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2017 var et innholdsrikt og viktig år for Norges 
Bondelag og resten av landbruket. Det var et år 
med uvanlig mange store politiske saker på bordet, 
saker som alle har stor betydning for næringa. Og 
vi viste gang etter gang hvilken gjennomslagskraft 
vi som organisasjon har, når vi mobiliserer kreftene 
våre, i lokallag, fylkeslag og i det sentrale apparatet 
i Oslo.

Det dokumentet regjeringa la fram 9. desember 
2016 prega arbeidet i hele Norges Bondelag første 
halvår av 2017, både på fylkesnivå og sentralt. 
Regjeringas forslag til jordbruksmelding angrep 
landbruket fra alle kanter. Folk skjønte hva som 
stod på spill, og det skapte et stort engasjement. 
Gjennom aksjoner og kløktig politisk arbeid fra 
hele organisasjonen våren 2017, endte Stortinget 
opp med å vedta ei jordbruksmelding nesten uten 
spor av regjeringas opprinnelige forslag. Blant 
annet greide vi å beholde alle markedsordningene 
regjeringa hadde foreslått å avvikle. Det er en viktig 
lagseier, av og for et samla landbruk. 

Rovdyrpolitikken har vært vanskeligere å endre, 
men vi gir aldri opp. Det minste vi kan kreve av 
regjeringa og Stortinget, er at de følger sin egen 
vedtatte politikk, rovdyrforliket. Gjennom hele 
2017 har vi gjentatt dette budskapet gjennom 
aksjoner, politiske møter og i debatter. Eiendoms- 
politikk var også et område vi jobba mye med  
i 2017. Likevel greide regjeringa å få flertall for å  
endre konsesjonsloven, ved å utvide arealgrensa 
for hvilke eiendommer som er underlagt  
konsesjonsloven, og frita reine skogeiendommer  
fra priskontrollen. Dette er en svekkelse av loven  
som vil gjøre det vanskeligere for ungdom å  
kjøpe landbrukseiendom. 

Jordbruksforhandlinger ble tøffe, og til slutt var 
det dessverre ikke mulig å inngå avtale. Det sitter 
langt inne å bryte jordbruksforhandlingene. Ved  
å bryte tar vi fra våre medlemmer muligheten  
til inntektsvekst, og gir fra oss muligheten til å 
 påvirke sluttresultatet. Men tilbudet fra staten  
var i år så lavt, og lå så langt fra de målsetningene 
og den politikken Stortinget har vedtatt, at det ble 
umulig å komme til enighet. Også etter bruddet 
stilte organisasjonen opp og bidro til helhetlige  
og kraftfulle markeringer. 

Jordbruksforhandlingene med de etterfølgende 
fordelingsforhandlingene var knapt avslutta, da 
valgkampen starta. Vi fikk dessverre ikke med oss 
velgerne på å stemme for en bedre landbrukspolitikk. 
Men det finnes vel knapt den listekandidaten i 
Norge som ikke var i kontakt med et lokallag eller 
et fylkeslag av Norges Bondelag i løpet av denne 
valgkampen. Også her ble det lagt ned et solid 
arbeid. Midt i valgkampen tok lokallagene i Norges 
Bondelag imot over 85 000 barn og voksne på Åpen 
Gård 94 steder i landet. Skal vi få folk med oss 
på laget i framtida, må vi vise dem hvorfor norsk 
landbruk er viktig og dele kunnskap om hvordan 
vi produserer mat. Også her legger lokallagene i 
Norges Bondelag ned en uvurderlig innsats. 

I 2017 ble det jobba godt i alle ledd av organisa- 
sjonen. Sammen greide vi å endre politikk, både 
på nasjonalt nivå, men også på lokalt plan. Den 
jobben som gjøres hver eneste dag i lokallagene, 
med kommuneplaner, infrastruktur og bevisst- 
gjøring om betydninga av landbruket lokalt, danner 
et svært viktig grunnlag for matproduksjon i hele 
landet. Innsatsen i organisasjonen i 2017 gav også  
resultater i form av mange nye medlemmer. Vi greide  
å nå det høyeste medlemstallet på 20 år. Det er en 
styrke å være mange som drar i samme retning. 
Det har vi gjort i 2017, og det har gitt resultater. 

Lars Petter Bartnes, 
leder i Norges Bondelag

Forord
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Den blåblå regjeringa hadde lenge varsla at de ville 
komme med ei ny jordbruksmelding, da meldinga 
ble lagt fram 9. desember 2016.  Flere saker som 
hadde vært oppe i jordbruksoppgjørene fra 2014 
til 2016 var varsla at ville behandles i jordbruks-
meldinga. Et eksempel på det er nye kvoteregioner 
for melk. Men det var ikke bare de varsla omkamp-
ene som fikk plass i meldinga. Også andre politiske 
saker den blåblå mindretallsregjeringa hadde hatt 
ute på høring tidligere i perioden, ble på nytt tatt 
opp i jordbruksmeldinga. Regjeringa foreslo blant 
annet flere endringer i ulike markedsordninger, til 
tross for at et ekspertutvalg nedsatt av regjeringa, 
et år tidligere hadde konkludert med at markeds- 
ordningene fungerer etter hensikten.

Kampklar organisasjon
Det var en kampklar organisasjon som tok fatt på 
2017. Regjeringas foreslåtte landbrukspolitikk angrep  
enkelte produksjoner hardere enn andre, men også 
strukturene i landbruket ble angrepet. Både velferds- 
ordninger, markedsordninger og kvoteordninger ble  
forsøkt svekka. Regjeringas uttalte hovedmål om  
en kostnadseffektiv matproduksjon, utfordra også  
landbruket slik vi kjenner det i dag, med et mangfold  
av bruk og produksjoner i hele landet. Hovedmålet 
falt heller ikke i god jord hos norske bønder. 
 - Det dokumentet regjeringa la fram 9. desember 
2016 prega arbeidet i hele Norges Bondelag første 
halvår av 2017, både på fylkesnivå og sentralt.  
Regjeringas forslag til jordbruksmelding angrep 

Jordbruksmeldinga
Helt på tampen av 2016 la regjeringa fram forslag til ny jordbruksmelding.  

Det ble raskt klart at Norges Bondelag hadde en stor oppgave foran seg  
i 2017 med å forsøke å endre innholdet i meldinga til en politikk  

som kunne gi bedre muligheter for norsk landbruk. 

Lars Petter Bartnes, landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær Terje Halleland.
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landbruket fra alle kanter. Folk skjønte hva som 
stod på spill, og det skapte dette store engasje-
mentet som bidro til å endre innholdet i meldinga, 
sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 
 Engasjementet kom til uttrykk på mange 
måter, og i mange ulike konstellasjoner. Det var 
intens aktivitet i de litt over tre månedene fra  
regjeringas forslag til jordbruksmeldinga ble lagt 
fram, og til næringskomiteen skulle avgi sin inn-
stilling til den endelige meldinga 23. mars. 

Vi brenner for norsk landbruk
Ild er et gammelt tegn for å varsle fare. 31. januar ble 
det tent 250 bål over hele landet i Bondelagets regi, 
for å varsle det norske samfunnet om at regjeringas 
jordbruksmelding fører norsk matproduksjon i  
feil retning. Vi sa klart ifra om at vi brenner for et  
landbruk over hele landet, for gårdene av ulik  
størrelse, vi brenner for å produsere kvalitetsmat 
med god dyrehelse og plantehelse, og for å være 
den viktigste næringa for sysselsetting og boset-
ting i distrikts-Norge.
 - Ved å tenne bål over hele landet vil vi  
protestere mot en jordbruksmelding som gir økt 
liberalisering og svekker politikken. Det er ingen 
selvfølge at vi har et landbruk fra nord til sør i 
dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette 
vi brenner for og vil ha mer av, sa leder i Norges 
Bondelag, Lars Petter Bartnes under markeringen  
i Maridalen i Oslo.

Politisk påvirkningsarbeid
Ved å tenne bål for norsk landbruk, viste Norges 
Bondelags medlemmer resten av samfunnet at 
det var mye som stod på spill. Samtidig ble det 
jobba politisk på alle nivå i Norges Bondelag for å 
påvirke det overordna innholdet og formuleringene 
i den endelige jordbruksmeldinga som Stortinget 
skulle vedta.
 Hvilken jordbrukspolitikk som til enhver 
tid gjelder, er naturligvis viktig for den største 
næringsorganisasjonen innafor landbruket og våre 
medlemmer. Den vedtatte politikken legger også 
grunnlaget for de årlige jordbruksforhandlingene.  
Jordbruksavtalens hensikt er å  sørge for at målene 
Stortinget til enhver tid har fastsatt for norsk mat-
produksjon, blir fulgt. 
 - I fylkene var det stor møteaktivitet og kraftfull 
debatt mellom stortingspolitikere, fylkespolitikere 
og bønder om framtidas landbruk. Fram mot 
høringene i Stortinget bidro Norges Bondelag til 

å koordinere næringa. Jeg tror krafta av et samla 
jordbruk bidro til at politikerne på Stortinget fikk 
eierskap til saka, sier Lars Petter Bartnes. 
 Selv deltok han på flere debattmøter rundt 
om i landet sammen med landbruksminister Jon 
Georg Dale. Både i Jølster, Hå, Bodø og Inderøy og  
ble det arrangert stormøter der de to og flere andre 
politikere og bønder møttes. Også fylkeslagene til 

Stormøte på Inderøya 9. mars. Leder 
i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny 
Grande, og landbruksministeren. 

Lars Petter Bartnes tenner 
varselbål i Maridalen.
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Norges Bondelag utfordra sine stortingskandidater 
og fylkespolitikere gjennom debattmøter. Norges 
Bondelag sentralt arrangerte frokostseminar i 
Oslo, og jobba med å koordinere utspillene fra 
de ulike aktørene innafor jordbruket, før høringa 
i Stortinget. Summen av denne innsatsen bidro 
til å endre innholdet i næringskomiteens endelige 
innstilling, etterfulgt av Stortingets vedtak av en ny 
landbrukspolitikk. 

Utsatt i tolvte time
Men før innstillinga ble lagt fram, var det harde 
tak i Stortinget. Næringskomiteens innstilling var 
varsla lagt fram 23. mars. Kvelden før ble det kjent 
at regjeringspartiene Høyre og FrP ville utsette 
innstillinga med to uker. Det betydde samtidig at 

stortingsbehandlinga måtte utsettes med to uker, 
og 25. april skulle det gjøres vedtak i Stortinget. 
Altså dagen før jordbruket skulle legge fram sitt 
krav til jordbruksavtale for 2018. Faktisk bikka  
klokka midnatt før Stortinget gjorde sitt vedtak,  
på samme dato som jordbruksoppgjøret starta, 
den 26. april.
 Gjennom aksjoner og kløktig politisk arbeid 
våren 2017, endte Stortinget opp med å vedta 
ei jordbruksmelding som var vesentlig endra fra 
regjeringas opprinnelige forslag. Det er en viktig 
lagseier, av og for et samla landbruk.
 - Når næringskomiteens innstilling endelig ble 
lagt fram så var det på de aller fleste punktene skapt 
flertall for ei helt anna retning enn det regjeringa 
hadde foreslått, sier Lars Petter Bartnes.
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Ku på beite. Foto: Jørgen Skaug.

FAKTA OM JORDBRUKSMELDINGA 

• Jordbruksmeldinga «Endring og  
utvikling – En fremtidsrettet jordbruks- 
produksjon» ble lagt fram av regjeringa 
Solberg 9. desember 2016.

• «Hovedformålet med jordbruks- 
politikken skal være en kostnadseffektiv 
matproduksjon», het det i regjeringas 
forslag til jordbruksmelding.

• Jordbruksmeldinga ble debattert på 
stormøter i hele landet vinteren 2017,  
i regi blant annet av Norges Bondelag 
og Landbruks- og matdepartementet. 

• Innstillinga fra næringskomiteen 
skulle være klar til 23. mars, med 
stortingsbehandling 28. mars. 

• Innstillinga ble utsatt av regjerings- 
partiene i tolvte time, og ble lagt fram 
6. april. Samme dag arrangerte Bonde- 
laget frokost utenfor Stortinget.  

• Flertallet i næringskomiteen går i 
innstillinga imot regjeringas politikk 
på de fleste områder, og går inn for at 
hovedmålet med jordbrukspolitikken 
skal være å øke matproduksjonen 
med grunnlag i norske ressurser. 

• Næringskomiteen vedtok at 
inntektsmålet skal være å redusere 
inntektsgapet mellom jordbruket og 
andre grupper i samfunnet. 

• Næringskomiteens innstilling ble 
vedtatt av Stortinget 26. april.

DETTE FIKK LANDBRUKET  
GJENNOMSLAG FOR 

• Hovedmålet for norsk landbruk 
ble endra fra «Hovedformålet med 
jordbrukspolitikken skal være en 
kostnadseffektiv matproduksjon» til 
«Jordbrukets viktigste oppgave er å 
produsere mat. Av hensyn til bered-
skap, ressursutnytting, verdiskaping, 
sysselsetting og klima er det viktig at 
norsk jordbruk produserer de fôr- og 
matvarene som det ligger til rette for 
å produsere i Norge, og i et omfang 
som kan dekke innenlands etterspørsel 
og eksport.»

• Det ble satt et mer presist inntektsmål. 
Regjeringa ville videreføre inntektsmålet 
i landbruket, mens næringskomiteen 
presiserte at inntektsmålet skal være 
å redusere inntektsgapet mellom jord-
bruket og andre grupper i samfunnet. 

• Markedsordningene på korn, geitemelk, 
egg, epler og matpotet blir videreført. 
Regjeringa foreslo å fjerne disse. 

• Avløsertilskuddet ved ferie og fritid 
blir utvikla slik at det i størst mulig 
grad bidrar til formålet om ferie og 
fritid. Regjeringa ønska å fjerne  
dette tilskuddet.

• Tidligpensjonsordninga blir opprett- 
holdt. Regjeringa foreslo å avvikle 
ordninga.

• Ansvaret for å administrere nødvendige 
tiltak i kornsektoren og eggsektoren 
ble ikke flytta fra markedsregulatorene 
og til Landbruksdirektoratet, slik  
regjeringa foreslo. 

• Regjeringa ville redusere tallet på 
melkekvoteregioner fra 18 til 10. Etter 
komitebehandlinga ble resultatet  
14 melkekvoteregioner. 
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Del et måltid med politikerne
Som et ledd i den årlige vårkampanjen ble lokallag 
og fylkeslag i Bondelaget oppfordret til å invitere 
sine lokale politikere til et måltid på en gård i 
ukene før påske.

 Måltidet og matbordet er et samlingssted og en 
god mulighet for mer uformell samtale. Måltidene 
gir næring og påfyll gjennom hele dagen. Derfor 
utfordret vi lokallaga til å gi politikere næring og 
påfyll i form av god mat og nyttig kunnskap. 

Frokost til politikerne på Løvebakken 
Bondefrokosten som oppkjøring til jordbruks-
forhandlingene har etter hvert blitt en tradisjon,  
og samlet i fjor om lag 100 folkevalgte og ansatte 
foran Stortinget. Senere samme dag ble nærings- 
komiteens innstilling til jordbruksmeldingen lagt 
fram, og det satte sitt tydelige preg på arrangementet. 
Anja Gotvasli, bransjeansvarlig for landbruk i 
Sparebank 1 Midt Norge holdt appell. 
	 	 	 	 	 	 	 

Hver vår gjennomfører Bondelaget en felles positiv kampanje for å øke oppmerksomheten 
og kunnskapen om hva landbruket bidrar med. I 2017 delte vi et måltid med politikerne, 

og løftet fram framtidas bønder i sosiale medier. 

Vårkampanje

Åmot Bondelag samlet lokale politikere til et godt måltid og en trivelig prat om landbruket i Hedmarkskommunen. Fra venstre og rundt 
bordet: Ole Gustav Narud ordfører i Åmot for SP, Vivi Nysveen SV, Frank Buen FrP, Tore Enok Skramstad (far til eier av gård), Erling 
Herland (leder Åmot Bondelag), Jørgen A. Nergård (styremedlem lokallag), Tormod Enok Skramstad (eier av gården). Foto: Julie Dahl.
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Lars Petter Bartnes og Line 
Henriette Hjemdal (Krf )

Bondelagskokk Nils Henning Nesje sto for maten
og Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget,
ledet programmet for frokosten.

Lars Petter Bartnes, Geir Pollestad (Sp) og 
landbruks- og matminister Jon Georg Dale.
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Hun vektla hvilken plass norsk landbruk har for 
næringsutvikling og verdiskaping, også sett fra 
bankens side. Geitebonde Hege Gonsholt fra Vinje 
snakket om geitas plass i fortellingen om norsk 
landbruk i sin appell. Ordfører i Malvik kommune, 
Ingrid Aune (Ap), var også på podiet. Hun snakket 
varmt om at det må være plass til både små og 
mellomstore gårder i landet.
 Lars Petter Bartnes vektla blant annet at et 
aktivt landbruk i hele Norge i dag ikke er selvfølge. 
- Det er resultatet av en aktiv politikk med konkrete 
virkemidler og tiltak. Det er en stor fordel med et 
landbruk i hele landet – og et avgjørende bidrag til 
at Norge ser ut som det gjør. Landbruk gir verdi- 
skaping og derfor trenger Norge bønder, 
sa Bartnes.

Følg hele verdikjeden
Råvarene fra den norske bonden inngår i en lang 
verdikjede som gir jobb til mange flere enn bare 
bonden. I slutten av april 2017 presenterte Bondelaget 
noen av de flinke folka på organisasjonens Facebook- 
side. De fortalte om sin jobb og sine tanker om  
å være en del av denne verdikjeden fra jord  
til bord. 
 Blant de som ble presentert var hveteforedler 
Jon Arne Diseth i Graminor, veterinær Veronique 
Mork, regnskapsfører Bjørn Rørtveit, dyrebilsjåfør 
Ivar Oulie, meierisjef ved TINE Meieriet Sorsteinnes 
Jan Vidar Olsen, og forbruksforsker ved SIFO  
Annechen Bugge. 

Framtidsbonden – kampanje i sosiale medier
I tida rundt jordbruksoppgjøret er Bondelaget 
særlig aktive i sosiale medier, i tillegg til de redak- 
sjonelle mediene. Det er viktig for oss å vise hva 
oppgjøret betyr for bonden, samfunnet og forbruk-
erne. Det er også en fin arena for medlemmene å 
engasjere seg. 
 3. mai arrangerte vi Norges største Åpen Gård 
– på Facebook! Alle bønder ble invitert til å vise 
fram det de jobbet med på gården denne dagen, 
og alle som ikke bor på gård ble invitert til å følge 
med på det som skjer. Mange bønder sendte 
direkte fra fjøset, la ut video fra våronna, tok bilde 
av lamminga, grøftinga og fjøsstellet. Dette felles 
stuntet nådde bredt ut og var en fin måte å åpne 
opp gårdene og vise fram hverdagen på gården.
 Fredag 5. mai publiserte Bondelaget Framtids- 
bondens film på Facebook, hvor odelsjenta Ada 
Mauset sammen med flere andre barn og unge 
fortalte at de er klare til å bli bønder. Vi hadde  
i forkant oppfordret bønder om å sende inn 
filmsnutter av barn på gård som fortalte hvorfor 
de vil bli bønder og hva de skal produsere. Filmen 
var en oppfordring til å støtte dagens og framtidas 
bønder i jordbruksoppgjøret og nådde bredt ut på 
Facebook til hele 1,7 millioner. 
 Som et etterspill av Framtidsbondens film, opp- 
fordret vi alle til å dele bilder eller videoer av egne 
barn og unge som fortalte hvordan de vil drive gård.
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Hva er Stortingets mål for landbrukspolitikken? 
Hvilket inntektsmål vil stortingsflertallet vedta for 
landbruket? Jordbruksavtalen skal sørge for å oppfylle 
målene Stortinget til enhver tid har satt for norsk 
matproduksjon. Men et døgn før jordbruket skulle 
legge fram sitt krav til jordbruksavtale for 2018, 
hadde Stortinget enda ikke vedtatt den nye jord- 
bruksmeldinga som skulle sette retninga for en ny 
landbrukspolitikk. Riktignok ble næringskomiteens 
innstilling til jordbruksmelding klar tre uker i  
forveien, men da jordbruket overleverte sitt krav  
til jordbruksavtale til staten 26. april klokka 11.00, 
var de nye målene for landbrukspolitikken bare 
noen timer gamle. 

Ny landbrukspolitikk gir nye muligheter 
- Med stortingsflertallet i ryggen ser jeg nye 
muligheter for å sikre mangfoldet i norsk landbruk 
i årets jordbruksoppgjør, sa Lars Petter Bartnes, 
leder i Norges Bondelag, da han overleverte jord-
brukets krav til staten. 
Han innrømmer at oppkjøringa til forhandlingene 
var spesiell. 
- Da innstillinga til jordbruksmeldinga ble varsla 
utsatt tidlig i mars, skjønte vi at det kom til å bli 
stramt med tid mellom vedtak og overlevering av 
jordbrukets krav. I verste fall kunne forsinkelsen ha 
forskjøvet tidsskjemaet for jordbruksoppgjøret, men 
vi fikk et halvt døgn til å arbeide med jordbrukets 

Kun timer før jordbruksforhandlingene 2017 skulle starte, vedtok Stortinget en ny 
landbrukspolitikk. Og da Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt 
forhandlingene noen uker senere, ble organisasjonene kalt tilbake til forhandlings-

bordet. Jordbruksforhandlingene 2017 var spesielle på mange måter.

Jordbruksoppgjøret 2017

Mange medier var til stede da leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg 
overrakte jordbrukets krav til jordbruksavtale for 2018 til departementsråd Leif Forsell.

11



FAKTA OM STATENS TILBUD 

• Økonomisk ramme på 410 millioner.
• Inntektsvekst for landbruket på  

2,25 prosent. 
• Andre grupper hadde inntektsvekst  

på 3,1 prosent i samme periode. 

krav etter at Stortinget hadde gjort sitt endelige 
vedtak, sier Bartnes.
 - For å gjennomføre et jordbruksoppgjør 
trenger vi et formelt vedtak på bordet. Det gav 
selvfølgelig en svært krevende situasjon for jord- 
brukets forhandlingsutvalg at stortingets politikk 
var formelt avklart kun et halvt døgn før vi skulle 
levere kravet. Kravet vi leverte fulgte likevel opp 
målsetningene for jordbrukspolitikken vedtatt av 
Stortinget, sier han. 
Stortinget vedtok et mål om å redusere inntekts-
gapet mellom bønder og andre yrkesgrupper, og å 
øke matproduksjonen basert på norske ressurser. 
Jordbrukets krav la vekt på å redusere inntektsgapet 
til andre grupper for alle bønder, og å løfte små og 
mellomstore bruk spesielt. Tall fra Budsjettnemnda 
viste at inntektsforskjellene mellom mindre og 
store bruk øker. I kravet ble det lagt særlig vekt på 
å kompensere for driftsulemper knytta til struktur 
og geografi, med aktiv bruk av budsjettmidler. 
Kravet prioriterte også å styrke kornøkonomien  
og satse på kjøttproduksjonen i distriktene for å 
øke sjølforsyninga. 

- Skal vi føre landbruket framover, må det være 
det attraktivt for nye generasjoner bønder å satse 
på næringa. Jorda er grunnlaget i all matproduksjon, 
og vi ser allerede ei utvikling der betydelige arealer 
går ut av drift i store områder som på Vestlandet og 
i Nord-Norge. Denne utviklinga må snus, sa Lars 
Petter Bartnes ved framlegging av kravet. 

Ingen vilje til å følge Stortinget
Da staten overleverte sitt tilbud til jordbruks- 

avtale 5. mai, var det et tilbud som ikke fulgte  
opp Stortingets vedtak for landbrukspolitikken. 

- Jeg må innrømme at innretninga på statens tilbud 
var overraskende. Det bar preg av omkamper, bare 
ni dager etter at regjeringa hadde gått på et neder-
lag i stortingsbehandlinga av jordbruksmeldinga, 
sier Lars Petter Bartnes. 

 Statens tilbud hadde ei ramme på 410 millioner 
kroner, og la opp til store omfordelinger mellom 
produsenter. Tilbudet ville også gitt bøndene 
halvparten av inntektsveksten som andre grupper,  
målt i kroner. Regjeringa foreslo å avvikle det 
generelle beitetilskuddet til sau, kyr og storfe fra 
og med beitesesongen 2017, og dermed fjerne til-
skuddet til beiting på arealene som ligger nærmest 
fjøset. De foreslo også å svekke arealtilskuddet. 

Inn i forhandlinger
- Statens tilbud omfordeler midler mellom 

produksjonene, uten å satse på noen. Det gir et 
krevende utgangspunkt for forhandlinger, sa Lars 

Petter Bartnes mandagen etter at staten hadde lagt 
fram sitt tilbud. Da hadde forhandlingsutvalget til 
Norges Bondelag brukt hele helga på å gå igjen-
nom tilbudet for å vurdere muligheten for å gå i 
forhandlinger med staten. 

 Selv om avstanden mellom krav og tilbud var 
stor, varsla jordbrukets forhandlingsutvalg 9. mai 
at de ville gå til forhandlinger med staten. 

- Vi brukte lang tid på å vurdere om vi skulle gå 
i forhandlinger. Det var nødvendig. Jordbrukets 
forhandlingsutvalg kjente på alvoret i situasjonen 
og mente at det var riktig å bruke tid og ta ei grundig 
vurdering på et eventuelt videre forhandlingsløp, 
sier Bartnes. 

 - Etter tre dager varsla vi at vi ønska å starte en 
gjennomgang av posisjoner, noe som er et forarbeid 
til mulige forhandlinger. I gjennomgangen klargjør 
partene sine standpunkter. I 2017 var det i liten 
grad avklarte forhandlingspunkter, altså ting vi 
kunne møtes på.

 Torsdag 11. mai varsla partene at de var ferdige 
med gjennomgangen av posisjoner, og de reelle 
forhandlingene startet. 15. mai var fristen partene 
hadde satt for å bli enige. Men på kvelden 15. mai 
var det fortsatt ingen avklaring. Ikke før 16. mai 
klokka 16.00 fikk jordbruksoppgjøret sin foreløpige 
avklaring, da leder i Norges Bondelag, Lars Petter 
Bartnes på en pressekonferanse kunngjorde at 
jordbrukets organisasjoner hadde brutt jordbruks-
forhandlingene med staten. 

 - Når vi i realiteten ikke så mulighet for ei 
forhandlingsløsning, så var brudd et faktum. Vi 
jobba intenst i forhandlingsløpet med sikte på å 
finne ei løsning, men dessverre gikk det ikke, sier 
lederen av jordbrukets forhandlingsutvalg. 
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Brudd på overtid 
- Regjeringa viser ingen vilje til å satse på landbruket, 
og følger ikke opp Stortingets landbrukspolitikk.  Vi 
kan ikke skrive under på en jordbruksavtale som 
bidrar til å svekke norsk matproduksjon, sa Lars 
Petter Bartnes da bruddet ble kunngjort på en 
pressekonferanse liker etter klokka 16 den 16. mai.

Med det samme bruddet var et faktum, kunne 
lyden av ringtromler fra en traktor høres utafor 
lokalene til Landbruks- og matdepartementet og  
på Oslos hovedgate, Karl Johan. Banner og plakater 
ble raskt hengt opp på rundballer, traktorer og 
husvegger over hele landet, og det ble synlig på 
sosiale og tradisjonelle media at Norges Bondelag 
hadde brutt jordbruksforhandlingene. Selv om de 
fleste i Norge var opptatt av den kommende 
nasjonaldagsfeiringa, sørget lokallag og tillitsvalgte  
i Norges Bondelag for at folk i løpet av kvelden  
16. mai ble oppmerksomme på at det var brudd i 
jordbruksforhandlingene mellom jordbruket  
og staten.

Blokkerte utkjøring av matvarer 
18. mai var lokale bondelag på plass i sine lokale 
matbutikker for å viser forbrukerne at de får mer 
på kjøpet når de velger norsk mat. Grønne, runde 
klistremerker ble klistra på norskproduserte varer. 
«La oss lage maten din! Velg norsk mat og bidra til 
levende bygder, åpent landskap, arbeidsplasser og 
god dyrehelse», stod det på klistremerkene, som 
også var merka med logoen til Norges Bondelag. 
Mange lokallag opplevde sterk støtte fra kundene 
og de ansatte i butikkene de besøkte. Over 300.000 
klistremerker ble klistret på norske matvarer 
denne dagen.

 19. mai våkna Norge opp til nyheten om at 
bønder over hele landet hadde blokkert utkjøringa 
av varer fra ASKO sine grossistlagre. 

 - Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne. Men vi 
må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringa 
ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det 
er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker 
om trygg kvalitetsmat, sa Lars Petter Bartnes til 
de frammøtte journalistene ved ASKOs lager på 
Kalbakken i Oslo. Det var et av de 26 lagrene fra 
Tromsø i nord til Lillesand i sør som ble blokkert av 
tillitsvalgte og medlemmer fra Norges Bondelag. 
Blokaden var varsla kvelden før og starta om  
morgenen klokka 06.00. Klokka 09.00 ble 
blokadene oppheva på alle anleggene. 

Opptog for norsk landbruk
Nesten 4000 bønder og venner av norsk landbruk 
fylte Oslos gater og Eidsvolls plass foran Stortinget 

23. mai. Mange hadde kjørt buss hele natta og 
andre hadde tatt fly og tog for å ta del i stormøn-
stringa som starta med appeller og underholdning 
i Landbrukskvartalet på Grønland. 

- Vi er verdens heldigste folk og vi er verdens 
heldigste bønder. Vi skal kjempe for våre verdier, 
for framtida. At dette landet skal være preget av 
levende bygder med et aktivt landbruk. Vi skal  
produsere verdens tryggeste mat og vi skal ta vår 
del av ansvaret for at Norge også i framtida skal 
være annerledeslandet i forhold til landene rundt 
oss. Vi skal bruke landet og høste det. Skape verdier,  
sa 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud 
i sin appell til kollegaer og støttespillere under 
markeringa i Landbrukskvartalet. 

 Deretter var det tog gjennom Oslos gater og 
fram til Stortinget, der flere samarbeidspartnere, 
artister og appellanter stilte opp til støtte for  
norsk landbruk. Blant dem var både politikere  
og tillitsvalgte. 

Opposisjonen og støttepartiene varsla ny retning
Det er Stortinget som vedtar jordbruksavtalen partene 
i jordbruksoppgjøret har framforhandla. Når det blir 
brudd i forhandlingene, er tradisjonen at statens 
tilbud blir lagt fram for Stortinget. 30. mai, to uker 
etter at jordbruket brøt forhandlingene, varsla 
støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti at de 
ikke ville støtte den blåblå mindretallsregjeringas 
tilbud til jordbruket. Dermed gikk støttepartiene 
inn i forhandlinger med opposisjonspartiene Sp, 
Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om en 
jordbruksavtale for 2018. 

 - Vi opplevde et sterkt engasjement rundt jord- 
brukspolitikken, helt fra jordbruksmeldinga ble  
lagt fram og underveis i jordbruksforhandlingene. 
Når bruddet var et faktum, var det et stort trøkk  
i organisasjonen. Og gjennom aksjoner og opp- 
tredener i mediene greide vi å løfte bevisstheten 
rundt rammene for framtidas matproduksjon langt 
utover vår egen næring. Det førte til tøffe forhandlings- 
runder på Stortinget mellom de politiske partiene, 
sier Bartnes.

 Men heller ikke denne gangen ble forhandlings- 
partene enige, og Venstre brøt ut av forhandlingene. 
Partiet varsla at de heller ville fremme et eget forslag 
for Stortinget, og sende dette forslaget tilbake til 
partene i jordbruksoppgjøret for fordeling. 

 Dette skapte usikkerhet i næringa. Ville en jord-
bruksavtale bli vedtatt før sommeren, eller måtte 
man vente til et nytt storting ble satt til høsten før 
jordbruksavtalen kunne trå i kraft? Målprisene som 
blir framforhandla i jordbruksavtalen, gjelder fra  
1. juli samme år. 
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Kalt tilbake til forhandlingsbordet  
– en måned etter bruddet

 Den nye jordbruksavtalen ble vedtatt før 
sommeren. 16. juni, en måned etter at Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt 
jordbruksforhandlingene med staten, vedtok et 
stortingsflertall bestående av Høyre, Frp og Venstre 
en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner 
kroner. Dette ga jordbruket ei lavere kronemessig 
inntektsutvikling enn resten av samfunnet. Par-
tiene vedtok målprisene i den nye avtalen, men 
kalte partene i jordbruksforhandlingene tilbake til 
forhandlingsbordet for å fordele budsjettmidlene. 
En måned etter at jordbruksorganisasjonene brøt 
forhandlingene, måtte vi altså sette oss ved  
forhandlingsbordet igjen.

 Grepet var uvanlig, og det var heller ikke  
snakk om ordinære forhandlinger. Rammene var 
allerede lagt, men partene skulle fordele budsjett-
midlene sammen, med utgangspunkt i føringene  
i stortingsvedtaket. 

 - Det var svært spesielt å bli kalt tilbake. Det var 
en historisk situasjon for jordbruksoppgjøret, og 
jordbruket kjente at vi var satt under et krysspress 
fra Stortinget og regjeringa, der vi skulle bidra til 
å gjennomføre fordelingsforhandlinger basert på 
oppdraget fra Stortinget, sier bondelagslederen.

Fordelingsforhandlingene starta 21. juni, og den 
26. juni lå en ferdig jordbruksavtale på bordet. Da 
kunne lederen for jordbrukets forhandlingsutvalg 
sette punktum for et jordbruksoppgjør som skilte 
seg fra andre jordbruksoppgjør både i tidsbruk og  
i hvilke føringer som ble lagt underveis. 

 - Enkelte politikere i FrP hevda at Norges Bon-
delag hadde inngått jordbruksavtale med dem tre 
år på rad. Den uttalelsen faller på sin egen urime-
lighet, og de alle fleste har fått med seg at det ble 
brudd og at det var ekstraordinære fordelings-
forhandlinger. I disse samtalene var størrelsen på 
ramma satt, vi hadde mulighet til påvirkning, men 
i mindre grad enn vi har i ordinære forhandlinger, 
avslutter Lars Petter Bartnes.

TIDSLINJE FOR  
JORDBRUKSOPPGJØRET 2017

26. april: 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag overleverer sitt felles krav til 
jordbruksavtale for 2018 til staten. 

5. mai: 
Staten overleverer sitt tilbud til jordbruks- 

avtale til jordbrukets organisasjoner. 
9. mai: 
Forhandlingene starter.
16. mai: 
Norges Bondelag og Norsk Bonde-  

og Småbrukarlag bryter forhandlingene  
med staten. 

18.-23. mai: 
Bøndene aksjonerer over hele landet.
30. mai: 
Støttepartiene Venstre og KrF varsler at 

de ikke vil støtte statens tilbud til jordbruk-
savtale, og går i forhandlinger med oppo-
sisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Sp. 

9. juni: 
Venstre trekker seg fra forhandlingene 

med AP, SV, SP og KrF, og varsler at partiet 
vil fremme et eget forslag og sende det 
tilbake til partene i jordbruksoppgjøret  
for fordeling. 

16. juni: 
En ny jordbruksavtale med ei ramme på 

625 millioner kroner vedtas av et stor- 
tingsflertall bestående av Høyre, FrP og 
Venstre. Flertallet vedtar også målpriser, 
og at partene i jordbruksforhandlingene 
skal fordele resten av midlene innenfor 
vedtatte rammer. 

21. juni: 
Bondeorganisasjonene og staten har de 

første fordelingsmøtene. 
26. juni: 
Bondeorganisasjonene og staten blir 

enige om fordelingene innenfor rammene 
Stortinget har vedtatt. 

11. desember: 
Stortinget vedtar jordbruksoppgjøret i 

forbindelse med behandlingen av Stats-
budsjettet for 2018.
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Året startet med en massiv mobilisering foran 
Stortinget etter at klima- og miljøminister Vidar 
Helgesen (H) i desember hadde stanset den 
planlagte fellingen av inntil 32 ulv i ulvesona med 
oppstart 1.januar. Den andre demonstrasjonen  
– der om lag 3000 mennesker møtte opp - kom 
i slutten av samme måned, dagen før Stortinget 
skulle debattere ulveuttaket. Bak demonstrasjonen 
sto foruten Bondelaget en bred allianse av grunn- 
eiere, jegere, beitenæring og kommuner. Hedmark 
Bondelag var sentrale i organiseringen, og det  
ble satt opp busser fra Oppland, Hedmark og  
andre steder i landet for å markere motstand  
mot Regjeringens ulvepolitikk. 

Gjennom vinteren og våren ble det jobbet godt 
og bredt i Bondelaget sentralt og i fylka for å sikre 
oppfølgingen av ulveforliket og et juridisk grunnlag  

for lisensfelling og forvaltning av ulv, i tråd med 
forliket. 17. januar og 7. mars arrangerte Bondelaget  
sammen med blant annet Skogeierforbundet 
frokostmøter om det juridiske handlingsrommet.  
Etter mye politisk tautrekking tilbakeviste Stortinget  
Helgesens forslag om å legge en bestemmelse i 
Bern-konvensjonen til Naturmangfoldloven.  
Ministeren mente dette ville gjøre det enklere å 
felle ulv, noe Bondelaget var uenig i. Bondelaget 
vurderte det stikk motsatt, at forslaget i realiteten 
ville gjøre det vanskeligere å felle ulv. Stortinget 
fulgte organisasjonenes juridiske råd og Natur-
mangfoldloven forble uendret. Stortinget presiserte  
hvordan loven skulle tolkes og ba om at rovvilt-
forskriften ble endret, noe Bondelaget var godt 
fornøyd med.

Ulvedemonstrasjoner foran Stortinget, og de mange ulveangrepene på Hadeland,  
preget store deler av organisasjonen i 2017. Bedre erstatningsordninger for de som  
mister dyr til rovdyr, og jobbing for at rovdyrforlikene skal gjennomføres, er noe av  

det Bondelaget har jobbet aktivt med.

Rovdyråret 2017

Demonstrasjon utenfor Stortinget 4. januar
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Rovdyr preget beitesesongen
Fjorårets beitesesong bar preg av møter mellom 
rovdyr og beitedyr. I mai konstaterte Statens 
naturoppsyn at rundt 20 sauer i Askim var drept 
eller hardt skadd, mest sannsynlig av ulv. Statens 
naturoppsyn meldte også om rovdyrtap blant  
annet på Hadeland, Grong og Ringsaker senere  
i beitesesongen. 

Norges Bondelag jobber for at rovdyr ikke skal 
være til hinder for en aktiv beitebruk over hele 
landet.  Oppbygging av bestander av ulv og bjørn, 
samt jerv og gaupe, utfordrer både beitenærin-
gene, grunneiere og lokalsamfunn. Jerv er det 
rovdyret som tar flest beitedyr, mens ulv er det 
rovdyret som gjør de mest voldsomme skadene 
med flest drepte og skadde dyr der den slår til.  

- Vårt overordnete mål er at beitebruken skal 
prioriteres sterkere enn det som er tilfellet i dag. 
Vi må ha en forvaltning som fungerer, både i de 
beiteprioriterte områdene og i rovviltområdene . 
Vi må også ha et lovverk og erstatningsordninger 
som er i samsvar med dagens reelle rovdyrsituasjon 
uansett hvilket rovdyr det gjelder. Det vil gi nødvendig 
forutsigbarhet for beitebrukere og beitelag, sier 
Einar Frogner, styremedlem med ansvar for rovvilt 
i Bondelaget.

Han er bekymret over utviklingen av det han 
kaller rovdyrreservater i Norge.

-I Lierne i Nord-Trøndelag ligger beitenæringen 
brakk på grunn av utviklingen av bjørnestammen.  
Det er det samme som skjer i ulvesonen i Sør-Norge.  

Denne utviklingen jobber vi for å stoppe,  
sier Frogner.

En hovedutfordring framover er tilfanget av bjørn 
og ulv over grensen fra Sverige.

- I tillegg må vi få en reell forvaltning av ørn.  
I dag er vi langt over bestandsmålet på ørn,  
sier Frogner.

Ulvesommer på Hadeland
Det ble tidlig rapportert om tap av sau i grense- 
områdene mellom Hurdal i Akershus og Gran 
i Oppland, og at en eller flere ulver herjet med 
saueflokkene. Det ble startskuddet for den verste 
tapssommeren på grunn av ulv på Hadeland,  
Hurdal og Toten. 

Om lag 200 sauebønder ble berørt, og fra ulven 
ble observert rundt 1.juni til den ble felt 7.august 
tok den 840 sau ifølge erstatningsoppgjøret for 
husdyr drept av rovdyr.

Ulvens herjinger skapte store lidelser. Statsminister  
Erna Solberg (H) og landbruks- og matminister 
Jon Georg Dale (FrP) reiste også til Hadeland og 
møtte bøndene som var berørt av tragedien. 

Sauebonde Linda Suleng og leder av Østre Toten 
Bondelag jobbet døgnet rundt, blant annet med å 
lete etter sau på beite.

- Da den første observasjonen av ulven kom, 
avventet vi å slippe sauene på åsen. Når hjemme- 
beitet var oppbrukt måtte alle planene våre for gårds-
drifta denne sesongen endres. Det var forferdelig 
vondt å se alle dyra lemlestet av ulv. Man blir 

Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag, intervjues under demonstrasjonen 4. januar.
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frustrert over en rovviltpolitikk som i utgangspunktet 
er bestemt, men som ikke utføres, sier hun.

Suleng mener rovviltforliket må følges opp.  
– Rovviltforvaltningen fungerer først når vi slipper 
rovdyrangrep i de beiteprioriterte områdene. Landbruk 
er ei langsiktig næring og vi trenger forutsigbarhet. 
Forutsetningene kan ikke endres hvert kvartal, sier 
Linda Suleng.

Sterke følelser
Sterke følelser og skarp ordbruk skjerper ulve- 
konflikten ut over selve tapene. For å møte dette 
på en konstruktiv måte, må det ligge en felles 
forståelse blant både bønder og myndigheter om 
hvordan det er å leve med ulv tett innpå seg.

-Ulven gjør veldig stor skade, og for den som opp- 
lever det er det brutalt. Situasjonen vi så i Akershus  
og Oppland viser hvor ekstremt vanskelig det er å 
felle ulv i beitesesongen. Det krever ressurser og 
skaper merarbeid i tillegg til alle dyretragediene. 
Bedre aksept, uttak før beitesesongen, raskere 
fellingstillatelser når det foreligger behov for det 
og erstatningsordninger for skader på beitedyr vil 
være steg i riktig retning. Vi må også ha med oss 
at mange i Norge ønsker ulv som en del av norsk 
natur.  For meg er det enkelt: Vi skal ha både beite- 
dyr og rovdyr i Norge, men beitedyrene skal ha 
forrang, sier Einar Frogner.

Bondelaget jobbet med oppfølging av rovdyrtapene  
i Gran/Hurdal/Toten og behovet for erstatning for 

ekstraarbeid og kostnader med å ha sau og storfe på 
hjemmebeite. For første gang ble det gitt økonomisk  
kompensasjon for medgåtte arbeidstimer på grunn 
av ekstraordinære tilsyn. 

Bondelaget har samtidig jobbet for at også beite-
brukerne i Rendalen skal få samme kompensasjon 
etter tapene til ulv som de hadde i 2016.

- Etter fjorårets sommer har det kommet flere 
tiltak som er skritt i riktig retning, forteller Frogner. 

Det ble før jul 2017 gitt tillatelse til felling av to 
flokker innenfor ulvesonen.

 
Norges Bondelag partshjelp mot WWF
I november saksøkte WWF den norske staten ved 
Klima- og miljødepartementet og krevde ny norsk 
ulveforvaltning. Samtidig krevde de øyeblikkelig 
stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo  
og Hedmark. 

Norges Bondelag, Utmarkskommunenes sammen- 
slutning (USS), NORSKOG, Norges Skogeier- 
forbund og Norges Jeger-og Fiskerforbund (NJFF) 
gikk sammen og erklærte partshjelp for staten. 
WWF fikk ikke medhold i stans av jakten, men 
anket mot staten. Saken skal opp i rettsapparatet 
våren 2018. 

- Dette er prinsipielt viktige rettsaker for Bondelaget 
fordi konsekvensene angår mange av medlemmene  
våre. Vi har allerede sett hvilke dyrelidelser og 
menneskelige påkjenninger tilstedeværelsen av  
ulv fører med seg, sier Einar Frogner
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Styret satte et mål om at partienes landbruks- og 
matpolitikk skulle ha betydning for hvordan folk ville 
stemme. Det ble arbeidet etter følgende strategier:

- Aktualisere og løfte mat og landbruk som sak i 
valgkampen gjennom tiltak, arrangementer og utspill

- Synliggjøre og klargjøre politiske skillelinjer
- Mobilisere til valgdeltakelse

Norges Bondelag er partipolitisk nøytral, men har 
klare meninger om hva slags politikk som best sikrer 
rammebetingelser for landbruk i Norge. Det ble  
derfor gitt innspill til alle partiers programprosess  
om landbrukspolitikken. Oppgaven ble å gjøre  
land- bruk til en sak ved valget og synliggjøre  
konsekvensene av ulik politikk.

Distriktspolitikk som vinnersak
Landbruks-, fiskeri- og distriktspørsmål stod sentralt 
i den lange valgkampen. Dette er uvanlig, ifølge 
en undersøkelse utført av Retriever på oppdrag for 
Senter for politisk kommunikasjon POLKOM ved 

UiO. Oppkjøringen mot valget med møter i fylkene, 
stort arbeid med jordbruksmeldinga og jordbruks-
forhandlingene, gjorde at mange politikere måtte  
bryne seg på jordbrukspolitikk både lokalt og nasjo- 
nalt. Etter sommeren falmet oppmerksomheten 
om dette distriktsopprøret, og tradisjonelle saker 
som helse, skole og utdanning tok over. Ikke minst 
ble de siste ukenes mediebilde preget av menings- 
målinger og statsministerduellen mellom Jonas 
Gahr Støre eller Erna Solberg. 

Det var åpent hvilket flertall og hvilke regjerings- 
alternativer landet ville få etter valget, enten en 
fortsatt blå regjering, eller et regjeringsskifte.  
Bondelagets strategi tok hensyn til dette. Land-
brukspolitikk var et eksempel på et saksområde 
hvor skillet mellom regjeringen og opposisjonen 
var tydelig. Den posisjonen utnyttet vi i  
kommunikasjonen.

Bondelaget var derfor aktive med å sette saken 
på dagsorden for at landbrukspolitikken skal ha 
betydning for valg av parti. 

Norges Bondelags arbeid fram mot stortingsvalget i september, var en del av et langsiktig 
arbeid hvor også jordbruksmeldinga og jordbruksforhandlingene tidligere på året inngikk. 

Stortingsvalget 2017 

Høy temperatur under debatt om landbruk og matmakt under Arendalsuka 2017. Fra venstre: Irene Halvorsen, Peter A. Ruzicka, Geir Inge 
Stokke, Randi Flesland, Jon Georg Dale (Frp), Lars Petter Bartnes, Ola Borten Moe (Sp), Pål Farstad (V) og Terje Lien Aasland (Ap).
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ORGANISASJONENS ARBEID I VALGKAMPEN:
Stormøter og politikerturer
For å aktualisere og mobilisere til valgdeltakelse 
arrangerte flere fylkesbondelag stormøter, med 
støtte fra Norges Bondelag. Eksempelvis holdt 
Nord-Trøndelag Bondelag åpne debattmøter om 
både utmarksressurser og framtidsbonden.

Andre fylkeslag gjorde en annen vri. I Vestfold 
fikk politikerne ta en flytur over fylke for å se og 
lære mer om det mangfoldige landbruket i fylket. 
Telemark Bondelag fikk med seg politikere fra ti 
partier på en rundtur for å vise fram det mangfoldige 
landbruket, og besøkte bønder som driver med 
frukt, bær og korn i Bø. De fikk møte brukerne av 
et fellesbeite i Rauland, og geiter i Vinje. 

Politikerne fikk høre om kanaliseringspolitikken, 
kjøp og salg av melkekvoter og investeringsbehov. 
Dette henger sammen, skal det investeres i mer 
moderne fjøs må både bonden på flatbygdene og 
fjellet finne det økonomisk lønnsomt. Fjellbonden 
vil ikke kunne vokse seg like stor som flatbygdbonden,  
og da må betingelsene ligge til rette for de små 
melkebruka gjennom en god kanaliseringspolitikk 
og god investeringsstøtte, var budskapet fra  
Telemark Bondelag. 

Arendalsuka 14.-19. august
Bondelaget var representert i hovedprogrammet 
under Arendalsuka i august, og temaet for debat-
ten var Landbruksfrislepp og matmakt. Seminaret 
ble arrangert sammen med Arendalsuka og Norsk 
Landbrukssamvirke. Panelet hadde representanter 
fra COOP, Orkla, Forbrukerrådet samt Bondelaget, 
og politikere fra Venstre, Sp, Ap og landbruks- og 
matminister Jon Georg Dale. 

Følg magefølelsen ved valget – vår kampanje 
i sosiale medier
For å vise skillelinjene i landbrukspolitikken lanserte 
Bondelaget vår versjon av valgomaten, en valg- 
o-trygg-ma. Valgomaten var lagt opp som en enkel 
test hvor man måtte velge mellom to ulike bilder 
innenfor elleve tema som forbrukerne er opptatt av. 
Til grunn for utarbeidelsen av valg-o-trygg-maten 
lå partiprogram og partienes praktiske politikk i 
Stortinget. Valg-o-trygg-maten ga ikke en fasit på 
hvilket parti velgerne burde stemme på. Men den 
ga en indikasjon på om det var samsvar mellom 
den umiddelbare 
magefølelsen for ett 
politikkområde, nemlig 
landbrukspolitikk, og 
den landbrukspoli-
tikken som partiet 
velgeren ønsket å 
stemme på, fører. 

Gjennom sosiale 
medier nådde Bonde- 
laget ut til 500 000 
personer i perioden 
før valget. 

Fortsatt blåblå regjering
Etter en tett valgkamp, ble det etter valget nytt 
flertall for borgerlig side i norsk politikk. Det betyr 
at Høyre og FrP fikk fornya tillit av velgerne, og ut-
gjør et flertall dersom de får støtte fra både KrF og 
Venstre. Flertallet for å utvikle landbrukspolitikken 
ligger utenfor regjeringa, slik det også gjorde ved 
behandling av jordbruksmeldinga i Stortinget. 

-  Ei mindretallsregjering og en opposisjon med 
sterkt fokus på landbruks- og distriktspolitikk må 
gi næringa mulighet til å øke matproduksjon og 
verdiskaping landet rundt, og det håper jeg gir 
resultater, kommenterte Lars Petter Bartnes etter 
valgresultatet var kjent. 

- Landbruksministeren har varsla mer frislipp og 
liberalisering dersom FrP får fire nye år i regjering. Det 
blir mindre handlingsrom for Dale for å gjennom- 
føre denne politikken i ei mindretallsregjering uten 
en samarbeidsavtale, men Norges Bondelag  
kommer til å jobbe hardt for det vi mener er best 
for næringa og samfunnet også de neste fire 
årene, sa Bartnes også.

Stortingskandidatene besøkte Hege Gonsholt på fellessetra  
i Arabygdi i Vinje.                                     Foto: Turid Stalsberg. 
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FORESLÅTTE ENDRINGER I MARKEDS- 
ORDNINGENE I REGJERINGAS  
JORDBRUKSMELDING:

• Geitemjølk: Regjeringa ville avvikle 
markedsbalansering 

• Korn: Regjeringa ville avvikle samvirke-
basert markedsbalansering og dermed 
også fjerne mottaksplikten. Det ble 
foreslått å gi Landbruksdirektoratet  
ansvaret for å administrere norsk  
kornproduksjon.

• Egg: Regjeringa ville avvikle markeds- 
balansering og legge administrasjonen 
til Landbruksdirektoratet.

• Epler: Regjeringa ville avvikle markeds-
balansering.

• Matpotet: Regjeringa ville avvikle 
markedsbalansering.

• Svinekjøtt: Regjeringa vil avvikle mål-
prisen og innføre volummodellen for 
markedsbalansering av svinekjøtt.

• Opplysningskontorene: Regjeringa 
foreslo at opplysningskontorene for 
melk, kjøtt og egg, og brød og korn ikke 
lenger skal finansieres av omsetnings- 
avgifta fra bøndene.

Målet med det politiske arbeidet våren 
2017 var ikke bare å redde markedsord-
ningene. Fram til jordbruksmeldinga ble 
vedtatt 26. april, jobba Norges Bondelag 
intenst med å forsøke å styrke markeds- 
ordningene ytterligere. 

Regjeringas jordbruksmelding inneholdt ei rekke 
forsøk på å endre strukturene i norsk landbruk. 
Særlig alvorlig var angrepet på flere av markeds- 
ordningene. Administrasjonen og de tillitsvalgte i 
Norges Bondelag fikk en viktig jobb med å over-
bevise opposisjonspartiene på Stortinget om å gå 
imot forslagene. 

Markedsordningene høyeste prioritet
- Det å få stortingsflertallet til å overprøve regjeringa  
på disse spørsmåla hadde høyeste prioritet i Bonde- 
lagets arbeid med jordbruksmeldinga i 2017. 
Markedsordningene er svært viktige for bonden og 
landbruket, sier Per Skorge. 

- Bondens produksjonsevne er i det store bildet 
større enn det markedet etterspør. Og hva skjer 
da? Da presses prisene ned. Ubalanse i markedet 
er en betydelig trussel mot en lønnsom mat-
produksjon. Ei forutsetning for lønnsomhet over 
tid er at man klarer å balansere matproduksjonen 
til det markedet etterspør. Like viktig er det å 
ha ordninger som ivaretar midlertidig ubalanse 
i markedet. Matproduksjon skjer på naturens 
premisser: Det er mye som ikke kan styres og det 
tar tid å justere produksjonen. 

- Vårt mål for 2017 var ikke bare å avvise regjeringas forslag til endringer i markeds- 
ordningene. Vi ville også styrke dem, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

Kampen for 
markedsordningene

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.
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Gode markedsordninger blir enda viktigere
- Det er større behov for å etablere virkemidler 
framover. For det første er det økt maktkonsen-
trasjon på dagligvareleddet. Markedsordningene 
og priser fastsatt gjennom jordbruksoppgjøret er 
en viktig barriere for å hindre et urimelig prispress 
fra kjedene bakover i verdikjeden til bonden. Når 
prisen er satt gjennom markedsordningene, så er 
det en respekt for at det er utgangspunkt for prisen 
som skal tas ut. For det andre vil muligheten for 
å subsidiere eksport av landbruksvarer avvikles 
innen utgangen av 2020. Dette vil særlig ramme 
Jarlsbergosteksporten og muligheten for å  
eksportere svinekjøtt. Det gir behov for å etablere 
nye verktøy, sier Per Skorge. 

Likevel gikk regjeringa i totalt motsatt retning  
i jordbruksmeldinga. 

- På bakgrunn av disse forholdene så er det jo 
helt feil politikk at regjeringa går motsatt vei og 
foreslår å fjerne eller svekke markedsordningene, 
vel vitende om at ordningene er viktige både for 
de som produserer mye og for de som er små og 
er langt fra markedene. Markedsordninger er viktig  

for alle typer produsenter. Det veit regjeringa, og 
selv om de veit det, valgte de å ha en ideologisk 
tilnærming der man opphøyer markedet til et eget 
mål, sier Skorge. 

Fikk gjennomslag for kravene
Stortinget vedtok ny jordbruksmelding 26. april, 
og da var det kun to av de foreslåtte endringene i 
markedsordningene som fikk leve videre. Det ene 
var overgang fra målprismodell til volumprismodell 
på svin, som seinere ble stoppa gjennom jordbruks- 
forhandlingene. Det andre var finansiering av 
Opplysningskontorene over omsetningsavgiften. 
Også dette ble seinere avvist av Stortinget. Gjen-
nom jordbruksmeldinga har Omsetningsrådet fått 
i oppgave å gjennomgå markedsordningene med 
sikte på å styrke dem. 

Viktige diskusjoner om produksjonsregulering
- Hovedoppgaven til Omsetningsrådet er å få til  
ei effektiv regulering av markedet for ulike jord- 
bruksprodukter, til en lavest mulig kostnad.  
Diskusjon om produksjonsregulering kommer  

Foto: TINE SA
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til å stå sentralt i det arbeidet rådet nå skal gjøre. 
Og det er viktig i den situasjonen vi er i, med over-
produksjon i flere produksjoner. Det mest alvorlige 
i 2017 var overproduksjonen av sau og lam, sier 
Per Skorge. 

- Etter flere år med underskudd på sau og lam, 
ble situasjonen i fjor snudd til et overskudd av  
sauekjøtt og lammekjøtt som utgjorde mellom  
10 og 15 prosent. Prisen til bonden gikk ned med 
om lag 10 kroner per kilo på grunn av både redusert 
avregningspris og økt omsetningsavgift. Det utgjør 
et tap for sauenæringa på totalt 250 millioner kroner 
på et år. Det er svært alvorlig, understreker Skorge. 

Han trekker fram tre tiltak som kan føre næringa 
ut av denne situasjonen. 

- I en sånn situasjon er det nødvendig både  
å stimulere til økt salg og styre produksjonen.  
Regjeringa jobber i motsatt retning. De har jobbet 
for å begrense merkenøytral markedsføring av sau/
lam gjennom opplysningskontora og har nekta å 
begrense investeringstilskuddet til etablering av 
nye fjøs eller økt kapasitet til eksisterende fjøs.  
Det forsterker ubalansen, sier Skorge. 

- Målet er at vi klarer å etablere nye effektive 
verktøy i markedsbalanseringa, en jobb Norges 
Bondelag begynte å jobbe med høsten 2017. Det 
beste er da at vi klarer å styre produksjonen slik at  
vi unngår at det blir født for mange lam, framfor  
å regulere i ettertid. Det gir den laveste regulerings- 
kostnaden. Det er heller ikke bærekraftig å produsere  
en vare det ikke er behov for. 

Stortinget har eierskap til markedsordningene
Selv om mange markedsordninger var utsatt i 
2017, ble til slutt alle forslagene avvist gjennom 
Stortingets behandling av jordbruksmelding,  
jordbruksoppgjør og statsbudsjett. 

- Gjennom arbeidet i 2017 har markedsordningene  
fått gode støttespillere i opposisjonen på Stortinget.  
Vi har bidratt til at Stortinget har tatt et sterkt 
eierskap til ordningene. Stortingsflertallet vil være 
en viktig alliert for å styrke markedsordningene, 
avslutter generalsekretær i Norges Bondelag,  
Per Skorge. 
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Andre saker

KRONPRINSESSEN 
møtte Bybonden
I september fikk Bybonden besøk av HKH 
kronprinsesse Mette-Marit på Losæter i 
Oslo. -Det er fantastisk at dette stedet finnes 
midt i Oslo, sa kronprinsesse Mette Marit.

Bybonde Andreas Capjon viste kronprins- 
essen rundt på sætra, og hun var med på å 
bake brød og høste grønnsaker. Norges  
Bondelag er en av drivkreftene bak prosjektet  
i Bjørvika i Oslo der Bybonden er faglig 
ansvarlig. Organisasjonssjef Astrid Solberg 
forklarer hvorfor Bondelaget har involvert 
seg på Losæter. - Vi ønsker å gi folk som 
bor i byen en forståelse av hvordan mat blir 
produsert. Det er hovedgrunnen til at vi har 
engasjert oss. Vi er stolte av hva vi har fått 
til, og det var fint å vise det til kronprinsessen,  
sier Solberg.Bybonden og kronprinsesse Mette-Marit høster mais på Losæter.

DELTOK PÅ WTO-FORHANDLINGENE

Norges Bondelag var tilstede da Verdens 
Handelsorganisasjon (WTO) møttes til  
ministermøte i Buenos Aires 10.- 13. desember 
2017. Flere forslag som ble lagt fram kunne 
få dramatiske følger for norsk landbruk, og 
ville kreve omfattende reformer av norsk 
landbrukspolitikk. 1. nestleder Bjørn Gimming  
deltok på vegne av Norges Bondelag sam-
men med seniorrådgiver i Bondelaget, 
Hildegunn Gjengedal. Særlig internstøtte 
var vektlagt før møte, men forhandlingene 
endte uten en slutterklæring på landbruk.   
- Jeg er lettet over at det ikke ble enighet om 
konkrete kutt i internstøtte. Det hadde vært 
svært alvorlig for norske bønder om dette 
hadde vært resultatet, sa Bjørn Gimming.

Bjørn Gimming og utenriksminister 
Ine Marie Eriksen Søreide.
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REIMESAKEN MOT AVSLUTNING

I slutten av 2017 ble Reime Agri dømt for grov uaktsomhet etter 
kollapsene av åtte sauegolv i 2015 og 2016. Rettssaken ble reist 
av Gjensidige. I januar 2018 ble det inngått avtale. Det satte 
punktum i en sak som har vært viktig for Norges Bondelag, og 
som det har blitt brukt mye ressurser på. Målet for Gjensidige  
og Norges Bondelag var å ivareta sikkerhet for folk og dyr. 

Avtalen innebærer at Norges Bondelag ble gitt ansvar for å  
forvalte en tilskuddsordning for medlemmer med Reimegolv. 
Medlemmer som har hatt utlegg ved oppretting av Tulla System- 
golv kan kontakte Norges Bondelag.

TO FAMILIER HEDRET 
MED BONDEVETTPRIS

I 2017 tildelte Bondelaget prisen for sunt bonde-
vett til to familier som på hver sin måte satte 
fokus på det unike ved norsk mat og landbruk. 
Familien til Ida Kleppe og Sverre Brufladt spiste 
kun norsk mat i en måned. Prosjektet ble vist 
fram i dokumentaren “Utan mat og drikke” på 
NRK. - Det er veldig kjekt å få en slik pris og 
at folk anerkjenner jobben vi har gjort, sier Ida 
Kleppe. Familien til Lene og Øyvind Havåg fikk 
prisen for prosjektet «Norges matfat» hvor de 
over ett år utelukkende skal spise norsk mat.  

– Dere har gjort det synlig for oss alle hvor mye 
arbeid som ligger bak hvert enkelt måltid, fra 
råvaren blir produsert til maten ligger ferdig på 
tallerkenen, sa leder i Norges Bondelag, Lars 
Petter Bartnes, da han tildelte prisen. Norges 
Bondelag deler ut Bondevettprisen 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 
betydningen av norsk mat, matkultur, historie  
og opprinnelse.

Ida Kleppe og Sverre Brufladt med familie
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ÅPEN GÅRD 
med rekordbesøk  

Åpen Gård hadde rekordbesøk i 2017. Over  
85 000 voksne og barn fant veien til en Åpen Gård 
rundt om i landet. Det er det høyeste besøkstallet  
på flere år og viser en økende interesse for mat og 
landbruk. Åpen Gård ble for første gang arrangert 
i 1988 på Ringi gård i Akershus. Siden den gang 
har det blitt en fast tradisjon for mange av Bonde- 
lagets lokallag og det er i dag organisasjonens 
største landsdekkende arrangement.

NY NORDISK MATPRIS  

De nordiske Bondeorganisationers Centralråd (NBC), som Norges Bondelag 
er medlem av, gikk i 2017 sammen og etablerte en ny nordisk matpris – Embla. 
Prisen skal deles ut hvert annet år. Bondelaget sto bak organiseringen med å finne 
gode norske kandidater. Prisen skal styrke den felles nordiske matidentiteten og 
kulturen, samt øke interessen for nordisk mat utenfor Norden. Offentlig- 
gjøringen av vinnerne i syv kategorier ble gjort i København i august. Geitmyra 
Matkultursenter i Oslo nådde helt til topps i kategorien «Nordisk mat til barn 
og unge 2017»

ÅRETS LOKALLAG  
Under Bondelagets årsmøte i juni ble prisen 
«Årets lokallag 2016» tildelt Øvre Eiker Bonde- 
lag. Prisen tildeles et lokallag som fortjener 
ekstra anerkjennelse. Lokallagsleder Per  
Olav Krekling var både stolt og ydmyk over 
utmerkelsen. - Dette er en stor ære og en 
anerkjennelse av at vi har gjort noe riktig. Alle 
setter jo pris på å bli satt pris på, for å si det 
sånn.  Vi har jobba jevnt og trutt og fjoråret 
var ikke noe ekstraordinært for oss. Dette er et 
resultat av arbeid over lang tid, sa Krekling.
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Øvre Eiker Bondelag fikk prisen årets lokallag.

Prinsesse Marie av Danmark  
delte ut Emblaprisen til  
Geitmyra matkultursenter.

NY BONDELAGSKOKK!  
I januar ble sunnmøringen Nils Henning Nesje utnevnt til den nye 
Bondelagskokken. Bondelagskokken utnevnes annethvert år i regi av 
Norges 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. Stipendet 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. Nesje vil bruke stipendet på å utvikle matreiser hvor folk 
kommer ut i felt og møter de som produserer maten i egne omgivelser.

Bondelagskokk 
Nils Henning Nesje.
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Særlig Vestlandet og Sørlandet ble hardt rammet 
av store nedbørsmengder på forsommeren. I Sogn 
og Fjordane forteller fylkesleder i Bondelaget, 
Anders Felde, at regnet som aldri tok slutt ga en 
svært sen førsteslått og andreslått for mange.

- Været gjorde at kvaliteten på grovfôret ble 
dårlig for de aller fleste. Langs deler av kysten var 
det bønder som ikke fikk høstet førsteslåtten i det 
hele tatt, forteller Felde.

Situasjonen har ført til en presset driftsøkonomi 
for mange i fylket og flere har måttet redusere 
besetningen for å få nok fôr.

- Dårlige avlinger i store deler av landet har ført 
til stive priser på grovfôret og mange har måttet 
kjøpe gras fra Østlandet og Sverige. 

I tillegg til mye nedbør ble fylket rammet av flom 
på sensommeren. Et av stedene som ble hardest 
rammet var områdene rundt Stryn og Gloppen. 

- Natt til 24. juli kom det ekstreme mengder ned-
bør i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Vannet dannet 
nye elveløp som førte til ekstreme skader i Utvik og 
enkelte bønder opplevde å få inntektsgrunnlaget 
sitt revet vekk da flommen tok med seg matjord og 
frukttrær, sier Felde.

Året 2017 vil for mange gå inn i historien som et elendig værår, preget av dårlige avlinger, 
enorme nedbørsmengder og flom. 

Regnet som aldri tok slutt

Matjord på Sørlandet under vann etter flom, høsten 2017. 
Foto: Harald Rugsland.

27



Tall fra Landbruksdirektoratet viser at Sogn og 
Fjordane var det fylket som fikk utbetalt mest 
naturskadeerstatning i 2017, mesteparten utløst  
av flommen i Ulvik.  

Sørlandet rammet av storflom
Sørlandet fikk også merke værgudenes vrede i fjor. 
I starten av oktober ble store deler av Agder rammet 
av flom. Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag, Tor 
Erik Leland, forteller at flere av bøndene som ble 
rammet også opplevde at Mandalselva flommet 
over to år tidligere.

- Flere av bøndene som ble rammet av flommen 
i høst hadde med seg erfaringer fra noen år tilbake, 
så rundballene var for eksempel lagt høyere opp i 
terrenget. Likevel opplevde mange at elva steg så 
langt over sine bredder at rundballene likevel ble 
tatt av vannmassene.

Både rundballer, matjord og poteter ble vasket ut 
av flomvannet.  

- Samtidig unngikk vi betydelige skader på drifts- 
bygninger etter det jeg kjenner til. Bønder i tidligere  
tider var tydeligvis flinke til å plassere gårdstunene 
flomsikkert, nyere eneboliger ble mye hardere rammet.

Leland mener Bondelaget må bistå bønder rammet  
av ekstremvær.

- Det er viktig å være tilstede og ta i et tak der man  
kan. Hos oss har vi blant annet organisert dugnader  
for å rydde rundballeplast langs elveleiet. Plasten 
er svært synlig og det er viktig at vi viser at næringa  
raskt tar ansvar for det som kommer på avveie. 

Bondelaget i Agder arrangerte i etterkant av 
flommen også egne informasjonsmøter for berørte 
bønder sammen med landbruksdirektøren i fylket, 
Landbruksdirektoratet og forsikringsselskapene.

- God informasjon og en hjelpende hand er gode 
stikkord for Bondelagets rolle lokalt i slike situasjoner,  
så er det viktig at vi samtidig jobber på nasjonalt 
nivå for å sikre nok midler til forebygging av  
ekstremvær. Det vil vi bare se mer av i framtida, 
tror fylkeslederen. 

Han får støtte av Anders Felde som mener  
næringa må være forberedt på mer ekstrem- 
vær framover.

- Det er behov for økt oppmerksomhet rundt 
forebygging og klimatilpasning i næringa. Det er 
dessverre alt for lett at både politikerne og medi-
ene flytter fokuset sitt så snart stormen har lagt 
seg, men i realiteten er det da vi har mulighet til  
å forebygge at det samme skal skje igjen.

Mindre penger til forebygging
Kun dager etter storflommen på Sørlandet la  
regjeringa fram forslag til statsbudsjettet i 2018. 
Her foreslo regjeringa å kutte bevilgningene til 
arbeid med forebygging av flom. 

Dette på tross av at Norges vassdrags- og energi- 
direktorat (NVE) hadde slått fast at det var behov 
for 200 millioner i ekstra bevilgning til flom- og 
skredsikring, bare for å hente inn etterslepet i det 
planlagte arbeidet.

Natt til 24. juli ble Utvik i Sogn og Fjordane rammet av en voldsom flom. 
Foto: Amund Johnsrud.

Tor-Erik Leland, leder i Vest-Agder Bondelag
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- I en tid hvor menneskeskapte klimaendringer 
står høyere på dagsorden enn noensinne, er det 
overraskende at regjeringen ikke prioriterer å 
tilpasse Norge til å tåle mer ekstremnedbør, sier 
Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Norges Bondelag tok initiativ til et felles krav om  
økte bevilgninger til flomsikring sammen med Maskin- 
entreprenørenes forbund, Finans Norge, Rådgivende  
Ingeniørers forening, KS, Norsk Kommunalteknisk 
forening og Naturviterne. Under behandlingen i 
Stortinget besluttet flertallet å øke bevilgningene til 
flomsikring med 100 millioner kroner.

Tilbyr kurs i flomforebygging
Norges Bondelag lanserte på slutten av 2017 en 
veileder for forebygging av flom og forebygging.

Målet med veilederen er å formidle kunnskap, 
råd og tips som kan forhindre og håndtere ned- 
børskader i åker og eng i kulturlandskapet. Den  
gir en oversikt over lover og forskrifter som gjelder 
på dette området, hvilke aktører som arbeider  
med dette temaet, og formidler lokale erfaringer 
fra flom og fra arbeid med å forebygge flom  
og flomskader. 

Veilederen er en del av de forebyggende tiltak 
som Norges Bondelag arbeider med i prosjektet  
«Tryggere sammen» - tryggeresammen.no.  
Hensikten er at landbruket blir bedre på beredskap, 
til nytte for bonden, garden og lokalsamfunnet.  
I 2018 vil lokallagsledere i flomutsatte deler av  
landet også få tilbud om kurs i flomforebygging.

Potetåker etter flommen på Sørlandet, høsten 2017

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.
Foto: Arjo Dale

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, på befaring hos 
flomrammede bønder på Sørlandet i høst. 
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På tross av regjeringas iver etter å fjerne konsesjonsloven ligger den fast. Endringene  
i konsesjonsloven vedtatt i juni 2017, er likevel alvorlige for framtidig matproduksjon  

i Norge, sier advokat og juridisk sjef i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling. 

Omkamp om 

eiendomsregelverket

Høsten 2016 la regjeringa fram et omfattende 
endringsforslag av konsesjonsloven. Etter hørings-
runden ble forslaget revidert og sendt Stortinget til 
behandling i april 2017. 

Økte arealgrenser og avvikling av  
priskontroll på skog 
Konsesjonsloven sørger for at eierskapet til land- 
brukseiendommer er spredd på mange hender, og 
det skal være mulig for vanlige folk å kjøpe en gård 
og drive skogbruk og matproduksjon på den.

- Regjeringa fikk gjennom at arealgrensene for 
konsesjonsplikt skulle heves fra 25 til 35 dekar. 
Det betyr at så mye som 58 prosent av landbruk-
seiendommene nå er unntatt fra konsesjonsloven. 
Dette omfatter særlig eiendommer på Vestlandet 
og i Nord-Norge. Risikoen er stor for at mange av 
disse går over til å bli fritidseiendommer, under-
streker Stabell Daling. 

Mens regjeringa hevder at endringene vil bety at 
flere bruk vil bli solgt, er det mer grunn til å tro det 
blir flere ubebodde bruk og mer leiejord. 

Gård i Troms
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- Regjeringa fikk også medhold i å avvikle 
priskontrollen på skog, noe som vil gi økte priser 
på skogeiendommer, sier Stabell Daling. – Det vil 
være mer inntektsbringende å selge utmarkseien-
dom til jakt-, fiske- og fritidsformål enn å selge 
eiendommen med jordbruksareal og priskontroll. 

Stanset forslag om tilleggsjord med  
felles grensepunkt
På tross av at forslagene ble lagt fram i april, ei tid 
med jordbruksmelding og oppstart av jordbruks-
forhandlingene, jobbet organisasjonen på flere 
nivå for å påvirke utfallet av saken. Ikke alle forslag 
fra regjeringa fikk flertall. 

- Bondelaget ble hørt når det gjaldt å stanse  
forslaget om kjøp av tilleggsjord med et felles 
grensepunkt. Selv med lang avstand mellom  
aktuelle eiendommer, ville det være nok med et 
felles grensepunkt for eksempel oppe på fjellet eller 
åsen. Dette forslaget kunne gitt mange urasjonelle  
driftsenheter, og det var bra det ble stoppet, påpeker 
Stabell Daling. 

Han sier videre at noe av utfordringen i prosessen 
var at endringene fra regjeringa ble presentert som 

modernisering mens de faktisk betyr liberalisering. 
- Det var rett og slett avvikling forkledd som 

modernisering. Konsesjonsloven er samfunnets 
verktøy for å sikre at landbrukseiendommer blir 
eid av aktive bønder og brukt til matproduksjon. Da 
kunne vi ikke være med på endringer som gjør det 
vanskeligere for ungdom å få kjøpt landbrukseien-
dom og lettere for dem som vil plassere penger i 
jord uten å produsere mat, sier Erlend Stabell Daling. 

Han avslutter med å understreke at Bondelaget 
vil følge med på hvilke konsekvenser endringene 
får for å sikre et godt faktagrunnlag om det skulle 
komme ytterligere endringsforslag. 

Erlend Stabell Daling. 
Foto: Eivor Eriksen.
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Medlemsåret
NASJONAL VERVEMÅNED  
I BONDELAGET

Hele organisasjonen brettet opp ermene 
under nasjonal vervemåned i november.  
Det resulterte i nesten 600 flere medlemmer.

Leder i styringsgruppa for prosjektet «Tørre å 
spørre» og 2. nestleder i Bondelaget, Frøydis Haugen,  
er godt fornøyd med innsatsen i organisasjonen.

- Norges Bondelag er den ledende organisasjonen  
for bønder og andre med hjerte for norsk mat-
produksjon. Disse tallene viser at flere ønsker 
å være medlem i Bondelaget, om vi bare tør å 
spørre, sier Haugen.

Hun tror vervemåneden har vært et godt tiltak 
for å sikre medlemsvekst i 2017. 

- Vi må holde trykket oppe i organisasjonen, der-
for valgte vi å sette av en hel måned for å utfordre 
medlemmene til å gjøre en innsats for å verve flere 
medlemmer, sier Frøydis Haugen. 

Totalt meldte 592 seg inn i Norges Bondelag i 
løpet av november. Den ekstra innsatsen ble godt 
synlig da vi ved årsslutt kunne skrive 63 572 med-
lemmer, det høyeste medlemstallet siden 1997.

Beste fylkeslag ble Aust-Agder Bondelag
Den store vinneren blant fylkeslaga ble Aust-Agder  
Bondelag. Fylkesleder Knut Erik Ulltveit og verve- 
utvalget i Aust-Agder Bondelag gikk systematisk 
til verks og vervet 78 nye bondelagsmedlemmer, 

som tilsvarer en økning i medlemstallet med 8,3%.
Fylkeslederen hadde satt seg som mål å få opp 
medlemstallet da han ble leder i Aust-Agder i vår. 
Verveutvalget brukte ei liste over søkere av produk- 
sjonstilskudd uten medlemskap i Bondelaget, og 
ringte hver og en. Det ble noen timer i telefonen.

- Dette var veldig bra, vi satte oss mål om å  
passere tusen medlemmer i Aust-Agder, og er 
fornøyd med å nå målet vi satte oss, sier Knut  
Erik Ulltveit. Fylkeslaget hadde 1040 medlemmer 
etter vervemåneden.

Fylkeslaget blir premiert med en drømmedag 
med bondelagskokk Nils Henning Nesje. 

Vefsn Bondelag vant beste lokallag
Vefsn Bondelag i Nordland utpekte seg som det 
beste lokallaget. I løpet av november fikk de 37 nye 
medlemmer, det tilsvarer en vekst på 18 %.

- Da vi skjønte at vi lå an til å vinne, gira vi hver-
andre voldsomt opp og la inn en ekstra innsats. Vi 
har verva både bønder og personlige medlemmer, og 
for oss er det gøy å bli det største lokallaget i Nord-
land, sier Roger Eliassen, leder i Vefsn Bondelag.

-Vi går fram på en ærlig måte, vi lover ikke gull og 
grønne skoger, men forteller hva bondelaget gjør.

Som premie for beste lokallag får lokallaget 
besøk av bondelagsleder Lars Petter Bartnes. 

Roger Eliassen deler gjerne sine vervetips:
- Det er alltid muligheter til å verve. Det handler  
om å tørre å spørre, og da er det alltid noen som  
sier ja til å bli medlem, sier Eliassen.

Verveutvalget i Aust-Agder mottok blomster på årsmøtet for innsatsen under nasjonal 
vervemåned. Fra v.; Knut Erik Ulltveit, Marianne Goderstad og Frank B. Sigvaldsen

Frøydis Haugen, Leder i styringsgruppa for 
prosjektet «Tørre å spørre»
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ÅRETS VERVER 2017

Jon Olav Hauge fra Berg i Østfold ble årets  
suverent beste verver i Norges Bondelag.  
Han vervet totalt 48 nye medlemmer i 2017.

Nytt styre i lokallaget ga ny giv
Jon Olav Hauge er 31 år gammel og driver gård  
i Halden sammen med samboeren Heidi.  
Produksjonen på gården består av melkeku og 
ammedyr, og i tillegg til kylling og noen mål korn. 
Han driver også et transportfirma sammen med faren. 

Hauge ble valgt inn som verveansvarlig i Berg 
Bondelag i oktober 2016, og sammen bestemte 
det nye styret seg for å gjøre en innsats på verving 
i 2017. Medlemslista ble funnet frem, og lokallaget 
laget en oversikt over potensielle nye medlemmer, 
deriblant ektefeller, samboere, venner og ungdom 
med hjerte for norsk landbruk.

Hauge mener det beste tipset for å bli god på å 
verve Bondelagsmedlemmer er å starte med de 
man kjenner godt. Verveinnsatsen begynte forsiktig,  
først med å snakke med familiemedlemmer.  
Samboeren ble første medlem.  

- Det var vel bare sånn at jeg bare måtte tørre å 
spørre. Og så var det jo så mange som sa ja, da! 
Det er mange som har en tilknytning og sympati 
for landbruket, og som kanskje ikke har tenkt på  
at de kan støtte bonden og landbruket i Norge ved 
å bli medlem i Bondelaget, forteller Hauge.

Oppfølging av nye medlemmer
Hauges lokallag, Berg Bondelag, er godt fornøyd 
med å få så mange nye medlemmer. Nå er det  
viktig å jobbe for å få disse medlemmene med 
videre. De har allerede arrangert flere temakvelder 
i håp om å engasjere den nye medlemsmassen. 
Ofte dukker det opp nye fjes. Det har vært flere jenter 
som har meldt seg inn, og lokallaget arrangerte 
derfor en temakveld for kvinner. Alle medlemmer 
i Østfold Bondelag ble invitert, rundt 20 personer 
dukket opp. Hauge forteller om en veldig bra kveld, 
og håper flere deltar ved neste anledning. 

Inspirerer andre
Flere har latt seg inspirere av Hauges verveinnsats, 
blant annet Hauges avløser på gården. Han har 
til nå vervet 10-12 personer. Hauge selv sier han 
ikke er ferdig med verveinnsatsen enda, og at han 
fortsatt har flere navn på blokka. 

- Jeg er bare opptatt av å fortelle at vi står sterkere  
sammen, og at flere på laget er viktig for Bondelaget  
foran jordbruksforhandlingene. Tyngden av å 

være mange viser hvor viktig saken vår er,  
forteller Hauge.

- Det er også et par av de jeg ringte som først 
takka nei til medlemskap, som nå har ombestemt 
seg, og som vil bli medlem likevel. Så jeg følger 
godt med på listene, i tilfelle det er noen navn jeg 
kjenner igjen!

Gode vervepremier
Bondelaget sender gavekort på Felleskjøpet på  
400 kr, samt en BONDE t-skjorte til alle som verver 
et nytt medlem til organisasjonen. Jon Olav Hauges  
48 t-skjorter er blant annet blitt gitt bort som 
premie i lokallaget via konkurranser, som gave til 
foredragsholdere, og som en påskjønnelse til de 
som har stilt opp på studiearbeid. Han synes det 
er fint å kunne dele på gevinstene. Det gjelder også 
de 48 gavekortene på Felleskjøpet, som tilsvarer  
19 200 kr. 

- Gavekortene har kommet godt med, men  
i hovedsak har de kommet bikkjene til gode.  
Hundemathylla på Felleskjøpet i Halden har  
blitt tømt mer enn en gang, flirer Hauge.

Jon Olav Hauge er årets verver i Norges Bondelag.
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MEDLEMSUTVIKLING 2017
Norges Bondelag hadde ved utgangen av fjoråret 
63.572 medlemmer, og fikk en medlemsøkning 
på 482 medlemmer eller 0,8 % i 2017. Kun seks 
fylkeslag hadde medlemsnedgang i 2017. Norges 
Bondelag fikk 3587 nye medlemmer i 2017, dette
var 262 færre nye medlemmer enn i 2016. Akershus  
fikk en medlemsvekst på 113 medlemmer og var 
det fylket med størst vekst i antall medlemmer. 
Aust-Agder hadde størst prosentvis vekst med 8,3 %.

Medlemssammensetningen har endret seg slik 
at det er blitt 722 (929) flere personlige medlem-
skap og 166 (153) færre bruksmedlemskap i Norges 
Bondelag i løpet av 2017. Til sammenligning oppgir 
Landbruksdirektoratet om lag 850 færre søkere av 
produksjonstilskudd fra 31.07.2015 til 31.07.2016. 
Tall fra 2017 er foreløpig ikke publisert. Et økende 
antall aktive bønder er altså medlemmer i  
Norges Bondelag. 

Seks fylkeslag hadde også en økning i antall 
bruksmedlemmer fra 2016 til 2017, Aust-Agder 
økte antall bruksmedlemmer med 10,5 % i løpet  
av 2017. Sett i forhold til nedgangen i antall bruk i  
Norge, øker Norges Bondelags andel av mottakere av 
produksjonstilskudd. Sammenlignet med januar 
2017, har Norges Bondelag eksempelvis 13 flere 
medlemmer med sau i januar i år, 27 flere med-
lemmer med ammeku og 108 færre medlemmer 
med mjølkeku. 24 % av de nye medlemmene i 
2016 og 2017 er bruksmedlemmer.

• Norges Bondelag hadde 63.572 medlemmer 
ved utgangen av 2017. Dette er 482 flere 
medlemmer enn ved utgangen av 2016. 
Vi må tilbake til 1997 for å finne et høyere 
medlemstall.

• Norges Bondelag fikk over 3.500 nye med-
lemmer i løpet av 2017.

Tal medlemmer per 31.12 Endring 2016-2017 

Fylke 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Antall Prosent 

ØSTFOLD  4 568 4 588 4 656 4 685 4 812 4 884 72 1,5 %

AKERSHUS  4 903 4 891 4 942 5 057 5 231 5 344 113 2,2 %

HEDMARK  5 282 5 330 5 410 5 488 5 577 5 644 67 1,2 %

OPPLAND 5 496 5 508 5 559 5 554 5 571 5 649 78 1,4 %

BUSKERUD  3 761 3 756 3 770 3 827 3 891 3 895 4 0,1 %

VESTFOLD  3 123 3 155 3 176 3 185 3 190 3 200 10 0,3 %

TELEMARK  1 672 1 677 1 667 1 670 1 712 1 711 -1 -0,1 %

AUST-AGDER  948 935 955 957 964 1 044 80 8,3 %

VEST-AGDER  1 186 1 170 1 162 1 169 1 206 1 172 -34 -2,8 %

ROGALAND 6 378 6 350 6 377 6 446 6 567 6 543 -24 -0,4 %

HORDALAND 3 596 3 634 3 649 3 724 3 826 3 829 3 0,1 %

SOGN OG FJORDANE  3 806 3 780 3 751 3 755 3 739 3 811 72 1,9 %

MØRE OG ROMSDAL  3 349 3 334 3 323 3 307 3 314 3 293 -21 -0,6 %

SØR-TRØNDELAG 4 293 4 238 4 225 4 226 4 270 4 282 12 0,3 %

NORD-TRØNDELAG  5 109 5 072 5 090 5 063 5 039 5 058 19 0,4 %

NORDLAND  2 829 2 809 2 842 2 806 2 836 2 885 49 1,7 %

TROMS  912 907 927 942 919 913 -6 -0,7 %

FINNMARK  314 325 346 379 426 412 -14 -3,3 %

NORGES BONDELAG 0 0 0 0 0 3 3

Sum 61 525 61 459 61 827 62 240 63 090 63 572 482 0,8 %

Medlemsutvikling i fylkeslaga
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Medlemstall Norges Bondelag 1989-2017

HVORFOR VÆRE MEDLEM I NORGES BONDELAG?

Bondelaget jobber for å bedre vilkårene for 
bonden og for å synliggjøre landbrukets  
betydning i samfunnet. Vi jobber også for å  
gi medlemmene våre gode fordeler knyttet  
til medlemskapet. 

Gode avtaler med samarbeidspartnere
Som medlem i Norges Bondelag er du en del 
av et fellesskap med 63 500 medlemmer, 18 
fylkeslag og 515 lokallag. Sammen jobber vi 
for trygg, ren og god norsk mat, produsert på 
norske ressurser. Du får også unike personlige 
medlemsfordeler. Bondelaget har avtaler med 
Gjensidige, Agrol, Landbruksforsikring, Land-
kreditt Bank og Tun Media. 

- Som medlem i Bondelaget betaler du 
kontingent, men bruker du medlemsfordelene 
våre, kan medlemskapet også bli lønnsomt, 
sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i  
Norges Bondelag.

Hun mener medlemsfordelene er en viktig 
del av medlemskapet, og oppfordrer flere til  
å benytte seg av disse. 

- Agrol forhandler fordeler på innkjøp for 
hele landbruket. Gjennom Agrolavtalen kan 
du benytte deg av en rekke fordeler ved kjøp 
av drivstoff, telefoni, strøm, byggevarer, biler, 
reiser og mye mer. Gjennom Bondelagets 
Personforsikringskontor får du tilgang på 

kollektive personforsikringer. Gjensidige gir 
medlemsrabatt på landbruksforsikringer,  
privatforsikringer og pensjonsprodukter.  
Landkreditt gir de beste betingelsene ved  
innskudd, og Bondebladet er inkludert i 
medlemskapet. Totalt kan man spare mye  
på et medlemskap, sier Solberg.

Gratis rådgivning og standardavtaler 
Juridisk avdeling gir veiledning per telefon om 
landbruksjuss, skatt og regnskap. Medlemmer 
får også tilgang til gratis jordbruksrelaterte 
standardavtaler for bønder og grunneiere.

- I tillegg til et sosialt og faglig felleskap er 
det godt for medlemmene våre å vite at de har 
et juridisk apparat i ryggen om uhellet er ute. 
Alle medlemmer kan benytte seg av en gratis 
rådgivingssamtale med en av våre advokater, 
forteller Solberg.

Organisasjonssjef  
i Norges Bondelag,  
Astrid Solberg
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Etter en omfattende anbudsrunde ble Land- 
bruksforsikring AS valgt som ny leverandør 
for Bondelagets kollektive personforsikringer. 
I 2017 fikk over 30 000 Bondelagsmedlemmer 
fornyelsen på personforsikringene sine fra 
Landbruksforsikring AS. 

Landbruksforsikring vant anbudsrunden
– Vi valgte å satse på Landbruksforsikring AS. Nå 
kan vi sammen gi medlemmene våre det beste 
markedet kan tilby innenfor kollektiv person-
forsikring, sier Arnstein Tveito, avdelingssjef for 
Regnskap- og juridisk service i Norges Bondelag.

Bondelagets opplevelse er at overflyttingen av 
forsikringene for medlemmene fra Gjensidige til 
Landbruksforsikring AS gikk veldig bra. 

– Vi fikk noen henvendelser fra medlemmer som 
ikke hadde fått med seg at deres kollektive person-
forsikringer var flyttet til et nytt selskap, og som 
hadde noen spørsmål rundt dette. Men det roet 
seg veldig fort, sier Tveito.

Egen rådgivningstjeneste til  
Bondelagets medlemmer
For Norges Bondelag er det viktig å få større eier-
skap til personforsikringene som blir markedsført 
og solgt til våre medlemmer. 

- I medlemsundersøkelser Bondelaget har gjennom- 
ført kom det frem at medlemmene ønsket mer 
personlig kontakt med sitt forsikringsselskap enn 
det de opplevde å ha, sier Aina Bratlie, advokat og 
fagsjef for forsikring i Norges Bondelag. 

NYE KOLLEKTIVE PERSONFORSIKRINGER I BONDELAGET

PERSONFORSIKRINGER
Gunstige kollektive medlemsforsikringer  
for bondens liv og helse,  
se www.bondelagsforsikring.no. 

• Bondelagets Livsforsikring  
Engangsutbetaling ved dødsfall,  
uansett årsak.

• Bondelagets Ulykkesforsikring 
Dekker behandlingsutgifter og gir engangs- 
utbetaling ved medisinsk invaliditet.

• Bondelagets Yrkesskadeforsikring  
– for bonden selv. 
Gir utbetaling for samme elementer  
som lovpålagt yrkesskadeforsikring  
or arbeidstakere.

• Bondelagets Uføreforsikring 
Engangsutbetaling ved arbeidsuførhet  
på 50 % eller mer.

• Bondelagets Kritisk Sykdomsforsikring 
Engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer.

• Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring 
Gir engangsutbetaling for ulike konsekven-
ser som følge av sykdom og ulykke fram til 
fylte 26 år.

• Bondelagets Helseforsikring  
Sikrer rask medisinsk vurdering  
og/eller behandling

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag og adm. dir. Håvard Jens Djupedal 
i Landbruksforsikring ved signering av ny forsikringsavtale.

Aina Bratlie, advokat og fagsjef for 
forsikring i Norges Bondelag.
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FÆRRE BRANNER I DRIFTSBYGNINGER  
ETTER EL-KONTROLL

El-kontroll med varmesøkende kamera er effek- 
tivt for å avdekke brannfarlige el-feil. I fjor fikk 
medlemmer i Norges Bondelag et tilskudd på 
5000 kr for å ta kontrollen og lukke avvik. Tallet 
på branner i driftsbygninger har gått kraftig ned 
etter at det ble satsa på forsterket el-kontroll 
med varmesøkende kamera.

Satsing gir resultat
137 driftsbygninger på norske gårdsbruk ble 
skadet i brann i 2017. Det er 30 prosent lavere 
enn det gjennomsnittlige tallet på branner de 
fem siste årene. Nivået på forsikringsutbetalinger 
er det laveste på ti år.

Styreleder i Landbrukets brannvernkomité 
og rådgiver i Norges Bondelag, Pål-Arne Oulie 
er svært fornøyd med statistikken. 

- Vi har satsa tungt på forsterket el-kontroll 
med varmesøkende kamera, etter at vi i 2014 
avdekket at to av tre branntilløp starter som 
følge av feil på det elektriske anlegget. Nå ser 
vi resultatene av denne satsinga, sier Oulie. 

Vil øke satsing med el-kontroll for bolighus
2500 bønder, de fleste husdyrbønder, har siden 
2014 gjennomført el-kontroll og utbedret brann- 

farlige avvik. Nå blir dette tilbudet utvidet til 
også å gjelde boligene på gården.

- Effektiv avdekking og utbedring av brann- 
farlige feil har hatt positiv effekt i driftsbygninger, 
men tallet på branner i bolighus på gardsbruk 
har gått opp. Siden elektriske feil ofte har skylda 
for bolighusbranner, vil det i 2018 bli satsa på 
el-kontroll med varmesøkende kamera også 
for bolighus i landbruket, sier Oulie.

Bondelaget jobber for færre branner i driftsbygninger, og gir 
et tilskudd på 5000 kr til medlemmer som gjennomfører 
kontrollen og lukker avvik. 

Bratlie har mange års erfaring fra forsikrings-
bransjen, og forklarer at når det kommer til person- 
forsikring, har dessverre mange medlemmer 
mangelfull dekning og tror at de to opprinnelige 
kollektive personforsikringene for Gruppeliv og 
ulykke som ble tilbudt fra Bondelaget dekker «alt». 

– Bonden er ofte mer opptatt av å forsikre 
traktoren sin enn seg selv. Men det er bonden 
som er den viktigste ressursen i landbruket, og 
da må Bondelaget som interesseorganisasjon 
bistå og gjøre det enklere for våre medlemmer å 
bli riktig forsikret hvis et uhell først skulle skje, og 
selvfølgelig til lavest mulig pris, sier hun.

Dette er noe av bakgrunnen for at Bondelaget 
i samarbeid med Landbruksforsikring AS nå har 
etablert fem nye kollektive personforsikringer som 
tilbys medlemmer. I tillegg er det gjort forbedringer 
på de to eksisterende. 

I juni ble i tillegg Bondelagets Personforsikrings- 
kontor etablert hos Landbruksforsikring. På dette 
kontoret jobber tre ansatte med rådgivning og  
salg av Bondelagets kollektive personforsikringer 
til Bondelagsmedlemmer. 

Personforsikringer er et komplekst fagfelt og 
Bratlie understreker viktigheten av å ha dedikerte 
forsikringsrådgivere som kjenner bonden og kan 
hjelpe medlemmer med å «snekre sammen» en 
god «personforsikringspakke» for å oppnå så riktig 
forsikringsdekning som mulig om uhellet er ute.   

– En god rådgiver skal kartlegge livssituasjonen  
til bonden, og for eksempel se på familiesammen- 
setningen, gjeldsbyrden og hva bonden kan 
utsettes for i arbeidet sitt og gi gode råd om 
forsikringer deretter, sier hun.
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Leder
Bartnes Lars Petter Leder
Nestledere
Gimming Bjørn 1. nestleder
Haugen Frøydis 2. nestleder
Medlemmer
Frogner Einar Medlem
Røyneberg Arnstein Medlem
Usland Birte Medlem
Johansen John-Erik Skjelnes Medlem
Østerås Arne Elias Medlem
Dolmseth Nils Asle Medlem
Gikling-Bjørnå Oddveig Medlem
Krageberg Ellen Medlem
Dombu Tora Voll Medlem
Varamedlem
Fjelltveit Bodhild 1. varamedlem
Aas-Eng Erling 2. varamedlem
Stensland Bente 3. varamedlem
Ordfører
Aasen Arne Magnus Ordfører
Lundgård Kjerstin Varaordfører

Tillitsvalgte i styret 2017/2018 Fylkesledere i Norges Bondelag

Finnmark Bondelag  
Grete-Liv Olaussen 

Troms Bondelag  
Asgeir Slåttnes 

Nordland Bondelag  
Ståle Andreas Nordmo 

Nord-Trøndelag Bondelag  
Borgny Kjølstad Grande 

Sør-Trøndelag Bondelag 
Kari Åker 

Møre og Romsdal  
Bondelag  
Oddvar Mikkelsen 

Sogn og Fjordane  
Bondelag  
Anders Felde 

Hordaland Bondelag  
Kjetil Mehl

Rogaland Bondelag  
Marit Epletveit 

Vest-Agder Bondelag  
Tor Erik Leland 

Aust-Agder Bondelag 
Knut Erik Ulltveit

Telemark Bondelag  
Aslak Snarteland 

Vestfold Bondelag  
Thorleif Müller 

Buskerud Bondelag  
Egil Chr. Hoen 

Oppland Bondelag  
Trond Ellingsbø 

Hedmark Bondelag  
Erling Aas-Eng 

Akershus Bondelag  
Sigurd Enger 

Østfold Bondelag  
Svend Arild Uvaag

Styret i Norges Bondelag

Thor Johannes Rogneby Leder

Berit Ullestad Medlem

Kari Sigrun Lysne Medlem

Bjørn Gimming Medlem

Randi Hokland Medlem

Katrine Hesnes Jarnes Medlem

Randi Hokland Medlem

Kristin Bue Jahn Konsultativt medlem

Harald Buttedahl Konsultativt medlem

Per Harald Agerup Sekretær

Grøntutvalget

Oversikt over utvalg

Hans Edvard Torp Leder

Einar Frogner Medlem

Kjetil Aandstad Konsultativt medlem

Ole Hans Unelsrød Medlem

Signe Ingeborg  
Melstrøm Mellem

Medlem

Arne Elias Østerås Konsultativt medlem

Oddvar Mikkelsen Medlem

Elin Marie Haga Stabbetorp Sekretær

Kornutvalget

Sigurd Enger Leder

Anne Kristin Rossebø Medlem

Gunnar Alstad Medlem

Jan Idar Haugen Medlem

Frode Handeland Medlem

Birte Usland Medlem

Hans Edvard Holtung Medlem

Inger Johanne Sikkeland Sekretær

Finn Erlend Ødegård Sekretær

Miljø- og kvalitetsutvalget Inn på tunet-utvalget

Hege Merethe Lindstrøm Leder

Vetle Øverland Medlem

Ingunn Sigstad Moen Medlem

Asgeir Slåttnes Medlem

Siri Ingeborg Bruem Konsultativt medlem

Marita Aanekre Medlem

Nina Ansethmoen Konsultativt medlem

John-Erik Skjelnes Johansen Medlem

Amund Johnsrud Sekretær
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Styrets representasjon i eksterne utvalg

* Deltar ikke i faste representasjonsoppdrag fordi de har styreansvar i egne organisasjoner

Navn Fagområde Styreverv

Lars Petter Bartnes • Jordbruksforhandlingene 
• Maktforholdene i verdikjeden for mat 
• Markedsordningene 
• Forsikringer
• Overordnede politiske prosesser

• Omsetningsrådet
• Norsk Landbrukssamvirke

Bjørn Gimming • Internasjonalt 
• Grøntutvalget 
• Kontraktdyrkerne 
• Klima 
• Energi
• Bioøkonomi
• Revisjon av gjødselforskriften
• Skog

• Matmerk

Frøydis Haugen • Medlemsverving og rekruttering 
• Melk 
• Velferd 
• Utdanning 
• Jordvern 
• Lokalmat
• Likestilling

• AMU (arbeidsmiljøutvalget)

Einar Frogner • Bistand 
• Kornutvalget 
• Rovdyr 
• Opplæring av styremedlemmene

• Tun Media
• Landbrukets Dataflyt AS 
• Bygdeforsk

John-Erik Skjelnes 
Johansen

• Rovdyr
• Inn på tunet
• Melk
• Nei til EU (kontaktperson)

Arnstein Røyneberg • Grovfòr 
• Grunneierrettigheter – eiendomsregelverk
• Skatt 
• Forskning
• Gris
• Kraftfòr
• Fjørfè

• Fondet for forskningsmidler 
over jordbruksavtalen

• Fondet for forskingsavgift  
på landbruksprodukt

• Agri Analyse 

Birte Usland • Økologisk landbruk
• GMO
• Dyrevelferd
• Norsk Landbruksrådgiving, HMS
• og Tryggere sammen 
• Landbrukets Brannvernkomite
• Miljø- og kvalitetsutvalget
• Landkreditt
• Organisasjonsopplæring for lokaltillitsvalgte
• Trygg mat og dyrehelse
• Likestilling i landbruket

• NORSØK
• Norges Bygdeungdomslag

Bodhild Fjelltveit • Sau/geit (beitenæring) • Norges Bygdekvinnelag 
• Norske Lakseelver

Arne Elias Østerås • Norske Felleskjøp *

Nils Asle Dolmseth • Tine *

Oddveig 
Gikling-Bjørnå

• Nortura 
• Opplæring av styremedlemmene

*

Ellen Krageberg • Norges Bygdekvinnelag *

Tora Voll Dombu • Norges Bygdeungdomslag *

Arne Magnus Aasen • Ordfører
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Norges Bondelag
Ansatte totalt: 19 (18,3 årsverk)

Bondelagets Servicekontor AS
Ansatte totalt: 100 (91,7 årsverk) 
Ansatte sentralt sekretariat: 47 (43,3 årsverk) 
Ansatte ved fylkeskontorene: 53 (48,4 årsverk)

Ansatte ved hovedkontoret

Ledelsen
Generalsekretær: Per Skorge
Ledergruppen består av generalsekretær, nærings- 
politisk sjef, ass. næringspolitisk sjef, administra- 
sjonssjef, organisasjonssjef, kommunikasjonssjef og 
sjef for avdelingen for regnskap og juridisk service.  
Styresekretæren er sekretær for ledergruppen.

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonssjef: Jardar E. Flaa

Seksjon for personal og serviceteam
Personal- og driftssjef: Catharina B. Andersen
Rådgivere: Cato Ørsal (fra 1.10.17) og Unni W. 
Staver (fra 1.4.17)
Førstekonsulenter: Mona Sandnes, Inger Sletmoen 
(50% fra 1.9.17) og Terje Benjamin
Renholdsansvarlig: Antoinette Olsen (til 5.1.17) 
og Bjørg Fjeld (fra 14.4.17)

Økonomiseksjonen
Økonomisjef: Leif E. Slåtten (til 31.7.17) 
og Bjørn H. Lønnum (fra 7.8.17)
Rådgivere: Unni W. Staver (til 31.3.17), 
Ewa Lorentzen, Solveig W. Kvidal og  
Tove M. Wahl (fra 1.8.17)

Seksjon for IKT og arkiv
IT-sjef: Terje Lystad
Rådgivere: Tom Hannigan, Atle Johannesen  
og Berit Johnsen (arkivansvarlig)

Organisasjonsavdelingen
Organisasjonssjef: Astrid Solberg
Styresekretær: Åse Berit Valle  
Seniorrådgivere: Inger-Johanne Sikkeland
Rådgivere: Andreas Lunder, Gunn Mari Galleberg, 
Inger Johanne Sveen, Maren Kjølberg og  
Elise Larsen (fra 1.7.17)
Prosjekt Bybonde: Andreas Capjon (til 31.3.19)

Kommunikasjonsavdelingen
Kommunikasjonssjef: Lise Boeck Jakobsen 
Seniorrådgivere: Inger Johanne Sæterbakk  
og Anne C. Wangberg 
Rådgivere: Guro Bjørnstad, Ole Marius A.  
Sandmo (foreldrepermisjon fra 28.8.17)  
og Elisabeth Sæther 

Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS)
Avdelingssjef: Arnstein Tveito
Advokat/juridisk sjef: Erlend S. Daling (fra 1.8.17)
Advokat/fagsjef forsikring: Aina Bratlie
Advokat/fagsjef skatt: Mari C. Gjølstad (fra 1.9.17)
Seniorrådgiver: Knut Andresen (fra 1.8.17)
Advokater: Alfred Schøyen, Ole Jacob Helmen, 
Rune Rylandsholm (til 31.8.17), Anders Bjørnsen, 
Kristin B. Eid (fra 12.12.17) og Karoline A. Hustad 
(fra 6.9.17) og Marta Melby (fra 3.10.17)
Advokatfullmektiger: Marianne E. Imerslund  
(til 31.5.17), 
Rådgivere: Elling Bjerke, Sigurd Løland, Jon Sigurd 
Tuset, Pål Kristian Ormstad (til 31.7.17), Liv Ellen 
Fischer, Pål Arne Oulie (fra 1.1.17) og Gry-Heidi 
Ruud-Wethal (fra 1.10.17) 

Næringspolitisk avdeling
Næringspolitisk sjef: Arild Bustnes (stedfortredende 
generalsekretær)
Ass. næringspolitisk sjef: Anne Thorine Brotke 
Seniorrådgivere: Finn Erlend Ødegård, Harald  
Velsand, Per Harald Agerup, Anders Huus,  
Hildegunn Gjengedal, Amund Johnsrud,  
Ane Kismul (til 31.12.17), Toril Wikesland  
og Anja F. Lillehaug (fra 1.2.17)
Rådgivere: Elin Marie Stabbetorp, Kari Marte Sjøvik 
og Svein Guldal 

Ansatte i Norges Bondelag
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Akershus
Organisasjonssjef: Vidar Kapelrud
Rådgivere: Anders Klaseie og Simen Solbakken  
(fra 14.8.17)
Førstekonsulent: Anette Isaksen  

Østfold
Organisasjonssjef: Mina M. Johansen 
Rådgiver: Camilla Grefsli (til 30.6.17)  
og Heidi Kirkeby (fra 1.9.17)
Førstekonsulent: Anne Guro Syversen (til 30.8.17) 
og Ida Marie Strekerud (fra 19.6.17)

Hedmark
Organisasjonssjef: Margrete Nøkleby  
Rådgiver: Guro Breck
Førstekonsulent: Anne Rustad

Oppland
Organisasjonssjef: Ola Råbøl
Rådgiver: Astrid Simengård (80% fra 1.1.17)
Førstekonsulenter: Jorunn Løvdal

Buskerud
Organisasjonssjef: Wenche Redzepi 
Seniorrådgiver: Ole Andreas Lilloe-Olsen
Rådgivere: Sissel R. Waaler og Eldor Bjerke
 
Vestfold
Organisasjonssjef: Elin Røed 
Rådgiver: Amund Kind
Førstekonsulent: Elisabeth Larsen

Telemark
Organisasjonssjef: Jan Thorsen
Rådgiver: Turid Stalsberg

Agder
Organisasjonssjef: Finn Aasheim 
Rådgiver: Øystein Moi
Førstekonsulent: Turid Breistøl

Rogaland
Organisasjonssjef: Olav Sande
Rådgiver: Marianne O. Bø (foreldrepermisjon fra 
10.2.17), Are H. Braaten og Jorunn E. Steinsland 
(vikar fra 1.4.17)
Førstekonsulent: Ruth Soma

Hordaland
Organisasjonssjef: Lars Peter Taule
Rådgivere: Geir Totland og Maria M. Skjold

Sogn og Fjordane
Organisasjonssjef: Merete Støfring
Rådgiver: Birgitte Bjaanes (fra 2.1.17 og  
foreldrepermisjon fra 17.7.17) 
Førstekonsulent: Marita Skeie

Møre og Romsdal
Organisasjonssjef: Arnar Lyche 
Rådgivere: Arild Erlien og Rose Bergslid
Førstekonsulent: Atle Frantzen

Sør-Trøndelag
Organisasjonssjef: Jon Gisle Vikan
Rådgiver: Berit Storrø
Førstekonsulenter: Anne K. Føll og Gunn I. Stokke 
(permisjon til 31.10.19)

Nord-Trøndelag
Organisasjonssjef: Anne Marit Igelsrud (vikar til 
30.11.17) og Ailin Wigelius (fra 1.12.17)
Rådgivere: Brita Buan, Pål-Krister V. Langlid  
(til 31.10.17), Leif Hjulstad (vikar til 1.6.19)  
og Ove Magne Ribsskog (permisjon fra 1.4.17), 
Marit Haugen (permisjon til 30.4.19)
Prosjektleder: Ove Magne Gundersen (til 31.8.18)

Nordland
Organisasjonssjef: Geir Jostein Sandmo
Rådgivere: Hilde F. Johansen (til 31.12.16), Vidar 
Bentsen og Grete N. Kvavik (fra 6.3.17)
Førstekonsulent: Linda M. B. Nordlie
Prosjektkoordinator: Signe H. Pedersen (fra 9.1.17 
til 31.12.19)

Troms
Organisasjonssjef: Unni H. Andreassen 
Rådgiver: Ajna Nystad
Førstekonsulent: Anita Skånhaug 

Finnmark
Organisasjonssjef: Terje Balandin 

Ansatte på fylkeskontorene
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Konsernregnskap, styrets beretning 
og revisjonsmelding
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