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Når det politiske landskapet er slik som  det var i fjor, 
og blir dei næraste fire åra, er det mange  utfordringar 
å ta tak i. Jordbruksmeldinga hadde eit svært dårleg 
utgangspunkt for oss, men med iherdig jobbing klarte 
landbruket  å arbeide med  opposisjonen på Stortinget 
til ei melding som var meir i tråd med vårt syn.
 Jordbruksoppgjeret hugsar vel dei fleste ved at 
det vart brot, og at Venstre klarte det kunststykket 
å få fleirtal for fordelingsdrøftingar mellom partane 
med ei ny og forsterka ramme. Dette vart betre enn  
utgangspunktet, men på langt nær godt nok for oss.  
Håpar at vi slepp slike tilstander seinare.
 Rundt brotet viste de som medlemmer at 
kampviljen var til stades og det vart gjennomført 
mange aksjonar rundt i fylket fordelt på fleire dagar, 
mange takk for innsatsen.
 Telemark Bondelag har eit godt forhold til alle dei 
politiske partia i fylket,  og vi er svært merksame på kva 
planer partia har for vidare matproduksjon i landet. 
Ikkje alle har forstått at vi bare har 3 % disponibelt 
areal til matproduksjon, og at det ligg spreidd utover 
heile landet i relativt små teigar med vekslande 
vekseforhold. Synleggjering av matproduksjon og 
næringsmiddelindustri, kva den samla verdiskapinga 
landbruket står for blir endå  viktigare framover.
 Vi var ikkje spesielt nøgde då det  vart vedtak om 
fritak for priskontroll på reine utmarkseigedomar. 
For Telemark kan dette ha store konsekvensar, då 
nesten alt areal er på private hender. Det er ganske 
stort trykk på å få dele opp eigedomar, der nokre 
ynskjer å skilje frå utmarka. Dette fører til mindre 
einingar, reine utmarksteigar som kan omsetjas 
fritt til kven som helst, ingen priskontroll og svært  

varierande  bruksinteresser. For oss er dette ei uheldig 
utvikling då mangfaldet av ressursar på eit gardsbruk 
har vore og er framleis drivkrafta for eit levande 
landbruk i Telemark. Håndheving av strengt regel- 
verk ikring eigedomsforvaltning er svært viktig.
 No har eg vore leiar i Telemark Bondelag i tre år og 
leia  eit fylkestyre som er svært offensive. Telemarks- 
landbruket står seg godt, vi har stor etterspørsel etter 
innovasjonsmidlar, satsing på landbruk er  «in». 
Det gjorde meg stolt og audmjuk å presentere land-
bruket for fylkets stortingskandidatar på busstur 
kring i Telemark i august 2017. Vi starta i låglandet 

med planteproduksjon og enda opp  på høgfjellet, 
med mjølkeproduksjon  både på kyr og geit.
 Til slutt, atter ein gong takk til deg som bonde 
og matprodusent i Telemark. Du sytar for at vi har 
mat på bordet kvar dag av gode norske råvarer. Takk 
til alle medlemmer og tillitsvalde i heile organisa- 
sjonen, vi er eit supert lag, og ikkje minst vår flotte 
administrasjon som  alltid er på tilbodsida.

Beste helsing Aslak Snarteland, 
fylkesleiar i Telemark Bondelag

Kjære bønder og medlemmer av Telemark Bondelag. Vi har atter lagt bak oss eit år med mange spanande og avgjerande  

oppgåver for landbruket og oss bønder. Eg tenker spesielt på ny jordbruksmelding og eit spesielt jordbruksoppgjer. 

LEDEREN HAR ORDET:

Fylkesleder Aslak Snarteland svarer på spørsmål fra politikerne sammen med driverne av Englandsmo fellesbeite.

ET BREDT SAMMENSATT STYRE
Styret har siden årsmøtet 2017 bestått av: Leder Aslak 
Snarteland, nestleder Ann Kristin Teksle, styremed-
lemmer: Knut Haugland, Per Arne Hoppestad, Hege 
Gonsholt, Anne Snarteland (TBU), Elisabeth Vaa 
(TBK), Trude Flatland (fast møtende 1. vara), Erik 
Dahl (2. vara), Gunleik Mæland (3.vara).
 Det er avholdt 10 styremøter, behandlet 52  
protokollførte saker, samt faste saker og en rekke 
orienterings- og referatsaker. I flere av styremøtene har 
andre organisasjoner/ressurspersoner blitt invitert. 
 Styret har delt på oppfølgingen av lokallagene gjen-
nom en fadderordning og vært representert på et stort 
antall av årsmøtene til lokallagene. Styremedlemmene 
er også vært godt representert på ulike fagmøter. 

Viktige saker og aktivitet for styret i 2017 har vært:
• Arbeidet med regjeringens jordbruksmelding.
• Innspill til og oppfølging av  
 Jordbruksforhandlingene 2017.
• Gjennomføring av, og deltakelse i aksjoner i  
 forbindelse med bruddet i forhandlingene.
• Kontakt med politiske miljøer i Telemark  
 gjennom hele året.
• Arbeid overfor stortingskandidater i forbindelse  
 med stortingsvalget 2017.
• Mulige ordninger for produksjonsregulering  
 i landbruket.
 Styret i Telemark Bondelag vil takke alle tillitsvalgte 
og medlemmer i lokallaga i Telemark for godt sam- 
arbeid i året som er gått! Den samme takk rettes og 
til de ansatte på fylkeskontoret!

Styret fra venstre: Per Arne Hoppestad,  
Anne Snarteland (TBU), Hege Gonsholt,  
Trude Flatland, Aslak Snarteland, Ann Kristin 
Teksle, Elisabeth Vaa (TBK) og Knut Haugland. 
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GOD INNSATS FRA 
LOKALLAGENE
Lokallagene har gjort en stor og allsidig innsats og 
det ble delt ut 99.640 kroner i aktive lokallagsmidler.  
Pengene ble fordelt på 20 lokallag, med summer fra 
400 til 11.300 kroner. 

De fleste lokallag organiserer studiering i forkant av 
jordbruksforhandlingene og mange lokallag mobili- 
serte på en veldig god måte i forbindelse med bruddet 
i jordbruksforhandlingene. Flere lokallag er aktive i 
arbeidet med å informere lokalpolitikerne om viktige 
saker. Det er videre en tradisjon for flere av lokallaga å 
samarbeide med barnehager og skoler om blant annet 
gårdsbesøk og slakting. 

Ni lokallag var med på å arrangere Åpen Gård. Dette 
er et svært populært arrangement som trekker mange 
besøkende der det blir arrangert, og det er en fin måte 
å få presentert næringa på. Stor honnør til lokallaga 
som arrangerer Åpen Gård.  

TELEMARK BONDELAGS ÅRSMØTE
Årsmøtet ble innledet med åpent temaforedrag. Christian Anton Smedshaug 
fra AgriAnalyse skapte stort engasjement i forsamlingen med sine betraktninger. 
Han understreket at det norske landbruket går bra, takket være den politikken 
som har vært rådende i lang tid. Han advarte mot å gjøre store endringer i land-
brukspolitikken og viste til et landbruk i krise i andre vestlige land. 
Årsmøtet, som foregikk 17.-18. mars på Bø Hotell, vedtok resolusjoner om 
markedsordningen for geitemelk og uønsket sentralisering av landbruket.  
Styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner snakket for årsmøtet om den kom-
mende behandlingen av jordbruksmeldingen og starten på jordbruksforhand- 
lingene. Debattene under årsmøtet var gode, og engasjementet stort. Bamble 
Bondelag ble kåret til årets lokallag i Telemark for fjerde gang. Det viser seg å være 
vanskelig å matche dette svært aktive lokallaget med leder Erik Dahl i spissen. 

Årsmøtet markerte Telemark Bondelags dyktige rådgiver på fylkeskontoret  
gjennom 33 år, Bergit Li ved å utnevne henne til æresmedlem i Telemark Bondelag. 
Bergit gikk av med pensjon 31. 12. 2016.

 En vakker dag i mai arrangerte Bø Bondelag kuslipp 
sammen med Kurompa samdrift og Bø Bygdekvinnelag. 
200 personer kom for å se hoppende glade kuer slippe  
ut på beite.

 Hestene var populære på Evju Bygdetun og Åpen gård i regi av Bø Bondelag og Saude og Nes Bondelag. 

UTSTILLINGSVINDUET 
DYRSKU’N
 
September er ensbetydende med Dyrsku’n for telemarkinger og alle de tusenvis 
av tilreisende som besøker Seljord hvert år. Telemark Bondelag har en viktig 
rolle under Dyrsku’n på arenaene Møt landbruket og Landbrukshallen. Til 
sammen stilte 21 medlemmer og tillitsvalgte opp i løpet av helgen for å stå på 
standen til Telemark Bondelag i Husdyrhallen og som bondeambassadører i 
Landbrukshallen. Foredragsteltet er et nytt og spennende tiltak på arenaen Møt 
landbruket og har blitt tatt godt imot av publikum.

Dyrsku’n i Seljord legger beslag på forholdsvis store ressurser hos Telemark  
Bondelag, både blant tillitsvalgte og ansatte. Samtidig er Dyrsku’n en helt unik 
arena for presentasjon av landbruket, ikke bare i Telemark, men i hele Norge. 

  Styremedlem  
Trude Flatland og 
organisasjonssjef Jan 
Thorsen på Telemark 
Bondelag sin stand i 
Husdyrhallen. 

  En stolt og rørt Bergit Li sammen med styret for Telemark Bondelag.
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TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Et solid samvirke gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser 
av både råvarer, produkter og tjenester. 
I fellesskap utvikles selskapet til bondens beste både på kort og lang sikt.

Sunt bondevett gir best resultat!

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på  
Telemark Bondelags årsmøte 17. – 18. mars 2018

POLITISK ARBEID
Dialog med de som skal være med å styre landet har ekstra høy prioritet i valgår 

og i 2017 ble både debatt, busstur og et lite «stunt» gjennomført. 

Den 16. februar arrangerte Telemark Bondelag landbrukspolitisk møte på Bø Hotell. Invitert til møtet var 
partienes 1. kandidater i Telemark ved stortingsvalget i 2017. Innledere var leder i Norges Bondelag, Lars 
Petter Bartnes og stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen, Morten Ørsal Johansen (Frp). 
Møtet var svært godt besøkt, og under møtet ble en rekke landbrukspolitiske problemstillinger debattert. 
Engasjementet hos de frammøtte var svært bra. Hensikten med møtet var å sette landbruks- og matpolitikk 
mer på dagsorden og synliggjøre hva de enkelte partiene vil prioritere innenfor landbrukspolitikken.  

Den 22. august arrangerte Telemark Bondelag landbrukspolitisk tur for partienes 1. kandidater i Telemark 
ved fjorårets stortingsvalg. Arrangementet var lagt opp som en busstur i fylket med innlagte gårdsbesøk, 
samt orienteringer om bord i bussen underveis. Det var svært god oppslutning om turen som ble dekket 
av både NRK TV og aviser i Telemark. Det ble gjennomført besøk hos Per Esko Hestetun i Bø (frukt 
og kornproduksjon), Englandsmo fellesbeite i Rauland (fellesbeite for melkeku) og hos Hege Gonsholt 
og Jon Olav Hauge på Nystøyl (seter for geit). Turen var svært vellykket, og Telemark Bondelag fikk til-
bakemeldinger på at en slik tur er et godt opplegg for å bli bedre kjent med landbruk og matproduksjon i 
Telemark, og for å få økt landbrukspolitisk kunnskap. 

I slutten av oktober inviterte fylkesordfører  
i Telemark ordførere og opposisjonsledere i 
kommunene i Telemark til å møte fylkets stort-
ingsrepresentanter. Telemark Bondelag benyttet 
den anledningen til å overrekke en kurv med 
mat fra Telemark, ledsaget av en appell fra 
fylkesleder om viktigheten av å gi landbruket 
betingelser som sikrer en levedyktig næring i 
fylket. Landbruk og matproduksjon skal ha høy 
oppmerksomhet hos stortingsrepresentantene 
til Telemark!  

 
 Media var tilstede på Nystøyl 22. august og  

politikerturen kom på riksdekkende tv.  

Aktive telemarkinger 
PÅ ÅRSMØTET I 

NORGES BONDELAG 
Delegatene fra Telemark var Aslak Snarteland, 
Ann Kristin Teksle, Knut Haugland og Hege 
Gonsholt, samt organisasjonssjef Jan Thorsen 
og rådgiver Turid Stalsberg. Telemark priorit-
erte følgende temaer: Bærekraftig utvikling av 
norsk landbruk (Aslak Snarteland), markeds-
balansering og markedstilpasning (Knut 
Haugland), rovdyr (Ann Kristin Teksle) og 
vilkår for norsk geitehold (Hege Gonsholt).  

FELLES LEDERMØTE 
Høstens ledermøte ble gjennomført sammen 
med Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder 
Bondelag. Ledermøtet ble gjennomført på 
Scandic Hotell Sørlandet den 24. 11. – 25. 11. 
Ledermøtet bestod av en rekke innledninger 
på relevante tema, og påfølgende debatter. 
Innledere var blant annet direktør i Norsk 
Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, daglig 
leder i Agri Analyse, Christian Anton Smeds- 
haug, 2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis 
Haugen og sentralstyremedlem i Norges 
Bondelag, Birte Usland. Det hele ble bundet 
sammen og ledet på en god måte av de tre  
fylkeslederne. Ledermøtet er en god møte-
plass for både nye og etablerte tillitsvalgte i 
bondelagsorganisasjonen.



Ulv, jordbruksmeldingen og jordbruksforhandlingene utløste aksjoner i 2017. 

Året hadde så vidt begynt da det ble arrangert 
storaksjon i Oslo som reaksjon på regjeringens stans 
av den planlagte ulvejakta. Tre uker etter møtte 
folk opp i hopetall nok en gang for å markere sin 
misnøye ved å gå i fakkeltog i Oslos gater. Telemark 
Bondelag mobiliserte på kort tid fire busser som tok 
folk inn til hovedstaden. 

Dagen etter var fokuset på jordbruksmeldingen, og 
over hele landet ble det tent bål som et varsel om at 
regjeringens jordbrukspolitikk fører matproduksjonen 
i feil retning. Mange av lokallaga deltok, og aksjonen 
ble godt dekket i ulike medier i Telemark. Leder av 
Gjerpen og Solum Bondelag, Johan Martin Tovslid 
ble intervjuet av NRK Telemark under aksjonen.  
Bålbrenningsaksjonen var en landsomfattende aksjon 
i regi av Norges Bondelag.

Jordbruksforhandlingene i 2017 endte med at 
Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag 
valgte å bryte forhandlingene om ettermiddagen 
den 16. mai. Bruddet utløste landsomfattende og 
godt gjennomførte aksjoner. I Telemark var flere 
lokallag aktive kort tid etter bruddet. Det ble hengt 
opp plakater og banner med budskap relatert til 

bruddet og den 18. mai ble det gjennomført traktor- 
kolonner i Skien og Bø. Kolonnene endte opp ved 
henholdsvis fylkeshuset i Skien og rådhuset i Bø, 
der fylkesordfører og ordfører i Bø fikk overrakt et 
budskap fra Telemark Bondelag. Oppslutningen 
om traktorkolonnene var veldig god og Telemark 
Bondelag fikk god pressedekning av aksjonen. Den 
19. mai deltok en del bønder fra Telemark Bondelag 
sammen med kollegaer i Vestfold Bondelag under 
en aksjon ved engroslageret til Asko i Larvik. Ved 
aksjonen ble lageret blokkert for utkjøring av varer. 
Aksjonen fikk mye oppmerksomhet i pressen, og 
aksjonen som var landsomfattende må betegnes 
som en stor suksess. 

Aksjonene i forbindelse med bruddet i jordbruks-
forhandlingene ble avsluttet med en stormønstring 
i Oslo den 23. mai. Her deltok bønder fra hele 
landet, og Telemark Bondelag stilte med to busser.  
Aksjonen startet med appeller i kontorkvartalet til 
Norges Bondelag og ble etter marsj avsluttet med 
en rekke appeller og underholdningsinnslag foran 
Stortinget. Her møtte statsråd Dale, samt flere stortings- 
representanter. Aksjonen var svært vellykket, og den 
ble godt dekket av flere riksmedier. 

  

BRUDD OG AKSJONER
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Telemark Bondelag, Bøvegen 271, Landbrukets hus, 3810 Gvarv
Telefon: 35 95 90 30 • E-post: telemark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/telemark • www.facebook.com/telemarkbondelag

Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

vi deg
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Som medlem av Norges Bondelag  
kan du få store fordeler hos oss:
• 20 prosent rabatt på private forsikringer

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

• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

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

MEDLEMMER
Medlemstallet har holdt seg stabilt på 1711 medlemmer. Telemark Bondelag 
opplevde en økning på 2,5 % fra 2015 til 2016, men har dessverre ikke klart 
å verve nok medlemmer til å fortsette økningen i 2017. 

FYLKESKONTORET
Fylkeskontoret har i 2017 vært bemannet med organisasjonssjef Jan Thorsen 
og rådgiver Turid Stalsberg. Begge i 100 % stilling. Arbeidsmiljøet er godt, 
og det har ikke forekommet arbeidsrelatert sykefravær i 2017. Det har heller 
ikke vært langtidssykefravær ved fylkeskontoret i 2017.

Regjeringa og landbruksministeren fikk rødt kort av 
bøndene på storaksjonen i Oslo 23. mai, der 4000 
bønder møtte til Opptog for norsk matproduksjon. 

Aksjon i Bø: Bønder fra fire bondelag i Midt-Telemark 
samlet seg i protest mot tilbudet fra regjeringen. Ordfører 
i Bø, Olav Kasland fikk overlevert et åpent brev til de 
politiske partiene på Stortinget med henstilling om å vise 
ansvar i jordbruksoppgjøret. 
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