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Formål
Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, 
trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

sosiale og kulturelle interesser.

Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt 
og skal ikke yte økonomisk støtte til

eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier. 
Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.
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I året som har gått har vi fått både en ny jord-
bruksmelding og et litt annen sammensetning av 
Stortinget. I forslaget til jordbruksmelding lå det flere 
forslag om å fjerne noen av de viktigste bærebjelkene 
i norsk landbruk. Heldigvis ble de fleste forslagene 
stoppet av stortingsflertallet. Vi får håpe at  
Regjeringen nå respekterer det vedtaket som 
Stortinget gjorde, selv om vi ser at det stadig gjøres 
forsøk på omkamper på flere områder, nå senest i 
den nye regjeringsplattformen som kom i januar. Det 
mest utfordrende med alle disse «krumspringene» er 
at enkeltforslag, tatt ut av sammenhengen, er med på 
å undergrave hele den norske landbruks- 
modellen. Jeg har såpass respekt for de som sitter i 
departementet at jeg ikke tror det er tilfeldige forsøk, 
men heller en plan med en helt klar strategi. Derfor 
blir kanskje vår viktigste jobb fremover å hindre at 
slike forsøk får gjennomslag. Det er viktigere enn 
noen gang at vi er aktive i påvirkningen av våre poli-
tikere. Vi må være med å bygge deres kompetanse for 
at de skal ha mulighet til å være gode bidragsytere 
inn i landbrukspolitikken.

Sammensetningen av Stortinget endret seg litt etter 
valget, selv om Regjeringen fortsatte. Det nye  
forsøket med å ta Venstre inn, er utfordrende.  
Venstre har vært med på å skaffe flertall mot  
Regjeringen både ved behandling av jordbruks-
oppgjør og melding, så nå spørs det hvor bundet de 
blir eller om de er i stand til å påvirke i regjering. Det 
som er nytt med det nye stortinget, er at Krf alene 
kan være med å danne flertall sammen med  
opposisjonen. 

 

1.0 Lederen har ordet

Internt i næringen er det nok av utfordringer. Siste 
året har vi hatt en god del saker som rett og slett går 
på holdninger. Her er det nok å nevne dyrevelferd 
og forhold til regelverk. Det er ingen saker som slår 
så sterkt som dyrevelferdssaker når disse brettes ut i 
pressa. Det er heller ingen god unnskyldning å påstå 
at vi er uenige i lover og regler. Så lenge de er der, 
skal de respekteres. Hvis noe er urimelig får vi jobbe 
for at dette blir endret. Vi er en næring som over-
våkes nøye. Vi er avhengige av vårt gode omdømme. 
Folks oppfatning av næringen er veldig bra og vi 
nyter stor tillit. Derfor skal vi sørge for at tilliten til 
næringa fortsatt skal være høy. Snarveier skal ikke 
lønne seg.  

Utfordringene er mange fremover. Men vi ser  
resultater av det vi arbeider med og jeg våger å påstå 
at det at vi fikk en noenlunde fornuftig jordbruks-
melding er resultatet av Bondelagets veldig gode 
arbeid. Det skal vi være stolte av. 

Sammenhengene er viktigere enn noen gang. Når 
landbruket står sammen og jobber målrettet, er vi 
sterke og nesten uangripelige. 

Vi har veldig mange flinke tillitsvalgte i Oppland 
Bondelag som gjør er god jobb. Vi trenger alle gode 
bidragsytere for å gjøre den jobben vi er satt til på 
best mulig måte.

Det vi som næring leverer, både av produkter og 
tjenester er så viktige for samfunnet. Derfor vil det 
alltid være bruk for oss!
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2.0 Tillitsvalgte i Oppland Bondelag
Styret

Leder:       Trond Ellingsbø, Sel og Vågå (styremedlem fra 2004, leder, ordinært valgt 2009)

Nestleder:     Kristina Hegge, Biri (1.vara fra 2016, nestleder fra 2017)
    
Styremedlemmer:      Anders Hole Fyksen, Gausdal   (styremedlem fra 2016) 
        Bjørnhild Kihle, Østre Toten  (styremedlem fra 2016)
   Jon Lerhol, Vang     (styremedlem fra 2013)
   Borgny Sletten    Oppland Bygdekvinnelag
   Håvard Lindgaard   Oppland Bygdeungdomslag
1. varamedlem          Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre  (1. vara fra 2017)
2. varamedlem          Lars Egil Blekkerud, Gran   (2. vara fra 2017)
3. varamedlem          Kristian Bleken, Fåberg   (3. vara fra 2017)

Aksjonsutvalg: Styret

Valgkomite (2-års valgperiode):

Hadeland-Land:
Andreas Høiby, Lunner (leder)   (funksjonstid 17/18)
      vara: Marit Skiaker Lykseth, Nordre Land
Nord-Gudbrandsdalen:
Ellen Marie Gjeilo, Skjåk (nestleder)  (funksjonstid 17/18) 
      vara: Bjørnhild Vigerust, Dovre
Valdres:
Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal    (funksjonstid 17/18)
      vara: Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal
Sør-Gudbrandsdalen:
Jon Waalen, Gausdal    (funksjonstid 18/19)
      vara: Kari Kirkebø, Gausdal
Gjøvik-Toten:
Alf Bernhard Ouren, Biri    (funksjonstid 18/19)
      vara: Hans Kristian Huuse, Kolbu

OPPLAND BONDELAG

Fylkesstyret  
i  Oppland  

Bondelag 2017

Trond Ellingsbø

Borgny Sletten

Jon Lerhol

Anders Hole Fyksen

Bjørnhild Kihle

Håvard Lindgaard

Kristina Hegge

 



Medlemmer fra Oppland med tillitsverv  
i Norges Bondelag

Medlem av Norges Bondelags representantskap
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå, fylkesleder i 
Oppland Bondelag

Leder i Norges Bondelags Grøntutvalg
Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Medlem i Inn på tunet-utvalget i Norges Bondelag
Marita Aanekre, Sør-Fron

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte  
– velges for 2 år

a) Årsmøtet 2017 og 2018 – valgt på årsmøte 2017 
Jon Lerhol, Vang 
Lars Egil Blekkerud, Gran 
Kristian Bleken, Fåberg 
Andreas Høiby, Lunner 
Marthe Dypdalen, Nord-Fron

b) Årsmøtet 2016 og 2017 – valgt på årsmøte 2016
Anders Hole Fyksen, Gausdal
Bjørnhild Kihle, Østre Toten
Kristina Hegge, Biri
Ellen Marie Gjeilo, Skjåk
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre
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Årsmøte i Norges Bondelag – utsendinger fra Oppland Bondelag og andre opplendinger

Varamedlemmer i nummerorden (alle på valg hvert år)
1. Anders Formo, Sel og Vågå
2. Linda Suleng, Østre Toten
3. Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal
4. Kjell Arne Kaus, Ringebu
5. Pål Odnæs, Søndre Land
6. Edvard Løken, Vestre Toten
7. Eldrid Kjernli Skau, Lunner
8. Bjørnhild Vigerust, Dovre
9. Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal
10. Ola Råbøl, org.sjef

Utvalg oppnevnt av styret: 

Planteproduksjonsutvalget: 
Mikkel Bakkegard, Østre Toten, leder
Bjørnhild Kihle, Østre Toten
Rikard Skjelkvåle, Skjåk
Unni Abrahamsen, NIBIO Apelsvoll
Einar Martman Dyste, Østre Toten 

Frukt- og bærutvalget:
Per Otto Kaurstad, Ringebu, leder
Linda Suleng, Østre Toten
Geir Hære, Lunner
Anita Sønsteby, NIBIO Apelsvoll

OPPLAND BONDELAG

 



Representasjon

Representant i OBKs styre
Bjørnhild Kihle, Østre Toten   
vara: Kristina Hegge, Biri
 
Representant i OBUs styre
Jon Lerhol, Vang       
vara: Anders Hole Fyksen, Gausdal

Ansvarlig for rovviltsaker i Oppland:
Kristina Hegge, Biri

Styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Bjørnhild Kihle, Østre Toten 
vara: Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag   

Rådet for økologisk landbruk i Innlandet
Hanne Bergesen, Sør-Fron     
vara: Bjørnhild Kihle, Østre Toten

Landbruksforum hos Fylkesmannen
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå

ÅRSMELDING  2017
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Regionalt miljøprogram
Anders Hole Fyksen, Gausdal

Primærnæringsutvalget i Nord-Gudbrandsdalen
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå    
vara: Anders Formo, Sel og Vågå

Primærnæringsutvalget for Midt-Gudbrandsdalen
Marthe Dypdalen, Nord-Fron  
Kjell Arne Kaus, Ringebu

Langsua Rådgivende utvalg 
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre

Distriktsråd HV-distrikt 05
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå



Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Innlandet, Syver Aasberg 
informerte om aktuelle saker fra Innovasjon Norge.
Kommentator i Nationen og valdris, Hilde Lysengen Havro ga 
oss en politisk analyse og sideblikk på Opplandslandbruket.

Under Generaldebatten hadde 25 utsendinger og gjester ordet, 
og temaer under følgende hovedoverskrifter ble tatt opp:
- Landbrukspolitikk og jordbruksforhandlinger
- Inn på tunet
- Rovvilt
- Åpen gård
- Samvirke
- Tillitsvalgte
- Bioøkonomi
- Jordvern
- Kvinner i landbruket
- Rekruttering

 

Årsmøtet vedtok en uttalelse vedrørende behovet for satsing 
på utdanning og kompetanse der jordbruket har en betydelig 
rolle i forhold til den nylig vedtatte Bioøkonomistrategien til 
Fylkeskommunene. Uttalelsen hadde overskriften «En satsing 
på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse» og ble sendt 
til Høyskolen i Innlandet, Oppland Fylkeskommune og  
Hedmark Fylkeskommune.

3.0 Årsmøtet 2017
Ordinært årsmøte i Oppland Bondelag ble holdt på Thon Hotell 
Fagernes 15.-16. mars 2017.

Møteleder var Per Heringstad, Sel og Vågå.

Ordfører i Nord-Aurdal og regionleder i Valdres, Inger To-
run Klosbøle, åpnet møtet med informasjon om landbruket i 
Valdres. Det var 71 stemmeberettigede ved møtets start. Til å 
underskrive protokollen ble valgt Anders Bergseth, Sør-Fron og 
Edvard Løken, Vestre Toten.

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø kom i sin tale inn 
på følgende:
• Vi ønsker å videreutvikle alt det gode vi kan by på
• Jordbruksmeldinga
• Rovviltforvaltning og Helgesens treneringstiltak
• Økt matproduksjon på norske ressurser krever  

helhetstankegang
• Gretne gubber og reformmotstand – hvordan blir vi  

oppfattet
• Stortingsvalg – valgkampen er i gang, og sittende regjering 

skryter av det de ikke har fått gjennomført.
• Økende interesse for mat og matproduksjon i det norske 

samfunnet
• Det grønne skifte – fra grønt ordskifte til handling
• Jordbruksforhandlingene
• Psykisk helse – hvordan har vi det?
• Rekruttering – samarbeid med Bygdeungdomslaget – 

Landsstevne til sommeren

Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland kom i sitt  
innlegg inn på:
• Ei næring med muligheter
• Økt norsk matproduksjon
• Mat er basisbehov og i det ligger det at samfunnet har et 

moralsk og etisk ansvar for å sikre matproduksjon
• Politisk situasjon
• Klima – norsk landbruk er klimasmart
• Jakten på de 100 beste klimaløsningene
• Involvere framfor informere
• Oppfølging av ulveforliket
• Jordbruksmeldinga  

- Hovedformålet er kostnadseffektiv matproduksjon 
- Tar bort landbrukspolitiske verktøy 
- Bondens posisjon er svekket 
- Inntektsmålsetting svekkes 
- Fra distriktene til sentrale strøk 
- Avtaleinstituttet 
- Kvoteregioner

• Forenkling
• Fordelingspolitikk – tilskuddene skal utjevne inntekts-

forskjeller som følge av ulike driftsforhold
• Grep i kommunikasjonen
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Håvard Lindgaard leder i OBU er engasjert i Blæstadsaken

Valdresdelegasjonen på hjemmebane
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Hadelendinger med Hadelandsbusserullen og medbragt niste

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styrets forslag 
til arbeidsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt.

Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2017
Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen

Næringspolitikk Kommunikasjon og organisasjon

Politisk 
arbeid

Jordbruks-
avtalen

Andre 
nærings-
politiske 
spørsmål

Politiker-
kontakt 

Allianse-
bygging og 
nye 
strategiske 
allianser

Omdømme-
bygging og 
rekruttering 

Drift av 
organisa-
sjonen

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal 
få best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

Politisk arbeid 
Oppland Bondelag skal arbeide aktivt for å få en god og  
framtidsrettet jordbruksmelding, et godt jordbruksoppgjør i 
2017, og være aktive i det politiske arbeidet opp mot Stortings-
valget i 2017. 
 
Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor både regjeringspartiene, samar-

beidspartiene og partiene i opposisjon med å formidle 
nødvendigheten av økt norsk matproduksjon på norske 
ressurser og hva som er viktig for å oppnå dette.

• bidra til at matentusiaster, venner av landbruket og hele 
matproduksjonskjeden snakker varmt om norsk mat-
produksjon og betydningen av gode rammevilkår for norsk 
matproduksjon

Jordbruksmelding
Vi skal være aktive i å informere om konsekvensene av  
forslagene i Regjeringas framlagte jordbruksmelding, og vi skal 
være aktive i å informere om hva som trengs for å styrke norsk 
landbruk og økt norsk matproduksjon

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et økonomisk 
resultat for bonden som skaper optimisme og framtidstro.
Vi skal arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig  
innflytelse og medbestemmelse i bruken av alle midlene som er 
framforhandlet i jordbruksforhandlingene 

Valg 2017
Vi skal synliggjøre og utfordre de politiske partiene på  
landbruks- og matpolitikk opp mot Stortingsvalget i 2017.

Ut over de tre prioriterte arbeidsoppgavene, skal Oppland  
Bondelag også jobbe med andre saker som medlemmene er 
opptatt av.

Under middagen ble Nord-Fron Bondelag overrakt prisen for 
årets lokallag, Vardal Bondelag fikk pris for gode vervetall, 
Jevnaker Bondelag for å kunne vise til godt sosialt miljø i laget, 
Østre Toten Bondelag for god synlighet i forbindelse med NRKs 
sommerbåt og Sel og Vågå Bondelag for å holde seg på pallen 
for stor aktivitet over mange år. 

Nord-Fron Bondelag vant årets lokallag
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Kommunikasjon og organisasjon  
Kommunikasjon internt og eksternt er virkemiddelet for å nå de 
arbeidsmål som er beskrevet over.  Dette vil være:
• Ekstern kommunikasjon 

- Politikerkontakt 
- Mediekontakt 
- Alliansebygging, både med tidligere allianser og søke  
   å etablere nye allianser 
- Rekruttering 
- Annen utadrettet virksomhet

• Drift av organisasjonen – intern kommunikasjon 
- Medlemsservice 
 - Økt medlemstilslutning 
 - Medlemslyst 
- Opplæring av tillitsvalgte 
- Annen intern kommunikasjon mot medlemmer og 
   tillitsvalgte 
- Egne kommunikasjonskanaler (nettside og sosiale 
   medier) 
- Beredskap psykisk helse - dyrevelferd 
- Kurs og møter

Andre saker:

Ine Wigernæs, Dr. scient fysiologi holdt årsmøteforedraget 
Trygghet på bånn – om verdien av hverdag og egenerfaring.

Ine Wigernæs om verdien av hverdag og egenerfaringer



Næringspolitikk

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruksnæringa skal få 
best mulig rammevilkår.

4.1 Jordbruksmelding
Regjeringen la i desember 2016 fram meldinga «Endring 
og utvikling – en framtidsrettet jordbruksproduksjon», 
jordbruksmeldinga. Regjeringens hovedmål var et 
kostnadseffektivt landbruk, der de ville fjerne flere 
velfungerende ordninger. 

Norges Bondelag mente det her var fare på ferde. Vi kan 
aldri vinne kampen om billigst mulig landbruk, men vi er 
i verdenstoppen når det gjelder trygg mat, dyrehelse og 
plantehelse, var et av budskapene da varselbål ble tent over hele 
landet 31. januar.  I Oppland ble rundt 50 bål tent.

 

4.0 Styrets og organisasjonens arbeid
Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 61 saker.
Ett av styremøtene ble gjennomført sammen med tur for styret og ansatte på Toten. Turen er beskrevet er i kapittel 4.7.3.
Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i kursiv. Andre uttalelser er å finne på www.bondelaget.no/oppland
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Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen

Næringspolitikk Kommunikasjon og organisasjon

Politisk 
arbeid

Jordbruks-
avtalen

Andre 
nærings-
politiske 
spørsmål

Politiker-
kontakt 

Allianse-
bygging og 
nye strategiske 
allianser

Omdømme-
bygging og 
rekruttering 

Drift av 
organisa-
sjonen

Det ble jobbet aktivt politisk i forhold til denne meldinga. 
Blant annet var leder og organisasjonssjef på Stortinget og 
møtte deler av Opplandspolitikerne der. I Valdres var Oppland 
Bondelag representert på møte for geitemjølkprodusenter, og 
det ble jobbet aktivt på mange områder, blant annet gjennom 
leserinnlegg for å fortelle at denne meldinga ikke viste noen 
satsing på norsk landbruk og matproduksjon. Det ble en del 
utsettelser både på tidspunkt for næringskomiteens inntilling, 
men også på Stortingets behandling av saken.

Stortinget vedtok jordbruksmeldinga kvelden før jordbruket la 
fram sitt krav i jordbruksforhandlingene. Stortinget gikk i mot 
de fleste av Regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. Blant 
annet ble målet om kostnadseffektivt jordbruk nedstemt.

Varselbål mellom E6 og Mjøsa 

Varselbål på Jevnaker
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4.2 Jordbruksforhandlingene
Oppland Bondelag gjennomførte en grundig prosess sammen 
med lokallagene i forkant av jordbruksforhandlingene gjennom 
regionmøtene i januar, uttalelser fra lokallagene, utvalgene og 
samarbeidende landbruksorganisasjoner. På grunnlag av dette 
utarbeidet styret høringsuttalelse under sitt styremøte i mars.

Oppland Bondelag prioriterte i sin uttalelse følgende: (hele 
uttalelsen kan leses på Oppland Bondelags nettside under ”Om 
Oppland Bondelag”)

Økte inntektsmuligheter og gode velferdsordninger er avgjørende 
for økt matproduksjon og rekruttering til næringa. Økte inntekter 
må være hovedfokuset i jordbruksforhandlingene. 

Oppland Bondelag mener vi må få en kronemessig 
inntektsutvikling som bidrar til å tette gapet i forhold til 
lønnsnivået ellers i samfunnet.

Investeringsbehovet i norsk landbruk er stort, og spesielt i 
mjølkeproduksjonen er det stort behov for å møte framtidige krav 
om løsdrift. 

Oppland Bondelag er bekymret for den store reduksjonen 
vi har hatt i korndyrkinga de siste årene. Korndyrking er 
nøkkelen til selvforsyning og beredskap. Vi må sørge for å ha 
en produksjonsfordeling som gjør at vi produserer korn der det 
er naturgitte forhold for det. Oppland Bondelag mener det er 
avgjørende å styrke økonomien i korndyrkinga. 

Prioriteringene fra Oppland Bondelag blir da: 
• Investeringsvirkemidler, spesielt i forhold til løsdriftskravet i 

mjølk- og storfekjøttproduksjon
• Styrking av økonomien i kornproduksjon
• Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og utmarksressurser
• Differensierte tilskuddsordninger som sikrer en variert 

bruksstruktur, produksjonsfordeling og et aktivt landbruk 
over hele landet 

Kampanje foran jordbruksforhandlinger
Norges Bondelag lanserte videoen #framtidsbonden på sosiale 
medier, og denne ble svært godt spredd, også i Oppland. Flere 
lokallag åpnet fjøsdøra for skoleklasser og barnehager.

Da jordbrukets krav ble lagt fram, kalte Statens 
forhandlingsleder kravet for umusikalsk. Da tilbudet fra staten 
kom, var fylkesleder i Oppland klar på at tilbudet var direkte 
tonedøvt, og det opplevdes som Regjeringa tok omkamp på 
flere saker de hadde tapt i behandlingen av jordbruksmeldinga, 
blant annet om inntektsmålet.

Før og under forhandlingene hadde fylkesstyret og 
lokallagslederne telefonmøter med informasjon om framdrift i 
forhandlingene og aksjonsberedskap.

16. mai brøt begge faglagene forhandlingene. Lokallagene 
var raskt ute med bannere og plakater. 18. og 19.mai var det 
butikkaksjoner der klistremerker med «La oss lage maten din» 
ble festet på ulike produkter. Alle grossistanlegg i landet ble 
blokkert i morgentimene 19. mai. I Oppland ble ASKO-anlegget 
på Leira blokkert.

Kuslepp i Torpa

Opptog for norsk matproduksjon

Russetog i Valdres
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23. mai dro 300 opplendinger med 7 busser til Oslo og deltok i 
markeringen for norsk matproduksjon i Landbrukskvartalet, i 
tog opp mot Stortinget og en stor markering foran Stortinget.

Etter bruddet i forhandlingene, instruerte Stortinget partene 
tilbake til forhandlingsbordet for å fordele ei ramme på 625 
millioner kroner, 215 millioner mer enn Statens tilbud.

4.3 Valg 2017
Stortingsvalget 2017 har vært tema i ulike møter. I slutten av 
juni arrangerte vi tur for Stortingspolitikere og fylkespolitikere. 
Busstur opp Midt-bygda i Øyer der det er et rikt landbruksmiljø 
og mange små og mellomstore bruk. Videre fikk vi omvisning på 
Tine Tretten som produserer 70% av ferdiggrøten i Norge. På tur 
tilbake til Lillehammer stoppet vi på Vestsida i Øyer med tema 
storfekjøttproduksjon og beitebruk.

Fylkeslederen hadde kronikk om landbrukspolitikken i alle 
Opplandsavisene foran valget.

4.4 Andre næringspolitiske spørsmål
Uttalelsene som er omtalt under, finnes i sin helhet under 
Oppland Bondelags nettsider ”Om Oppland Bondelag”

• Dyrehelseforskriften (16/00144)
• Bioøkonomistrategi (16/00893)
• Høring endring av dyrking av jord – forbud mot dyrking av 

myr
• Høringsinnspill regional plan for Gudbrandsdalslågen med 

sidevassdrag
• Flom og flomskader
• Ny E6 Vingrom – Ensby
• Rv 4 – Gjøvik – Moelv 

Aksjonister fra Ottadalen

Politikere med på tur i Øyer

Politikere på tur i beitemark i Øyer sammen med ny brottsmann Ingvald 
Nymoen

Markering langs Tour of Norwayruta



4.4.1 Rovdyr

Det har vært et krevende rovdyrår i Oppland med større tap 
og erstatninger enn i 2016. Økningen skyldes særlig økte tap til 
ulv mens det er nedgang i tap til bjørn. Tap til gaupe og jerv er 
omtrent som for fjoråret.

Ulv
Det har blitt stort fokus på ulveforvaltning og ulveskader i 2017. 
Vi gikk inn i året med miljø- og klimaminister Helgesen sitt 
vedtak i desember 2016 der han overstyrte rovviltnemndenes 
vedtak om lisensfelling av fire ulvegrupper i Hedmark. Det 
ble arrangert to store demonstrasjoner mot vedtaket i Oslo 
i januar med stor deltakelse av engasjerte opplendinger. 
Demonstrasjonene var for gjennomføring av Stortingets 
vedtatte bestandsmål og mot Regjeringens trenering av 
Stortingsvedtaket.

Denne unnfallenheten fra Regjering og manglende forvaltning 
av ulv resulterte blant annet i store ulveangrep på Hadeland og 
Toten, i beiteprioritert område. Der ble det dokumentert rundt 
300 ulvetatte sau, snaut 1000 ble erstattet som trolig ulvetatt. 
Ulveangrepene startet rett etter beiteslipp i månedskiftet mai/ 
juni, og til tross for stor mobilisering, ble ikke ulvetispa skutt før 
7. august.

Ulveangrepene på Hadeland og Toten fikk mye presseomtale, 
og denne var stort sett positiv for beitenæringa. Nestleder 
Kristina Hegge og Linda Suleng, leder i Østre Toten Bondelag, 
var de fremste talspersonene fra Bondelaget. Den store 
oppmerksomheten bidrog til flere politikerbesøk til området 
med Statsminister Erna Solberg og Landbruks- og matminister 
Jon Georg Dale i spissen. 
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Det var mange møter for og med Toten- og Hadelandsbøndene 
i forbindelse med ulvetispas herjinger. Den 9. august 
holdt Bondelagene på Toten informasjonsmøte om 
rovdyrsituasjonen på Lygnasæter, og her møtte ca 100 
beitebrukere opp. Erstatningsoppgjør var et sentralt punkt, og 
etter mye påvirkningsarbeid ble det til slutt en noenlunde bra 
kompensasjonsordning for de fleste beitebrukerne på Toten og 
Hadeland. Kompensasjonsordningen var begrenset til å gjelde 
Hadeland og Toten, og har dessverre ikke kommet skadelidte i 
andre deler av fylket og andre fylker til del. Dette er en sak det 
må jobbes videre med.

Også i Ringebu var det ulveangrep sommeren 2017, men disse 
angrepene fikk ikke den medieomtalen som angrepene på Vest-
Oppland. Der ble det 19. juni tatt ut en ulv på skadefelling av 
effektive jegere.

Jerv
Jerven er fortsatt det rovdyret som volder mest skade på sau, og 
som på det jevne skaper størst utfordringer for sauenæringa i 
Oppland. Vi sliter med å få dokumentert tapene til jerv i enkelte 
beiteområder. Det er områder og enkeltbesetninger som har 
store tap, både innafor og utenfor jervesona. 

En av de store utfordringene er at jervebestanden i Oppland er 
nesten det dobbelte av vedtatt bestandsmål, som er 4 ynglinger. 
I tillegg er det svært vanskelig å felle jerv på skadefelling på 
barmark og på ordinær lisensjakt. Vi har sammen med Oppland 
Bondelag- og småbrukarlag og Oppland Sau og Geit søkt om å 
få sette i gang en prøveordning der skadefelling av jerv blir flytta 
fra barmarksesongen til vintersesongen, i
perioden fra 15. januar til 15. februar. I skrivende stund jobber 
rovviltnemda opp mot departementene for å få til dette. 
Kommunene i midt-Gudbrandsdal følger også situasjonen 
nøye, og de har flere ganger søkt om skadefelling av jerv på 
vinterstid.

Engasjerte Hadelandsbønder utenfor Åstjern der betenæringa hadde 
møte med Statsminister og Landbruks-og matminister på Gran i sommer

Linda Suleing intervjues av NRK (skjermdump fra NRK)

Ulevedemonstrasjon i Oslo januar 2018



 

Gaupe
Gaupeskadene er noenlunde stabile, men det er viktig å følge 
godt med slik at vi ikke får en økende gaupebestand i fylket.

Annet 
Oppland Bondelag arrangerte sammen med Oppland Sau 
og Geit og Oppland Bonde- og Småbrukarlag møter om 
rovvilterstatning i høst.

Oppland Bondelag møter på møtene i rovviltnemnda, og vi er 
sammen med mange organisasjoner i Hedmark og Oppland 
med i samarbeidet om «Innlandsplattform Ulv ».

Styret i Oppland Bondelag har bevilget penger til Oppland Sau 
og Geit for arbeidet med å legge ut fortløpende meldinger og 
nyheter om rovvilt på sine sider.

4.4.2 Klima 

Oppland Fylkeskommune la fram forslag til Regional plan for 
Gudbrandsdalslågen med sideelver. I planen foreslås mange 
tiltak for å redusere framtidige flomskader. Oppland Bondelag 
og flere lokallag har gitt uttalelse med innspill både på tiltak og 
prioriteringer.

I forbindelse med flom i Midt-Gudbrandsdalen i slutten av 
juli, kom det innspill på bondens utfordringer i forbindelse 
med flom. Oppland Bondelag sendte spørsmål til Norges 
Bondelag med oppfordring om å ta spørsmålene med seg videre 
i arbeidet med strategi og veiledning på flom og flomskader. 
De konkrete spørsmålene var konsekvensene av omlegging fra 
lensmannsskjønn til at skadelidte nå må melde skade og ordne 
taksering/anbud sjøl, grensesnittet mot vassdrag, istandssetting 
av jord og mangelfull narturskadeerstatning.

Det ble gitt innspill sammen med Hedmark Bondelag på 
utkastet til Bioøkonomistrategi for Oppland og Hedmark med 
hovedvekt på klima og energi.

Kornhøsten
Et innhøstingsvær med mye regn ga store utfordringer spesielt 
for kornhøsten i deler av fylket. Det ble store avlinger, men 
kvaliteten uteble grunnet været, og en del av kornet ble ikke 
høstet. De store avlingene og været ga også store utfordringer 
for kornmottakene. Store mengder vått korn på kort tid gjorde 
at mottakene måtte stenge enkelte dager og det ble etablert 
utelager. Oppland Bondelag gjennomførte en rundtur på Toten 
og Hadeland for å se nærmere på situasjonen for kornbønder og 
kornmottak.

Senere på høsten ble det gjennomført en fagdag om korntørking 
og kornlagring i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving 
Innlandet. Dagen ble en kombinasjon av fagforedrag inne og 
gardsbesøk hos fire gardbrukere på Toten som har valgt fire 
ulike tørkeløsninger.
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Oppland Bondelag har også sendt innspill til Innovasjon Norge 
der vi påpeker viktigheten av å kunne gi støtte til korntørker 
ved fordeling av IBU-midler. Dette ble tatt inn i retningslinjene 
for 2018.

 
4.4.3 Grunneierspørsmål
Oppland Bondelag er representert i referansegruppe for 
arbeidet med ny almenningslovgivning. 

Fylkeskontoret får en del henvdendelser om ulike 
grunneierspørsmål. En del av disse henvises videre til juristene 
på hovedkontoret, eller styret sender det som egen sak til 
Norges Bondelag.

4.4.4 Landbruksbasert næringsutvikling
Næringsutvikling i landbruket er basert på utvikling både i 
tradisjonelt landbruk og i andre bygdenæringer.

Gjennom deltakelse Landbruksforum og i rådgivende møter 
hos FMLA og Oppland Fylkeskommune, bidrar vi aktivt i 
utarbeidelse av strategier og oppfølging av disse. Styret har 
jevnlig diskusjon om de ulike strategiene. I forbindelse med 
sammenslåing av fylkene fra 2020, er vi med i arbeidet som 
skal se på felles regionalt bygdeutviklingsprogram for Oppland 
og Hedmark startet. I dette programmet inngår Regionalt 
næringsprogram, Regionalt miljøprogram og Regioanlt skog- 
og klimaprogram.

For mange av de næringspolitiske sakene, er det naturlig å 
samarbeide med andre organisasjoner. Rovdyr er nevnt foran. 
Når det gjelder produksjonsretta og markedsretta spørsmål, 

Bjørnhild Kihle og Trond Ellingsbø foran midlertidig kornlager på Lena
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har vi jevnlig kontakt med de økonomiske organisajonene i 
landbruket. Representanter for Oppland Bondelag har vært 
i  møter med Tyr Innlandet og Norsvin Oppland. I tillegg er 
fylkesleder med i ei gruppe som skal se på geografisk fordeling 
av kyllingproduksjonen i Norge.

Økologisk landbruk
Oppland Bondelag er representert i Rådet for Økologisk 
landbruk i Innlandet og i styret for prosjektet ”Foregangsfylke 
korn”.

Inn på Tunet
Flere garder i Oppland satser på dette tilbudet. Et tilbud som er 
viktig for mange brukergrupper. Oppland har en representant i 
det sentrale Inn på tunet-utvalget i Norges Bondelag.

Bondens Marked
Bondens Marked er et eget andelslag bestående av de fleste 
produsenter på Bondens Marked Lillehammer. Oppland 
Bondelag har utført en del administrative oppgaver for Bondens 
Marked, men dette ble i 2017 overtatt av felles prosjektleder for 
Bondens Marked i Lillehammer og Hedmark. Det er engasjert 
markedsleder som fungerer for begge markedene.

Innlandets Matpris
Oppland Bondelag er med på tildeling av Innlandets Matpris 
sammen med Hedmark Bondelag, Akershus Bondelag og 
Sparebank1 Østlandet. I år gikk prisen til Linda Suleng fra 
Østre Toten, og den ble overrakt henne under «Midt i matfatet» 
i Vikingskipet i september.

Kommunikasjon og organisasjon

Noen av sakene styret jobber med er presentert som 
nyhetssaker på nettsida.

I tillegg brukes facebooksida til Oppland Bondelag til spredning 
av egne og andres nyhetssaker, samt bilder fra aktiviteter rundt 
om i fylket. Vi har også en instagramkonto der vi deler bilder 
fra Opplandslandbruket.

4.5 Politikerkontakt
Politikerkontakt er omhandlet under kapittel 4.3, Valg 2017. 
Oppland Bondelag har god kontakt med fylkespolitikere og 
Opplandsbenken på Stortinget.
Vi har også god kontakt med LO, der vi blant annet har deltatt 
på deres fylkeskonferanse.

4.6 Omdømmebygging, alliansebygging og 
rekruttering
Lokallagene legger ned en stor og viktig jobb med 
omdømmebygging og alliansebygging på ulike måter. Dette 
gjelder overfor både politikere, barn og unge, befolkning ellers 
og tilreisende. Det mest synlige er gjerne Åpen gård og andre 
bygdedager, men det er helt klart at mye jobbing, kanskje 
spesielt overfor politikere og kommuneadministrasjon er svært 
viktig for medlemmene, men kanskje ikke alltid like synlig utad.

Kampanjen foran jordbruksforhandlingene er en viktig del av 
vårt arbeid med omdømmebygging. I år var det et spesielt fokus 
på barnehagebarn og skoleklasser. Kampanjen er også beskrevet 
under kap 4.2.

NRKs sommertog
NRKs sommertog gikk gjennom landet, og kjørte opp og ned 
Gudbrandsdalen og gjennom deler av Hadeland. Kamera fra 
lufta fulgte med toget på sin ferd gjennom landet, og landskapet 
vårt ble godt synliggjort. 
Mange lokallag og enkeltbønder stilte opp med elementer 
langs jernbanesporet, og noen stilte opp der toget stoppet på 
stasjoner, enten for kveldssendinger eller for korte stopp i løpet 
av dagen.

Linda Suleng fikk Innlandets matpris 2017

Kreativ rundballestabling på Dovre før NRK sommertoget kommer



Her vokser brød
Norges Bondelag samarbeidet med Norsk Landbruksrådgiving, 
Felleskjøpet og Opplysningskontoret for brød og korn om en 
kampanje for å vise fram hvor brødet kommer fra. Skilt med 
«her vokser brød» er satt ut flere steder i kornåkre i Oppland 
også i år.
 
I april ble det arrangert et pressetreff på Kjeldstad Bakeri på 
Skreia. Dette ble kombinert med politikerbesøk på Nettum i 
regi av Østre Toten Bondelag.

Kvinnetur til Valdres
I samarbeid med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Bonde- 
og småbrukarlaget arrangerte vi inspirasjonstur for kvinner 
i landbruket. Det var planlagt to turer, en til Valdres og en til 
Hadeland. Turen til Valdres ble gjennomført. Vi var på en gard 
med småskala med stølsdrift og en gard med større tradisjonell 
storfedrift. Alle stedene var det driftige og engasjerte damer 
som sto for drifta. Vi kjørte buss fra Fagernes. Under bussturen 
fikk alle presentert seg, og også de påmeldte viste et stort 
mangfold av type gardsdrift, ønsker og framtidsvisjoner.

NBUs landsstevne
Oppland Bygdeungdomslag var teknisk arrangør av NBUs 
landsstevne på Jørstadmoen i juli 2017. Det var i overkant 
av 2000 deltakere med på stevnet. Landsstevnekomiteen la 
ned en enorm innsats, og de har i ettertid fått svært gode 
tilbakemeldinger på jobben de gjorde og stevnet de arrangerte.
300 bondelagsfolk fra de fleste lokallag i Oppland stilte som  
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vakter under stevnet. Noen var også med som dommere for 
ulike tevlinger.
 

Valle 100 år
Oppland Bondelag har vært representert i programkomiteen 
for jubileumsfeiringa. Feiringa ble tredelt, med en åpen dag, 
deretter en markering for elever og lærere i Lenahallen og en 
høytidelig middag for inviterte gjester på kvelden, der Trond 
Ellingsbø og Bjørnhild Kihle deltok fra Oppland Bondelag. 
Tidligere rektor Olaf Nøkleby har skrevet jubileumsboka som 
ble utgitt i forbindelse med jubileet. 

Åpen gård på Biri

Deler av dugnadsgjengen på Åpen gård 



RULL – Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket
Partnerskapssamarbeidet fortsetter gjennom ulike fora. 
Voksenagronom er fortsatt en viktig del av dette samarbeidet. 
Oppland er nå med i ei gruppe som ser på en nasjonal modell 
for voksenagronomtilbudet.

Bondementor er et prosjekt som Norsk Landbruksrådgiving 
har på oppdrag fra avtalepartene i jordbruksforhandlingene. 
Oppland og Hedmark er en av fire regioner som kjører dette 
som pilotprosjekt, og Oppland Bondelag er med i dette arbeidet.

1.1.2017 ble høyskolene sammeslått til Høyskolen Innlandet. 
Sammenslåingen har gitt stort fokus og stor usikkerhet om 
høyskolens satsing på landbruksutdanninga på Blæstad. 
Oppland Bondelag har deltatt i møter, både på Blæstad og vært 
tilhørere i styremøter i Høyskolen Innlandet. Norges Bondelag 
har også engasjert seg i saken. Oppland Bondelag sendte 
uttalelse fra årsmøtet til styret i Høyskolen i Innlandet og de to 
fylkeskommunene med overskriften «en satsing på bioøkonomi 
betinger en satsing på kometanse». Uttalelsen ligger på www.
bondelaget.no/oppland.

4.7 Drift av organisasjonen

4.7.1. Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer og verve nye 
er en viktig jobb. Vi hadde i 2017 en netto medlemsøkning på 
78 medlemmer. Dette er en gledelig utvikling.

Kontoret følger opp medlemsregisteret i forhold til inn- og 
utmelding, endringer i kontingentberegning med mer. ”Mine 
sider” på nettet er videreutviklet, og her har lokale tillitsvalgte 
tilgang til blant annet medlemslister.

Styremedlemmene skal følge opp lokallagene i sin region 
med jevne mellomrom. I tillegg har fylkesleddet mye kontakt 
med lokale tillitsvalgte i forbindelse med saker som opptar 
lokallagene og med enkeltmedlemmer om saker de trenger 
hjelp til. De av sakene som trenger oppfølging videre oppover, 
blir sendt videre til Norges Bondelag.
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4.7.2. Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, sms-meldinger, telefoner og facebook-dialog brukes 
hyppig mellom fylkeskontor, fylkesstyret, lokallagstillitsvalgte 
og andre tillitsvalgte.
Fylkeskontoret bistår lokallagene med sms-meldinger til 
medlemmene i forbindelse med møter/arrangementer. I tillegg 
bruker lokallagstillitsvalgte ”mine sider” på hjemmesida til å 
sende ut sms-meldinger og e-poster.

Fylkeslagets hjemmeside www.bondelaget.no/oppland, 
facebooksida og instagram blir brukt som informasjonskanal ut 
til både tillitsvalgte og medlemmene. 

4.7.3 Møter i medlemsorganisasjonen

Regionmøter
Vi avholdt fem regionmøter i januar der hele styret i 
lokallagene var invitert til møter i sin region. Tema for møtene 
var jordbruksforhandlingene og politisk arbeid, arbeid i 
lokallagene og dialog med valgkomiteens representant. Ca 100 
styremedlemmer fra 31 lokallag deltok på møte i sin region. I 
tillegg møtte regionens styremedlem og valgkomitemedlem. 
Styreleder møtte på tre av møtene.

Årsmøtet ble gjennomført i mars i henhold til vedtektene. Se 
kapittel 3.

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene ble avholdt 
30. mai. Andre nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, 
orienterte om forhandlingene, bruddet og de vurderinger 
forhandlingsutvalget gjorde underveis.

Styretur Toten
I august var styret og ansatte på tur rundt om på Toten. 
Styremedlemmene Bjørnhild Kihle og Håvard Lindgaard hadde 
planlagt turen og var reiseledere.

Facebookannonse Programkomiteen for styretur på Toten



Turen startet med orientering om drift og byggevirksomhet på 
Lena Valles husdyravdeling på Presteseter på Reinsvoll. Dernest 
besøk hos Lundstad Grønt, Ulsrudbakken og Vang Gård før vi 
ble innkvartert på Toten Hotell, Sillongen. Dag to var på NIBIO 
Apelsvoll der vi ble orientert om prosjektet presisjonslandbruk. 
Deretter en rask tur innom Norsk Hestesenter på Starum før vi 
avsluttet med styremøte hjemme hos Bjørnhild Kihle på Nettum 
Gård. Her sto også rotgrønnsaker fra Toten på lunsjmenyen. 
Styret fikk disse dagene se et mangfoldig landbruksmiljø med et 
stort spenn i produksjon, størrelser og organisering av drifta.

Fylkesstyrets medlemmer eller administrasjon deltok på 
samtlige årsmøter som ble gjennomført i lokallagene.

Ledermøte i november
Ledermøtet ble arrangert som en del av Landbruksråd 
Innlandets temakonferansen Mat og landbruk Innlandet 2017. 
Konferansen var på Scandic Hafjell i Øyer, og den samlet ca 
250 tillitsvalgte fra landbrukets organisasjoner i Oppland og 
Hedmark.

På programmet sto bioøkonomi, marked, engasjement, 
medlemsdemokrati, matsikkerhet og beredskap. Målet med 
konferansen er å riste sammen tillitsvalgte fra fylkene våre på 
tvers av organisasjoner, produksjoner og regioner.

Dag 2 hadde vi først halvannen time med ledermøte for 
Oppland Bondelag. Her ble det en toveis dialog om aktuelle 
saker fra fylkeslaget og fra lokallagene. 

Siste del av dagen hadde vi sammen med Hedmark. Temaene 
her var aktuelle saker fra Norges Bondelag, Agrolavtalen, nye 
forsikringsordninger for Bondelaget og jordvern.
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Håvard Lindgaard viser styret eksempl på verktøy i presisjonslandbruket

Engasjerte bondelagsfolk under sekvensen om jordvern på tema- 
konferansen

Fra ledermøtet under temakonferansen

Marita og Bjørnhild i prat med Norgesgruppens Eivind Haalien under  
temakonferansen



Samarbeidende advokater
Norges Bondelag har samarbeidsavtale med følgende 
advokatkontor i Oppland:
- Advokatene Buttingsrud & Co, Jevnaker/Hønefoss
- Advokatfirmaet Thallaug Ans, Lillehammer
- Advokatene Kåre Lund og Knut Ola Linløkken, Vågå

Studieforbundet Næring og Samfunn Hedmark og Oppland
Det er Hedmark Bondelag og Hedmark Fylkeskommune som 
administerer Studieforbundet nå. Tåle Willerud (tidligere 
Oppland Bondelag) var sekretær frem til 31.01.17. 
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4.7.4. Kurs og møter

Oppland Bondelag:
• har vært praktisk kursarrangør for det årlige skattekurset 

for samarbeidende regnskapsførere i Oppland. 
• deltok under Landbrukshelga (Landbruksråd Innlandet) 

med kurset «Foto: Et bilde sier mer enn 1000 ord - 
Hvordan kommunisere det som skjer på gården og hva 
landbruket betyr for samfunnet?

• planlagt eierskiftekurs som er første helga i februar 2018. 
Planlegging, markedsføring og påmelding ble gjennomført 
i 2017, og 62 personer er påmeldt til kurset. 

4.7.5 HMS
Under regionmøtet i Nord-Gudbrandsdalen i januar, tok Dovre 
Bondelag opp temaet psykisk helse og dyrehold. Styret ønsket 
etter dette å løfte saken videre som et evt prosjekt. I vår hadde 
vi et møte med representanter fra flere regioner i Oppland 
Bondelag samt to representatner for Norsk Landbruksrådgiving 
Innlandet – HMS. De sistnevnte satt på gode erfaringer med 
prosjektet Bondens Nettverk Nord-Østerdalen. Det er planlagt 
et møte på Lesja og Dovre på nyåret 2018.

4.6.6 Utvalg
Styret har to rådgivende utvalg som skal arbeide med saker 
innen sine produksjoner: Det er Planteproduksjonsutvalget og 
Frukt- og bærutvalget.

Utvalgene ga innspill til styret foran jordbruksforhandlingene.

4.7.7 Diverse samarbeid

Landbruksråd Innlandet
Oppland Bondelag er med i samarbeidsorganet for 
landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark. 
Landbruksråd Innlandet arrangerte Landbrukshelga i januar og 
temakonferansen i november. Oppland Bondelag er sekretariat 
for Landbruksråd Innlandet og har med det en sentral rolle i 
planlegging og gjennomføring av begge disse arrangementene.

Samarbeidende organisasjoner
Vi har tradisjon for å besøke årsmøter i andre 
landbruksorganisasjoner i Oppland, samt invitere de til vårt 
årsmøte.

Samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelag har avtale med 30 regnskapskontor i Oppland. 
Gjennom denne avtalen får regnskapskontorene løpende 
oppdateringer omkring aktuelle regnskaps- og skattespørsmål i 
landbruket.
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Unngå brann på gården din
De fleste landbruksbranner skyldes feil på elektrisk anlegg og utstyr.  
Å gjennomføre en el-kontroll er derfor noe av det viktigste du kan 
gjøre for å sikre gården din mot brann. 

El-kontroll med termografering gir deg:
• en tryggere hverdag
• rabatt på brannpremien på forsikringene dine

• grunnlag for god risikoscore og topprabatt på forsikringene 

Kontakt oss på telefon 915 03100 eller les mer på gjensidige.no/landbruk

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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5.0 Medlemsoversikt

 
 

Lokallag 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 
Fåberg 265 268 268 262 266 255 255 255 261 6 
Vardal 172 164 158 149 148 153 159 168 186 18 
Biri 163 169 167 157 155 152 148 144 142 -2 
Snertingdal 138 130 127 130 130 131 133 135 138 3 
Dovre 131 137 134 123 118 123 126 125 128 3 
Lesja 213 210 208 207 211 205     
Lesja og Lesjaskog 

      
293 288 286 -2 

Lesjaskog 96 91 86 80 82 82     
Skjåk 98 95 93 94 95 98 96 95 96 1 
Lom 106 101 101 100 99 96 103 106 111 5 
Sel 77 77 73        
Vågå 126 128 127        
Sel - Vågå 

   
250 257 274 279 286 279 -7 

Heidal 50 50 52        
N.Fron 189 185 176 171 165 171 171 176 174 -2 
Kvikne 43 45 44 40 40 37 36 35 35 0 
Sør Fron 163 163 173 160 160 166 161 162 171 9 
Ringebu 118 119 119 122 123 126 126 122 124 2 
Fåvang 197 209 211 209 214 219 216 213 212 -1 
Øyer  130 134         
Øyer-Tretten 

  
249 254 257 252 249 249 248 -1 

Tretten 120 119         
Gausdal 334 342 329 311 306 316 322 320 314 -6 
Ø. Toten 359 344 340 336 342 346 346 350 356 6 
Kolbu 192 213 212 207 206 205 202 202 204 2 
V. Toten 209 200 199 197 198 206 211 204 210 6 
Eina 126 126 120 116 110 110 106 106 105 -1 
Jevnaker 108 123 124 129 121 121 121 121 125 4 
Lunner 182 177 177 181 181 175 172 171 171 0 
Gran 239 250 246 248 256 262 255 258 255 -3 
Brandbu 208 212 221 230 226 221 227 226 231 5 
S. Land 134 138 141 139 136 142 141 145 145 0 
N. Land 100 100 103 98 95 99 106 107 111 4 
Torpa 139 134 131 128 128 129 118 119 120 1 
S. Aurdal 117 117 117 119 124 117 115 121 126 5 
Etnedal 42 39 38 39 40 43 44 43 42 -1 
N. Aurdal 143 139 138 142 146 152 155 158 165 7 
V. Slidre 120 119 123 117 119 116 114 113 116 3 
Ø. Slidre 140 141 138 144 144 145 139 138 144 6 
Vang 114 112 109 106 109 112 106 107 115 8 
Totalt 5601 5620 5572 5495 5507 5557 5551 5568 5646 78 
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  Regnskap Budsjett  Regnskap 
  2016 2017 31.12.2017 
Driftsinntekter:       
 Rammebevilgning fra Norges Bondelag  723 000,00 740 000,00 740 000,00 
 Tilskudd Refusjoner Norges Bondelag 1)  395 056,00 392 000,00 370 635,00 
 Kurs-tilskudd/-inntekter   163 695,00 50 000,00   
 Tilskudd Fylkesleder  283 000,00 290 000,00 290 000,00 
 Annonse årsmelding  12 200,00 16 000,00 12 800,00 
 Andre inntekter og refusjoner 2)  44 598,00 40 000,00 86 000,00 
 Sum  1 621 549,00 1 528 000,00 1 499 435,00 
        
        
 Driftsutgifter:        
 Kontorhold   2 124,55 2 000,00   
 Styret  445 889,15 450 000,00 565 934,84 
 Fylkesleder  302 874,07 310 000,00 302 138,91 
 Årsmøte OB  175 185,68 180 000,00 173 814,20 
 Ledermøter  163 686,34 175 000,00 141 380,00 
 Regionmøter  43 755,40 40 000,00 38 533,00 
 Kurs   81 615,07 50 000,00 40 835,00 
 Aktive lag - til lokallagene  248 000,00 257 000,00 246 500,00 
 Vervepremier/vervearbeid  30 200,00 20 000,00 729,00 
 Valgkomite og utvalg 3)  63 961,21 70 000,00 77 737,94 
 NB's årsmøte  975,00 1 500,00 7 685,43 
 Representasjon og kontingenter  9 350,00 10 000,00 9 400,00 
 Materiell  1 774,00 5 000,00 9 787,00 
 Tilskudd til andre organisasjoner  11 500,00 15 000,00 9 122,00 
 Bank og kortgebyr  5 665,00 0,00   
 Utadrettet virksomhet    3 000,00 3 840,50 
 Andre kostnader (gaver)  4 362,00 5 000,00 10 480,00 
Sum 1 590 917,47 1 593 500,00 1 637 917,82 
        
Sum driftsinntekter 1 621 549,00 1 528 000,00 1 499 435,00 
Sum driftsutgifter 1 590 917,47 1 593 500,00 1 637 917,82 
Driftsresultat 30 631,53 -65 500,00 -138 482,82 
Renteinntekter 19 967,05 20 000,00 33 592,57 
Finanskostnader       
Årsresultat 50 598,58 -45 500,00 -104 890,25 

    
    
Egenkapital pr 31.12.17 1 415 784,43   
Egenkapital pr 31.12.16 1 520 674,68   
Egenkapital pr 31.12.15 1 470 076,00   
Egenkapital pr 31.12.14 1 535 690,00   
Egenkapital pr 31.12.13 1 392 149,00   

 

2017
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6.1 Kommentarer til Regnskap 2017

  
1. Tilskudd og refusjoner Norges 
Bondelag   
a) Aktive lag  255 635,00 
b) Opplæringsmidler 115 000,00 
c) Støtte til vervetiltak   
Sum 370 635,00 

  
2. Andre inntekter og refusjoner   
a) Refusjon Landbruksråd Innlandet 45 000,00 
b) Refusjon Oppland Fylkeskommune 41 000,00 
Sum 86 000,00 

  
3. Valgkomite og utvalg   
a) Valgkomite 60 004,21 
b) Planteproduksjonsutvalget 9 242,90 
c) Frukt- og bærutvalget 2 258,73 
d) Adhocutvalg 6 232,10 
Sum 77 737,94 
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Navn Adresse Mobil E-post
Trond Ellingsbø, leder 2676 Heidal 91376286 tronell@online.no 
Kristina Hegge, nestleder 2836 Biri 95739496 kristina.hegge@gmail.com

Anders Hole Fyksen 2651 Ø. Gausdal 97142090 anders.fyksen@gmail.com
Bjørnhild Kihle 2848 Skreia 48038536 jewikih@online.no
Jon Lerhol 2975 Vang i Valdres 93413000 jon@lerhol.no
Borgny Skansen Sletten (OBK) 2640 Vinstra 90568205 lysaakergard@gmail.com

Håvard Lindgaard (OBU) 2840 Reinsvoll 48141151 haavardlindgaard@hotmail.com
Ole Kristian Oldre (1. vara) 2940 Heggernes 90566410 okoldre@gmail.com
Lars Egil Blekkerud (2. vara) 2750 Gran 92638443 laegil@online.no
Kristian Bleken (3. vara) 2625 Fåberg 47452262 kbleken@gmail.com

7.0 Tillitsvalgte
7.1 Styret Oppland Bondelag 2017 - 2018
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7.2 Ledere i lokallaga 2016 - 2017



8.0 Fylkeskontoret
Oppland Bondelag har sitt fylkeskontor på Lillehammer. Kontoret er felles for Oppland Bondelag, Oppland Bygdekvinnelag og 
Oppland Bygdeungdomslag. 

Ansatte i 2017:

Ola Råbøl: Organisasjonssjef

Astrid Simengård: Rådgiver i 80% stilling 

Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

I tillegg til de organisasjonene som er nevnt her, har kontoret sekretærfunksjonene for:
• Landbruksråd Innlandet, et samarbeidsråd for samvirkeorganisasjoner, faglag, Bygdeungdomslag og Bygdekvinnelag i 

Hedmark og Oppland.
• Bondens Marked Lillehammer 

Fylkeskontoret fra v. Ola Råbøl , Jorunn Løvdal, Astrid Simengård
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