestnes Fjordhotell (se uttale side 9) 
6.- 7. april ble det holdt styremøte på Volda Turisthotell. I 
forkant var det invitert til samling for tillitsvalgte i Bondela-
gene på søre, ytre og indre Sunnmøre. Det møtte 5 deltake-

re fra lokallagene. Tema som ble drøftet var samarbeid 
mellom fylkeslaget og lokallaga, hvordan styrke det faglig-
politiske arbeidet lokalt, jordbruksmelding, jordbruksopp-
gjøret og valg 2017. Styret vedtok uttale til Landbruksmel-
ding for Møre og Romsdal (se uttale side 17) 
1. juni ble styremøtet holdt på Gjermundnes Landbrukssko-
le. Utsendingene til årsmøtet i Norges Bondelag i Sarpsborg 
i juni deltok. Rektor Aadne Haarr ga omvisning på skolen, 
og orientering om fagtilbud, planer for bygging av nytt fjøs 
ved skolen og agronomkurs for voksne. 
5. september var årsmøterunden og planlegging av kom-
mende arbeidsår hovedsaker. 
3.-4. oktober ble styremøtet holdt på Sagafjord Hotell på 
Sæbø i Ørsta i samband med felles styretur for Akershus 
Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag i Volda og Ørsta 
kommuner. Totalt deltok det 18 personer med ni personer 
fra hvert fylkeslag (Se omtale side 29) 
12.-13. desember ble det holdt styremøte på Hotell Molde 
Fjordstuer. I forkant av møtet ble det holdt fire timers me-
diakurs for styret ved rådgiver i kommunikasjonsavdelingen 
i Norges Bondelag, Anne Cathrine Wangberg (Bilde side 67) 
 
I tillegg til møter med vedtakssaker, har styret hatt tele-
fonmøter 5. mai og 16. mai om jordbruksforhandlingene, og 
27. juni om inngått jordbruksavtale. 
 

2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2017: Uttale til ny jordbruksmelding 
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 stortingsperio-
den, skal sende meldinga tilbake til regjeringa og be om ei 
melding som er i tråd med det stortingsflertallet har vedtatt 
(se uttalen frå styret side 14) 

Fylkesstyret 2017/2018: 
Foran fylkesleder Odd-
var Mikkelsen, Surnadal 
og nestleder Gunnhild 
Overvoll, Stranda. Bak 
f.v.: styremedlemmene 
Odd Bjarne Bjørdal, 
Ørsta, Petter Melchior, 
Norddal, Vegard Sme-
nes, Averøy, 1. vara 
Marte Halvorsen, Halsa, 
2. vara Tore Våde, Vol-
da og 3. vara Eva Mere-
te Lindseth, Fræna. 
(Foto: Arild Erlien). 

https://www.bondelaget.no/kommunikasjonsavdelingen/category8326.html?entityuid=156409
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SAK 2/2017: Innspill til aksjonskomiteen i NB 
Ideer og planer som kom fram i styrets drøfting blir tatt 
med videre av fylkesleder til møtene i aksjonsutvalget. 
Fylkeskontoret utarbeider i samarbeid med Arbeidsutvalget 
de endelige aksjonsplanene for Møre og Romsdal. 
 

SAK 4/2017: Foreløpig drøfting av uttale til jord-
bruksforhandlingene 2017 
Førsteutkast til uttale 2017 som ble gjennomgått i styremø-
tet 15. februar sendes ut sammen med årsmøtepapirene til 
utsendingene på fylkesårsmøtet, slik at årsmøtet kan kom-
me med merknader til uttalen.  
 

SAK 5/2017: Landbruk21 
Landbruket i Trøndelag har etablert prosjektet Landbruk21 
og nå vil de at Møre og Romsdal skal koble seg på. Møre og 
Romsdal Bondelag, sammen med Småbrukarlaget i fylket, 
tar kontakt med Landbruk21 Trøndelag og framforhandler 
utkast til en avtale. Vi må få klarhet i hvem som er aktuelle 
partnere i M&R for å kunne gå videre i prosessen. 
 

SAK 6/2017: Innspill til valgnemnda i NB 
Styret sender brev med vurdering av aktuelle kandidater. 
 

SAK 7/2017: Årsmelding for M&R Bondelag 2016 
Styret godkjenner årsmelding for M&R Bondelag 2016 
 

SAK 8/2017: Regnskap 2016 
Styret vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet: Regnskapet for 
Møre og Romsdal Bondelag for 2016 er godkjent med at-
terhald 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 
 

SAK 9/2017: Arbeids- og tiltaksplan 2017-2018 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 10/2017: Budsjett 2017 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 11/2017: Årsmøtet M&R Bondelag 2017 
Styret vedtar program og sakliste, drøfter uttaler og forslag 
til redaksjonsnemnd for årsmøtet 
 

SAK 12/2017: Vinnar av Aktivt Lokallag 2016 
Styret utpeker vinner av Aktivt Lokallag 2016, som blir ut-
nevnt på fylkesårsmøtet. 
 

SAK 13/2017: Uttale 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 9) 
 

SAK 14/2017: Retningslinjer og arbeidsmåte i 
fylkeslaget 
Fylkesstyret har orientering og gjennomgangen av retnings-
linjer for drift av fylkeskontor. 
 

SAK 15/2017: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret drøfter og vedtar fordeling av representanter til 
utvalg, talspersoner og sentrale tillitsvalgte i M&R Bondelag 
2017/2018 
 

SAK 16/2017: Oppsummering av næringskonfe-
ransen og årsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføringa av konferansen og 
årsmøtet 3. og 4. mars. 
 

SAK 18/2017: Aksjonsplaner 
Styret slutter seg til sentrale planer og gjennomføring av 
aksjoner hvis det blir brudd i jordbruksforhandlingene, med 
åpning for lokale endringer og justeringer. 
 

SAK 20/2017: Landbruksmelding for M&R 2017 
Styret drøfter og vedtar Bondelagets høringsuttale til land-
bruksmelding for Møre og Romsdal (Uttalen – se side 17) 
 

SAK 21/2017: Jordbruksforhandlingene 2017 – 
oppsummering/videre arbeid 
Møre og Romsdal Bondelag støtter bruddet i jordbruksfor-
handlingene. Avstanden mellom tilbudet fra Staten og fø-
ringene til forhandlingsutvalget som ble lagt i resolusjonen 
fra representantskapet i Bondelaget, ble for stor.  
     Fylkesstyret er fornøyd med gjennomføringa av aksjone-
ne, oppslutninga og mediedekninga. og at lokallag og bøn-
der på eget initiativ setter i gang tiltak i tillegg til det som er 
planlagt av fylkeslaget og Norges Bondelag. Godt gjennom-
slag i media har synliggjort landbrukets krav.  
     Fylkesstyret mener tilgangen til aksjonsmateriell for 
lokallag og fylkeslaget kunne vært bedre, både i mengde og 
m.h.t. bestilling/leveringstid. 
     Fylkesleder har gjennom samarbeidet mellom de tre 
Bondelagene på Vestlandet bidratt til å få fram behovet for 
å satse på små og mellomstore bruk på Vestlandet i årets 
jordbruksoppgjør. 
 

SAK 22/2017: Arbeidsplan for fylkeslaget høsten 
2017, og tiltak og aktiviteter mot stortingsvalget 
Styret drøfter på styremøte 1. juni forslag til tiltak og aktivi-
teter som er aktuelle å gjennomføre. 
 

SAK 23/2017: Årsmøtet i Norges Bondelag  
Styret og utsendingene diskuterte sakene som skal opp på 
årsmøtet i Sarpsborg 14.-15. juni. 
 

SAK 24/2017: Vara til styret Landbruksselskapet 
Nestleder i M&R Bondelag oppnevnes som vararepresen-
tant til styret i Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. 
 

SAK 26/2017: Evaluering av RMP-ordningen 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag tek evalueringsrappor-
ten til orientering. Styret er positive til ordninga med tilskot 
til miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel og ser at tilskotet 
har hatt effekt. Styret vil likevel peike på at datofristen 10. 
august vil føre til ei systematisk urettferdig ordning der det i 
ein del geografiske område vil vere muleg å søkje tilskot 
kvart år og i ein del område berre i år med spesielt tidleg 
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slått gode vertilhøve etter 2. slått. Styret i Møre og Romsdal 
Bondelag ber om at det blir vurdert å endre kravet slik at 
det kan praktiserast ei meir fleksibel handtering av datofrist 
tilpassa vertilhøva. Færre vil da spreie i ugunstig ver for å 
halde datofristen. Ein kan og oppnå at det i dei fleste områ-
de i fylket i normale år kan vere råd å oppfylle krava dersom 
ein tilpassar drifta med stort nok lager og høveleg spreie- 
og transportutstyr. (Se omtale side 49) 
 

SAK 28/2017: Årsmøterunden i lokallaga 
Styret fordelte deltakelse i lokallagsårsmøtene. Med bak-
grunn i gjennomføringskostnader ønsker styret å videreføre 
opplegget fra i fjor om å redusere kostnadene i forbindelse 
med avvikling av lokallagsårsmøtene. Dette gjøres ved at 
styremedlemmene begrenser sin deltakelse mest mulig til 
lokallag i eget nærområde, og ved at de ansatte i større 
grad stiller som fylkeslagets utsending. 
 

SAK 29/2017: Hjorteforvaltning 
Etter initiativ og innspill fra Rauma Bondelag, vil Møre og 
Romsdal Bondelag ta initiativ til et arbeidsmøte før jul med 
deltakelse fra berørte parter for å diskutere en felles for-
ståelse for å etablere en bedre og felles forvaltningsmodell. 
 

SAK 30/2017: Nydyrking myr 
Styret drøftet 5. september Landbruks- og matdepartemen-
tets forslag om endring av jordloven § 11 andre ledd og 
nydyrkingsforskriften på høring. Styret vedtar at på grunn 
av stor usikkerhet rundt kunnskapsgrunnlaget om nydyr-
king av myr må forslaget om endring av jordloven og nydyr-
kingsforskriften utsettes til mer eksakt kunnskap foreligger.  
      Vedtaket vedtatt mot en stemme: nestleder Gunnhild 
Overvoll forslo slik ordlyd: ..avstå fra å dyrke myr til vi vet 
mer om kunnskapsgrunnlaget. 
 

SAK 31/2017: Distriktsrådene i Heimevernet 
Møre og Romsdal Bondelag oppnevner Per Devold, Rauma, 
som representant i Møre og Fjordane Heimeverndistrikt 11 
for perioden 2018-2021. Det var gjort avtale med Sogn og 
Fjordane Bondelag om at de oppnevner vararepresentant 
til distriktsrådet; Ole-Ivar Aam Sognnes. 
 

SAK 32/2017: Oppfølging i Møre og Romsdal av 
prioriterte saker 2017/2018 i Norges Bondelag 
Styret satte opp tre prioriterte arbeidsområder: 1) Opplæ-
ring til tillitsvalgte, 2) Styrke samholdet, 3) Oppfølging stor-
tingsvalget 
 

SAK 33/2017: Medfinansiering prosjekt Karbon- 
og nitrogenregnskap for omgravet og grøfta myr 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag vedtar å tildele kr 
10.000 hvert år i 4 år – kr 40.000 totalt til forskningspro-
sjekt Karbon- og nitrogenregnskap for omgravet og grøfta 
myr. Initiativet er tatt av NIBIO Furuneset, som samarbeider 
med NIBIO Tjøtta, NIBIO Ås, NORSØK på Tingvoll, NMBU på 
Ås, Landbruk Nordvest og NLR Nordland. 
 

SAK 34/2017: Plansjer årsmøterunden i lokallaga 
Aktuelle tema som kan brukes i foredrag på årsmøterunden 
lagt fram og gjennomgått i styret. 

SAK 35/2017: 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.  
 

SAK 36/2017: «Aktivt Lokallagsmidler» 2017 
Styret fordeler kr 195.890 i Aktivt Lokallagsmidler for 2017 
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.  
 

SAK 37/2017: Innspill til forhandlingene 2018 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i styrets drøfting til styremøtene på nyåret. Arbeidsut-
valget vurderer når førsteutkast til uttale for jordbruksfor-
handlingene 2018 skal sendes på høring til lokallagene for 
endringer av fylkeslagets utkast. Høringsfrist for lokallagene 
å svare på Questback og gi innspill til fylkeslaget er 19. 
februar 2018. 
 

SAK 38/2017: Evaluering av ledermøtet 
Styret er godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen 
med et positivt helhetsinntrykk av ledermøtet i Surnadal 3.-
4. november. Både faglig og sosialt ble det et vellykket 
ledermøte med mye faglig påfyll. Et godt program ga moti-
vasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.  
 

SAK 39/2017: Organisasjonskurs for tillitsvalgte 
Styret drøftet opplegget utarbeidet av Norges Bondelag, og 
vedtar at Møre og Romsdal Bondelag arrangerer 6 organi-
sasjonskurs rundt omkring i fylket i tidsrommet 15. sep-
tember til 1. november.  
 

SAK 40/2017: Arbeidsplan og møtedatoer for 
styret 1. halvår 2018 
Styret drøfter aktiviteter og datoer for første halvår 2018. 
 

SAK 42/2017: Instruks for valgkomiteen 
Styret ber fylkeskontoret utarbeide forslag til instruks for 
valgkomiteen i Møre og Romsdal Bondelag. Utkast til in-
struks legges fram for styremøtet i februar. Styrets vedtak 
fremmes som sak for fylkesårsmøtet i mars 2018. 
 

SAK 43/2017: Drift av Midtnorsk Samarbeidsråd 
Møre og Romsdal Bondelag mener at mulighetene som 
ligger i økt bevilgning til Midtnorsk Samarbeidsråd må ut-
nyttes. En aktiv og samlende sekretær er helt avgjørende. 
Derfor må det øremerkes penger til drift. Vi tar initiativ til å 
samle alle aktører i fylket som er medlemmer i Midtnorsk 
Samarbeidsråd for å diskutere veien videre. Samtidig invite-
res Fylkesmannen og Fylkeskommunen for også å diskutere 
medlemskap for Møre og Romsdal i Landbruk 21. 
 

SAK 44/2017: Vipe/storspove-prosjekt 
Møre og Romsdal Bondelag stiller seg positiv til å delta i 
vipe/storspove-prosjekt. Bondelagets bidrag vil primært 
være informasjonsarbeid overfor våre medlemmer. 

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Fjordane_Heimevernsdistrikt_11


9 

3. Nærings- og politiske saker og uttaler 
 

 
Fra møtet om uttale jordbruksforhandlingene 9. mars 2017 på Vestnes Fjordhotell. 

Foran fra venstre: Reidar Lindset, Vestnes (Norsvin), ass. landbrukdirektør Ottar Longva, Molde (Fylkesmannen), 
Tormod Sylte, Fræna (Felleskjøpet), Audun Skjervøy, Norddal (grønttalsperson i Bondelaget),  

Norvald Dalsbø, Sogn og Fjordane (TINE), 1. vara Marte Halvorsen, Halsa, styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, 
nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda og fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal. 

Bak fra venstre: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (Nortura), rådgiver Rose Bergslid, Tingvoll, Grete Misfjord, Vestnes 
(Landbruk Nordvest), org.-sjef Arnar Lyche, Molde, Hilmar Kleppe, Frei (Sau og Geit), styremedlem Vegard Smenes, 

Averøy, styremedlem Petter Melchior, Norddal og Asbjørn Dalen, Gjemnes (TYR). (Foto: Arild Erlien). 
 

3.1. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2017 
 

Regjeringas jordbruksmelding, som ble lagt fram 9. desem-
ber 2016, hadde betydning for jordbruksforhandlingene. 
Derfor ble ikke studieheftet fra Norges Bondelag ferdigstilt 
og sendt ut til lokallagslederne før første uka på nyåret. 
Lokallagas frist for høringsinnspill var 24. februar. 
     Styret drøftet på styremøtet i februar fylkeslagets første 
utkast til uttale for 2017. Styret vedtok at dette førsteutkas-
tet ble sendt ut sammen med årsmøtepapirene til utsen-
dingene på fylkesårsmøtet 4. mars, slik at årsmøtet kunne 
komme med merknader til uttalen.  
     Fylkesleder og organisasjonssjef deltok på flere moter i 
lokallagene i forkant av fylkesstyrets behandling av uttalen. 
 
9. mars inviterte vi regionale samvirke- og landbruksorga-
nisasjoner til et utvidet styremøte. Representanter fra 9 av 
disse la fram sine viktigste saker til jordbruksoppgjøret. 
Disse innspillene til uttalen ble lagt til grunn for styret i 
Møre og Romsdal Bondelags uttale 2017. 

Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 9. mars: 
Norvald Dalsbø, Stadlandet  (Tine Midt – eierutvalg) 
Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal  (styremedlem Nortura) 
Tormod Sylte, Fræna (Distriktsrådsleder Felleskjøpet Agri) 
Hilmar Kleppe, Frei    (fylkesleder M&R Sau- og geit) 
Reidar Lindset, Vestnes     (tidl. fylkesleder Norsvin M&R) 
Asbjørn Dahlen, Gjemnes   (Fylkesleder TYR M&R) 
Grete Misfjord, Vestnes    (Nestleder Landbruk Nordvest) 
Audun Skjervøy, Valldal (Grønttalsperson i M&R Bondelag) 
Ottar Longva (ass. landbruksdir Fylkesmannen) - observatør 
 
Uttalen ble gjennomgått og godkjent av styret på e-post 
etter styremøtet før fristen 19. mars til Norges Bondelag. 
 
Også i år var det lagt opp til å svare på spørsmålene i stu-
dieheftet som høringsinnspill i QuestBack. Leder i lokallaget 
fikk tilsendt elektronisk link til svarskjema der svar og 
kommentarer kunne legges inn. 
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Møre og Romsdal Bondelag mottok innspill til årets jord-
bruksforhandlinger fra 28 lokale Bondelag. 24 lokale Bonde-
lag svarte på QuestBack. I tillegg sendte 4 lokallag uttale i 
posten til fylkeslaget. 
 
Uttaler frå disse 28 lokale Bondelag: Aure og Tustna BL, 
Austefjord og Bjørke BL, Averøy BL, Eide BL, Eidsdal og 
Norddal BL, Fræna BL, Gjemnes BL, Gossen BL, Halsa BL, 
Hildre og Vatne BL, Hustad BL, Liabygda BL, Molde BL, Nes-
set BL, Rauma BL, Rindal BL, Skodje BL, Stranda BL, 
Straumsnes og Tingvoll BL, Sunnylven BL, Surnadal BL, Sykk-
ylven BL, Todalen BL, Vanylven og Syvde BL, Vestre Sunn-
møre BL, Ytre Haram BL, Ørskog BL, Ørsta BL. 
Uttale fra 4 samarbeidende organisasjoner: Landbruk 
Nordvest, TYR M&R, Sau- og Geit M&R, Grøntutvalget for 
Vestlandet. 
 
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 i fylket og fra samarbeidende organisasjoner. 
 

Uttale jordbruksforhandlingene 2017 
 

Oppsummering over mest prioriterte tiltakene 
På oppdrag fra fylkesbondelagene i Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal har AgriAnalyse i 2016 gjen-
nomført en analyse av landbruket på Vestlandet og skrevet 
rapporten «Vestlandsjordbruket – vinn eller forsvinn». 
Rapportens innhold er viktig bakgrunnskunnskap for inn-
spillene i dette dokumentet. Blant annet konkluderer Ag-
riAnalyse med at vestlandsjordbruket har vært særlig kre-
vende i årene etter tusenårsskiftet. Store areal med gras-
mark har gått ut av drift og landsdelen produserer nå langt 
under potensial. Sammenlignet med resten av landet er det 
større nedgang i antall bruk og areal. Statistikken viser at 
Vestlandet mister andeler av produksjonen på storfe- og 
sauekjøtt, melk og frukt og bær. De strukturelle virkemidle-
ne som sikrer relativt bedre kår for de mindre brukene, er 
spesielt viktig for Vestlandet. 
 
Inntektsgapet må tettes i forhold til andre grupper i sam-
funnet. Inntektsforskjellene mellom ulike produksjoner må 
også utjevnes. Hvis vi ikke får til en god avtale, bør vi heller 
ikke inngå avtale. Selv om regjeringen skulle legge mye 
penger på bordet, bør vi ikke inngå avtale dersom innret-
ningen på budsjettmidlene ikke kommer små og mellom-
store bruk til gode. Tydelig satsing på kanaliseringspolitik-
ken og prioritering av distriktsjordbruket må være avgjø-
rende. Landbrukspolitikken må tilpasses lokale forhold og 
gjøre det lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr framfor im-
porterte råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Bon-
den må kunne ha levelig inntekt av ett årsverk arbeid uan-
sett produksjon. Med underskudd på grovfôrbasert kjøtt, 
og nedgang i fôrproduksjonen, må vi stimulere til økt areal-
produktivitet.  
 

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

 Storfekjøttproduksjon utenfor kornområdene. 

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 det er fortsatt rom for prisøkning 
på storfekjøtt, forutsatt at smutthullet i tollvernet for ung 
ku tettes. Prissetting for øvrig må skje i samråd med mar-
kedsregulator.  
 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler må økes for utjevne forskjeller mellom stør-
relse, område og produksjon. Skal vi få jordbruksavtale må 
staten være villig til å bruke budsjettmidler i vesentlig stør-
re grad enn i fjor. Vi er skeptisk til å heve arealtilskuddene 
på grovfôr og korn. Produktiviteten må stimuleres. Store 
arealtilskudd gjør det viktigere med mye areal enn store 
avlinger. Vi foreslår 20 prosent innstramming i avlingskrav 
for å utløse arealtilskudd. Det vil si flere husdyr per dekar 
areal i drift eller økt krav til dokumentert salg av fôr. Særde-
les skeptisk er vi til å ta ned distriktstilskudd for å heve 
arealtilskudd (se under distrikt). Underdekning på storfe-
kjøtt må innebære mer budsjettmidler til beite. Velferds-
ordningene må følge kostnadsutviklingen.  
 
Beiting og kulturlandskapspleie kommer reiselivet til nytte 
og det burde derfor være mulig å hente budsjettmidler 
også fra andre departement. Det bør også diskuteres om 
aktører i andre næringer som har fordeler av landbrukets 
landskapspleie, bør være med å finansiere landbrukspolitik-
ken. For eksempel passasjeravgift ved cruisebåtanløp.  
 
Selv om lausdriftskravet er utsatt til 2034 er det fortsatt 
stort behov for å følge opp med en flerårig og forutsigbar 
investeringspakke for ombygging utenfor jordbruksavtalen. 
Det må være mulig å struktur-differensiere midlene i hus-
dyrproduksjoner som er avhengig av fôrareal. Taket må 
heves til 40 prosent av kostnad for å muliggjøre utbygging 
på små og mellomstore bruk, og det bør være trappetrinn 
med for eksempel 40, 30 og 20 prosent tilskudd. Det bør 
stilles krav til at arealgrunnlaget er i rimelig nærhet til 
driftssenteret.  
 

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. De små brukene har de siste 
årene hatt dårligere inntektsutvikling, denne utviklingen må 
stoppes. Alle må med videre.  
 

Driftsvansker 
Det er stor forskjell på gjennomsnittlig størrelse på jordtei-
ger i ulike landsdeler, og dette har stor innvirkning på 
driftskostnadene. En enkel form for driftsvansketilskudd vil 
være å gi et flatt tilskudd per teig - som en del av eller i 
tillegg til arealtilskuddet. Dette vil bidra til at mindre areal 
går ut av drift.  
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Distrikt 
Distriktsprofilen i tilskuddsordningene må bevares og for-
sterkes, spesielt innenfor grovfôrbasert husdyrhold. 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 utmarksbeite økes, men ikke på bekostning av beite-
tilskudd på innmark. 
 
Flere lokallag har nevnt at økt arealtilskudd fører til økte 
leiepriser og økt spekulasjoner i arealtilskudd. 
 
For å stimulere til økt avlingsnivå og kvalitet foreslår vi et 
gjenleggstilskudd. 
 
Fôropptakskravet på 50 % beitegras ved tildeling av beite-
tilskudd må reduseres. Kravet kan virke mot sin hensikt. Det 
bør innføre graderte satser for ulik lengde på beitesesong-
en. For eksempel 50 % tilskudd ved 8 uker, 100 % for 12 
uker og 120 % for 16 uker. Forslaget gjelder for vårt områ-
de, og kan være annerledes i andre deler av landet.  
 

Korn og kraftfôr 
Det må være rom for en moderat økning av kornpris som 
dekkes ved budsjettmidler til husdyr og til grovfôrdyrking. 
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å ta ut fôrkorn-
prisøkning oppover i verdikjeden. Kornbonden må få dekt 
kostnadsøkning. Heving av kornøkonomien bør komme på 
produsert mengde, ikke minst for å øke total produksjon. 
Utnytt handlingsrommet innenfor dagens tollvern for å 
stimulere norsk matkornproduksjon. Fraktstøtteordningene 
for korn og kraftfôr må styrkes. Vi foreslår å innføre et nytt 
arealtilskudd – 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 

 Investeringer i frukt og bærdyrking.  

 Investeringer knyttet til lokalmat og reiseliv basert 
på gardens ressurser.  

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 i nærområdet.  
     Selv om løsdriftskravet ble utsatt må investeringspakke 
på plass snart. Investeringsfond må innføres, eventuelt med 
prioritering av miljø- og klimatiltak. 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.  
 

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. Fylkesvise tilskuddspotter blir ikke 
brukt opp fordi dagens tilskuddsats er for liten til å utløse 
grøfting. Derfor må tilskuddsats minst dobles. Grøfting er av 
de mest effektive klimatiltak landbruket kan gjennomføre. 
     Mesteparten av utslippene fra myr, kommer fra tidligere 
dyrket myr, spesielt ved åpen åker. Derfor foreslår vi et 
klimatilskudd på 50 % av kostnad til omgraving av allerede 
dyrket myr. 
     Vi må også få inn ei ny ordning med tilskudd til nydyrking 
– 30 % av kostnad. Dette er nødvendig for å produsere nok 
vinterfôr. For å få tilskudd til dyrking av myr må det stilles 
krav til omgraving. Det må ikke innføres forbud mot dyrking 
av myr. 
     Det er gitt midler til igangsetting av landbrukets klima-
rådgiving på gardsnivå. Før tiltak settes i gang må bereg-
ningsmodellen gjennomgås grundig. For eksempel vil HO-
LOS modellen slik den brukes i dag premiere intensiv pro-
duksjon med mye kraftfor som mer klimavennlig enn gras-
basert produksjon. Resultatet vil bli mindre miljøvennlig 
produksjon og dårligere ressursutnyttelse. Dette bør ikke bli 
en del av klimarådgivingen på gardsnivå.  
 

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 øke økologisk produksjon, må staten være villig til å 
bruke midler på dette.   
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Ammeku og sau sto i fokus da fylkesstyrene i Akershus og Møre og Romsdal besøkte garden fylkesstyremedlem Odd Bjarne 

Bjørdal i Ørsta i oktober. I 2015 tok han i bruk et nytt ammekufjøs på 250 m² med plass til 25 storfe. I tillegg har han nærmere 
200 vinterfora sauer i sauefjøset (Foto: Arild Erlien). 

 

Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Øre-
merkede midler til ferie- og fritidsavløsning må videreføres. 
Taket må heves til kr 100 000. Det er i dag Norske Land-
brukstenester som garanterer for beredskapen ved sykdom 
hos bonden. Først og fremst gjennom landbruksvikarord-
ningen, men og ved bruk av ordinære avløsere. I begge 
tilfeller er det nødvendig med et visst volum ferie og fritids-
avløsning for å kunne tilby beredskap ved sykdom.  
 

For samdrifter kan vi godta regjeringens forslag om å fjerne 
dokumentasjonskravet for ferie og fritidsavløsning.  
 

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. Sykeavløsningen må dek-
ke faktiske kostnader. Dagsatsen må heves til minst kr 
2000. Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første drift-
sår, uten krav til dokumentasjon.  
 

Velferdsordningene må forbedres i forbindelse med svang-
erskap og fødsel. 
 

Kjøtt og egg 
Svin: Ikke øk målpris. Viktig å forsterke økonomisk kom-

pensasjon ved sanering i forbindelse med MRSA. Distrikts-
tilskudd på gris er viktig for å styrke svinemiljøene i distrik-
tet, og bør styrkes. Økt dyretallsstøtte for de første purkene 
og for de første 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. 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.  

Siste årene har ammekutallet økt betydelig i Norge. Mye av 
økningen kommer på store besetninger i områder der dette 
er mulig. Møre og Romsdal og resten av Vestlandet hadde i 
årene 2010 til 2015 nesten ikke økning i ammekutallet 
mens økningen på landsbasis var over 8000 kyr. Søknader 
om investeringsmidler til ammeku blir sjelden innvilget til 
prosjekter med mindre enn 35-40 kyr. I våre områder er det 
derfor nødvendig med tiltak som gir bedre økonomi i am-
mekuproduksjonen tilpasset driftsgrunnlaget i distriktene. 
     For at dette skal ha virkning i de områdene som til nå har 
sakket etter i utvikling i ammekuproduksjonen foreslår vi at 
dette skal gjelde i arealsone 5-7. Vi foreslår en økning i sats 
på driftstilskudd ammeku med 1500 kr fra dagens 3050 pr 
ku til 4550 pr ku. Vi foreslår at taket heves fra 122000 kr til 
136500 kr og at taket dermed nås ved 30 kyr. Gammel sats 
bør stå for dyr over nr. 30 slik at eventuelt senere heving av 
tak får effekt også i disse områdene. Bruk med mer enn 30 
kyr vil ikke bli negativt påvirket, men får en økning tilsva-
rende økningen i tak. 
     Tyr Møre og Romsdal foreslår at en slik økning heller 
burde legges på husdyrtilskuddet. Det er også en god løs-
ning for ammekusatsing i grasdistriktene, men vil ikke ha 
struktureffekt på samme måte som dersom det legges på 
driftstilskuddet. 
     Vi foreslår videre at beitetilskuddssatsen økes til 600 kr 
pr dyr både på inn- og utmark i hele landet. 
Økning i distriktstilskudd kjøtt er også ønskelig for å motvir-
ke rekanalisering. 

Sau: Det er ikke tvil om at økonomien i saueholdet trenger 

et løft på tross av stor vekst i produksjonen de siste årene. 
Veksten har kommet som resultat av at mye av økonomien 
nå ligger på leverte lam. Dersom vi skal løfte økonomien 
uten å stimulere økt produksjon må vi flytte penger fra 
lammeslakt til utmarksbeite og til vinterfora dyr. Vi foreslår 
en økning på 100 kr for utmarksbeite og foreslår å øke kra-
vet til beitetid på utmark til 8 uker. Det kan vurderes å inn-
føre en grense på at bare 1,5 lam pr vinterfôra sau kan få 
lammeslakttilskudd. Dette kan forsvares med at det er en 
betenkelig utvikling med økende lammetall som kan ha 
dyrevelferdsmessige konsekvenser. Vi foreslår også å innfø-
re øvre vektgrense på 23 kg etter 1. oktober for å få kvali-
tetstilskudd.  
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     Videre foreslår vi at dette dels finansieres med trekk i 
lammeslakttilskuddet og del med friske midler slik at kvali-
tetstilskuddet på lam reduseres med 100 kr. 
     Markedssituasjonen på lam tilsier liten/ingen prisøkning. 
Forsking og tiltak som kan minske tap av beitedyr i utmarka 
må styrkes. Forskning på alveld må videreføres. 
 

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 med vektgrense 4,5 kg.  
 

Egg: Det er svært viktig at distriktstilskuddet på egg ikke 

blir ytterligere redusert.  
 

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. Det er stort behov for investe-
ringer i fruktnæringa.  
 

Vestlandet har stort potensial i økning i produksjon av frukt 
og bær, men det vil kreve en økning i distriktstilskudd. Vi 
foreslår 50 øre per kg.  
 

Det er fortsatt nødvendig med tiltak som kan sikre en bæ-
rekraftig produksjon av industribær for å kunne dekke be-
hovet 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. 
 

Tilskudd til fruktlager er svært viktig for å styrke innovasjon, 
markedstilpassning og logistikk.  Tilskuddet må økes med 2 
millioner. 
 

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. 
 

Melk 
Inntektsforskjellen mellom små og store bruk har økt mye 
de siste årene. Inntektene i melkeproduksjonen på Vestlan-
det er lavere enn gjennomsnittet i landet, nedgangen i 
antall melkeproduksjonsbruk er større enn i resten av lan-
det. Små og mellomstorebruk i distriktene må få en betyde-
lig økning av budsjettmidler. Målprisen kan økes med 3 øre, 
slik som Tine foreslår.  
 

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- 

 
Geitebonde Hogne Homberset (nr to fra venstre) i Volda 
tok i oktober imot besøk av fylkesstyrene i Akershus og 

Møre og Romsdal (Foto: Arild Erlien). 
 
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.  
 

Det må utredes hvordan vi holder kvoteprisene nede for å 
unngå at verdier går ut av næringa. Konkrete forslag kan 
være større statlig andel ved kvotesalg. Kun aktive drivere 
får kjøpe kvote. Forbud mot framleie av kvote. Tids-
begrensing på utleie av kvote. Opparbeidelse av forkjøps-
rett ved langvarig kvoteleie.  
 

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 fornuftig 
driftavstand.  
 

Det bør etableres en ordning med fondsavsetning til inves-
teringer etter modell av skogbruket. Et slikt fond kan priori-
teres til miljø- og klimatiltak.  
 

Annet 
 Pelsdyr – viktig å styrke ferie- og fritidsordningen. 

 Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd med 
kr 200 per kube slik at inntektene fra denne produksjo-
nen kan nærme seg resten av landbruksnæringa. 

 Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging – også enkle 
driftsveier.  

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Økte midler til skogdrift i bratt terreng – taubanedrift. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 

 Ett årsverk i landbruket er 1845 timer. Dette er begrun-
net 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 årsverk til 1750 timer, likt 
andre arbeidstakere.  
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3.2. Ny Jordbruksmelding 
Landbruksminister Jon Georg Dale la 9. desember 2016 
fram stortingsmelding om landbruk. Meldinga ble etter 
mange utsettelser vedtatt av Stortinget 25. april 2017. 
     Fylkesstyret i M&R Bondelag hadde telefonmøte om 
meldinga 9. desember 2016, det var orientering og drøfting 
på styremøtet 14. desember, og 16. desember ble det holdt 
telefonmøte for fylkesledere og org.-sjefer i Bondelagene i 
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.  
     Fylkeslaget sendte i desember 2016 ut 4 leserinnlegg om 
meldinga som alle var omtalt i årsmeldinga for 2016. 
     Møre og Romsdal Bondelag tok fra midten av desember 
2016 til vedtak i april mange politiske kontakter i arbeidet 
med jordbruksmeldinga. (Se omtale side 44) 
     Det var ikke lagt opp til separat høringsprosess på mel-
dinga i fylker/lokallag. Men M&R Bondelag sendte i e-post 
22. desember 2016 til tillitsvalgte i lokale Bondelag opp-
fordring om å komme med innspill innen 2. januar 2017.  
Vi mottok skriftlig innspill fra Eidsdal og Norddal Bondelag.  
     Fylkesstyremøtet 4. januar kom med innspill på jord-
bruksmeldinga som fylkesleder kunne ha med seg til eks-
traordinært møte i representantskapet i Norges Bondelag 
11. januar. Til dette møtet hadde fylkeslederne i Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland med seg samme 
marsjordre fra sine fylkesstyrer. De tre fylkeslederne ønsket 
at representantskapsmøtet la 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 Møre og Romsdal Bondelag gjorde  
4. januar 2017 slikt vedtak:  
     Jordbruksmeldinga er et så massivt angrep på den nors-
ke landbruksmodellen at styret i Møre og Romsdal Bonde-
lag mener partiene på Stortinget, basert på næringskomite-
ens behandling av jordbruksoppgjørene i denne stortings-
perioden, skal sende meldinga tilbake til regjeringa og be 
om ei melding som er i tråd med det stortingsflertallet har 
vedtatt.  
     Med de endringer som kom fram i drøftingene, slutter 
styret seg til det framlagte bakgrunnsdokumentet og sam-
mendraget av meldinga, som fylkeslaget bruker som infor-
masjon og bakgrunn i møter med politikere og politiske 
partier. Dokumentet følger som vedlegg til saka. 
 

VEDLEGG - Samandrag av jordbruksmeldinga 
(Dokumentet er gjennomgått og vedteke av styret i Møre 
og Romsdal Bondelag 4. januar 2017) 
Jordbruksmeldinga er eit stort steg vekk frå den norske 
landbruksmodellen og den forhandlingsmodellen vi kjen-
ner frå heile den norske samfunnsutviklinga sidan 1930-
talet med forhandlingar mellom partar i næringslivet og 
mellom næringar og staten. Meldinga inneheld lange ka-
pittel med positiv omtale om jordbruket og utviklinga som 
har skjedd innanfor den rådande modellen. Likevel kan 
ikkje meldinga oppfattast som anna enn eit massivt an-
grep på verkemidla i den modellen som har gitt desse 
gode resultata. 
     Når ein skal diskutere jordbruksmeldinga er det viktig at 
ein ikkje går seg bort i teknikalitetar, men ha ein overordna 
inngang til vegen framover for landbruket.  

     Meldinga bygger på stortingsvedtaket etter brotet i 2014 
og på regjeringsplattforma og samarbeidsavtalen. Det er 
ikkje Frp sin politikk, men ber likevel sterkt preg av deira 
innretting. 
     Målet med Stortingets behandling må vere å utvikle svar 
på kva som er framtidas mulegheiter for landbruket og kva 
krav som skal bli stilt til næringa. 
     Står partia fast på at dei betydelege endringane som vart 
gjort i innretting av strukturverkemidlar i 2014 var riktige? 
Skal ein gå vidare på – og forsterke desse slik meldinga legg 
opp til eller stoppe opp og trekke med seg mindre bruk og 
distriktsjordbruket oppover i inntekt?  
     Driftsgranskingane viser at snittinntekta til bønder i Vest-
landsfylka har stått i ro, medan det for landet har vore god 
auke. Auken kjem av fleire årsakar. Stor tilskotsauke til 
store bruk er ein viktig faktor. Gode avlingsår ein annan, og 
godt driftsresultat i TINE med stor etterbetaling på mjølke-
prisen er ein tredje. Det at Vestlandsbøndene sakkar etter 
landssnittet har ein hovudårsak, nemleg storleiken på bru-
ka. Vi har ikkje og vil heller ikkje kunne få like store bruk 
som ein del andre område, dermed vil endringa i struktur-
verkemidla svekke Vestlandet som landbruksregion dersom 
det ikkje blir teke betydelege motsvarande grep i distrikts-
verkemidla. 

     Meldinga har som grunnretning at jordbruket skal 
effektiviserast i betydninga kostnadseffektiv med minst 

mogleg arbeidsinnsats på færre og større bruk. Meldinga 
manglar strategi for effektivisering i tydinga arealeffektivi-
tet eller klimaeffektivitet. Det er vidare ei grunnhaldning 
gjennom meldinga at jordbruket skal innstillast på auka 
konkurranse og tilpassast auka frihandel med jordbruksva-
rer i tråd med det som er hevda å vere fastlagt i eksisteran-
de og framtidige handelsavtalar. Vestlandsjordbruket har 
driftskostnader som gjer at vi er dømt til å tape ein slik 
konkurranse både mot innanlandske og utanlandske kon-
kurrentar dersom vi ikkje går over til å produsere spesielle 
varer som anten faktisk eller oppfatta skil seg slik frå alle 
andre at betalingsviljen aukar. På like produkt vil vi tape. 

     Meldinga legg vidare opp til sentralisering av pro-

duksjonen av egg og kvitt kjøtt. Det står konkret at desse 
produksjonane må finne si lokalisering i tråd med mark-
nadsøkonomiske prinsipp. Vi kan ikkje anna enn anta at det 
vil resultere i forslag om kutt i distriktstilskot til slike pro-
duksjonar og i fraktordningar. Det vil gje eit fattigare dist-
riktslandbruk, og vil også ramme foredlingsindustri i distrik-
ta. 

     Forenkling: Det står at det skal stillast krav til partane i 

jordbruksoppgjeret at det skal gjennomførast forenklingar i 
kvart oppgjer med mål om at antal tilskotsordningar skal 
reduserast til sju. Det vil føre til langt mindre mulegheit til å 
påverke politikken i ønska retning. Vi vil ikkje kunne arbeide 
så målretta som i dag. Dersom næringa og politikarane skal 
kunne ha ei viss styring på retninga for jordbruket, treng ein 
verkty av fleire slag i verktykassa. Tilskotsordningane og 
målprisar er desse verktya.  
     Ein kan spørje seg kva slags forenkling regjeringa er ute 
etter. Eit omfattande verkemiddelapparat er ikkje spesielt 
krevjande for bøndene. I snitt brukar vi under ein halv time 
to gonger i året på å fylle ut søknadsskjema om produk-
sjonstilskot. Vi kan heller ikkje sjå at det er spesielt mykje å 
tene for forvaltninga på å redusere antal ordningar. Ord-
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ningane er klårt definerte og med gode datasystem kan det 
ikkje vere spesielt meir krevjande å saksbehandle kvar en-
kelt søknad om det er søkt på fleire ordningar. Kvar enkelt 
bonde søkjer uansett berre på eit fåtal ordningar, men vi 
har ordningar tilpassa ulike produksjonar. Det kan sjå ut til 
at det som blir omtala som forenkling er å få eit så snevert 
system at heile verkemiddelsystemet kan presenterast på 
ein enkel powerpointplansje. Det tener ingen at systemet 
blir mindre målretta og finmaska. Derimot taper både land-
bruket og samfunnet på det. 

     Det er vidare lagt opp til at målpris forsvinn frå 
fleire produkt. Det blir dermed færre prisar å forhandle 

om i jordbruksoppgjeret. Når det både blir færre prisar og 
færre tilskotsordningar vil betydninga av jordbruksoppgje-
ret bli betydeleg svekka. Både når det gjeld retning og to-
talbeløp vil jordbruksavtalen bli svekka. Landbruket vil få 
langt mindre innverknad på rammebetingelsene for næ-
ringa og det er eit klart steg vekk frå den norske forhand-
lingsmodellen slik vi og kjenner den frå det øvrige nærings-
livet, og i retning av at marknaden styrer. Sjølv om mel-
dinga klart formulerer at jordbruksforhandlingane skal 
bestå, så legg meldinga i sum opp til å svekke og på sikt 
fjerne forhandlingane. 

     Investeringsbehovet i landbruket er svært lite be-

handla i meldinga. Dette må Stortinget gå grundig inn i. 
Korleis løyser vi det store behovet for investeringar etter 
svært lite aktivitet i perioden slutten på 80-talet til ca 2005. 
Fram mot 2034 er det svært stort behov for investeringar i 
bygningar til storfe. Det må kunne forventast at ei jord-
bruksmelding drøftar eit så viktig tema som kapitaltilgang 
for næringa på ein grundig måte.  
     Det blir lagt opp til at det ikkje lenger skal kunne gjerast 
lokale tilpasningar i tildelingskriterier for IBU-midlar frå 
Innovasjon Norge, men at det skal einsrettast med like 
reglar for heile landet. For ei så stadbunden næring der 
klima og geografi har så stor påverknad på korleis den en-
kelte næringsutøvar kan tilpasse seg, så vil det vere avgje-
rande at investeringar blir gjort på ein godt tilpassa måte og 
at regelverket legg til rette for dette. 

     Marknadsbalansering: Vi kan diskutere dei enkelte 

sektorane i marknadsbalanseringa, men lat oss først få ein 
overordna diskusjon om korleis vi balanserer marknaden i 
ein situasjon da vi oppfyller produksjonsmåla på dei fleste 
produkt utanom storfekjøt og enkelte grøntprodukt. Dette 
er ikkje godt debattert i meldinga. Konsekvensanalysane er 
mangelfulle. Det vil føre for langt å gå inn på dette her. 
Konkret kan vi nemne tre produksjonar: 
     Geit: Det er forslag om å fjerne heile marknadsregule-
ringa på geitemjølk, og gjennomføre geografisk betinga 
oppkjøp av kvotar for å redusere produksjonen ned til da-
gens forbruk. Det er svært uheldig for ei næring som nyleg 
har gjennomført storstilt sanering, har fått svært god helse-
tilstand i besetningane, og svært god mjølkekvalitet. Det er 
oppnådd god effekt av marknadstiltak i det siste og næringa 
er offensiv sjølv om den er lita. Mange har nyleg investert 
og forslaget er et svært uheldig signal til dei som har satsa.  
     Egg: Same argumentasjon for mottaksplikt på egg som 
på ost. Det er ikkje eggpakkeri på Vestlandet. Våre eggpro-
dusentar vil bli taparar dersom distriktstilskot forsvinn, 
fraktordningane svekka og mottaksplikta forsvinn. Det 
same gjeld svineprodusentane. 

     Marknadsordninga for korn: Den fungerer slik i dag at 
når ein marknadsaktør er ansvarleg for å ta ut målprisen, så 
vil den bli nådd. Dersom direktoratet skal ta over den rolla, 
kven skal da aktivt arbeide for å ta ut målprisen? No når 
aktørane i marknaden har kome til felles forståelse for at 
andrehandsmarknaden må fungere, så er det ikkje tenleg å 
endre på ansvarsplasseringa for kornmarknaden. Det verkar 
å vere eit mål i seg sjølv av bøndene sjølv ikkje skal ha hand 
om å balansere marknaden for eigne produkt, men er det 
betre at staten gjer det? 
     At kornmarknaden fungerer er og viktig for distriktsjord-
bruket og for konkurransen mellom kraftfôrtilbydarane 
over heile landet. Vi må ikkje la Felleskjøpet som den domi-
nerande aktøren bli fri frå dei pliktene som ligg i regulator-
ansvaret. Da vil dei lett kunne bli monopolistar i sluttmark-
naden. 
     Velferdsordningar: Det er ikkje tatt opp betring av noko 
velferdsordning. Spesielt saknar vi ein diskusjon om sjuk-
doms- og svangerskapsordningar for sjølvstendig nærings-
drivande som kanskje er i ein situasjon der dei er nyinves-
tert med stor gjeld og låg næringsinntekt og dermed dårleg 
grunnlag for sjukepengar og svangerskapspengar. Dette er 
eit stort problem, ikkje berre innan landbruket. 
     Det er diskutert tidligpensjon og avløysing for ferie og 
fritid. Sjølv om det er mange bønder som kunne ønske at 
dokumentasjonskravet for avløysing blir fjerna og at dei 
kunne bruke pengane slik dei sjølv vil, så vil vi peike på at 
mange som har anstrengt likviditet vil finne det vanskeleg å 
bevilge seg tilstrekkeleg fritid dersom pengane ikkje lenger 
er øyremerka til formålet. Det vil på sikt kunne gå ut over 
både helse og familieforhold. Det er vidare frykt for at 
mindre bruk av avløysar til ferie og fritid vil gjere det vans-
keleg å ha tilstrekkeleg tal erfarne avløysarar til å sette inn 
ved sjukdom. 
     Den foreslåtte modellen med å flytte beløpet som i dag 
går til avløysing over på dyretilskotet kan ved første auge-
kast verke fornuftig, men avløysartilskotet har eit tak på ca 
74.000 kroner. I praksis ligg det eit strukturverkemiddel der. 
Ved flytting til husdyrtilskotet vil dette forsvinne og det vil 
bli ei stor omfordeling av ca 1,2 mrd kroner, der mindre 
bruk kan oppleve meir enn ei halvering av beløpet medan 
dei største bruka kan få meir enn tre gongar større beløp. 

     Inntektsmålet er drøfta i meldinga. Formuleringane 

omkring dette er ei klår svekking samanlikna med det som 
ein einstemmig næringskomite sa under behandlinga av 
årets jordbruksoppgjer. Vi forventar at Stortinget står på 
dei formuleringane dei vedtok for eit drygt halvår sidan, og 
ikkje går så klårt tilbake på dette i meldinga. Frå jordbruket 
si side er det ei heilt uakseptabel haldning til jordbruksnæ-
ringa som ligg i meldinga sine formuleringar kring dette. 
     I juni 2016 hadde ein samla næringskomite denne merk-
naden: Komiteen legger til grunn at utøverne i jordbruket 
skal ha reelle muligheter til samme inntektsutvikling som 
andre i samfunnet. For å sikre rekruttering og inntektsmu-
ligheter for dem som bruker hele eller mesteparten av ar-
beidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere inn-
tektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet.  
     Dette er i praksis meir enn kronemessig lik inntektsut-
vikling, i motsetnad til meldinga si formulering om prosent-
vis lik utvikling, med forbehold om at ikkje andre ting er 
viktigare. 
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     Ein må kunne forvente at det er ein viss stringens i Stor-
tingets standpunkt i eit og same spørsmål med eit halvt års 
mellomrom. 

     Prioritering av utmarksbeite. Det blir hevda at den 

foreslåtte prioriteringa av utmarksbeite er eit godt tiltak for 
distriktsjordbruket. Det kan stemme, men det er og utmark 
i dei sentrale områda. Det er vidare teke til orde for å slå 
saman dei to beiteordningane til ei, og då prioritere tilskot 
til utmarksbeite. Det er uheldig av to årsakar. For det første 
er det ein del dyr, først og fremst mjølkekyr og unge kalvar 
som ikkje vil ha tilfredsstillande tilvekst og produksjon på 
utmarksbeite. Kyr som skal inn til mjølking må beite nært 
fjøset og det vil i dei fleste tilfelle bli på innmark. Det er 
krav til at dyra skal ut, og beitetilskotet på innmark er ein 
viktig økonomisk stimulans til å løyse dette på ein god måte 
for dyrevelferden, produksjonseffektiviteten og arbeidsbe-
lastninga for bonden. 
     Det er vidare slik at ein del av våre mest verdfulle kultur-
landskap er innmarksbeiter. Dersom tilskot til bruk av inn-
marksbeite forsvinn vil dette kunne vere skadeleg for skjøt-
selen av slike landskapsområde. 

     Klima: Landbruket er offensive når det gjeld tiltak som 

reduserer klimaavtrykket frå matproduksjonen. Det er like-
vel viktig at Stortinget tek inn over seg at biologiske proses-
sar nødvendigvis vil føre til utslipp av CO2, metan og lyst-
gass i eit visst omfang. Måten ein driv jorda på og måten 
ein forar dyra på, har likevel klar effekt. Vi håpar at partia 
tydeleg vektlegg verdiskaping, og at det for jordbruket sin 
del blir synleggjort at vi i vårt klimaarbeid skal sikte på re-
dusert utslipp pr produsert eining. Vi ønsker ikkje at det 
skal innførast noko form for flat CO2 avgift i næringa. Vi 
fryktar at tankegodset frå grøn skattekommisjon igjen skal 
kome fram. Vi meiner det er store svakheiter i arbeidet som 
vart gjort der. Ein må utvikle gode reknemodellar for utslipp 
og ikkje bruke forenkla sjablongmodellar der effektar av 
ulike driftsopplegg ikkje blir premiert. 
     Avgift på kjøt, eller på raudt kjøt, er ikkje vegen å gå, 
men heller stimulere til rettare produksjonsmetodar. Im-
port av kjøtt vil vere CO2-lekkasje til landa det blir impor-
tert frå. Det betrar kanskje den norske klimarekneskapen, 
men det gagnar ikkje det globale klimaet. 

     Myrdyrking: Vi vil snart legge fram eit notat om klima-

effektar av dyrking av myr. Vi meiner generelt at det blir feil 
å belaste ei næring for klimaeffektar ved bruk av myr me-
dan andre næringar (samferdsel, bustadbygging osv) ikkje 
blir belasta for tilsvarande effekt av deira tiltak. 
     Vi meiner vidare at det må vere meir nyansert debatt 
omkring dette, og at ein må sjå det ut frå kva alternative 
areal ein har i regionen og kva venta klimaeffekt dei aktuel-
le areala vil gi ved dyrking. Smøla er eit eksempel. Myr på 
ca ein meter med berg under. 

     Regionar for omsetning av mjølkekvotar. Det er 

foreslege å redusere antal regionar frå dagens 18 (fylka) til 
ned mot ti. Når inngangen til diskusjonen er kor få regionar 
ein kan få til, blir det uaktuelt for oss å bli med på ein disku-
sjon, men dersom inngangen er korleis ein skal innrette 
grensene, kanskje heilt på tvers av fylkes-/regiongrenser, på 
ein slik måte at ein sikrar at grasareala i distrikta blir bruka 
til verdiskaping gjennom mjølkeproduksjon, så kan vi gå inn 
i ein diskusjon om dette. Blir dette gjort feil, vil det medføre 
stort potensiale for flytting av kvote frå næringssvake om-

råde til område med gode agronomiske forhold eller eit 
aktivt mjølkeprodusent miljø.  

     Sjølvforsyning: Vi saknar meir fokus og tydelege mål på 

kor omfattande jordbrukssektoren skal vere. Kor stor del av 
landets matforsyning skal vi kunne skaffe frå innanlandsk 
produksjon? I ein krisesituasjon vil dette raskt bli heilt av-
gjerande for heile befolkninga. 

     Norske ressursar: Vi saknar ei målsetting om bruken av 

norske forressursar. Vi saknar og fokus i meldinga på be-
tydninga av det forkornarealet som er grunnlaget for meir 
norsk råvare i kraftfôr. Det er mest fokus på dei ca 20 % av 
eigna areal for korndyrking som går til matkorn. Dei øvrige 
80 % er viktigare, men blir for lite vektlagt i meldinga 

     Beredskap: Sundvollen-erklæringa si formulering: Ar-

beide for en høyest mulig selvforsyning av mat av be-
redskapshensyn, finnes ikkje i meldinga. 

     Flytting av tilskotsforvaltninga/kontrollen frå 
kommune til fylke: Vi meiner at det er eit oppkonstruert 

problem at lokal kjennskap skapar utfordringar i kontroll-
samanheng. Tvert imot er lokalkunnskap til både folk og 
areal viktig for å avdekke feil og manglar i søknadane. Når 
det er oppgitt at eit stor antal søknader inneheld feil så er 
nok dei fleste av desse anten arealfeil der digitale kartverk 
blir endra og viser bagatellmessig andre tal enn det bruka-
ren har oppgitt. Andre feil er reine tastefeil der det er av-
kryssa i feil rubrikk. Dette skjer sjølvsagt i dei fleste tilfelle 
ikkje som forsøk på å skaffe seg tilskotsmidlar på uredeleg 
vis, og kan lett avklarast av ein kontrollør med lokal-
kunnskap.  
     Fjerning av tilskotskontrollen frå kommunane vil svekke 
bemanninga på landbruk på kommunehusa rundt om og 
dermed svekke kunnskapen om jordbruk. Vi ser tydeleg 
samanheng mellom god kunnskap i kommunen, og eit ak-
tivt og satsingsvillig jordbruk i kommunen. Tala viser og at 
pengebeløpa som tilflyt kommunane gjennom fylkesvise og 
statlege midlar til jordbruk heng saman med at kommunen 
har ein oppegåande landbruksetat. 

Konklusjon:  
Dette er ein gjennomgang av delar av meldinga og er ikkje 
uttømmande. Mykje kunne vore sagt om fleire av dei kon-
krete «regjeringen vil»-punkta. Det bør likevel vere tilstrek-
keleg med eksempel her til at vår konklusjon blir forståeleg: 
     Meldinga er eit så massivt åtak på den norske land-
bruksmodellen at det må vurderast av partia på Stortinget 
om dei med henvisning til næringskomiteens behandling av 
jordbruksoppgjera i denne Stortingsperioden skal sende 
meldinga attende til regjeringa med bestilling av ei melding 
som er i tråd med det stortingsfleirtalet står for. 
     Å kutte vekk nokre av dei foreslegne «regjeringen vil»-
punkta vil ikkje endre den grunnleggande retninga i mel-
dinga. Det må store endringar i teksten til dersom meldinga 
ikkje skal resultere i dramatisk svekking av jordbrukets 
påverknadskraft på eigne rammebetingelsar, svekking av 
småskalalandbruket og den allsidige produksjonen spreidt 
over heile landet, svekking av velferdstilbod, svekking av 
inntektsmål, større risiko for den enkelte, sentralisering av 
enkelte produksjonar, med den effekten det kan ha for til 
dømes smittevern, redusert mulegheit for politikarane til å 
målrette tiltak retta mot oppfylling av jordbrukets sam-
funnsoppdrag som kjem som effekt av og i tillegg til mat-
produksjonen. 
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Bruksstruktur, kulturlandskap og attgroing var noen tema som ble drøftet da fylkesstyrene i Akershus og Møre og 

Romsdal besøkte Volda og Ørsta i oktober. Hege Eline (t.v.) og Tormod Slåttelid driver et typisk Vestlandsbruk med ti 
kyr. Tore Våde ( imidten på bildet) fortalte om sine skrinlagte investeringsplaner. Til høyre journalist i avisa Møre og 

fylkeslederne Oddvar Mikkelsen og Sigurd Enger (Foto til venstre: Arild Erlien - til høyre: faksimile fra avisa Møre). 
 
 

3.3. Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021 
 

Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021 
ble vedtatt av Fylkestinget 13. juni. 
     Meldinga er ei oppdatering og videreføring av 2012-
meldinga. Arbeidet ble ledet av ei styringsgruppe med med-
lemmer fra fylkeskommunen, fylkesmannen, Bondelaget, 
Småbrukarlaget og Allskog. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
var Bondelagets representant i styringsgruppa. 
     Det ble oppnevnt fire temagrupper som leverte rappor-
ter til møtene i styringsgruppa. M&R Bondelag deltok i: 
Tema 1: Næringsutvikling: Petter Melchior 
Tema 2: Miljø, ressurser, det grønne skiftet: Rose Bergslid 
Tema 3: Strategiplan skogbruk: Oddvar Mikkelsen 
Tema 4: Rådgjeving, samarbeid, kompetanse og rekrutte-
ring: Arnar Lyche 
     Endelig utkast til ny landbruksmelding på 70 sider forelå 
for det siste møtet i styringsgruppa 2. mai, etter å ha vært 
på høring i organisasjonene. Meldinga består av: Del 1: 
Innleiingskapittel, Del 2: Status og utviklingstrekk, Del 3: 
Mål og tiltak og Del 4: Statistikk og fakta – Diverse tabeller 
og figurer som beskriver landbruksnæringa i M&R 
 

Uttale frå Bondelaget 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet på møte 7. april 
utkastet til landbruksmelding, og sendte disse innspillene 
og kommentarene til Fylkesmannen: 
Uttale til landbruksmeldinga for Møre og Romsdal 2017 
Den overordna målsettinga for landbruket i Møre og Roms-
dal er at vi skal ha et bærekraftig og synlig landbruk over 
hele fylket. Økt verdiskaping skal basere seg på bærekraftig 
bruk av lokale ressurser. 
     Vi synes «et synlig landbruk over hele fylket» er litt upre-
sist og foreslår å endre til «et aktivt landbruk over hele 
fylket». Ellers er målet lett å stille seg bak, men samtidig ser 
vi tydelige tegn på at utviklinga i landbruket på mange om-
råder tar oss i feil retning. Dette beskrives i meldinga under 
kapittel 4 «Status og utviklingstrekk».  

     De største utfordringa for landbruket i Møre og Romsdal 
slik vi vurderer det er knyttet til utviklinga i melkeproduk-
sjonen. Ei utvikling som vil ha svært stor innvirkning på 
fylkets evne til å øke verdiskapinga fra jordbruket basert på 
bærekraftig bruk av lokale ressurser. 

 Melk- og kjøttproduksjon på melkekyr bruker om 
lag 75 % av engarealet 

 70 % av melkebøndene driver fortsatt i båsfjøs 
 Snittalderen på bønder i fylket er om lag 54 år, og 

35 % har passert 60 år.  
Krav til effektiv drift fører til at produksjonen sentraliseres i 
de beste jordbruksområdene. Dette får dramatiske konse-
kvenser for bruken av lokale ressurser og sirkulering av 
næringsstoffer. Vi kan se på Fræna og Surnadal som ek-
sempler. I perioden 1999 – 2016 har disse to kommunene 
økt melkeproduksjonen med til sammen 5 millioner liter 
melk. Grovfôrarealet har i samme periode gått litt ned. 
Snittytelsen per ku har gått opp fra om lag 5 300 liter/år til 
7 200 lite/år. Økning i ytelse skyldes i stor grad økt bruk av 
kraftfôr. Ser vi på kommuner som har hatt en stor nedgang 
i melkeproduksjonen ser vi hvor viktig god spredning av 
melkeprodusenter er for bruken av jordbruksarealene. 

 
Kommune Endring i levert 

liter melk 
1999- 2016 

Nedgang i jordbruks-
areal i drift, dekar  

1999- 2016 

Ørsta -1 800 000 41 578 - 33 523 = 8 055 = 
19,4 % nedgang 

Volda -1 600 000 21 820 - 15 141 = 6 700 = 
31 % nedgang 

Averøy -1 700 000 21 369 - 17 749 = 3 600 = 
17 % nedgang 

Sykkylven -1 500 000 15 119 - 10 994 = 4 125 = 
27 % nedgang 
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Når størrelsen på gårdsbrukene øker, øker transportav-
standene dramatisk. Store transportavstander er den klart 
største flaskehalsen med tanke på å videreføre utviklingen 
mot færre og større bruk. Konsekvensene er blant annet 
mindre egenprodusert fôr, dårligere agronomi, mer «dum-
ping» av næringsstoffer og økt bruk av fossil energi. Med 
andre ord – økt miljø- og klimabelastning og mindre bære-
kraftig produksjon. 
     For å drive jordbruksarealene godt trenger man tilstrek-
kelig antall bønder til å gjøre jobben, og spørsmålet er: 
Hvor mange bønder er tilstrekkelig? I følge AgriAnalyse 
greide gjenværende gårdbrukere å drifte videre arealer som 
ble frigjort av bønder som sluttet fram til ca 2000. Det var 
dermed lav arealnedgang fordi andre bønder stod klar til å 
overta arealene, men dette har endret seg. I tidsrommet 
2003 – 2007 var det ca 5 dekar som gikk ut av drift for hver 
bonde som sluttet, mens i tidsrommet 2008 til 20113 var 
dette økt til ca 18 dekar. Når vi i tillegg vet at en tredjedel 
av dagens bønder har passert 60 år, må økt rekruttering bli 
et hovedsatsingsområde i meldingen. Skal vi nå mål om 
bærekraftig og synlig landbruk over hele fylket - trenger vi 
flere bønder! 
     Selv om mange av årsakene til utviklinga ligger utenfor 
det regionale handlingsrommet er det viktig å sette fullt 
fokus på dette i tiden som kommer både internt i fylket, 
mot fylkespolitikere, mot sentrale politikere, mot innova-
sjon Norge m.fl. 
     Skal målet om et aktivt og bærekraftig landbruk over 
hele fylket nås kan ikke denne utviklinga fortsette.  
 

Noen konkrete innspill til landbruksmeldinga  
Det pekes på at betydelige areal ligger ubrukt, selv 

om det er etterspørsel etter ressurser. Det bør komme 
tydelig fram hvor store ressurser dette er (antall dekar) selv 
om det nevnes seinere i dokumentet. Og gå gjerne lenger 
tilbake enn 2007. Den store strukturendringa starta om-
trent i 2000, så man bør se på perioden 2000 – 2016 
     Mange av tiltakene som er foreslått i meldinga har liten 
innvirkning på hovedmålet om aktivt og bærekraftig land-
bruk over hele fylket. Tiltak som peker direkte mot hoved-
målet må få høyest prioritet. 

Areal og ressursforvaltning: Det store spørsmålet er - 

hvordan berger vi melkeproduksjonen? Hvordan får vi til 
ny-investeringer på små og mellomstore bruk? Genera-
sjonsskifte? Unngå fortsatt sentralisering av produksjonen? 
Det at halvparten av bøndene føler seg ensom er også noe 
vi bør ta tak i. Gjennomføre tiltak for å skape bedre nett-
verk bønder imellom. 

Beiting: Fylket har store utfordringer med bruk av fôrres-

surser både på inn- og utmark. og beite. Vi trenger økt 
kompetanse på området for å kunne bistå kommunene i 
arbeidet med beiterelaterte utfordringer. Dette er et stort 
og komplisert fagområde som krever at det jobbes målretta 
over lang tid for å få gode løsninger. Vi foreslår å fristil-
le/ansette en person i 50 % stilling som «beitetilretteleg-
ger» for hele fylket. Vedkommende kan spesialisere seg på 
beiterelaterte utfordringer og dra ut i kommunene når 
behovet oppstår. I tillegg gis det tilskudd til tiltak i utmarka 
som f.eks.: Rydding av beite, investeringer i fellesgjerder, 
tilrettelegging av fôringsplasser m.m. 

Miljø- og klima, nytt forslag: Overskudd av nitrogen (N) 

øker faren for utslipp av lystgass. Lystgass dannes også ut 
ved produksjon av kunstgjødsel. Flere prosjekt (blant annet 
«Miljømelk») har vist at det kjøpes inn betydelig mer N til 
mange gårder enn det som selges i melk og kjøtt. Over-
skuddet har vi ikke kontroll på, men det er sannsynlig at en 
god del av det vaskes ut eller ender opp som lystgass. Vi 
foreslår at Møre og Romsdal blir et foregangsfylke på å 
prøve ut næringsstoffregnskap (frivillig) på gårdsbruk. 
Regnskapet kan brukes som et redskap til å vise overskudd 
og utnyttelse av nitrogen og fosfor. Sammen med økono-
miske beregninger kan dette brukes til å diskutere mulige 
tiltak med bonden for en mer effektiv og klimavennlig ut-
nytting av tilført gjødsel. Gode eksempler kan spres, og 
forhåpentligvis kan det føre til at flere gjennomfører analy-
sen med økonomisk og klimamessig gevinst som konse-
kvens. 
     Det bør absolutt ikke legges inn tiltak om nydyrking av 
myr. Gevinsten i form av reduserte klimagassutslipp er 
minimal (0,2 promille av Norges årlige utslipp) og usikker, 
samtidig vil et forbud ramme enkelte produksjonsmiljøer og 
enkeltbønder urimelig hardt. Et eksempel er grønnsakspro-
duksjonen på Smøla som står for 95 prosent av grønnsaks-
arealet på friland i Møre og Romsdal. 
     Landbruket benytter enorme mengder plast. Bønder 
flest leverer plasten til godkjente mottaksanlegg, men alli-
kevel kommer en del plast på avveier. Fungerer innsam-
lingsordningene godt nok? Eller bør de forbedres? 

Landbruket skal ha en plass i den grønne økonomien: 

For å få bukt med klimautfordringene og andre store miljø-
utfordringer må verden over fra fossilsamfunn til kretsløps-
baserte, «grønne» produksjonssystemer. Skal landbruket ha 
en plass i den grønne økonomien må vi styre utviklingen 
mot mer kretsløpsbasert produksjon. I dag blir landbruket 
stadig mindre kretsløpsbasert ved at fôr transporteres over 
lange avstander til områder med høy dyretetthet, mens 
husdyrgjødsla transporteres ikke tilbake, og dette kan føre 
til underskudd i næringsstoffbalansen. 

Relasjon mellom landbruk og samfunn: Vi foreslår at 

det lages en kort film som presenterer landbruket i Møre og 
Romsdal. Den kan vises på fergene, spres på sosiale medier 
o.l. Vi har mye å vise fram. Det vil koste litt, men omdøm-
meeffekten vil bli mye mer verdifull. 

Rekruttering: Skal målet om bærekraftig og aktivt land-

bruk over hele fylket nås, er det helt nødvendig å rekruttere 
nye bønder til næringa. Hva er det som hindrer rekrutte-
ring? Viktig at tiltak rettes mot «flaskehalsene». Istedenfor 
å lage brosjyremateriell – lag en liten film som kan spres i 
sosiale medier. 

Trendundersøkelsen, nytt forslag: Omtrent halvparten 

av bøndene sier at de føler seg ensom som gårdbruker. Det 
bør legges inn som et fast tiltak at Bondelaget, Fylkesman-
nen og LNV minst en gang i året arrangerer et møte som er 
renska for fagprat om dyr og fôr. Det skal være bondens ve 
og vel som skal være i fokus. 
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3.4. Leserinnlegg 
 

Nytteeffektivt landbruk til glede 
for reiselivet 
I debatten om stortingsmeldinga om jordbruket har bruken 
av ordet kostnadseffektiv blitt et hovedtema. Representan-
ter fra næringa og fra flere partier på Stortinget påpeker at 
kostnadseffektivitet som hovedmål går på bekostning av 
andre samfunnsnyttige mål som det er ønske om å nå som 
landbruk over hele landet, åpne landskap, selvforsyning, 
trygg mat, sysselsetting og bærekraft. 
     Andre påpeker det meningsløse i at kostnadseffektivitet 
ikke skal være et mål. Selvsagt skal kostnadseffektivitet 
være et mål både for politikken og for den enkelte bonde i 
sin drift. 
     Samfunnet må gjøre det økonomisk lønnsomt for bon-
den å legge ned arbeidsinnsats og kapital på tiltak som 
samsvarer med målene i landbruket - utover det å produse-
re mat. For eksempel må det være lønnsomt for bonden å 
ha dyr på beite slik at kulturlandskapet holdes åpent.  
     Vi burde kanskje heller innføre et nytt begrep: Nytteef-
fektivitet. Hvordan oppnår den enkelte bonde og samfun-
net størst mulig nytte for hver innsatt krone eller arbeids-
time. Mat er nyttig. At maten er trygg å spise er nyttig, men 
det å drive forebygging og ikke bruke sprøytemidler eller 
antibiotika annet enn når det er helt nødvendig har en 
kostnad. Nytten for samfunnet i å holde bruken av slike 
stoffer nede overstiger den kostnaden. Derfor er merkost-
naden med norsk praksis nytteeffektiv sammenlignet med 
måten f.eks spansk og tysk jordbruk drives på med langt 
høyere bruk av antibiotika. Det er dermed nytteeffektivt at 
norsk mat blir dyrere enn eventuell import fra Spania. 
     Mange opplever at det er nyttig for andre enn bonden at 
mest mulig landskap holdes åpnet gjennom slått og beite. 
Det gjør at fastboende, turister og alle som beveger seg 
rundt i landet får en annen og bedre opplevelse av å opp-
holde seg i dette landskapet. Hvor mye ville turisttrafikken 
på Vestlandet bli redusert dersom landbruket ble dramatisk 
redusert? Vegene ble grønne tuneller uten utsikt til fjorden 
og fjellene. Fra cruiseskipene ville man ikke lenger se de 
grønne flekkene langs strendene og oppover liene. La oss si 
at turismen ble halvert på sikt. Milliardinntekten dette 
utgjør for reiselivsnæringen kan betraktes som en nytte-
verdi som oppnås gjennom en målrettet landbrukspolitikk. 
Det er derfor nytteeffektivt å opprettholde småskala land-
bruk i disse strøkene, selv om det kan stilles spørsmål ved 
om det er kostnadseffektivt isolert sett.  
     Politikere og økonomer antar at enhver skal opptre øko-
nomisk rasjonelt, det vil si drive profittmaksimering. Mange 
bønder har imidlertid en litt annen strategi. De driver nyt-
temaksimering isteden. De gjør ting helt frivillig som ikke 
maksimerer inntekten, men gir dem selv og samfunnet en 
økt nytteverdi. De legger vekt på å ha en levelig arbeids-
hverdag for seg og sin familie, og selv om de kunne tjent 
mer på å drive enda større og jobbet enda mer, så lar de 
være. De kunne tjent mer på å slite lenger på en gammel 
traktor eller redskap, men det er arbeidsplassen deres og 
de skal ta hensyn til egen helse og redusere belastning av 
støy, støv og vibrasjoner. De slår kanter, slipper beitedyr i 

bratte bakker, grøfter bløte områder på jorda si, holder i 
stand gamle gjerder og bygninger som ikke har driftsmessig 
funksjon, bruker ledig tid til å bidra med egne maskiner og 
arbeidstid til å utføre dugnadsarbeid, brøyte veger for na-
boer til en lav pris osv. 
     Landbruket trenger alliansepartnere som ser verdien av 
alt jordbruket bidrar med utover produsert mengde mat. 
     Derfor setter vi stor pris på innspillet fra ordfører Arne 
Sandnes i Norddal. Sunnmørspostens lederartikkel om 
samme tema tar derimot til orde for at det skal ansettes 
folk til å rydde landskapet i stedet for dyr. Sannheten er at 
begge deler trengs. Kun maskinell rydding med motorsag vil 
føre til at det må ryddes kratt hvert 4-5 år mens dyrene 
holder krattet nede når det først er ryddet bort. De beiter 
på skuddene og hindrer at nytt kratt vokser opp. Synlige 
beitedyr i landskapet har også en verdi i seg selv. Det er 
dessuten ikke bare verdensarvområdene som må stelles og 
tas vare på. Det gjelder hele landet. Målrettede distriktsvir-
kemidler som opprettholder et nytteeffektivt landbruk med 
nok bønder og nok beitedyr er derfor viktig. 

(Leserinnlegg Oddvar Mikkelsen 31. januar) 
 

Lettvint om avløsing på gårdsbruk 
Tidens Krav tar flere snarveier når de på lederplass mandag 
30. januar argumenterer for å avvikle det såkalte avløsertil-
skuddet for bonden. De viser til at regjeringens forslag om å 
avvikle tilskuddet som gir bonden øremerka penger til fe-
rievikar vil gi mindre byråkrati. De peker i tillegg på at bon-
den vil få de samme midlene til å benytte på ferie og fritid 
gjennom det såkalte husdyrtilskuddet. 
     Bondelaget har forståelse for at enkelte bønder gjerne 
vil ha avløsertilskuddet utbetalt på en slik måte at de kan 
bruke det til andre ting enn avløsning når økonomien er 
anstrengt. Samtidig mener vi det er viktig nettopp å leie inn 
hjelp og ta seg litt fri i krevende perioder av hensyn til fami-
lien og til bondens helse. Bonden er selvstendig næringsdri-
vende, og har ikke samme rettigheter til ferie som lønns-
mottakere. Derimot har bonden selvfølgelig ansvar for å 
sikre at innleie av arbeidskrafta på gården skjer i henhold til 
norsk lov. Gårdsavløsere, eller bondens vikar som Tidens 
Krav kaller det, skal ha fagkunnskap til å ta vare på husdyra 
og produsere trygg mat.  
     Avløserlagene sikrer at bonden får tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft. Det gir seg selv at dette ikke er en jobb som 
kan gjennomføres av hvem som helst. Dagens ordning med 
et øremerket avløsertilskudd gir forutsigbarhet ikke bare 
for bonden, men for avløseren. Faller den øremerkede 
støtten bort vil yrket som gårdsavløser bli mindre attraktivt 
og vanskeligere å rekruttere til. God tilgang på godt opplær-
te avløsere er en tvingende nødvendighet for bonden ved 
skadefravær eller sykdom. Regjeringens forslag om å avvik-
le avløsertilskuddet svekker forutsigbarheten og gjør den 
viktige jobben mindre attraktiv. Dermed risikerer vi mangel 
på gårdsavløsere den dagen sykdom eller skade gjør at 
hjelpa i fjøset trengs som mest. 
     Den siste begrunnelsen for å avvise regjeringens forslag 
er at de vil kompensere avviklingen av støtte til avløsing 
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med å øke husdyrtilskuddet. Det vil ifølge regnskapskonto-
rer føre til at noen små bruk bare får en tredjedel så mye 
som de i dag får i avløsertilskudd, mens store bruk kan få 
tre ganger så mye som i dag. Forslaget følger regjeringens 
satsing på stordrift og sentralisering. Dette er en utvikling 
jeg håper at både Tidens Krav og Stortingets flertall takker 
nei til. 

(Leserinnlegg Oddvar Mikkelsen 2. februar) 
 

Vestlandet er ikkje skapt for 
Dales landbrukspolitikk! 
I leiarartikkelen i Sunnmørsposten laurdag 8. april får minis-
ter Jon Georg Dale honnør for positiv utvikling i landbruket. 
Dels tek Dale æra sjølv, og dels er det leiarskribenten som 
gjev han æra. Kvifor støttar ikkje Sunnmørsposten ein poli-
tikk som er til gagn for næringslivet i eigen region?  
     Det er rett at statistikk syner at mykje har vore positivt i 
landbruket dei siste tre-fire åra. Dette har fleire årsakar, og 
rett skal vere rett: Store bruk innan fleire produksjonstypar 
har fått betre økonomi på grunn av regjeringa sin politikk 
med å heve kvote- og konsesjonsgrenser og heve grenser 
for tilskotsutbetaling. Dette er gledeleg for dei det gjeld, 
men i Sunnmørspostens nedslagsfelt gjeld dette svært få! 
Det er så ei lang rekkje årsakar som forklarar resten av 
inntektsveksten og produksjonsauken i landbruket. Det har 
i fleire av desse åra vore «godt og lagleg ver» som presten 
bruka be om frå preikestolen i gamle dagar. Det har gjeve 
både store avlingar og god kvalitet. Det er ikkje Dale si for-
teneste. Det har vore svært gode driftsresultat i bøndenes 
eigne salgsbedrifter, Nortura, Felleskjøpet og spesielt i Tine. 
Dette er det dyktige leiarar og tilsette og gode produkt frå 
bøndene som har æra for, ikkje Dale. Det har også vore 
rekordlåg rente som gjer at bøndene får betre tal på botn-
linja. Heller ikkje dette kan Dale få lov til å ta æra for. 
     Når ein går nærare inn i statistikken ser ein vidare at ein 
del av dette har svikta siste året og at inntektsutviklinga blir 
dårlegare for 2016 enn det ein trudde når jordbruksavtalen 
vart underskriven sist vår. Dette vil fortsette inn i første 
halvår og er årsaka av høgare kostnadsvekst og dårlegare 
avlingar enn føresett sommaren 2016. 
     Ein vil vidare sjå ein tydeleg og negativ trend for Vest-
landet. Desse fylka er ikkje med på inntekts- og produk-
sjonsveksten. Landbruket i Dales eige heimdistrikt passar 
ikkje inn i den modellen han teiknar opp. Dette blir kamu-
flert når ein ser på tal for landet samla sett, men utviklinga 
er eintydig over fleire år, og de tala som vart presentert 
fredag viser at avstanden  mellom vestlandsbonden og 
bønder i resten av landet er på 35000 kr pr årsverk. Dette 
har auka dei siste åra. Vestlandsnaturen er ikkje tilrettelagt 
for den type stordrift som Dale stimulerer med sin politikk. 
     Det er bra at Dale vil legge til rette for auka bruk av ut-
marksbeite som vi har mykje av, men når han vil gjere det 
med å svekke bruken av beiter utanfor fjøsveggen som 
mjølkekyrne nødvendigvis må bruke så blir det bomskot her 
også. 
     Stortingsfleirtalet med V og Krf på lag med regjeringspar-
ti står ansvarlege for den utviklinga vi ser. I Handsaminga av 
meldinga har støttepartia, spesielt Krf teke konsekvensen 
av at dei gikk vel langt etter brotet i forhandlingane i 2014, 
og korrigerer kursen betydeleg. Dette er sjølvsagt ei solid  
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spark bak til Dale, men som god gamaldags Sunnmøring 
framstår han som om han greier seg godt med lite.  
     Så kjem han kraftig tilbake med å presentere avtale med 
EU i artikkel 19 forhandlingane som opnar for tollfri import 
av 1200 tonn meir ost. Det tilsvarar produksjonen på 69 
gjennomsnittlege mjølkebruk, nærare 100 bruk i den stor-
leiken som er vanleg i Sunnmørspostens lesardistrikt. 
     Det gjenstår også å sjå kor mykje skade for distriktsland-
bruket som kan kome av forslaget om å redusere talet på 
kvoteregionar frå 18 til 14. Det er lagt opp til at dei nye 
grensene skal teiknast i løpet av kort tid i jordbruksforhand-
lingane. Det er alt for kort tid på eit så viktig og komplisert 
spørsmål. Fleirtalet i næringskomiteen fortener sterk kritikk 
for å støtte Dale i dette. 
     Sunnmørsposten har fleire gonger synt at avisa støttar 
ein landbrukspolitikk som har størst negativ verknad nett-
opp i Sunnmørspostens nedslagsområde. Kvifor støttar 
ikkje Sunnmørsposten ein politikk som er til gagn for næ-
ringslivet i eigen region? 
     Eg utfordrar med dette Sunnmørspostens redaktør til å 
halde eit innlegg om landbrukspolitikk under arrangemen-
tet levande landbruk. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 18. april) 
 

Når sau og storfe blir valgflesk 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i det siste brukt 
mye tid på å fortelle at mer av sau og storfe som produse-
res kommer fra Vestlandet, og at æren for dette tilskrives 
regjeringa. Vi er glade for økt produksjonsandel for storfe 
og sau på Vestlandet, men Dales selvskryt blir misvisende 
av flere årsaker.  
     For det første er den produksjonsveksten innen sau og 
storfe som Dale snakker om svært liten. Så liten at det like 
gjerne kan være snakk om endringer i naturgitte forhold, 
som høyere grovfôravlinger og bedre beiteforhold i fjellet 
de siste to årene, enn politikken som er ført.  
     For det andre må vi huske at landbruket er ei biologisk  
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næring, og beslutninger om å øke produksjonen for eksem-
pel på storfe får ikke konsekvenser over natta. Oksen må 
unnfanges, bli født og trenger tid til å vokse. Fra man be-
stemmer seg for å øke produksjonen til kjøttet kan selges 
tar det 3-4 år. Da sier det seg selv at en liten produksjons-
økning fra 2014 til 2016 ikke skyldes politikken ført i denne 
perioden. I den grad landbrukspolitikken er grunnen til økte 
produksjonsandeler for Vestlandet, bør skrytet gå til Dale 
og Listhaugs forgjengere i statsrådsstolen.  
     Vi ser gjerne at statsråden viser økt omsorg for vest-
landsbonden. Selv om landbruket i vår region er preget av 
optimisme og framtidshåp, er det flere utviklingstrekk som 
bekymrer oss. Gapet i inntekt mellom små og store gårds-
bruk som forsterket seg da Sylvi Listhaug var landbruksmi-
nister, er der fortsatt.  
     Fortsatt henger vestlandsbonden bak inntektsutviklingen 
i resten av landbruket. På Vestlandet går mer jordbruks-
areal ut av drift enn det gjør i resten av landet. Vi mener 
det er ikke forenelig å heie på vestlandsbonden, og samti-
dig jobbe for økt sentralisering og stordrift. Skal vi ha et 
levende landbruk på Vestlandet i framtida, må det også 
være mulig å få økonomi i drifta av små og mellomstore 
gårdsbruk.  
     Hvis statsråd Dales omsorg for vestlandsbonden er reell, 
så må den følges opp av en større satsing på de små og 
mellomstore gårdsbrukene i dette landet. I en fersk under-
søkelse fra AgriAnalyse svarer et flertall av Frps stortings-
kandidater at de vil satse på økt sentralisering og mye stør-
re gårdsbruk.  
     Inngår vi i Dale og Fremskrittspartiets framtidsplaner for 
norsk landbruk, eller er vi kun vitne til en politiker som 
bruker sau og storfe på Vestlandet som valgflesk? 

(Leserinnnlegg 25. august – fylkeslederne Oddvar 
Mikkelsen i Møre og Romsdal, Anders Felde i Sogn 
og Fjordane og Kjetil Mehl i Hordaland Bondelag) 
 

Frustrasjon og forvirring om får 
Dei siste vekene har heile landbruksnæringa inkludert stats-
råd Dale vore i diskusjon om korleis overskotet av lam og 
sau har oppstått og korleis ein skal løyse problemet. Saue-
bøndene skuldar på Nortura, Nortura skuldar på sauebøn-
dene, alle skuldar på landbruksministeren og ministeren og 
Bonde og Småbrukarlaget skuldar på alle andre enn seg 
sjølv. Nokon skuldar og på matvarekjedene. Alle har litt rett 
og ingen tek heilt feil, men det har vore for stort fokus på 
investeringstilskota. Næringa splittast og einaste vinnaren 
blir ministerens liberalistiske ideologi. 
     Etter fleire år med underskot på kjøt tok næringa tak og i 
fleire fylke har det vore stimuleringsprosjekt og kurs for å få 
fleire til å byrje med sau eller auke sauetalet. Det tek  tid å 
bygge opp besetningane og fram til 2015 var det knapt 
nokon som var bekymra. Nesten ingen innsåg at dei fjøsa 
som var bygde fram til 2014 på det tidspunktet hadde bygd 
opp dyretalet og var i full produksjon frå 2015 og at antal 
slakt ville auke ganske brått. Difor var det få som protester-
te særleg kraftig på vegne av sauenæringa då Stortinget 
etter brotet i jordbruksforhandlingane innførte flate satsar 
for tilskot både på grasareal og dyretal og i praksis fjerna 
grensene for kor mange dyr ein kan få husdyrtilskot og 
beitetilskot for. Resultatet er at lønsemda for små sauebruk 

har stått ganske stille medan lønsemda i å bygge opp store 
sauebesetningar er dramatisk betra fram til overproduksjo-
nen ga prisnedgang.  
     Det er difor ikkje heilt rett å gje korkje Dale eller investe-
ringstilskotet hovudansvaret for problema næringa har no. 
Det er heile næringas manglande bevisstheit kring kapasi-
tetsauken i åra  før 2015 og Stortingets volumdrivande 
endring i tilskota i 2014-oppgjeret som er grunnlaget for 
overskotet. Dette kunne sjølvsagt vore protestert meir imot 
i påfølgande jordbruksoppgjer men det ville neppe hatt 
effekt på Listhaug og Dales einspora vilje til stordrift og 
marknadsstyring. Oppi alt dette har sauenæringa sjølv vore 
dei ivrigaste i å krevje inntektsauke i jordbruksoppgjera 
sjølv etter at overskotet oppstod. Jon Georg Dale bidrar 
ikkje positivt med dei utspela han har hatt om dette, og han 
må vise vilje til å snu noko på voluminnrettinga som vart 
innført i 2014 med sterk auke av kvalitetstilskotet på lam og 
auken i husdyrtilskotet for dei store besetningane. 
     Om vi tek bort investeringstilskot til sau vil det fortsatt 
kunne bli  bygd store sauefjøs utan tilskot i område der det 
ligg til rette for det med tilgang på jord og beite og med 
bankar som tør å satse på dei investeringsvillige bøndene. I 
utkant-Noreg vil det derimot bli full brems. Sjølv i ei næring 
med overproduksjon er det behov for fornying, og ein even-
tuell total stans i tilskot til sauefjøs må vere kortvarig. I 
Møre og Romsdal innførte partnarskapet i fjor retningsliner 
om «etableringsstopp» for sauehald men fornyingsprosjekt 
med inntil 25 % auke i dyretal vart likt prioritert som andre 
produksjonar. Dette kan vere til eksempel for fleire.  
     Vi må vurdere fleire tiltak. Forslaget om redusert påsett 
er svært godt men baserer seg på frivilligheit. Eit anna tiltak 
er øvre vektgrense for å få kvalitetstilskot etter ein viss 
dato. Dette må differensierast geografisk. No fører kvali-
tetstilskotet til at unødig mange lam blir fora ei stund på 
heimebeite eller med (importert) kraftfôr før slakting for å 
oppnå kvalitetstilskotet og dette fører til auke i slaktevekt 
og overskot av kjøt. Mange av lamma er fine slakt rett frå 
beite, men spranget frå 0 kr til 500 kr i kvalitetstilskot ved 
O+ tvingar dette fram. Fordeling av kvalitetstilskotet på 
fleire klassar med tre trinn frå O og oppover vil og gje auka 
fleksibilitet. Reduksjon i dyretilskot, både tal dyr ein kan få 
tilskot for og sats for dei siste dyra, meir i tråd med det som 
var før 2014 vil gi utbyggingar i mindre skala i framtida, og 
kan gjere det lettare å redusere dyretalet noko i eksisteran-
de besetningar. Og følg med no Jon Georg: Før desse peng-
ane over på dei første dyra for å gjere drifta meir lønsam 
for dei mindre bruka, oppretthalde inntekta på dei store og 
ikkje stimulere til auke i bruksstorleik som ikkje passar til 
driftsgrunnlaget og fører til omfattande frakt av dyr, fôr og 
gjødsel. 
     Sist sommar gjorde Nortura og andre ein svært god jobb 
med å få butikkjedene til å selje produkt av sau og lam til 
grilling. Kjedene må lytte til kundane som ikkje finn ønska 
produkt i hyllene no i haust og Nortura og andre slakteri må 
forhandle fram avtalar med kjedene om lenger sesong og 
fleire lamme- og saueprodukt gjennom heile året. Opplys-
ningskontoret for kjøtt har og ein viktig rolle her. Alle aktø-
rane må innsjå at dette er sesongvare i den forstand at 
slaktinga foregår om hausten men maten kan like fullt ny-
tast like mykje gjennom heile året. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 13. november) 
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4   Organisasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstall 2017 
 

 Medlemsutvikling 2000-2017 og medlemstall pr. 31. desember 2017 
 

 M&R Bondelag Antall pr. 
31.12.2010 

Antall pr. 
31.12.2015 

Antall pr. 
31.12.2016 

Antall pr. 
31.12.2017 

Endring 
i 2017 

Nye 
i 2017 

 Vanylven Bondelag 97 78 78 80 2 5 

 Rovde Bondelag 25 26 27 28 1 1 
 Vestre Sunnmøre Bondelag 86 80 80 75 -5 2 
 Volda og Dalsfjord Bondelag 57 62 61 62 1 3 
 Austefjord og Bjørke Bondelag 75 68 65 63 -2 0 
 Ørsta Bondelag 106 100 101 98 -3 5 

 Hjørundfjord Bondelag 63 66 64 61 -3 1 

 Ørskog Bondelag 38 31 31 31 0 1 
 Eidsdal og Norddal Bondelag 52 46 49 48 -1 2 
 Valldal Bondelag 62 55 55 53 -2 1 
 Stranda Bondelag 61 56 57 55 -2 1 

 Sunnylven Bondelag 69 68 67 67 0 3 
 Liabygda Bondelag 21 20 21 20 -1 0 

 Stordal Bondelag 30 28 28 28 0 0 

 Sykkylven Bondelag 103 88 91 99 8 11 
 Skodje Bondelag 56 52 55 59 4 13 
 Giske Bondelag 52 53 55 61 6 7 
 Hildre og Vatne Bondelag 37 45 44 41 -3 1 
 Ytre Haram Bondelag 38 38 41 44 3 3 

 Molde Bondelag 118 124 123 131 8 11 
 Vestnes Bondelag 129 131 126 126 0 6 

 Rauma Bondelag 172 162 166 166 0 11 

 Nesset Bondelag 91 83 81 78 -3 3 
 Midsund Bondelag 27 26 22 23 1 1 
 Harøy og Fjørtoft Bondelag 19 17 17 18 1 1 
 Gossen Bondelag 46 47 50 51 1 3 

 Fræna Bondelag 141 135 137 134 -3 4 

 Hustad Bondelag 97 88 84 84 0 5 

 Eide Bondelag 76 76 74 75 1 4 
 Averøy Bondelag 148 126 142 137 -5 1 

 Frei Bondelag 19 25 25 21 -4 1 

 Gjemnes Bondelag 174 164 157 152 -5 3 
 Straumsnes-Tingvoll Bondelag 164 165 169 168 -1 2 
 Sunndal Bondelag 170 162 164 162 -2 3 

 Surnadal Bondelag 193 212 212 211 -1 8 

 Todalen Bondelag 36 40 40 40 0 0 

 Rindal Bondelag 199 200 199 199 0 6 
 Aure Bondelag 127 130 127 123 -4 7 
 Halsa Bondelag 83 75 71 66 -5 0 
 Smøla Bondelag 66 54 53 50 -3 1 
 Direkte Medlem i Fylkeslaget 3 5 5 5 0 0 
 Totalt 3 434 3 307 3 314 3 293 -21 141 
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4.2. Organisasjonssaker 
 

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

MEDLEMSTAL 
Medlemstalet er 3.293, som er 21 færre enn året før. 
     Totalt vart det i 2017 innmeldt 141 nye medlemmer  
(151 nye i 2016, 142 nye i 2015, 169 nye i 2014). 
Av totalt 3.293 medlemmer var det: 

 1.539 medlemmer med bruk (1.578 året før) 

 1.754 personlege medlemmer og husstandmed-
lemmer (1.736 året før). 

Organisasjonsprosenten, dei som søkjer produksjonstilskot i 
Møre og Romsdal og som er medlem i Bondelaget, har gått 
opp frå 46 prosent i år 2000 til over 60 prosent i 2017. 
 

MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga i Møre og Romsdal er svak jamført 
med samanliknbare fylker. Medlemsverving og medlems-
kontakt er ei prioritert sak i heile organisasjonen som tema 
på styremøter, møter og kurs, årsmøtet og leiarmøtet. 
Innmeldingsskjema vert utsendt i ulike brev og lagt ut på 
møter. Medlemsverving er sak på alle styremøta. 
     Medlemsverving var eige tema på leiarmøtet 3. - 4. nov. 
     Medlemskontingenten er Norges Bondelag sin viktigaste 
inntektskjelde, og er avgjerande for kva moglegheiter vi har 
til å løyse dei mange arbeidsoppgåvene som ligg foran oss. 
     Brukskontingent er til frådrag i rekneskapen og frådrag 
for personleg kontingent i sjølvmeldinga. 
     Opphøyr av medlemskap får følgjer for fordelar som er 
knytt til medlemsskapet. Gunstige forsikringar og rabattar 
på forsikringar gjennom Bondelaget sin samarbeidspartnar 
Gjensidige er medlemstilbod som opphøyrer når med-
lemskapen vert stoppa. Det same gjeld rabattordningane 
gjennom Agrol, og å kunne ta del i Norges Bondelag sin 
avtale med Landkreditt om banktenester.      
     Medlemsoversikta (Kap 4.1) viser at fleire lokallag har 
fått mange nye medlemmer. Dei som har gått inn for opp-
gåva, har vist at det er lett å verve nye medlemmer. Det 
viktigaste er å spørje folk om dei vil bli med i Bondelaget. 
     Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive 
brukarar som medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på 
å få tak i fleire av dei uorganiserte. Det er eit godt argument 
at Bondelaget forhandlar fram betydelege resultat for bøn-
dene. Eit høgt og stabilt medlemstal gir auka forhandlings-
styrke og påverknadskraft. 
     November var utpeika som vervemånad i Bondelaget. 
For Møre og Romsdal var målet ein auke med 82 medlem-
mer ut året. Vi nådde ikkje dette målet, dei to siste måna-
dane i 2017 fekk vi berre 26 nye medlemmer.  
     Fylkeskontoret sendte i november ut på e-post til alle 
tillitsvalde i lokale Bondelag og fylkeslaget oppmoding om å 
gjere eit verveskippertak i tida fram mot jul, og med på-
minning om at medlemskap er gratis ut året. 
    Kontoret fekk melding om at nokre lokallag gjorde ein 
jobb med å spørje potensielle medlemmer. Men totalt sett 
var det få tilbakemeldingar på arbeidet som vart gjort, og vi 
merka lite utslag m.o.t. auke i netto medlemstal. 

LOKALLAG 
Det er ved årsskiftet 40 lokale bondelag i fylket, som er 3 
færre enn året før.  
     Fylkeslaget har 7 kvinnelege lokallagsleiarar, det same 
som året før.  
     Etter årsmøterunden hausten 2017 er det registrert ny 
leiar i 15 lokale Bondelag; Hjørundfjord, Valldal, Stranda, 
Stordal, Giske, Harøy og Fjørtoft, Vestnes, Nesset, Gossen, 
Gjemnes, Hustad, Sunndal, Surnadal, Todalen og Smøla. 
 

NAMNEENDRINGAR 
Vanylven og Syvde Bondelag endra til Vanylven Bondelag.  
Aure og Tustna Bondelag endra namn til Aure Bondelag. 

 

SAMANSLÅING AV LOKALLAG 
 

A) Vanylven Bondelag og Sande Bondelag  
samanslått til Vanylven Bondelag 
Hausten 2012 vart samanslåing mellom Vanylven og Syvde 
Bondelag og Sande Bondelag klarert av medlemmene i 
Sande. Saken var oppe på årsmøtet i Vanylven og Syvde 
same år, men det rådde ein viss skepsis og saka vart utsatt. 
Eit samrøystes årsmøte i november 2017 fatta vedtak om at 
Sande Bondelag vert innlemma i Vanylven Bondelag. 
 

B) Sunndal Bondelag og Ålvund Bondelag  
samanslått til Sunndal Bondelag 
Begge laga hadde årsmøte same stad på Felleskjøpet på 
Sunndalsøra 31. oktober. Det vart gjort vedtak om saman-
slåing i begge lag.  
 

C) Ørsta Bondelag og Follestaddalen Bondelag  
samanslått til Ørsta Bondelag 
Vart samanslått 28. november etter vedtak i eigne årsmø-
ter. To styremedlemmer frå tidlegare Follestaddalen BL 
tiltrådte styret i Ørsta Bondelag etter samanslåing. 
 
     Både før og etter årsmøterunden om hausten har fylkes-
styret ein gjennomgang av situasjonen i lokallaga. Fleire 
lokallag slit med å få gjennomført årsmøtet og få valt leiar, 
og elles halde aktivitet gjennom året slik at medlemene får 
dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. 
     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 press på dette. I 8 
kommunar er det fleire enn eitt lokallag. 
     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 kontingentrefusjon etter fastsette 
satsar. Midlar til lokallag som ikkje har halde årsmøte siste 
to år vert halde tilbake i sentralleddet og overført til aktivi-
tetsavhengige midlar i fylkeslaget. 
 

ORGANISASJONSUTVAL NORGES BONDELAG 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen er av styret i Norges Bonde-
lag oppnemnt i nyopprettet organisasjonsutvalg sentralt. 
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FELLESMØTE BONDELAGA ØRSTA OG VOLDA 
Samanslåing av lokallag eller til kommunevise lokallag har 
vore drøfta blant dei 5 lokallaga i kommunane Ørsta og 
Volda. Etter initiativ frå fylkeslaget vart det invitert til fel-
lesmøte på Volda Turisthotell 18. oktober. Fylkesleiar Odd-
var Mikkelsen innleia om aktuelle landbrukspolitiske saker 
og eventuell samanslåing av lokallag. Det vart presisert at 
fylkeslaget ikkje ønsker å vere pådrivar i samanslåingssaker, 
men vil bidra når det er ønske om det. Det møtte 36 perso-
nar. Etter fellesmøtet vart det same kveld på same hotell 
halde eigne årsmøter i tre av Bondelaga: Austefjord og 
Bjørke BL, Volda og Dalsfjord BL og Ørsta BL. 
     Follestaddalen BL hadde eige årsmøte seinare og vedtok 
samanslåing med Ørsta BL. Hjørundfjord BL hadde eige 
årsmøte 31. oktober og fekk ny leiar og nytt styre. 
 
 

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. Styret ser på lokale årsmøter som ein viktig 
arena for meiningsutveksling mellom medlemmer og signal 
frå lokallaga inn til fylkesstyret. 
     På styremøtet i september vart fylkesstyremedlemmene 
og tilsette ved kontoret fordelt for deltaking i årsmøta. På 
grunn av stram økonomi vart dei også i år fordelt på årsmø-
ter i eige nærområde. Slik sparte vi reise- og møtegodt-
gjøring. Resterande lokallag fekk besøk av ein kontortilsett. 
     På styremøtet 3.-4. oktober var det gjennomgang av 
aktuelle tema og ferdigstilling av plansjar til bruk for fore-
drag på årsmøta. 
     Lista over deltaking vart sendt lokallaga i lokallagsbrev i 
september saman med meldingsskjema om val, rapport 
lokallagsarbeid og aktivitetsmidlar, forslag på innkalling og 
sakliste til årsmøte, adresseetikettar og medlemslister. 
     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, 
t.d. fylkesårsmøtet og leiarmøtet. 
     Fylkeslaget har ved årsskiftet oversikt over at det er 
halde årsmøte i 39 lokallag 
     Fylkeslaget sin nye praksis med å sende ut på førehand 
deltaking på årsmøtet verkar positivt for gjennomføring av 
årsmøterunden i M&R Bondelag. 
     På styremøtet 12. og 13. desember ga alle styremed-
lemmer og tilsette ei oppsummering frå møta dei hadde 
vore på, og refererte saker og tema som var drøfta. 
Fylkeslaget har delteke på 33 møter og møtt 37 lokallag: 

 Oddvar Mikkelsen  5 årsmøter 

 Gunnhild Overvoll  4 årsmøter 

 Odd Bjarne Bjørdal  5 årsmøter 

 Petter Melchior   2 årsmøter  

 Vegard Smenes   3 årsmøter 

 Marte Halvorsen   4 årsmøter 

 Arnar Lyche   6 årsmøter 

 Atle Frantzen   1 årsmøte  

 Rose Bergslid   3 årsmøter 

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 
peiker på nokre saker alle bør gjennomføre i løpet av året: 
1. Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fagmøte, 
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 lokal-
samfunnet - saker som arealplanar, forvalting SMIL-midlar, 
samarbeid med andre organisasjonar, representasjon)   
5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 
og grunneigarar er invitert)  
 
 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-
lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2017. Skjemaet 
var hjelp til å planlegge og gjennomføre prioriterte arbeids-
område, og gav grunnlaget for å vurdere tildeling av aktivi-
tetsmidlar, der søknadsfrist var 20. november. Styret ville 
ha tilsendt årsmelding og rekneskap. 
     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. 
     Møre og Romsdal var tildelt kroner 195.890 i aktivitets-
midlar for 2017, som fylkesstyret fordelte på møtet 12.-13. 
desember etter søknad frå 29 lokale Bondelag. 
     Fordelinga var basert på kr. 500 til 28 lag som har uttala 
seg om jordbruksavtala og kr. 500 til 222 prioriterte aktivi-
tetar/tiltak etter skjønn. I tillegg kr. 5.000 til eitt lokallag 
som arrangerte Open Gard, midlar til ekstra deltaking frå 
lokallaga på leiarmøtet, kostnadar for  annonsering av Open 
Gard, utgifter gjennom året til marknadsmateriell i lokalla-
ga, og utgifter til fellesmøte med lokallaga i Ørsta og Volda i 
oktober 2017. 
     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. 
 
 

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 meiner det kan vere muleg å oppnå tettare kon-
takt mellom fylkeslaget og lokallaga sine tillitsvalde ved å 
opprette fadderordning, så omtale nedanfor. 
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FADDERORDNING 
Styremedlemmene i Møre og Romsdal Bondelag vart på 
styremøtet 14. desember 2016  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 dei 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 2017 var det lagt opp til eit 
møte gruppevis mellom fadder og lokallaga, men avlyst 
p.g.a. tidsnaud. 
     På leiarmøtet i Surnadal 3. og 4. november var det fad-
dersamling, der fylkesstyret sin medlemmer møtte sine 
lokallag til samtale. Fylkesstyret oppsummerte med at sam-
linga fungerte meget godt. Det vart utveksla erfaringar om 
lokallagsaktivitetar og tips om samarbeidsaktivitetar. 
 

MØTE MED LOKALLAG PÅ SUNNMØRE 
I forkant av fylkesstyremøtet i Volda 6.-7. april var det invi-
tert til samling for tillitsvalde i Bondelaga på søre, ytre og 
indre Sunnmøre. Det møtte 5 deltakarar frå lokallaga. Tema 
som vart drøfta var samarbeid mellom fylkeslaget og lokal-
laga, korleis styrke det fagleg-politiske arbeidet lokalt, jord-
bruksmelding, jordbruksoppgjeret og val 2017. 
 

VESTNES BL FEKK NÆRINGSPRIS 
Næringsprisen for 2017 i Vestnes vart på kommunestyre-
møtet 18. desember tildelt Vestnes Bondelag. Nyvalt leiar 
Helge Hoem tok mot prisen på vegne av alle medlemmene. 
Ordførar Geir Inge Lien overrakte prisen, ein diplom og ein 
statuett laga av Ola Stavseng. Lien understreka i si tale til 
prisvinnaren at Vestnes er ein viktig landbrukskommune 
med over 90 aktive gardsbruk og 100 årsverk i næringa. 
Verdiskapinga frå landbruket i kommunen er 100 millionar 
kroner. 

 
 

AVLYST UNGE BØNDER SAMLING 
Det var sendt ut invitasjon og program til Unge Bønder-
samling 28.-29. januar 2017 på Hotel Sagafjord på Sæbø i 
Ørsta. Etter flere påminninger, ble samlingen avlyst p.g.a. 
av få påmeldte. Arrangørorganisasjonene Felleskjøpet, Tine, 
Nortura og Bondelaget besluttet å prøve på nytt senere.  
     12. juni ble det holdt planleggingsmøte på Bondelags-
kontoret i Molde med deltakere fra Felleskjøpet, Nortura, 
Tine, Fylkesmannen og Bondelaget.  
     Ny samling er holdt på Stranda med dato 2.-3. februar 
2018 og med over 60 deltakere, gjennomføring basert på 
rundtur med buss Ørskog, Stordal, Stranda og Sykkylven, i 
kombinasjon med ulike gardsbesøk og aktiviteter.  
     Målet er at samling for unge bønder i Møre og Romsdal 
skal være årlig for å bygge nettverk og skape en møteplass 
både for unge etablerte bønder og for de som er på vei inn i 
næringa. 
 

 
Temadag eierskifte i Ørsta 11. februar (Foto: Arild Erlien) 
 

105 PÅ TEMADAGER EIERSKIFTE 
Det er i 2017 holdt to temadager om  
eierskifte i landbruket, som totalt har  
samlet 105 deltakere. 

 Lørdag 11. februar i Ørsta 
med 60 deltakere. 

 Lørdag 11. november i Surnadal 
  med 45 deltakere. 
Fra M&R Bondelag møtte Arild Erlien  
som kursvert på begge kursene. 
     Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl 
sto for faglig innhold. Han er partner i advokatfirmaet 
Øverbø Gjørtz i Molde og samarbeidsadvokat for Møre og 
Romsdal Bondelag. Han har særlige arbeidsområder knytt 
til generasjonsskifte, generell forretningsjus, odelsrett og 
skatt. Han har selv drivet egen gard med dyr i Molde. 
     På temadagen i Ørsta var advokat Cathrin Lid Heilund 
ved Øverbø Gjørtz sitt avdelingskontor i Ørsta tilstede deler 
av dagen og hadde orientering om noen tema. 
     Temadagene 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. Rødstøl påpekte at et eierskifte ofte er et «skif-
te» i levende live, og da er kommunikasjon, kommunikasjon 
og kommunikasjon det viktigste. 
     Målgruppe for temadagene var alle som skal inn i eller er 
inne i en eierskifteprosess. Selve prosessen kan ta lang tid 
og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte parter, 
unge og eldre generasjon. Fra mange familier var begge 
generasjonene tilstede, og det deltok også regnskapsførere 
og tilsette ved landbrukskontor. 
 

 
Temadag eierskifte i Surnadal 11. november 

(Foto: Arild Erlien). 
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Innledere på næringskonferansen 3. mars: F.v. Lars Petter Bartnes, Marielle Vink de Roos, Gunnar Waagen, Solveig Haglund, 

Oscar Hovde Berntsen, Bjørn Egil Flø og Dag Jørund Lønning. (Foto: Arild Erlien) 
 

 
Henning Sommerro med «av moll er du komen!» 

 

180 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det fredag 3. mars kl. 10.00 – 16.15 
næringskonferanse med tema «Landbruk skaper mangfold» 
med 180 deltakere i Bankettsalen på Alexandra Hotell. 
     Hovedtema var bonden som næringsutvikler. Landbruket 
og bygdesamfunnet har noen kvaliteter som utvikler skape-
revnen i folk. 
     Dette er den årlig møteplass der hele landbruket i Møre 
og Romsdal samles til dialog og inspirasjon, og er et samar-
beid mellom faglagene og Fylkesmannen og inngår som en 
del av faglagenes fylkesårsmøter. Konferansens felleskost-
nader dekkes av Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer, landbrukskontorene, og andre som 
har et varmt hjerte for norsk landbruk.  
     Møteledere var Kristin Sørheim og Rose Bergslid. 

     Komponist, musiker og professor ved NTNU, Henning 
Sommerro fra Surnadal, dro i gang konferansen med mu-
sikkinnslag og fortellingen om av moll er du komen!  
     Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, tok for seg 
at norsk landbruk er mer enn liter melk og kilo kjøtt. Styre-
medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Marielle Vink de 
Roos, snakket om hvordan vi bevarer mangfoldet i disse 
ensrettingstider. 
     Deretter var det de gode eksemplene: Solveig Haglund 
fra Oppistua Øye i Surnadal om Inn på tunet og gården som 
mestringsarena, oppfinner og gründer i Nofence AS, Oscar 
Hovde Berntsen, om norsk beiteteknologi i anmarsj og 
Gunnar Waagen om Tingvollost og et osteeventyr. 
     For å analysere og se på framtidsutsiktene, snakket fors-
ker i Nibio, Bjørn Egil Flø, om som vi sår – om lite og stort i 
jordbruket, mens professor og rektor ved Høgskolen for 
landbruk og bygdeutvikling, Dag Jørund Lønning, tok for 
seg den gode landbrukspolitikken - om landbruk, mangfold, 
nyskaping og fellesskap. 
     Konferansen ble avsluttet med politikerdiskusjon om 
hvordan vi dyrker mangfoldet i landbruket. I panelet deltok 
førstekandidat til stortingsvalget, Steinar Reiten (KrF), 
Averøy, fylkesleder Frank Sve (Frp), Stranda, stortingsre-
presentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stortingsrepresen-
tant Helge Orten (H), Midsund, stortingsrepresentant Else-
May Botten (Ap), Molde, førstekandidat til stortingsvalget, 
Lage Nøst (MDG), Molde, førstekandidat til stortingsvalget 
Yvonne Wold (SV), Rauma og stortingsrepresentant Pål 
Farstad (V), Kristiansund. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, opp-
summerte konferansen. 

 

 

Politikerpanelet:  
Fra venstre:  
Steinar Reiten (KrF), 
Frank Sve (Frp), 
Jenny Klinge (Sp), 
Helge Orten (H), 
Else-May Botten (Ap), 
Lage Nøst (MDG), 
Yvonne Wold (SV), 
Pål Farstad (V). 
(Foto: Arild Erlien). 
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T.v.: Besøk hos Svein Sylte (i blå jakke).           Til høyre besøk hos Guro Aarnes (i stigen) og Finn Erling Vold (Foto: Arild Erlien). 
 

LEDERMØTET I SURNADAL 
Ledermøtet ble holdt fredag 3. og lørdag 4. november på 
Thon Hotell Vårsøg i Surnadal. Det ble et faglig og sosialt 
vellykket ledermøte med mye faglig påfyll, motivasjon og 
inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.  
     Totalt deltok det 57 personer. Av disse 41 tillitsvalgte fra 
23 lokale bondelag, 10 tillitsvalgte/tilsette fra fylkesstyret/-
kontoret, leder valgnemnda og 5 innledere/gjester.  
     9 lokale Bondelag stilte med to eller flere deltakere, 
totalt 18 personer ekstra. Som en viktig del av Bondelagets 
satsing på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, oppmo-
det fylkeslaget i invitasjonen alle lokale Bondelag om å 
møte med så mange styremedlemmer som mulig. Kostna-
der ved ekstra deltakelse fra lokallagene utover en deltaker 
dekkes av Aktive Lokallagsmidler. 

 Fylkesleder Oddvar Mikkelsen ønsket velkommen. I ord 
og bilder presenterte han heimkommunen sin. 

 Rådgiver Rose Bergslid ga en hyllest og begeistringstale 
til bonden gjennom sin «pep-talk»-innledning om «når 
sant skal sies». Hun sammenlignet bonden med ei stor 
malmfuru. – Den blir bare bedre og bedre med åra og 
det er kvalitet i alle ledd! - Jeg elsker bonden! 

 Fredag var det to gardsbesøk. Først hos Svein Sylte som 
har kylling og korn på Sylte midt i flatbygda. Dette var to 
ukjente produksjoner for de fleste av deltakerne. 
Neste stopp var gardsbesøk hos Guro Aarnes og Finn Er-
ling Vold på Årnes. Begge to er sammen om gardsdrifta, 
driver med melk, har gradvis bygd ut bruket og driver nå 
det meste av jorda omkring seg.  

 Før middag ga forfatter Svein Sæter fra Surnadal et godt 
 
 

innblikk i livet til Kleivakongen Hans Hyldbakk, i foredra-
get «Vårsøg i 100», omtalt som dikter og desperado. 

 Lørdag orienterte org.-sjef Arnar Lyche om de dagsak-
tuelle sakene gjødselsvareforskrift og myrdyrking. 

 Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, Østfold, 
innledet om viktige nærings- og fagligpolitiske saker. 

 Hva vil Bondelaget?  Og hvordan vil vi framstå? Slik 
kommuniserer vi norsk landbruk v/ rådgiver i kommuni-
kasjonsavdelingen i Norges Bondelag, Guro Bjørnstad. 

 Fylkesleder Oddvar Mikkelsen innledet til debatt om 
politisk arbeid – hvordan gjør vi det. 

 Hvordan skape liv i lokallaget? var leder i Molde Bonde-
lag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, utfordret å fortelle om.  

 Siste tema var medlemsverving. Først ved nestleder i 
Norges Bondelag, Bjørn Gimming, om at november er 
vervemåned i Bondelaget, lokallagsleder Konrad Johan 
Kongshaug presenterte hvordan de gjør vervearbeidet i 
Averøy Bondelag, og nestleder i M&R Bondelag, Gunn-
hild Overvoll, om forventninger til arbeidet i lokallaga. 

 

 
F.v: Bjørn Gimming, Oddvar Mikkelsen og Guro Bjørnstad. 

  
Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård.                               Leder i Averøy Bondelag, Konrad Johan Kongshaug. 
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Odd Bjarne Bjørdal (t.v.) overrakte på årsmøtet ryddesag 
til landbruksminister Jon Georg Dale (Foto: Arnar Lyche) 

 

ÅRSMØTE NORGES BONDELAG 
ble holdt i Sarpsborg 14. og 15. juni. Utsendinger fra Møre 
og Romsdal var foruten fylkesleder Oddvar Mikkelsen de 
årsmøtevalgte utsendingene Gunnhild Overvoll, Petter 
Melchior, Vegard Smenes, Odd Bjarne Bjørdal, Marte Halv-
orsen og Grete Skar Misfjord (møtte som vara for Tore 
Våde). (Se bilde av utsendingene på side 2) 
     Arnar Lyche møtte som organisasjonssjef. Arne Magnus 
Aasen, Tingvoll, deltok som ordstyrer i årsmøtet. Oddveig 
Gikling-Bjørnå, Sunndal, møtte fra Nortura som styremed-
lem i Norges Bondelag. 
     Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som 
leder. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, ble gjenvalgt som 
styremedlem. Hun representerer Nortura i Bondelagsstyret 
som styremedlem i Nortura sentralt. Tidligere fylkesbonde-
lagsleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjenvalgt som 
ordfører i årsmøtet, og møter da fast ved styrebordet i 
Norges Bondelag.  
     ”Bondetinget” samlet 300 andre delegater og gjester, 
deriblant landbruks- og matminister Jon Georg Dale, Volda. 
     Bruddet i jordbruksforhandlingene og at stortingsflertal-
let ønsker å sende jordbruket og staten tilbake til forhand-
lingsbordet ble grundig diskutert på bondetinget. Fylkesle-
der Oddvar Mikkelsen, Surnadal, mente det er viktig å sette 
en del klare premisser, men at vi må gå i «fordelingsdrøf-
tinger» for å være med å påvirke. Petter Melchior, Norddal, 
var bekymret for at dersom Bondelaget går i forhandlinger 
og drøftinger med staten, aksepterer vi samtidig inntekts-
målet som stortingsflertallet setter.  
     Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, overrakte fra talerstolen gave 
til landbruksminister Jon Georg Dale: - Jeg vil gi deg ei ryd-
desag som du kan bruke til å holde kulturlandskapet ved 
like heime i Dalsfjorden i Volda når du blir arbeidsledig etter 
valget til høsten, sa Odd Bjarne Bjørdal. 
     Vegard Smenes, Averøy, tok opp gåseproblematikk, 
Marte Halvorsen, Halsa, løftet fram hjorteforvaltninga i sitt 
innlegg, og Gunnhild Overvoll, Stranda, holdt innlegg om 
budsjettet og bemanning i organisasjonen. 

Valgnemnda 
Møre og Romsdal har medlem i valgnemnda for Norges 
Bondelag 2017 og 2018 for fylkene Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag og Nord-Trøndelag. Gunnhild Overvoll er valgt 
som medlem og Oddvar Mikkelsen som vara. Kari Redse 
Håskjold, Volda, er Nortura sin representant i valgnemnda. 

 
Forelesere på skattekurset: Fra venstre rådgiver Gry-Heidi 
Ruud-Wethal, advokat Marta Melby, fagsjef skatt/advokat 
Mari Cesilie Gjølstad og avdelingssjef i avdeling for regn-
skap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, Arnstein 

Tveito. (Foto: Arild Erlien). 
 

KURS FOR REGNSKAPSKONTOR 
Over 80 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal 
som har samarbeid med Bondelaget var 20.-22. november 
på Scandic Seilet Hotel i Molde til det årlige tema- og skat-
tekurset. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppda-
tering på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områ-
der. Kursvert fra M&R Bondelag: Arild Erlien. 

Temakurs om merverdiavgift 
Samlinga mandag 20. november var temadag om «Merver-
diavgift - mange muligheter og fallgruver» med 41 deltake-
re. Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag 
og Økonomiforbundet. Terje Bakke, senior manager i Ernst 
& Young Advokatfirma AS, var foreleser.  
     Kurset omhandlet reglene for behandling av merverdiav-
gift som stadig er under endring, og praktiseringen av re-
gelverket er i mange tilfeller svært komplisert og tidkreven-
de. Feil kan medføre store økonomiske konsekvenser for 
kundene. Kurset satte deltakerne i bedre stand til å gjen-
nomføre avgiftsbehandlingen på en korrekt måte. 

Skattekurs 
Tirsdag 21. og onsdag 22. november var det skattekurs for 
80 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regns-
kapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, 
og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av 
regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. 
     Kurset gir bred gjennomgang av relevante skatte- og 
avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførere er faglig opp-
datert til årsoppgjøret. Kurset er oppdateringskurs med 
fokus på regnskap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom 
eksempler er tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag. 
     Forelesere var fagsjef skatt/advokat Mari Cesilie Gjøl-
stad og avdelingssjef i avdeling for regnskap og juridisk 
service (RJS) i Norges Bondelag, Arnstein Tveito. De hadde 
med seg som forelesere to nyansatte ved avdelingen; ad-
vokat Marta Melby og rådgiver Gry-Heidi Ruud-Wethal. 
     Tema på kurset var: Skatte- og avgiftsopplegget for 2017. 
Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål. Vedlikehold og på-
kostning. Erstatninger. Aksjeloven. Skogbeskatning. Person-
forsikringer for bonden. Aktuelle merverdiavgiftsspørsmål. 
Statsbudsjettet 2018. 

Liste samarbeidende regnskapskontor - se side 65.
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Fylkesstyrene i Akershus og Møre og Romsdal var på gardsbesøk i Volda og Ørsta 3. og 4. oktober.  

Bildet til venstre: Alle deltakerne i gardstunet hos geitebonde Hogne Homberset (bak t.v.) i Volda. Bildet til høyre: Tore Våde, 
og Hege Eline og Tormod Slåttelid i tunet på et brattlendt Vestlandsbruk i Austefjorden. (Foto: Arild Erlien). 

 

AKERSHUS-BØNDER BESØKTE 
MØRE OG ROMSDAL 
Møre og Romsdal Bondelag var 3. - 4. oktober vertskap for 
styret i Akershus Bondelag. Det var felles styremøte og 
overnatting på Sagafjord Hotell på Sæbø i Ørsta, og flere 
gardsbesøk i Ørsta og Volda. Totalt deltok det 18 personer 
med ni personer fra hvert fylkeslag. 
     Bakgrunnen for samlinga var bl.a. diskusjonen i Bonde-
bladet året før mellom fylkeslederne Sigurd Enger i Akers-
hus og Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal om at fylkes-
lagene har ulikt syn på deler av landbrukspolitikken, blant 
annet om korn og kraftfor. 
     Første stopp 3. oktober var gardsbesøk hos geitebonde 
Hogne Homberset i Volda. Han driver et brattlendt bruk 
med rundt 250 mjølkegeiter på garden. 
     I Austefjorden besøkte fylkesstyrene et typisk brattlendt 
Vestlandsbruk, et 10-kyrs mjølkebruk hos Hege Eline og 
Tormod Slåttelid. Hege er bonden, men har også halv stil-
ling utenom. Tormod er i fullt arbeid utenom og bruker all 
fritid på garden. Her deltok også nabobonde Tore Våde 
med mjølkekvote på 180 tonn. Han har skrinlagt planlagte 
investeringer og nybygging p.g.a. usikkerhet med økonomi. 
     I Bjørkeområdet var første stopp på geitebruket til Ragna 
og Magnus Skjerdal på Leira, og med fokus på sistebonde-
effekten. Det er langt til neste bonde. Hva skjer i bygdene 
den dagen dyrene ikke lenger er på beite og steller kultur-
landskapet. De håper sønnen Lidvin vil drive bruket videre, 
men er ennå ikke sikker på hvor lenge det blir. 

     Før båttur ut fjorden til Sæbø, besøkte de bygda Viddal. 
Nina Viddal fortalte om oppbygging av vingard med ver-
dens nordligste produksjon av musserende vin. I 2015 flyt-
tet hun til slektsgarden i Hjørundfjorden. Vinplantene har 
kommet i jorda. Hun håper om ikke alt for lenge å kunne 
prøvesmake de første boblende vindråpene. 
     Før middag på Sagafjord Hotell viste leder i Hjørundfjord 
Bondelag, Knut Hustad, bilder fra fjord og fjell i Hjørund-
fjorden om sine mange sommer- og vinterturer i området. 
     Onsdag 4. oktober startet de to fylkesstyrene med egne 
styremøter.  
     Deretter fellesmøte der flere aktuelle landbrukspolitiske 
saker og utfordringer ble tatt opp til drøfting. Rådgiver Rose 
Bergslid orienterte om sine tanker om et effektivt Vestland-
sjordbruk med sitt foredrag hun hadde kalt fra Molde til 
Marokko med møkk. Deretter drøftet de kanaliseringspoli-
tikken, om korn og kraftfor. Fylkesleder Sigurd Enger i 
Akershus og organisasjonssjef Arnar Lyche i Møre og Roms-
dal er begge med i ei arbeidsgruppe i Norges Bondelag som 
arbeider med gjødselsvareforskriften, og orienterte om 
dette arbeidet. Siste tema var myrdyrking. 
     Fylkesstyrene besøkte onsdag ettermiddag setra til fyl-
kesstyremedlem Odd Bjarne Bjørdal, og gardsbruket hans i 
Bjørdalen. I 2015 tok han i bruk nytt ammekufjøs på 250 m² 
med plass til 25 storfe. I tillegg har han nærmere 200 vinter-
fora sauer i sauefjøset, og er Ørstas største sauebonde. 
     Akershusbesøket ble avsluttet i Ivar Aasen-tunet i Ørsta. 
Med omvisning og gjennom en 20-minutters lang film fikk 
følget et godt innblikk i både den gamle bondekulturen og 
om det store arbeidet Ivar Aasen la ned. 

 

  
Nina Viddal fortalte om sin vingard (Foto: Arild Erlien)               Lidvin (t.v.), Ragna og Magnus Skjerdal (Foto: Arild Erlien) 
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4.3 Jordbruksforhandlingene 
 

Tirsdag 16. mai kl. 16.00 ble det brudd mellom faglagene 
og staten om jordbruksavtale.  
     Jordbrukets krav lagt fram tirsdag 25. april. Det hadde 
ei ramme på 1450 millioner kroner. Budsjettoverføringer 
utgjorde 1150 millioner kroner, mens økte målpriser ut-
gjorde 150 millioner kroner av ramma. Det gir en inntekts-
økning på 31.700 kroner per årsverk. 
     Statens tilbud lagt fram fredag 5. mai med ei ramme på 
410 millioner kroner. 170 millioner kroner av dette var 
budsjettmidler, og økte målpriser utgjorde 150 millioner 
kroner. Det gir inntektsøkning på vel 8100 kroner pr årsverk 
 

Telefonmøter 
 Telefonmøte fylkesstyret og lokallagslederne fredag  

5. mai kl 20.30-21.30 om Statens tilbud. Totalt 32 per-
soner deltok. De fleste som hadde ordet rådet Norges 
Bondelag å gå i forhandlinger. 

 Telefonmøte fylkesstyret og ansatte tirsdag 16. mai kl 
20.00-21.00 om brudd i jordbruksforhandlingene. Styret 
drøftet aksjoner og markeringer iverksatt umiddelbart. 

 

Aksjonene etter forhandlingsbruddet startet om 

kvelden tirsdag 16. mai og avsluttet i Oslo tirsdag 23. mai. 
 

Materiell og plakater 
Plakater ble distribuert i 2015 «Stopp – snu» og i 2016 «La 
oss lage maten din» og «Norge treng bonden» til lokallags-
ledere og til en del sentrale tettsteder i fylket.  
     I 2016 fikk også alle lokallagsledere tilsendt 520 klistre-
merker «La oss lage maten din» for butikkaksjoner. 
     I 2016 fikk de fleste lokale Bondelag fylkeslagets nye 
plakater «Ja vi elsker dette landet» i 2 varianter: «Bondens 
trengs!» og «Ikke la det gro igjen!» 
     Fylkeskontoret mottok 11. mai 2017 fra Norges Bondelag 
nye plakater med tekst «Det er langt fra ei grøft til et løft».  

Aksjonsplaner 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges 
Bondelag laget aksjonsplaner. Styret diskuterte på flere 
styremøter i forkant av forhandlingene aksjonsplaner og 
aktiviteter ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlinge-
ne. Fylkeslagets plan var sendt inn til Norges Bondelag.  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var medlem i aksjonsut-
valget til Norges Bondelag 
     Fylkeskontoret sendte 8. mai fortrolig skriv om aktivite-
ter ved et eventuelt brudd til lokallagslederne, og materi-
ell/plakater var distribuert til lokallagsledere og til en del 
sentrale tettsteder i fylket. 
     I perioden 8.-12. mai var organisasjonssjef Arnar Lyche i 
kontakt med de fleste lokallagsledere og fylkesstyremed-
lemmer. Det klare inntrykk var at lokallagene så muligheten 
for brudd og var klare til å aksjonere om så skjedde. 
 

Gjennomføring i Møre og Romsdal: 
Fordi bruddet først kom tirsdag 16. mai kl 16.00, ble det få 
spontane aksjoner samme dag. Men Sunndal Bondelag 
hadde spontanaksjon på Sunndalsøra kun få timer etter 
bruddet. På kort varsel og midt i fjøstida samlet de 12 bøn-
der. Dette ga flere medieoppslag i nettaviser samme kveld. 
     Torsdag 18. mai var det markeringer og aksjoner i flere 
tettsteder. Plakater og bannere kom opp over hele fylket, 
og det var mobilisering i sosiale medier. Det var butikkak-
sjoner der klistremerkene «La oss lage maten din» ble satt 
på produkter i butikkhyllene. 
    Det var også lokale aksjoner fredag 19. og lørdag 20. mai. 
Fylkeskontoret fikk tilsendt mange bilder av opphengte 
plakater, og fra markeringer og butikkaksjoner, som ble lagt 
ut på hjemmesida. Gjennomføringen av aksjonene gikk 
rimelig bra. Aksjonsplanen fungerte bra. Totalt aksjonerte 
ca 25 lokallag i dagene etter bruddet med mye godt enga-

sjement og mange fine presseoppslag   (Se presseklipp)  



31 

  
Fra blokaden ved H. I. Gjørtz i Sula. F.v.: Gunnar Hauge, 
Skodje, Vegard Lystad, Ørsta, Petter Arne Ekroll, Skodje, 
Eli Sjåstad, Ørskog, Rolf Otto Blindheim, Giske, Jorunn 

Solnørdal Myren, Ørskog, Knut Ivar Bøe, Ørskog, Gunnhild 
Overvoll, Stranda, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Jakob Rørvik, 

Giske, Karl Arne Austnes, Giske, Per Kristian Gjerde, 
Stranda, Ørjan Stenerud Giske og Marius Furnes Giske 

(Foto: Arnar Lyche). 

Fra Asko i Årødalen i Molde: F. v.: Vegard Smenes, Averøy, 
Atle Frantzen, Molde, Ole Lillebostad, Molde, Solrunn Hol, 
Fræna, Simen Myrseth, Molde, Andreas Aarset, Gjemnes, 
Sjur Malmedal, Fræna, Ronald Slemmen, Fræna, Arnfinn 
Gustad, Averøy, Olav Gustad, Averøy, Kjersti Ellingsgård, 
Molde Gunnar Flore, Fræna, Oddvar Mikkelsen, Surnadal, 

Bjørn Erik Rånes, Averøy og Tormod Sylte, Fræna.  
(Foto: Arild Erlien). 

 

Blokkerte Asko i Molde og Sula 
Møre og Romsdal Bondelag blokkerte i morgentimene fre-
dag 19. mai lagrene til Asko i Årødalen i Molde og H. I. 
Gjørtz i Sula utenfor Ålesund. Med traktorer og 15 bønder 
på hvert sted var det full stopp i utkjøringen av mat til dag-
ligvarebutikkene i tre timer. Blokaden ble etablert kl 06.00, 
og avsluttet etter tre timer kl 09.00. 
     På grunn av bruddet i jordbruksforhandlingene ble det 
gjennomført blokader av lagrene til de tre dagligvarekjede-
ne Rema, Coop og Norgesgruppen, totalt 25 lager over hele 
landet. To av disse var i Møre og Romsdal.  

     Blokadeansvarlig ved H. I. Gjørtz i Sula var fylkesstyre-
medlem Odd Bjarne Bjørdal, mens nestleder Gunnhild 
Overvoll hadde hovedansvar for kommunikasjon utad. Til 
blokaden her kom det bønder fra Giske, Skodje, Ørsta, Ør-
skog og Stranda. I Sula var pressen fraværende. 
     Ved blokaden av anlegget til Asko i Årødalen i Molde var 
fylkesstyremedlem Vegard Smenes blokadeansvarlig, og 
fylkesleder Oddvar Mikkelsen tok seg av henvendelser fra 
media. Her stilte det opp bønder fra Molde, Fræna, Gjem-
nes og Averøy. NRK Møre og Romsdal sendte direkte fra 
Årødalen med flere innslag og intervjuer mellom kl. 06 og 
09 på både lokalradioen og NRK sentralt.  
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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 i andre kapitel i årsmeldinga). 
     Landbruk var tema på mange fylkesårsmøter i de politis-
ke partiene, i fylkesutvalget og blant ordførere som tok opp 
landbruk overfor sine sentrale politikere/parti.  
     Oddvar Mikkelsen orienterte 19. mai om forhandlingene 
på ei ordfører- og varaordfører-samling i Arbeiderpartiet. 
     20. mai oppmodet Surnadal-ordfører Lilly Gunn Nyheim 
alle landets ordførere til opprop for å støtte bøndene sitt 
krav om et bedre jordbruksoppgjør.  
     Alle partier unntatt Høyre og Frp stilte seg bak en utta-
lelse fra Surnadal kommune om å gi bøndene et bedre 
landbruksoppgjør. 
     Tidligere statssekretær i Landbruksdepartementet, Rin-
dals-ordfører Ola T. Heggem (Sp), ga landbruket sin fulle 
støtte da han stilte opp sammen med Rindal Bondelag. 
     Flere i fylkesstyret og lokallagsledere hadde oppslag 
etter kontakt med avisredaksjoner før og etter at statens 
tilbud var lagt fram, og etter inngått avtale, med fokus på 
landbrukets krav og jordbruksforhandlingene.  
     Fylkeslagets pressemeldinger ble tatt inn i avisene eller 
fulgt opp redaksjonelt med intervju bl.a. med fylkesleder. 
 
 

Oppsummering i fylkesstyret: 
På styremøte 1. juni oppsummerte styret i Møre og Roms-
dal Bondelag årets jordbruksforhandlinger: 
     Møre og Romsdal Bondelag støtter bruddet i jordbruks-
forhandlingene. Avstanden mellom tilbudet fra Staten og 
føringene til forhandlingsutvalget som ble lagt i resolusjo-
nen fra representantskapet i Bondelaget, ble for stor.  

     Fylkesstyret er fornøyd med gjennomføringa av aksjone-
ne, oppslutninga og mediedekninga, og at lokallag og bøn-
der på eget initiativ setter i gang tiltak i tillegg til det som er 
planlagt av fylkeslaget og Norges Bondelag. Godt gjennom-
slag i media har synliggjort landbrukets krav.  
     Fylkesstyret mener tilgangen til aksjonsmateriell for 
lokallag og fylkeslaget kunne vært bedre, både i mengde og 
m.h.t. bestilling/leveringstid. 
     Fylkesleder har gjennom samarbeidet mellom de tre 
Bondelagene på Vestlandet bidratt til å få fram behovet for 
å satse på små og mellomstore bruk på Vestlandet i årets 
jordbruksoppgjør. 
 
 

Telefonmøte fordelingsforhandlingene 
27. juni ble det holdt telefonmøte i fylkesstyret om at land-
bruket var enig med staten om ei fordeling av midlene i 
tråd med føringene fra Stortinget. 
     Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre 
vedtok 16. juni en jordbruksavtale med ei ramme på 625 
millioner kroner. Samtidig vedtok partiene målprisene som 
skal gjelde fra 1. juli, og de gav partene i jordbruksforhand-
lingene i oppgave å fordele de resterende midlene. 26. juni 
ble bondeorganisasjonene og staten enige om fordelinga av 
den økonomiske ramma Stortinget vedtok 16. juni. 
     Fylkesstyret konkluderte med følgende: Styret ikke for-
nøyd. Regjeringas landbrukspolitikk er parkert. Ikke tetting 
av inntektsgapet som Stortinget har vedtatt. Stortinget ikke 
fulgt opp sin egen landbruksmelding. Landbruket har tatt 
brudd. Ikke greid å snu det som det bør være. 
     Etter telefonstyremøtet 27. juni ble pressemelding sendt 
ut: Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga (se nedenfor)
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Pressemeldinger og mediaomtale frå 
M&R Bondelag om krav og tilbod: 
 NRK Møre og Romsdal 26. april: Oddvar Mikkelsen: 

Vestlandsbonden prioritert i jordbrukskrava 

 Pressemelding 5. mai om statens tilbud: Regjeringa 
viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk! 

 Pressemelding 16. mai om brudd i forhandlingene: 
Ingen satsing på landbruket! 

 Innlegg Aftenposten 26. mai fra leder Oddvar Mikkel-
sen: Aftenposten, Ingunn Foss og jordbruksoppgjøret 

 Pressemelding 27. juni om fordelingsforhandlingene: 
Oppfyller ikkje måla i landbruksmeldinga 

 

Vestlandsbonden prioritert i  
jordbrukskrava 
Bondeorganisasjonene i Møre og Romsdal er fornøyde med 
at krava i jordbruksoppgjøret vektlegger Vestlandsbonden 
og små og mellomstore bruk. Kravet er på 1,45 milliarder, 
og tetter inntektsgapet med andre grupper. 
     – Jeg syns det er et godt krav fra bondeorganisasjonene, 
sier fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. Vi er ei 
lavinntektsgruppe, så at vi stiller et relativt høyt krav er 
bare rimelig og på sin plass. Kravet er godt tilpassa M&R. 
     Bondelagsleder Oddvar Mikkelsen trekker fram to krav 
som styrker bønder i Møre og Romsdal. Det ene er at areal 
som går ut av drift på Vestlandet og i Nord-Norge skal vekt-
legges, og at de mindre gårdsbruka skal prioriteres, etter at 
større bruk de foregående år har fått mest.  

(NRK Møre og Romsdal 26. april) 
 

Regjeringa viser ingen vilje til å  
oppfylle vedtatt politikk! 
- Statens tilbud i jordbruksoppgjøret svarer ikke på oppga-
vene i den ferske Stortingsmeldinga om landbruk, sier leder 
i M&R Bondelag Oddvar Mikkelsen. Her har Stortinget gitt 
regjeringa klar bestilling om et mangfoldig landbruk. 
     Stortinget har fastsatt mål om å redusere inntektsgapet 
mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste 
virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Re-
gjeringa svarer med å tilby landbruket en lavere inntekts-
vekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle 
vedtatt politikk, sier Mikkelsen om statens tilbud som ble 
lagt fram 5. mai. 
     Regjeringa viser heller ingen ambisjoner om å løfte de 
små og mellomstore brukene, sier fylkeslederen. For vest-
landslandbruket, som inntektsmessig har sakket etter i 
forhold til resten av landet, er dette spesielt viktig.  
     I praksis svekkes også velferdsordningene både for sjuk-
dom og ferieordninger. For å rekruttere unge inn i yrket er 
det helt avgjørende med gode velferdsordninger, avslutter 
leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 5. mai) 
 

Ingen satsing på landbruket! 
- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, og 
følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk. Vi kan ikke 
skrive under på en avtale som svekker norsk matproduk-

sjon, sier leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen. Jord-
bruket har forhandlet med staten siden 5. mai. Fredag 16 
mai varsla jordbruket at de bryter årets forhandlinger. 
     - Stortinget har fastsatt mål om å redusere inntektsgapet 
mellom landbruket og andre grupper. Det er det viktigste 
virkemidlet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regje-
ringa svarte med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst 
enn andre grupper. De viste ingen vilje til å møte oss på 
dette punktet, og da var det ikke mulig å bli enig om en 
jordbruksavtale, sier Mikkelsen. 
     Regjeringa viste heller ingen ambisjoner om å løfte de 
små og mellomstore brukene, sier fylkeslederen. For Vest-
landslandbruket, som inntektsmessig har sakket etter i 
forhold til resten av landet, er dette spesielt viktig.  
     Når jordbrukets organisasjoner nå har brutt årets jord-
bruksforhandlinger, går tilbudet fra regjeringa videre til 
Stortinget, som skal vedta jordbruksoppgjøret for 2017.  
     - Jeg forventer at Stortinget nå griper muligheten til å 
avklare hvilken vei landbruket skal ta inn i framtida og gjør 
de endringer som er nødvendig for å få årets oppgjør i tråd 
med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk, avslutter fylkes-
leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 16. mai) 
 

Aftenposten, Ingunn Foss og 
jordbruksoppgjøret 
Det er ingen grunn til å mene at en inngripen fra Stortinget i 
årets jordbruksoppgjør vil svekke jordbruksforhandlingene 
som institusjon. Stortinget må tydeliggjøre sin intensjon bak 
inntektsmålet i nylig vedtatt jordbruksmelding. 
     Det er påfallende stor bekymring både Aftenpostens 
leder og Høyres jordbrukspolitiske talskvinne Ingunn Foss 
nærer for jordbruksforhandlingenes fremtid dersom Stor-
tinget skulle finne på å endre på statens (regjeringens) 
tilbud til bøndene etter at det er brudd i forhandlingene. 
For det første er det slik at det kun er i en situasjon der 
regjeringen fører en jordbrukspolitikk som ligger ute på en 
av de politiske fløyene at det kan tenkes at statens tilbud vil 
bli endret av Stortinget. Ved en flertallsregjering vil tilbudet 
bli banket igjennom. Det samme vil skje under en mindre-
tallsregjering som fører en jordbrukspolitikk som ligger 
nært det politiske sentrum. Kun i en situasjon som dagens 
der regjeringen fremmer en jordbrukspolitikk som flertallet 
på Stortinget er fundamentalt uenige i vil det være aktuelt 
at Stortinget griper inn og gjør endringer i tilbudet ved et 
forhandlingsbrudd. 
     Partiet Høyre har heller ikke vært fremmede for dette 
tidligere. Sist i 2014 da Listhaug tilbød bøndene en så dårlig 
avtale at Stortingsgruppene til regjeringspartiene selv gikk i 
forhandlinger med støttepartiene om en felles plattform 
som kunne bli vedtatt med de fire partienes stemmer. 
     Også i 1987 gikk Høyre rett i strupen på Ap-regjeringen 
og daværende landbruksminister Gunnhild Øyangen. Rolf 
Presthus (han må vel regnes blant Høyres mange heders-
menn) uttalte fra Stortingets talerstol: «Regjeringen har 
klart brutt med Stortingets forutsetning om at bøndenes 
inntekter skal ligge på et nivå som gir likestilling mellom 
yrkesutøverne i landbruket og industrien.» og videre: «.. en 
vil holde fast ved den etablerte målsettingen for inntekter i 
landbruket" 
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     I en situasjon der Stortinget nettopp har vedtatt et nytt 
inntektsmål og andre overordnede føringer for framtidig 
jordbrukspolitikk bør man kunne forvente av en seriøs avis 
som Aftenposten og av Høyre som et ansvarlig parti at de 
forholder seg ryddig til flertallsvedtak i Stortinget.  
     Det er nødvendig at Stortinget klargjør om målsettingen 
om reduksjon i inntektsforskjell mellom landbruket og 
andre grupper innebærer færre kroner i forskjell (jordbru-
kets tolkning) eller om prosentvis større inntektsvekst men 
likevel økning i forskjell målt i kroner (regjeringens tolkning) 
er nok til å oppfylle Stortingets intensjon. 

(Leserinnlegg i Aftenposten av fylkesleder Oddvar 
Mikkelsen 26. mai) 
 

Oppfyller ikkje måla i  
landbruksmeldinga 
Bondeorganisasjonane braut i mai årets jordbruksforhand-
lingar fordi statens tilbod ikkje ga rom for dei nødvendige 
satsingane som må til for å sikre rekruttering til næringa og 
for å oppfylle måla i den nye stortingsmeldinga om jordbru-
ket.  
     Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bonde-
lag seier at sjølv om landbruket 26. juni vart einige med 
staten om ei fordeling av midlane i tråd med føringane frå 
Stortinget, er det ikkje i år inngått ei ordinær jordbruksavta-
le med staten. Det er Stortinget som med knappast mogleg 
fleirtal beståande av Høgre, Framstegspartiet og Venstre 
som har vedteke målprisar og budsjettramme i årets jord-
bruksavtale. 
     - Budsjettramma gir etter vår meining ikkje rom for å 
oppfylle måla om inntektsutvikling, produksjonsauke basert 
på norske ressursar og satsing på jordbruk over heile landet 
som ligg i stortingsmeldinga, seier Oddvar Mikkelsen, fyl-
kesleiar i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Stortinget overlot til forhandlingspartane å fordele ved-
tatt budsjettramme. Mikkelsen meiner jordbrukets for-
handlingsutval har gjort ein god jobb med å snu viktige 
delar av landbruksminister Jon Georg Dales politikk.  
     - Sjølv om vi har oppnådd å vri delar av den knappe 
ramma over til tydelegare prioritering av dei mindre bruka 
og noko meir distriktssatsing, så er ikkje dette nok til å mot-
verke den negative utviklinga i jordbruket i fylket. Bøndene 
vil neste år få mindre inntektsauke enn andre grupper, stikk 
i strid med formuleringa i stortingsmeldinga. 
     - Alt i alt vart fordelinga av midlane ganske god, og vi får 
meir tilskot til grøfting, noko som er eit godt klimatiltak. Vi 
beheld beitetilskot på innmark med litt redusert sats, vi 
aukar tilskotet på utmark, vi beheld målprisen på svinekjøt 
og vi får noko meir midlar til investeringar med inntil 35 % 
tilskot. Vi er mindre fornøgd med at dei lettare sauerasane 
og storferasane vil få mindre kvalitetstilskot på kjøt, og at 
grasprodusentane på sentrale Austlandet får redusert are-
altilskot. Den ekstra satsinga vi kravde for dei mindre mjøl-
ke- og ammekubruka i Vestlandsfylka fikk vi ikkje til med 
den ramma Venstre fikk gjennomslag for, seier Mikkelsen. 
     No håpar han at landbruk, matproduksjon og kultur-
landskap blir tema i valkampen. - Landbruk er for viktig til at 
berre bønder skal vere opptekne av det, avsluttar Oddvar 
Mikkelsen. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 27. juni) 

Bondetoget i Oslo 23. mai 
60 bønder og bygdefolk fra nesten alle kommuner i 

Møre og Romsdal satte sammen med vel 4.000 andre fra 
hele landet sitt preg på Oslo sentrum 23. mai i "Opptog for 
norsk landbruk”. Markeringa var et stort og kraftfullt Bon-
detog for norsk landbruk og matproduksjon. 
     I bakgården i Landbrukskvartalet på Grønland var det 
program; oppvarming, appeller, allsang og underholdning, 
før toget satte seg i bevegelse via Karl Johan til Stortinget. 
     Bønder og bygdefolk fra Møre og Romsdal var represen-
tert med kommuneplakater i toget. 11 uheldige demons-
tranter mistet første delen av arrangementet da de ble 
sittende tåkefast på Årø Lufthavn i Molde, men kom seg 
fram i tide til å rekke deler av opptoget gjennom gatene. 
     I det timeslange programmet foran Stortinget var det 
underholdning av programleder Aasmund Nordstoga, SVER, 
Sigrid Moldestad, Ravi og Kristiansunds Frode Alnes. Det var 
appeller av bonde Tone Rubach, Troms, Merete Furuberg, 
Småbrukarlaget og Geir Pollestad, leder av Stortingets næ-
ringskomite. Også landbruksminister Jon Georg Dale talte 
utenfor Stortinget, men fikk «rødt kort» av de demonstre-
rende bøndene og bondesympatisørene. Leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes, avsluttet med appell. 
     Etter arrangementet foran Stortinget var alle fra Møre 
og Romsdal samlet på Peppes Pizza i Karl Johansgate til 
felles bespisning på fylkeslagets regning. 
 

 
Styret i Norges Bondelaget var fanebærere. Her årsmøte-

ordfører Arne Magnus Aasen, Tingvoll og styremedlem 
Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal. (Foto: Arild Erlien) 

 

 
F.v. stortingsrepr. Pål Farstad (V), Knut Hustad, Ørsta, 

fylkesleder Oddvar Mikkelsen, tremenningene Line Henri-
ette Hjemdal (stortingsrepr KrF) og Odd Bjarne Bjørdal. 



35 

 
Det var fullt i bakgarden i Landbrukskvartalet før bondetoget satte seg i bevegelse til Stortinget (Alle foto i Oslo: Arild Erlien) 

 

 
F.v.: Rolf Ole Humblen, Ålesund, Ørjan Stenerud, Giske, 

Peder Hellebostad, Hellesylt, Kurt Erik Sundgot, Hellesylt, 
Bjørn Rekkedal, Ørsta. 

 
F.v.: Ole Bendik Nilsen, Aure, Erik Olufsen, Aure, Jon Olav 
Ramsvik, Aure, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Trine Reinfjell 

Engdal, Halsa, Vegard Lystad, Ørsta. 
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60 bønder og bygdefolk fra Møre og Romsdal deltok i "Opptog for norsk landbruk” i Oslo 23. mai 

 

 
F.v: Gunnar Wentzel, Molde, Oddveig Gikling-Bjørnå, 

Sunndal, Yngve Røøyen og Lars J. Løset, Rindal, Ola Kvend-
set, Todalen, Leif Roar Bævre, Surnadal, Tore Våde, Volda 

 

 
Peder Hellebostad var fylkeslagets opproper i bondetoget. 

 
Bjørn Rekkedal, Ørsta, Leif Roar Bævre, Surnadal, Leif Inge 
Grebstad, Sykkylven, Gunnhild Overvoll, Stranda, Vegard 

Lystad, Ørsta og Bastian Weiberg-Aurdal, Sykkylven. 
 

 
Bondetoget gikk via Karl Johan til Stortinget. 
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F.v: Gunnhild Overvoll, Stranda og Vestnesbøndene  

Søren Johan Øveraas, Anders Skavnes og Wietze Kuipers. 
 

 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale på storskjerm 

 
Karoline Hustad, Ørsta, Knut Hustad, Ørsta, Bastian 

Weiberg-Aurdal, Sykkylven og Wietze Kuipers, Vestnes. 
 

 
Etterpå var det fellessamling med pizza for Møre-bøndene
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 
 

 
 

TENTE VARSELBÅL I FYLKET 
31. januar tente lokale Bondelag varselbål på minst 25 
steder i Møre og Romsdal som et varsel om at Regjeringas 
jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. 
     Tekst og tilsendte bilder fra flere steder i fylket ble lagt 
ut på hjemmesida, samt presseklipp fra NRK Møre og 
Romsdal, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten, Tidens 
Krav, Sunnmøringen, Møre-Nytt, Driva, Bygdebladet. 
     NRK Møre og Romsdal radio og TV dekket Molde Bonde-
lags varselbål ved Felleskjøpet. Intervju av unge Molde-
bønder var hovedsak i Dagsrevyens dekning av aksjonen. 
     Å tenne bål er et gammelt varsel om fare. Derfor tente 
bondelag på samme tids over hele landet bål for å proteste-
re mot regjeringas nye landbrukspolitikk. På landsplan var 
det over 250 bål. - I dag tenner bondelag bål for å si klart 
ifra at vi er uenige i retningen regjeringa vil ta landbruket. 
Vi tenner bål, som et varsel om fare. Regjeringa på kolli-
sjonskurs med bøndene, Stortingsflertall og forbruker. 

 

 
Molde Bondelags markering med varselbål ved  

Felleskjøpet i Molde (Foto: Arild Erlien) 
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- DET VAR DA VOLDSOMT! 
Landbruksministeren reagerer sterkt på Bondelaget sin 
bålaksjon mot jordbruksmeldinga, og bruker orda ubalan-
sert og historielaust om den.  
     Eg meiner symbolikken er heilt på sin plass. Det er tross 
alt ei jordbruksmelding vi snakkar om, og den har som am-
bisjon å peike ut retninga for jordbrukspolitikken fleire år 
framover. Og norsk matproduksjon er ei sterkt politisk næ-
ring. Vi som bønder er veldig avhengige av den politikken 
som blir lagt. Og, vel å merke, jordbrukspolitikken har kon-
sekvensar for langt fleire enn oss som prøver å hente inn-
tekt frå å vere bønder. Ikkje minst har det konsekvensar for 
forbrukarar, for alle som bryr seg om kulturlandskapet og 
for næringsmiddelindustrien. 
     Og det er ikkje ei kva for helst jordbruksmelding vi snak-
kar om. Den framlagte jordbruksmeldinga peiker på ei heilt 
ny retning for politikken. Landbruksministeren har rett i at 
han kunne ha gått mykje lenger. I forhold til hans ambisjo-
nar er det ein forsiktig start. 
     I Norge har vi over mange år utvikla eit regulert ramme-
verk, den norske landbruksmodellen, rundt matproduksjo-
nen. Det er noko komplisert, eg er med på det, men samti-
dig finmaska nok til å ta vare på mange omsyn.  
     Den norske landbruksmodellen har i stor grad vori ein 
suksess. Vårt landbruk har store distriktseffektar, produse-
rer trygg mat, har god dyrevelferd, vi har stor grad av tillit 
frå forbrukarane og samanlikna med våre naboland har 
bøndene større moglegheit til å leve av inntekta frå garden. 
     Alt er ikkje perfekt innanfor den norske landbruksmodel-
len. I stor grad botnar det i at modellen er underfinansiert. I 
nokon grad blir det da også slik at ‘Når krybba er tom bites 
hestene’, - at dei små meiner dei store får meir enn dei, 
eller at dei store tykkjer dei små får for mykje. Eller vi på 
Sunnmøre tykkjer dei på Jæren får for mykje og dei i Troms 
tykkjer dei i Finnmark får for mykje. Men i imponerande 
stor grad omfamnar norske bønder den norske landbruks-
modellen og ser at både små og store bruk må til for å hen-
te mest mogleg matproduksjon ut av landet sine 3% dyrka 
mark, som delvis kan vere ein ekstremsport å utnytte. 
     Landbruksministeren si løysing er å vrake den norske 
landbruksmodellen. Javel, ikkje fullstendig i denne mel-
dinga, men han veit veldig godt at det er målet på sikt. 
Løysinga er liberalismen, som blir framstilt som det nye, 
moderne, som ein kontrast til den loslitte norske land-
bruksmodellen. Kostnadseffektivitet og konkurranse skal 
løfte landbruket vårt til nye høgder. 
     Vel, liberalismen er nok ikkje så ny og moderne. Den er 
utprøvd i mange av våre naboland. Bøndene der har det 
ikkje så bra. I Danmark heng store deler av landbruket un-
der konkurstrussel. I Sverige har store deler av landet gått 
ut av landbruksproduksjon. Dei får billegare mat, men med 
konsekvensar for mattryggleik og dyrevelferd og også hu-
man helse. 
     Norsk landbrukspolitikk er ein oase og har vori svært 
vellykka. Til og med landbruksministeren innrømmer jo på 
sett og vi det. Innleiingsbiten av jordbruksmeldinga er jo full 
av skryt av det norske landbruket.  
     Men no, no må vi ha noko heilt nytt? Nei, vi må ikkje det. 
Vi vil ha utvikling av det norske jordbruket, men innanfor 
den norske landbruksmodellen. 

(Lesarinnlegg Gunnhild M. Overvoll 1. februar) 

 
Fra Åpen Gard i Aure 

 

ÅPEN GÅRD I AURE 
Aure og Tustna Bondelag arrangerte Åpen Gard søndag 27. 
august med Kari og Arve Goa på Sygården i Årvågsfjorden 
som vertskap med nærmere 400 besøkende. Gammellåven 
gardsutsalg var åpen med kafe og salg av rømmegrøt. Godt 
besøk, fint vær og god stemning. 
     Det var utstilling av kalver, sau og lam, geit og geitekil-
linger, høner med 6 forskjellige raser og traktorer, hopping i 
høyet, gratis hesteridning for barn, utdeling av smaksprøver 
fra Tine, omvisning i kufjøset, klauvskjæring av ku, natursti 
med flotte premier, trøtraktorløype og bonde-Quiz. 
     Dette var eneste Åpen Gard-arrangement i Møre og 
Romsdal i 2017, fylkeslaget håper på flere arrangører i 2018 
 

VERDIEN AV NORSK MAT 
Møre og Romsdal Bondelag var medarrangør sammen med 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) 
og Felleskjøpet Agri da Tankesmien Agenda 13. juni holdt 
kveldsmøte på Stranda om verdien av norsk mat. 
     Innledere: leder Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, 
leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, prosjektle-
der i AgriAnalyse, Eivinn Fjellhammer og rådgiver i Bonde-
laget og Norsk senter for økologisk landbruk, Rose Bergslid. 
     Møtet på Stranda samlet 80 personer, og ble holdt for å 
vise at bønder og de som jobber i næringsmiddelindustrien 
har felles interesser i å sikre at alle deler av næringskjeden 
har gode og bærekraftige rammevilkår for å sikre lønnsom 
matproduksjon i Norge. På møtet la AgriAnalyse og Tanke-
smien Agenda frem rykende ferske tall om nordmenns 
holdninger til landbruk og norsk matproduksjon.  
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Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes (t.v.) delte ut 

bondevettprisen til Øyvind, Levi (5 mnd) og Lene Havåg. 
Til høyre fylkesleder Oddvar Mikkelsen (Foto: Arild Erlien). 
 

BONDELAGETS BONDEVETTPRIS 
På M&R Bondelags næringskonferanse i Molde 3. mars ble 
Lene og Øyvind Havåg, Leikong i Herøy tildelt Bondelagets 
bondevettpris for utelukkende å spise norsk mat i ett år. 
     Et ønske om bærekraftig kosthold med ærlig mat, reine, 
kortreiste råvarer som følger sesongene er bakgrunnen for 
familiens år med kun norsk mat. Med nysgjerrighet og 
kunnskapstørst deler de sine funn med oss gjennom året 
med norsk mat på blogg er: www.norgesmatfat.no 
     Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, delte ut 
prisen foran 180 deltakere på konferansen. Bondelaget 
deler ut prisen til personer utenfor eller i norsk landbruk 
som har profilert landbruket på en positiv og overraskende 
måte som samtidig er med på å bygge opp under betyd-
ningen av norsk mat, matkultur, historie og opprinnelse. 
     – Det er sunt bondevett å spise mest mulig lokale og 
norske råvarer. Vårt mål er å være selvforsynt med den 
maten vi har forutsetninger for å produsere i Norge, som 
kjøtt, melk og meierivarer, og grønnsaker og frukt når det 
er i sesong, sa fylkesleder Oddvar Mikkelsen om tildelinga. 
Diplomet for sunt bondevett har denne teksten: 
     Med prosjektet «Norges matfat» formidler Lene og Øy-
vind Havåg en nysgjerrighet og respekt for råvarene og hva 
som skal til for å produsere mat i Norge. Gjennom å uteluk-
kende spise norsk mat i ett år, synliggjør de for oss alle hvor 
mye arbeid som ligger bak hvert enkelt måltid, fra råvaren 
blir produsert, til maten ligger på tallerkenen. 
 

 
Petter Melchior (t.v.) er Bondelagets representant i styret 

for Matfestivalen. Her på Bondens Marked for Melchi-
orgarden og med Nils Henning Nesje. (Foto. Arild Erlien) 

 
Ny Bondelagskokk; Nils Henning Nesje fra Sula. 

Her fra Matfestivalen i Ålesund i august, der han fra eget 

telt på St. Olav Plass serverte nydelige smaker med 

utgangspunkt i lokale råvarer. (Foto: Arild Erlien). 

 

NY BONDELAGSKOKK 
- FRA MØRE OG ROMSDAL 
Nils Henning Nesje (40) fra Langevåg i Sula ble under åp-
ningen av Grüne Woche i Berlin 20. januar utnevnt til ny 
Bondelagskokk. - Det er en stor ære. Det å være Norges 
Bondelagskokk blir som å være lokalmatens ansikt utad i 
Norge, sa Nesje da han fikk utmerkelsen. Han har jobbet for 
å fremme nær og lokal mat lenge før det ble et begrep. 
     Nils Henning Nesje har i mange år jobbet med å kombi-
nere mat og reiseliv ved å arrangere «lokalmatsafari» på 
Vestlandet. Interessen for å utvikle turisme opp mot bøn-
der, med gårdsbesøk og matopplevelser, er en voksende 
trend i Norge og utlandet. Fokus på råvarer av høy kvalitet 
og et godt samarbeid med flere bønder, gjør Nils Henning 
til en god ambassadør for norske bønder. Bondelagskokken 
må ha en lidenskap for norske råvarer og tradisjoner. 
     Nesje har jobbet som kokk i 22 år. Til daglig driver han 
firmaet «Mat med hjerte» som tar oppdrag for både private 
og næringslivet med matkurs, «kokk hjem» og arrangemen-
ter. Han er en del av kokkegruppen Chefs Dinners Norge. 
     Stipendet skal han bruke til å utvikle matreiser, å få turis-
tene «ut i felt» og møte de som produserer maten i deres 
omgivelser, enten det er på gården til bonden, på brygge-
riet til de som lager øl eller på osteysteriet. 
     Bondelagskokken utnevnes annethvert år i regi av Nor-
ges Bondelag. Bondelagskokken skal være med på å skape 
bedre kontakt fra bonde via kokk til forbruker. Sammen 
med utnevnelsen følger et stipend på 100 000 kroner, som 
skal benyttes på en måte som synliggjør de unike råvarene 
norske bønder produserer, samtidig som det skal bidra med 
å forsterke og videreutvikle norsk matkultur og mathistorie. 
 

 

http://www.norgesmatfat.no/
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MATFESTIVALEN I ÅLESUND 
Møre og Romsdal Bondelag er aksjonær og medeier i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. 
     Tidligere styremedlem Anne Katrine Jensen, Gjemnes, 
var styremedlem fra M&R Bondelag i Den Norske Matfesti-
valen i Ålesund AS fra april 2015 til mai 2017. 
     På generalforsamlingen i Matfestivalen i Ålesund 23. mai 
2017 ble Anne Katrine Jensen valgt til ny styreleder, men da 
ikke som Bondelagets representant i styret. 
     Fylkesstyret oppnevnte i april Petter Melchior, Norddal, 
som Bondelagets nye representant i styret for 2017-2019. 
     Styret for Matfestivalen 2017/2018: Anne Katrine Jensen 
ny styreleder for ett år etter Randi Asbjørnsen. De øvrige er 
nestleder Roar Salen og styremedlemmene Petter Mel-
chior, Frank Madsøy, Per Owe Ovesen, Kristian Ekornnås, 
Birgit Oline Kjerstad og Johan Nicolaisen. 
     Regnskapet for 2016 viste et overskudd på kr 30.413 mot 
et underskudd på kr 153.669 i 2015. 
     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. 
Bondelaget har opp gjennom årene deltatt på seminarer, 
lagt fylkesstyremøter til festivalen, vært medarrangør av 
seminar og hatt egne arrangement. 
     I styrets evalueringer har det vært diskusjon om hvordan 
vi skal bruke rollen vår som eier av Matfestivalen. 
     4. april og 9. juni holdt Fylkesmannens landbruksavde-
ling samrådings- og planleggingsmøter på Fylkeshuset i 
Molde med tema: Hvordan kan landbruket bli mer synlig på 
Matfestivalen i Ålesund? Arnar Lyche og Arild Erlien møtte 
for Bondelaget, sammen med representanter fra Fylkes-
mannen, Småbrukarlaget og Matfestivalen. 
     Det ble besluttet at Bondelaget skulle planlegge et opp-
legg der Bondelagskokk Nils Henning Nesje serverte mat, og 
holde politisk valgkampdebatt. 
 

LIVLIG POLITISK MATPRAT 
Det ble en livlig politisk matprat på Matfestivalen i Ålesund 
25. august som Bondelaget og Matfestivalen inviterte til i 
Bondens Restaurant på St Olavs Plass. Folk stoppet opp og 
lyttet til debatten stortingskandidatene hadde om at norsk 
kvalitetsmat, vakkert landskap og et fremtidsrettet reiseliv 
er tre sider av samme sak.  

     Deltakere var landbruksminister og 2. kandidat for Frem-
skrittspartiet, Jon Georg Dale, Volda, 2. kandidat for Høyre, 
Marianne Synnes, Ålesund, stortingsrepresentant og 1. 
kandidat for Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Molde, 2. 
kandidat for Senterpartiet, Geir Inge Lien, Vestnes, stor-
tingsrepresentant og 1. kandidat for Venstre, Pål Farstad, 
Kristiansund, 1. kandidat for KrF, Steinar Reiten, Averøy. 
     Debattleder Gunnar Nagell Dahl er til daglig er matatta-
ché ved landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland. 

Bondelagskokk 
Før debatten serverte Bondelagskokk Nils Henning Nesje fra 
Langevåg i Sula nydelige smaker med basis i vestlandsk 
fjordfe og upasteurisert melk. Nesje hadde eget telt på St. 
Olav Plass under Matfestivalen i Ålesund, der han serverte 
mat med utgangspunkt i lokale råvarer alle tre dager. 

Spiser norsk mat i ett år 
Under arrangementet oppsummerte Øyvind Havåg familie-
prosjektet Norges Matfat der han sammen med kona Lene 
og to små barn utelukkende spiser norsk mat. Siden 1. no-
vember i 2016 hadde familien kun spist mat dyrka i Norge. 
Øyvind Havåg fortalte om bakgrunn og hvordan det funge-
rer i praksis. Hans tankevekkende innlegg dannet grunnlag 
for den politiske matpraten for stortingskandidatene. 
     - Det er bedre utvalg av lokalmat fra Sunnmøre på Mat-
hallen i Oslo enn på de ti nærmeste matbutikkene våre til 
sammen, sa Øyvind Havåg. Han vet det produseres og dyr-
kes mat i sitt nærområde, men det er nærmest umulig å få 
tak i mange av produktene.  
 

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.) og landbruksminister 

Jon Georg Dale (t.h.) fikk servert upasteurisert melk av 
bondelagskokk Nils Henning Nesje og debattleder Gunnar 

Nagell Dahl (Foto: Arild Erlien) 

Øyvind Havåg (t.v.) 
fortalte om familie-
prosjektet Norges 
Matfat til lyttende 
politikere:  
Geir Inge Lien (Sp),  
Pål Farstad (V),  
Marianne Synnes (H), 
Steinar Reiten (KrF), 
Else-May Botten (Ap), 
Jon Georg Dale (Frp). 
(Foto: Arild Erlien). 
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Møre og Romsdal Bondelag arrangerte politikerdebatt på Dyregod i Gjemnes 1. september. 

Fra venstre: Steinar Reiten (KrF), Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, Yvonne Wold (SV), Lage Nøst (MDG), 
Jenny Klinge (Sp), Helge Orten (H), Jon Georg Dale (Frp) og Pål Farstad (V). (Foto: Arild Erlien). 

 

DYREGODDAGANE I GJEMNES 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 
fredag 1. september til søndag 3. september. Arrangemen-
tet var den niende i rekken. 
     Arild Erlien betjente Bondelagets stand alle tre dager. 
     Fredag 1. september arrangerte Bondelaget i lag med 
Dyregod politikerdebatt i messeteltet. Tema var: Trenger 
Norge distriktene? I så fall – hvordan utvikler vi våre byg-
der? Møteleder, Bondelagets fylkesleder Oddvar Mikkelsen, 
utfordret politikerne på både lokalt eierskap, lokaldemokra-
ti, samferdsel og landbruk.  
     Debattdeltakere var landbruksminister og 2. kandidat for 
Fremskrittspartiet, Jon Georg Dale, Volda, stortingsrepre-
sentant og 1. kandidat for Senterpartiet, Jenny Klinge, Sur-
nadal, 1. kandidat for Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, 
Averøy, 1. kandidat for Sosialistisk Venstreparti, Yvonne 
Wold, Rauma, stortingsrepresentant og 1. kandidat for 
Høyre, Helge Orten, Midsund, stortingsrepresentant og 1. 
kandidat for Venstre, Pål Farstad, Kristiansund, 3. kandidat 
for Arbeiderpartiet, Tove Lise Torve, Sunndal og 1. kandidat 
for Miljøpartiet De Grønne, Lage Nøst, Molde. 
     Dyregoddagane er et svært viktig ”ansikt utad” arrange-
ment for landbruket i Møre og Romsdal. Og i tillegg er ar-
rangementet 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 2. september kl 
13.00 – 14.30 til fagseminar om dyrehelse, nydyrking av 
myr og bioenergi i Kulturstua på Batnfjordsøra under Dyre-
goddagane. Det var ca 40 personer tilstede. Seminaret var 
samarbeid mellom Landbruk Nordvest, NORSØK og faglaga. 
     Historien om hvordan godt bondesamhold ga god dyre-
helse, var tema for leder av TINE Mastittlaboratoriet i 
Molde, Liv Sølverød, som høster stor anerkjennelse blant 
internasjonale fagmiljøer for sitt systematiske sykdomsfo-
rebyggende arbeid. Gjennom langsiktig og målrettet sam-
handling mellom bønder, bøndenes organisasjoner og 
myndigheter er Norge i verdenstoppen i dyrehelse. Hun tok 

for seg hva vi har gjort bedre enn andre og hvordan sikrer vi 
fortsatt god dyrehelse. 
     Er myra klimaversting? ble tatt opp av rådgiver i Land-
bruk Nordvest, Gunn Randi Fossland, som er rådgiver for 
grønnsaksprodusentene på Smøla og har engasjert seg i 
myrdyrkingssaken. Forskere har beregnet seg fram til en 
vesentlig klimagevinst ved å forby nydyrking av myr. Er 
dette riktig? Som en del av enigheten mellom H, Frp, KrF og 
V ba Stortinget regjeringen om å fremme forslag om forbud 
mot nydyrking av myr, som nå er til høring. I Møre og 
Romsdal er det kun snakk om noen få dekar årlig samtidig 
som et slikt forbud vil ramme enkelte produksjonsmiljøer 
og enkeltbønder urimelig hardt. 
     Økt bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal, var tema for 
forsker ved NORSØK, Ingvar Kvande. Han er blant landets 
fremste eksperter på bruk av fornybar energi. Gjennom sitt 
arbeid som forsker ved NORSØK og prosjektleder ved Ting-
voll sol- og bioenergisenter har han høstet grunnleggende 
erfaring med biogass, flisfyring, solvarme og solstrøm. 
Gardsvarmeanlegg er i hovedsak basert på ved, flis og/eller 
biogass. Kartleggingsarbeid viser at slike anlegg er lønn-
somme og at brukerne er fornøyde. Potensialet for produk-
sjon av bioenergi i Møre og Romsdal er stor, men utbyg-
gingstakta er lav sammenlignet med andre fylker.  
 

 
Innledere på fagseminaret på Dyregod 2. september. 

F.v. leder TINE Mastittlaboratoriet i Molde, Liv Sølverød, 
forsker ved NORSØK, Ingvar Kvande og rådgiver i Land-
bruk Nordvest, Gunn Randi Fossland (Foto: Arild Erlien).
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DEBATTMØTE MAT OG LANDSKAP 
Møre og Romsdal Bondelag arrangerte debattmøte i Stor-
fjord Kulturhus på Stranda 6. februar med over 80 deltake-
re, som var bønder, politikere, ordførere, reiselivet, kom-
munal forvaltning. Tema var landbruk, reiseliv og nærings-
middelindustri sett i lys av jordbruksmeldinga. Romsdals 
Budstikke, NRK Møre og Romsdal, Bygdebladet og Sunnmø-
ringen dekket møtet. 
     De tre første innledningene belyste saken fra ulike stå-
sted. Daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smeds-
haug, fokuserte på om Vestlandsjordbruket har livets rett. 
Innehaver av Juvet Landskapshotell i Valldal, Knut Slinning, 
tok for seg det viktig samspillet mellom landskap og reiseliv. 
2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeider-
forbund (NNN), Jarle Wilhelmsen, presenterte hva som er 
viktig for næringsmiddelindustrien. 
     Politikerdebatt ble ledet av leder og nestleder i M&R 
Bondelag, Oddvar Mikkelsen og Gunnhild Overvoll. Deltake-
re var stortingsrepresentant for Venstre, Pål Farstad, Kris-
tiansund, fjerdekandidat på Fremskrittspartiets stortingslis-
te, Knut Flølo, Vestnes, stortingsrepresentant for Høyre, 
Elisabeth Røbekk Nørve, Ålesund, KrFs førstekandidat til 
stortingsvalget, Steinar Reiten, Averøy, stortingsrepresen-
tant for Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Molde, stor-
tingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge, Surnadal 
og SVs andrekandidat til stortingsvalget, Anders Lindbeck, 
Ålesund.  
     Debatten ble god og oppklarende i forhold til jordbruks-
meldinga. Bondelaget satte veldig stor pris på den gode 
politikerdeltagelsen. 
 

KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har også i 2017 ajourført kommunebrosjy-
rene for dei 36 kommunane i fylket som Bondelaget har 
hatt nokre år med statistikk, lokale faktaopplysningar og 
presentasjon av næringa i kommunen. 
     Lokale bondelag bruker desse brosjyrene ved presenta-
sjon av næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre 
grupper, utadretta arrangement som Open Gard, bygdeda-
gar, landbruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på 
fylkeskontoret ved bestilling frå lokale bondelag. Når alle tal 
og fakta er samla og presentert kommunevis på denne 
måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale bondelag 
å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale bondelag 
er at dette er ein fin måte å presentere næringa på. 

 
Fra venstre: Knut Slinning, Christian Anton Smedshaug  

og Jarle Wilhelmsen. (Foto: Arnar Lyche) 
 

FYLKESBROSJYRE 
Også M&R Bondelags enkle brosjyre ”Fakta om landbruket 
i Møre og Romsdal” er i 2017 oppdatert ved behov og 
brukt i vårt kontinuerlege informasjons- og haldningsska-
pande arbeid, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 
alliansepartnarar, medlemmer og bønder m.fl, utdelt til 
media og møter og arrangement i fylkeslaget og andres 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. 
 

HEIMESIDE OG FACEBOOK 
På heimesida www.bondelaget.no/moreogromsdal vert 
det heile tida lagt ut tekst og bileter frå arrange-
ment/aktivitetar, pressemeldingar, lesarbrev, kurs- og mø-
teomtale og andre artiklar frå fylkesbondelaget.  
     Møre og Romsdal Bondelag har side på Facebook der det 
vert lagt ut nyheiter, bileter. Det har vore auka aktivitet på 
Facebook. Vi har dei same redaksjonelle mål for Facebook 
som for heimesida: låg terskel, aktuelt, meldingskanal, info 
om møter og aktuelle saker. 

Politikerpanelet på 
Stranda 6. februar. 
Fra venstre 
Knut Flølo (Frp),  
Elisabeth R. Nørve (H),  
Else-May Botten (Ap),  
Pål Farstad (V),  
Anders Lindbeck (SV), 
Jenny Klinge (Sp), 
Steinar Reiten (KrF).  
(Foto: Arnar Lyche). 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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4.5 Politikerkontakt 

 

 
Møte mellom Høyre og Bondelaget i Ålesund 6. januar. 

Foran fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.) og stortingsrepr. 
Helge Orten. Bak fra venstre: Andrekandidat på stortings-
lista, Marianne Synnes, fylkessekretær i Høyre, Odd Ha-
rald Karlsen, nestleder Gunnhild Overvoll, avtroppende 
stortingsrepr. Elisabeth Røbekk Nørve og gruppeleder i 

fylkestinget, Charles Tøsse (Foto: Arnar Lyche). 
 
 
Møre og Romsdal Bondelag har det siste året hatt mange 
politiske kontakter og møter med politikere og partier. 
     Arbeid med ny stortingsmelding om jordbrukspolitikken, 
som ble vedtatt i april, jordbruksforhandlingene i mai og 
stortingsvalget i september 2017, var en god anledning til å 
fremme Bondelagets landbrukspolitikk og løsninger, samt å 
sette landbruk på dagsorden. Dette er prioriterte oppgaver 
for alle ledd i organisasjonen. 
     Nedenfor er satt opp politikerkontakt og aktiviteter siste 
året: 
 

MØTER OM JORDBRUKS-
MELDINGA 
Landbruksministeren la fram jordbruksmeldinga 9. desem-
ber 2016. Fylkesstyret prioriterte at M&R Bondelag skulle ta 
politiske kontakter i arbeidet med jordbruksmeldinga. Mel-
dinga ble vedtatt av Stortinget 25. april 2017. 
     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) om jord-
bruksmeldinga. 
     6. januar 2017 var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestle-
der Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar Lyche i 
møte i Ålesund med Høgre i Møre og Romsdal, som stilte 
med stortingsrepresentantene Helge Orten og Elisabeth 
Røbekk Nørve, gruppeleder i fylkestinget Charles Tøsse, 
stortingskandidat Marianne Synnes og fylkessekretær Odd 
Harald Karlsen. Tema var jordbruksmeldinga og innspill til 
Høyres stortingsvalgprogram. 
     9. januar 2017 hadde M&R Bondelag invitert Kristelig 
Folkepartis førstekandidat, Steinar Reiten, Averøy, på 
gardsbesøk hos Skodje Samdrift. Fra Bondelaget møtte 
nestleder Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar  

 
Fra gardsbesøk på Skodje Samdrift 9. januar.  

F.v. bonde Petter Arne Ekroll, stortingskandidat for KrF, 
Steinar Reiten, nestleder i Bondelaget, Gunnhild Overvoll, 

bonde Mikal Skodjereite (Foto: Arnar Lyche). 
 
 
Lyche, samt de to lokale bøndene Petter Arne Ekroll og 
Mikal Skodjereite. Steinar Reiten sa han ønsker på vegne av 
KrF å markere tydelige synspunkter om stortingsmeldinga. 
     24. januar var det stort debattmøte om jordbruksmel-
dinga i Jølster i Sogn og Fjordane med 450 deltakere, ar-
rangert av Sogn og Fjordane Bondelag. Nestleder Gunnhild 
Overvoll og styremedlem Odd Bjarne Bjørdal møtte fra 
M&R Bondelag. Innledere var landbruksminister Jon Georg 
Dale, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og fylkes-
leder i Sogn og Fjordane, Anders Felde. 
     27. januar ble det i forkant av årsmøtet i Midtnorsk sam-
arbeidsråd i Stjørdal holdt åpent debattmøte om ny jord-
bruksmelding med stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol 
(Ap), Marit Arnstad (Sp), Torild Aarbergsbotn (H), og leder 
Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag. Fylkesleder Oddvar 
Mikkelsen og org-sjef Arnar Lyche møtte frå M&R Bondelag. 
 

MILJØPARTIET DE GRØNNE 
21. februar hadde fylkesleder Oddvar Mikkelsen og org-sjef 
Arnar Lyche møte med Miljøpartiet De Grønne i Møre og 
Romsdal på Bondelagskontoret i Molde. De orienterte om 
landbrukspolitikken til førstekandidat til stortingsvalget, 
Lage Nøst, Molde, Ragnhild Godal Tunheim, Halsa og Anne 
Katrine Jensen, Gjemnes. 
 

NÆRINGSKONFERANSEN 
På næringskonferansen før fylkesårsmøtet 3. mars disku-
terte politikere fra åtte partier hvordan vi dyrker mangfol-
det i landbruket. Panelet besto av førstekandidat til stor-
tingsvalget, Steinar Reiten (KrF), Averøy, fylkesleder Frank 
Sve (Frp), Stranda, stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), 
Surnadal, stortingsrepresentant Helge Orten (H), Midsund, 
stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap), Molde, første-
kandidat til stortingsvalget, Lage Nøst (MDG), Molde, førs-
tekandidat til stortingsvalget Yvonne Wold (SV), Rauma og 
stortingsrepresentant Pål Farstad (V), Kristiansund. 
(Se bilde side 26) 
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Høyres nye stortingsrepresentant, Marianne Synnes, Åle-
sund (t.v.) i samtale med Oddvar Mikkelsen og Gunnhild 

Overvoll på Matfestivalen i august (Foto: Arild Erlien). 

 
Tidligere nestleder i M&R Bondelag, Birgit Oline Kjerstad, 
Haram, i samtale med Pål Farstad (V) på Matfestivalen i 

Ålesund. Bak Steinar Reiten (KrF). (Foto: Arild Erlien). 

 

LANDBRUKSMINISTER PÅ 
GARDSBESØK I VOLDA  
Nestleder Gunnhild Overvoll, og styremedlemmene Petter 
Melchior og Odd Bjarne Bjørdal var tilstede sammen med 
mange geitebønder på Sunnmøre, da landbruksminister Jon 
Georg Dale var på gardsbesøk hos geitebonde Hogne Hom-
berset i Volda 29. mars. Møre og Romsdal Sau og geit ar-
rangerte. Meget god pressedekning av besøket. 
 

LANDBRUKSKONFERANSE  
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var møteleder og rådgiver 
Rose Bergslid var en av innlederne på landbrukskonferan-
sen i Ørsta 21. april med «Vestlandsbonden» som tema. 
Politiske innlegg av Jon Georg Dale (landbruksminister, Frp), 
Ingunn Foss (H), Pål Farstad (V), Per O Lundteigen (SP). Paul 
K. Hovden (Krf), Jørgen Amdam (Ap), Yvonne Wold (SV).  
 

VALKAMPEN - møtte mange 
stortingskandidater 
Stortingsvalget 11. september ble drøftet på flere styremø-
ter. Aktiviteter, møter og kontakt med stortingskandidate-
ne og de politiske partiene var en av prioriterte saker for 
Bondelaget.  
     Valgkamper har tradisjonelt vært preget av nasjonale 
saker og nasjonale politikere på rundturer, og det har vært 
lite om landbruk i media. Ved valget 2017 føler fylkeslaget 
at landbrukspolitikken var synlig i media, og det kan kanskje 
skyldes at sittende landbruksminister var stortingskandidat 
for Frp Møre og Romsdal. 

     I valgkampen møtte Møre og Romsdal Bondelag sammen 
med flere lokale Bondelag de fleste stortingskandidatene 
fra fylket fra partiene som var representert på Stortinget. 
     M&R Bondelag arrangerte to politiske debattmøter, på 
Matfestivalen og Dyregod, med god politikerdeltakelse. 
Både i forkant og i etterkant av møtene ble det gode samta-
ler om landbrukspolitikken med stortingskandidatene. 
     Flere lokale Bondelag med stortingskandidater fra egen 
kommune inviterte i samarbeid med fylkeslaget til gardsbe-
søk, pressemøte og samtaler. 
 

Her er noen av aktivitetene i valgkampen: 
 

Jenny Klinge (Sp) budeie for en dag 
Leder i Todalen Bondelag, Ola Kvendset, hadde 6. juli besøk 
av stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, for å 
delta i fjøsstellet. Hun var budeie for en dag. 
 

Gardsbesøk hos fylkesleder 
Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng og tredje-
kandidat Tove Lise Torve, Sunndal, besøkte 8. august Indre 
Nordmøre med bl.a gardsbesøk hos fylkesleder Oddvar 
Mikkelsen på garden på Nordvikstranda i Surnadal. Der var 
innlegg fra Tine, Geno, Bondelag og bank om landbruksnæ-
ringa. Leder i Surnadal Bondelag, Sivert Mauset og leder i 
Todalen Bondelag, Ola Kvendset, deltok med orienteringer. 
 

Ap-besøk i Gjemnes 
Arbeiderpartiets 1.kandidat Else May Botten og landbruks-
politisk talsperson Knut Storberget besøkte 9. august 
Gjemnes for å diskutere årets landbruksoppgjør og statens 
salg av skogeiendommer. Der møtte de leder i M&R Bonde-
lag, Oddvar Mikkelsen, heime i gardstunet på Osmarka til 
organisasjonssjefen i Bondelaget, Arnar Lyche.  
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Politisk matprat på Matfestivalen 
Bondelaget og Matfestivalen i Ålesund inviterte 25. august 
til politisk matprat i Bondens Restaurant på St Olavs Plass. 
om norsk kvalitetsmat, vakkert landskap og et fremtidsret-
tet reiseliv er tre sider av samme sak. Deltakere var land-
bruksminister og 2. kandidat for Fremskrittspartiet, Jon 
Georg Dale, Volda, 2. kandidat for Høyre, Marianne Syn-
nes, Ålesund, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Ar-
beiderpartiet, Else-May Botten, Molde, 2. kandidat for 
Senterpartiet, Geir Inge Lien, Vestnes, stortingsrepresen-
tant og 1. kandidat for Venstre, Pål Farstad, Kristiansund, 1. 
kandidat for Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, Averøy. 
 

SV-gardsbesøk i Rauma 
Rauma Bondelag inviterte 28. august til gårdsbesøk med 
tema landbrukspolitikk og SV. Yvonne Wold fra Rauma, 
førstekandidat for Sosialistisk Venstreparti i M&R besøkte 
bonde Anna Berget på hennes gård ved Åndalsnes. Styret i 
Rauma Bondelag tok for seg SVs program – hva de likte, og 
hva de var uenige i. 
 

MDG-gardsbesøk i Molde 
Molde Bondelag inviterte 4. september førstekandidat for 
Miljøpartiet De Grønne (MDG), Lage Nøst, Molde, på 
gårdsbesøk hos Øystein Solli på Hjelset. Tema var fokus på 
MDG’s partiprogram om å «stimulere til et mer vegetarisk 
kosthold og redusere kjøttforbruket». Det er skepsis til det-
te i Bondelaget. Besøket tok opp om dette lar seg forene 
med en god og fremtidsrettet norsk landbrukspolitikk. 
 

 
Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Lage 

Nøst, på gårdsbesøk hos Øystein Solli på Hjelset. Fra 
venstre: Lodve Nesje, Arne Bjørn Mauset, Anne Katrine 
Jensen (sekretær i MDG), Lage Nøst (MDG), Sverre Solli, 

Sigrid Bjørkli Ellingsgård (i barnesetet), Kjersti Ellingsgård, 
Øystein Solli og Gunnar Wentzel (Foto: Arnar Lyche) 

 

Politikerdebatt på Dyregod 
Møre og Romsdal Bondelag arrangerte politikerdebatt i 
messeteltet på Dyregod i Gjemnes 1. september om Norge 
trenger distriktene. Møteleder var fylkesleder Oddvar Mik-
kelsen. Deltakere var Jon Georg Dale, Volda, landbruksmi-
nister og 2. kandidat for Fremskrittspartiet, Jenny Klinge, 
Surnadal, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Senter-
partiet, Steinar Reiten, Averøy, 1. kandidat for Kristelig 
Folkeparti, Yvonne Wold, Rauma, 1. kandidat for Sosialis-
tisk Venstreparti, Helge Orten, Midsund, stortingsrepresen-
tant og 1. kandidat for Høyre, Pål Farstad, Kristiansund, 
stortingsrepresentant og 1. kandidat for Venstre, Tove Lise 
Torve, Sunndal, 3. kandidat for Arbeiderpartiet, Lage Nøst, 
1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne 
(Se bilde side 42) 
 
 

Bjørdal (Ap) på gardsbesøk i Ørsta 
Ørsta Bondelag inviterte 4. september til gardsbesøk med 
stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (Ap), Ørsta, på 
Vartdal. Han fikk prøve seg som gardbruker hos Geir Hole, 
leder i Ørsta Bondelag. Odd Bjarne Bjørdal, styremedlem i 
M&R Bondelag, var med som dreng. Mellom arbeidsoppga-
vene i fjøset ble det gode landbrukspolitiske samtaler. 
 
 

MØREBENKEN 2017-2021 
Stortingsvalget 11. september ga Høyre 3 mandat, Frp 2 
mandat, Ap 2 mandat, Sp 1 mandat, KrF 1 mandat. 
Mørebenken 2017-2021 består av: 

 HØYRE: Helge Orten, Midsund, Marianne Synnes, 
Ålesund (NY) og Vetle Wang Soleim, Smøla (NY). 

 FREMSKRITTSPARTIET: Sylvi Listhaug, Ørskog (NY) 
og Jon Georg Dale, Volda (NY). 

 ARBEIDERPARTIET: Else-May Botten, Molde og 
Fredric Holen Bjørdal, Ørsta. 

 SENTERPARTIET: Jenny Klinge, Surnadal. 

 KRISTELIG FOLKEPARTI: Steinar Reiten, Averøy (NY) 
utjevningsmandat. Medlem i Næringskomiteen 

Pr. februar 2018 er Sylvi Listhaug justis-, beredskaps- og 
innvandringsminister og Jon Georg Dale er landbruks- og 
matminister. Jan Steinar Engeli Johansen, Averøy, møter 
som 1. vara og Knut Magne Flølo, Vestnes, som 2. vara så 
lenge de er statsråder. 
     Harald Tom Nesvik (Frp), Ålesund, Oskar Grimstad (Frp), 
Hareid, Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund, Rigmor An-
dersen Eide (KrF), Ålesund, takket alle nei til gjenvalg. 
     Pål Farstad (V), Kristiansund, ble ikke gjenvalgt. 
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4.6 Utvalsarbeid, prosjekt og andre fagsaker 
 

BEDRE OG ØKT BEITING 
Møre og Romsdal Bondelag fikk i 2013 innvilget midler til et 
treårig beiteprosjekt. Det første året ble brukt til et forpro-
sjekt som skal arbeide fram en konkret plan for et større 
prosjekt. De to neste årene brukt til å gjennomføre planen 
som forprosjektet utarbeidet. 
     Forprosjektet ble avsluttet høsten 2015, og det tredelte 
hovedprosjektet 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), Asbjørn Dahlen (TYR), Bjørn 
Tore Reistad (TINE), Brit-Kari Hauger (Nortura), Rune 
Sjåholm (Landbruk Nordvest), Turid Strøm (NORSØK), Geir 
Moen (Miljøvernavd. Fylkesmannen), Frank Madsøy (Land-
bruksavd. Fylkesmannen), Per Sæther (Norsk seterkultur). 
     I 2017 har arbeidet i delprosjekt 1 og 3 vært i godt 
gjenge, mens det har skjedd lite i delprosjekt 2. Hele pro-
sjektet skal sluttføres i løpet av 2018. 
 

120 PÅ MØTER OM BEITE-/  
MOSJONSKRAVET FOR STORFE 
Vel 120 bønder deltok på tre informasjonsmøter om beite-
/mosjonskravet for storfe som Møre og Romsdal Bondelag 
gjennom «Beiteprosjektet» arrangerte i februar og mars: 

 20. februar: Skodje samdrift, Skodje 

 14. mars på Kløverstua i Surnadal 

 16. mars på Vonheim bygdehus i Fræna. 
Det var ca 40 deltakere på alle tre møtene. 
     «Beiteprosjektet» v/Nina Ugelvik fra Landbruk Nordvest 
og Rose Bergslid fra Møre og Romsdal Bondelag/NORSØK i 
samarbeid med Mattilsynet, sto bak møtene. 
Her er hjemmesideomtale etter møtet i Skodje 20. februar: 

Beite-/mosjonskravet er utfordrende 
Om lag 40 engasjerte sunnmørsbønder møtte opp i fjøset til 
Skodje samdrift mandag 20. februar da Møre og Romsdal 
Bondelag arrangerte et informasjonsmøte mellom melke-
bønder på Sunnmøre og Mattilsynet med tema beite-
/mosjon for storfe. Innledning fra Anne Stine Folldal i Mat-
tilsynet, Ørsta. Mattilsynet stilte med 4 personer. 
     Møtet ble gjennomført som en del av prosjektet «bedre 
og økt beiting i Møre og Romsdal», og det planlegges tilsva-
rende møte i Romsdal og Nordmøre.  
     Fra og med 1. januar 2014 er det krav om at alle storfe 
(unntatt okser eldre enn 6 mnd.) skal ut av fjøset minst 8  

 
Fra Skodje Samdrift 20. februar (Foto: Arnar Lyche). 

 

uker i sommerhalvåret, men det har vært en del usikkerhet 
knyttet til regelverket og Mattilsynets håndtering av regel-
verket. Etter en intern prosess i Mattilsynet er det nå klart 
hvordan beite-/mosjonskravet skal håndteres.  
     Møtet startet med at Mattilsynet presenterte regelver-
ket med bakgrunn i forskrift og veileder. Det ble mye disku-
sjon underveis i presentasjonen, men Mattilsynet var klar i 
tilbakemeldingene til bøndene: 

 Kyr i båsfjøs skal ha 8 uker mosjon på beite. Fra 2024 
økes kravet til 16 uker. I tillegg skal kyrne ha «mulighet 
til regelmessig mosjon og fri bevegelse resten av året». 

 Kyr i lausdrift bygd før 2014 skal ha 8 uker mosjon på 
beite i sommerhalvåret. Luftegård er et alternativ der 
det ikke det ikke ligger til rette for å slippe dyra på beite. 

 Kyr i lausdrift bygd etter 2014 skal ha 8 uker mosjon på 
beite i sommerhalvåret. For disse er ikke luftegård et al-
ternativ. 

 Varig dispensasjon blir ikke gitt. I særskilte tilfeller som 
for eksempel ved sjukdom kan det gis tidsavgrensa dis-
pensasjon fra kravet om beite-/mosjon. 

For en del bønder gir kravet utfordringer. Spesielt der dyre-
tallet har økt betydelig, og bonden driver mange små går-
der rundt om i bygda. Gjennom prosjektet «Bedre og økt 
beiting» kan bønder som ønsker det få tilbud om hjelp til å 
lage en plan for hvordan beite-/mosjonskravet skal løses på 
gården. 
 

ØKT SAU- OG STORFEKJØTPRO-
DUKSJON I M&R 
I 2012 tok Bondelaget og TYR initiativ til møte for å diskute-
re produksjonen av storfekjøtt i fylket. Det ble utarbeidet 
handlingsplan/prosjekt for økt storfekjøttproduksjon i Møre 
og Romsdal. Prosjektoppstartsmøte var i september 2013. 
Mathilde Solli Eide var prosjektleder fra 1. februar 2014.  
     Bondelagets tidligere fylkesleder Inge Martin Karlsvik var 
leder i styringsgruppa, som ellers besto av representanter 
fra Nortura som prosjekteier, TINE, TYR, Sau og Geit, Land-
bruk Nordvest, Bioforsk, Fylkesmannen og Felleskjøpet Agri. 
     På styremøte i M&R Bondelag 14. desember 2016 støttet 
styret utvidelse av prosjektet, og utnevnte styremedlem 
Odd Bjarne Bjørdal som Bondelagets nye representant i 
styringsgruppa. Styringsgruppa drøftet 1. februar 2017 ny 
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prosjektplan og vedtok utviding av prosjektet i tre nye år 
med planlagt oppstart i 2018. Prosjektleder slutter i stilling-
en, men ny prosjektleder tilsettes senere. 
     På møte i styringsgruppa 31. mars deltok både avtrop-
pende leder Inge Martin Karlsvik og Bondelagets nyvalgte 
medlem i gruppa, Odd Bjarne Bjørdal. På møtet ble slutt-
rapport for prosjektet lagt fram og godkjent.  

Oppsummering av prosjektet 
Det har vært god interesse for prosjektet og bra oppmøte 
på arrangement og møter. Mange har benyttet seg av til-
budet med "lavterskel rådgivning", og trolig har dette med-
ført at de har søkt videre rådgivning og valgt å satse på 
enten sau eller ammeku. Mange har satt pris på å få luftet 
sine tanker og ideer om gårdsdriften sin, og fått det mer 
konkretisert. Det har vært bra at prosjektet har tatt for seg 
både sau og ammeku, da flere har vurdert enten det ene 
eller begge deler på sitt bruk. Interessen for å starte med 
sau var stor de to første årene av prosjektet, men etter at 
det ble tilstrekkelig tilgang på sau- og lammekjøtt og Inno-
vasjon Norge innskrenket på kriteriene for tildeling av mid-
ler til sauebruk, har interessen for nyetablering eller økning 
avtatt.  
     Det har økt både med sau og ammeku i løpet av pro-
sjektperioden, og begge dyrekategoriene har nådd målene 
som var satt for antall. Lammekjøttproduksjonen har også 
nådd målene for tonn kjøttproduksjon. Slaktevektene på 
storfe har økt, og det har blitt mindre slakting av kalv. Det 
har også de siste to årene blitt flere sau- og ammekuprodu-
senter. Det er fortsatt underdekning på storfekjøtt, slik at 
det er behov for mer fokus på ammeku og økt storfekjøtt-
produksjon framover.  
     Prosjektet har vært et positivt bidrag til sau- og storfe-
kjøttnæringen i fylket. Prosjektet har bidratt til lokale møte-
plasser for sauenæringen og stimulert til aktivitet i lokalla-
gene til Sau og Geit.  
     Alle organisasjonene som har vært med har bidratt godt 
til prosjektet. Organisasjonene har velvillig stilt med fore-
dragsholder på møter og andre fagaktiviteter. Spesielt med-
lemmer i Sau og Geit og TYR har lagt ned en betydelig inn-
sats i aktiviteter som prosjektet har vært med på å sette i 
gang, og vært en viktig medspiller for å nå ut lokalt. 
 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy, Norddal, er M&R Bondelags medlem i 
Grøntutvalget Vest, som består av representanter fra Bon-
delagene i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal. Grøntutvalget består av produsenter innen frukt, 
bær og grønt. Utvalget kommer hvert år med innspill til 
fylkesbondelagenes uttale til jordbruksforhandlingene. 
     Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønttals-
person i Møre og Romsdal Bondelag, og møter på utvidet 
styremøte i mars om uttalen til jordbruksforhandlingene.  
     Audun Skjervøy møter på samlinger for fylkeslagenes 
grøntkontakter som Norges Bondelag arrangerer. 
     På styremøtet i desember ble styret orientert på e-post 
fra Audun Skjervøy om Arbeidstilsynet og deres krav til 
overnatting med enkeltrom til sesongarbeidere. Han hadde 
hatt løpende kontakt med Sogn og Fjordane om saka, og 
mente styret kanskje kunne ha en liten beredskap dersom 
saka skulle bli satt på spissen også i Møre og Romsdal. 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen er Bondelagets representant 
og nestleder i Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. Fyl-
kesmannen ved landbruksdirektør, som er leder, en repre-
sentant fra fylkeskommunen og fylkeslederne i de to fagla-
gene, utgjør styret. Daglige ledere i faglagene har tidligere 
hatt møte- og talerett i styret, men vedtektene er endret til 
ikke å gjelde daglige ledere. 
     I Landbruksselskapets vedtekter står det om formål: «.er 
ein alminneleg stiftelse som skal arbeide til beste for land-
bruket i Møre og Romsdal. Landbruksselskapet skal arbeide 
for å gjere bygdene og bygdenæringane synlegare og tydle-
gare i samfunnsprosessane, og elles det som kan bidra til 
levande bygder med sterkt næringsliv og godt bumiljø». 
    Om oppgaver står det: «Landbruksselskapet forvaltar 
midlane i Fondet for framhjelp av jordbruket i Møre og 
Romsdal i samsvar med dette». 
     I årsmeldinga framlagt på årsmøtet 10. mai går det fram 
at Landbruksselskapet i 2016 ga støtte til landbrukskonfe-
ransen, arbeidet med landbruksmeldinga for M&R, og støt-
te til Jordvern Møre og Romsdal. Landbruksselskapet har 
over tre millioner kroner innestående på bankkonto. 
     Etter årsmøtet fikk alle deltakende organisasjoner hen-
vendelse om å oppnevne en vararepresentant til styret. På 
styremøtet 1. juni ble nestleder i Møre og Romsdal Bonde-
lag oppnevnt som vararepresentant til styret i Landbruks-
selskapet i Møre og Romsdal. Dette vervet følger til enhver 
tid valgte nestleder i fylkeslaget. 
 

REGIONALT PARTNERSKAP 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midler er Fylkes-
mannens landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av disse 
midlene med faglagene i landbruket; Bondelaget, Småbru-
karlaget og Allskog. På samrådingsmøtene med Fylkesman-
nen deltar også Innovasjon Norge og Fylkeskommunen. 
     Saker knyttet til forvaltning av disse midlene er både lagt 
fram som orienteringssaker for Bondelagets fylkesstyre og 
som egne vedtakssaker.  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte for Bondelaget på møte i regionalt partnerskap 
landbruk i Molde 19. september. Hovedsakene for møtet 
var rapportering på virkemiddelbruk om investeringsvirke-
middel for 2017, midler til rekruttering og kompetanseut-
vikling 2017, utviklings- og tilretteleggingsmidlene i 2017, 
tilskuddsmidler for skogbruket 2017, SMIL, drenering, Ut-
valgte kulturlandskap og utsiktsrydding, og regionalt miljø-
program 2017. 
     I tillegg var det diskusjon og orientering om Regionalt 
miljøprogram (RMP) for 2018, og Regionalt Næringspro-
gram (RNP) for 2018.  
     Etter planen skulle møtet 19. september lage nytt RNP 
for 2018, med føringsbrev til Innovasjon Norge før midlene 
for 2018 kan brukes. Før møtet ble en kjent med et brev fra 
statsråden til Innovasjon Norge med detaljerte føringer for 
praktisk talt alle spørsmål som tradisjonelt er handtert 
gjennom RNP. Et av strekpunktene i brevet understreker at 
regionale strategier framover skal avgrenses til å prioritere 
mellom produksjonene. I møtet ble det kommentert at 
regionalt partnerskap sin rolle blir annerledes/borte. Etter 
dette brevet blir det gjennomgående føringer for landet.  
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EVALUERING AV RMP 
Etter innspill fra lokale Bondelag tok fylkesstyret i april 2015 
initiativ til at ordninga med regionalt miljøprogram (RMP) 
om tiltak 3.14 - «spreiing i vår / vekstsesong» blir evaluert. 
NORSØK og M&R Bondelag, fikk høsten 2015 oppdraget fra 
Fylkesmannen. Rådgiver Rose Bergslid, som også har halv 
stilling ved NORSØK, utførte arbeidet. Det ble gjennomført 
spørreundersøkelse i fem kommuner. Rapporten forelå i 
oktober 2016, og ble omtalt i Bondelagets årsmelding 2016. 

Konklusjoner 
Gjennomførte intervju med bønder og landbrukskontor viser 
at tiltaket har hatt ønsket effekt, det vil si redusert høst-
spredning av husdyrgjødsel. Tiltaket har ført til at mange 
bønder har gjort endringer i sin gjødselpraksis slik at spred-
ning av husdyrgjødsel etter 10. august ikke lenger er nød-
vendig. Typiske endringer har vært at tidlig gjødselkjøring 
prioriteres høyere, lagerkapasiteten er utvida og spredeka-
pasiteten er blitt større. 40 % av bøndene som deltok i un-
dersøkelsen – 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. 
     Største utfordring for at en enda større andel av husdyr-
gjødsla i fylket skal bli spredd i vekstsesongen er lagerkapa-
sitet. Det bør vurderes en større satsing på lagerkapasitet / 
satellittlager / bruk av tomme lager i tillegg til at det bør 
gjøres forsøk på å optimalisere gjødsellogistikken i mange 
bygder. Dersom bønder i større grad samarbeider om hvem 
som kjører hvor kan man spare mye tid og kjøring. 

Drøfting i fylkesstyret 
På styremøtet 1. juni orienterte Rose Bergslid om rapport 
og arbeidet. Styret mener ordninga med tilskudd til miljø-
vennlig spredning av husdyrgjødsel har en positiv virkning 
på gjødselhandtering, men ber Fylkesmannen vurdere å 
endre kravet slik at det kan praktiseres en mer fleksibel 
datofrist tilpasset værforhold. 
Styret gjorde slikt vedtak 1. juni: 
     Styret er positive til ordninga med tilskot til miljøvenleg 
spreiing av husdyrgjødsel og ser at tilskotet har hatt effekt. 
Styret vil likevel peike på at datofristen 10. august vil føre til 
ei systematisk urettferdig ordning der det i ein del geogra-
fiske område vil vere muleg å søkje tilskot kvart år og i ein 
del område berre i år med spesielt tidleg slått gode vertil-
høve etter 2. slått. Styret i M&R Bondelag ber om at det blir 
vurdert å endre kravet slik at det kan praktiserast ei meir 
fleksibel handtering av datofrist tilpassa vertilhøva. Færre 
vil da spreie i ugunstig ver for å halde datofristen. Ein kan 
og oppnå at det i dei fleste område i fylket i normale år kan 
vere råd å oppfylle krava dersom ein tilpassar drifta med 
stort nok lager og høveleg spreie- og transportutstyr. 

Svar fra Fylkesmannen 
Fylkeslaget mottok svar fra Fylkesmannen datert 27. juni: 
     I styremøte 1. juni 2017 drøfta Bondelaget evaluerings-
rapporten, og gjorde vedtak om at det bør innførast ei meir 
fleksibel praktisering av siste frist for spreiing av husdyr-
gjødsel. Vedtaket var m.a. grunngjeve med miljøomsyn og 
at dagens regelverk fører til systematisk urettferd etter 
geografiske område. 

     Regionale miljøtilskot går no inn i ny hovudrevisjon. 
Perioden 2013-2017 har blitt forlenga, for å samordne pe-
rioden med bygdeutviklingsprogrammet. Landbruksdirekto-
ratet planlegg å utarbeide ny nasjonal forskrift og revidere 
nasjonalt miljøprogram i år og neste år. Den nasjonale revi-
sjonen legg rammene for fylka sin revisjon. Reviderte miljø-
program vil etter planen bli sette i drift frå 2019. 
     Det vil vere naturleg å drøfte innspel om endring av 
reglar og retningslinjer i samband med kommande revisjon. 
     Siste to åra har om lag 48 prosent av midla til regionale 
miljøtilskot i Møre og Romsdal gått til dei to tiltaka, 3.14 og 
3.15, tidleg spreiing og bruk av tilførselsslangar. 
 

UTTALE EKSPLOSIVFORSKRIFTEN 
Endringer i eksplosivforskriften var sendt på høring med 
høringsfrist 1. mai. Den vesentligste endringen er at bønder 
selv ikke lengre skal kunne drive steinsprekking. Dette in-
nebærer at fagfolk må leies inn selv om det bare er behov 
for mindre sprengningsarbeider. Dette vil mest trolig bli 
både dyrt og tidkrevende for bonden. 
     Fylkeskontoret ved organisasjonssjef sendte 27. april 
disse kommentarene til Norges Bondelag: 

Bønder er ansvarlige folk som er vant til å håndtere gift-
stoffer, ammunisjon osv. og det føles klart urimelig å bli 
fratatt retten til å drive med steinsprekking. Innleie av 
skytebas betyr økte kostnader, og i tillegg kan det bety 
mye heft. Når gravemaskina støter på en større stein 
kan det ta dager og uker før en med godkjent spreng-
ningssertifikat kan komme. 

Fylkeskontoret fikk flere henvendelser angående høring på 
ny eksplosivforskrift. Bl.a. fra Landbruk Nordvest og to lo-
kallag; Eidsdal og Norddal Bondelag og Ytre Haram Bonde-
lag. Disse uttalene ble også videresendt til Norges Bondelag 
 

GJØDSELVAREFORSKRIFTEN 
Org.-sjef Arnar Lyche er oppnevnt av Norges Bondelag som 
medlem i Ressursgruppe for gjødselvareforskriften. Gruppa 
skal gi innspill til hvordan Norges Bondelag bør jobbe videre 
for å sikre at revisjonen av gjødselvareforskriften ivaretar 
landbrukets behov. Det er holdt flere møter i gruppa i 2017. 
     Arbeidet i Bondelaget er ennå ikke avsluttet. Det blir 
høring i 2018. Gjødselvareforskriften var tema da styrene i 
Møre og Romsdal Bondelag og Akershus Bondelag hadde 
felles styremøte på Sæbø i Ørsta 3. og 4. oktober. 
     Tiltakene som foreslås som følge av endringer i gjødsel-
vareforskriften kan medføre betydelig endringer i struktu-
ren i husdyrproduksjonen og ha store kostnadsmessige 
konsekvenser. Eventuelle endra krav til spredeareal, spre-
detidspunkt og avstand mellom spredeareal og gjødsellager 
vil kunne få store konsekvenser for etablert husdyrhold. 
Husdyrtettheten er i dag til en viss grad avgrenset av kravet 
til spredeareal. I tillegg setter kvote- og konsesjonsregel-
verket begrensninger på utvidelsen av husdyrproduksjonen. 
Regelverket er pekt på som viktig for å opprettholde land-
bruk over hele landet og for å utnytte ressursene optimalt. 
Endringene i normene, samt eventuell vektlegging av flere 
faktorer som påvirker optimal gjødsling/ balansegjødsling 
vil kunne endre krav til spredeareal betydelig. Men hensik-
ten vil være en bedre utnyttelse av husdyrgjødsla og mind-
re fare for avrenning til vann og vassdrag.  
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GJERMUNDNES 
Tidligere styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Anne 
Katrine Jensen, Gjemnes, er Bondelagets representant i 
skoleutvalget ved Gjermundnes videregående skole. Hun er 
leder i utvalget. Fylkesstyret er i flere møter gjennom til-
sendte referat orientert om arbeidet i skoleutvalget. 
     1. juni ble styremøtet i M&R Bondelag holdt på Gjer-
mundnes Landbruksskole. Rektor Aadne Haarr ga omvisning 
på skolen, og orientering om fagtilbud, planer for bygging 
av nytt fjøs ved skolen og agronomkurs for voksne. 
     På styremøtet 5. september ble styret orientert om at 
utviklingsplanen ved skolen skulle opp til behandling i fyl-
kestinget i desember. Næringas representanter i skoleut-
valget (Bondelaget og Tine) mente nytt fjøs bør prioriteres 
før internat og stallplasser. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
hadde i etterkant av styremøtet samtaler med rektor og 
Anne Katrine Jensen. 
     20. november inviterte Møre og Romsdal Bondelag seg 
selv til møter med fylkestingsgruppene i de politiske parti-
ene, der tema var prioritering av tiltakene i utviklingsplanen 
på Gjermundnes. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen møtte 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Frem-
skrittspartiet. Var også avtalt møte med fylkestingsgruppa i 
Høyre, men avlyst pga mange forfall i gruppa. 
     Fylkestinget vedtok i desember å investere 140 millioner 
kroner de neste fire årene på utvikling og modernisering av 
Gjermundnes videregående skole. I utviklingsplanen er det 
bestemt å bygge nytt fjøs for mjølkeproduksjon, ny stall, 
nytt gartneri/drivhus, nytt naturbrukshus, ny base for til-
passet opplæring og utviding av TIP-verksted, samt at de to 
internatene og det gamle fjøset skal rehabiliteres. Av det 
totale beløpet på 140 millioner er det satt av 10 millioner 
for 2018. Internatene er prioritert, sammen med nytt fjøs 
for mjølkeproduksjon. 

Voksenagronomkurs 
Skolen tilbyr agronomutdanning for voksne med 14 elev-
plasser fra høsten 2017. Dette er ei komprimert utdanning 
som inneholder landbruksfagene fra videregående skole. 
Studiet er bygd på 2-dagers samlinger, nettbasert undervis-
ning med oppgaveløsning og selvstudium. Totalt fikk skolen 
inn over 30 søkere. M&R Bondelag bidro i markedsføringen 
av det nye studiet med bl.a. e-post til medlemmer i mars. 

DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE 
4. januar sendte M&R Bondelag og Sør-Tr.lag Bondelag 
brev til Dovrefjell Nasjonalparkstyre om grunneierrepresen-
tasjon i Dovrefjell nasjonalpark sitt rådgivende utvalg. 
     Det vises til at Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og 
Møre og Romsdal inngår som en del av Dovre-/ Sunndals-
fjella nasjonalpark med tilhørende verneområder. Det er 
oppnevnt et politisk valgt nasjonalparkstyre, som skal ha et 
rådgivende utvalg (RU). Utvalget skal bestå av brukerinter-
essene i området og skal bidra til at nasjonalparkstyrets 
virksomhet får bedre lokal forankring. RU har fungert dårlig. 
Bondelaget har også vært representert, men også dette har 
fungert dårlig. 
     Det var reoppnevning og gjennomgang av representa-
sjon i RU. Mangfoldet av grunneierinteresser i området er 
da tilsidesatt. Bondelaget er tatt ut som deltaker. Brevet 4. 
januar påpekte mangler knyttet til sammensetning av RU. 
     De fem grunneierlagene Sunndal Vilt og fiskelag, Eikesdal 
Sameige, Medalen Grunneierlag, Vike og Hoem Heimraster 
og Jenstad. sendte 2. januar 2017 brev om samme sak og 
som underbygget Bondelagets brev.  

Svar fra Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Fylkeslaget mottok 27. januar svar fra Dovrefjell nasjonal-
parkstyre. Det vises til at Dovrefjell nasjonalparkstyre har 
valgt å redusere rådgivende utvalg fra 37 til 25 medlemmer 
for å få et mindre og mer effektivt utvalg. Det er derfor ikke 
mulig å få med representanter for alle interessene i verne-
områdene som ligger i flere kommuner og fylker og som er 
flere tusen kvadratkilometer til sammen. 
     Grunneiere har ulike interesser når det gjelder vern, bruk 
og næringsutvikling i verneområdene. Mange av disse in-
teressene ble det tatt hensyn til da verneplanen, forskrifte-
ne og forvaltningsplanen for verneområdene på Dovrefjell 
og i Sunndalsfjella ble utarbeidet. Dette var store prosesser 
hvor bl.a. grunneierne ble invitert til å delta. Verneområde-
ne forvaltes nå av nasjonalparkstyret med grunnlag i na-
turmangfold-loven, forskriftene for de ulike verneområde-
ne og forvaltningsplanen. Til sammen gir dette en forvalt-
ning som helt eller delvis også ivaretar de ulike interessene 
til grunneierne.  
     Reoppnevning av rådgivende utvalg ble grundig vurdert i 
oktober 2016. Det er ikke klagerett på vedtaket i denne 
saken, og dette vedtaket står fast inntil videre. 

Fra styremøtet på 
Gjermundnes 1. juni. 
F.v.: Vegard Smenes, 
Oddvar Mikkelsen, 
Gunnhild Overvoll, 
Odd Bjarne Bjørdal, 
Petter Melchior, 
rektor Aadne Haarr, 
Arnar Lyche, 
Marte Halvorsen, 
Grete Misfjord. 
(Foto: Arild Erlien). 
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TROLLHEIMEN OG 
SAMERETTSUTVALGET 
På styremøte 6. april innledet fylkesleder Oddvar Mikkel-
sen og førstekonsulent Atle Frantzen om hvordan fylkesla-
get bør arbeide med utmarksforvaltningssaker. Et utkast til 
brev til Norges Bondelag om arbeidet med samerettsutval-
get ble lagt fram. 
     I brevet sendt 19. april påpekes det at det framstår som 
om Norges Bondelag har tatt noe lett på oppgaven med å 
representere grunneiernes interesser i arbeidet med same-
rettsutvalgets rapport. For Møre og Romsdals del gjelder 
dette områdene i Trollheimen i kommunene Rindal og Sur-
nadal og i noen grad Sunndal. Det er disse områdene vi er 
opptatt av, men det kan være grunn til å anta at det kan 
være samme grunnlag for misnøye i andre deler av landet. 
     I Norges Bondelags høringsdokument til samerettsutval-
get datert 16/3-2009 er det fokusert nesten utelukkende på 
utfordringer knyttet til Nord Norge og Nord Trøndelag, og 
det er selvsagt naturlig at dette får mest plass, men det er 
også områder hvor reindriften har kortere historie i alle fall 
i nyere tid, og der utfordringene er andre enn lenger nord 
der reindriften er mer stabilt etablert og der konfliktnivået i 
dag er høyere. Vi mener disse utfordringene knyttet til økt 
utbredelse av reindriften burde vært mer omtalt fra Bonde-
lagets side, og at samiske interessers rettigheter i slike 
områder, spesielt i Trollheimen, burde vært forsøkt definert 
og begrenset med varig virkning. Det kan vi ikke se er gjort 
godt nok. 
     Det viser seg at Bondelagets representant i utvalget har 
misforstått Trollheimens posisjon i utvalgets rapport. I mot-
setning til Bondelagets representant sier både utvalgslede-
ren, og nå i etterkant Ole Jacob Helmen at de leser rappor-
ten slik som lokale grunneierrepresentanter: Trollheimen 
må tolkes å bli omfattet av blant annet kartleggingskommi-
sjonen og utmarksdomstolen. 
     Det kan ikke være tvil om at dette må være noe på kan-
ten all den tid kongelige resolusjoner fra omkring 1900 
(senere lokalt opphevet i noen kommuner) og bl.a høyeste-
rettsdom i 1981 konkluderer med at tamreindrift i disse 
områdene har vært ulovlig og at nåværende reindrift eksis-
terer på grunnlag av ekspropriert beiterett og frivillige avta-
ler fra årene omkring 1980 og utover. Å innlemme dette 
området i det som kalles tradisjonelt samisk er tvilsomt. 
     Grunneiere i området ønsker et møte med Norges Bon-
delag om så vel Bondelagets arbeid på området til nå og 
videre håndtering av saken.  
     Ellers vil vi påpeke viktigheten av at Norges Bondelag 
tydeligere går i forsvar for grunneiernes posisjon når det 
gjelder forvaltning av utmarksområder. Nå er ny forvalt-
ningsplan for Dovrefjell ute på høring uten at noen av de 
fire fylkesbondelagene i området er bedt om å gi hørings-
innspill. Det burde vært opplagt at Bondelaget som den 
største organisasjonen for grunneiere i verneområder bur-
de vært på postlista når slike prosesser går. I samme områ-
det har grunneierne nå mistet representasjon i rådgivende 
utvalg, og protester mot dette er ikke tatt til følge. I Rein-
heimen fungerer ikke rådgivende utvalg etter hensikten og 
det er kun enveis kommunikasjon til utvalget.  
     I Trollheimen har grunneierne nå fått styrerepresenta-
sjon som en prøveordning, men det medførte også at fri-

luftsorganisasjoner, reindriftsutøver og representant fra 
NSG har fått plass, så styret er på 16 representanter og blir 
uhåndterlig stort. Dette føyer seg inn i rekken av eksempler 
på at slike lokale styrer, og Miljødirektoratet og Klima- og 
Miljødepartementet, i svært liten grad virker opptatt av å 
involvere grunneiere i forvaltningen av verneområder av 
ulike slag. Det er nødvendig for å ivareta grunneiernes in-
teresser at Bondelaget i allianse med andre organisasjoner 
engasjerer seg sterkere i å påpeke viktigheten av å både 
involvere grunneierne og å vektlegge grunneiernes og 
andre rettighetshaveres interesser i forvaltningsprosesser i 
utmark, ikke bare innen rovviltforvaltning. 
     Vi har registrert Bondelagets engasjement i det siste 
knyttet til mangel på lovverk som regulerer landbrukets 
interesser i Nord Norge tilsvarende Fjelloven i Sør Norge. 
Dette er svært gledelig og vi håper tilsvarende engasjement 
kan mønstres i arbeidet med å unngå at deler av Møre og 
Romsdal kan bli definert som tradisjonelt samisk område, 
og også i arbeidet med tolkning og innføring av de forslage-
ne som ligger i samerettsutvalgets innstilling. 

Møte i Oslo 
28. november ble det holdt møte i Landbrukets Hus i Oslo 
om forhold til tamreindrift i Trollheimen og grunneierenga-
sjement i naturforvaltningssaker. 
     Fra M&R Bondelag møtte fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
og førstekonsulent Atle Frantzen, og grunneiere i Surnadal; 
Asbjørn Karlsen og Hugo Pedersen.  
     Norges Bondelag stilte med advokatene Karoline Hustad 
og Ole Jakob Helmen, seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård 
og styremedlem Arnstein Røyneberg. 
     Asbjørn Karlsen og Hugo Pedersen presenterte saka 
gjennom et omfattende skriv de har utarbeidet med ut-
gangspunkt i Samerettsutvalgets rapport. Det ble under 
møtet stilt spørsmål om hvilke økonomiske konsekvenser 
det kan få dersom Trollheimen ikke omfattes av Kartleg-
gingskommisjonen. Det ble avtalt at Norges Bondelag lager 
et notat om juridiske forhold og vurderinger. 

Svar fra Norges Bondelag 
11. januar 2018 mottok fylkeslaget notat fra Norges Bonde-
lag med generell redegjørelse av spørsmålet og svar på 
noen av spørsmålene som var reist. 
     Det vises til at Kartleggingskommisjonen ikke er oppret-
tet. De rettslige rammene for kommisjonens arbeid er der-
for ikke endelige. Derfor tas det utgangspunkt i lovforslaget 
som ble fremlagt i NOU:2007: 13 av Samerettsutvalget II. 
     Oppsummert skriver Norges Bondelag at det må forelig-
ge tungtveiende grunner for at tingretten skal akseptere å 
behandle et nytt spørsmål om samers rettsstilling i Troll-
heimen. Dersom Trollheimen omfattes av Kartleggings-
kommisjonen vil spørsmålet om samers rettsstilling i Troll-
heimen trolig kunne utredes på nytt.  
     Samtidig vil det innebære en større økonomisk risiko for 
både grunneierne og reindriftsutøverne dersom spørsmålet 
behandles av domstolsapparatet, istedenfor av Kartleg-
gingskommisjonen. Dersom saken behandles av det almin-
nelige domstolsapparatet er det en risiko for at en av par-
tene må dekke sakskostnadene for den seirende part i alle 
tre instanser. Dersom saken behandles av Kartleggings-
kommisjonen er det bare risiko for at den tapende part må 
dekke sakskostnadene ved behandlingen i Høyesterett.  
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Rauma Bondelag med omtale av saka i Åndalsnes Avis 

 

HJORTEFORVALTNING 
Styret drøftet 5. september hjorteforvaltning og vedtok at 
M&R Bondelag skal ta initiativ til et arbeidsmøte med del-
takelse fra berørte parter for å diskutere en felles forståelse 
for å etablere en bedre og felles forvaltningsmodell. 
     Rauma Bondelag oppfordret i skriv at beiteskader i land-
bruket blir tatt tak i. Mange kommuner har store beiteska-
der fra hjort. Skadene er størst på jord som blir drevet godt, 
av flinke bønder. Dette er bønder som trenger ett kvalitets 
grovfor sin husdyrproduksjon. Utviklingen i Rauma som i 
andre kommuner går mot minkende antall driftsenheter. 
Driftsenhetene blir større, og antall aktive bønder går ned. 
Landbruksnæringen vil derfor få mindre å si i den lokale 
viltforvaltningen i kommunene, ettersom det er jegerne 
som er i flertall og har størst påvirkning forvaltningen. 
     I fylkesstyret kom det fram at en må komme over fra 
problembeskrivelse til løsning. Ha fokus på hva vi ønsker å 
oppnå, og hvordan vi skal kommunisere dette. To problem: 
Mange plasser er det for mye hjort, men kun noen få som 
tar kostnaden. Opplever ulik praktisering av forvaltninga. 
Må diskutere oss fram til felles forståelse. Problemet må 
løses lokalt. Kan det løses innenfor dagens regelverk eller 
må vi endre regelverket? I forvaltningsregimet ligger det en 
urimelighet - erstatningsordninga for bonden falt vekk. Må 
inn i regelverket at den som har skade må kunne søke om 
erstatning. Vurdere om Bondelaget skal dra i gang prosjekt 
der vi får fram hva hjorten koster grunneieren og hvordan 
vi best kan forvalte hjorten. Vi trenger faktaopplysninger. 
Norges Bondelag bør arbeide for bedre og felles mal for 
erstatningsordninger for alle beiteskader, uansett type dyr. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen tok opp saka på ledersam-
ling i Norges Bondelag 20.-21. september. 
     5. oktober holdt Fylkesmannen informasjons- og drøf-
tingsmøte i Molde for næringa og forvaltninga om hjort og 
grågås. Arnar Lyche deltok fra Bondelaget. Bakgrunnen for 
møtet var at Fylkesmannen, NLR Vest og Landbruk Nord-
vest i juni drøftet beiteskade av hjort. Hjortebestanden går 
opp og opp, og belastninga for bøndene blir større og stør-
re. Denne problemstillinga gjelder også for grågås. Det er 
Fylkeskommunen og kommunen som er de sentrale offent-
lige aktørene i bestandsforvaltninga av de jaktbare artene 
(unntatt store rovdyr, villrein, grågås og kortnebbgås). 
     Det ble i oktober avtalt at fylkeskommunen skal innkalle 
til nytt møte, slik som Bondelaget tok initiativ til. Det er 
ventet at møtet blir holdt i begynnelsen av 2018. 

FORBUD MOT NYDYRKING MYR 
I budsjettforliket i desember 2016 mellom Frp, H, KrF og V 
om statsbudsjett 2017 heter det: «Stortinget ber regje-
ringen fremme forslag om forbud mot nydyrking av myr». 
     Saka ble tatt opp og drøftet i fylkesstyret 14. desember 
2016. Klima og myrdyrking var tema da fylkesbondelagene i 
Hordaland, 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. 
     Organisasjonssjef Arnar Lyche sendte 13. januar 2017 et 
2 siders notat til næringspolitisk avdeling i Norges Bonde-
lag; Forbud mot nydyrking av myr gir minimal klimaeffekt, 
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 promil-
le. Da er det forutsatt årlig nydyrking av 4 000 dekar myr. 
Noe som er et høyt anslag i forhold til det reelle behovet 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 usik-
ker, kan et slikt forbud ramme enkelte produksjonsmiljøer 
og enkeltbønder urimelig hardt.  
     17. februar sendte organisasjonssjef Arnar Lyche og 
rådgiver Rose Bergslid ut leserinnlegget: «Dyrking av myr – 
en dråpe i havet», som sto på trykk i flere aviser i fylket og i 
Nationen. Dette var kortversjon av notatet fra 13. januar. 
     Bakgrunnen for dette leserinnlegget var å utfordre NI-
BIO-forsker Arne Grønlund som står i spissen for NIBIO-
rapporten «Kunnskapsgrunnlaget om nydyrking av myr». 
Leserinnlegget viste til at innholdet i NIBIO- rapporten ab-
solutt er grunnlag for diskusjon, og at klimaeffekten ved 
forbud mot myrdyrking er kraftig overestimert. Forskerne 
Synnøve Rivedal og Samson Øpstad ved NIBIO-Furuneset 
hadde også skrevet en kronikk i Nationen der de også stilte 
seg kritisk til kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for 
nydyrkingsforbudet. 
Høring 
I juli sendte Landbruksdepartementet forslag om endring 
av jordloven § 11 andre ledd og nydyrkingsforskriften på 
høring. Endringen i jordloven innebærer at hjemmelsgrunn-
laget for å kunne gi forskrift om nydyrking utvides til også å 
omfatte hensynet til klima, mens endringene i nydyrkings-
forskriften i hovedsak går ut på at det innføres et forbud 
mot nydyrking av myr med utgangspunkt i klimahensyn. 
 
     På styremøte 5. september vedtok styret intern hø-
ringsuttale til Norges Bondelag. I Bondelagets interne hø-
ringsrunde i organisasjonen var også notatet fra org.-sjef fra 
13. januar en del av dokumentene. 
     Fylkesstyrets vedtak: På grunn av stor usikkerhet rundt 
kunnskapsgrunnlaget om nydyrking av myr må forslaget om 
endring av jordloven og nydyrkingsforskriften utsettes til 
mer eksakt kunnskap foreligger. Kontoret sender hørings-
notat om dette til Norges Bondelag. 
     Dette ble vedtatt mot en stemme: nestleder Gunnhild 
Overvoll forslo slik ordlyd: ..avstå fra å dyrke myr til vi vet 
mer om kunnskapsgrunnlaget. 
 
I etterkant av styremøtet ble 3 leserinnlegg sendt media: 
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Leserinnlegg 12. september 2017: 
Forbud mot myrdyrking koster mer enn det smaker 
Det er NIBIO som er kunnskapsleverandør når Landbruks- 
og matdepartementet nå fremmer sak om forbud mot 
myrdyrking. Forskerne har beregnet at forbud mot nydyr-
king av myr vil gi kutt i våre klimagassutslipp. Det foreslåtte 
forbudet gjelder alle arealer med myrvegetasjon og minst 
30 cm tykt torvlag. For mange bønder vil et slikt forbud 
begrense utviklingsmulighetene, og det er svært alvorlig. 
Særlig hvis det skjer på feil faglig grunnlag. 
     Med basis i antatt myrareal som forventes nydyrket og 
med fastsatte internasjonale utslippsfaktorer for CO₂ og 
lystgass, beregner forskerne en klimagevinst ved å innføre 
forbud mot myrdyrking.  
     Det knytter seg meget stor usikkerhet til anslagene for 
framtidig myrareal som forventes nydyrket - både fordi en 
spår langt inn i framtida og fordi anslagene baserer seg på 
areal som er godkjent nydyrket etter søknad, og ikke areal 
som er ferdigstilt som nydyrket. I de siste beregningene 
bruker NIBIO 2000 dekar nydyrket myr per år fram til 2050. 
I følge rapporten er det kun 12 kommuner som vil bli berørt 
av myrdyrkingsforbudet. I så fall betyr det 167 dekar myr-
dyrking per år i gjennomsnitt for disse kommunene.  
     Utslippstallene for CO₂ og lystgass er ikke basert på egne 
undersøkelser, men på internasjonale standardtall. For CO₂ 
forutsettes utslipp på 2,9 tonn per dekar og år. Tapet av 
CO₂ ved myrdyrking varierer mye og er avhengig av myrty-
pe, klima og dyrkingsform. Forslaget om forbud mot myr-
dyrking gjelder alle arealer med myrvegetasjon og minst 30 
cm tykt torvlag, og en kan spørre seg om det er riktig å 
bruke 2,9 tonn CO₂ per dekar og år på alle disse arealene? 
For eksempel tyder noen undersøkelser på at myr som blir 
omgravd, dvs. hvor underliggende mineraljord blir gravd 
opp og lagt som et lokk over torvlaget, gir vesentlig mindre 
utslipp av CO₂. 
     For nitrogen i form av lystgass forutsettes utslipp på 1,3 
kg per dekar og år, som tilsvarer ca. 600 CO₂-ekvivalenter. 
Samtidig blir det sagt at utslippstallene for lystgass (N₂O) er 
av de mest usikre. De vanligste myrtypene i Norge er næ-
ringsfattige og inneholder lite nitrogen, og kanskje har lyst-
gassutslippene sammenheng med gjødslingen og ikke med 
utslipp fra myrjorda? 
     Produksjon av metan (CH₄) er betinget av høyt vanninn-
hold og mangel på oksygen i jorda, og naturlig myr er derfor 
en metangasskilde. Ved dyrking av myr blir disse utslippene 
redusert på grunn av drenering, men dette er ikke tatt inn i 
beregningene til NIBIO. 
     I følge SSB ble det fra norsk territorium sluppet ut 53,4 
millioner tonn CO -ekvivalenter i 2016. Og da tas ikke olje 
og gass som produseres på norsk sokkel, men eksporteres 
ut av landet, med i Norges klimaregnskap. Hvis vi anslår at 
årlig utslipp fra 1 dekar dyrket myr i 1 år er 3 tonn CO -
ekvivalenter, tilsvarer dette 17,8 millioner dekar med myr. 
Personbiltrafikken står for 5,5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter i Norge. Det tilsvarer utslipp fra 1,85 millioner 
dekar med dyrket myr i 1 år. Og vegtrafikken øker med ca. 2 
prosent i året. Konklusjon er at resultatene av beregninge-
ne som er gjort av NIBIO er meget usikre, og når en sam-
menligner med andre sektorer blir utslippene veldig små. 
     NIBIO-forskerne hevder at myrdyrkingsforbudet er et 
meget kostnadseffektivt klimatiltak fordi det er enkelt for  

 
Leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Gjøstøl Iversen. 

 

myndighetene å innføre enda en regel når forvaltningsre-
gimet allerede er på plass. Videre hevder de samme fors-
kerne at ulempene for bøndene er små. Det foreslåtte myr-
dyrkingsforbudet gjelder all myr og vil derfor berøre mange. 
Det vil begrense utviklingsmulighetene på mange norske 
gårdsbruk og dermed redusere bondens satsingsvilje og 
motivasjon. Har vi råd til det? Og det mot en minimal kli-
magevinst! 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef i M&R Bondelag 
 

Leserinnlegg 19. september 2017:  
Myrdyrkingsforbudet gir minimal klimaeffekt. 
Sammenlignet med klimagassutslipp i andre sektorer blir 
effekten av det planlagte myrdyrkingsforbudet minimal. I 
følge NIBIO-forskerne slipper ei nydyrka myr ut om lag 3 
tonn CO₂-ekvivalenter per år, og i sine beregninger forut-
setter forskerne 2000 dekar nydyrket myr per år. Til sam-
menligning står for eksempel personbiltrafikken i Norge for 
5,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter per år. Det tilsvarer 
dyrking av 1,85 millioner dekar myr hvert år. Og biltrafikken 
øker med 2 prosent per år.  
     Til tross for at det foreslåtte myrdyrkingsforbudet gjelder 
all myr, hevder NIBIO-forskerne at det kun er 12 kommuner 
i Norge som vil bli berørt. De samme forskerne opplyser 
samtidig at 38 prosent av all dyrkbar jord i Norge er myr. 
Det er om lag 4,7 millioner dekar, og de største sammen-
hengende myrområdene finnes langs kysten fra Nord-
Vestlandet og nordover. Dette henger ikke sammen. Myr-
dyrkingsforbudet slik det er foreslått vil berøre mange. 
     I M&R ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene 
i myrområder. Slike som Hustad i Fræna, Bollia i Eide, Fur-
land i Vestnes, Istad i Molde, Frostadheia på Smøla. Før et 
eventuelt myrdyrkingsforbud innføres må en skikkelig kon-
sekvensutredning på plass. Hvem blir berørt og hva er de 
praktiske konsekvensene? Hva blir samfunnsvirkningene? 
     Landbruket skal ta sine klimakutt, men da må tiltakene 
treffe. Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets og 
nitrogenets kretsløp, og derfor er utnyttelsesgraden av 
tilført karbon og nitrogen i produksjonen helt avgjørende 
for størrelsen på klimagassutslippene. Vi må tenke kretsløp 
i alt vi gjør. 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef i M&R Bondelag 
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Leserinnlegg 9. oktober:  
Konsekvensene av myrdyrkingsforbudet må utredes 
Når Landbruks- og Matdepartementet fremmer forslag om 
forbud mot dyrking av myr, legges det til grunn at nytten 
for samfunnet er større enn kostnaden for bøndene. 
     I sine beregninger forutsetter NIBIO-forskerne utslipp av 
litt i overkant av 3 tonn CO₂-ekvivalenter per dekar og år 
ved myrdyrking. Det tilsvarer omtrent utslippene fra en 
personbil i løpet av ett år. Det er ikke all verden når vi vet at 
det er om lag 3,5 millioner biler i Norge og at biltrafikken 
har økt med 2 prosent i året de siste årene. Samfunnsnyt-
ten i form av reduserte klimagassutslipp blir omtrent den 
samme som om 3-4 personer i hver kommune plukkes ut 
hvert år og får livsvarig forbud mot å kjøre bil, mens resten 
av befolkningen kan kjøre som før.  
     Hva så med samfunnskostnaden? I saksutredningen til 
departementet legges til grunn at det bare er 12 kommuner 
som vil bli berørt av forbudet. Dette kan umulig stemme 
med virkeligheten. Kostnadssiden må være kraftig underes-
timert. Det foreslåtte myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. I 
praksis betyr dette at 38 prosent av all dyrkingsjord i Norge 
går tapt. For svært mange bønder vil forbudet sette be-
grensning på egne utviklingsmuligheter, og det får konse-
kvenser for motivasjon og satsingsvilje. Her i Møre og 
Romsdal ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene 
i myrområder. Dette er en stor inngripen i råderetten over 
egen eiendom som krever en seriøs analyse av konsekven-
sene før et eventuelt myrdyrkingsforbud innføres. Hvem 
blir berørt og hva blir samfunnsvirkningene?  
     Myra har stor egenverdi som vannreservoar og flom-
demper, og som levested for mange arter. Det kan være 
mange gode grunner for å verne ei myr. At oljenasjonen 
Norge bruker myra som klimaalibi er å dra det for langt?  

Arnar Lyche, Organisasjonssjef i M&R Bondelag 
 

Uttale til Landbruksdepartementet 
11. oktober sendte M&R Bondelag uttale til Landbruks-
departementet om forslaget forbud mot dyrking av myr. 
(Uttalen på 5 sider er ikke gjengitt i årsmeldinga. Innhol-
det dekkes av leserinnleggene 12. sept, 19. sept og 9. okt.) 
Uttalen er lagt ut på M&R Bondelags hjemmeside her: 
https://www.bondelaget.no/nyheter/alvorlig-for-mange-
bondelagsmedlemmer-article98477-5079.html 
     - Et forbud mot dyrking av myr vil begrense utviklingsmu-
lighetene for mange av Bondelagets medlemmer, og det er 
svært alvorlig. I Møre og Romsdal ligger mange av de mest 
aktive jordbruksmiljøene i myrområder. Dette er en stor 
inngripen i råderetten over egen eiendom, skrev fylkeslaget 
i uttalen til departementet. 
 

Forslaget om forbud mot myrdyrking fikk stor oppmerk-
somhet, bl.a. i Bondebladet som i sin utgave 12. oktober 
hadde flere siders omtale av saka fra Smøla. Bonde Ole 
Wegard Gjøstøl Iversen fryktet et forbud mot myrdyrking vil 
bety kroken på døra for landbruket på Smøla, bl.a. vil et 
forbud kunne true gulrotvolumet over tid. 
 

23. oktober sendte org.-sjef Arnar Lyche ut leserinnlegg til 
Nationen: Bonden er ikke klimaversting. Dette var et tilsvar 
til NIBIO-forsker Arne Grønlund sitt innlegg i Nationen 18. 
oktober om at dyrking av jord har bidratt med nesten en 

tredel av de menneskeskapte CO₂-utslippene de siste 150 
årene. Denne påstanden presenteres som en vedtatt sann-
het og uten noe form for begrunnelse eller kildehenvisning. 
 

Fylkeslaget mottok uttale fra Ytre Haram Bondelag med 
presisering av hva de synes er viktig angående forbudet. 
 

Departementets høringsfrist var 11. oktober. Det kom inn 
11 uttaler fra Møre og Romsdal. Bl.a. fra M&R Bondelag, 
Hustad Bondelag, kommuner, privatperson og Fylkesman-
nen. Alle de 8 kommunene som uttalte seg i høringa mente 
et forbud vil virke ødeleggende for bøndene. 
     Uttalen fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal skapte 
derimot oppmerksomhet, som konkluderte med at forbud 
bør innføres, men vil ha unntak for Smøla, der konsekven-
sene for gulrotbøndene blir særs stor ved et totalforbud. 
Landbruksdirektør Frank Madsøy viste i intervju med NRK til 
at en må verne myrjorda som en del av god miljøpolitikk. 
 

Bondelaget sendte 30. november ut leserinnlegg: 

Fylkesmannen i utakt med landbruket 
I sin høringsuttale til Landbruks- og matdepartementet 
støtter landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal forslaget om forbud mot nydyrking av myr. Og det 
til tross for at de stiller seg kritisk til vesentlige punkter i 
grunnlagsdokumentene. Konkluderer her Fylkesmannen 
mot sine egne argumenter? Konsekvensen er dårlig signal 
til landbruksnæringa i fylket. 
     Forslaget om forbud mot nydyrking av myr baserer seg 
på en nytte-kostnadsanalyse - en mye brukt metode for å 
sammenligne konsekvensene av alternative tiltak før be-
slutninger fattes. Det konkluderes med at nytten for sam-
funnet i form av reduserte klimagassutslipp er større enn 
kostnaden ved at myr ikke kan dyrkes og tas i bruk som 
matjord.  
     I departementets saksutredning legges det til grunn at 
reduserte klimagassutslipp per dekar og år ved myrdyrking 
tilsvarer omtrent utslippene fra en personbil i løpet av ett 
år, og det forutsettes at det årlig nydyrkes 2000 dekar myr. 
Det betyr at redusert mengde klimagassutslipp blir omtrent 
den samme som om 3-4 personer i hver kommune plukkes 
ut hvert år og får livsvarig forbud mot å kjøre bil, mens 
resten av befolkningen kan kjøre som før.  
     For å begrunne myrdyrkingsforbudet må nyttesiden på 
vektskåla veie tyngre enn kostnadssiden. Det betyr at sam-
funnskostnaden må være lav fordi «samfunnsnytten» ved 
forbudet ikke er større enn det den faktisk er. I saksutred-
ningen forutsettes det at i hele Norge er det bare 12 kom-
muner som blir berørt av forbudet, og det til tross for at 
myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. Kartdata viser at alle 
kommuner i Møre og Romsdal har dyrkbare myrer/fuktig 
skogsmark, og i vårt fylke ligger mange av de mest aktive 
jordbruksmiljøene i myrområder. Det er trist at Fylkesman-
nen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for 
svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon 
og satsingsvilje.  
     Møre og Romsdal Bondelag mener Staten fremmer en 
sak som er dårlig utredet – først og fremst ved at kostnads-
siden må være betydelig underestimert. En grundig gjen-
nomgang av konsekvensene for landbruket må legges til 
grunn før det fattes en endelig beslutning.  

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og orgsjef Arnar Lyche 

https://www.bondelaget.no/nyheter/alvorlig-for-mange-bondelagsmedlemmer-article98477-5079.html
https://www.bondelaget.no/nyheter/alvorlig-for-mange-bondelagsmedlemmer-article98477-5079.html
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4.7. ROVVILTPOLITIKKEN 
Styremedlem i M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, er rov-
dyrtalsperson i fylkeslaget. Førstekonsulent Atle Frantzen 
er kontaktperson på rovdyrsaker ved fylkeskontoret. 
     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. 
Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 sammen 
med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. M&R har 1 medlem 
i rovviltnemnda 2016-2019 som er Frank Sve (Frp), Stranda. 
     Øvrige i Rovviltnemnda er Anne Berit Skjerve Sæther 
(Ap) og Gunnar Alstad (Sp) fra Nord-Trøndelag og Gunn I. 
Stokke (Sp) fra Sør-Trøndelag. I tillegg to fra Sametinget. 
     De tre fylkesbondelagene i Midt-Norge har god dialog, 
godt samarbeid og har sendt felles innspill og uttaler om 
rovviltpolitikken. Alle tre fylkeslagene ser det som viktig å 
være på banen, og har derfor deltatt som observatører på 
de fleste møtene i rovviltnemnda. Skriftlige referater fra 
alle møtene er sendt fylkesstyret i M&R Bondelag. 
     Atle Frantzen møtte som observatør 19. januar på møtet 
i nemnda i Stjørdal. Hovedsaka var oppfølging av arbeidet 
med revisjon av forvaltningsplanen. Observatørene fra de 
tre Bondelagene avtalte i etterkant av møtet å sende felles 
brev til nemnda med henvisning til at nemnda har et todelt 
mål; å sikre levedyktige bestander av rovvilt, samt å bidra til 
å opprettholde ei livskraftig beitenæring og lokalsamfunn.  
     6. februar møtte Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen på 
Fylkesmannens dialogmøte i Molde om rovvilt og husdyr. 
Dette årlige dialogmøtet, som samlet 20 deltakere, hadde 
oppsummering av fjorårets beitesesong, og la planer for 
den kommende, og praktisk tilnærming til hvordan en skal 
forvalte midlene til forebyggende tiltak mot rovviltskade og 
konfliktdempende tiltak (FKT-midler) 
 

Beitedyra sin plass i forvaltningsplanen 
Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Møre 
og Romsdal Bondelag sendte 6. mars felles brev til Rovvilt-
nemda om beitedyra sin plass i forvaltningsplanen, under-
tegnet av rovviltansvarlige i fylkesstyrene: Odd Bjarne Bjør-
dal (M&R), Borgny Grande (Nord-Tr.), Frank Røym (Sør-Tr.): 
     Bondelagene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag ser en skjevdeling i sekretariatets evaluering av 
forvaltningsplanen for store rovdyr region 6. Vi vil minne 
om Stortingets mål om økt og bærekraftig matproduksjon 
og Rovviltforliket av 2011 sin todelte målsetting som for-
valtningsplanen og Rovviltnemda har som mål å videreføre. 
Det må i evalueringa også tas hensyn til at risiko for skade 
på beitedyr påvirker landbruksnæringas mulighet til å kun-
ne nå målene om økt matproduksjon basert på beitene i 
utmarka.  
     Bondelagene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag forventer og krever at det i sekretariatets evalue-
ring av forvaltningsplanen store rovdyr region 6 også tas inn 
hensynet til beitedyra og naturmangfoldets sårbarhet hvis 
beitedyr må vike for rovdyr. 
     På møtet i nemda 19. januar ble det etterlyst og krevd at 
evalueringa også skulle inneholde det vi har nevnt. Vi kan 
ikke se av protokollen fra det møtet at dette er tatt med. 
     10. mars og 20. april møtte Atle Frantzen som observa-
tør på møter i rovviltnemnda i Stjørdal. Begge disse møte-
ne drøftet revidering av forvaltningsplanen for Region 6. 

 
Frå fellesmøtet på Bondelagskontoret 5. september: 

F.v.: Odd Bjarne Bjørdal, Stein Brubæk og Eli Sæther fra 
Småbrukarlaget, Oddvar Mikkelsen, Atle Frantzen og Hil-

mar Kleppe fra M&R Sau- og geit.(Foto: Arild Erlien) 
 

     31. mai var møtet i rovviltnemnda lagt til Budalen i Midt-
re Gauldal. Atle Frantzen møtte som observatør. Møtet 
sluttbehandlet høringsutkast til revidert forvaltningsplan, 
og lagt ut på offentlig høring med høringsfrist 22. sept. 
     5. september ble det på Bondelagskontoret i Molde 
holdt møte mellom M&R Bondelag, M&R Sau og geit og 
M&R Bonde- og småbrukarlag om revidert forvaltningsplan 
rovdyr. Fra M&R Bondelag deltok fylkesleder Oddvar Mik-
kelsen, rovvilttalsperson Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frant-
zen fra kontoret. Utgangspunktet var at de tre fylkesorgani-
sasjonene skulle levere egne uttaler, men det var viktig å 
sondere/avklare om vi som organisasjoner kunne ha rimelig 
samme holdninger til en del sentrale punkt i forslaget til 
revidert forvaltningsplan. 
     Senere ble det avklart at Sør-Trøndelag Bondelag ville 
foreta en fullstendig gjennomgang og sammenlikning av 
gammel plan og forslag til revidert plan, og at det ble sendt 
inn felles uttale fra tre fylkesbondelagene. 
     Fylkesstyret ga på styremøte 5. september fullmakt til 
Oddvar Mikkelsen, Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen å 
sluttføre Bondelagets arbeid med uttale til forvaltningsplan. 
     Bondelagene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag sendte felles høringsuttale til rovvilt-
nemnda innen fristen 22. september om revidert forvalt-
ningsplan for rovvilt i region 6 Midt-Norge 
(Uttalen på 9 sider er ikke gjengitt i årsmeldinga, men 
ligger i Bondelagets arkiv og på hjemmesiden her: 
https://www.bondelaget.no/nyheter/bondelagene-i-midt-
norge-enige-om-rovviltforvaltninga-article98417-5079.html 
 

     I forbindelse med at revidert forvaltningsplan for rovvilt 
var lagt ut på offentlig høring inviterte rovviltnemnda i 
region 6 Midt-Norge til felles høringsmøte for hele regionen 
i Stjørdal 19. september. Atle Frantzen møtte fra M&R 
Bondelag og Frank Sve i rovviltnemnda i tillegg til repr fra 
Fylkesmannen, Tingvoll kommune og M&R Sau og Geit. I 
møtet hadde de tre fylkesbondelagene presentasjon av sin 
felles høringsuttale. 
     Atle Frantzen deltok som observatør på møte i rovvilt-
nemnda 26. oktober i Verdal og telefonmøte 30. novem-
ber. Endelig forslag til revidert forvaltningsplan ble sluttbe-
handlet, og sendt til Miljødirektoratet for vurdering. Endelig 
godkjenning er forventet i begynnelsen av 2018. 
     Atle Frantzen deltok 30. november og 1. desember på 
beite- og rovviltseminar i Oslo. 

https://www.bondelaget.no/nyheter/bondelagene-i-midt-norge-enige-om-rovviltforvaltninga-article98417-5079.html
https://www.bondelaget.no/nyheter/bondelagene-i-midt-norge-enige-om-rovviltforvaltninga-article98417-5079.html
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4.8 Andre saker 
 

SAMARBEIDET MED SAMVIRKET 
     Bondelagets samarbeid med samvirket skjer fra sak til 
sak, og er knyttet til møter og saker som likevel skal gjen-
nomføres. Dette varierer fra år til år ettersom hvilke aktivi-
teter 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 andre landbruksorganisasjoner som Tine, 
Nortura og Felleskjøpet. 
     Flere av aktivitetene som er gjennomført av Bondelaget 
alene eller i samarbeid med samvirket, er ei videreføring av 
aktiviteter fra tidligere samarbeidsrådet for landbrukssam-
virket i Møre og Romsdal. Dette samarbeidsorganet for 
samvirkeorganisasjonene, faglagene og fylkesmannens 
landbruksavdeling ble avviklet i 2002. 
     Av aktiviteter i 2017 kan nevnes: Samvirketillitsvalgte 
med på behandling av Bondelagets uttale til jordbruksfor-
handlingene. Bred næringskonferanse i mars for Møre-
landbruket. Åpen Gard. Stand og utadretta aktiviteter 
sammen med samvirke på Dyregoddagene i Gjemnes. Sam-
arbeid og representasjon hos Fylkesmannen og Landbruks-
avdelinga. Samarbeid med samvirket om ulike prosjekter. 
Deltakelse på samvirkeorganisasjonenes årsmøter. Forvalt-
ninga av Landbruksselskapet i M&R sine fondsmidler. 
     Bondelaget Tine, Nortura og Felleskjøpet arrangerer i lag 
samling for Unge Bønder. 
 

MIDTNORSK SAMARBEIDSRÅD 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte i Stjørdal 27. januar 2017 på årsmøtet i Midt-
norsk Samarbeidsråd (fylkene M&R, Sør-Tr.lag, Nord-Tr.lag) 
     I forkant av årsmøtet var det åpent møte om ny jord-
bruksmelding og konsekvenser for Midt-Norge. I debatten 
deltok stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol (Ap), Marit 
Arnstad (Sp), Torild Aarbergsbotn (H), og leder Lars Petter 
Bartnes i Norges Bondelag 
     På årsmøtet i Samarbeidsrådet var det også oriente-
ringer og presentasjoner av L21T og Grønn forskning, Le-
vende Landbruk 2017, orientering fra Birøkterlaget og NLR. 
     Trine Hasvang Vaag, Nord-Trøndelag (Nortura), ble valgt 
til ny leder etter Lars Morten Rosmo, Sør-Trøndelag (Bon-
delaget). Arbeidsutvalget 2017 ellers: Birgit Oline Kjerstad, 
Haram (Tine) og Kari Åker, Sør-Trøndelag (Bondelaget). 

Ny leder 
     2. juni ble det holdt medlemsmøte i Samarbeidsrådet i 
Stjørdal. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte fra M&R Bondelag. Tema var hvordan 
organisasjonene ønsker å bruke Samarbeidsrådet, valg 
2017 og diskusjon om samordning og koordinering av orga-
nisasjonenes valgaktiviteter. Olav Håkon Ulfsnes, Aure 
(nestleder i Nortura Regionutvalg Midt-Norge), ble valgt til 

ny leder i Samarbeidsrådet etter Trine Hasvang Vaag, som i 
april ble ny leder i Nortura sentralt. 
     Samarbeidsrådet ble etablert i 2004. Sammenslutninga 
består av midtnorske representanter for Bondelagene og 
Småbrukerlagene, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Gartnerhal-
len, Landbruksrådgivinga, Landkreditt og Gjensidige. Sør-
Trøndelag Bondelag har sekretariatsansvar. Det er møter en 
til tre ganger pr år. 

Drift av samarbeidsrådet 
På styremøtet i M&R Bondelag 12.-13. desember ble drift 
av Midtnorsk Samarbeidsråd (MNS) drøftet. Norsk Land-
brukssamvirke har årlig bevilget ca. kr 90.000 til (MNS). Sør-
Trøndelag Bondelag har vært sekretær for rådet. Slike råd 
finnes også i resten av landet. Norsk Landbrukssamvirke har 
evaluert ordningen og konkludert med at den skal styrkes. 
Bevilgningen har økt til kr 300.000, men pengene er øre-
merket aktivitet. Dette reiser en del spørsmål. Sør-
Trøndelag Bondelag har ikke ledig arbeidskapasitet med 
tanke på å øke aktiviteten. Derfor har org.sjefene i Nord-
Trøndelag og Møre og Romsdal blitt forespurt om å bidra 
med noe dugnadsarbeid. Møre og Romsdal har meldt tilba-
ke at det er uaktuelt hvis det ikke følger med noen penger 
til økt drift. Arbeidsutvalget i MNS vurderer mulighetene for 
å finne en ny sekretær for rådet. Da forutsettes det at det 
avsettes midler til å drifte sekretærfunksjonen. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag påpekte at de vil 
beholde MNS for å bygge allianser i store tunge saker, da vi 
ikke kan forvente å etablere noe parallelt og eget i Møre og 
Romsdal. Styret mener at mulighetene som ligger i økt 
bevilgning til MNS må utnyttes. En aktiv og samlende sekre-
tær er helt avgjørende. Derfor må det øremerkes penger til 
drift. Styret vil ta initiativ til å samle alle aktører i fylket som 
er medlemmer i MNS for å diskutere veien videre. Samtidig 
inviteres Fylkesmannen og Fylkeskommunen for også å 
diskutere medlemskap for Møre og Romsdal i Landbruk 21. 

Regionale tiltak 
Samarbeidsrådet har de siste årene vært delaktig flere 
regionale tiltak for å styrke kompetanse, forskning og inno-
vasjon i det midtnorske landbruket, herunder fylkesvise 
landbruksmeldinger, VRI Trøndelag, Grønn forskning og 
Kompetanseløft trøndersk landbruk. Siden de bondestyrte 
prosjektene Grønn forskning og Kompetanseløft trøndersk 
landbruk gikk mot slutten, ble det en diskusjon til hvordan 
samarbeidsrådet skal forholde seg til dette. Som resultat 
ble Landbruk 21 Trøndelag etablert. 
 

LEVENDE LANDBRUK 
Midtnorsk Samarbeidsråd, og med Studieforbundet Næring 
og Samfunn Nordafjells som teknisk arrangør, har arrangert 
to Levende Landbruk-samlinger, i Trondheim i 2012 og i 
Stjørdal i 2015. Deltakere på fellesarrangementene var 
Bondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 
Romsdal, Tine, Nortura, Felleskjøpet, Allskog, 
Landbruksrådgivninga. Årsmøtet i MNS 2017 vedtok at 
Levende Landbruk skulle holdes i Molde i november 2017. 
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     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var M&R Bondelags 
representant i programkomiteen, og det ble holdt flere 
telefonmøter i første halvår 2017. 
     På medlemsmøte i MNS 2. juni ble det besluttet å avlyse 
Levende Landbruk i Molde. De tre fylkesbondelagene i 
Midt-Norge måtte da holde egne ledermøter høsten 2017. 
Avlysningen skyldes bl.a. at det var foretatt beregninger i 
de deltakende organisasjonene som tilsa at med å legge det 
til Molde øker kostnadene betraktelig. 
     Det er planlagt at Midtnorsk Samarbeidsråd skal arrang-
ere Levende Landbruk i Stjørdal høsten 2018. Allskog og 
M&R Bonde- og Småbrukarlag har varslet at de ikke er in-
teressert i å delta. M&R Bondelag gikk i styremøte 12.-13. 
desember inn for å avlyse Levende Landbruk 2018 i Stjør-
dal, og heller arrangere eget ledermøte i Møre og Romsdal. 
Styret mener midlene som bevilges til Levende Landbruk 
bør heller brukes til å samle landbrukstillitsvalgte på regio-
nale samlinger i fylkene og topptillitsvalgte i Midt Norge litt 
oftere. 
 

GRØNN FORSKNING 
Prosjektet Grønn forskning ble opprettet i 2009 etter initia-
tiv fra landbruksnæringa i Midt-Norge, ved Midtnorsk Sam-
arbeidsråd. Prosjektet skulle 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 forskninga som gjennomfø-
res. 
     Prosjektet synliggjorde etterspurt kunnskap sett fra næ-
ringas side, og bidro til opprettelse av en rekke nye forsk-
ningsprosjekt i løpet av de 6 - 7 årene prosjektet gikk (2009 
– 2016). I alt ca. 200 mill. kroner i forskningsmidler ble be-
vilget til en rekke ulike forskningsprosjekt. 
     Det opprinnelige prosjektet Grønn forskning løp til som-
meren 2013. Prosjektet ble videreutviklet og videreført 
gjennom en ny treårig prosjektperiode fram til sommeren 
2016. 
     Ved avslutning ble det enighet mellom Midtnorsk Sam-
arbeidsråd og partnerne (Fylkesmannen, Fylkeskommunene 
og innovasjonsmiljøene) å videreføre deler av prosjekt 
Grønn Forskning som en av arbeidspakkene i et nytt inno-
vasjonsprogram Landbruk 21. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, er med i 
styringsgruppa for prosjektet Grønn Forskning 2016 – 2019. 
     I desember 2016 ble det igangsatt sju næringsgrupper i 
Grønn forskning. Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mik-
kelsen, deltar i grovfôrgruppa sammen med bl.a. leder 
Sverre Heggset, Fræna (Landbruk Nordvest) og Arne Mag-
nus Aasen, Tingvoll. Andre grupper er Melk, Sau, Grønnsa-
ker, bær og potet, Korn, Kjøtt og Blå/grønn gruppe. 
     Oddvar Mikkelsen møtte på innspillseminar i Stjørdal 3. 
februar der det var deltakelse og framlegging fra alle sju 
arbeidsgruppene. 5. desember deltok Oddvar Mikkelsen på 
møte i Surnadal i styringsgruppa for prosjektet. 
 

LANDBRUK 21 (L21) 
Landbruket i Trøndelag etablerte i 2016 prosjektet Land-
bruk21. Hovedoppdraget er å dyrke og videreutvikle nye 
lønnsomme forretningsideer og innovasjoner i trøndersk 
landbruk, samt å fremme synergi mellom grønn og blå sek-

tor; jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri. Grønn Forskning 
er videreført innen L21. 

Prosjektmål: 
 Motivere og mobilisere det kreative og kompetente 

landbruket til nytenking og samarbeid på tvers av ulike 
verdikjeder, med involvering av tradisjonelle og utra-
disjonelle næringsaktører. 

 Identifisere nye strategiske satsingsområder og dyrke 
forretningsideer innenfor disse. 

 Løfte ideer fra næring til FoU, samt å utvikle forret-
ningskonsepter for formidling av forskningsbasert 
kunnskap i landbruket gjennom prosjektet «Grønn 
Forskning» (GF) 

 Bli en nasjonal utviklingsaktør i ulike deler av verdikje-
dene for norske landbaserte fornybare ressurser  

Arbeidsmåte: Landbruk21 inneholder både forskning 

(gjennom Grønn forskning), innovasjon og strategi. Innova-
sjonsarbeidet er bedriftsretta. Når det for eksempel ar-
rangeres strategiseminar eller innovasjonsverksted, er det 
bedrifter og organisasjoner som skal utvikle en innovasjon i 
egen næringsvirksomhet som er med. Målet er å få til lønn-
som drift i virksomheten, enten gjennom nye produkt, ar-
beidsmåter eller teknologi.  
     Landbruk21 er i gang med flere prosjekter for utredning 
av bl.a. innovasjonsmuligheter og nye arbeidsform innenfor 
ulike satsingsområder: «Økt differensiering av storfekjøtt i 
Trøndelag», «Biodrivstoff til traktorer i Trøndelag», «Kom-
petansesenter for landbrukshelse i Trøndelag», «Økologisk 
klynge Innherred», «Minisamvirke», «Formidlingsutred-
ning» (GF), Bistand forretningsutvikling «Fjøsvask», «An-
vendelsesmuligheter av sensorteknologi i landbruket». 
     Det ble høsten 2016 arbeidet fra flere hold for å få Møre 
og Romsdal med som en likeverdig partner og mer involvert 
i Landbruk21. 
     På styremøte i Møre og Romsdal Bondelag 15. februar 
drøftet styret Landbruk21. Assisterende landbruksdirektør 
Ottar Longva deltok på styremøtet. Fra Trøndelag ble det 
påpekt at de ser på partnerskapet med Møre og Romsdal 
som viktig. Kunnskapsmiljø og næringsliv i Møre og Roms-
dal 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 var udelt positive. 
     Fylkesstyret konkluderte med at Bondelaget, sammen 
med Småbrukarlaget i fylket, tar kontakt med Landbruk21 
Trøndelag og framforhandler utkast til en avtale. En må få 
klarhet i hvem som er aktuelle partnere i Møre og Romsdal, 
hvordan Møre og Romsdal rent praktisk skal involveres i 
arbeidet, hvilke resultater som forventes å oppnå og hva 
det vil koste. 
     På styremøtet i april ble det nevnt at en bør holde opp-
startsmøte i september, men det skjedde ikke noe mer 
utover høsten. 
     5. desember ble det holdt møte i Surnadal om mulig 
deltakelse i Landbruk 21 for Møre og Romsdal. Oddvar 
Mikkelsen møtte for Bondelaget. Tilstede var også tre re-
presentanter fra Fylkesmannen i M&R i tillegg til styreleder 
og daglig leder i prosjekt Grønn Forskning. Det var enighet 
om å samle næringa til et drøftingsmøte på januar 2018. 
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Konferansen Godt Bondesamhold på Romsdalsmuseet i Molde 31. mars. Fra venstre møteleder Kari Fløystad  

og innlederne Trond Haukedal, Eva Merete Lindseth, Jarle Sanden, Arnar Lyche og Liv Sølverød. (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-rådgivere 
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 600. 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal: 
I Møre og Romsdal er HMS-rådgiverne på Nordmøre og i 
Romsdal en del av Landbruk Nordvest, mens rådgiveren på 
Sunnmøre er knyttet til Norsk Landbruksrådgiving Vest. 
Nordmøre (kontor Surnadal): Sigmund Moen Trønsdal 
sigmund.moen.tronsdal@nlr.no , tlf 900 46 093 
Romsdal (kontor Molde): Kari Fløystad 
kari.floystad@nlr.no , tlf 907 05 980 
Sunnmøre (kontor Ørsta): 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 2017 holdt møter mellom Bondelaget og rådgi-
vere om samarbeidsmøtet godt bondesamhold 31. mars 
(se omtale under) og planlegging av ny konferanse 2018. 
 

MØTE GODT BONDESAMHOLD 
Møre og Romsdal Bondelag og Landbruk Nordvest arrang-
erte møte om hvordan styrker vi bondesamholdet på Krona 
på Romsdalsmuseet i Molde 31. mars. 
     37 personer deltok på konferansen. Tema var: Bonden 
og bygdesamfunnet merker effektivitetskravene. Arbeids-
plasser og fritidsaktiviteter flyttes ut fra bygdene, og møte-
plassene blir færre. Mange av bondens kolleger har fått seg 
anna arbeid, og det er færre igjen å ta en kopp kaffe med i 
hverdagen. I tillegg jobber ofte bondens partner utenfor 
gården. Mange bønder har derfor store deler av arbeidsda-
gen alene. I en slik hverdag blir godt samhold bønder i mel-
lom viktig for både trivsel og sikkerhet. 
     Møteleder var HMS-rådgiver i Romsdal, Kari Fløystad. 

Program:  
 Var bondesamholdet bedre før? v/Jarle Sanden, mu-

seumsdirektør. 

 Kravene står i kø, men hvor er de gode hjelperne? 
v/Arnar Lyche, M&R Bondelag. 

 Hvordan skape trivsel i hverdagen som bonde? v/Eva 
Merete Lindseth, melkeprodusent i Fræna. 

 Historien om hvordan godt bondesamhold ga god dy-
rehelse v/ Liv Sølverød, TINE Mastittlaboratoriet 

 Hverdagsmotivasjon. Sterk sammen – unik alene 
v/Trond Haukedal, psykologen som gikk sine egne 
veier og ble en av landets ypperste som kursholder, 
foredragsholder og motivator innenfor temaet men-
neskekunnskap. Han har sin spesielle stil – en kombi-
nasjon av stor faglig innsikt, humor og positiv energi. 

 

MØRE OG FJORDANE HV 11  
På styremøtet 5. september ble Per Devold, Rauma, opp-
nevnt som Møre og Romsdal Bondelags representant i 
distriktsrådet til Møre og Fjordane Heimeverndistrikt 11 for 
perioden 2018-2021. Det var gjort avtale med Sogn og Fjor-
dane Bondelag om at de oppnevnte vararepresentant til 
distriktsrådet; Ole-Ivar Aam Sognnes. 
     Norges Bondelag er representert i Landsrådet for Hei-
mevernet og fylkesbondelagene i distriktsrådene. Repre-
sentantene oppnevnes for fire år av gangen. Per Devold har 
vært leder i HV 11 i flere perioder. 
     HV-11s distriktstab holder til på Setnesmoen i Rauma. 
Framtida for Heimevernet har vært diskutert. Heimeverns-
avdelinga i Rauma har stått i fare for å bli lagt ned. I okto-
ber kom det politisk avklaring i Stortinget om at heimevern-
strukturen skal videreføres slik den er. Det betyr at HV-11 
består. Det hadde vært massiv mobilisering både fra Møre 
og Romsdal og Sogn og Fjordane for å berge Setnesmoen. 
     Fylkesstyret ble orientert om dette gjennom tilsendte 
skriv og uttaler fra leder i distriktsrådet for Møre og Fjorda-
ne HV 11. Styret har tatt med seg Per Devolds oppfordring 
til Bondelaget om å øve påtrykk mot beslutningstakere. Han 
viste til at som bønder har vi tradisjon for langsiktighet, 
ressursforvaltning og beredskap. I den pågående forsvars-
debatten er det grunn til bekymring, og for å berge Heime-
vernet trenger vi all den hjelp vi kan for å sikre fortsatt 
trygghet og beredskap i landet. 

mailto:sigmund.moen.tronsdal@nlr.no
mailto:kari.floystad@nlr.no
mailto:trude.iren.saure@nlr.no
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Fjordane_Heimevernsdistrikt_11
http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%B8re_og_Fjordane_Heimevernsdistrikt_11
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F.v.: Per og Inger Fjærli Halse, landbrukdir. Frank Madsøy 
og landbruksminister Jon Georg Dale. (Foto: Arnar Lyche). 
 

KULTURLANDSKAPSPRISEN 
Gardbrukarane Inger Fjærli Halse og Per Halse på Edøya i 
Smøla vart på Dyregod i Gjemnes 1. september tildelt Kul-
turlandskapsprisen 2017. Landbruksminister Jon Georg Dale 
sto for utdelinga. Prisvinnaren var foreslått av Møre og 
Romsdal Bondelag.  
     Bakgrunnen for tildelinga av prisen er deira mangeårige 
arbeid for kulturlandskapet på garden sin. Fylkesmannen 
deler årleg ut ein kulturlandskapspris til grunneigarar eller 
lag som markerer seg på ein positiv måte i arbeidet med 
kulturlandskapet. Prisen har vore delt ut sidan 2001. Prisen 
er på kr 10.000 pluss eit kunstverk og diplom. 
 

STUDIEARBEIDET - DEL AV  
AKTIVITETEN 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 Stu-
dieforbundet 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 på 
Felleskjøpets møterom i Molde 25. april møtte Atle Frant-
zen ved fylkeskontoret for Møre og Romsdal Bondelag 

Styret for 2017:  
Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygdekvinnelaget), valgt til 
ny styreleder etter Gerd Gunnerød (Landbruk Nordvest). 
De øvrige i styret er: nestleder Atle Frantzen, Molde (Bon-
delaget), og styremedlemmene Gerd Gunnerød, Nesset 
(Landbruk Nordvest), Reidun Ellingsgård, Molde (Kvinne- og 
familieforbundet) og Mali Slemmen, Fræna (Sau og geit i 
M&R). 1. vara: Åsta Øverland, Tustna (Kvinne- og familie-
forbundet) 

Aktivitet 
I 2017 har flere lokale Bondelag rapportert aktivitet på 
Jordbruksforhandlingene, i tillegg til noen andre kurs. 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriell til jordbruksforhandlingene er 
stor og prioritert aktivitet i mange 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 hatt kurs gjennom Studieforbun-
det næring og samfunn, må rapportere gjennomføringa av 
kurset. Det blir ikke utbetalt tilskudd uten at rapport er 
innsendt, og kurset for øvrig er gjennomført i samsvar med 
krav. Det gis et grunntilskudd per ring, og i tillegg et beløp 
per time med innrapportert kurs. Rapportering av studie-
ringer gjøres på nett. 
 
 

VIPE/STORSPOVE-PROSJEKT 
På styremøtet i desember vedtok styret at M&R Bondelag 
stiller seg positiv til å delta i vipe/storspove-prosjekt. 
     Leder i NOF (Norsk ornitologisk forening) M&R inviterte 
Bondelaget med på et felles kartleggingsprosjekt av vipe og 
storspove. Begge artene er karakterfugler i kulturlandska-
pet, men bestandene er kraftig redusert de siste årene. Et 
viktig mål med prosjektet er å få bønder som forvalter kul-
turlandskapet til å bidra til å forbedre sjansene for at vipa 
og storspoven skal hekke i kulturlandskapet. Bondelagets 
bidrag er primært informasjonsarbeid overfor medlemmer. 

 
 

 
Leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård, var 
hovedaktør i Felleskjøpets hyllestvideo til norske bønder 

som ble vist på TV i beste sendetid i mars.. 
 

 

 
Bondelagets fylkesleder Oddvar Mikkelsen er mye i media 
og gir kommentarer til mange aktuelle landbrukspolitiske 

saker. Her i Møre-Nytt i oktober om konsesjonslova. 

http://www.naeringogsamfunn.no/
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Styret i Jordvern Møre og Romsdal: Foran f.v. Eli Sæther, 
Anne Katrine Jensen og Øystein Solli. Bak f.v. Atle Frant-

zen og Kolbjørn Gaustad (Foto: Arild Erlien). 

 

JORDVERN MØRE OG ROMSDAL 
Etter initiativ fra M&R Bondelag ble organisasjonen Jord-
vern Møre og Romsdal stiftet 15. februar 2016. Leder ble 
Kolbjørn Gaustad, Eide. Anne Katrine Jensen og Atle Frant-
zen ble valgt som styremedlemmer fra Bondelaget. 
     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.  
    Førstekonsulent i Bondelaget, Atle Frantzen, er sekretær 
for foreningen, uavhengig av at han også er styremedlem. 

Arbeid i styret 
Styremøter i Jordvern Møre og Romsdal er holdt på Bonde-
lagskontoret i Molde. Styret har i tillegg til jordvernkonfe-
ranse på Gjermundnes og markering av Verdens jordvern-
dag i Ålesund, brukt mye tid på hørings- og arealsaker som 
reguleringsplan sjukehus Hjelset, landbruksmelding, sjuke-
heim Batnfjordsøra, kommuneplaner, Nasjonal Transport-
plan, E39 Lønset – Hjelset. Styret har også deltatt på andre 
arrangement, m.a. Økouka Tingvoll og jordverndag i Ørsta. 

Årsmøtet 2017 
3. april ble det holdt årsmøte på Gjermundnes i Jordvern 
Møre og Romsdal. Det nye styret 2017/2018 ble: Leder 
Kolbjørn Gaustad, Eide (gjenvalg), nestleder Anne Katrine  
Jensen, Gjemnes (ikke på valg), styremedlem Eli Sæther,  

Gjemnes (ikke på valg), styremedlem Øystein Solli, Molde 
(ny) og styremedlem Atle Frantzen, Molde/Bondelaget 
(gjenvalg). Varamedlemmer: Audun Skjervøy, Norddal 
(gjenvalg) og Helge Øverås, Vestnes (gjenvalg). 

Jordvernkonferanse 
3. april ble det holdt jordvernkonferanse på Gjermundnes 
med 50 deltakere, som var politikere og administrasjon i 
kommunene, bønder, grunneiere og andre interesserte. 
Org.-sjef Arnar Lyche og førstekonsulent Atle Frantzen 
møtte for Bondelaget. 
     Arrangør var Landbruksmuseet for Møre og Romsdal i 
samarbeid med Jordvern Møre og Romsdal, Fylkesmannen, 
Bondelaget og Småbrukarlaget. Liabonden i Molde og 
æresmedlem i Bondelaget, forfatter Knut Ødegård, var den 
litterære innlederen med tema: ”Jordvern ein kongstanke”. 

Nasjonal jordvernkonferanse 
7. juni deltok Atle Frantzen på nasjonale jordvernkonferan-
se i Oslo for NIBIO, Jordvernforeningene og Bondelaget. 

Nettverksamling og markering 2-årsdag 
Atle Frantzen deltok 23. november i Oslo på nettverksam-
ling for jordvernforeningene. Norges Bondelag inviterte til 
samlinga for å utveksle erfaringer og drøfte samarbeid. 
     I forkant av samlinga var det markering 2-årsdagen for 
fastsetting av jordvernmålet, der det framfor Stortinget ble 
overlevert opprop til næringskomiteen. Jordvernforeninge-
ne, Bondelaget og mange andre organisasjoner deltok. 

Jordverndag i Ålesund 
5. desember, på Verdens jordverndag, ble det holdt jord-
verndag på Sunnmøre Museum i Ålesund, som samlet over 
50 deltakere. Fra M&R Bondelag møtte styremedlem Odd 
Bjarne Bjørdal, org.-sjef Arnar Lyche og førstekonsulent Atle 
Frantzen. Arrangør var Jordvern Møre og Romsdal i samar-
beid med Landbruksmuseet, Fylkesmannen, Bondelaget og 
Småbrukarlaget. 
 
 

JORDVERNSAK I GJENMES 
28. april sendte Møre og Romsdal Bondelag uttale til opp-
start av reguleringsplan for Batnfjord sykehjem. To tomteal-
ternativer utredes parallelt. Det første alternativet innebæ-
rer nedbygging av 20 dekar jordbruksareal. Grunneier og 
gardbruker er medlem i Bondelaget, og hadde bedt fylkes-
bondelaget se nærmere på saken. 
     I forkant av behandling i kommunestyremøtet i desem-
ber markerte Gjemnes Bondelag motstand mot planene. 
Garden har mjølkekyr og sau, og det blir også snart et gene-
rasjonsskifte på garden. 

 

  
Omtale i Romsdals Budstikke og Tidens Krav da Gjemnes Bondelag markerte foran kommunehuset motstand mot planene 
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Leserinnlegg fra M&R Bondelag 18. desember: 
 

Fylkesmannen legg Stortingets 
jordvernstrategi til side 
I desember for to år sidan vedtok Stortinget nasjonal jord-
vernstrategi. I denne vert det slått fast at det skal særs gode 
og veldokumenterte grunnar til for å omdisponere viktig 
jordbruksareal. Det betyr at når Gjemnes kommune no vil 
ta 20 dekar god matjord til sjukeheim, barnehage og tomt 
for eventuelle framtidige behov, krevst det altså at det er 
godt dokumentert at det er behov for å ta nettopp dette 
arealet.  
     Det kan absolutt stillast spørsmål om hovudargumenta 
som kommunen brukar for å ta matjorda til tomt for ny 
sjukeheim dekkjer dokumentasjonskravet. Det vert mellom 
anna synt til at demensavdelinga, dagaktivitetstilbodet, 
vestibylen og kjøkkenet bør ligge på bakkeplan. Elles er 
også manglande utsikt for bebuarane og støy frå E39 lista 
opp som argument. Dette er for så vidt kurante argument, 
men ingen av dei gjer det tvingande nødvendig å velje dyr-
kamarka.  
     I tillegg koplar kommunen på barnehagetomt og ei tomt 
for eventuelle framtidige behov. Dette er i alle fall ikkje 
nødvendig.  
     I en merknad i samband med oppstart av reguleringsar-
beidet, syner Fylkesmannen til nasjonal jordvernstrategi og 
peikar på at tap av matjord ikkje kan forsvarast dersom 
andre alternativ let seg realisere. Til tross for dette uttala 
same instans ved landbruksdirektøren til media tysdag 12. 
desember at dei ikkje vil kome med motsegn i denne saka. 
Slik set Fylkesmannen Stortingets nasjonale jordvernstrate-
gi til side til trass for at dei sjølv tidlegare har mint kommu-
nen om dei nye strengare jordvernkrava.  
     Vi minnar og om at fylkeslandbruksmeldinga som vart 
vedteken tidlegare i år set eit mål om at maksimalt 200 
dekar dyrka jord kan omdisponerast årleg i fylket. Med 
mange store vegprosjekt er det fare for at dette målet vert 
vanskeleg å nå dersom kommunane med fylkesmannens 
velsigning skal få omregulere areal som kan vere nyttige å 
ha i bakhand i framtida utan å dokumentere at andre mule-
ge alternativ ikkje finst. 

(Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef 
Arnar Lyche i M&R Bondelag). 
 
 

UTTALE TIL REGULERING VED HUS-
TAD KIRKE 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 10. mars på vegne av 
medlem uttale til oppstart av reguleringsarbeid ved Hustad 
kirke i Fræna. Det vises til at begrunnelsen for å omdispo-
nere jordbruksareal til annet formål enn jordbruk skal være 
meget tungtveiende og samtidig være basert på godt do-
kumenterte fakta. I dette tilfellet betyr det at behovet for å 
utvide gravplass til tilstøtende jordbruksareal må være godt 
utredet, samt at mulige alternativer må vurderes. Først da 
er det mulig å vekte samfunnsnytten ved å omregulere, sett 
i forhold til samfunnskostnaden ved å avgi matproduseren-
de arealer. 
 

 
Halsa Bondelag var med ryddedugnad langs veiene. 

 

PLASTFORSØPLING 
Fylkesstyret drøftet 4. april plastforsøpling etter flere inn-
komne henvendelser fra medlemmer. Det ble vist til tilsvi-
ninga med landbruksplast rundt på bygdene. Det henger 
plast i busker og telefonstolper, og flyter langs veier og 
elvebredder. Mye av dette er plast fra rundballer. 
     I fylkesstyret ble det påpekt at det er ulik organisering av 
innsamling og innlevering av plast i kommunene. Dette er 
ikke godt handtert alle steder. Det er naturlig at landbruks-
plast som flyter rundt om opptar folk på bygdene. Bønder 
må bli mer oppmerksomme på dette selv. Fylkesstyret me-
ner dette kan være en viktig informasjonsoppgave for loka-
le Bondelag. Næringa har et stort forbedringspotensial. 
 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelags samarbeidspartner når det 
gjelder forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-
ninger til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyg-
gende 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 ansatte i selskapet 
gjennom året. Representanter fra Gjensidige blir invitert 
som gjester på fylkesårsmøtet og ledermøtet, og de mottar 
orienteringer fra fylkeslaget. 
     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 2017. 
 

SAMARBEIDET MED NEI TIL EU 
Ole Kvalheim, Molde, er fylkesleder i Møre og Romsdal Nei 
til EU. 
     Fylkeslaget oppmoder lokallagene i Bondelaget om å 
hjelpe til med å skaffe medlemmer til Nei til EU. Det er 
viktig å kunne vise til økende medlemsmasse. Fylkesleder 
blir invitert som gjest på Bondelagets fylkesårsmøte. Fyl-
keskontoret bistår Nei til EU i markedsføring av møter og 
arrangement som de har planlagt. 
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ANNEN REPRESENTASJON 
4. januar: Møte med styreleder i TYR, Leif Helge Kongs-
haug, på Averøy. Oddvar Mikkelsen. 
10. januar: Konferanse Mat og landbruk. Oddvar Mikkelsen 
11. januar: Representantskapet i Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche 
12. januar: Organisasjonssjefsamling Norges Bondelag, 
Oslo. Arnar Lyche 
17. januar: Næringslivsdag, Surnadal Sparebank. Oddvar 
Mikkelsen, Arnar Lyche, Rose Bergslid. 
7. februar: Medlemsmøte Aure og Tustna Bondelag om ny 
jordbruksmelding og jordbruksoppgjøret. Arnar Lyche 
10.-11. februar: Årsmøte og fagsamling storfe i TYR Møre 
og Romsdal. Åndalsnes Oddvar Mikkelsen var innleder. 
Arnar Lyche, Rose Bergslid. 
14. februar: Haramskonferansen, , Gunnhild Overvoll 
15. februar: Møte i Fræna Bondelag om jordbruksoppgjø-
ret, Oddvar Mikkelsen 
16. februar: Møte i Gjemnes Bondelag om jordbruksopp-
gjøret, Oddvar Mikkelsen 
17. februar: Kurs i Norsk Landbrukssamvirke, Oslo, Vegard 
Smenes 
21. februar: Møte med Norsøk, på Bondelagskontoret i 
Molde. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche. Fra Norsøk møtte 
Turid Strøm. Tema: Organisering av økologiske utviklingstil-
tak. Etter møtet sendte fylkeskontoret notat til næringspoli-
tisk avdeling i Norges Bondelag om: «NORSØK må få ansvar 
for å videreføre aktiviteten fra foregangsfylke jord»: 
     Bondelaget anbefaler sterkt at en tillegger NORSØK ho-
vedansvaret for å videreføre aktiviteten i prosjektet «Le-
vende matjord». En kan da bygge videre på den sterke 
kompetansen som allerede er i NORSØK innenfor temaet og 
en slipper å bygge opp ny kompetanse og strukturer i andre 
organisasjoner. Dette gir mer effektiv utnyttelse av til-
gjengelige ressurser til nytte for gårdbrukerne. Arbeidet må 
skje i nært samarbeid med NLR og andre aktører fra pro-
sjektet «Levende matjord».   
25.-26. februar: Årsmøte og fagdag i Møre og Romsdal Sau 
og Geit. Molde. Odd Bjarne Bjørdal. 

7. mars: Møte med veteranklubben på landbruksavdelinga 
hos Fylkesmannen. Arnar Lyche 
8. mars: Seminar om tilskotsordningar for lokal samfunns-
utvikling. Molde. Atle Frantzen. 
16. mars: Møte i Plan og økonomiutvalget i Fræna kom-
mune om jordvernsak. Vegard Smenes 
16. mars: Seminar om prosjektutvikling, Kristiansund. 
Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche 
Norsøk inviterte til seminar om mat og energi fra sjø og 
land. Organisasjonssjef Arnar Lyche, var en av innlederne. 
23. mars: Seminar om solenergi i landbruket. Molde. Fyl-
kesleder Oddvar Mikkelsen var en av flere innledere. 
24. mars: Telefonmøte med fylkeslederne i Norges Bonde-
lag om utsettelse av jordbruksmeldinga. Oddvar Mikkelsen. 
28. mars: Møte med elever på Gjermundnes og oriente-
ring i Bondelaget. Arnar Lyche 
Bondens Marked holdt presentasjon om direktesalg og 
lokalmat. Bondelaget orienterte generelt om Bondelaget og 
hva de gjør lokalt både som organisasjon og for lokalmat. 
28. mars: Samling for fylkeslederne i Bondelaget. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen. 
29.-30. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag. 
Oslo. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche 
3. april: Årsmøtet i Landbruk Nordvest. Molde. Vegard 
Smenes. 
19.-20.april: FK-UKA, Felleskjøpet Molde. Bondelaget had-
de stand begge dager. Arild Erlien 
5. mai: Nato-øvelsen «Trident Juncture 2018» - oriente-
ringsmøte i Molde. Arnar Lyche 
Øvelsen holdes 25. oktober til 7. november 2018 i fylkene 
Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. 
Mattilsynet, Bondelaget og Småbrukarlaget var innkalt av 
Forsvaret til møte for kartlegging av forhold som anses for å 
være sensitive eller utsatt for å bli skadet under øvelsen. 
Hensikten er å forebygge skader og uønskede hendelser. 
13.-14. mai: Norsk seterkultur - fagsamling og årsmøte. 
Brimi seter. Vågå. Rose Bergslid holdt foredrag om Bedre og 
økt beiting - Beiteprosjekt i Møre og Romsdal  
23. mai: Møte om videre politisk arbeide etter jordbruks-
forhandlingene, Oslo. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche. 

 

    
Molde Moldelag med sjarmoffensiv før jordbruksbruksforhandlingene i mai med kopplam, høner, TINE smaksprøver, store og 

små traktorer og informasjon om landbruket på rådhusplassen i Molde. Leder Kjersti Fløystad Ellingsgård (sittende foran) 
klapper ett av kopplammene. Bak fra venstre Wollert Dankert Krohn, Øystein Solli, Jorunn Gunnerød, Lodve Villa Nesje og 

Sverre Solli (Foto til venstre: Arild Erlien - til høyre: faksimile fra Romsdals Budstikke). 
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8. juni: Innovasjonscamp for elever ved Molde v.g. skole. 
Rose Bergslid deltok for Bondelaget, motivasjon til landbruk 
8. juni: Prosjektmøte Auka bruk av gardsvarme. Molde. 
Arnar Lyche 
13. juni: Representantskap Norges Bondelag, Sarpsborg. 
Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche 
20. juni: Samling i Felleskjøpet Agri for I-mek-selgere. 
Molde.  Foredrag ved Rose Bergslid 
26. juni: Styringsgruppemøte i "Bedre og økt beiting". 
Molde. Arnar Lyche 
28. juni: Dialogmøte i Verneområdestyret for Trollheimen. 
Innerdalshytta. Oddvar Mikkelsen 
24. august: Politikkseminar ny verdiskaping i jordbruket og 
norsk omstilling. AgriAnalyse, Oslo. Marte Halvorsen. 
30. august: Kurs Klimasmart Landbruk. Oslo. Arnar Lyche 
31. august: Åpning av reiselivssatsing i Rauma. Arnar Lyche 
Anerkjente, godt etablerte gjestegårder inngår et framtids-
retta samarbeid som vil gjøre at tilreisende til regionen 
enklere skal kunne finne fram til og besøke disse delvis 
ukjente perlene. Romsdalsgårdene består av gårder som 
hver for seg har sin egenart og som en gruppe leverer 
gårdsbaserte opplevelser innen overnatting, bespisning og 
mange aktiviteter og tilbud. 
13.-14. september: Sekretariatskonferanse Norges Bonde-
lag. Oslo. Alle på fylkeskontoret. 
20.-21. september: Ledermøte Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche 
25. september–1. oktober: Økouka i M&R. Norsøk Tingvoll 
Møre og Romsdal Bondelag var medarrangør. Fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen åpnet arrangementet 25. september 
12. oktober: Møte med Momentium, Bondelagskontoret, 
Molde. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche, Rose Bergslid. Fra 
Momentium i Giske møtte Lars Giskeødegård. 
Selskapet Momentium planlegger innovasjonskonferanse 
for landbruket «Framtidsmat» i Øygardshallen på Giske i 
2018. Ønsker samarbeid med Bondelaget i utviklingen av 
konferansen, både konferansens innhold og nedslagsfelt. 
18. oktober: Kurs «Med tru på framtida – bruksutbygging i 
landbruket». Molde. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche. 
Landbruk Nordvest, Fylkesmannen og Innovasjon Norge 
arrangerte kurs for bruksutbyggere. Fylkesleder i Bondela-
get, Oddvar Mikkelsen, var en av innlederne. 

23. oktober: Kraftformøte i Norgesfor. Sem i Asker 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen holdt foredrag om at kunn-
skap om landbrukspolitikk er viktig for rådgivere og selgere. 
19. oktober: Møte mellom Mattilsynet og M&R Bondelag. 
Molde. Oddvar Mikkelsen 
Drøftet rapporten fra prosjektet «Dyretragedier i Nord-
Trøndelag: Forebygging og oppfølging, metodeutvikling og 
samhandling», og hvordan samhandlingsmodellen kan 
implementeres i Møre og Romsdal på best mulig måte. 
28. oktober: Høstsamling i M&R Bygdeungdomslag, Sur-
nadal. Innledning ved Oddvar Mikkelsen om landbrukspoli-
tikk og rollen som tillitsvalgt. 
1.november: Samling for lederne i valgkomiteene i fylkes-
lagene i Norges Bondelag. Oslo. Leder i valgnemnda i M&R 
Bondelag, Anders Øverbø, Rauma, deltok. 
6. november: Presentasjon av Jordboka ved Dag Jørund 
Lønning. Ivar Aasen-tunet. Ørsta. Gunnhild Overvoll. Atle 
Frantzen. Møre og Romsdal Bondelag medarrangør.  
8. november: Fagdag Særlovene i landbruket. Molde. Atle 
Frantzen 
15. november: Fagmøte for eggprodusenter i Trøndelag. 
Fannrem og Verdal. Oddvar Mikkelsen innledet om sam-
menhengene i landbrukspolitikk og eggproduksjon. 
16. november: Møte i kornutvalget i Norges Bondelag. 
Oslo. Oddvar Mikkelsen. 
16. november: Landbrukskonferanse i Surnadal. Rose 
Bergslid. Surnadal Sparebanks Landbrukskonferanse i sam-
arbeid med kommunen, Surnadal Bondelag og Todalen 
Bondelag. 
21. november: Verneområdestyret for Trollheimen. 
Bortistu i Storlidalen. Oddvar Mikkelsen 
23. november: Arbeidsmøte Næringskonferansen 2. mars 
2018. Holdt på Bondelagskontoret. Deltakere: Synnøve 
Valle (Fylkesmannen), Eli Sæther (Småbrukarlaget), Arild 
Erlien, Rose Bergslid og Arnar Lyche (Bondelaget) 
28. november: Møte om klima, landbruk og robot, Skei, 
Sogn og Fjordane. Gunnhild Overvoll. 
4. desember: Seminar om sol- og vindenergi i landbruket, 
Eidsdal. Gunnhild Overvoll holdt innlegg om klima og energi 
i landbruket. Arrangør Landbruk Nordvest og Grønt Land-
bruk Eidsdal. 

 
 

  
Blokadeansvarlig ved Asko i Molde 19. mai, Vegard Sme-
nes (t.v.), stilte med kake som falt i god smak hos sjåføre-

ne som ble stoppet. (Foto: Arild Erlien) 

Knut Ivar Bøe (t.v.), Ørskog Bondelag og Ørjan Stenerud, 
Giske Bondelag passer på utenfor anlegget H. I. Gjørtz i 

Sula ved blokaden 19. mai (Foto: Arnar Lyche). 
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5.  Regnskap 2017 
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. 2.187.891,75 
og en driftskostnad på kr. 2.143.575,77 
Finansinntekter var på kr. 26.094,19 
Resultat for 2017 viser et overskudd på kr. 70.410,17 
 

Balansen er følgende:  
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.251.646,44 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.251.646,44 
 

Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 
Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2017 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 70.410,17. 
Egenkapitalen 1.1.2018 er kr 1.251.646,44 

 

Regnskap 2017 Regnskap Budsjett 2017 Regnskap 2017 

Avdeling 2016 Inntekter Kostnader Netto Inntekter Kostnader Netto 

8101 Generelt 756 594 775 000 0 775 000 805 694 3 239 802 455 

8103 Fylkesleder -8 945 306 000 306 000 0 306 000 356 254 -50 254 

8105 Opplæring tillitsvalgte 91 235 110 000 74 000 36 000 110 000 35 031 74 969 

8110 Styret -408 060 0 350 000 -350 000 0 400 726 -400 726 

8112 Ledermøtet -154 682 0 150 000 -150 000 45 000 117 872 -72 872 

8113 Årsmøtet -192 171 10 000 160 000 -150 000 1 340 140 929 -139 589 

8119 Valgnemnda -53 423 0 28 000 -28 000 0 28 008 -28 008 

8120 Evaluering RMP 29 750 0 0 0 0 0 0 

8122 Landbrukskonferansen 22 300 0 0 0 116 620 119 462 -2 842 

8123 Matfestivalen -798 0 0 0 0 25 535 -25 535 

8124 Gjødselhåndtering -60 0 0 0 0 0 0 

8125 Utadretta informasjon -110 128 0 60 000 -60 000 0 2 775 -2 775 

8126 Fortsatt gardsdrift 66 237 0 0   0 0 0 

8128 Bedre og økt beiting 0 0 0 0 0 0 0 

8129 HMS-seminar -5 896 0 0 0 0 16 670 -16 670 

8130 Refusjoner  0 0 0 0 32 000 0 32 000 

8131 Støtte og gaver -26 767 0 0 0 0 5 468 -5 468 

8132 Unge bønder 5 921 0 0 0 0 0 0 

8135 Møter og kurs. -42 823 0 43 000 -43 000 0 44 224 -44 224 

8136 Kurs/arrangementsutg -35 496 0 30 000 -30 000 26 090 76 620 -50 530 

8138 Gjemnesprosjektet 14 650 0 0 0 0 0 0 

8140 Aktive lokallagsmidler 128 150 000 150 000 0 195 890 195 410 480 

  -52 434 1 351 000 1 351 000 0 1 638 634 1 568 223 70 411 
 

RESULTAT Regnskap 

2017 

Regnskap 

2016 

Salgsinntekter 71 595,00 139 936,00 

Andre inntekter 2 116 296,75 2 517 137,50 

Sum inntekter 2 187 891,75 2 657 073,50 

Varekostnad 0,00 -12 840,00 

Lønnskostnader -594 329,69 -948 334,63 

Driftskostnader -1 549 246,08 -1 761 214,41 

Sum kostnader -2 143 575,77 -2 722 389,04 

Driftsresultat 44 315,98 -65 315,54 

Finansresultat 26 094,19 12 882,94 

Resultat 70 410,17 -52 432,60 

 
Gunnar Sandvik fra NRK Møre og Romsdal intervjuer unge 

Molde-bønder, Lasse Vikhagen Gjeitnes (t.v.) og Sverre 
Solli (Foto: Arild Erlien).
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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 

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  70076667 fredrik@agro.no Volda 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644040 post@aukan-regnskap.no Aure 

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 Randi Røskar 71556368 randi@kroknes.no Vågland 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hoel 70259660 post@norddalrekneskap.no Valldal 

Regnskapstjenester AS Camilla Morsund 71533243 aspoya@svnregnskap.no Øydegard 

SpareBank 1 SMN Regnskap avd Ørsta  70049150 orsta@smnregnskap.no Ørsta 

Statera økonomi AS Jarle Hamnes 71655580 post@stateraokonomi.no Surnadal 

Statera økonomi AS Laila Kristin Eidnes 71655580 post@stateraokonomi.no Rindal 

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 

Vanylven Rekneskap AS Siv Lillenes Åmelfot 70023960 post@vrl.no Syvde 

Økonomisenteret Angvik Steinar Haltvik 71291019 post@okonomisenteret.no Angvik 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS Ole Nistad 71241500 ole.nistad@okonomisenteret.no Molde 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS 
Fræna 

Kari Anne Berge 71263060 frena@okonomisenteret.no Elnesvågen 

Økonomisenteret Kunderegnskap AS 
Rauma 

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

Økonomisenteret Kunderegnskap AS 
Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 post@okonomisenteret.no Aukra 

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 over 80 deltakere på Seilet Hotel i Molde 20. - 22.november (se omtale side 28),  
og arrangeres eksklusivt for ansatte/innehavere av regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. 
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7.  Fylkesstyret og lokale Bondelag med leiar  Pr.15. februar 2018 
 

Fylkesstyret 2017/2018: 
NAMN 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 Valsøyfjordvn 1577 6687 Valsøyfjord 93423436 marte.halvorsen@svorka.net 

3. vara:              Tore Våde         Gjersdalsvegen 71, 6110 Austefjorden   91689336 tore.vade@tussa.com 

3. vara:              Eva Merete Lindseth         Kråknesvegen 275, 6440 Elnesvågen  48024426  eva.merete.lindseth@frenabb.no 

Nestleiar M&R Bygdekvinnelag:      Ingunn Talgø 6628 Meisingset 99562957 italgo98@gmail.com 

Nestleiar M&R Bygdeungdomslag: Torhild Stakvik 6490 Eide 97478933 torhild@stakvik.no 
 

Lokale Bondelag med leiar 
LOKALLAG LEIAR  ADRESSE MOBIL E-POST 
Vanylven Ane Malene Søvik Nygård 6140 Syvde 40243613 ane@rasmusgarden.no 

Rovde Inge Moen 6133 Lauvstad 97037096 inge.moen@tussa.com 

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 

Hjørundfjord Knut Hustad 6165 Sæbø 92039767 knut.hustad@tussa.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 Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Stranda Ingrid Bjørneset Opsvik 6200 Stranda 95900022 ingrid@opsvik.com 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789 phell@frisurf.no 

Liabygda Einar Lied 6212 Liabygda 91114244 einarliedliabygda@gmail.com 

Stordal Per Ivar Skodjereite 6250 Stordal 95178888 skodjere@mimer.no 

Sykkylven Peder Vik Stave 6220 Straumgjerde 95864149 peder.stave@gmail.com 

Skodje Gunnar Hauge 6260 Skodje 47482030 gunnarkrhauge@gmail.com 

Giske Ørjan Stenerud 6055 Godøy 90297580 o_stenerud@yahoo.no 

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 Ann Mari Bjørnøy 6294 Fjørtoft 41421145 ann.mari.bjornoy@gmail.com 

Molde Kjersti Fløystad Ellingsgård 6457 Bolsøya 95022320 kjersti_ellingsgard@hotmail.com 

Vestnes  Helge Hoem 6392 Vikebukt 95210363 hehoem@online.no 

Rauma Endre Stener 6350 Eidsbygda 90653012 endstene@online.no 

Nesset Simone Tessa 6460 Eidsvåg 90998707 simone.tessa@gmail.com 

Midsund Odd Helge Gangstad 6475 Midsund 40287112 odd.gangstad@gmail.com 

Gossen Rune Skeide 6480 Aukra 95243085 rune@skeidegard.no 

Fræna Gunnar Flore 6445 Malmefjorden 97649390 gflore@mimer.no 

Hustad Jan Ståle Haugnes 6433 Hustad 92448357 haug-jas@online.no 

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 Jørn Harstad 6633 Gjemnes 41533369 harstad.jorn@gmail.com 

Straumsnes og Tingvoll Jan Ingvar Aasen 6670 Øydegard 47287020 janingvaraasen@live.no 

Sunndal Knut Flatvad 6612 Grøa 92230730 knut.flatvad@gmail.com 

Surnadal Jan Henrik Moen 6653 Øvre Surnadal 92884610 janhmoen@gmail.com 

Todalen Ståle Ansnes 6645 Todalen 90162280 staale.ansnes@svorka.net 

Rindal Lars Jakob Løset 6657 Rindal 95175013 ljloset@yahoo.no 

Aure Erik Olufsen 6690 Aure 97787421 erik.olufsen@sweco.no 

Halsa  Trine Reinfjell Engdal 6686 Valsøybotn 93422051 vollanoppistu@gmail.com 

Smøla Ole Wegard Gjøstøl Iversen 6570 Smøla 48194854 ole_wegard@hotmail.com 

mailto:oddvarm74@gmail.com
mailto:gmover@online.no
mailto:petter.melchior@gmail.com
mailto:oddbjarne.bjordal@tussa
mailto:marte.halvorsen@
mailto:tore.vade@tussa.com
mailto:eva.merete.lindseth@frenabb
mailto:italgo98@gmail.com
mailto:torhild@stakvik.no
mailto:hljosaa@frisurf.no
mailto:erlenkop@tussa.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/g-egi-ho@online.no
mailto:knut.hustad@tussa.com
callto:+47%2097433770
mailto:ingrid@opsvik.com
mailto:phell@frisurf.no
mailto:einarliedliabygda@gmail.com
mailto:skodjere@mimer.no
mailto:gunnarkrhauge@gmail.com
mailto:o_stenerud@yahoo.no
mailto:ann.mari.bjornoy@gmail.com
mailto:hehoem@online.no
mailto:simone.tessa@gmail.com
mailto:odd.gangstad@gmail.com
mailto:rune@skeidegard.no
mailto:haug-jas@online.no
mailto:harstad.jorn@gmail.com
mailto:janingvaraasen@live.no
mailto:knut.flatvad@gmail.com
mailto:janhmoen@gmail.com
mailto:staale.ansnes@svorka.net
mailto:erik.olufsen@sweco.no
mailto:ole_wegard@hotmail.com
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8.  Bondelagskontoret 
 

       
            Arnar Lyche          Arild Erlien    Atle Frantzen    Rose Bergslid 

 

Arnar Lyche    organisasjonssjef Osmarkaveien 1247, 6638 Osmarka 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 Vågbø, 6630 Tingvoll  93 00 38 08 rose.bergslid@bondelaget.no 
 

Tilsette ved kontoret i 2017 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg, rekne-
skap. Lokallags- og medlemskontakt. Næringspolitikk. 
Internasjonale saker. Samfunnkontakt. Næringsutvik-
ling. 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. 
Jordvern. Den grønne skolen. Åpen gård. Studiearbeid 
 

Rose Bergslid, Rådgjevar 50 % stilling 
Lokallags- og medlemskontakt. Formidling. Nærings-
politikk. Samfunnskontakt. Næringsutvikling. Sekretær 
Bygdekvinnelaget. 

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

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for 
M&R Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygde-
ungdomslag, Studieforbund og Jordvern M&R, utfører 
fellesoppgåver for samvirkeorganisasjonane 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) 

 

På styremøtet 12. desember 
ble det holdt mediekurs ved 

rådgiver Anne Cathrine 
Wangberg i kommunikasjons-
avdelingen i Norges Bondelag 

Her intervju med fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen.  

Bak f.v.: Gunnhild Overvoll, 
Vegard Smenes, Rose 

Bergslid, Odd Bjarne Bjørdal, 
Marte Halvorsen, Arnar Lyche 

og Petter Melchior  
(Foto: Arild Erlien). 

mailto:arnar.lyche@bondelaget
mailto:arild.erlien@bondelaget.no
mailto:atle.frantzen@bondelaget.no
https://www.bondelaget.no/kommunikasjonsavdelingen/category8326.html?entityuid=156409
https://www.bondelaget.no/kommunikasjonsavdelingen/category8326.html?entityuid=156409
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