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2018 er over. Det har vært et spesielt og krevende år 
på mange måter. Snøvinteren la seg over oss med full 
tyngde. Vinteren ble avløst av vårflom, deretter en varm 
sommer med rekordtidlig slåttonn med små avlinger. 
Regnet uteble og bekymringene vokste.

Sommeren ga oss mange praktiske utfordringer: man-
glende beite, tomme elver og brønner, svidde bær, grønn-
saker og kornåkre. De som har vatningsmulighet jobbet 
døgnet rundt for å få på så mye vann som mulig og med 
det berge noe av avlingen. Samtidig var det ble for lite fôr, 
selv om vi fikk berget en del gras på høsten. Kornbønder 
over hele landet tok vare på halmen. Aldri før har det vel 
blitt pressa så mye halm her i landet. 
 
Mange lokallag og enkeltmedlemmer har brukt mye tid 
på å koordinere fôrbehov og fôrinnkjøp. Det har vært lagt 
ned enormt med innsats for å få dette til å henge sam-
men.

I ettertid ser vi at Oppland ble det fylket med klart størst 
og flest avlingsskadesøknader. Landbrukets organisas-
joner sto på, både for å koordinere fôrformidling, hvordan 
vi kunne bidra i forhold til bønders psykiske helse, og 
for å få til ekstra avlingsskadeerstatning dette året. 
Sammen med godt politisk press fra landbruksflertal-
let på Stortinget klarte vi å få på plass ei «krisepakke». 
Samtidig var det flere punkt vi i næringa ikke fikk gjen-
nomslag for. Avlingsskadeordningen er en av mange ting 
dere i lokallagene nå skal ha sagt litt om i forbindelse 
med møtevirksomhet før jordbruksforhandlingene. Det 
er viktig med ei grundig evaluering etter en slik ekstrem-
sommer.
Plast har fått mye oppmerksomhet det siste året. Vi har 
fått en del stygge bilder av rundballer og anna plast i fri 
flyt i elvene våre. Vi gjenvinner hele 86% av plasten vi 
bruker i landbruket. Samtidig kan vi ikke være bekjent 
av at det ligger så mye plast som det faktisk gjør i elve-
kanten.  Jeg er veldig glad for at dette nå tas tak i, både 
av næringa selv og fra kommuner/landbrukskontor. Det 
må tas et skippertak for å rydde opp i gamle synder. 
Framover er holdninger viktig. Bevisstgjøring på hvor vi 
legger buntene våre og ikke minst gode samlerutiner.

1.0 Lederen har ordet

Næringas klimaavtrykk er også på dagsorden. Folk flest 
er også stadig mer opptatt av dette. Her har vi en stor og 
viktig oppgave foran oss. Matproduksjon vil aldri gi null 
-utslipp, men vi er godt i gang og skal fortsatt ta tak og 
finne gode måter for å redusere utslippene. Men løsnin-
gen må ikke bli å kutte ut matproduksjon her til lands 
for bare å importere. Totalløsningen for klima blir bare 
dårligere av det. Vi må rett og slett dyrke det vi har mu-
ligheter til her nord. Trolig bør vi øke både kornproduks-
jon og alt av spiselig frukt og grønt. Men samtidig er det 
kun 1/3 av dyrkajorda vår som har klimaforhold til mye 
av dette. Gras og utmark må brukes. Drøvtyggerne våre 
er enestående til å videreforedle gras til kjøtt og mjølk. 
Internasjonalt er avskoging pekt på som et problem med 
landbruket. For oss her i landet er attgroing ei større 
utfordring. Vi må bevisstgjøre våre sambygdinger og poli-
tikere på helheten. 

Jordbruksoppgjøret 2018 endte med avtale. Kostnadsvek-
sten var stor, så utgangspunktet var krevende. Vi kan nok 
takke et landbruksflertall i Stortingssalen for at Staten 
etter hvert kom med et tilbud slik at det ble enighet. 
Pyramidetilskuddet var et godt tiltak. Et viktig premiss 
var også at vi fikk bedre mulighet til å drive produksjon-
sregulering.

Utover høsten ble det klart at vi kunne få endringer i 
de politiske maktforholdene. KrF tok sitt veivalg og har 
forhandlet seg inn i Regjeringen. Olaug Bollestad har blitt 
landbruksminister. Vi i landbruket skal være glad for at 
mange viktige stolper i landbrukspolitikken er nedskrevet 
i den nye regjeringsplattformen. Samtidig er det veldig 
spesielt at pelsdyr fortsatt er på tapslista. Det er ikke god 
næringspolitikk å forby en lønnsom og godt dokumentert 
næring på denne måten. Videre kan vi skuffet si at Ven-
stres miljøvernminister er en god bidragsyter til å drive 
rovdyrkonflikten til stadig nye høyder.

Det har vært litt av et år som førstereis fylkesleder, 
det må jeg innrømme. Men du verden så spennende og 
lærerikt. Jeg har lært mange nye å kjenne, både lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Det er i våre lokallag at grunnlaget 
legges og grasrotjobbinga gjøres. Norge er jo et lite land, 
veien fram til å påvirke er kort. Akkurat det er kanskje 
det mest inspirerende. Jeg ser i praktisk utforming av 
politikk og løsninger at mange av våre innspill og forslag 
ligger til grunn. Nå må vi alle bare brette opp ermene og 
jobbe sammen for gode løsninger framover. Det krever 
at vi drar i samme retning. Vi satser på en bedre som-
mer i 2019 og gode, framtidsrettede løsninger for norsk 
matproduksjon.
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2.0 Tillitsvalgte i Oppland Bondelag
Styret

Leder:       
Kristina Hegge, Biri (1. vara fra 2016, nestleder fra 2017, leder fra 2018)

Nestleder:     
Anders Hole Fyksen, Gausdal (styremedlem fra 2016, nestleder fra 2018)
    
Styremedlemmer:  
Bjørnhild Kihle, Østre Toten  (styremedlem fra 2016)
Jon Lerhol, Vang    (styremedlem fra 2013)
Lars Egil Blekkerud, Gran                          (2. vara fra 2017, styremedlem fra 2018)
Borgny Sletten    Oppland Bygdekvinnelag
Håvard Lindgaard   Oppland Bygdeungdomslag

1. varamedlem          
Olav Røssum, Nord-Fron  (1. vara fra 2018)

2. varamedlem          
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre               (1. vara fra 2017, 2. vara fra 2018) 

3. varamedlem          
Kristian Bleken, Fåberg                (3. vara fra 2017)

Aksjonsutvalg: Styret

Valgkomite (2-års valgperiode):

Valdres:
Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal (leder)        (funksjonstid 19/20)
      vara: Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal
Nord-Gudbrandsdalen:
Ellen Marie Gjeilo, Skjåk (nestleder)  (funksjonstid 19/20) 
      vara: Bjørnhild Vigerust, Dovre
Hadeland-Land:
Andreas Høiby, Lunner     (funksjonstid 19/20)
      vara: Marit Skiaker Lykseth, Nordre Land
Sør-Gudbrandsdalen:
Jon Waalen, Gausdal    (funksjonstid 18/19)
      vara: Kari Kirkebø, Gausdal
Gjøvik-Toten:
Alf Bernhard Ouren, Biri    (funksjonstid 18/19)
      vara: Hans Kristian Huuse, Kolbu

OPPLAND BONDELAG

Fylkesstyret  
i  Oppland  

Bondelag 2018

 



Medlem av Norges Bondelags representantskap
Kristina Hegge, Biri, fylkesleder i Oppland Bondelag

Leder i Norges Bondelags Grøntutvalg
Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

Medlem i Norges Bondelags Inn på tunet-utvalg
Marita Aanekre, Sør-Fron

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte  
– velges for 2 år

a. Årsmøteutsendinger 2018 og 2019 – valgt på årsmøtet 
2018
Bjørnhild Kihle, Østre Toten
Anders Hole Fyksen, Gausdal
Olav Røssum, Nord-Fron
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre
Bjørnhild Vigerust, Dovre

b) Årsmøtet 2017 og 2018 – valgt på årsmøte 2017 
Jon Lerhol, Vang 
Lars Egil Blekkerud, Gran 
Kristian Bleken, Fåberg 
Andreas Høiby, Lunner 
Marthe Dypdalen, Nord-Fron
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Årsmøte i Norges Bondelag – utsendinger og gjester fra Oppland Bondelag

Varamedlemmer i nummerorden (alle på valg hvert år)
1. Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal
2. Linda Suleng, Østre Toten
3. Gjermund Lyshaug, Torpa
4. Lars Emil Ødegård, Fåberg
5. Kjell Arne Kaus, Ringebu
6. Pål Odnæs, Søndre Land
7. Eldrid Kjernli Skau, Lunner
8. Tove Grete Kolstad, Øystre Slidre
9. Thorstein Hensrud, Jevnaker
10. Ola Råbøl, org.sjef

Utvalg oppnevnt av styret: 

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

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

OPPLAND BONDELAG

 



Representasjon

Representant i OBKs styre
Bjørnhild Kihle, Østre Toten   
vara: Lars Egil Blekkerud, Gran
 
Representant i OBUs styre
Jon Lerhol, Vang      
vara: Anders Hole Fyksen, Gausdal

Ansvarlig for rovviltsaker i Oppland:
Kristina Hegge, Biri
vara: Olav Røssum, Nord-Fron

Styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Bjørnhild Kihle, Østre Toten 
vara: Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag  
 
Rådet for økologisk landbruk i Innlandet
Hanne Bergesen, Sør-Fron     
vara: Bjørnhild Kihle, Østre Toten

Landbruksforum hos Fylkesmannen
Kristina Hegge, Biri

ÅRSMELDING  2018

 

7OPPLAND BONDELAG

 

Regionalt Bygdeutviklingsprg. og Regionalt Næringsprg.
Kristina Hegge, Biri

Regionalt miljøprogram
Anders Hole Fyksen, Gausdal

Primærnæringsutvalget i Nord-Gudbrandsdalen
Anders Formo, Sel og Vågå
vara: Ole Bjørner Flittie, Lesja og Lesjaskog

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

Faglig rådgivende utvalg i Reinheimen 
Bjørn Magnus Tordhol, Lesja og Lesjaskog

Langsua Rådgivende utvalg 
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre

Distriktsråd HV-distrikt 05
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå



• Regionreformen
• Savner den gleden og patriotismen vi ser fra poli-

tikere når det går bra på idrettsbanen. Det hadde 
også bonden fortjent.

Magnus Takvam

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, foretok 
en politisk analyse og kom med sine vurderinger rundt 
den politiske situasjonen. Vurderinger av det politiske 
landskap i Norge etter høstens valg og de ulike partiers 
vurderinger framover om landbruket:
• Lite vilje til å gi noe mer på budsjett, skal noe opp, 

må noe annet ned
• Overproduksjon
• Gunstig kostnadsutvikling
• Dette gjør forhandlingene krevende
• Penger ut av næringa blir et tema
• Et nytt flertall i Stortinget. KrF har en nøkkelrolle.

Årsmøtedeltakere

Under Generaldebatten hadde 24 utsendinger og gjester 
ordet, og temaer under følgende hovedoverskrifter ble 
tatt opp:
• Kvoteordningen i mjølkeproduksjon –                          

lite forutsigbarhet – PU-ordningen
• Korn og kraftfôr – rom for kraftfôrprisøkning –        

kornøkonomien må bedres
• Overproduksjon og markedsregulering –  over-

produksjon i alle produksjoner på gang –                    
tilskuddsinnretning i forhold til ulike størrelser

• Tilskuddssoner
• Tollvernet krymper
• Inn på tunet – fokus fra Bondelaget
• Samvirke
• Pelsdyrvedtaket
• Forvalteransvaret og rovdyrforvaltning

3.0 Årsmøtet 2018
Ordinært årsmøte i Oppland Bondelag ble holdt på Thon 
Hotell Skeikampen 13.-14. mars 2018.

Møteleder var Jane Dahl Sogn, Jevnaker. Det var 70 
stemmeberettigede ved møtets start. Til å underskrive 
protokollen ble valgt Dorthe B. Hoff, Snertingdal og Eivind 
Wårum, Jevnaker.

Årsmøteleder Jane Dahl Sogn

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø kom i sin tale 
inn på følgende:

• Sammenhenger, alt henger sammen med alt, 
grunnpilarene er under angrep. Vi må ikke gi våre           
motstandere lissepasninger og helle bensin på bålet.

• Politikk - fra Stortingsflertall til departementsmakt
• Politikerkontakt – har store ambisjoner på deres 

vegne
• Etikk og moral – psykisk helse – dyrevelferd og regel-

verk – dyrehelse og plantehelse
• Rovdyrsituasjonen
• Klimadebatten
• Pelsdyr
• Tillitsvalgte - folk med pågangsmot, humor, innsats-

vilje og framtidstru.

Ordfører i Norges Bondelag, Arne Magnus Aasen kom i 
sitt innlegg inn på:

• Helt avgjørende at vi står sammen – da betyr vi en 
forskjell.

• Mediebildet har endret seg mye og til det bedre de 
siste 10 åra

• Medlemsøkning og et medlemstall  -  høyeste 
medlemstallet på 20 år!

• Politisk strategi – er vi gode nok?
• Jordbruksmelding – inntektsmål om å redusere 

inntektsgapet
• Arbeidsfordeling mellom myndigheter og          

næringsutøvere
• Inntektsandeler, marked og budsjett i de ulike 

produksjoner
• Markedsbalansering
• Dyr skal ha det godt!
• Rovdyr
• Klimapolitikk – klimameldinga
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3.2 Arbeidsplan for Oppland Bondelag 
Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen

Næringspolitikk Kommunikasjon og organisasjon

Politisk 
arbeid

Jordbruks-
avtalen

Andre 
nærings-
politiske 
spørsmål

Politiker-
kontakt 

Allianse-
bygging og 
nye 
strategiske 
allianser

Omdømme-
bygging og 
rekruttering 

Drift av 
organisa-
sjonen

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruk-
snæringa skal få best mulig rammevilkår.

Prioriterte arbeidsmål / arbeidsoppgaver:

1. Politisk arbeid
Oppland Bondelag skal arbeide aktivt for å få et godt 
jordbruksoppgjør i 2018. 

Oppland Bondelag skal:
• være aktive overfor både regjeringspartiene, samar-

beidspartiene og partiene i opposisjon med å formidle 
nødvendigheten av økt norsk matproduksjon på nor-
ske ressurser og hva som er viktig for å oppnå dette.

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

2. Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et økono-
misk resultat for bonden som skaper optimisme og 
framtidstro.

Vi skal arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig 
innflytelse og medbestemmelse i bruken av alle midlene 
som er framforhandlet i jordbruksforhandlingene, bl.a. 
gjennom arbeidet med rullering av Regionalt 
Bygdeutviklingsprogram.

3. Andre næringspolitiske spørsmål
Vi må ta tak i de spørsmål og utfordringer som kommer. 
Arbeidet med å få en bedre rovdyrforvaltning vil fortsatt 
ha høy prioritet. 

Kommunikasjon og organisasjon  
Kommunikasjon internt og eksternt er virkemiddelet for å 
nå de arbeidsmål som er beskrevet over.  Dette vil være:

• Ekstern kommunikasjon
• Politikerkontakt
• Mediekontakt
• Alliansebygging, både med tidligere allianser og søke 

å etablere nye allianser
• Rekruttering
• Annen utadrettet virksomhet

• Klimatiltak og kostnader
• RMP-midler og samordning av virkemidler i IBU-

programmet – regionreformen
• Regionreform og organisasjonsprosess
• Psykisk helse - Bondens Nettverk – janteloven – 

psykiatri - kriseberedskap
• Etikk og moral – dyrevelferd og omdømme
• En hyllest til røkteren!
• Mentorordningen
• Bondelagets forsikringsordninger – kost/nytte
• Ringvirkningsanalyser
• Alle er fullverdige bønder
• Rekruttering og utdanning

Avtroppende leder Trond Ellingsbø mottok gave fra fylkesstyret

Før middagen arrangerte lokallagene samling for Trond 
med taler og gaver fra alle deler av fylket. Taler og gaver 
til Trond kom det også mer av under selve middagen.
Østre Toten Bondelag ble kåret til årets lokallag. Øystre 
Slidre fikk pris for godt lokalt samarbeid. Vardal Bonde-
lag fikk verveprisen.

Leder i Østre Toten Bondelag, Linda Suleng, mottok prisen for årets 
lokallag. 

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styrets 
forslag til arbeidsplan og budsjett ble enstemmig vedtatt.
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• Drift av organisasjonen – intern kommunikasjon
• Medlemsservice
• Økt medlemstilslutning – aktiv medlemsverving
• Medlemslyst
• Opplæring av tillitsvalgte – kursing av tillitsvalgte i 

lokallagene
• Organisasjonsprosess etter regionreformen
• Annen intern kommunikasjon mot medlemmer og 

tillitsvalgte
• Egne kommunikasjonskanaler (nettside og sosiale 

medier)
• Beredskap psykisk helse – dyrevelferd
• Kurs og møter

Andre saker:

Håvard Lindgaard, Nibio, holdt årsmøteforedraget «Pre-
sisjonslandbruk».

Avtroppende og påtroppende leder i samtale med Magnus Takvam. 



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

4.1 Politisk arbeid
Oppland Bondelag prøver å holde god kontakt med 
politikerene gjennom året, både lokalt, på fylket 
og på Stortinget. Vi har gjennom året hatt møter 
med representanter for fylkespartier og deltatt på 
møter i flere fylkespartier. Temane har bl.a. vært 
jordbruksforhandlingene og innspill til fylkespartienes 
partiprogram. Vi har og vi har sammen med Hedmark 
Bondelag sendt innspill til partiprogram til alle 
fylkespartiene. Vi har hatt kontkat med stortingspolitikere 
og vi tok opp flere viktige saker for Opplandslandbruket, 
bl.a. tørkesommer, beredskap, flomsikring og rovdyr, da 
vi møtte Opplandsbenken på vårt ledermøte i november. 

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

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

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

 

4.0 Styrets og organisasjonens arbeid
Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 64 saker.
Ett av styremøtene ble gjennomført sammen med tur for styret og ansatte i Skjåk og Lom. Turen er beskrevet er i 
kapittel 4.7.3.
Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i kursiv. Uttalelsene er å finne på www.bondelaget.no/oppland
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Oppland Bondelags to grunnpilarer i arbeidsplanen

Næringspolitikk Kommunikasjon og organisasjon

Politisk 
arbeid

Jordbruks-
avtalen

Andre 
nærings-
politiske 
spørsmål

Politiker-
kontakt 

Allianse-
bygging og 
nye strategiske 
allianser

Omdømme-
bygging og 
rekruttering 

Drift av 
organisa-
sjonen

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

Investeringsbehovet i norsk landbruk er stort, og det 
er stort behov for kapital for å fornye driftsapparatet 
for å tilfredsstille framtidige krav til produksjon, bl.a. 
løsdriftskravet. 

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

Prioriteringene fra Oppland Bondelag blir da: 
• Styrke økonomien på små og mellomstore bruk, blant 

annet gjennom virkemidler til fornying og vedlikehold 
av driftsapparat

• Styrking av økonomien i kornproduksjon
• Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og 

utmarksressurser
• Sikre produksjonsfordelingen og et aktivt landbruk 

over hele landet

Kampanje foran jordbruksforhandlinger
Oppland Bondelag stekte sveler og delte ut til reisende 
på Lillehammer stasjon og utenfor kontoret. «Mer på 
kjøpet» var budskapet. Flere lokallag åpnet fjøsdøra for 
skoleklasser og barnehager.
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På tur til skysstasjonen med sveler og «mer på kjøpet».

Før og under forhandlingene hadde fylkesstyret og 
lokallagslederne telefonmøter med informasjon om 
framdrift i forhandlingene og aksjonsberedskap.
16. mai inngikk begge faglagene jordbruksavtale med 
Staten. I slutten av mai arrangerte vi det tradisjonelle 
ledermøtet etter jordbruksforhandlingene. Leder i 
Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, orienterte om 
forhandlingene og forhandlingsresultatet. 

Tormod Rognlien steker sveler

4.3 Andre næringspolitiske spørsmål
Uttalelser som er behandlet i Oppland Bondelag, både de 
som er omhandlet i årsmeldinga og andre, kan du finne 
på www.bondelaget.no/oppland.

4.3.1 Rovdyr
På rovdyrfronten har det vært en del mindre skader og 
erstatninger enn i 2017. Vi har fortsatt tap til alle rovdyra 
innen fylkesgrensa, men heldigvis ikke i det omfang som 
i fjor. Dokumentert tap til jerv og gaupe har gått noe 
ned. Kongeørn er omtrent som i fjor og bjørnetapet gikk 
opp. Ulven har gjort store innhogg i år også, men ikke så 
voldsomme tapstall som 2017. Tørkesommeren har nok 
også satt sitt preg på dokumentasjonen. Det er vanskelig 
å få dokumentert skader ved slik varme som vi har hatt. 
Spredningen av skader, både i geografi og tid spiller 
også inn. Det er lettere å dokumentere når man får store 
samlede angrep.

Ulv
Med tanke på at Oppland ikke skal ha ulv, synes vi 
den har tatt mye tid og penger også i 2018. Hele 70% 
av skadefellingskroner og akuttiltak av FKT-potten 
gikk til ulv. Vi har hatt nesten sammenhengende 
skadefellingstillatelser på ulv i hele sommer. Det ble 
skutt ulv i Øyer midt i juni etter et heftig angrep der. 
Samtidig har vi hatt en ulv på Hadeland/Nordmarka som 
har tatt noe sau utover hele sommeren. Den ble først 
skutt i oktober.
Politisk har jo ulven markert seg i år også. På slutten 
av året ga Klima og miljødepartementet tillatelse til 
å ta ut bare en av de tre familiegruppene av ulv som 
Rovviltnemndene i Hedmark, Akershus og Vestfold hadde 
vedtatt skulle tas ut. Romjula ble brukt til å planlegge 
fakkeltog i Oslo 8. januar 2019 mot Regjeringens 
rovviltpolitikk  
Kompensasjonsløsningen som ble brukt på Toten/
Hadeland i 2017 er fortsatt ikke gjennomført på nye 
skadesituasjoner. Beiteprioritert område i Nord-Østerdal 
er i år hardt rammet av ulveangrep. 

Jerv
Jerven er fortsatt det rovdyret som volder mest skade 
på sau, og som på det jevne skaper størst utfordringer 
for sauenæringa i Oppland. Lesja utmerker seg med 
store jerveskader i år, tett fulgt av Øyer/Ringebu, 
Skjåk/Lom og Nord-Fron. Rovviltnemnda har vedtatt 
en lisensfellingskvote på 8 dyr, herav 3 hunndyr for 
lisensfellingsperioden 2018/19. 

Lisensfelling på jerv har en del utfordringer pga trenering 
av det prosjektet vi har hatt her i fylket med vekt på 
tilgang på f.eks kamera. Dette har nå heldigvis løst 
seg, men har nok ikke vært spesielt motiverende for de 
frivillige jegerne.

Gaupe
Gaupeskadene har minket noe i år. Det har nok også vært 
en svært krevende sommer å dokumentere de normalt 
spredte gaupeskader pga varme. FM har et prosjekt 
med radiobjeller på lam i enkelte besetninger i Aurdal/
Leirskogen som har hatt store gaupetap.

Kongeørn
Kongeørnskader er veldig vanskelig å dokumentere. Men 
vi har økende antall skader. Noen har blitt dokumentert 
pga et radiobjelleprosjekt i Kvam. Det sies at det har vært 
et godt hekkeår for kongeørna så hele fylket har nok 
jevnlig besøk.

Annet
Oppland Bondelag har et godt samarbeid med Oppland 
Bonde- og Småbrukarlag og Oppland Sau og Geit om 
rovdyrarbeidet. Vi møter fast på møtene i Rovviltnemda 
og har god kontakt både med politikerne i nemda og 
sekretariatet hos Fylkesmannen. Oppland Bondelag 
støtter økonomisk Oppland Sau og Geit sitt arbeid med å 
legge ut nyheter om rovvilt fortløpende.
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4.3.2 Klima
2018 ble et historisk år med tanke på klimatiske 
utfordringer for landbruket. En svært snørik vinter ble 
skjebnesvangert for enkelte driftsbygninger.

På våren opplevde bønder langs vassdrag nok en gang 
vårflom. I enkelte deler av fylket ble det gjort en stor jobb 
med flomsikring og berging av rundballer, mens i andre 
deler så vi rundballer som ble tatt av flommen og ble med 
nedover vassdrag.

Så kom juni og tørkesommeren 2018 som førte til 
rekordlave grasavlinger, svidde kornåkre og reduserte 
avlinger både innen frukt og grønt. Tørken fortsatte ut juli 
og inn i august.

Oppland Bondelag inviterte i begynnelsen av juli, 
sammen med Hedmark Bondelag, til samordningsmøte 
med aktuelle aktører i landbruket. Både Tine, 
Felleskjøpet, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving fikk 
viktige samordnings- og informasjonsroller. Her i fylket 
ble det arrangert mange informasjonsmøter der bønder, 
landbruksforvaltning, rådgivere og forhandlere møttes.

I august avholdt fylkesbondelagene møte for 
grøntprodusenter, potetprodusenter og frukt- og 
bærprodusenter i Oppland og Hedmark.

Det ble arrangert telefonmøte med lokallagene for å 
få status på fôrberging og fôrformidling lokalt. Flere 
lokallag informerte om aktuelle halmselgere, og noen 
lokallag initierte og koordinerte små og store fôrinnkjøp 
fra andre deler av landet. Viktigste jobben for fylkeslaget 
og lokallagene var informasjon. 

I Oppland er det kjøpt för, for det meste halm, fra Østfold, 
Hedmark og Trøndelag, og det er også kjøpt høy og surfôr 
fra utlandet, bl.a. Island.
 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Staten forhandlet fram ei tilleggspakke, «krisepakke», for 
jordbruket. Krisepakka var grovmaska, men det var viktig 
å få rask avklaring. Pakka var i stor grad positiv for de 
fleste sau- og storfebøndene og grønnsaksprodusentene 
i Oppland. Det ble dessverre ikke gitt ekstra 
krisekompensasjon til alle produksjoner, og for korn, potet 
og bær gjaldt ordinær avlingsskadeordning.  

I midten av oktober kom det plutselig store 
nedbørsmengder i deler av landet, blant annet i Skjåk. 
Dette resulterte i store oversvømmelser lokalt. Igjen så vi 
problemet med lagring av rundballer langs vassdrag.

GD-bilde fra Sel der Anders Formo sikrer Selsvollene mot flom

Stusselig beite                                 Tørke på Østre Toten



Vassdragsforvaltning
Fylkeskommunen har avholdt første møte i oppfølgingen 
av regional plan for Gudbrandsdalslågen med 
sidevassdrag. Oppland Bondelag representerer næringa 
i denne gruppa. Som en del av oppfølginga fra vår side, 
inviterte vi alle grunneiere langs Gudbrandsdalslågen i 
Sør-Fron og Ringebu for å få innspill hva de anser som de 
viktigste tiltakene og hvordan vi kan få gjennomført disse. 
Det er en nedsatt en liten gruppe i Midt-Gudbrandsdal 
som arbeider videre med dette.

Oppland Bondelag er representert i styret i 
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.

Biogass
Både Stortinget og Oppland Fylkeskommune har satt 
mål om bruk av husdyrgjødsel i produksjon av biogass. 
I samarbeid med rådgivings-/konsulentselskapet 
Fossekall, laget vi et program for et miniseminar i 
Oppland Fylkeskommune om temaet. Svein Guldal, 
prosjektleder for klima og energi i Norges Bondelag, 
bidrog med et innlegg om hva og hvordan Norges 
Bondelag arbeider med spørsmål og problemstillinger 
omkring produksjon av biogass.

4.3.3 Pelsdyr
I Regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP og 
Venstre gikk Regjeringen inn for en styrt avvikling 
av pelsdyrnæringen. I høst kom Landbruks- og 
matdepartementet med forslag til lov om forbud mot 
hold av pelsdyr. Norges Bondelag mener pelsdyr er en 
bærekraftig  framtidsnæring som bør bestå. Oppland 
Bondelag tok opp saken med Stortingsrepresentantene 
under møtet på Stortinget i høst. Videre vedtok styret i 
Oppland Bondelag rett før jul å støtte Norges Bondelags 
todelte strategi i saken. Dvs primært å arbeide mot 
næringsforbudet og sekundert å høyne kompensasjonen 
ved en eventuell nedleggelse.

4.3.4 Grunneierspørsmål
Fylkeskontoret får en del henvdendelser om ulike 
grunneierspørsmål. En del av disse henvises videre til 
juristene på hovedkontoret, eller styret sender det som 
egen sak til Norges Bondelag.
Oppland Bondelag er representert i referansegruppe 
for arbeidet med ny almenningslovgivning. Rapporten 
fra utvalget ble lagt fram som NOU til høring. 
Utvalgets forslag til ny fjellov skal erstatte de to 
lovene som i dag regulerer bruken og forvaltningen av 
statsalmenningene. Formålet er å forenkle lovverket 
og sørge for en bærekraftig forvaltning av ressursene i 
statsalmenningene.Det betyr bl.a. at tidligere fjellstyrer 
og allmenningsstyrer slås sammen til ett styre.
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Oppland Bondelag støttet flertallsforslaget til ny fjellov. 

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

Gjennom deltakelse i Landbruksforum og i rådgivende 
møter hos FMLA og Oppland Fylkeskommune, bidrar vi 
aktivt i utarbeidelse av strategier og oppfølging av disse. 
Styret har jevnlig diskusjon om de ulike strategiene. 

I forbindelse med sammenslåing av fylkene fra 2020 
skulle Reginonalt Bygdeutviklingsprogram, Regionalt 
Næringsprogram, Regionalt Miljøprogram og Regionalt 
Skog- og klimaprogram revideres i 2018 og samordnes 
til Regionale strategier for Innlandet. Fylkesmannen 
gjennomførte innspillsmøter der flere lokallag bidro 
med innspill, og Oppland Bondelag har deltatt i 
arbeidsgrupper og styringsgruppe for strategiene. 
Det har vært mange møter og en arbeidskrevende 
prosess. De fylkesvise strategiene skal bygge på 
sentrale strategier, og det gjorde ikke arbeidet enklere 
at de sentrale strategiene, for eksempel for regionale 
miljøprogram, var forsinket. Strategiene for Innlandet ble 
vedtatt av styringsgruppa i slutten av november.

For mange av de næringspolitiske sakene, er det naturlig 
å samarbeide med andre organisasjoner. Rovdyr er nevnt 
foran. Når det gjelder produksjonsretta og markedsretta 
spørsmål, har vi jevnlig kontakt med de økonomiske 
organisasjonene i landbruket. Representanter for 
Oppland Bondelag har vært i  møte med Tyr Innlandet. 
Under styremøtet i desember hadde vi besøk av adm.dir. 
i Norsvin, Olav Eik-Nes. Han er også leder for Heidner 
Biocluster, som før jul fikk den høyt anerkjente statusen 
Norwegian Centres of Expertise (NCE).

Økologisk landbruk
Oppland Bondelag er representert i Rådet for Økologisk 
landbruk i Innlandet.  

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

Bondens Marked
Bondens Marked er en organisasjon for 
lokalmatprodusenter. Tidligere hadde Oppland Bondelag 
sekretariatsfunksjon for Bondens Marked Lillehammer. 
De er nå fusjonert med Bondens Marked Hedmark 
til Bondens Marked Innlandet der de har egen egen 
prosjektleder.Ulevedemonstrasjon i Oslo januar 2018



 

Tyinlam vant Innlandets matpris

Innlandets Matpris
Oppland Bondelag er med på tildeling av Innlandets 
Matpris sammen med Hedmark Bondelag, 
Akershus Bondelag og Sparebank1 Østlandet. I år gikk 
prisen til Tyinlam i Vang i Valdres. 
Line og Kjell Gudmund Svien fikk overrakt prisen under 
«Midt i matfatet» i Vikingskipet i september.

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

I tillegg brukes facebooksida til Oppland Bondelag til 
spredning av egne og andres nyhetssaker, samt bilder fra 
aktiviteter rundt om i fylket. Instagram brukes aktivt til 
deling av bilder fra Opplandslandbruket.

4.4 Politikerkontakt

Oppland Bondelag har god kontakt med fylkespolitikere 
og Opplandsbenken på Stortinget.
Vi har også god kontakt med LO og NHO.
Under ledermøtet i høst besøkte vi Stortinget og 
Opplandsbenken. Mer om dette under kapitlet om 
ledermøtet.

4.5 Omdømmebygging, alliansebygging og 
rekruttering

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

Åpen Gård i Skjåk

Åpen Gård i Kolbu
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RULL – Rekruttering, utdanning og likestilling i 
landbruket
Partnerskapssamarbeidet fortsetter gjennom ulike 
fora. Voksenagronom er fortsatt en viktig del av dette 
samarbeidet. Oppland Bondelag er representert 
i nasjonal styringsgruppe for digitalisering av 
voksenagronom.
Inspirasjonsdag for bønder på Apelsvoll
Oppland Bondelag fikk i oppdrag fra Oppland 
Fylkeskommune å planlegge og gjennomføre en 
inspirasjonsdag for bønder i Oppland. Bakgrunnen for 
arrangementet var den fylkeskommunale strategien for 
Bioøkonomi, verdiskaping og kompetanse, vi samarbeidet 
her med NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet 
og Oppland Fylkeskommune. Målet var å skape en 
møteplass mellom forsker/rådgiver og den enkelte bonde 
i Oppland uavhengig av produksjon, geografi, topografi, 
gardsstørrelse, kjønn og alder. Tema for dagen var «Ny 
kunnskap – ny teknologi» og NIBIO Apelsvoll var både 
arena, teknisk arrangør og hadde mange av foredragene 
sammen med Norsk Landbruksrådgiving. 
200 personer deltok. Det var bønder, representanter fra 
forvaltningen, foredragsholdere og utstillere. I tillegg 
til foredragene var dugurdsbordet fra Torsætra et stort 
høydepunkt ved dagen

Inspirasjonsdag Apelsvoll - presisjonssprøyting

Inspirasjonsdag Apelsvoll - deltakere

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

Høgskolen i Innlandet
Årsmøtet i Oppland Bondelag 2017 ga en uttalelse der 
de påpekte viktigheten av at Høgskolen i Innlandet 
(HINN) beholder tilbudet om jordbruksutdanning 
på Blæstad. HINN satte ned et ekspertutvalg som 
skulle se på fremtidens utdanningsbehov innenfor 
jordbruk. Utredningen skulle bygge på HINNs faglige 
styrkeområder og økonomiske realiteter, og ses i 
sammenheng med andre eksisterende tilbud.

I 2018 kom rapporten fra ekspertutvalget, og Oppland 
Bondelag ga en uttalelse om saken som støttet uttalelsen 
fra Norges Bondelag. Uttalelsen kan leses på våre 
hjemmesider.

Høgskolen i Innlandet jobber fortsatt med hvordan deres 
tilbud om framtidig jordbruksutdanning skal være.

Lena-Valle
Oppland Bondelag hadde ei undervisningsøkt om 
landbrukspolitikk for VG3 agronom i vår. Dette 
var midt under jordbruksforhandlingene, og 
jordbruksforhandlingene ble også hovedtema i 
undervisningen. I høst åpnet det nye Biogassanlegget på 
Lena-Valle sitt gardsbruk Prestseter. Oppland Bondelag 
var med under åpningen.

Plast – til glede og besvær
Næringa vår er storforbruker av plast. Den spiller en 
stor og viktig rolle for å kunne vinterlagre fôr og få en 
god start på vekstsesongen for varmekjære planter. 
Landbruket gjenvinner hele 86% av den plasten vi 
bruker, men de 14 resterende kommer kommer på 
avveie og blir dermed skadelig, både for miljøet og 
for næringas omdømme. I vår oppfordret vi til å rydde 
rundt på eiendommene, og lokallag hadde sine egne 
ryddeaksjoner.
I høst sendte vi brev til alle medlemmer med oppfordring 
om å plukke opp plast etter deg sjøl og andre. Det ble 
sendt pressemelding om saken som kom ut i ulike 
medier i Oppland. I Midt-Gudbrandsdalen fikk de til 
et samordningsmøte med andre organsiasjoner og 
landbruksforvaltningen. Oppland Bondelag mener 
det er viktig at vi skiller de ulike rollene. Vi som 
næringsorganisasjon kan oppfordre til å gjennvinne og å 
plukke opp plast. Når forurensningsloven brytes, er det 
myndighetene som må på banen.

Etikk, moral og dyrevelferd
Vi er ei næring som er avhengig av politisk støtte og 



positive holdninger fra opinionen. Da må vi holde vår sti 
ren både når det gjelder godt dyrehold og respekten for 
regelverket for økonomisk støtte til produksjonen/drifta. 
Vi mener det er nødvendig å ta tak i problemstillinga, 
være åpne på at alt ikke er som det skal, og hva vi 
kan gjøre for å bedre forholdene i næringa. Med dette 
bakgrunnen ønsket styret å løfte temaet spesielt under 
årsmøtet i mars, og i tillegg til tema for leders tale, 
ble det også reflektert rundt temaet i forbindelse med 
gruppearbeidet blant årsmøteutsedningene.
Saken ble sendt til Norges Bondelag og Oppland 
Bondelag har dialog med Fylkesmannen om temaet.

4.6 Drift av organisasjonen

4.6.1. Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer og 
verve nye er en viktig jobb. I 2018 hadde vi dessverre en 
netto nedgang på 57 medlemmer. 

I forbindelse med vervekampanjen i november engasjerte 
styret Brita Skallerud til å ringe rundt til aktuelle nye 
medlemmer ut fra lister fra 13 lokallag.  

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

Styremedlemmene skal følge opp lokallagene i sin region 
med jevne mellomrom. I tillegg har fylkesleddet mye 
kontakt med lokale tillitsvalgte i forbindelse med saker 
som opptar lokallagene og med enkeltmedlemmer om 
saker de trenger hjelp til. De av sakene som trenger 
videre oppfølging, blir sendt til Norges Bondelag.

4.6.2. Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, sms-meldinger, telefoner og facebook-

 

17ÅRSMELDING  2018 OPPLAND BONDELAG

 

dialog brukes hyppig mellom fylkeskontor, fylkesstyret, 
lokallagstillitsvalgte og andre tillitsvalgte.
Fylkeskontoret bistår lokallagene med sms-meldinger til 
medlemmene i forbindelse med møter/arrangementer. 
I tillegg bruker lokallagstillitsvalgte ”mine sider” på 
hjemmesida til å sende ut sms-meldinger og e-poster.

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

4.6.3 Møter i medlemsorganisasjonen
Regionmøter/organisasjonskurs
Regionmøtene i januar ble i år erstattet av 
organisasjonskurs for lokallagstillitsvalgte. Kurset 
gikk over to dager/kvelder og del 2 gikk av stabelen 
i februar, til sammen 10 kursdager / kvelder. Brita 
Skallerud var kursholder, og det var svært god deltakelse 
i de fleste regioner. Til sammen deltok ca 90 lokalt 
lokallagstillitsvalgte på begge kursdagene / - kveldene.

I desember ble det igjen avholdt et organisasjonskurs for 
nye tillitsvalgte i lokallagene. Kurset ble holdt tre steder 
i fylket. I desember ble det også arrangert kurs for nye 
lokallagsledere.

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

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene 
ble avholdt 28. mai. Leder i Norges Bondelag, Lars 
Petter Bartnes, orienterte om forhandlingene, de 
vurderinger forhandlingsutvalget gjorde underveis og 
forhandlingsresultatet. Som vanlig var det god deltakelse 
fra lokallagenen på møtet.

Til venstre: Kampanjebilde for #plukkplast 
Til høyre: Plastrydding på Østre Toten Foto: Bjørnhild Kihle



Styretur Skjåk og Lom
I august var styret og ansatte på tur i Skjåk og Lom. Det 
var leder i Skjåk Bondelag, Ellen Marie Gjeilo som la opp 
turen for oss og var reiseleder.

Lomslandskap

Turen startet hos bakeren i Lom før vi dro på gardsbesøk i 
Bråtå hos Ørjasæter og tur inn til Mysubytta i Breheimen. 
Vi overnattet på Sota Sæter der vi hadde styremøte på 
formiddagen dag to, før vi spiste lunsj på Brimibue og 
besøkte Hans Graffer i Lom. Kristian Hosar orienterte 
om svineavlshistorien i Skjåk og Skjåk Almenning. Nils 
Sletten orinterte om vassvegene i Lom og viste oss deler 
av Nordstronsvassvegen ved Soleggen i Lom.

Laurits Ørjasæter Bråtå, Skjåk          Lars Egil, Kristina og Bjørnhild

Fylkesstyrets medlemmer var på alle årsmøtestedene 
til lokallagene. På de stedene det holdes flere årsmøter 
samtidig, får ikke styremedlemmene deltatt på alle 
årsmøtene, men de møter lokallagene i fellessamlinger 
etter årsmøtene. 

Ledermøte i november
Ledermøtet i høst ble arrangert i Oslo. Vi satte opp egen 
buss fra Nord-Gudbransdalen som tok med seg deltakere 
nedover Gudbrandsdalen og Vest-Oppland. Valdrisene 
kjørte Valdresekspressen.

Første dag hadde vi  møte i Landbrukets Hus. Her var 
flere fagpersoner fra Norges Bondelag inne med innlegg. 
I tillegg var vi en runde på huset og fikk små innlegg fra 
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ulike avdelinger om hva de gjør for organisasjonen og for 
medlemmene.

På ettermiddagen fikk vi besøk fra en bonde fra Malawi.

Indila fra Malawi

Middagen besto av gode retter med norske råvarer på 
Kafe Asylet på Grønland.
Andre dag fortsatte vi med ulike fagbolker med fagfolk 
fra Norges Bondelag i Landbrukets Hus før vi avsluttet 
ledermøte med omvisning på Stortinget og møte med 
Stortingspresentantene fra Oppland.

Foran Stortinget

Opplandsbenken på Stortinget



4.6.4 Organisasjonsprosessen – regionreform
I forbindelse med regionreformen, satte Norges Bondelag 
ned et organisasjonsutvalg som skulle se på hvordan 
endringene av fylkesgrensene vil påvirke hvordan 
organisasjonen jobber, og samtidig finne gode løsninger 
til endringene som kommer. Målet for arbeidet er å ha 
et fortsatt kraftfullt Norges Bondelag i fremtiden, der 
bonden og medlemmet er i fokus.

Det ble gjennomført et gruppearbeid under vårt årsmøtet 
i mars, der lokallagene fikk komme med innspill til 
prosessen. Lokallagene var klare på at de ønsker å 
involveres i prosessen.

Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark hadde felles 
styremøte og skrev felles innspill til organisasjonsutvalgt 
i april der vi bl.a. pekte på følgende momenter som 
riktige og viktige i det videre arbeidet:
• Vi mener den mest hensiktsmessige 

organisasjonsmodellen er å tilpasse 
fylkeslagsstrukturen til den politiske strukturen, altså 
at Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag slår seg 
sammen til ett fylkeslag, Innlandet Bondelag.

• Vi må vektlegge nærheten til medlemmene og 
lokallagene. Dagens nærhet og service fra og til 
organisasjonen må opprettholdes med et større 
fylkeslag. Både medlemmer og lokallag må fortsatt 
kunne kjenne at det er kort vei fra enkeltmedlemmer 
/ lokallag gjennom fylkeslag og  til toppen i 
Bondelaget. 

• Innlandet blir et stort fylkeslag, og vi ser behov for:
• Et fylkesstyre bestående av minimum 10 medlemmer 

(inkludert 1. vara og 1 fra BU og 1 fra BK)
• En justering av representasjon fra lokallagene 

i fylkesårsmøtet. Etter dagens vedtekter består 
årsmøtet bl.a. av ledere i lokallag + 1 ekstra 
utsending for hvert påbegynt 100 medlemmer. Dette 
vil gi for stort årsmøte i Innlandet. Vi har diskutert en 
løsning med leder + 1 ekstra for hvert påbegynt 150 
medlemmer. 

I desember sendte utvalget i Norges Bondelag sin 
foreløpig rapport til høring. Mange av de momentene 
vi hadde spilt inn tidligere var tatt med i innstillingen. 
Høringsuttalelsen fra Oppland og Hedmark Bondlag ble 
derfor i stor grad en gjentakelse av det vi hadde spilt inn 
til organsiasjonsutvalget tidligere.

Hele høringsuttalelsen kan dere lese på våre 
hjemmesider.

Vi har også hatt høring ute i lokallagene for å få innspill 
på inndelinger i regioner / valgkretser i Oppland og 
Hedmark, antall styremedlemmer og antall medlemmer 
bak hver utsending til fylkesårsmøtet. Høringsfristen for 
lokallagene var i slutten av november og det arbeides 
med å få på plass den regionale organiseringa til 
årsmøtet i fylkeslagene i mars 2019.
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4.6.5. Kurs og møter
Oppland Bondelag:
• har vært praktisk kursarrangør for det årlige 

skattekurset for samarbeidende regnskapsførere i 
Oppland. 

• arrangert eierskiftekurs i februar. 62 deltakere 
fordelt på 21 familier deltok. Ole Christen Hallesby og 
Mariann Andersen var kursholdere.

• planlagt nytt eierskiftekurs med Hallesby/
Andersen som er midt i februar 2019. Planlegging, 
markedsføring og påmelding ble gjennomført i 2018, 
og kurset ble fulltegnet i løpet av romjula 2018. 

Deltakere og kursholdere på eierskiftekurs

4.6.6 HMS
Sammen med Dovre Bondelag arrangerte vi i januar 
et nettverksmøte om psykisk helse. Her deltok 
representanter for svært mange etater som er i kontakt 
med bonden på ulike måter, både private og offentlige. 
Møtet ble fulgt opp med at lederne i Lesja og i Dovre 
fikk orientere om saken i kommunestyremøter i de to 
kommunene.

I forbindelse med sommerens tørke, har det vært fokus 
på bondens psykiske helse i etterkant av tørkesommeren. 
Mer om dette under kapitlet om klima. 

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

Utvalgene ga innspill til styret foran 
jordbruksforhandlingene. 

 



Oppland Bondelag var praktisk tilrettelegger og Norges 
Bondelag faglig ansvarlig  for to-dagers kurs for 
regnskapsførere i midten av oktober. Der deltok 141 
regnskapsførere

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

Studieforbundet Næring og Samfunn Hedmark og 
Oppland
Det er Hedmark Bondelag og Hedmark Fylkeskommune 
som administerer Studieforbundet nå. 
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4.6.8 Diverse samarbeid
Landbruksråd Innlandet
Oppland Bondelag er med i samarbeidsorganet for 
landbruksorganisasjonene i Oppland og Hedmark. 
Landbruksråd Innlandet har i høst planlagt 
Landbrukshelga som går av stabelen første helga i 
februar 2019. Oppland Bondelag er sekretariat for 
Landbruksråd Innlandet og har med det en sentral rolle i 
dette arbeidet.

Samarbeidende organisasjoner
Vi har tradisjon for å besøke årsmøter i andre 
landbruksorganisasjoner i Oppland der vi blir invitert, 
og vi invitererer samarbeidende organisasjoner til vårt 
årsmøte.

Samarbeidende regnskapskontor
Norges Bondelag har avtale med 30 regnskapskontor i 
Oppland. Gjennom denne avtalen får regnskapskontorene 
løpende oppdateringer omkring aktuelle regnskaps- og 
skattespørsmål i landbruket. 

Vassveigen i Lom
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5.0 Medlemsoversikt



6.0 Regnskap for Oppland Bondelag 2018
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6.1 Kommentarer til Regnskap 2018
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7.0 Tillitsvalgte
7.1 Styret i Oppland Bondelag 2018 - 2019
Navn Adresse Mobil E-post
Kristina Hegge. leder 2836 Biri 957 39 496 Kristina.hegge@gmail.com

Anders Hole Fyksen, nes-
tleder

2651 Ø. Gausdal 971 42 090 Anders.fyksen@gmail.com

Bjørnhild Kihle 2848 Skreia 480 38 536 jewikih@online.no

Jon Lerhol 2975 Vang i Valdres 934 13 000 jon@lerhol.no

Lars Egil Blekkerud 2750 Gran 926 38 443 laegil@online.no

Borgny Skansen Sletten 
(OBK)

2640 Vinstra 905 68 205 lysaakergard@gmail.com

Håvard Lindgaard (OBU) 2840 Reinsvoll 481 41 151 haavardlindgaard@
hotmail.com

Olav Røssum (1.vara) 2642 Kvam 480 03 413 olavroes@bbnett.no

Ole Kristian Oldre (2. vara) 2940 Heggernes 905 66 410 okoldre@gmail.com

Kristian Bleken 2625 Fåberg 474 52 262 kbleken@gmail.com
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7.2 Ledere i lokallaga 2018 - 2019



8.0 Fylkeskontoret

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

Ansatte i 2018:

Ola Råbøl: Organisasjonssjef

Astrid Simengård: Rådgiver i 80% stilling 

Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

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

Bygdekvinnelag i Hedmark og Oppland.

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