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Årsmelding 2018 
 

Rundt 50 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige  
ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 2. og lørdag 3. november i Giske. (Foto: Arild Erlien) 
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Fylkesstyret 2018/2019 
Oddvar Mikkelsen, Surnadal   fylkesleder fra 2016   (1.vara fra 2015 og 3.vara fra 2012) 
Gunnhild Overvoll, Stranda  nestleder fra 2015  (styremedlem fra 2013) 
Petter Melchior, Norddal  styremedlem fra 2015  (2. vara fra 2011 og 3.vara fra 2010) 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta  styremedlem fra 2016 
Vegard Smenes, Averøy styremedlem fra 2016  (2.vara fra 2015) 
Ingunn Talgø, Tingvoll    nestleder Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 
Tommy Røkkum, Surnadal  styremedlem Møre og Romsdal Bygdeungdomslag 
 

Vararepresentanter til styret: 
1 vara: Marte Halvorsen, Halsa,    valgt 2016 – møter fast 
2 vara: Konrad Johan Kongshaug, Averøy  valgt 2018 
3 vara: Anna Håland Berget, Rauma   valgt 2018 
 

Utsendinger NB-årsmøtet 2018: 
1. Gunnhild Overvoll, Stranda    (2017/2018)  Møtt 
2. Petter Melchior, Norddal (2017/2018)  Møtt 
3. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta  (2018/2019)  Møtt 
4. Vegard Smenes, Averøy  (2018/2019)  Møtt 
5. Marte Halvorsen, Halsa (2018/2019)  Møtt 
6. Konrad Johan Kongshaug, Averøy      (2018)   Møtt 
 

Varautsendinger årsmøtet Norges BL for 1 år: 
1. Anna Håland Berget, Rauma 
2. Audun Skjervøy, Norddal 
3. Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes 
4. Hege Eline Slåttelid, Volda 
5. Asbjørn Dahlen, Gjemnes 
6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag 
 

Ordstyrer i årsmøtet: 
Ordstyrer: Oddvar Tynes, Stranda – valgt 2012 
 

Valgnemnd 
Jan Ingvar Aasen, Tingvoll (n.leder)  (2017/2018/2019) 
Connie Hansen Bjørnøy, Haram        (2017/2018/2019) 
Jorunn Gunnerød, Molde (leder)      (2018/2019/2020) 
Svein Skar, Aure           (2019/2020/2021) 
Per Kristian Gjerde, Stranda         (2019/2020/2021) 
 

Varamedlemmer til valgnemnda for 1 år:  
1) Petter Arne Ekroll, Skodje,  
2. Grete Misfjord, Vestnes,  
3) John Helde, Nesset. 

Utvalg, talspersoner og tillitsvalgte 2018/2019: 
 

Arbeidsutvalet/Mediautvalet: 

 Leiar, nestleiar, org sjef 

Styremedlem Norges Bondelag  

(til juni 2018 – repr Nortura): 

 Oddveig Gikling-Bjørnå 

Ordførar årsmøtet Norges Bondelag: 

 Arne Magnus Aasen 

3. vara til styret Norges Bondelag: 
(frå juni 2018) 

 Audun Skjervøy 

Representantskap Norges Bondelag: 

 Leiar vara nestleiar 

Valgnemnda Norges Bondelag 2018: 

 Gunnhild Overvoll 

Kornutvalget Norges Bondelag 2018: 

 Oddvar Mikkelsen 

Landbruksselskapet M&R: 

 Leiar, vara nestleiar 

Regionalt partnerskap landbruk MR:  

 Leiar, org sjef 

Rovdyrtalsperson: 

 Odd Bjarne Bjørdal 

Grøntsektoren – talsperson: 

 Audun Skjervøy, 

 vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget: 

 Marte Halvorsen 

Bygdeungdomslaget: 

 Oddvar Mikkelsen 

Prosjekt Bedre og økt beitebruk MR: 

 Arnar Lyche, Oddvar Mikkelsen 

Jordvern Møre og Romsdal - styret: 

 Atle Frantzen 

Skuleutvalet Gjermundnes:  

 Anne Katrine Jensen, vara orgsjef 

Matfestivalen i Ålesund: 

 Petter Melchior 

Samarbeidsutval Gjensidige: 

 Leiar, org sjef 

4 H – årsmøtet 

 Vegard Smenes 

Inn på Tunet: 

 Gunnhild Overvoll 

Distriktsrådet HV 11: 

 Per Devold, Rauma 

  vara: Ole-Ivar Sognnes (Sogn&Fj) 

Rådgivende utvalg for verneområde-

styret i Trollheimen: 

 Oddvar Mikkelsen (repr. Bonde-
lagene i M&R og Sør-Tr.lag) 

 Vara: Hugo Pedersen 

Faglig rådgivende utvalg for  

Reinheimen: 

 Fridjon Døving 

 Vara: Geir Arne Myren. 

Faglig rådgivende utvalg for  

Geiranger-Herdalen: 

 Karl Inge Lilleås 

 Vara: Petter Melchior 

Midt-Norsk Landbruksråd 

 Oddvar Mikkelsen (styreleder) 

Styringsgruppe Grønn Forsking  

 Oddvar Mikkelsen, 

 vara: Marte Halvorsen 
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Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 2. mars samlet 175 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet (Foto: Arild Erlien) 

 

1. Fylkesårsmøtet 2018 
ble holdt fredag 2. og lørdag 3. mars 2018 på Scandic 
Seilet Hotel, Molde 
 

I framkant og som en del av fylkesårsmøtet var det fredag 
2. mars kl. 10.00 – 16.00 næringskonferanse med tema 
drøvtygging, klima og kretsløp med 175 deltakere i Bjørn-
sonsalen på Scandic Seilet Hotell. 
     Hovedtema var klimapolitikk og med spesielt fokus på 
drøvtyggerne. Et av spørsmålene som ble reist er om redu-
sert forbruk av rødt kjøtt er et fornuftig klimatiltak. 
     Dette er den årlige møteplassen der hele landbruket i 
Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon, og er et 
samarbeid mellom faglagene og Fylkesmannen og inngikk 
som en del av faglagenes fylkesårsmøter. Felleskostnader til 
konferansen dekkes bl.a. av Landbruksselskapet i M&R. 
     Konferansen samlet bønder, rådgivere, forvaltning, poli-
tikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, 
banker, jordbrukssjefer, landbrukskontorene og andre som 
har et varmt hjerte for norsk landbruk (Se omtale side 22) 
 

Årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag åpnet fredag 2. mars 
kl. 17.00-18.00, og fortsatte lørdag 3. mars kl 09.00 – 13.30. 
     Fra kl. 18.00-18.30 var det tid til faddersamling, der fyl-
kesstyrets medlemmer møtte sine lokallag til samtale. Her 
ble det utvekslet erfaringer om lokallagsaktiviteter og tips 
om samarbeidsaktiviteter. 
     På årsmøtet møtte det i alt 53 personer med stemmer-
ett, av disse 43 utsendinger fra 33 lokallag, ordfører i års-
møtet Oddvar Tynes, ordfører i årsmøtet i Norges Bonde-
lag, Arne Magnus Aasen, 5 i fylkesstyret, 2 fra M&R Bygde-
kvinnelag og 1 fra M&R Bygdeungdomslag.  
     Totalt deltok det 68 personer på årsmøtet i M&R Bon-
delag. Inviterte gjester og påmeldte uten stemmerett var 
styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland, æresmedlem 
Guttorm Kjelsvik, Vestnes, kandidat til 3. vara til styret Anna 
Håland Berget, Rauma, 2 fra valgnemnda som ikke var ut-
sendinger til årsmøtet og 4 fra fylkeskontoret.  
     Videre deltok medlem i eierutvalg Tine Midt, Kenneth 
Høyning, Gjemnes, nestleder i region Midt Nortura, Olav 
Håkon Ulfsnes, Aure, styreleder i Landbruk Nordvest, Inge 
Martin Karlsvik, Eide, fylkeskontakt i Landkreditt, Othild 

Tjugen, Eide, fylkesleder i Oikos, Anne Katrine Jensen, 
Gjemnes og prosjektleder i 4H, Kristin Haanshuus, Florø. 
     Æresmedlem Gunnar Wentzel møtte som utsending fra 
Molde Bondelag, 1. vara til styret, Marte Halvorsen, som 
utsending fra Halsa Bondelag og fylkesleder i TYR, Asbjørn 
Dahlen, som utsending fra Gjemnes Bondelag. 
     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra sam-
arbeidende organisasjoner var også blant de 175 deltakerne 
som deltok bare på næringskonferansen på dagtid fredag. 
 

Fredag 3. mars kl 17.00-18.00 godkjente årsmøtet årsmel-
ding 2017, regnskap 2017, arbeids- og tiltaksplan for 
2018/2019 og budsjett 2018. 
     Årsmøtet vedtok at fylkeslaget nytter Norges Bondelag 
sine satser for reise og diett samt for møtegodtgjørelse til 
fylkesstyret, og til tillitsvalgte medlemmer i utvalg som er 
oppnevnt av fylkeslaget og talspersoner som opptrer på 
vegne av fylkeslaget. 
     Årsmøtet vedtok at nestleder i fylkesstyret får utbetalt 
10 prosent av fylkesleders årlige godtgjørelse. 
 

     Årsmøtet åpnet lørdag 3. mars med fylkesleders tale ved 
Oddvar Mikkelsen, og årsmøtetale ved styremedlem i 
Norges Bondelag, Birte Usland, om aktuelle faglige og 
organisasjonsmessige utfordringer og muligheter for Bon-
delaget. Talene dannet grunnlag for påfølgende generalde-
batt. 
 

     Årsmøtet vedtok ny instruks for valgnemnda i Møre og 
Romsdal Bondelag – se hele ordlyden i instruksen side 18 
 

Årsmøtet vedtok å sende ut en uttale: 

UTTALE: Drøvtygging, klima og kretsløp 
Sauen, kua og andre drøvtyggere fremstilles som et stort 
problem i klimadebatten. Dette til tross for at drøvtyggerne 
har vært en del av kretsløpet i titusenvis av år. I Norge har 
disse dyra omgjort urter, gras og kratt til livsvikte produkter 
som melk, kjøtt og ull siden yngre steinalder. Samtidig har 
de produsert gjødsel til nye planteavlinger. De bidrar til stor 
verdiskaping, sysselsetting, bosetting over hele landet, 
næringsutvikling og former det kulturlandskapet vi som bor 
her og tilreisende setter stor pris på. Man kan spørre seg 
om det negative klimafokuset på drøvtyggerne er riktig 
dimensjonert i oljenasjonen Norge?  
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Totalt 68 personer deltok på årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag i Molde 2. og 3. mars (Foto: Arild Erlien) 

 
 

     Tall fra Avinor viser sterk økning i flytrafikken fra Gar-
dermoen. Fra dagens 25 millioner passasjerer kan en ny 
terminal/rullebane øke trafikken til 65 millioner passasjerer 
årlig på sikt. Tur/retur London tilsvarer klimagassutslipp fra 
et gjennomsnittlig årsforbruk per person av rødt kjøtt. 
     Rapporterte utslipp fra norsk olje- og gassvirksomhet 
kommer fra utvinning og prosessering, og tallet er 15,1 
millioner tonn CO2 – ekvivalenter (2015). Når denne pro-
duksjonen fra norsk sokkel brukes frigis om lag 690 millio-
ner tonn CO2 – ekvivalenter. Til sammenligning er jordbru-
kets utslippstall (2015) 4,5 millioner tonn CO2 – ekvivalen-
ter. 
     Produksjon av mat fører – i større eller mindre grad – til 
utslipp av klimagasser. Gjennom det nasjonale prosjektet 
«klimasmart landbruk» jobber en samlet næring for at 
utslippene fra landbruket skal bli så lave som mulig. God 
utnytting av næringsstoff gir lave utslipp av klimagasser. 
Det handler om å utnytte tilgjengelige ressurser best mulig. 
Det handler om å tenke kretsløp i alt vi gjør. Drøvtyggerne 
har en naturlig plass i kretsløpet. 
 

Gjenvalg i fylkesstyret 
Til fylkesstyret var det gjenvalg av Oddvar Mikkelsen, Sur-
nadal, som fylkesleder, Gunnhild Overvoll, Stranda, som 
nestleder, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og Vegard Smenes, 
Averøy, som styremedlemmer.  
     Gunnhild Overvoll, Stranda og Petter Melchior, Norddal, 
var ikke på valg til styret. 
     Som varamedlemmer ble valgt Marte Halvorsen, Halsa 
(gjenvalg), Konrad Johan Kongshaug, Averøy (ny) og Anna 
Håland Berget, Rauma (ny). 
 

Ørskog Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 
Under middagen fredag kveld var det utnemning til Aktivt 
Lokallag 2017. Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen overrekte 
vandrepremien, trekofferten, til Ørskog Bondelag ved leiar 
Knut Ivar Bøe og nestleiar Eli Sjåstad.  
     Laget går vidare til konkurransen i Norges Bondelag om 
Årets Lokallag. Årets Aktivt Lokallag i kvart fylke får kr 5 000 
frå Norges Bondelag. 
      Styret i Møre og Romsdal Bondelag utnemner kvart år 
eit «Aktivt Lokallag». Fleire av tidlegare års vinnarar er også 
i år vurdert som kandidatar. Men det har vore drøfta i sty-
ret at utnemninga bør ”gå litt på omgang” mellom laga, og 
at ein også bør sjå på aktivitetar over fleire år, sjølv om 
utnemning gjeld kalenderåret. Dette for at også mindre 

lokallag med færre ressursar og færre medlemmer, men 
med stor, jamn og god aktivitet, kan nå opp i konkurransen 
om kåring av Aktivt lokallag. 
     Årets Aktivt Lokallag har i alle år hatt mange, gode og 
varierte medlems- og utadretta aktivitetar, men har ikkje 
fått utnemninga sidan 1992. Laget har teke mange muntle-
ge og skrifteleg initiativ og kontaktar over fleire år. 
     Laget har årleg kome med innspel til jordbruksforhand-
lingane, sendt inn høyringsuttaler i organisasjonen og hatt 
god deltaking på fylkeslagets samlingar.  
     Laget har vore godt synleg i lokalmiljøet og i media i 
forkant av årlege jordbruksforhandlingar og i aksjonar ved 
brot i forhandlingane, har organisert årleg innsamling av 
landbruksplast, hatt innsamling av skrapjern og utrangert 
landbruksreiskap gjennom «bygderydding» med mottak av 
skrot frå nedlagte bruk, halde årlig møte med landbruks-
kontoret om m.a. SMIL, landbruksplan m.m., og sendt utta-
ler til planarbeid og i vegsaker. 
     Ein fast aktivitet i lokallaget er å dele ut mold og frø til 
barnehagane i kommunen.  
     Dei har også invitert skuleklasser til å ta opp poteter hos 
eit styremedlem i laget, og har invitert til skulelunsj for hele 
ungdomstrinnet m/landbruksquiz. Siste året kom laget med 
innspel på kandidatar både til Kulturlandskapsprisen og til 
kommunal pris.  
     Laget har også engasjert seg i å få meir av det trykte 
materiellet i Bondelaget på nynorsk, og har kome med 
uttale til fylkesbondelaget om RMP-ordninga, som førte til 
at det vart sett i gang eit omfattande arbeid på fylkesplan 
med evaluering av RMP. 
 

 
Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen (t.v.), leiar Knut Ivar 
Bøe og nestleiar Eli Sjåstad i Ørskog Bondelag og 

Birte Usland frå Norges Bondelag. (Foto: Arild Erlien). 
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2. Arbeidet i styret 
 

 
Fylkesstyret 2018/2019: 

Foran f.v.: fylkesleiar Oddvar Mikkelsen, Surnadal, nestleiar Gunnhild Overvoll, Stranda og styremedlemmene 
Vegard Smenes, Averøy, Petter Melchior, Norddal og Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta. Bak f.v.: varamedlemmene Marte 

Halvorsen, Halsa, Konrad Johan Kongshaug, Averøy og Anna Håland Berget, Rauma (Foto: Arild Erlien). 
 

På første styremøte etter fylkesårsmøtet er det alltid gjen-
nomgang av retningslinjer for drift av fylkeskontor og ar-
beidsmåte i fylkeslaget. Styret vedtok 4. april å oppretthol-
de tidligere praksis med delegering av ansvar og oppgaver 
på hele styret (jfr. oppsett side 3) om utvalg og talsperso-
ner). Forutsetningen er rask rapportering på e-post med 
noen stikkord om spesielle saker som er behandlet eller 
reist i møtene tilbake til leder og fylkeskontor. 
     Alle styremedlemmene bør på forespørsel delta på mø-
ter i lokallaga. Styret vil prøve i større grad å samarbeide 
med lokallag om aktiviteter i fylket. 
     Første vara til styret blir innkalt. Talspersoner samt med-
lemmene i Valgnemnda blir invitert til ordinært Ledermøte 
og Årsmøtet og ellers når det er aktuelt. 
     Ved representasjon til annet enn lokallaga og de tildelte 
oppgaver, skal deltakelse være etter avtale med le-
der/organisasjonssjef. Videre kan hele styret uttale seg til 
media om de saker som er drøftet og det er enighet om. 
Styret er arbeidsorgan for Norges Bondelag og skal fremme 
våre felles synspunkt. Fordelingsspørsmål og strategi som 
ikke er drøftet ligger det til leder å kommentere. 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det holdt 7 styremøter, og behand-
let 35 saker. I tillegg har styret tatt opp mange drøftings- og 
orienteringssaker uten at det er gjort vedtak. 
     Til fire av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredatoer, 
som er tatt til orientering i styret. 
     3 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde 
(6. februar, 30. mai og 26. september) 

6. februar behandlet styremøtet alle årsmøtesakene. Styret 
hadde besøk av Mattilsynet Nordmøre og Romsdal ved 
avdelingssjef Magne Mo og veterinær Sandra Ledang, med 
orientering og drøfting om Dyretragedier - Forebygging og 
oppfølging, metodeutvikling og samhandling. Se omtale av 
saka side 37. 
 

7. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjonene 
til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. Sty-
remøtet ble holdt på Skarstua på Skaret mellom Molde og 
Fræna (se side 9) 
 

4. april ble det holdt telefonstyremøte med gjennomgang 
av retningslinjer for drift av fylkeskontor og arbeidsmåte i 
fylkeslaget, samt arbeidsdeling i fylkesstyret med oppnev-
ning av talspersoner og representanter til utvalg. 
 

30. mai deltok utsendingene til årsmøtet i Norges Bonde-
lag i juni på styremøtet. 
 

26. september var årsmøterunden og planlegging av kom-
mende arbeidsår hovedsaker. 
 

5. oktober ble styremøtet holdt på Kringler gjestegård i 
Akershus i samband med felles styretur for Akershus Bon-
delag og Møre og Romsdal Bondelag 4.-5. oktober. 
 

12.-13. desember ble det holdt styremøte på Aak Hotell på 
Åndalsnes. Styret var på to bedriftsbesøk på Veblungsnes, 
hos vinbonde Johan Setnes og Rauma Ullvarefabrikk. 
 
I tillegg til møter med vedtakssaker, har styret hatt tele-
fonmøter 4. mai og 18. mai om jordbruksforhandlingene. 
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2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2018: Årsmelding for M&R Bondelag 2017 
Styret godkjenner årsmelding for M&R Bondelag 2017 
 

SAK 2/2018: Regnskap for M&R Bondelag 2017 
Styret vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 70.410,17. Egenkapita-
len 1.1.2018 er kr 1.251.646,44 
 

SAK 3/2018: Arbeids- og tiltaksplan 2018-2019 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet 
 

SAK 4/2018: Budsjett for M&R Bondelag 2018 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet 
 

SAK 5/2018: Instruks valgnemnda i MR Bondelag 
Styret tilrår innstilling til vedtak i fylkesårsmøtet. Se side 18 
 

SAK 6/2018: Årsmøtet i M&R Bondelag 2018 
Styret vedtar program og sakliste, drøfter uttaler og forslag 
til redaksjonsnemnd for årsmøtet. 
 

SAK 7/2018: Vinnar av Aktivt Lokallag 2017 
Styret utpeker Ørskog Bondelag vinner av Aktivt Lokallag 
2017, som blir utnevnt på fylkesårsmøtet (Se omtale side 5) 
 

SAK 8/2018: Innspill til valgnemnda i NB 2018 
Styret sender brev til Norges Bondelag med vurdering av 
aktuelle kandidater. 
 

SAK 9/2018: Ny fylkesinndeling - Innspill til  
organisasjonsutvalget i Norges Bondelag 
Styret kommer med innspill i den åpne innspillsrunden til 
utvalgets endelige rapport som skal legges fram i oktober. 
 

SAK 10/2018: Søknad æresmedlemmer 
Etter søknad fra Molde Bondelag innstiller styret overfor 
Norges Bondelag at Martha og Oddvar Gunnerød blir ut-
nevnt som æresmedlemmer på årsmøtet i Molde Bondelag 
høsten 2018. 
 

SAK 11/2018: Forebygging og oppfølging av  
dyretragedier 
Styret har besøk av avdelingssjef for Mattilsynet Nordmøre 
og Romsdal, Magne Mo og veterinær Sandra Ledang, med 
orientering og drøfting om Dyretragedier - Forebygging og 
oppfølging, metodeutvikling og samhandling. Styret er 
positive til Mattilsynets initiativ til prosjektet for å avverge 
dyretragedier. Mattilsynet og Bondelaget sender ut felles 
informasjonsskriv til kommunene og til landbrukets øvrige 
organisasjoner (Se omtale side 36) 
 

SAK 12/2018: Uttale jordbruksforhandlingene 
Styret vedtar uttale for Møre og Romsdal Bondelag etter å 
ha behandlet forslaget til uttale i lag med representanter 
for samarbeidende organisasjoner i utvidet styremøte. 
(Hele uttalen – se side 9) 
 

SAK 13/2018: Oppsummering  
næringskonferansen og fylkesårsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføringa av konferansen og 
årsmøtet 2. og 3. mars 

SAK 14/2018: «Fagteam rovvilt» for  
fylkesbondelagene innenfor forvaltningsregion 6 
Fylkesstyret vedtar å etablere felles «Fagteam rovdyrfor-
valtning innenfor forvaltningsregion 6» sammen med Nord-
Trøndelag Bondelag og Sør-Trøndelag Bondelag, bestående 
av 1-2 tillitsvalgte fra hver av de tre fylkeslagene og en fra 
administrasjonen til hver av fylkeslagene. Fra Møre og 
Romsdal Bondelag oppnevnes rovviltansvarlig i fylkesstyret, 
Odd Bjarne Bjørdal og rådgiver Atle Frantzen. Se side 31 
 

SAK 15/2018: Gjennomgang av retningslinjer og 
arbeidsmåte i fylkeslaget 
Fylkesstyret har orientering og gjennomgang av retningslin-
jer for drift av fylkeskontor. Styret opprettholder tidligere 
praksis med delegering av ansvar og oppgaver på hele sty-
ret  
 

SAK 16/2018: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret foretar fordeling av representanter til utvalg, talsper-
soner og sentrale tillitsvalgte 2018/2019 - se lista side 3 
 

SAK 17/2018: Jordbruksforhandlingene 2018 
Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å inngå 
avtale i årets jordbruksforhandlinger. 
 

SAK 18/2018: Årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret og utsendingene fordelte innlegg og diskuterte sake-
ne som skal opp på årsmøtet på Lillehammer 6. og 7. juni. 
 

SAK 19/2018: Arbeidsplan høsten 2018 
Styret drøfter fylkesårsmøtets vedtatte arbeidsplan over 
tiltak og aktiviteter som er aktuelle å gjennomføre og følge 
opp høsten 2018. 
 

SAK 20/2018: Organisasjonskurs 
Styret vedtar at det holdes fire organisasjonskurs for tillits-
valgte i lokallagene i slutten av november. 
 

SAK 21/2018: Forslag til kandidater til faste  
utvalg i Norges Bondelag 2018/2019 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøfter aktuelle kandi-
dater til utvalg i Norges Bondelag, og foreslår Audun 
Skjervøy, Norddal, som medlem i grøntutvalget og Gunnhild 
Overvoll, Stranda, som medlem i miljø- og kvalitetsutvalget. 
 

SAK 22/2018: Økonomirapport pr 23. mai 2018 
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 23 mai legges 
fram for fylkestyret, som blir tatt til orientering 
 

SAK 23/2018: Årsmøterunden i lokallaga 
Med bakgrunn i gjennomføringskostnader ønsker styret å 
videreføre opplegget om å redusere kostnadene i forbin-
delse med avvikling av årsmøtene. Dette gjøres ved at sty-
remedlemmene begrenser sin deltakelse mest mulig til 
lokallag i eget nærområde, og ved at de ansatte i større 
grad stiller som fylkeslagets utsending. 
     På styremøtet 26 september har styret også flere drøf-
tings- og orienteringssaker i forkant av årsmøterunden: 
Tørkesommer, gjødselvareforskrift, videreføring arbeid med 
hjorteforvaltning, oppfølging driveplikt, videreføring av 
arbeid med rovdyr, beiteprosjektet, innspill på partipro-
grammene og Landbruk 21. 
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SAK 24/2018: Økonomirapport pr 25. september 
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 25. september 
legges fram for fylkesstyret, som blir tatt til orientering 
 

SAK 25/2018: Oppfølging i Møre og Romsdal av 
prioriterte saker 2018/2019 i Norges Bondelag 
Styret drøftet og ga kommentarer til hva som er gjort og vil 
bli gjort i fylkeslaget i de sakene som styret i Norges Bonde-
lag har prioriterte i arbeidsåret 2018/2019. 
 

SAK 26/2018: Kapitalutvidelse Matfestivalen 
Møre og Romsdal Bondelag tegner 5 aksjer a kr 1000, totalt 
kr 5.000. Samlet har Møre og Romsdal Bondelag da 6 seks 
aksjer i Den Norske Matfestivalen i Ålesund (Se side 51) 
 

SAK 27/2018: Innsamling av metallskrap 
Fylkesstyret stiller seg bak et initiativ til et prosjekt for å få 
en bedre og mer effektiv organisering av innsamling av 
gammelt skrap fra landbruksnæringa (Se omtale side 50) 
 

SAK 28/2018: Gjennomgang og oppsummering 
av årsmøterunden i lokallaga 
Gjennomføring av årets årsmøterunde har vært vellykket 
med fordeling av styremedlemmer på møtene. Det er nyttig 
og lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag hvert 
år. Det bør være praksis at det skal være besøk på alle års-
møter fra styret eller kontoret.  
 

SAK 29/2018: «Aktivt Lokallagsmidler» 2018 
Styret fordeler kr 194.552 i Aktivt Lokallagsmidler for 2018 
til lokallaga. Styret er imponert og svært glad for de mange 
gode aktivitetene som er i lokallaga på utadretta tiltak, 
tilbud til medlemmene og medlemsverving.  
 

SAK 30/2018: Innspill jordbruksoppgjøret 2019 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i drøftinga til styremøtene på nyåret. Arbeidsutvalget 
vurderer når utkast til uttale for jordbruksforhandlingene 
2019 skal sendes på høring til lokallagene for endringer av 
fylkeslagets utkast. Høringsfrist for lokallagene å svare på 
Questback og gi innspill til fylkeslaget er 15. februar 2019. 
 

SAK 31/2018: Evaluering av  
FARM landbrukskonferanse og ledermøtet 
Styret er godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen 
med et positivt helhetsinntrykk av FARM landbrukskonfe-

ranse og ledermøtet på Giske 2. og 3. november. Både 
faglig og sosialt ble det et vellykket ledermøte med mye 
faglig påfyll. Et godt program ga motivasjon og inspirasjon 
til arbeidet i Bondelaget. 
 

SAK 32/2018: Arbeidsplan og møtedatoer for 
fylkesstyret 1. halvår 2019 
Styret drøfter prioritering av saker, arbeidsplan og fastset-
ter møteplan for styret 1. halvår 2019. 
 

SAK 33/2018: Økonomirapport pr 6. desember 
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 6. desember 
legges fram for styret, som blir tatt til orientering. 
 

SAK 34/2018: Organisasjonsutvalgets innstilling 
Styret sender uttale til Norges Bondelags organisasjonsut-
valg om framtidig organisasjonsstruktur. Bakgrunnen er at 
regionreformen med endret fylkesinndeling og sammenslå-
ing av kommuner kan få konsekvenser for Bondelag  
(Se uttalen side 19) 
 

SAK 35/2018: Innspill om gjengroing og drift 
Styret drøfter innspill fra Halsa Bondelag om gjengroing og 
drift om at det ikke går så lang tid før relativt mye areal i 
mange kommuner, fylket samlet, og landet går ut av drift 
dersom utviklingen fortsetter slik som her. Fylkesstyret tar 
med seg innspillet i sitt arbeid med uttale til jordbruksfor-
handlingene 2019 (Se omtale side 38) 
 

 
Omvisning i Eidsvollsbygningen (bildet) og flere gardsbe-

søk sto på programmet da fylkesstyret i Møre og Romsdal 
besøkte Akershus Bondelag i oktober (Foto: Arild Erlien).

Fylkesstyret på besøk 
hos Rauma Ullvarefab-
rikk i desember. F.v. 
daglig leder Arnstein 
Digernes, Oddvar Mik-
kelsen, Monica Frisvold 
Vågan (BKL), Vegard 
Smenes, Marte Halvor-
sen, Tommy Røkkum 
(BU), Atle Frantzen, 
Odd Bjarne Bjørdal, 
Arild Sletta (Rauma 
Ullvarefabrikk) og 
Petter Melchior. 
(Foto: Arild Erlien) 
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3. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2018 
 

 
Fra møtet om uttale til jordbruksforhandlingene - 7. mars 2018 på Skarstua ved Molde 

Sittende foran f. v.: styremedlem Vegard Smenes, Averøy, org.-sjef Arnar Lyche, 1. vara Marte Halvorsen, Halsa, 
styremedlem Petter Melchior, Norddal, rådgiver Rose Bergslid og fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal. 

Stående bak f. v. Styremedlem Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, 
Hilmar Kleppe, Frei (M&R Sau- og geit), Arnold Hoddevik (Landbruksavdelinga M&R), Inge Martin Karlsvik, Eide 

(Landbruk Nordvest), Asbjørn Dahlen, Gjemnes (TYR M&R), Audun Skjervøy, Valldal (Grønttalsperson i M&R Bonde-
lag), Olav Håkon Ulfsnes, Aure (Nortura), Tormod Sylte, Fræna (Felleskjøpet Agri), Reidar Lindset, Vestnes (Norsvin) 

og Birgit Oline Kjerstad, Haram (TINE). (Foto: Arild Erlien). 
 
 

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet på styre-
møte i desember 2017 et første utkast til uttale for 2018, 
som var sendt lokallagene. Lokallagenes innspill -  Quest-
Back og skriftelige innspill - ble tatt inn i fylkeslagets uttale 
etter lokallagenes høringsfrist 19. februar. 
     Styremedlemmer og organisasjonssjef deltok på møter i 
lokallagene i forkant av fylkesstyrets behandling av uttalen. 
 

7. mars inviterte vi regionale samvirke- og landbruksorga-
nisasjoner til et utvidet styremøte. Representanter frå 9 av 
disse la fram sine viktigste saker og prioriteringer til jord-
bruksoppgjøret. Disse innspillene til uttalen ble lagt til 
grunn for styrets endelige behandling av uttalen. 
 

Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 7. mars: 
Birgit Oline Kjerstad, Haram       (TINE Midt Eigarutval Midt) 
Olav Håkon Ulfsnes, Aure  (Nortura, nestleiar i region Midt) 
Tormod Sylte, Fræna      (distriktsrådsleiar Felleskjøpet Agri) 
Hilmar Kleppe, Frei        (fylkesleiar M&R Sau- og geitalslag) 
Reidar Lindset, Vestnes       (tidlegare fylkesleiar Norsvin) 
Asbjørn Dahlen, Gjemnes         (fylkesleiar TYR M&R) 
Inge Martin Karlsvik, Eide     (styreleiar Landbruk Nordvest) 
Audun Skjervøy, Valldal   (grønttalsperson i M&R Bondelag) 
Arnold Hoddevik    (Fylkesmannen i M&R – observatør) 
 

Uttalen blir gjennomgått og godkjent av styret på e-post 
etter styremøtet før fristen 12. mars til Norges Bondelag. 

Også i år var det lagt opp til å svare på spørsmålene i stu-
dieheftet som høringsinnspill i QuestBack. Leder i lokallaget 
fikk tilsendt elektronisk link til svarskjema der svar og 
kommentarer kunne legges inn. 
 

Fylkeslaget mottok innspill til uttalen fra  
28 lokale Bondelag: 
Aure Bondelag, Austefjord og Bjørke Bondelag, Averøy 
Bondelag, Eidsdal og Norddal Bondelag, Fræna Bondelag, 
Gjemnes Bondelag, Halsa Bondelag, Hildre og Vatne Bonde-
lag, Hjørundfjord Bondelag, Hustad Bondelag, Liabygda 
Bondelag, Molde Bondelag, Rauma Bondelag, Rindal Bon-
delag, Skodje Bondelag, Smøla Bondelag, Stranda Bondelag, 
Sunndal Bondelag, Sunnylven Bondelag, Surnadal Bondelag, 
Sykkylven Bondelag, Todalen Bondelag, Valldal Bondelag, 
Vanylven Bondelag, Vestre Sunnmøre Bondelag, Ytre Ha-
ram Bondelag, Ørskog Bondelag, Ørsta Bondelag. 
 
Uttale frå 5 samarbeidende organisasjoner: Grøntutvalet 
Vest, Landbruk Nordvest, TYR, Sau og Geit, og Tine 
 
Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, sty-
remøter og medlemsmøter. Alle innspill ble kopiert, sendt 
ut, og gjennomgått til det utvida styremøtet. Fylkesstyret er 
igjen imponert over mange og gode innspill fra de lokale 
Bondelag i fylket og fra samarbeidende organisasjoner. 



10 

Uttale jordbruksforhandlingene 2018 
 

Oppsummering over mest prioriterte tiltakene 
Det er overproduksjon i mange produksjoner i landbruket 
og det er bare innenfor frukt- og grøntnæringen, kornpro-
duksjon og storfeproduksjon det fortsatt er gode markeds-
muligheter i det norske markedet. Landbrukets organisa-
sjoner har kommet med sine innspill, og, slik Møre og 
Romsdal Bondelag ser det, har ikke organisasjonene lagt 
fram tilstrekkelige forslag til tiltak som forbedrer markeds-
situasjonen. Å gjenopprette markedsbalansen der det er 
overproduksjon må ha høyest prioritet i årets jordbruksfor-
handlinger. Vi ser også en fare for framtidig overproduksjon 
på storfekjøtt og ser det som viktig at det utvises forsiktig-
het med ytterligere stimulerende tiltak. Det må tenkes 
langsiktig. 
 

For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i 
næringen, må inntektsmålet være å redusere inntektsgapet 
mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Inntekts-
forskjellene mellom ulike produksjoner må også utjevnes. 
Hvis vi ikke får til en god avtale, bør vi heller ikke inngå 
avtale. Selv om regjeringen skulle legge mye penger på 
bordet, bør vi ikke inngå avtale dersom innretningen på 
budsjettmidlene ikke kommer små og mellomstore bruk til 
gode. Bonden må kunne ha levelig inntekt av ett årsverk 
arbeid uansett produksjon. 
 

Tydelig satsing på kanaliseringspolitikken og prioritering av 
distriktsjordbruket må være avgjørende. Landbrukspolitik-
ken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt å 
bruke lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer, og da 
trenger vi mer budsjettmidler. Med nedgang i fôrproduk-
sjonen, må vi stimulere til økt arealproduktivitet. Utvikling-
en i flere produksjoner viser at det fortsatt er behov for å 
prioritere vestlandsjordbruket både med struktur- og dis-
triktsvirkemidler. 
 

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

og fornying av driftsapparatet. 

 Økning av storfekjøttproduksjon må skje utenfor 
kornområdene. 

 Markedsbalansering i alle produksjoner 

 Ei sterk satsing på velferdsordningene 
 

Pris 
Importvernet må styrkes. Selv om dette er påpekt gjentatte 
ganger, har det motsatte skjedd. Vi tåler ikke enda mer 
svekkelse i importvernet. Handlingsrommet som tollvernet 
gir må utnyttes. Målprisendringer må skje i samsvar med 
markedsregulator sine anbefalinger. For å kunne ta ut øns-
ket pris er balanse i markedene helt avgjørende. Styrking av 
markedsbalanseringsordningene må prioriteres høyt. 
 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler skal brukes til å utjevne driftsvansker som 
størrelse, område og produksjon. Utviklingen i produksjon 
og inntekter i vestlandslandbruket viser at det er nødvendig 
å øke bruken av budsjettmidler i disse distriktene. 
 

Vi ser i noen områder en utbredt praksis med leie av store 
arealer som drives svært ekstensivt mens andre som treng-

er mer jord ikke får leid eller kjøpt tilleggsjord. Vi foreslår 
20 prosent innstramming i avlingskrav for å utløse arealtil-
skudd. Det vil si flere husdyr per dekar areal i drift eller økt 
krav til dokumentert salg av fôr. Underdekning på storfe-
kjøtt må innebære mer budsjettmidler til beite. Velferds-
ordningene må styrkes kraftig. 
 

Beiting og kulturlandskapspleie kommer reiselivet til nytte 
og det burde derfor være mulig å hente budsjettmidler 
også fra andre departement. Det bør også diskuteres om 
aktører i andre næringer som har fordeler av landbrukets 
landskapspleie, bør være med å finansiere landbrukspolitik-
ken. For eksempel passasjeravgift ved cruisebåtanløp. 
 

Selv om løsdriftskravet er utsatt til 2034 er det fortsatt stort 
behov for å følge opp med en flerårig og forutsigbar inves-
teringspakke for ombygging utenfor jordbruksavtalen. Vi er 
usikre på om det var en glipp i 2015 eller om det var bevisst 
at flere krav i holdforskriften for storfe fortsatt slår inn i 
2024, og i praksis vil gjøre det nødvendig med store og 
kostnadskrevende ombygginger i flere båsfjøs. Vi ber om at 
det blir vurdert om også disse kravene utsettes til 2034. 
 

Struktur 
Det skal være gårdens eller områdets ressurser som skal 
legges til grunn for driftsomfanget. For å berge og utvikle 
landbruket på Vestlandet må det bli inntektsøkning og 
målrettede investeringer på små og mellomstore bruk. 
Møre og Romsdal Bondelag mener det er riktig å styrke 
strukturdifferensieringen i husdyrtilskuddene. Det bør stil-
les krav til at arealgrunnlaget er i rimelig nærhet til drifts-
senteret. Styrking av beitetilskuddene vil bremse struktur-
utviklingen. Taket for husdyrtilskudd reduseres fra kr 
560 000 til kr 400 000. 
 

Driftsvansker 
Det er viktig å få plass et driftsvansketilskudd. Vi mener 
fortsatt at Vestfold Bondelags forslag fra i fjor om et enkelt 
skiftetillegg kan være gjennomførbart. Et tilskudd til skifter 
under 10 daa kan være en annen løsning. Den nye rappor-
ten om driftsvansketilskudd gjør kompliserte vurderinger 
for å finne helt rettferdige løsninger. Våre to forslag er ikke 
fullstendig rettferdige men vil bidra i riktig retning. Vi vil 
peke på at skiftestørrelse og utforming av areal samt av-
stand mellom skifter er utfordringer som møter mange 
vestlandsbønder og som ikke er godt nok ivaretatt gjennom 
andre ordninger. 
 

Distrikt 
Areal- og driftstilskudd til melk og ammeku i sone 5-7 må 
styrkes ytterligere. Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt 
og de ulike frakttilskuddene er svært viktige. Distriktstil-
skuddet er målrettet ned på gardsnivå og med garantert 
distriktsvirkning og bør være et av de prioriterte tiltakene. 
Distriktstilskuddet er knyttet til faktisk levert produkt og 
kompenserer kostnadene etter mengde. Distriktstilskuddet 
imøtekommer derfor også de litt større brukene i forhold til 
kostnadene som følger med produksjonsomfanget. Dess-
uten har det ikke kostnadsdrivende effekt på leiejord slik 
som arealtilskudd. 
Er avgjørende med god lønnsomhet på små og mellomstore 
bruk som bruker de norske grovfôrressursene der de er. 
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Grovfôr og beite 
Vi ønsker at større del av fôret til drøvtyggere skal være 
grovfôr. For å få dette til er det viktig at økonomien i hus-
dyrproduksjonen er god. Det å dyrke godt grovfôr koster. Vi 
nevner drenering, beitedrift, fornying av eng og ikke minst 
arbeidskraft. For å stimulere til økt avlingsnivå og kvalitet 
foreslår vi et gjenleggstilskudd. Skal vi utnytte norsk grovfor 
og korn best mulig er det ikke fornuftig å øke ytelsen i 
melkeproduksjonen ytterligere. 
 

Det er fortsatt behov for økning i beitetilskuddene. 
 

Fôropptakskravet på 50 % beitegras ved tildeling av beite-
tilskudd må reduseres. Kravet kan virke mot sin hensikt. Det 
bør innføre graderte satser for ulik lengde på beitesesong-
en. For eksempel 50 % tilskudd ved 8 uker, 100 % for 12 
uker og 120 % for 16 uker. Forslaget gjelder for vårt områ-
de, og kan være annerledes i andre deler av landet. 
 

Korn og kraftfôr 
Kornprisen bør opp mer enn kostnadsøkningen, men de 
som er avhengige av kraftfôr må få kompensert for en del 
av de ekstra utgiftene. Økt pris på kraftfôret gjør at egen 
grasproduksjon får større verdi. På nåværende tidspunkt er 
det vanskelig å ta ut fôrkornprisøkning oppover i verdikje-
den. Heving av kornøkonomien bør komme på produsert 
mengde og kvalitet, ikke minst for å øke total produksjon. 
Utnytt handlingsrommet innenfor dagens tollvern for å 
stimulere norsk matkornproduksjon. Fraktstøtteordningene 
for korn og kraftfôr må styrkes. Vi foreslår å innføre et nytt 
arealtilskudd – til olje- og proteinvekster. Dette må være så 
stort at det er lønnsomt på linje med korn. 
 

Næringsutvikling og kapitaltilgang 
Den totale potten for investeringsmidler må økes vesentlig. 
Det må målrettes mot: 

 Små og mellomstore melkebruk 

 Storfekjøttproduksjon i sone 5-7 

 Investeringer som følge av ny gjødselvareforskrift. 

 Investeringer i frukt og bærdyrking. 

 Investeringer knyttet til lokalmat og reiseliv basert 
på gardens ressurser. 

 

Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmas-
sen på grunn av stort etterslep. Det er også investeringsbe-
hov for å tilpasse beitekravet i løsdriftsfjøs. Bruksutbygging 
må i større grad tilpasses driftsgrunnlaget i nærområdet. 
 

Selv om løsdriftskravet ble utsatt må investeringspakke på 
plass snart. Investeringsfond må innføres, eventuelt med 
prioritering av miljø- og klimatiltak. Det er viktig at de fyl-
kesvise tildelingene er så stor at maksrammene for tilskudd 
kan utnyttes. Fylkene må ha reell styringsmulighet over 
bruken av midlene slik at det f.eks kan prioriteres høyere 
tilskuddssats til mindre fjøs. Det bør vurderes om maksimal 
støttesats må økes ytterligere for å muliggjøre investeringer 
i små fjøs. 
 

Miljøvirkemiddel 
I klimadebatten må det være aksept for at biologiske pro-
sesser nødvendigvis fører til et brutto utslipp av klimagas-
ser. Dette må ikke få overskygge det faktum at bruk av 
fossilt karbon er hovedkilden til menneskeskapte klima-

endringer.  Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets 
og nitrogenets kretsløp. Klimatiltakene i landbruket må 
derfor stimulere til større utnyttelsesgrad av karbon og 
nitrogen i produksjonen siden det er helt avgjørende for 
landbrukets klimabelastning. All biologisk aktivitet gir CO₂-
utslipp, men samtidig skjer det naturlige motreaksjoner 
som innebærer CO₂-binding. 
 

Vi foreslår et klimatilskudd på 50 % av kostnad til omgra-
ving av allerede dyrket myr. 
 

Drenering er et effektivt klimatiltak. Det må gis tilskudd på 
50 prosent av godkjent kostnadsoverslag. 
 

Vi må også få inn ei ny ordning med tilskudd til nydyrking – 
30 % av kostnad. Dette er nødvendig for å produsere nok 
grovfôr. 
 

Tilskudd til mer effektiv og klimavennlig lagring og spred-
ning av husdyrgjødsel er også et viktig tiltak. Dersom man 
skal få gjennomført målsettingen om at 30 % av husdyr-
gjødsla skal utnyttes til biogassproduksjon er det i vårt 
distrikt nødvendig både med tilskudd til frakt av gjødsel inn 
til anlegg og biorest ut, eller det må utvikles metoder som 
gir lønnsomhet i mindre anlegg. De store transportavstan-
dene i våre distrikter vil i seg selv bli en klimabelastning. 
Toppfinansiering av biogassanlegg har vist seg å være kre-
vende. Tilgang på risikokapital til etablering kan være et 
tema i forhandlingene. Vi vil peke på at som kostnadseffek-
tivt klimatiltak er vi i tvil om en slik satsing på biogasspro-
duksjon er god. Enklere tiltak som tak eller flytedekke over 
åpne lager vil kunne gi nesten samme effekt til lavere pris 
og i tillegg redusere mengde gjødsel som skal transporte-
res. 
 

Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. 
Økning i produksjonen er viktig for å demme opp for import 
og for ta ut inntektspotensialet. For å øke både legitimite-
ten og produksjon må tilskudd i større grad stimulere pro-
duktivitet. Vestlandet har forutsetninger for å produsere en 
stor andel av frukt og grønt, samt kjøtt og melk, men skal vi 
øke økologisk produksjon, må staten være villig til å bruke 
midler på dette. 
 

Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Øre-
merkede midler til ferie- og fritidsavløsning må videreføres. 
Taket må heves til kr 100 000. Eventuelt kan det økes til 1 
grunnbeløp i folketrygden og slik følge kostnadsutviklingen 
videre framover. Det er i dag Norske Landbrukstjenester 
som garanterer for beredskapen ved sykdom hos bonden. 
Først og fremst gjennom landbruksvikarordningen, men og 
ved bruk av ordinære avløsere. I begge tilfeller er det nød-
vendig med et visst volum ferie og fritidsavløsning for å 
kunne tilby beredskap ved sykdom. 
 

Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 
med andre næringer. Det er spesielt viktig for å styrke re-
krutteringen. Samdriftsmedlemmer og ektefelle må kunne 
ta sykdomsavløsning for hverandre. Sykeavløsningen må 
dekke faktiske kostnader. Dagsatsen må heves til kr 2000. 
Nye brukere bør få halvt avløsertilskudd første driftsår, 
uten krav til dokumentasjon. 
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Sauebonde og fylkesstyremedlem Odd Bjarne Bjørdal, 

Ørsta, var blant innlederne på næringskonferansen i mars 
(Foto: Rose Bergslid). 

 
 

Administrasjonen av velferdsordningene må forbedres. Det 
bør nedsettes en partssammensatt gruppe som går gjen-
nom barsels-, fødsels- og sykeordningene. Og som skal 
arbeide med regelverk, saksbehandling og tilskuddssatser. 
Det må bli slutt på avkorting av tilskudd ved sykdom på 
grunn av annen lønnsinntekt. 
 

Kjøtt og egg 
Svin: 
Første prioritet er å bevare og utvikle markedsregulerings-
mulighetene. Ikke øk målpris. Viktig å forsterke økonomisk 
kompensasjon ved sanering og helsefremmende tiltak. 
Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemiljøene i 
distriktet, og bør styrkes. Økt dyretallsstøtte for de første 
purkene og for de første slaktegrisene. Dette vil styrke 
svinenæringa i distriktene. Det er også viktig at innfrakttil-
skuddet på slakt blir økt. En bør se på mulighetene for å 
stoppe bruk av engangspurker. 
 

Storfe: 
Selv om det ikke er målpris på storfekjøtt, må pris til bonde 
opp. Det er fortsatt rom for noe økning i storfekjøttproduk-
sjon, både fra melkebesetninger og fra ammekuproduksjo-
nen. De typiske grasdistriktene må prioriteres enda mer 
enn i fjor, og det må et tydeligere strukturelement inn i 
tilskuddene i ammekuproduksjonen. Distriktstilskuddet 
storfekjøtt og innfrakttilskuddet på slakt må økes i område-
ne med svakest produksjons- og inntektsutvikling. Tilskudd 
til avlsarbeid innen kjøttfe må økes betraktelig, spesielt for 
å avle fram dyr som utnytter grovfôr og beite godt.  Tiroler 
Gråfe må tas med som godkjent ammekurase i melkebe-
setninger. 
 

Vi foreslår en økning i sats på driftstilskudd ammeku til 
5000 pr ku for de første 25 i sone 5-7. For kyr over nr 25 
økes satsen til 4000. I øvrige soner heves satsen til 3500 for 
de første 25 og reduseres til 2500 for ku nr 26-40. Taket for 
soner 5-7 heves fra 145280 til 165000 som da nås ved 35 
kyr. I sone 1-4 reduseres taket fra 131200 til 125000. Resul-
tatet av dette vil bli en økt stimulans til å spre ammekupro-
duksjonen mer ut i distriktene og redusert stimulans til 
store besetninger i kornområdene, men bedre økonomi i 
små besetninger som utnytter beiteressurser uten å legge 
beslag på kornjord. 

Vi foreslår videre at det generelle beitetilskuddet økes til kr 
400 pr dyr og utmarksbeitetilskuddet til kr 750 pr dyr i hele 
landet og at krav om andel av fôropptak reduseres for å få 
generelt beitetilskudd til melkekyr, som omtalt tidligere. 
 

Vi foreslår at kvalitetstilskuddet får ny inndeling. Klasse O+ 
fjernes som grense for tilskudd. Klasse O får en økning på kr 
1,50 mens klasse R- og bedre får sats kr 8,00. Dette vil trolig 
føre til mindre press i retning intensiv fôring med kraftfôr 
på lette raser og reduserer andelen feite slakt. Tunge kjøtt-
feraser har svært høy andel slakt i R- og bedre uten hard 
fôring. Vi foreslår videre at grensen for fettklasse for å kun-
ne motta kvalitetstilskudd senkes en klasse. 
Vi vil oppfordre om at det vurderes å innføre andre objekti-
ve kriterier for kvalitet i tillegg til EUROP klasse. Aktuelle 
kriterier for spisekvalitet kan være fettmarmorering og 
skjæremotstand som er brukt en del som oppgjørskriterier i 
andre land. 
 

Sau: 
Det må arbeides målrettet for å oppnå markedsbalanse. 
Det kan ikke få herske tvil om at andre enn markedsregula-
tor også kan fremme tiltak for å balansere markedet. 
Økonomien i saueholdet trenger et løft på tross av stor 
vekst i produksjonen de siste årene. Veksten har kommet 
som resultat av at mye av økonomien nå ligger på leverte 
lam. Dersom vi skal løfte økonomien uten å stimulere økt 
produksjon må vi flytte penger fra lammeslakt til utmarks-
beite og til vinterfôra dyr. Vi foreslår en økning på 100 kr 
for utmarksbeite og foreslår å øke kravet til beitetid på 
utmark til 8 uker. Det kan innføres en grense på at inntil 
500 lam per besetning kan få lammeslakttilskudd. Fettgren-
sen senkes en klasse. 
Vi foreslår også å gjeninnføre trappetrinnene i husdyrtil-
skuddene som før men korrigert for at påsettlam er med 
dvs. 126, 252 og opp til 378 vinterfôra. Frigjorte midler fra 
kvalitetstilskudd og fra husdyrtilskudd for dyr over 378 blir 
lagt over til husdyrtilskudd til de første 126 vinterfôra. Sau-
ens rolle som landskapspleier må verdsettes høyere, mens 
store besetninger og høy produktivitet må verdsettes noe 
lavere. 
Markedssituasjonen på lam tilsier liten/ingen prisøkning. 
Forsking og tiltak som kan minske tap av beitedyr i utmarka 
må styrkes. 
 

Det er nødvendig med en streng forvaltning av rovviltbe-
standene. Tapene har gått betydelig ned og optimismen i 
sauenæringa har økt i prioriterte beiteområder der rovvilt 
blir tatt ut. I yngleområdene er utviklingen motsatt. 
 

Geit: 
Oppfôring av kje kan være en stor ressurs. I dag gis det 
tilskudd på kr 300 til kje over 3,5 kg. Vi ønsker å øke til-
skuddet til kr 500 per kje med vektgrense 5 kg. 
 

Egg: 
Det er svært viktig at distriktstilskuddet på egg ikke blir 
ytterligere redusert. 
 

Grønnsaker, frukt, bær og potet 
Det er stor underdekning av norsk frukt og bær. Det er stort 
behov for investeringer i fruktnæringa. 
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Vestlandet har stort potensial i økning i produksjon av frukt 
og bær, men det vil kreve en økning i distriktstilskudd og 
mer investeringstilskudd. Driftsvansketilskudd må inn også 
her for å kompensere for ulempene som er på Vestlandet. 
Økning i RMP-midler til bratt areal vil også virke positivt. 
 

Industribærdyrkingen på Vestlandet er under stort press. 
Derfor er det høyt prioritert å gi et ekstra tilskudd til in-
dustrijordbær med kr 5 per kg. Sortsutviklingsprosjekt for 
industrijordbær må få målretta støtte. Det er viktig med 
norsk produksjon av plantemateriale og avlsarbeidet må få 
tilført mer ressurser. Økte midler til rådgivning gjennom 
NLR er også viktig. Spesielt med tanke på tilpasning til end-
ret klima. Norsk planteproduksjon må settes i stand til å 
møte en eventuell konkurranse fra importerte planter. Vi 
må ikke stelle oss slik at sorter som gir norsk produksjon 
konkurransekraft, forsvinner. 
 

For å unngå resistens er det viktig å få inn nye plantevern-
middel gjennom «minor use-ordningen». Finansiering av 
«minor use» må komme via dagens plantevernmiddelavgift. 
 

Melk 
Det er avgjørende at jordbruksforhandlingene tar hensyn til 
sannsynlig framtidig markedsnedgang på melk når eks-
portstøtten på Jarlsberg fases ut. Vi ser i tillegg svikt i det 
innenlandske salget. Inntektsforskjellen mellom små og 
store bruk har økt mye de siste årene. Inntektene i melke-
produksjonen på Vestlandet er lavere enn gjennomsnittet i 
landet, nedgangen i antall melkeproduksjonsbruk er større 
enn i resten av landet, og investeringstakten er lavere enn i 
resten av landet. Små og mellomstore bruk i distriktene må 
få en betydelig økning av budsjettmidler, både til drift og 
investeringer. Økning i driftstilskudd melk i de tre vest-
landsfylkene og økt sats i husdyrtilskudd for de første 25 kyr 
er prioriterte virkemidler. 
 

Det er viktig å se på tiltak som stimulerer avsetningen av 
geitemelk og geitekjøtt for å styrke produksjonsmiljøet. Det 
er et stort potensial i produkter av geitemelk. Dette må 
utnyttes bedre markedsmessig. Geiteholdet bør styrkes 
gjennom styrket beitetilskudd og økt grunntilskudd. Opp-
kjøpsordninga for geitemelkkvoter må målrettes. Dagens 
ordning har kun prisdrivende effekt. 
 

Utvalget som utredet framtidig reglement for produksjon 
på flere kvoter konkluderte ikke. Det er svært viktig at det 
blir tatt kontroll med den galopperende prisstigningen på 
melkekvoter. Kvotekjøp og kvoteleie gjør nå at de aktive 
melkeprodusentene tappes for store pengesummer hvert 
år. Disse verdiene går ut av næringa til passive eiere. Høge 
kostnader til kvote gjør terskelen vesentlig høyere for folk 
som ønsker seg inn i næringa og for etablerte produsenter 
som ønsker å utvide og modernisere sin drift. Vi ber om at 
melkekvoteordningen blir grundig vurdert i forkant av jord-
bruksforhandlingene. Hovedprioriteten er å sikre at kvote-
ordningen består over tid. 
Så fremt det ikke setter kvoteordningen i fare ønsker vi at 
det blir vurdert å øke statens andel ved kvotesalg, innføre 
forkjøpsrett til kvote for den som har leid kvoten mer enn 
fem år, forbud mot kjøp av kvote for andre enn aktive leve-
randører, forbud mot framleie av kvote unntatt etter søk-
nad i forbindelse med sykdom eller bygging/ombygging av 
fjøs. Andre mer effektive og inngripende tiltak kan også 

vurderes. De aktive bøndene må prioriteres. Det kan vurde-
res en reduksjon av kvotetaket tilpasset kapasiteten til en 
melkerobot. Dette må ikke gis tilbakevirkende kraft. 
Det er viktig at frigjorte midler i prisutjevningsordningen 
(PU) blir benyttet til å styrke konkurransekrafta til norsk 
melk. TINE ber om at avtalepartene endrer prisgrensa for 
generelle tollnedsettelser fra 5 prosent til 10 prosent, slik 
som for korn og kjøtt. Vi mener markedsregulators anbefa-
ling om målpris skal følges. 
 

Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Hardere beskatning på kapitalinntekter innført i 2005 må 
fjernes fordi dette slår spesielt hardt ut for personlig næ-
ringsdrivende og i særdeleshet jordbruk. Det er nødvendig 
med forutsigbarhet og stabilitet i pensjonsspareordninger. 
Salg av tilleggsjord til bruk i aktiv drift skal være fritatt for 
beskatning. 
Det bør etableres en ordning med fondsavsetning til inves-
teringer etter modell av skogbruket. Et slikt fond kan priori-
teres til miljø- og klimatiltak. 
 

Forskning og utvikling 
I arbeidet med regional og nasjonal landbruksmelding i 
2017 ble det avdekket et behov for oppdaterte kunnskaper 
om verdiskapning som kan brytes ned på regionalt og 
kommunalt nivå. Kloke beslutninger og strategiske veivalg 
er til enhver tid avhengig av oppdatert kunnskap. 
 

I klimadebatten behøver vi økt kunnskap om effekter av 
ulike driftsmåter. Internasjonale modeller gir ofte uriktige 
beregninger under norske forhold. Både i forhold til myr-
dyrking og rødt kjøtt får vedtatte sannheter feste seg på 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for nye og 
bedre beregningsmetoder, kunnskap om hvordan ulike 
driftsmåter utnytter næringsstoffene og omgraving av myr 
som dyrkningsmetode. 
 

Landbruket må engasjere seg i forskning innen vår sektor. 
Norge kan også være et foregangsland innen teknologiut-
vikling både innen robotisering, lettere maskiner som fung-
erer i vått klima og bratt terreng, og ikke minst innen dyre-
helse og dyreovervåkning. 
 

Etablering av selskaper som skal omsette ideene til salgs-
produkt er ofte svært krevende. Bedre tilgang på risikokapi-
tal for gründerne etter forskningsprosjekter og utviklingsar-
beid er nødvendig. 
 

Annet 
 Birøktnæringa trenger få økt produksjonstilskudd med 

kr 200 per kube slik at inntektene fra denne produk-
sjonen kan nærme seg resten av landbruksnæringa. 

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

 Det er behov for midler til økt nyplanting til skog. 

 Økte midler til skogdrift i bratt terreng – taubanedrift. 

 Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 

 Ett årsverk i landbruket er 1840 timer. Dette er be-
grunnet i kort arbeidsveg. Landbruket stiller stadig 
sterkere krav om oppfølging. Bonden er ansvarlig for 
dyr og gård, både dag og natt, hverdag og helg. Det 
bør være ulempe nok til å sette timetallet for et års-
verk til 1750 timer, likt andre arbeidstakere. 
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4   Organisasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstall 2018 
 

Medlemsutvikling 2010-2018   og medlemstall pr. 31. desember 2018 
 

M&R Bondelag Antall pr. 
31.12.2010 

Antall pr. 
31.12.2016 

Antall pr. 
31.12.2017 

Antall pr. 
31.12.2018 

Endring 
i 2018 

Nye 
i 2018 

Vanylven Bondelag 97 78 80 74 -6 0 

Rovde Bondelag 25 27 28 25 -3 0 

Vestre Sunnmøre Bondelag 86 80 75 71 -4 4 

Volda og Dalsfjord Bondelag 57 61 62 60 -2 2 

Austefjord og Bjørke Bondelag 75 65 63 63 0 2 

Ørsta Bondelag 106 101 98 91 -7 1 

Hjørundfjord Bondelag 63 64 61 58 -3 2 

Ørskog Bondelag 38 31 31 40 9 10 

Eidsdal og Norddal Bondelag 52 49 48 48 0 0 

Valldal Bondelag 62 55 53 51 -2 0 

Stranda Bondelag 61 57 55 58 3 6 

Sunnylven Bondelag 69 67 67 66 -1 1 

Liabygda Bondelag 21 21 20 19 -1 1 

Stordal Bondelag 30 28 28 28 0 0 

Sykkylven Bondelag 103 91 99 97 -2 6 

Skodje Bondelag 56 55 59 60 1 6 

Giske Bondelag 52 55 61 60 -1 2 

Hildre og Vatne Bondelag 37 44 41 37 -4 2 

Ytre Haram Bondelag 38 41 44 46 2 2 

Molde Bondelag 118 123 131 134 3 9 

Vestnes Bondelag 129 126 126 119 -7 3 

Rauma Bondelag 172 166 166 167 1 5 

Nesset Bondelag 91 81 78 76 -2 3 

Midsund Bondelag 27 22 23 25 2 2 

Harøy og Fjørtoft Bondelag 19 17 18 19 1 1 

Gossen Bondelag 46 50 51 51 0 3 

Fræna Bondelag 141 137 134 136 2 5 

Hustad Bondelag 97 84 84 87 3 4 

Eide Bondelag 76 74 75 70 -5 2 

Averøy Bondelag 148 142 137 134 -3 2 

Frei Bondelag 19 25 21 23 2 4 

Gjemnes Bondelag 174 157 152 149 -3 4 

Straumsnes-Tingvoll Bondelag 164 169 168 166 -2 2 

Sunndal Bondelag 170 164 162 158 -4 3 

Surnadal Bondelag 193 212 211 213 2 8 

Todalen Bondelag 36 40 40 40 0 1 

Rindal Bondelag 199 199 199 200 1 5 

Aure Bondelag 127 127 123 120 -3 3 

Halsa Bondelag 83 71 66 65 -1 1 

Smøla Bondelag 66 53 50 53 3 2 

Direkte Medlem i Fylkeslaget 3 5 5 3 -2 0 

Totalt 3 434 3 314 3 293 3 260 -33 119 
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4.2. Organisasjonssaker 
 

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

MEDLEMSTAL 
Ved årsskiftet var medlemstalet 3.260, som er 33 færre 
enn året før. 

Totalt vart det i 2018 innmeldt 119 nye medlemmer  

(141 nye i 2017, 151 nye i 2016 og 142 nye i 2015). 
Av totalt 3.260 medlemmer var det: 

 1.537 medlemmer med bruk (1.539 året før) 

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

M&R  har 2.455 gardsbruk som søkte om produksjonstilskot 
siste året. 1.537 av desse bruka er medlemsbruk i Bondela-
get - organisasjonsprosent på 62,6 prosent. 
 

MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga i M&R er for svak også jamført med 
samanliknbare fylker. Sjølv om vi i fjor hadde 119 nyinn-
meldte medlemmer, har vi ein netto nedgang på 33 med-
lemmer. 
     Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert sak i 
heile organisasjonen som tema på møter og kurs, årsmøtet 
og leiarmøtet. Innmeldingsskjema vert utsendt i ulike brev 
og lagt ut på møter. Medlemsverving er sett opp som sak 
på alle fylkesstyremøta. 
     Møre og Romsdal er blant dei dårlegaste fylka i landet 
når det gjeld medlemsutvikling. Dette er IKKJE ein plass vi 
er nøgd med å ha. Når fylkeslaget berre har som medlem-
mer vel 60 prosent av alle bønder i Møre og Romsdal som 
nyt godt av Bondelagets arbeid med jordbruksavtalen, 
grunneigarsaker, skatt, avgift, lover m.m, er målet å auke 
medlemstalet endå meir. 
     Medlemsoversikta (Kap 4.1) viser at fleire lokallag har 
fått mange nye medlemmer. Fylkesstyret vil spesielt nemne 
Ørskog Bondelag, som siste året har hatt ein god og målret-
ta verveinnsats. 
     Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive 
brukarar som medlemmer. Fylkeslaget må fokusere meir på 
å få tak i fleire av dei uorganiserte. Det er eit godt argument 
at Bondelaget forhandlar fram betydelege resultat for bøn-
dene. Eit høgt og stabilt medlemstal gir auka forhandlings-
styrke og påverknadskraft. 
     Etter initiativ frå styremedlem Marte Halvorsen var det i 
februar sendt ut oppmoding til alle lokallag om å verve eit 
nytt medlem før fylkesårsmøtet i mars. Det vart også sendt  
ut nokre punkt som kan vere nyttig å ta med seg for å syn-
leggjere kva bonden bidreg med. 
     November var utpeika som vervemånad i Bondelaget. 
Møre og Romsdal nådde ikkje målet som var sett, men vi  
fekk 16 nye medlemmer denne månaden. 
     Norges Bondelag hadde i mars og april ei runde med 
telefonverving. Eit firma var engasjert. Det var plukka ut 
unge bønder som målgruppe. I Møre og Romsdal vart 53 
personar oppringt. Av desse 6 nye medlemmer (5 bruks-
medlemmer og 1 personleg medlem). 9 personer svarte at 
de kanskje blir medlem seinare, 30 personar var ikkje inte-
ressert og 8 personar var medlem i Småbrukarlaget. 

Kontramelding 
Fylkeskontoret fekk i februar oppseiing frå medlem. Men ei 
veke etterpå kom kontramelding: «Nå har jeg nok en gang 
sjekket med Gjensidige ang. forsikringsfordeler ved med-
lemskap i Bondelaget og funnet ut at jeg taper ved utmel-
ding. Så dere kan beholde meg et par år til! (Kontingenten 
er betalt… )» 
 

LOKALLAG 
Det er ved årsskiftet 40 lokale bondelag i fylket, som er det 
same som året før.  
     I 8 kommunar er det fleire enn eitt lokallag. 
     Fylkeslaget har 7 kvinnelege lokallagsleiarar, det same 
som året før.  
     Etter årsmøterunden hausten 2018 er det registrert ny 
leiar i 10 lokale Bondelag; Rovde, Eidsdal og Norddal, 
Stranda, Vestnes, Nesset, Fræna, Eide, Surnadal, Rindal og 
Halsa. 
     Ingen lokallag har på årsmøta i haust slått seg saman. 
Men fleire lokallag har drøfta samanslåing når ny kommu-
nestruktur trer i kraft frå 1. januar 2020. 
     Årsmøtet i Valldal Bondelag vedtok å slå seg saman med 
Stordal Bondelag, og venter no på at Stordal Bondelag skal 
gjere det same vedtaket. 
     Rindal Bondelag er med i meldingsåret 2018 for M&R 
Bondelag, men er frå 1. januar 2019 overført til Sør-
Trøndelag Bondelag, etter at Rindal kommune frå same 
dato vart ein del av Trøndelag fylke. Overføringa av Rindal 
Bondelag skjer i samsvar med vedtektene til Norges Bonde-
lag § 18: Fylkesbondelag: Lokale bondelag i et fylke skal 
sluttes sammen til fylkesbondelag. 
     Kvar haust både før og etter årsmøterunden har fylkes-
styret ein gjennomgang av situasjonen i lokallaga. 
     Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 
fleire år skal slå seg saman med nabolag, slik at medlemene 
får dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lovene 
plikter lokallaga til å halde årsmøte kvart år og stille eit 
styre. 
     Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fast-
sette satsar for m.a. betalande medlem og prosent av inn-
betalt kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde 
årsmøte siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og 
overført til aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 
 

ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Frist for å halde årsmøte i lokale bondelag er 1. november 
kvart år. Fylkeslaget oppmodar om å halde årsmøtet så 
tidleg som mogleg om hausten. Styret ser på lokale årsmø-
ter som ein viktig arena for meiningsutveksling mellom 
medlemmer og signal frå lokallaga inn til fylkesstyret. 
     På styremøtet i september vart fylkesstyret og tilsette 
ved kontoret fordelt for deltaking i årsmøta. På grunn av 
stram økonomi vart dei også i år fordelt på årsmøter i eige 
nærområde. Slik sparte vi reiseutgifter og møtegodtgjøring. 
Resterande lokallag fekk besøk av ein kontortilsett. 
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     På styremøtet 4.-5. oktober var det gjennomgang av 
aktuelle tema og ferdigstilling av plansjar til bruk for fore-
drag på årsmøta. 
     Lista over deltaking vart sendt lokallaga i september 
saman med meldingsskjema om val, rapport lokallagsarbeid 
og aktivitetsmidlar, forslag på innkalling og sakliste til års-
møte, adresseetikettar og medlemslister. 
     Fylkeslaget har ved årsskiftet oversikt over årsmøter i 37 
lokallag 
     Fylkeslaget sin nye praksis med å sende ut på førehand 
deltaking på årsmøtet verkar positivt for gjennomføring av 
årsmøterunden i M&R Bondelag. 
     På styremøtet 12. og 13. desember ga alle styremed-
lemmer og tilsette ei oppsummering frå møta dei hadde 
vore på, og refererte saker og tema som hadde vore drøfta. 

Fylkeslaget deltok på 35 møter og møtte 36 lokallag: 
 Oddvar Mikkelsen  (4 årsmøter),  

 Gunnhild Overvoll  (5 årsmøter),  

 Odd Bjarne Bjørdal  (4 årsmøter),  

 Petter Melchior   (1 årsmøte),  

 Vegard Smenes   (3 årsmøter),  

 Marte Halvorsen   (4 årsmøter),  

 Arnar Lyche   (11 årsmøter),  

 Rose Bergslid   (3 årsmøter). 
 

ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 
arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-
plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 
     Fylkeslaget peikte i haust på nokre saker alle lokallag bør 
gjennomføre i løpet av året: 
1. Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fagmøte, 
utferd, bondekafé)  
2. Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksforhand-
lingane minst kvart andre år)   
3. Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 
kontakt politikarar el. media)   
4. Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i lokal-
samfunnet og på saker som arealplanar, forvalting av SMIL-
midlar, samarbeid med organisasjonar, representasjon)   
5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 
og grunneigarar er invitert)  
 

AKTIVT LOKALLAGSMIDLAR 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-
lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2018, der vi ba 
alle lag melde om kva dei har gjort med fem hovudsaker på 
arbeidsplanen. Styret ville ha tilsendt årsmelding og rek-
neskap. 
     Grunnlaget for fordeling av aktivitetsavhengige midlar er 
fordelt etter følgande mal frå Norges Bondelag: Kroner 
5.000 til kvart fylke, 70 % av resterande beløp etter antal 
medlemar og 30 % av resterande beløp etter antal lokallag. 
     Møre og Romsdal var tildelt kroner 194.552 i aktivitets-
midlar for 2018, som fylkesstyret fordelte på møtet 12.-13. 
desember etter søknad frå 26 lokale Bondelag. 
     Fordelinga var basert på kr. 500 til 29 lag som har uttala 
seg om jordbruksavtala og kr. 500 til 163 prioriterte aktivi-
tetar/tiltak etter skjønn.  

     I tillegg vart det utbetalt kr. 5.000 kvar til fire lokallag 
som arrangerte Open Gard på gardsbruk, utgifter gjennom 
året til diverse marknadsmateriell i lokallaga, midlar til 
ekstra deltaking frå lokallaga på leiarmøtet, matutgifter til 
regional kartkonferanse i Skodje i mars 2018, kostnadar til 
tre organisasjonskurs i november og kr 2000 til støtte til to 
lokallag som må leige skyssbåt for å halde møter. 
     Styret er imponert og svært glad for dei mange gode 
aktivitetane som er i lokallaga. 
 

AKTIVITETEN I LOKALLAGA 
Fylkesstyret er oppteken av aktiviteten i lokallaga, som er 
viktig både med omsyn til å verve nye medlemar, behalde 
medlemar og organisasjonen si slagkraft i mange saker. 
Fordelinga av Aktive Lokallagsmidlar viser at det er stor 
aktivitet, men den viser også at variasjonen er svært stor. 
Fadderordning vart oppretta for nokre år sidan, men har 
ikkje fungert heilt slik som den var tenkt. 
 

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.),  

æresmedlemmene Martha og Oddvar Gunnerød,  
og leder i Molde Bondelag, Kjersti Fløystad Ellingsgård. 

 

ÆRESMEDLEMMER 
Martha og Oddvar Gunnerød ble på årsmøtet i Molde Bon-
delag i oktober utnevnt som æresmedlemmer som honnør 
for utrettelig innsats og tidsbruk til inspirasjon og hjelp for 
andre i landbruksmiljøet både lokalt og regionalt i mange år 
     Martha Gunnerød (født 1940) har vært styremedlem i 
Møre og Romsdal Bondelag 1991 – 1997. Videre styremed-
lem i Molde Bondelag, senest fram til 2016.  
     Oddvar Gunnerød (født 1936) har vært leder i Kleive 
Bondelag, som siden har gått inn i et felles lag for Molde. 
Oddvar har også sittet i kommunestyret blant annet. 
     Æresmedlemmer av et lokalt bondelag blir utnevnt av 
årsmøtet etter forslag fra styret i lokallaget. Forslaget på 
æresmedlemmer må være godkjent på forhånd av styret i 
Norges Bondelag. Forslaget blir sendt gjennom fylkeslaget. 
     I lokallagene i M&R er det pr nå 3 æresmedlemmer: 
Martha og Oddvar Gunnerød, og Gudmund Romundstad 
(Straumsnes og Tingvoll Bondelag). 
     I medlemsregisteret er det ellers registrert bare 4 tidlige-
re æresmedlemmer utnevnt av lokallagene, som alle har 
gått bort: Peder N. Linge (Valldal), Sverre Runde (Herøy), 
Lars J. Silset (Eide) og Ole Aarstad (Nesset). 
     I tillegg er 4 personer utnevnt av Møre og Romsdal Bon-
delag som æresmedlemmer: Guttorm Kjelsvik, Vestnes, 
Gunnar Waagen, Tingvoll, Gunnar K. Wentzel, Molde og 
Jørgen Holte, Volda. 
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Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, kursholder Brita Skallerud og noen av deltakerne på kurset på Aspøya (Foto: Rose Bergslid) 
 

 
Fra organisasjonskurset i Ørsta (Foto: Arild Erlien) 

 

ORGANISASJONSKURS 
FOR LOKALLAGSSTYRENE 
I november ble det holdt tre organisasjonskurs for lokal-
lagsstyrene, som totalt samlet 64 personer, av disse 58 
tillitsvalgte i lokallagene. Fylkesstyret og fylkeskontoret 
deltok på ett kurs hver. Kursene ble holdt: 

 Fredag 23. november: Fjordsenteret på Aspøya 

 Tirsdag 27. november: Hotell Ivar Aasen, Ørsta 

 Onsdag 28. november: Skarstua, Skaret, Molde 
Alle tre kurs holdt kl 10.30–16.00. Innleder alle tre steder 
var tidligere nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. 
     Det ble avlyst kurs lørdag 24. november på Fjellstova, 
Ørskogfjellet, p.g.a. få påmeldte. 
     Tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig bra kurs, 
engasjerte forsamlinger og gode diskusjoner om organisa-
sjonsarbeid og landbrukspolitikk. Og en engasjert og flink 
foredragsholder i Brita Skallerud. 
Tema som ble tatt opp var: 

 Bondelaget som slagkraftig organisasjon. Historiske 
bakgrunn, oppbygging og arbeidsfelt. 

 Tillitsvalgt i lokallaget – hva kreves av deg som tillits-
valgt og hva får du igjen? 

 Landbrukspolitikk (1): Den norske landbruksmodellen. 
Veien fra studiearbeid til jordbruksoppgjør. Bondela-
get sitt arbeid før og under jordbruksforhandlingene. 

 Landbrukspolitikk (2): Hvilke politiske saker kommer 
et lokallag borti i sitt lokalsamfunn og sin kommune? 
Hvordan kan lokallaget jobbe for å påvirke? 

 Hvordan arbeider vi i lokallaget? Verktøy for lokalla-
get. Kommunikasjonsarbeid. Styrearbeid og økonomi 

De 520 lokallagene er grunnfjellet i organisasjonen. Styret i 
Norges Bondelag har prioritert å satse mer på opplæring av 
tillitsvalgte med organisasjonskurs for lokallagsstyrene i alle 
fylkeslag. 
     Lokallagene får 1.000 kr i godtgjørelse for hver tillitsvalgt 
som deltok på kurset, som forutsetter tre timers oppfølging 
i eget lokallagsstyre (Reglene for å være berettiget studie-
tilskudd må en ha gjennomført et kurs der deltakeren får 
åtte timer med kurs). Ekstra-opplegget på tre timer som 
Norges Bondelag har utarbeidet ble sendt ut etter kursene, 
og som kursdeltakere gjennomfører i lokallagsstyret i løpet 
av vinterhalvåret 2018/2019. Lokallaget rapporterer senest 
1. april til fylkeskontoret. Fylkeskontoret sender så i april 
samlet deltakerliste til Norges Bondelag for utbetaling av kr 
1000 i tilskudd pr deltaker. 

 

 
Fra organisasjonskurset på Skarstua mellom Molde og Fræna (Arild Erlien) 
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STYRETUR TIL AKERSHUS 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag var 4. og 5. oktober på 
gjenvisitt til Akershus Bondelag etter at de to fylkesstyrene 
var samlet i Volda og Ørsta i oktober året før. Det var 
gardsbesøk i Akershus og fellesmøte for fylkesstyrene om 
drøfting av aktuelle saker.  
Seks fra fylkesstyret og tre fra kontoret deltok på turen.  
Overnatting var på Kringler gjestegård. Program: 

 Gardsbesøk Sverre Haga (Mjølkeku, ravinebeiter)  

 Omvisning Eidsvollsbygningen. 

 Gardsbesøk Minne gård AS (Jordbruksbedrift med 
base på Minnesund. Leier jord i Eidsvoll for produk-
sjon av 2500 da korn, 500 da gulrot og 1000 da potet). 

 Omvisning i bryggeriet på Kringler gjestegård 

 Gardsbesøk Folvell gård (Tradisjonell gard i landbruks-
kommunen Nes på Romerike. Konsesjonsbesetning 
med gris og produserer jordbær, og har skog og korn). 

 Gardsbesøk Ringvoll gård (Mjølk, gras, korn, solceller) 

 Fellesmøte fylkesstyrene og egne fylkesstyremøter på 
Kringler Gjestegård inkl orientering og drøfting om 
GPS-modellen (GrøntProdusentenes Samarbeidsråd) 
ved daglig leder Morten Amundsen. 

 
 

ARBEIDSPLAN FOR FYLKESLAGET 
Fylkesårsmøtet 3. mars vedtok arbeidsplan 2018/2019. 
Styrets utsendte forslag hadde omtale av målsettinger for 
næringspolitikk, rekruttering, samfunnskontakt og utadret-
tet virksomhet, organisasjon og landbruksbasert nærings-
utvikling. 
     I tillegg ble disse sakene spesielt trekt fram som priori-
terte arbeidsområder: hjort, konsesjon og driveplikt, orga-
nisasjonskurs, klima, myr, kvoteregelverk, dyrevelferd, 
«Betre og økt beiting», besøke Akershus Bondelag, FARM 
framtidslandbruk. 
     Omtale av initiativ, aktiviteter og arrangement i års-
meldinga for 2018 viser at disse sakene er fulgt opp av 
fylkesstyret så godt det lar seg gjøre med hensyn til plan-
legging. Fylkesårsmøtets vedtak for oppfølging ble drøftet 
på første styremøtet etter årsmøtet. 
     Fylkesstyret drøftet 26 september oppfølging i Møre og 
Romsdal av prioriterte saker 2018/2019 i Norges Bondelag. 
Styrets gjennomgang og årsmeldinga 2018 viser at Møre og 
Romsdal Bondelag har arbeidet med og vært engasjert i de 
fleste sakene som ble prioritert av styret i Norges Bondelag. 

INSTRUKS FOR VALNEMNDA 
Norges Bondelag har ikkje sentralt mal for valnemnd-
instruks for fylkeslaga, men meiner alle fylkeslag bør ha ein 
gjeldande instruks, og at det er valnemnda sjølv som bør ta 
initiativ til at årsmøtet vedtek og eventuelt oppdaterer den. 
     M&R Bondelag hadde ikkje utarbeida valnemndinstruks. 
Etter initiativ frå valnemnda vedtok fylkesstyret i desember 
2017 at fylkeskontoret utarbeider framlegg til instruks. 
     På møte i valnemnda i januar kom dei med innspel til 
justeringar av utkastet, før fylkesstyret si tilråding til vedtak 
i fylkesårsmøtet vart drøfta i styremøte 6. februar. 
     Følgjande instruks for valnemnda vart vedteken av 
årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag 3. mars 2018: 

1. Val av valnemnd 
 Fylkesårsmøtet vel valnemnd for kommande årsmøte, 

etter framlegg frå valnemnda. 

 Valnemnda skal ha fem medlemmar, k|var vald for tre 
år. Eitt eller to medlemmar vert valde kvart år. 

 Valnemnda skal ha tre varamedlemmar i nummeror-
den. Desse blir valde for eitt år. 

 Leiar og nestleiar blir valde for eitt år mellom dei fem 
medlemmane i valnemnda. 

 Ein skal søkje å ha god geografisk fordeling mellom 
medlemmane i valnemnda. 

2. Valnemnda sine arbeidsoppgåver 
Valnemnda skal gi framlegg for fylkesårsmøtet til (jfr lovene 
til Norges Bondelag, §19b, pkt 5 til 8): 

a) Leiar for eitt år om gongen 
b) Styremedlemmar for to år om gongen (to medlemmar 

vert valde kvart år) 
c) Nestleiar mellom styremedlemmane, for eitt år om 

gongen 
d) Tre varamedlemmar til styret, i nummerorden, for eitt 

år om gongen 
e) Utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag, for to år 

om gongen 
f) Varautsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag, i 

nummerorden, for eitt år om gongen 
g) Ordstyrar for neste årsmøte 
h) Valnemnd for neste årsmøte 
i) Leiar og nestleiar i valnemnda for eitt år mellom val-

nemnda sine medlemmer 
j) Tre varamedlemmer til valnemnda, i nummerorden, 

for eitt år om gongen 
k) Godtgjersle til styret og tillitsvalde i fylkeslaget 

Fylkesstyrene og 
ansatte i Møre og 
Romsdal Bondelag 
og Akershus  
Bondelag på 
gardsbesøk i 
Akershus i oktober  
(Foto: Arild Erlien) 
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Fylkesstyret kan be valnemnda gi framlegg som ikkje er 
omfatta av §19 

3. Valnemnda sin arbeidsmåte 
a) Leiar i valnemnda har ansvar for å kalle inn til møter i 

nemnda 
b) Fylkeskontoret står til disposisjon som sekretariat for 

nemnda, slik valnemnda ynskjer 
c) Det skal førast protokoll frå møta i valnemnda 
d) Valnemnda sine tingingar og det som kjem fram av 

personlege opplysningar er fortrulege 
e) Valnemnda skal verte forelagt Norges Bondelag sine 

lover, instruks for valnemnda, oversikt over tillitsvalde 
som er på val, utskrift av protokollen frå siste årsmøte, 
oppdatert liste over lokallagsleiarar, og om ynskjeleg 
få tilgang til medlemsliste for Møre og Romsdal Bon-
delag 

f) Alle tillitsvalde som er på val skal kontaktast skriftleg 
og bli gitt ein frist for å svare på om dei framleis stillar 
seg til disposisjon for tillitsverv. Leiaren i valnemnda er 
mottakar av svara. 

g) Lokallaga skal få informasjon om valprosessar, tidsfris-
tar og kven som stiller til attval. Valnemnda tar sjølve 
stilling til når svara frå dei tillitsvalde skal offentleggje-
rast. 

h) Lokallaga kan gi framlegg til kandidatar innan fristar 
som valnemnda sett. 

i) Valnemnda innstiller ein kandidat til kvart tillitsverv. 
Om det er delt innstilling, skal det opplysast om 
stemmetalet for kvar kandidat. 

j) Valnemnda bør i arbeidet sitt ta omsyn til distriktsrep-
resentasjon, bruksstorleik, ulike produksjonar, kjønns-
fordeling og aldersfordeling, i tillegg til personlege 
kvalifikasjonar 

k) Alle kandidatar som valnemnda innstiller skal vere 
kontakta av valnemnda 

l) Valnemnda si innstilling skal ligge føre seinast ved ut-
sending av saksdokumenta til årsmøteutsendingane. 
Under ekstraordinære tilhøve kan valnemnda fremme 
innstilling under årsmøtet 

m) Valnemnda vert kalla inn til årsmøtet. Ein represen-
tant for valnemnda presenterer valnemnda si innstil-
ling for årsmøtet 

n) Valnemnda bør vere representert på leiarmøtet. 

4. Framdrift 
November 

 Førespurnad til tillitsvalde på val med spørsmål om dei 
stiller til attval 

Desember 

 Svarfrist for tillitsvalde som er på val 

 Valnemnda vurderer svara og offentleggjering av svara 

 Valnemnda vurderer om det skal vere telefonmøte 
eller fysiske møte 

 Lokallaga vert informerte om valprosessen og om kva 
tillitsvalde som er på val 

Januar/ februar 

 Valnemnda arbeider med finne og vurdere kandidatar 

 Lokallaga kan gi framlegg på kandidatar innan gitte 
fristar 

 Valnemnda vert kalla inn til møte.  

 Valnemnda si innstilling vert ferdigstilt og meddelt 
kandidatane 

ORGANISASJONSPROSESS  
I NORGES BONDELAG 
Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen var medlem i organisasjons-
utvalet og har delteke på mange møter i utvalet i 2018. 
Bakgrunnen for utvalet var at regionreforma med endra 
fylkesinndeling og samanslåing av kommunar kan få konse-
kvensar for Norges Bondelags organisasjonsstruktur.  
     Utvalet skulle greie ut event endringar for tillitsvalde 
organ, og foreslå hensiktsmessig samansetning av desse. 
     I ei open innspelsrunde sendte styret i M&R Bondelag 
aktuelle innspel 6. februar til utvalet. 
     Organisasjonsutvalet sendte i oktober ut si innstilling på 
høyringsrunde i fylkeslaga, med frist 20. desember 2018. 
Endeleg rapport frå utvalet er lagt fram i februar for hand-
saminga på fylkesårsmøta 2019, før styret i Norges Bonde-
lag kjem med si tilråding til Bondetinget i juni 2019. 
 

På styremøte i 12.-13. desember sendte fylkeslaget denne 
uttalen til organisasjonspresessen i Norges Bondelag: 
     Møre og Romsdal Bondelag sitt innspel til organisasjons-
utvalets rapport er basert på drøfting i fylkesstyret 12.-13. 
desember. Lokallaga er ikkje formelt høyrt og er berre spo-
radisk førespurt muntleg av medlemmar i fylkesstyret. Det 
er ikkje stort engasjement omkring saka i Møre og Romsdal. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag er einige i utvalet sin 
konklusjon om at dei nye fylkeslaga må ha eitt styre, ein 
leiar og ein org.-sjef slik at ein taler med ei stemme overfor 
politikarar, fylkesmann og andre grupper vi ønsker å påver-
ke. Vi er og helt samde i at det beste er å ha ein modell som 
er lik over heile landet, men med slik fleksibilitet i storleik 
og samansetjing av fylkesstyret som gjer det mogleg å til-
passe styrets oppgåver ut frå antal medlemar, lokallag og 
geografisk avstand. Vi støttar det som gjennomgåande er 
modell ein, ny fylkesinndeling i framlegget frå utvalet. Vi 
støttar også framdriftsplana som er skissert, men ser at 
medan enkelte fylke kan vere klare til samanslåing med 
ekstraordinært årsmøte ved leiarsamlinga hausten 2019, vil 
det for andre vere best å vente til våren 2020 med separate 
årsmøte for å behandle rekneskap og årsmelding og deret-
ter samling til felles val av nytt styre. 
     Vi vil peike på at det er viktig at ingen verv i fylkesstyret 
blir så krevjande at det ikkje let seg kombinere med noko 
deltaking i gardsdrifta heime. Vi vil at det skal være aktive 
bønder i fylkesstyret. 
     Det kan vere formålstenleg at dei største fylka har to 
nestleiarar som har fast godtgjersle slik at noko mindre 
arbeid fell på fylkesleiaren. 
     Vi meiner at det i dei fylka som slår seg saman må leg-
gast vekt på god skriftleg instruks til valkomiteen slik at alle 
delar av dei nye fylka blir representerte. Det er mogleg at 
instruks til fylkeslagas valkomite må inn i Norges Bondelags 
regelverk, eller i fylkeslagas vedtekter slik at det ikkje på 
seinare tidspunkt kan skje vesentlege endringar i denne 
med simpelt fleirtal i fylkesstyre eller fylkesårsmøte. 
     Det må takast stort omsyn til at landbruket kan ha svært 
ulik storleik og status i dei fylka som skal slåast saman. 
Landbruket i t.d Hordaland og Sogn og Fjordane er ikkje så 
ulikt i seg sjølv, men landbrukets posisjon i dei to fylka er 
svært ulik. Det er svært stor skilnad på landbruket si betyd-
ning og på andel av sysselsetjing og verdiskaping. I Viken er 
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det svært stor skilnad på landbruket i øvre Buskerud og 
landbruket i flatbygdene på Romerike og i Østfold. Det vil 
vere krevjande å sitje i fylkesstyret og danne sams syn på 
dei sakene som styret arbeider med. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag meiner det er viktig å 
ha eit fylkeskontor, i tydinga tilsette, som kjenner landbru-
ket i heile fylket godt, og som kan gjere ein god jobb for 
lokallaga og enkeltmedlemmane i fylket. Det kan difor i 
fleire fylke vere tenleg å ha meir enn ein fysisk kontorstad. 
     Det vil vere nødvendig med noko fleksibilitet i represen-
tasjon på fylkesårsmøta. For vår del vil dagens modell med 
1 pr lokallag og 1 pr 100 medlemmer fortsatt høve godt. For 
nokre blir dette fort uhandterleg store fylkesårsmøte. Flek-
sibilitet opp til 1 pr 200 medlemmer kan vere nødvendig. 
Representasjon i sentrale organ: 
Årsmøtet er fylkesutsendingane sin arena. Det er viktig at 
representasjonen ivaretek alle fylke sine interesser. For at 
årsmøtet skal behalde sin demokratiske form og struktur er 
det viktig at det ikkje er mogleg for nokre få store fylke å 
avgjere viktige spørsmål på førehand og danne fleirtal i 
årsmøtet. Auka minimumsrepresentasjon til 5 utsendingar 
for nye fylke vil vere riktig i så måte. Ein kan godt vurdere å 
endre frå 1 pr 600 medlemmar til 1 på 700 eller 750 med-
lemmar eller å sette maksbegrensning på dei største fylka.  
     Representantskapet er eit svært viktig organ. Sjølv om 
det er rådgjevande organ for styret ligg det stor påverk-
nadskraft i representantskapet. I Møre og Romsdal fryktar 
vi at dersom alle gamle fylke skal behalde sitt gamle antal 
utsendingar vil dette kunne dreie maktbalansen i represen-
tantskapet gjennom at begge/alle utsendingane argumen-
terer og røyster likt i representantskapet. Det vil kunne 
svekke dei små fylka si påverknadskraft, og dermed kanskje 
distriktslandbrukets posisjon i representantskapet.  
     Vi vel difor å gå inn for at representantskapet bør bestå 
av leiar og ein nestleiar frå kvart nytt fylke. Det vil bidra til å 
styrke kunnskapen i alle fylkesstyre om dei diskusjonane 
som føregår i representantskapet, og kunne verke positivt 
attende til fylka. Det vil og vere ein god læringsarena for 
nestleiarane og på sikt auke kunnskapsnivået og erfaringa 
hjå fleire tillitsvalde. Nestleiarane vil ofte seinare koma inn 
som fylkesleiarar eller bli aktuelle til verv i sentralstyret 
eller i faste utval. Det vil og bidra til betre forankring av dei 
beslutningane kvart fylke gjer undervegs i møtet at ein kan 
diskutere med nestleiaren under møtet. Uansett om ein går 
for vårt forslag med to frå kvart fylke i representantskapet 
eller å bruke 18 fylkesutsendingar etter gamle fylkesgren-
ser, så er det foreinleg med at alle representantskapsut-
sendingar også er årsmøteutsendingar. 
     Styret kan slik vi ser det fungere utan endringar i sam-
band med regionreformen. Regionane som innstiller til 
medlemmar i valkomiteen bør så langt råd vere i samsvar 
med ny fylkesinndeling. 
 

SAMLING FOR UNGE BØNDER 
Samling for unge bønder ble holdt fredag 2. og lørdag 3. 
februar. Det deltok totalt 62 personer, som var unge bøn-
der og deltakere fra arrangørorganisasjonene Bondelaget, 
Nortura, Tine, Felleskjøpet og Fylkesmannen. Deltakerne 
kom fra Surnadal i nord til Vanylven i sør.  
     Samlinga ga godt med sosialt og faglig påfyll, og motiva-
sjon til å satse på ei framtid som bønder. 

 
Samlinga for unge bønder besøkte bøndene 

Eli Sjåstad i Ørskog, Johan Øvrebust i Stordal, og 
(under) Kjell Perry Drotninghaug og Bastian 

Weiberg–Aurdal i Sykkylven. (Foto: Rose Bergslid) 
 
     Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok organisasjonssjef 
Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
     Målet med samlinga var å bygge nettverk både for unge 
etablerte bønder og for de som er på veg inn i næringa, i 
kombinasjon med formidling av nyttig kunnskap om 
næringa og å være bonde. Deltakinga var gratis for med-
lemmer i minst en av de organisasjonene som er arrangør. 
     Samlinga var lagt opp med rundtur med buss, med opp-
møte og avreise fra Felleskjøpet i Molde og til første stopp 
som var lunsj på Systra kafe på Sjøholt. 
     Deretter gikk bussen og med noen privatbiler på slep, til 
første gardsbesøk ved Ørskog samdrift og Eli Sjåstad, som 
er driftsleder i samdrifta. 
     Neste gardsbesøk var hos Johan Øvrebust i Stordal. Han 
driver med sau og har bygd fjøs med plass til 300 dyr. 
     Etter ankomst og innsjekking til overnatting på Stranda 
Hotell, var det presentasjonsrunde og orienteringer. 
     Deretter fortalte styremedlem i M&R Bondelag, Petter 
Melchior i Norddal om «fra toppfotball til geit og turisme». 
Petter har fortid som fotballspiller i Sogndal, og driver i dag 
med geit og turisme innerst i Storfjorden. 
     Første dag ble avsluttet med gondoltur på Strandafjellet 
og middag på Fjord Panorama Restaurant, som ligger 
1.042 meter over havet. Her servert hotellet lokal buffet i 
samarbeid med Nortura. 
     Lørdag startet innendørs på hotellet, der det var presen-
tasjoner om Landbrukssamvirket i ei ny tid. De som sto for 
det var transportplanlegger ved Nortura Førde, Arild Grime-
land, medlemssjef i TINE Møre og Romsdal, Jenny Helen 
Velle og regionsjef Felleskjøpet Agri, Dag Arne Helle. 
     Lørdagen fortsatte med to gardsbesøk i Velledalen i 
Sykkylven. Første stopp var hos Kjell Perry Drotninghaug. 
Han driver økologisk melkeproduksjon og har løsdriftsfjøs 
fra slutten av 1980-talet. Han driver med Vestlandsk fjord-
fe, stølsdrift og videreforedling og lokalt salg. 
     Siste gardsbesøk var hos Bastian Weiberg–Aurdal. Han 
har bygd nytt fjøs for 55 melkekyr i massivtre. I tillegg har 
han arbeid som fagkonsulent i Felleskjøpet Agri. 
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TEMADAG OM EIGARSKIFTE 
55 deltakarar fekk ein nyttig og lærerik temadag om eigar-
skifte som Møre og Romsdal Bondelag arrangerte på Skar-
stua ved Molde laurdag 17. november. Rådgjevar Atle 
Frantzen møtte frå M&R Bondelag. 

Bondelagets samar-
beidsadvokat Ole Houl-
der Rødstøl (biletet) sto 
for det faglege innhal-
det. Han er partnar i ad-
vokatfirmaet Øverbø 
Gjørtz med kontor i 
Molde og samarbeidsad-
vokat for M&R Bonde-
lag. Han har særlege ar-
beidsområde knytt til  
generasjonsskifte, gene-
rell forretningsjuss, 
odelsrett og skatt. Han 
har drive eigen gard med 
dyr i Molde. 

     Temadagen har ikkje som formål å setje deltakarane i 
stand til å gjennomføre eit eigarskifte på eiga hand med 
utfylling av skjema. Derimot var det fokus på regelverk for 
planlegging og gjennomføring av eigarskifte, og kva ein bør 
vere merksam på av økonomiske og menneskeleg omsyn. 
     Målgruppe var alle som skal inn i eller er inne i eigarskif-
teprosess. Frå mange familiar deltok begge generasjonane. 
 

 
Temadag om eigarskifte på Skarstua (Foto: Atle Frantzen) 

KURS FOR REGNSKAPSKONTOR 
60 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som har 
samarbeid med Bondelaget var 21.-23. november samlet 
på Scandic Hotel Kristiansund til årlig tema- og skattekurs. 
Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering på 
sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.  
     Det var færre deltakere enn vanlig på årets kurs. 31 
regnskapsførere fra Møre og Romsdal deltok på kurs enten 
i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag.  
     Rådgiver Arild Erlien var kursvert fra alle tre dager. 

Temakurs om elektronisk hverdag 
Samlinga onsdag 21. november var temadag om bokfø-
ringsregelverket i en elektronisk hverdag med 22 deltakere. 
Temakurset er et samarbeid mellom Norges Bondelag og 
Økonomiforbundet. Forelesere var Jon Baggetorp fra Spy-
deberg Regnskapslag SA og Terje Sundt fra Duett AS. 

Skattekurs 
Torsdag 22. og fredag 23. november var det skattekurs for 
60 deltakere. Dette årlige kurset for samarbeidende regns-
kapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bondelag, 
og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehavere av 
regnskapskontor som har samarbeid med Norges Bondelag. 
Kurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av 
relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskaps-
førere er faglig oppdatert til kommende årsoppgjør. 
     Skattekurset er et oppdateringskurs med fokus på regn-
skap, skatt og avgift, der vinklingen gjennom eksempler er 
tilpasset regnskapskontorenes arbeidsdag. 
     Forelesere var 
advokatene Elise 
Midling-Hansen (t.v.) 
og Marta Melby i 
avdeling for regn- 
skap og juridisk 
service (RJS) i 
Norges Bondelag, 
og regnskapsfører 
Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS. 
     I en egen sekvens på skattekurset ble hvordan møte 
bønder i krise tatt opp med regnskapsførerne. Her stilte 
HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Landbruk Nord-
vest, Sigmund Moen Trønsdal, opp med foredrag.  

Totalt 62 personer 
deltok på samling  
for unge bønder  
2. og 3. februar 2018 
med overnatting på 
Stranda og gards- 
besøk i Ørskog,  
Stordal og Sykkylven.  
(Foto: Arnar Lyche) 
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Innleiarar frå venstre: styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland, nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag,  

Elin Bergerud, journalist og forfattar, Anne Karin Sæther, biolog, journalist og forfattar, Anna Blix,  
møteleiar Arne Magnus Aasen og husdyrforskar ved NMBU, Bente Aspeholen Åby (Foto: Arild Erlien). 

 

175 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det fredag 2. mars kl. 10.00 – 16.00 
næringskonferanse med tema drøvtygging, klima og krets-
løp med 175 deltakarar i Bjørnsonsalen på Scandic Seilet 
Hotell i Molde (Sjå stort bilete side 4) 
     Hovudtema var klimapolitikk og med spesielt fokus på 
drøvtyggarane. Eit av spørsmåla som vart reist er om redu-
sert forbruk av rødt kjøt er eit fornuftig klimatiltak. 
     Denne årlege møteplassen der heile landbruket i Møre 
og Romsdal samlast til dialog og inspirasjon er eit samar-
beid mellom faglaga og Fylkesmannen, og inngjekk som ein 
del av faglaga sine fylkesårsmøter. Felleskostnader til kon-
feransen dekka av Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. 
     Konferansen samla bønder, rådgjevarar, forvaltning, 
politikarar, frå fylkesmannen, organisasjonar, rekneskaps-
kontor, bankar, jordbrukssjefar, landbrukskontora og andre 
som har eit varmt hjerte for norsk landbruk.  
     Møteleiar var ordførar i årsmøtet i Norges Bondelag, 
Arne Magnus Aasen, Tingvoll. 
     Journalist og forfattar av boka «De beste intensjoner», 
Anne Karin Sæther, drog i gang konferansen med foredrag 
om oljenasjonen Norge og klimaendringane. Styremedlem i 
Norges Bondelag, Birte Usland, tok for seg klimasmart 
matproduksjon, mens nestleiar i Norsk Bonde- og Små-
brukarlag, Elin Bergerud, snakka om landbruk og klima. 
     Deretter fortalte tre bønder om eigen drift, sett frå gras-
rota. Mjølkebonde Erik Olufsen i Aure om at vi må drive der 
jorda er, mjølkesamdriftsbonde Eli Sjåstad i Ørskog om at 
det er vi som må løyse det, og sau- og storfekjøttprodusent 
Odd Bjarne Bjørdal i Ørsta om lokal ressursutnytting. 

 
F.v.: bøndene Erik Olufsen, Aure, Eli Sjåstad, Ørskog 

og Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, fortalde om eigen drift, 
sett frå grasrota (Foto: Arild Erlien) 

 
     Deretter hadde fagfolka ordet. Biolog, journalist og for-
fattar av boka «En hyllest til sauen», Anna Blix, ga ein hyl-
lest til sauen, mens husdyrforskar ved NMBU, Bente Aspe-
holen Åby, fortalte om det store drøvtyggarperspektivet.  
     Konferansen vart avslutta med politikardiskusjon om 
drøvtygging, klima og kretsløp. Deltakarar her var stortings-
repr. Knut Flølo (Frp), Vestnes, fylkesleiar og ordførar Dag 
Olav Tennfjord (H), Skodje, stortingsrepr. Steinar Reiten 
(KrF), Averøy, tidlegare stortingsrepr. Pål Farstad (V), Kristi-
ansund, stortingsrepr. Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stor-
tingsrepr. Else-May Botten Ap), Molde og fylkestingsrepr. 
Yvonne Wold (SV), Rauma. 
     Bondelagets fylkesleiar Oddvar Mikkelsen oppsummerte 

 

   
Politikarpanelet frå venstre: Knut Flølo (Frp), Dag Olav Tennfjord (H), Steinar Reiten (KrF), Jenny Klinge (Sp), 

Else-May Botten (Ap), Yvonne Wold (SV) og Pål Farstad (V). (Foto: Arild Erlien). 
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ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 6. og 7. juni. Utsendinger var 
foruten fylkesleder Oddvar Mikkelsen de årsmøtevalgte 
utsendingene Gunnhild Overvoll, Petter Melchior, Odd 
Bjarne Bjørdal, Vegard Smenes, Marte Halvorsen og Konrad 
Johan Kongshaug. 
     Rådgiver Rose Bergslid møtte i stedet for organisasjons-
sjef Arnar Lyche. Arne Magnus Aasen, Tingvoll, deltok som 
ordstyrer i årsmøtet. Audun Skjervøy, Norddal, var invitert 
gjest som kandidat til tredje vara til styret. Fylkesleder i 
M&R Bygdekvinnelag, Monika Frisvold Vågan, Rauma, møt-
te som utsending for Norges Bygdekvinnelag. Oddveig Gik-
ling-Bjørnå, Sunndal, som representerer Nortura som sty-
remedlem i Norges Bondelag, hadde sjukdomsforfall. 
     Lars Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som 
leder. Tidligere fylkesleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, 
ble gjenvalgt som ordfører i årsmøtet og møter da fast ved 
styrebordet i Norges Bondelag. Audun Skjervøy, Norddal, 
ble ny 3. varamedlem til styret. Oddveig Gikling-Bjørnå, 
Sunndal, gikk ut av styret etter 3 år som Nortura sin repre-
sentant i Bondelagsstyret. 
     ”Bondetinget” samlet 300 andre delegater og gjester, 
deriblant landbruksminister Jon Georg Dale fra Volda. 
     Nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, holdt innlegg om 
rødt kjøtt og klima. Vegard Smenes, Averøy, tok opp priser 
på kjøp og leie av mjølkekvoter. Marte Halvorsen, Halsa, 
tok opp hjorteproblemtikken, mens fylkesleder Oddvar 
Mikkelsen, Surnadal, fokuserte på rovdyr. 
     I debatten om samvirkenes rolle i matvaremarkedet 
oppfordret Oddvar Mikkelsen om at samvirkene må øke 
samarbeidet med hverandre, med Bondelaget og med 
andre aktører i foredlingsindustrien. 
 

 
Mørebenken på Bondetinget (Foto: Rose Bergslid) 

Valgnemnda: Møre og Romsdal ved nestleder Gunnhild 

Overvoll var medlem i valgnemnda for Norges Bondelag 
2017 og 2018 for fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag. Kari Redse Håskjold, Volda, er Nortura 
sin representant i valgnemnda. 
 

- Bøndene står ikke med lua i handa 
Dag Fossen kommenterer i Nationen at Jon Georg Dale 
angivelig ikke fikk svar på tiltale da han under Bondelagets 
årsmøte takket Bondelaget for å ha inngått avtale og sett 
bort fra inntektsmålet. Jeg kan berolige Fossen med at Dale 
fikk svar både fra talerstolen og etterpå. Bondelaget har 
heller ikke sett bort fra inntektsmålet, men forholder seg til 
Stortingets formulering om at inntektsutvikling på linje med 
andre grupper fordrer markedsbalanse. I f.eks melkepro-
duksjonen får små og mellomstore bønder i deler av landet 
inntektsutvikling som er kronemessig lik med andre grupper 
med årets avtale. Det forutsetter riktig nok at årets avlinger 
blir normale, noe som kan se tvilsomt ut akkurat nå. 
     Selv takket jeg Dale fra talerstolen for at han endelig har 
tatt inn over seg hva Stortinget mener. Han viker fra sitt 
eget partis valgprogram på flere punkter og inngår avtale 
hvor vi ikke får lineære tilskudd, men tvert imot bruker 
budsjettmidler målrettet til å øke inntektene på bruk som 
ikke er store nok til å leve av markedsinntekter alene. Vi går 
heller ikke i retning internasjonalt prisnivå på produktene 
våre, men øker både målpriser og prisene på produkter 
uten målpris. Regjeringen har også for første gang aksep-
tert at verken bøndene, Stortinget eller folk flest vil at mar-
kedet skal styre, men derimot må styres slik vi har krevd. 
Avtalen gir økte muligheter til å balansere markedet og 
dette er nå i prinsippet hele Stortinget enige om i og med 
årets avtale. Dette er svært viktig for framtidig inntektsut-
vikling i landbruket. 
     For dette overrakte Møre og Romsdal Bondelag på uhøy-
tidelig vis et diplom til Dale i en pause i årsmøtet for gjen-
nomført voksenopplæringskurs i landbrukspolitikk kalt «En 
seier for fornuften» 
     Det var vårt lille pek i retur til statsråden, og vi står ikke 
på pinne for noen. Derimot står vi stødig på årets avtale 
som fundament når vi arbeider videre med de målene vi 
ikke nådde i årets forhandlinger. 

(Innlegg Oddvar Mikkelsen i Nationen 18. juni)

Årsmøtet i Norges Bondelag. 
F.v.: Vegard Smenes, Averøy, 
Petter Melchior, Norddal, Rose 
Bergslid, Tingvoll, Karoline 
Hustad, Ørsta (advokat i Bon-
delaget), Gunnhild Overvoll, 
Stranda, Konrad Johan 
Kongshaug, Averøy, Oddvar 
Mikkelsen, Surnadal, Odd 
Bjarne Bjørdal, Ørsta, land-
bruksminister Jon Georg Dale, 
Volda, Audun Skjervøy, Nord-
dal, Marte Halvorsen, Halsa og 
Monika Frisvold Vågen, Rauma 
(Bygdekvinnelaget). Arne Mag-
nus Aasen, Tingvoll, var ikke 
tilstede da bildet ble tatt. 
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FARM landbrukskonferanse samlet 120 deltakere på Øygardshamna i Giske (Foto: Arild Erlien) 

 

LEDERMØTET OG  
FARM LANDBRUKSKONFERANSE 
 

Holdt fredag 2. og lørdag 3. november på Øygardshamna i 
Giske, og med overnatting på Hotell Waterfront i Ålesund. 
     Totalt deltok det 50 personer. Av disse 34 tillitsvalgte fra 
21 lokale bondelag, 10 tillitsvalgte/tilsette fra fylkesstyret/-
kontoret og 6 innledere/gjester. 
     7 lokale Bondelag stilte med to eller flere deltakere, 
totalt 13 personer ekstra. Som en viktig del av Bondelagets 
satsing på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, oppmo-
det fylkeslaget i invitasjonen alle lokale Bondelag om å 
møte med så mange styremedlemmer som mulig. Kostna-
der ved ekstra deltakelse fra lokallagene utover en deltaker 
dekkes av Aktive Lokallagsmidler. 
     Fra Norges Bondelag deltok generalsekretær Per Skorge 
og næringspolitisk sjef Margrete Nøkleby 
     Første dag 2. november kl 10.30-18.00 deltok hele le-
dermøtet på FARM landbrukskonferanse om nye samar-
beid og nye muligheter i landbruket. Konferansen samlet 
totalt 120 deltakere fra mange ulike bransjer. Samarbeids-
partnere var Momentium, Sparebanken Møre, Bondelaget, 
Ålesund Kunnskapspark, Giske kommune, Tussa og Møre og 
Romsdal Landbruksselskap. 
     Det ble holdt flere planleggingsmøter med Momentium. 
9. februar var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestleder 
Gunnhild Overvoll og org.-sjef Arnar Lyche på møte i Giske. 
10. april møte på Bondelagskontoret i Molde om finansie-
ring av konferansen. Her deltok Ottar Longva, Fylkesman-
nen, Eivind Vartdal Ryste, Fylkeskommunen og Bjarne Øy-
gard, Innovasjon Norge sammen med Bondelagets fylkesle-
der Oddvar Mikkelsen og org.-sjef Arnar Lyche.  
23. august var Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche og rådgiver 
Rose Bergslid i møte på Giske om konferansen. 
     FARM ønsket å forsøke å gi svar på mange av de viktige 
spørsmålene for landbruksnæringen og kaste lys over frem-
tidens landbruk, men kanskje aller mest være en møteplass 
som kobler ideer sammen, skaper innovasjon og starter 
prosesser som kan gi matnyttige resultater. 

Oppsummering program fredag: 
 Fylkesleder M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, innle-

det om mulighetene i samarbeidet mellom landbruks-
næringa og den maritime industrien langs kysten.  

 Oddbjørn Hatløy i Ålesund Kunnskapspark tok opp 
muligheter for vekst ved å koble industrikompetansen 
med folk og muligheter som ligger i landbruket.  

 Hvordan påvirker teknologitrender landbruket? Dette 
var temaet for foredraget til Anders Waage Nilsen, 
partner og prosjektutvikler i New.  

 Daglig leder Marit Mjøen Solem fra Kvikne i Tynset 
kommune presenterte sauebjelle-selskapet Findmy. 

 Ragnhild Aspås og Anne Berntsen fortalte om No-
fence - elektroniske halsbånd. De holder til i Gjemnes. 

 Philip Johan Hofset Holand fortalte om droneselska-
pet Griff Aviation i Sykkylven, som utvikler droner for 
landbruket. 

 Fagsjef Helene Lillekvelland i Norsk landbrukssamvir-
ke presenterte fem trender som de tror vil påvirke 
norsk landbruk i fremtiden. 

 Sparebanken Møre ved bransjeansvarlig landbruk, Stig 
Tryggestad og banksjef Robert Nerhus, presenterte 
trender, økonomisk status, rammebetingelser og 
hvordan fremtiden vil se ut i vår region. De hadde 
blant annet gjennomført en «temperaturmåling» over 
tilstanden for jordbruket i Møre og Romsdal. 

 
Lørdag 3. november kl 09.00-14.00 hadde de 50 tillitsvalgte 
fra lokallagene og fylkesbondelaget eget møte. 

Oppsummering program lørdag: 
 Organisasjonssjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, ori-

enterte om landbrukets klimaforhandlinger. 

 Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, og 
fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, inn-
ledet om aktuelle saker fra Bondelaget. Innleggene 
dannet grunnlaget for en god og lang debatt og 
spørsmålsrunde med deltakerne på ledermøtet. 

 Næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Margrete 
Nøkleby, innledet til debatt om god at dyrevelferd er 
vårt varemerke – hva gjør vi for å bevare det? 

 

 
Margrete Nøkleby, Oddvar Mikkelsen og Per Skorge. 

http://farmkonferansen.no/
https://www.nationen.no/naering/landbruk/elektroniske-sauebjeller-ble-viktige-i-ulvefelling-i-nord-osterdalen/
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4.3 Jordbruksforhandlingene 
 

16. mai ble det enighet mellom staten, Bondelaget og 
Småbrukarlaget om ny jordbruksavtale.  
     Hovedtrekkene i avtalen var en ramme på 1100 mill. kr, 
en økning på 100 mill kr. Avtalen gir inntektsvekst på 
11.700 kr per årsverk og innebærer en mer realistisk prising 
av markedsinntektene enn i statens tilbud. 
 

Fakta om krav og tilbud: 
Jordbrukets krav ble lagt fram 26. april. 
Statens tilbud ble lagt fram 4. mai. 

 Jordbrukets krav var 25.300 kr i inntektsvekst ut fra ei 
ramme på 1830 mill. kr. Andre grupper er ventet å få 
19.300 kr, 3,5 %, i lønnsvekst fra 2018 til 2019. 

 Tilbudet fra staten var på 1000 mill. kr, som skal gi 3,5 
% i inntektsvekst. Det utgjør rundt 12.500 kr pr års-
verk, ifølge staten. Jordbruket sa tilbudet gir 11.900 kr 
pr årsverk, men at veksten bare er 6000 kr om en 
trekker fra urealistiske markedsforventninger. 

 Grunnlagstallene viser at inntekta i jordbruket de to 
siste årene har gått ned 14.500 kr pr årsverk til 
354.900 kr i 2018. Andre grupper har på samme tid 
økt årslønna med 27.000 kr til over 550.000 kr. 

 

Telefonmøter 
     4. mai kl 20.00-21.00 holdt M&R Bondelag telefonmøte 
med fylkesstyret og lokallagslederne om statens tilbud. 
Totalt 36 personer deltok. Fylkesleder orienterte om sta-
tens tilbud. Alle som hadde ordet på telefonmøtet rådet 
Norges Bondelag til å gå i forhandlinger. 
     18. mai kl 10.00-11.00 ble det holdt telefonmøte med 
fylkesstyret og lokallagslederne om inngått jordbruksavta-
le. Totalt 33 personer deltok. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
orienterte om avtalen. Alle som hadde ordet på telefonmø-
tet var fornøyd med at det var signert jordbruksavtale. 
 

Aksjonsplaner 
Møre og Romsdal Bondelag hadde i likhet med Norges 
Bondelag aksjonsplaner. Materiell/plakater var distribuert 
fra Norges Bondelag til lokallagsledere, og fylkeskontoret 
distribuerte banner til en del sentrale tettsteder i fylket. 
 

Oppsummering i fylkesstyret 
På styremøte 30. mai oppsummerte styret i M&R Bondelag 
årets jordbruksforhandlinger, og gjorde slikt vedtak:  
     Styret støtter Norges Bondelags beslutning om å inngå 
avtale i årets jordbruksforhandlinger. 
     Styret påpekte følgende: God avtale for Møre og Roms-
dal. Mange mjølkebønder får godt over kronemessig lik. 
Kamp om troverdighet, alle var negative i starten, etter 
avtalen var alle positive. Ikke oppnådd samme inntekts-
vekst som andre grupper. Stortinget sagt skal ha kronemes-
sig lik utvikling, men det har vi ikke oppnådd. Vestlandet 
kommer godt ut med snuoperasjon på flere områder - Odd-
var Mikkelsen har en del av æren for det, han gjort en god 
jobb for å fremme Vestlandets interesser. Fikk mange poli-
tiske justeringer inn i avtalen. Produktivitetskravet for å få 
arealtilskudd er senket - vi ønsket at dette kravet hadde 
gått andre veien med innstramming. 

PRESSEMELDINGER OG INNLEGG: 
 

Meir tull om tall frå Dale 
Landbruks og matminister Jon Georg Dale gjorde i vinter eit 
poeng av at han aldri hadde vore kvalifisert for jobbane han 
har hatt. Dette var meint som eit innlegg til støtte for yr-
kesutdanningane og for å syne at ein kan vere ein viktig 
bidragsytar til samfunnet utan bachelor- eller mastergrad. 
Så langt er det lett å vere samd med Dale. Det er derimot 
visse oppgåver som set krav til kunnskap som ein normalt 
ikkje lærer før på utdanningsnivå utover grunnskulen. Sta-
tistikk og tolkning av større talmateriale er eit døme. Feil-
tolkning og misbruk bekrefter påstanden om at det finst 
løgn, grov løgn og statistikk. Riktig brukt og tolka kan statis-
tikk og samanstilling av talmengder gi god retning for vegen 
vidare. 
     Som statsråd har Dale gong på gong synt manglande 
evne til god tolkning av talmengder. No sist i ein NTB-
artikkel trykt i fleire aviser. Han brukar sauenæringa som 
døme og syner til at på tross av auke i tilskota til sauebøn-
dene har inntektene gått ned. Det syner at vi må redusere 
tilskota, hevdar Dale. Det blir ein enkel konklusjon på ei 
komplisert utvikling som har gått i fleire år og er påverka av 
fleire ting. Det er logisk at sterk stimulans til auka volum gir 
auka volum, og at volumauke utover etterspurnaden gir 
redusert pris. Logikk er kanskje heller ikkje tema på grunn-
skulen?  
     Ei vesentleg endring i landbrukspolitikken kom i jord-
bruksoppgjeret i 2014 då Dales forgjengar Sylvi Listhaug 
gjekk så hardt ut at det vart brot i forhandlingane. Såpass 
dårleg var statens tilbod til bøndene at regjeringspartia og 
støttepartia V og Krf i fellesskap endra på tilbodet og ved-
tok eit jordbruksoppgjer som på tross av store justeringar 
på Listhaugs tilbod likevel vart eit paradigmeskifte. Tilskot 
vart flata ut, meir vart retta inn mot volumdrivande tilskot. 
Kvoteavgrensningar og konsesjonsgrenser vart heva. Kort 
sagt vart politikken at det skulle løne seg å drive stort, og 
lønsemda i å drive små gardar gjekk ned. Men stimulansen 
vart for sterk. Det var trong både for inntektsauke og for 
meir sauekjøt, men ein gjekk for langt i rein volumstimu-
lans. 
     I ettertid ser fleire i både V og Krf at dei gjekk vel langt 
den gongen. I alle fall er det klart at dei endringane som 
vart gjort då saman med regjeringas nye avtalar med EU om 
auka importkvotar har bidrege til at vi i dag har overpro-
duksjon for fårekjøt, svinekjøt, egg, mjølk og kylling. 
     Sauebøndene tente godt på å auke sin produksjon dei 
første to åra etter 2014, men bøndene er dyktige til å til-
passe seg endra ramevilkår og når dei fleste auka litt på 
dyretalet og fora lamma sterkare og nokre bygde nye store 
fjøs og auka produksjonen mykje, ja så vart det overpro-
duksjon og korkje næringa sjøl eller myndigheitene reager-
te raskt nok på dette. Prisane gjekk raskt og mykje ned og 
dei som har auka produksjonen og tilpassa seg tapar meir 
på låg pris enn dei har tent på auka tilskot. Dei som har 
investert og sett seg i gjeld i tillit til at dei styrande i næ-
ringa og i politikken har kontroll og oversikt blir no skvisa 
hardast. 

https://www.bondelaget.no/nyheter/meir-tull-om-tall-fra-dale-article99693-5079.html
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     Er dette ein villa politikk Dale? Er målet for landbrukspo-
litikken å stimulere bøndene til å ta fart og springe utfor 
stupet? Skal auka stimulans til volumeffektivitet få lov til å 
bli den rette vegen framover eller skal den norske land-
bruksmodellen få ein renessanse også i Frp? Når skal Dale 
ta innover seg sine eigne og forgjengarens feilsteg og innsjå 
at Stortingets mål om landbruk over heile landet, auka 
produksjon på norske ressursar og inntektsutvikling minst 
på linje med andre grupper ikkje blir nådd med den politik-
ken han vil føre.  
     I Møre og Romsdal er det no berre 759 mjølkebruk. I 
2001 var det nøyaktig 2000 mjølkebruk. Det er 14 av fylkets 
kommunar som har færre enn 10 mjølkebruk att. I 7 av 
kommunane har gjennomsnittsfjøset fortsatt under 20 kyr. 
Veksten i storfekjøtproduksjonen skjer i dei sentrale flat-
bygdsdistrikta og ikkje i dei reine grasområda med små fjøs 
og jordlappar langs fjordane på vestlandet. Jordbruket i 
fylket er ikkje tilpassa politikken Dale vil ha, og kan heller 
ikkje bli det. Han hevdar at han tek vare på distriktsjordbru-
ket ved at han ikkje har redusert distriktstilskota. Det er 
ikkje nok. Ein må også forsterke satsinga på fortsatt drift på 
brukstorleikar under gjennomsnittet. Desse driv areal som 
dei store ikkje vil eller kan drive fordi dei er tungvinte eller 
ligg langt unna. Ein inntektsbase, både for store og små 
bruk må liggje i arbeidet med stell av kulturlandskapet og 
fortsett satsing på god dyrevelferd, mattryggleik og ikkje 
minst beredskapstankegang som legg opp til at mest mog-
leg av vår begrensa jordressurs skal haldast i hevd. 
     Vi må ikkje drive ein politikk som byggjer opp dei sat-
singsvillige for deretter å rive dei ned med overproduksjon 
og prisfall etter investering. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 23. april) 
 

I bokseringen med  
landbruksminister Dale 
Våren er i emning og oppkjøring til landbruksoppgjøret er i 
gang. På samme måte som forberedelser til en boksekamp, 
starter oppkjøringa med olme blikk og provoserende utta-
lelser. Landbruksminister Dale uttaler «tilskuddene fører til 
overproduksjon og lavere inntekt til bonden». I dette ut-
sagnet er det noe som skurrer. Hvordan kan det da ha seg 
at vi tidligere har hatt tilskudd som ikke har ført til overpro-
duksjon? 
     Det er mildt sagt et slag under beltestedet når land-
bruksminister Dale hevder «tilskudd har ført til lavere inn-
tekt hos bonden». Det er ansvarsfraskrivelse av egen poli-
tikk. Landbruksnæringa er en politisk styrt næring med 
politiske mål som å opprettholde bosetting og sysselsetting 
i distrikta, hindre gjengroing, være selvforsynt med mat og 
sikre trygg mat på norske ressurser. 
     Hva har skjedd de siste åra i landbruket? Styres det mot 
de ovennevnte mål? Det vi ser er at produksjonen styres fra 
distrikt til sentrale strøk. Vi ser en betydelig gjengroing og vi 
er avhengig av utenlandske ressurser i egen matproduk-
sjon. 
     Oppdraget til Dale og regjeringen er å styre etter disse 
målene og innrette tilskuddene for å nå de landbrukspoli-
tiske målene. Når de ikke klarer det, ja da har de ikke greid 
oppgaven. Når vi nå ser overproduksjon i flere produksjo-
ner er det i stor grad grunnet politiske valg. 

     Nå ser vi at bøndenes inntekt gikk ned i fjor. Forutset-
ningene som ble lagt til grunn slo ikke til. Inntekten ble 
lavere og utgiftene ble høyere. Når disse fakta er kommet 
på bordet er det et behov for å legge skylden over på noe 
annet enn de politiske valg som er gjort. Det blir feil å si at 
tilskuddene er årsak til lavere inntekt. Utsagnet er ment å 
kamuflere en politisk retning som ikke når de landbrukspo-
litiske måla. 
     Med en landbruksminister som skylder på tilskuddene så 
har han satt i gang innledende runde til jordbruksforhand-
lingene. 
     Jeg håper harde fakta vil slå knockout på denne type 
ansvarsfraskrivelse for ikke å nå de landbrukspolitiske må-
lene. 

(Leserinnlegg styremedlem Marte Halvorsen  
24. april) 
 

Før jordbruksforhandlingane… 
For femte gang skal bøndene forhandle med blåblå regje-
ring om rammevilkåra for landbruksdrift her i landet. Vi kan 
difor ha erfaringsgrunnlag for å observere nokre gjentatte 
mønster i desse forhandlingane. Eit av desse er forvirrings-
taktikk omkring inntektsnivået til bøndene. Det er ingen 
sensasjon for folk flest at bønder har låge inntekter, dette 
veit også regjeringa. For å avlede dette faktumet, misten-
kjer eg at forvirringstaktikken er bevisst. Eg vil difor forbe-
rede meg sjølv og alle andre ved å liste opp ulike bortfor-
klaringar om bønder si inntekt, brukt av den blåblå regje-
ringa: 

 ’Bønder har ikkje lønn, men er sjølvstendig nærings-
drivande’. Takk, vi er klar over det, og treng ikkje meir 
vaksenopplæring. Vi lever av skilnaden mellom inntek-
ter og utgifter.  Vi treng at politikken legg til rette for 
at den skilnaden er stor nok. 

 Insistering på bruk av prosentar i staden for kroner. 
Sjølv om Stortinget har bestemt at det skal brukast 
kroner. Starter du med ei låg inntekt vil prosentar bare 
auke skilnaden til dei som tente betre i utgangspunk-
tet.  

 Bruk av inntektsstatistikk med bruk av bønders totale 
inntekt. Altså: Viss du har ein jobb i tillegg for å ha råd 
til å vere bonde, og difor driv garden på fritid og ferie 
frå den andre jobben. Så bruker ein altså inntektene 
frå begge jobbane for å påstå at bønder tener godt! 

 Eller enda verre: Inntektsstatistikk der heile familie-
inntekta inngår, også den av ektefellene som ikkje er 
med i gardsdrifta. Slik blir det i praksis: ’Det er jo 
kjempegod inntekt i landbruket, du har jo ei kone som 
er lege så ikkje synd på deg! ’ 

 I tillegg til dette har ministeren også brukt mykje spal-
teplass på ulik inntektsstatistikk som har kommi, på å 
forklare kvifor det at bøndene kjem dårleg ut ikkje sei-
er noko som helst om bøndene sitt inntektsnivå. 

Eg håper på reale forhandlingar fritt frå desse avsporinga-
ne. Norge treng landbruket, landbruket treng bønder, og 
bønder treng å ha gode nok moglegheiter for inntekt. 

(Lesarinnlegg nestleiar Gunnhild M. Overvoll  
4. mai) 
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Molde-bønder dro til byen i våronna 
Midt i våronna og et spennende jordbruksoppgjør fikk Mol-
de-bøndene et trivelig møte med sine kunder, da de lørdag 
6. mai inntok rådhusplassen i Molde med kopplam, høner, 
småtraktorer og smaksprøver på ost fra distriktet. 
     De unge rekruttene imponerte: Amund Gunnerød An-
tonsen presenterte smaksprøver, Oddvar Gunnerød med 
høner og som proff ostefremmer, og søskenbarna Markus 
og Elida Solli med kopplam i den velbrukte barnegrinda, 
godt støttet av representantene for Bondelaget og Tine sine 
mjølkeprodusenter i Molde. 
     Det var liv på rådhusplassen i Molde denne fine vårlør-
dagen der Røde Kors demonstrerte livredding og Nasjonal-
foreningen for folkehelsen samarbeidet med russen. 

 

-Tar ikke utfordringene på alvor 
- Regjeringa har lagt fram et svakt tilbud. De tar ikke utford-
ringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Møre og 
Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 
     Åtte dager etter at jordbrukets krav til årets jordbruks-
oppgjør ble overlevert staten, kom statens tilbud 4. mai. 
Bakteppet for årets jordbruksoppgjør er en høy kostnads-
vekst som må dekkes inn, og overproduksjon av sau og svin. 
Der næringa leverer ansvarlige løsninger for å dekke inn 
kostnader og få markedet i balanse, foreslår regjeringa kutt 
til sauenæringa.  
     - Staten kutter i tilskudd til de små og mellomstore går-
dene og tar ikke de langsiktige utfordringene i norsk land-
bruk på alvor. Mer jord kommer til å gå ut av drift og mang-
foldet vil svekkes med dette tilbudet. Det er stor avstand 
mellom våre og statens løsninger, sier Mikkelsen. 
Tilbudet har ei ramme på 1 mrd kroner. Det utgjør en inn-
tektsvekst på 11.900 kr per årsverk. Dersom man trekker 
fra urealistiske markedsforventninger er veksten ca 6.000 kr 
per årsverk. - Jordbrukets krav har ei ramme på 1830 mil-
lioner kroner. Det tilsvarer en inntektsvekst på 25.300 kro-
ner per årsverk, sier Oddvar Mikkelsen 

Nekter å ta ansvar for egen politikk 
- Jordbruket leverte framtidsretta løsninger på et sølvfat i 
vårt krav. Situasjonen med overproduksjon på sau og lam 
har skjedd delvis ved hjelp av sterke insentiver fra regje-

ringa. Regjeringa har altså vært med på å sette næringa i 
denne situasjonen, men tar ikke nok ansvar for å løse det, 
sier Mikkelsen og viser til regjeringas kutt i overføringene til 
sauebøndene. 
     Regjeringa legger opp til at landbruket skal få en pro-
sentmessig lik inntektsutvikling som andre grupper i år. 
Dette øker avstanden til andre grupper fordi vi allerede 
ligger langt etter i inntektsutviklinga. I tillegg bygger regne-
stykket til staten på urealistiske forventninger om prisuttak 
i markedet. 
     - Regjeringa presenterer en inntekstvekst til bonden som 
ikke er mulig å oppnå, fordi de budsjetterer med at vi skal 
hente store inntekter fra markedet. Det resulterer i at inn-
tektsgapet til andre grupper øker ytterligere. Det er lite 
framtidsretta, og det bryter med Stortingets vedtatte mål 
om å redusere inntektsgapet, sier Oddvar Mikkelsen. 

Tar ikke ut potensialet i landbruket 
Kuttet i overføringene til sauebøndene er et stort feilgrep. 
     - Vi løser ikke kortsiktige utfordringer med overproduk-
sjon ved ytterligere å svekke økonomien til bonden. I dette 
jordbruksoppgjøret må vi styrke mangfoldet og bærekrafta i 
norsk landbruk. Det skaper verdier for fellesskapet i hele 
Norge, og gjør oss mindre sårbare for svingninger i marked. 

(Pressemelding fra M&R Bondelag 4. mai) 
 

- Krevende jordbruksoppgjør 
- Det er merkelig stille både i media og fra bøndene selv. 
Har folk blitt blendet av at tallene er store i år? spør fylkes-
leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, i ei 
oppsummering bare dager før vi får ei avklaring på årets 
jordbruksforhandlinger. 
     Forhandlingene går denne uka inn i avsluttende runder 
og skal være ferdig til 17. mai. Fylkesleder i Møre og Roms-
dal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, mener det er ingen grunn 
til å lene seg tilbake og tro at årets jordbruksoppgjør er i 
havn selv om staten har lagt mer penger på bordet enn de 
siste fire årene. Det er fortsatt stor avstand både i total sum 
og i innretning av budsjettmidlene. 
     - Mens vi bønder jobber nesten døgnet rundt nå i våron-
na og andre folk kan kose seg med svidd grillribbe på ter-
rassen eller utepils på Aker brygge, så sitter forhandlingsde-
legasjonene våre i Landbruksdepartementet og kjemper for  

Unge rekrutter til landbru-
ket i Molde stilte med hø-
ner, kopplam og smaksprø-
ver på TINE-ost.  
Foran fra venstre:  
Oddvar Gunnerød, Marte  
og Tore Gunnerød Tistel, 
Markus Solli Sorte og Elida 
Rødseth Solli. 
Bak fra venstre:  
Gunnar Wentzel, Martha 
Gunnerød, Toril Krakeli, 
Simen Myrseth (sittende), 
Sverre Solli, Kjersti Fløystad 
Ellingsgård, Jorunn Gunne-
rød, Tonje Hjørungdal og 
Øystein Solli. 
(Foto: Arild Erlien). 

https://www.bondelaget.no/nyheter/tar-ikke-utfordringene-pa-alvor-article99781-5079.html
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bedre betingelser for landbruket. Bedre inntekt, bedre 
muligheter til markedsbalansering, bedre velferdsordninger 
og en bedre fordeling av inntekt mellom store og små bruk, 
ulike distrikter og produksjoner. 
     Mikkelsen sier det har vært stor oppmerksomhet om-
kring oppgjørene med denne regjeringen fordi det forven-
tes konflikt, men i år er det merkelig stille både i media og 
fra bøndene selv. - Har folk blitt blendet av at tallene er 
store i år? Vi er tilbudt 1 mrd kroner. Kravet er over 1,8 
mrd. Forskjellen mellom krav og tilbud er omtrent den 
samme som for et par år siden da kravet var 900 mill og 
tilbudet 90 mill, sier han. 
     Han påpeker at det som er nytt i år er at begge parter i 
oppgjøret er enige om at det forventes stor kostnadsvekst i 
motsetning til de foregående årene. Mye penger skal på 
bordet innledningsvis for å dekke kostnadene før vi i det 
hele tatt kan diskutere inntektsøkning. Tilbudet er beregnet 
å skulle gi en inntektsvekst som er prosentvis lik med andre 
grupper. Med andre ord færre kroner enn andre grupper. 
Det er også lagt inn betydelige urealistiske inntektsmulighe-
ter fra et marked i ubalanse slik at realistisk inntektsvekst 
med tilbudet bare er drøyt halvparten av det som hevdes 
fra staten. 
     - I fylkesstyret i M&R Bondelag har vi regnet på hva vi får 
i inntektsvekst fra priser og tilskudd. Det viser seg at de 
største melkeprodusentene får nesten dobbelt så stor øk-
ning pr årsverk som de minste får, mens det i kravet er lagt 
vekt på at det er de mindre brukenes tur til å få mest denne 
gangen. Selv om melkeprodusentene på Vestlandet vil få en 
OK økning, ser vi også at andre produksjoner i vårt fylke vil 
få en reell nedgang i inntekt, sier Oddvar Mikkelsen. 
     Han er klar på at det er ingen grunn til å lene seg tilbake 
og tro at årets jordbruksoppgjør er i havn selv om staten 
har lagt mer penger på bordet enn de siste fire årene. Det 
er fortsatt stor avstand både i total sum og i innretning av 
budsjettmidlene. 

(Hjemmeside 14. mai) 
 

Ein siger for fornuften og ei omleg-
ging av regjeringas jordbrukspolitikk 
Fem års vaksenopplæring gir omsider frukter i praktisk 
politikk. Etter harde og intense forhandlingar den siste veka 
kan vi konkludere med at jordbruksavtalen som vart under-
teikna 16. mai er det endelege nederlaget for den land-
brukspolitikken Frp har gått til val på. 
     Jon Georg Dale er ein klok og resultatorientert politikar. 
Ikkje konfliktsky, men heller ikkje konfliktsøkjande som 
forgjengaren Sylvi Listhaug. Han har forstått at det ikkje 
finst vilje korkje i folket, på Stortinget eller blant bøndene 
til å akseptere den politikken partiet hans har programfes-
ta. I staden har han og regjeringa gått med på ein avtale 
som er i tråd med mange av dei signala stortingsfleirtalet 
gav gjennom merknader til jordbruksmeldinga forrige vinter 
og merknadane til fjorårets jordbruksoppgjer. Kravet frå 
landbruket var klårt tilpassa Stortingsfleirtalets politikk. 
Regjeringa har no akseptert den norske landbruksmodellen 
som er ønska av alle dei andre partia. Landbrukssamvirka 
har ansvar for å regulere marknaden, og årets avtale klar-
gjer at med dette ansvaret skal det følgje verkty til å utføre 
oppdraget. Landbruket svarar med å ta belastninga med  

 
 
dårlegare inntektsutvikling i dei produksjonane der det er 
overproduksjon. 
     Også Frp har endeleg forstått at det i norsk landbruk skal 
vere plass både til dei store kostnadseffektive bruka og til 
dei mange små tungdrivne bruka som held så mykje av det 
vakraste kulturlandskapet i god hevd. For første gong går 
denne regjeringa inn for ei innretting i bruken av budsjett-
midlar som aktivt betrar driftsvilkåra for svært mange bruk 
som er på eller under gjennomsnittleg storleik, og som ikkje 
kan drivast hovudsakleg basert på marknadsinntekter, men 
må hente ein stor del av si inntekt frå produksjon av felles-
gode som folket og stortingsfleirtalet er villige til å bruke 
budsjettmidlar på. 
     Regjeringa har og sett den negative utviklinga i Vest-
lands-landbruket og har vore med på ei viktig styrking av 
verkemiddel spesifikt for Vestlandet.  
     Det er også svært viktig at årets jordbruksavtale medfø-
rer betydeleg styrking av velferdsordningane for bønder 
som sjølvstendig næringsdrivande, og at vidare betringar 
skal utgreiast. Dette er avgjerande for framtidig rekrutte-
ring til næringa. 
     Sjølv om denne avtalen på mange viktige område er ein 
stor arbeidssiger for landbruket er det likevel på fleire 
punkt grunn til å førebu seg på harde forhandlingar også 
neste år. Det største nederlaget vårt er at det ikkje vart 
oppnådd ei inntektsutvikling som målt i kroner er lik med 
inntektsveksten i andre grupper. Gjennomsnittet av bønder 
vil dermed sakke enda lenger etter alle andre i inntektsnivå 
neste år. Fordi merknadane til landbruksmeldinga var for 
uklåre på dette punktet finn regjeringa argument for å 
bruke prosentvis lik utvikling i inntekt som mål. Her må vi 
leve i håpet om at dei partia som no har fleirtal på Storting-
et nok ein gong er tydelege på at målet skal vere å redusere 
inntektsforskjellen mellom bønder og andre. 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 18. mai) 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 

 
Hopping i høyet på Åpen Gard i Aure.                                                  Presseklipp fra Åpen Gard i Halsa og på Vestnes. 
 

ÅPEN GARD 
Det ble holdt fire Åpen Gard-arrangement i M&R i 2018: 
25. august Halsa Bondelag. Ragnhild Liabø Fjeldstad på 
Vågland som vertskap. 100 besøkende 
26. august Aure Bondelag. Kari og Arve Goa i Årvågsfjorden 
som vertskap. 300 besøkende 
8. september Averøy Bondelag. Asbjørg Ingeborgvik og 
Arnfinn Gustad på Langåsen som vertskap. 130 besøkende 
15. september Vestnes Bondelag. Troskothaugen gard med 
Torill Vinje og Helge Hoem som vertskap. 200 besøkende 
     Arrangørene og vertskapene hadde lagt godt til rette 
med varierte aktiviteter, da de åpnet grinder og fjøsdører, 
og inviterte publikum for å bli kjent med folk, dyr, gardsdrift 
og tradisjonelt landbruk. Det er populært med nærkontakt 
med mange ulike dyr på en gard, hesteridning og natursti 
rundt om i gardstunet. 
     De mange store og små som var innom gardstunene i 
løpet av dagen koste seg med mye god mat og drikke. Det 
er særlig mange barnefamilier som besøker arrangemente-
ne og får en trivelig dag sammen med lokale bønder. 
     Gjensidige Nordmøre og Romsdal har støttet med kr. 
15.000,-, til annonsering av Åpen Gard  
     I 2018 var det 30-årsjubileum for Åpen Gård, som er 
landbrukets store familiearrangement og Bondelagets vikti-
ge døråpner mellom landbruket og resten av befolkninga. 
 

NYE KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har i 2018 oppdatert kommunebrosjyrene 
for dei 36 kommunane i fylket som Bondelaget har hatt 
nokre år med statistikk, lokale faktaopplysningar og presen-
tasjon av næringa i kommunen. Brosjyrene er noko endra 
innhaldsmessig. Fornying av biletmaterialet gjenstår. 
     Lokale bondelag bruker desse brosjyrene ved presenta-
sjon av næringa, m.a. overfor politikarar, media, andre 
grupper, utadretta arrangement som Open Gard, bygdeda-
gar, landbruksdagar m.m. Fargebrosjyrer er printa ut på 
fylkeskontoret ved bestilling frå lokale bondelag. Brosjyra er 
distribuert til politikarar og andre målgrupper.  

     Når alle tal og fakta er samla og presentert kommunevis 
på denne måten, er det mykje enklare for tillitsvalde i lokale 
bondelag å selge næringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale 
bondelag er at det er ein fin måte å presentere næringa på. 
 

FYLKESBROSJYRE 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-
ket i Møre og Romsdal” er i 2018 endra innhaldsmessig. 
Brosjyra vert brukt i det kontinuerlege informasjons- og 
haldningsskapande arbeidet, og distribuert i brev til opini-
onsdannarar, alliansepartnarar, medlemmer og praktise-
rande bønder m.fl, og utdelt til media, og på møter og ar-
rangement i fylkeslaget og andre sin regi. 
 

HEIMESIDE OG FACEBOOK 
På heimesida www.bondelaget.no/moreogromsdal vert 
det heile tida lagt ut tekst og bileter frå arrangement, akti-
vitetar, pressemeldingar, lesarbrev, kurs- og møteomtale. 
     På Møre og Romsdal Bondelag si side på Facebook vert 
det lagt ut nyheiter og bileter. Det har vore auka aktivitet 
på Facebook. Vi har dei same redaksjonelle mål for Face-
book som for heimesida: låg terskel, aktuelt, meldingskanal, 
info om møter og aktuelle saker. 
 

MEDIAKONTAKT 
Fylkeslaget sender ut pressemeldingar, lesarinnlegg og 
informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på 
e-post. Media følgjer ofte opp sakene gjennom intervju og 
reportasjar, og tek ofte på eige initiativ kontakt med tillits-
valde og tilsette om aktuelle landbrukspolitiske saker. Sty-
ret føler at landbruksnæringa og Bondelaget er interessant 
å følgje med og omtale av media. Fylkeslaget har god kon-
takt med og stadige førespurnader frå aviser og radio/TV. 
     Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen er ein av dei mest mar-
kante og synlege fylkesleiarane i Norges Bondelag, både 
på fylkesplan, men også i nasjonale media. 

https://kart.gulesider.no/m/n9umr
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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STAND PÅ DYRGODDAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 
fredag 31. august til søndag 2. september. Arrangementet 
var den tiende i rekken. Bondelaget hadde stand. Rådgiver 
Arild Erlien møtte alle tre dager. 
     Dyregod-dagane er et svært viktig ”ansikt utad” arrang-
ement for landbruket i Møre og Romsdal. Og i tillegg er 
arrangementet samlende for næringa.  
     Organisasjonssjef i Bondelaget, Arnar Lyche, ble i 2016 
valgt til styreleder i SUS Gjemnes, som arrangerer Dyregod-
dagane. SUS står for: Samarbeid – Utvikling – Skaparvilje 
 

FAGMØTE OM MARKEDSSITUA-
SJONEN OG OVERPRODUKSJON 
Møre og Romsdal Bondelag og Nortura holdt fagmøte om 
markedssituasjonen og overproduksjonen av kjøtt på Dyre-
goddagene i Gjemnes fredag 31. august. 
     Organisasjonene i landbruket stilte med toppet mann-
skap med sine styreledere på fagmøtet, som samlet nær-
mere 70 personer i Kulturstuå på Batnfjordsøra. Hovedinn-
leder var leder i Nortura, Trine Hasvang Vaag. I tillegg inn-
ledet leder i Norsvin, Geir Heggheim, leder i TYR, Leif Hel-
ge Kongshaug og leder i Norsk Sau og Geit, Kjell Erik Bernt-
sen. Møtet ble avsluttet med debatt mellom de fire styrele-
derne, ledet av fylkesleder i Bondelaget, Oddvar Mikkelsen. 
 

 
Fra venstre: Innlederne Leif Helge Kongshaug (TYR), Trine 
Hasvang Vaag (Nortura), Kjell Erik Berntsen (Sau og geit) 

og Geir Heggheim (Norsvin). (Foto: Arild Erlien). 
 

POLITISKE KONTAKTER 
Møre og Romsdal Bondelag har også det siste året hatt 
mange politiske kontakter med politikere og partier, men 
noe mindre møteaktivitet i et mellomvalgår enn det er i et 
valgår. Foruten egne avtalte møter, er fylkesstyret og kon-
toret jevnlig i samtaler med politikere over telefon eller på 
e-post om aktuelle saker, både stortingsrepresentanter, 
fylkespolitikere og ordførere. 
     9. februar var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestleder 
Gunnhild Overvoll og organisasjonssjef Arnar Lyche i møte 
med stortingspolitikere i Høyre Møre og Romsdal på Par-
ken Hotel i Ålesund. Fra Høyre møtte stortingsrepresentan-
tene Marianne Synnes, Ålesund og Helge Orten, Midsund, 
samt at Vetle Wang Solheim, Smøla, kom innom avslut-
ningsvis. Markedsbalansering, klima, pelsdyr med mer ble 
diskutert i et godt møte, og i en god engasjert tone.  

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, sauebonde Per Åke Ja-
kobsson, stortingsrepr Steinar Reiten (Foto: Rose Bergslid) 
 
     12. februar besøkte stortingsrepresentant Steinar Rei-
ten (KrF), Averøy, næringslivet i Surnadal. M&R Bondelag 
inviterte. Fra fylkeslaget deltok fylkesleder Oddvar Mikkel-
sen, org.sjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
     Det var besøk hos INNVENO (tidligere SIV industriinkuba-
tor) i industriområdet i Røtet og dørprodusenten Kvanne 
Industrier. På fjøsloftet til Nordvik Samdrift var det drøfting 
av et bredt spekter av landbrukspolitiske tema. Siste stopp 
var besøk i et nytt sauefjøs hos Torill Gjeldnes og Per Åke 
Jakobsson med fokus på utfordringer i sauenæringa og 
sauens viktige rolle som ressursutnytter og landskapspleier. 
     2. mars ble det holdt næringskonferansen om klimapoli-
tikk før fylkesårsmøtet i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i 
Molde. Her deltok stortingsrepr. Knut Flølo (Frp), Vestnes, 
fylkesleder og ordfører Dag Olav Tennfjord (H), Skodje, 
stortingsrepr.  Steinar Reiten (KrF), Averøy, tidligere stor-
tingsrepr. Pål Farstad (V), Kristiansund, stortingsrepr. Jenny 
Klinge (Sp), Surnadal, stortingsrepr. Else-May Botten Ap), 
Molde og fylkestingsrepr. Yvonne Wold (SV), Rauma. 
     26. august var nestleder Gunnhild Overvoll i møte i Sykk-
ylven med Senterungdommen i Møre og Romsdal om orien-
tering og status i landbruket. 
     5. november deltok nestleder Gunnhild Overvoll på 
åpent møte med Volda SV. SV’s stortingsrepr. i næringsko-
miteen, Torgeir Knag Fylkesnes, innledet om realitetene i 
det grønne skiftet. Bondelaget, Fiskarlaget og Naturvern-
forbundet fikk 15 minutt hver til innlegg på møtet. 

Innspill til partiprogram 
Fra Norges Bondelag kom det oppfordring om å gi innspill 
til programprosesser i partiene før kommune- og fylkes-
tingsvalget i september 2019. Møre og Romsdal Bondelag 
har siste året sendt programinnspill til fylkespartiene Ap og 
SV. Fylkeslaget vet også at flere lokale Bondelag har sendt 
innspill til de politiske partiene i kommunene  

Avlyste arrangement 
Møre og Romsdal Bondelag har siste året planlagt og invi-
tert fylkespolitikere og stortingsrepresentanter til to ar-
rangement som dessverre måtte avlyses på grunn av få 
påmeldte og kollisjon med andre politiske aktiviteter. 
     18. april inviterte Bondelaget fylkespolitikere fra sju 
partier til bondelunsj i forkant av jordbruksoppgjøret på 
Langhol gård på Istad i Molde. 
     7. september ble fylkespolitikerne og stortingsrepr. invi-
tert på sauesanking med Odd Bjarne Bjørdal i Hjørundfjor-
den i Ørsta. Det vurderes å invitere til lamminga til våren. 
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4.5 Rovviltpolitikken 

Styremedlem i M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, 
er rovdyrtalsperson i fylkeslaget. Rådgiver Atle Frantzen er 
kontaktperson på rovdyrsaker ved fylkeskontoret. 
     Møre og Romsdal er del av forvaltningsregion 6 sammen 
med Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Møre og Romsdal 
fylke har 1 medlem i rovviltnemnda 2016-2019, som er 
Frank Sve (Frp), Stranda. 
     Øvrige medlemmer i Rovviltnemnda er Anne Berit Skjer-
ve Sæther (Ap) og Gunnar Alstad (Sp) fra Nord-Trøndelag og 
Gunn I. Stokke (Sp) fra Sør-Trøndelag. I tillegg består nemn-
da av to faste medlemmer oppnevnt av Sametinget. 
     Skriftlige referater fra alle møtene er sendt fylkesstyret. 
     1. februar møtte Atle Frantzen som observatør på møtet 
i rovviltnemnda i Stjørdal. Hovedsakene var samordnings-
oppdraget for felles forvaltning av jerv, skadefelling, høring 
forskrift tidligsanking, fordeling FKT-midler og revisjon for-
valtningsplan. 
     22. mars var Atle Frantzen på rovviltnemndas møte på 
Røros. Det ble holdt to møter denne dagen. Et dialogmøte 
med fokus på skadefelling som forvaltningsverktøy og et 
ordinært nemndsmøte. Revidert forvaltningsplan for region 
6 ble vedtatt i samsvar med administrasjonen sitt forslag. 
For MR sin del betyr det at Øvre Sunndal er ute av forvalt-
ningsområdet for jerv. Det betyr også at Romsdalshalvøya 
ikke lenger har kvotefri jakt. 
     3. april arrangerte Valldal Bondelag i samarbeid med 
Eidsdal og Norddal Bondelag åpent møte med tema: JERV! 
KVA GJER VI? (Presseklipp under). Oddvar Mikkelsen, Atle 
Frantzen, Petter Melchior, Odd Bjarne Bjørdal møtte frå 
fylkesbondelaget sammen med vel 50 andre deltakere. 

 
 

     24. og 25. mai var det møte på Åndalsnes i rovvilt-
nemnda i region 6 og dialogmøte med beitenæringa. Odd-
var Mikkelsen og Atle Frantzen møtte frå Bondelaget. Det 
var satt av en ekstra dag for å møte lokale folk og bli kjent 
med området med bl.a. befaring i Øvre Rauma. 
     15.juni deltok Atle Frantzen på motivasjonskveld om 
jervejakt i Valldal. Arrangør var Valldal JFF i samarbeid med 
Jakt- og Fiskesenteret, Hallingdal. Utgangspunkt for møtet 
var den aktuelle situasjonen i Norddal og Stranda, med tap 
av beitedyr pga jerv. Ca 30 frammøtte fekk praktiske tips 
om erfaringar med jervejakt.  
     25. oktober var det informasjons- og dialogmøte i rov-
viltnemnda for region 6. Møtet ble holdt i Stjørdal. Atle 
Frantzen møtte frå Bondelaget. Det ble holdt åpent møte 
med hovedtema skadefelling: 
     26. oktober var det møte i rovviltnemnda for region 6 
Midt-Norge i Stjørdal. Atle Frantzen deltok. 
     5. og 6. november deltok Atle Frantzen på årlig beitese-
minar i Oslo om beitedyr, rovvilt og forebyggende tiltak. 

 
Deltakere på møtet felles fagteam i Trondheim 13. februar 
var f.v. styremedlem Odd Bjarne Bjørdal (Møre og Roms-

dal), rådgiver Berit J Sølberg (Sør-Trøndelag), rådgiver Atle 
Frantzen (Møre og Romsdal), nestleder Frank Røym (Sør-

Trøndelag), styremedlem Kristoffer Moan (Nord-
Trøndelag) og rådgiver Leif Hjulstad (Nord-Trøndelag) 

 

FELLES «FAGTEAM ROVVILT» 
De tre fylkesbondelagene i Midt-Norge har god dialog, godt 
samarbeid og har også i 2018 sendt felles innspill og uttaler 
om rovviltpolitikken. Alle tre fylkeslagene ser det som viktig 
å være på banen, og har derfor deltatt som observatører på 
de fleste møtene i rovviltnemnda. 
 
     Rovviltkontaktene i de tre fylkeslagene var samlet i 
Trondheim 13. februar for å diskutere felles utfordringer og 
samordning av våre aktiviteter omkring beiteressurser og 
rovdyr. Møtet konkluderte med at det er naturlig å fremme 
forslag om felles fagteam. 
     Utgangspunktet for møtet var å drøfte en prioritert liste 
over hva en skal ta tak i, hvordan og hvem som har hoved-
ansvaret for å drive arbeidet framover, arbeid med bered-
skap ved rovdyrangrep og arbeidet med jervesone i Sør-
Norge, og bestandsmål bjørn. 
     De tre fokusområdene som ble valgt ut var å arbeide for 
å redusere bestandsmålet på brunbjørn i rovviltregion 6 fra 
3 til 2 ynglinger, forvaltning av jerv og forvaltning av ørn. 
 
     Fylkesstyret sluttet seg 7. mars til forslaget om å etable-
re felles «Fagteam rovdyrforvaltning innenfor forvalt-
ningsregion 6» sammen med Nord-Trøndelag Bondelag og 
Sør-Trøndelag Bondelag. Fagteamet består av 1-2 tillitsvalg-
te fra hver av de tre fylkeslagene og en fra administrasjo-
nen til hver av fylkeslagene. Fra Møre og Romsdal Bondelag 
ble oppnevnt rovviltansvarlig i fylkesstyret, Odd Bjarne 
Bjørdal og rådgiver Atle Frantzen. 
 
     Ansatte i fylkesbondelagene i Midt-Norge var 27. juni 
samlet i Trondheim. Atle Frantzen møtte fra M&R Bonde-
lag. Møtet ble holdt for å jobbe videre med planen og inn-
holdet i planen for felles arbeid med rovdyr og beitedyr i 
region 6. 
     9. november deltok Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen 
på møte i Fagteam Rovdyr Midt-Norge i Trondheim. Det 
var fokus på bestandsregistrering, med hovedvekt på bjørn, 
arealplanleggingsverktøy i jerveforvaltningen, og behov for 
flere verktøy for bedre skadefelling. 
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Noen av de mange avisoverskriftene gjennom året om rovviltsituasjonen i Møre og Romsdal 
 

UTTALER OG PRESSEMELDINGER 
Det er siste året sendt flere felles uttaler og pressemel-
dinger fra de tre fylkesbondelagene, men også egne fra 
Møre og Romsdal Bondelag: 
 

Tidligsanking kun som akuttiltak 
Fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag sendte 30. januar følgende felles høringsut-
talelse til Miljødirektoratet om forslag til endringer i for-
skrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 
og konfliktdempende tiltak, og underskrevet av fylkesle-
derne og rovviltansvarlige i fylkesstyrene: 
     Bondelaga vil først gi uttrykk for at tiltaket tidlig nedsan-
king ikke må brukes som et generelt forebyggende planlagt 
tiltak som erstatning for andre virkemidler, men kun kan 
aksepteres som et siste virkemiddel og pålegg fra myn-
dighetene når det er akutt fare for rovdyrtap. Det forutset-
tes at andre skadeforebyggende tiltak er iverksatt tidligere 
uten å oppnå ønsket resultat.  
     For de fleste er et rikt utmarksbeite grunnlaget for valg 
av sau som produksjonsdyr på gården, og tidlig nedsanking 
er å ikke utnytte disse ressursene optimalt, hverken for 
brukeren eller for samfunnet. For svært mange, og i enkelte 
områder gjelder det alle, har valget av sau den naturlige 
forklaring at det finnes lite innmarksbeite, og dyrket areal 
for høsting av vinterfor er begrenset. På slike gårder er 
optimal bruk av utmarksbeite en forutsetning for å kunne 
ha et produksjonsvolum som gir inntekt en kan leve med. 
For de aller fleste sauebønder i vårt distrikt vil derfor tidlig 
nedsanking være belastende i forhold til forsituasjonen på 
gården, og det vil blant annet være behov for innkjøp av 
nødvendig for.  
     Et annet element som tilsier at tidlig nedsanking skal 
brukes særdeles forsiktig er at våre beiteområder ligger 
ganske tett, og tidlig nedsanking i ett område vil flytte rov-
dyrtrykket til naboområder. Erfaringsmessig er derfor tidlig 
nedsanking mer en forflytting av problem enn det er å løse 
et problem.  
     I forskriftsteksten må det derfor defineres klare vilkår 
eller settes krav til hvilke forutsetninger som må være til 
stede for at tiltaket tidligsanking skal kunne iverksettes. 

Satser 
Når det gjelder satser for de enkelte tiltak forutsettes det at 
det gis full kompensasjon for merkostnaden dette tiltaket 
påfører bonden, både i form av merarbeid og forkostnader. 
Med bakgrunn i situasjonen for vår region hvor det vil være 
nødvendig å gå til innkjøp av for ved tidlig nedsanking må 

dette legges til grunn. Vi mener at kostnadsbildet som 
framkommer i NIBIO sine beregninger ikke er fullstendig 
dekkende i vår region, og mener at satsene bør økes noe. 
Dette underbygges av Rovviltnemnda i reg 6 Midt – Norge, 
som før beitesesongen 2017 satte satsen til kr 8,- pr dyr pr 
dag. Dette var også ment som en stimulans til tidlig neds-
anking i akutte skadesituasjoner. Vi mener derfor at satsen 
bør rundes opp til kr 8,- pr dyr pr dag for tidlig nedsanking 
og kr 8,50 pr dyr pr dag for hjemmebeite. Det vil være feil å 
runde satsene ned, slik Miljødirektoratet foreslår. 

Regulering/justering og ekstraordinære situasjoner 
Vi kan ikke se at forslaget sier noe om regulering av satser 
eller om ekstraordinære situasjoner. Vi mener derfor at 
følgende må tas inn i forskriftsteksten: 
1) Satsene må justeres/reguleres årlig i henhold til kon-

sumprisindeks. 
2) Det kan i enkelttilfeller oppstå situasjoner som medfø-

rer tiltak og kostnader som ikke er lagt inn i normale be-
regninger. Det forutsettes at disse kostnadene blir kom-
pensert fullt ut. 

 

Hiuttak av jerv: Eit nødvendig onde 
eller muleg å unngå? 
Naturvernforbundet gikk nyleg ut og kritiserte praksisen 
med hiuttak av jerv der den dokumenterte bestanden er 
høgare enn bestandsmålet etter avslutta lisensjakt. Det er 
etter kvart ein årleg tradisjon at diskusjonen om å avlive 
jervetisper og ungane deira kjem kort tid etter at lisensjakta 
er avslutta 15. februar. Møre og Romsdal Bondelag kan 
forstå at mange er kritiske og stiller spørsmål ved denne 
praksisen. Det er vanleg at alt vilt er freda i yngletida. Dette 
er å syne respekt for dyra.  
     Då ordninga med lisensjakt på jerv vart oppretta var 
noko av tanken at det skulle vere eit gode for interesserte 
jegerar å kunne jakte på jerv. I enkelte år lukkast jegerane 
godt og fleire jerv blir tekne ut i den ordinære jakttida. I 
andre år, som i år, lukkast ikkje dette. Då kjem spørsmålet 
om hiuttak opp i og med at det er dokumentert fleire jerv 
enn bestandsmålet. 
     Møre og Romsdal Bondelag vil peike på at det er statlege 
myndigheiter som har fastsett bestandsmålet for dei store 
rovdyra, og at det difor må vere statens ansvar gjennom 
Statens Naturoppsyn (SNO) å halde rovviltbestanden på 
vedteke nivå. Vi vil difor gå inn for å få etablert ein praksis 
der Statens Naturoppsyn har ansvar for å gå aktivt inn i 
jakta og sikre at dei planlagde fellingane blir gjennomført. I 
tillegg vil vi arbeide for å tillate auka bruk av tekniske hjel-
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pemiddel for å gjere jakta lettare og sikrare for lisensjege-
rane, og at opplæring og rådgjeving blir tilgjengeleg for 
fleire.  
     Eit forslag kan vere at ordinær lisensjakt kan vare fram til 
jul. Etter nyttår fortsett jakta men då kan SNO få ansvar for 
å ta ut dei resterande dyra i fellingskvotane, gjerne i samar-
beid med lokale jegerar. På den måten kan ein få redusert 
behovet for hiuttak til eit minimum. 
     Jervejakt er vanskeleg. Det finst døme på at uheldig eller 
lite gjennomtenkt jaktform eller manglande samarbeid har 
resultert i at jakta mislukkast, og at jegerar diverre har 
kome i skade for å gjere jakta vanskelegare for kvarandre, 
og at forsøk på åtejakt har resultert i at åta i praksis har 
vorte fôringsplassar for jerv. Det kan vere eit tema for 
drøfting om det skal innførast strengare krav til lisensjege-
rane og utøving av lisensjakta slik at aktuelle åteplassar må 
godkjennast og at ein må kunne dokumentere at åtet kan 
bemannast tilstrekkeleg for å gi gode sjansar for felling. Kan 
hende må Statens Naturoppsyn få ei aktiv rolle i obligato-
risk rådgjeving til dei som søkjer om jaktlisens. 
     For beitenæringane er kontroll med rovviltbestandane 
avgjerande, og det er ikkje godt nok at bestandsreguleringa 
blir overlatt til tilfeldig og frivillig jakt. Det skal heller ikkje 
vere slik at bygdefolket sjølv skal ha ansvaret for å vere den 
utøvande part i forvaltninga av dyrestammen som myndig-
heitene har vedteke storleiken på. Det ansvaret må staten 
sjølv ta. 
     Både beitebrukarane og staten lir under dårleg omdøm-
me på grunn av jervejakt i yngletida. Dette kunne i stor grad 
vore unngått dersom staten ved Statens Naturoppsyn tok 
ansvar for å regulere bestanden i den ordinære jakttida. 

(Lesarinnlegg 1. mars - fylkesleiar Oddvar Mik-
kelsen og rovdyransvarleg Odd Bjarne Bjørdal) 
 

Departementets krav om endringer i 
revidert forvaltningsplan for rovvilt 
Lederne i de tre fylkesbondelagene i Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal mener departementet prø-
ver seg på omkamp om revidert forvaltningsplan for rovvilt 
i region 6, uten juridisk forankring og uten at det foreligger 
politisk forankring i et flertall. 29. mai ble det sendt et felles 
brev til Klima- og Miljødepartementet (KLD) om departe-
mentets krav om endringer i revidert forvaltningsplan for 
rovvilt i region 6. Brevet ble også sendt ut som leserinnlegg: 
     Vi viser til rovviltnemnda sin godkjenning av revidert 
forvaltningsplan 22. mars 2018, brev fra Klima- og Miljøde-
partementet (KLD) 26. april 2018 og vedtak i sak 20/18 i 
rovviltnemnda sitt møte 24. mai 2018. 
     Totalt i regionen sendes det årlig ca 290.000 sau og lam 
på beite. Vi representerer hovedtyngden av beitebrukere i 
området, og vil tillate oss å komme med noen kommenta-
rer spesielt knyttet til brevet fra KLD av 26. april. 
     Med godkjenningen av revidert forvaltningsplan av 22. 
mars i år er vi nå inne i fjerde generasjon forvaltningsplan 
for regionen. Sett i lys av at det er rovviltnemnda i region 6 
som totalt sett forvalter størst antall rovvilt og størst antall 
ulike arter, samtidig som beitebruken i regionen er svært 
omfattende, mener vi at nemnda over tid har arbeidet på 
en god og balansert måte som har skapt tillit og forståelse 
hos de fleste aktører. 

     Fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag 
og Sør-Trøndelag reagerer derfor på den saksbehandlings-
/forvaltningspraksisen som utøves gjennom at KLD kommer 
med meninger som er grunnleggende og vesentlige for 
forvaltningsplanen sin struktur og oppbygging etter at pla-
nen er vedtatt. Vi oppfatter det som om det her prøves på 
omkamp uten juridisk forankring og uten at det foreligger 
politisk forankring i et flertall. 
     Det har vært en omfattende prosess med gjennomgang 
og revisjon av forvaltningsplanen som ble godkjent 22. 
mars. Planprosessen har vært svært grundig, noe som har 
vært med på å bidra til at planen nå er godt forankret hos 
de ulike aktørene. Vi mener det derfor er svært beklagelig 
at KLD kommer med sitt brev av 26. april. Det skaper frus-
trasjon i rovviltnemnda, det skaper usikkerhet hos de ulike 
aktørene, samt at det bidrar til å skape uklarhet om nemn-
da sin funksjon og myndighet. 
     Det må også påpekes at den reviderte forvaltningsplanen 
er langt mer konfliktdempende enn den forrige. Når KLD nå 
kommer med en slik henvendelse til nemnda, etter at pla-
nen er godkjent, er vi redd for at dette vil bli et solid bidrag 
til igjen å øke konfliktnivået. 
     Fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag 
og Sør-Trøndelag er også uforstående til henvendelsen fra 
KLD ut fra at rovviltnemnda i region 6, med to unntak, har 
greid å holde seg over bestandsmålet for gaupe og jerv 
sammenhengende i 10 år. Vi mener at det da er ubetenk-
somt av KLD å prøve å endre på en plan som er godt forank-
ret. 
     Det er også behov for å sette noen av KLD sine meninger 
inn i andre perspektiv. Dette gjelder bl.a. soneforvaltning, 
der vi mener at nemnda har gjort et bra arbeid, men der 
KLD sine synspunkter mangler helhetsperspektiv og konsis-
tens. 
     Vi ønsker å støtte vedtaket i rovviltnemnda sitt møte 24. 
mai, der det blir presisert at nemnda gjerne deltar i møte 
med KLD for å forklare hva som ligger til grunn for vedtatt 
forvaltningsplan slik den er i dag, men ikke for å «forhand-
le» om endringer i forvaltningsplanen.  
     Til slutt vil vi gjerne minne om den todelte målsettingen 
for rovviltforvaltningen og at denne skal være førende for 
arbeidet.  

(Leserinnlegg 30. mai - fylkeslederne Borgny 
Grande, Nord-Trøndelag, Kari Åker, Sør-
Trøndelag, Oddvar Mikkelsen, Møre & Romsdal) 
 
 

Fylkesbondelagene mottok i juni følgende 
svar fra Klima- og miljødepartementet: 
Klima- og miljødepartementet viser til brev datert 29. mai 
2018 fra Sør-Trøndelag bondelag, Nord-Trøndelag bondelag 
og Møre og Romsdal bondelag i rovviltregion 6. Departe-
mentet takker for henvendelsen og merker seg organisa-
sjonenes tilslutning til den foreliggende forvaltningsplanen 
og til rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak i sak 20/18 datert 
24. mai 2018.  
     I denne forbindelse ønsker departementet å kommente-
re enkelte av deres anførsler.  
     Det er viktig å understreke at de regionale rovviltnemn-
dene er statlige nemnder som skal følge opp nasjonal rov-
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viltpolitikk og norsk regelverk. Forvaltningsplaner er rov-
viltnemndenes viktigste styringsdokument i rovviltforvalt-
ningen. Rovviltnemndene er ikke uavhengige nemnder, og 
departementet har som overordnet myndighet anledning til 
å kommentere og eventuelt gripe inn i forvaltningsplanene. 
Det er ikke uvanlig at nemndene får tilbakemeldinger på 
sine forvaltningsplaner. Dette skjer som ledd i styringsdia-
logen mellom departementet og nemndene.  
     I prosessen med utarbeiding av forvaltningsplaner skal 
Miljødirektoratet gi sin faglige tilrådning for blant annet å 
sikre at planen er innenfor rammene av nasjonal politikk og 
lovverket og at planen er faglig forsvarlig. På denne bak-
grunn ble utkast til forvaltningsplan fra rovviltnemnda i 
region 6 sendt til Miljødirektoratet for uttalelse den 29. 
januar 2018. Miljødirektoratet avdekket flere mangler i 
forvaltningsplanen. Dette gjelder spesielt manglende opp-
følging av departementets føringer om en tydeligere sone-
forvaltning samt utfordringer knyttet til forvaltningsområ-
dene for bjørn og jerv. Rovviltnemnda har et ansvar for at 
forvaltningsplanen er innenfor de rammer som er satt. I 
denne forbindelse anser departementet det som nødvendig 
at rovviltnemnda gjør endringer i forvaltningsplanen for å 
sikre en tydeligere soneforvaltning, som i større grad skiller 
rovvilt og beitedyr. 
 
 

Egen forskrift skadefelling 
Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Grande, 
nestleder og rovviltansvarlig i Sør - Trøndelag Bondelag, 
Frank Røym og rovviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag, 
Odd Bjarne Bjørdal, sendte 3. desember felles brev til Kli-
ma- og miljødepartementet om egen forskrift skadefelling: 
     Vi viser til behovet for å ha flere virkemidler for en god 
og effektiv rovviltforvaltning og at soneforvaltning blir brukt 
som et overordnet virkemiddel. 
     I utøvelsen av en tydelig soneforvaltning blir ordinær 
lisensjakt brukt for å regulere bestandene. Dette må være 
det vanligste og ordinære virkemiddelet. I akutte skadesi-
tuasjoner må en imidlertid ofte ty til skadefelling av de 
enkeltindividene som forårsaker skade.  
     Vi vet at det utføres en omfattende og god innsats i 
forbindelse med skadefelling. I mange tilfeller er imidlertid 
resultatet av skadefellingsforsøk negativt. 
     Ut fra de rammene som er gitt i dag må skadefellingsfor-
søk utøves i samsvar med samme regelverk som for ordi-
nær jakt. Vi mener at det er på tide å se nærmere på de 
lovbestemte forutsetningene for skadefelling ut fra ønsket 
om å kunne utøve skadefelling på en mer effektiv måte. 
Mer effektiv skadefelling vil være positivt for dyrevelferden. 
Vi foreslår derfor at det lages egen forskrift for skadefelling. 
En forskrift må blant annet inneholde følgende elementer: 

 Utvidelse av lovbaserte virkemidler som tillates. 

 Forenklet bruk av lovbaserte virkemidler. 

 Klargjøring av aktivitet og myndighet for kommunale 
og interkommunale skadefellingslag. 

 Stimulering til å gjøre skadefellingslag mer effektive. 

 Å gi SNO en tydeligere og mer aktiv rolle i forbindelse 
med skadefelling.  

For å komme i gang og for å skaffe erfaring med en egen 
forskrift foreslår vi at det raskt settes i gang forsøk i en del 
kommuner. 

- Tynnslitt tillit til rovviltforvaltningen 
- Forvaltningen legger egne vurderinger og egen agenda til 
grunn ved forvaltningsvedtak uten at disse er hjemlet i 
politiske vedtak, skriver Bondelagenes fylkesledere Borgny 
Grande i Nord-Trøndelag, Kari Åker i Sør-Trøndelag og Odd-
var Mikkelsen i Møre & Romsdal i en felles kronikk 15. 
desember om tynnslitt tillit til rovviltforvaltningen.  
     Hele kronikken kan leses på M&R Bondelags hjemme-
side. Kronikken avsluttes med: 
     Bondelag innenfor Rovviltregion 6 mener at er bekymret 
for at bestandsberegningene av våre rovdyr har så store 
mangler at forvaltningen skjer på feil grunnlag. Dette gjel-
der både bjørn, gaupe og jerv som alle finnes innenfor vår 
rovviltregion. Vi har sikre observasjoner av gaupe som ikke 
er registrert i Rovbasen, og det er ikke tillitvekkende når 
antall ynglinger av jerv øker med 10 ynglinger fra 2017 til 
2018.  
     Vi registrerer at vi får støtte i våre vurderinger om bety-
delig svakheter i bestandsfastsettingen av rovdyr både 
politisk og fra faglig hold, og ser fram til en situasjon der vi 
kan diskutere forvaltning med en tryggere forvissning om at 
grunnlagsmaterialet er riktig. Det er nå Stortingets ansvar å 
vurdere om forvaltningen håndterer, og har håndtert, rov-
viltforliket i tråd med vedtakets intensjon og målsetting om 
en 2 delt forvaltning med konfliktdempende funksjon. 
 

Ordføraropprop i Møre og Romsdal 
mot rovdyrforvaltninga 

Ordførar i Surnadal, Lilly 
Gunn Nyheim (Ap), star-
ta i september eit ord-
føraropprop i Møre og 
Romsdal til støtte for 
beitenæringa sin kamp 
mot rovdyr. 
Avisa Nationen meldte 
14. september at rundt 
halvparten av ordførara-
ne i Norge har slutta seg 
til protestar mot regje- 

ringa si oppfølging av Stortingets vedtekne rovdyrpolitikk.  
Nyleg har ordførarar i Finnmark, Østfold, Møre og Romsdal 
og Sogn og Fjordane meldt seg på. Ordførarane i dei fire 
fylka sluttar seg dermed til 150 protesterande kommune-
toppar i Trøndelag, Oppland, Hedmark, Nordland og Troms, 
som i løpet av dei siste vekene også har skreve brev til 
statsminister Erna Solberg (H). Rovdyroppropa omfattar 
dermed rundt halvparten av landets 422 ordførarar. 
     Rundt halvparten av fylkets sine 36 ordførarar slutta seg 
til oppropet. 

- Utvidast 
Til avisa Tidens Krav sa Oddvar Mikkelsen, leiar i Møre og 
Romsdal Bondelag, at han rosar oppropet frå Nyheim.  
- Det er bra at dette kjem. Eg håper flest muleg av ordføra-
rane henger seg på og signerer. Dersom det ikkje vert teke 
grep, utvides områda med rovdyr; dei treng meir plass dess 
fleire dyr det er. Det er noko å tenkje på for ordførarar som 
i dag ikkje har utfordringar med rovdyr i beiteområda, sa 
Oddvar Mikkelsen til Tidens Krav. 

Tidens Krav 

http://www.nationen.no/politikk/rovdyrsakene-ordforerne-vil-snakke-med-erna-om/
http://www.nationen.no/politikk/rovdyrsakene-ordforerne-vil-snakke-med-erna-om/
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4.6 Utvalgsarbeid, prosjekt og andre fagsaker 
 

BEDRE OG ØKT BEITING 
Møre og Romsdal Bondelag fikk i 2013 innvilget midler til et 
treårig beiteprosjekt. Forprosjekt ble avsluttet høsten 2015. 
Et treårig hovedprosjekt ble igangsatt høsten 2016. Prosjek-
tet «bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» (2016 – 2018) 
avsluttes i januar/februar 2019.  
     Prosjektet er i all hovedsak gjennomført som planlagt, 
men med noen nødvendige justeringer underveis.  

Styringsgruppe: Leder Oddvar Mikkelsen (M&R Bonde-

lag), Jorunn Kvernen (M&R Bonde og Småbrukarlag), As-
bjørn Dahlen (TYR), Bjørn Tore Reistad (TINE), Brit-Kari 
Hauger (Nortura), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), Turid 
Strøm (NORSØK), Geir Moen (Miljøvernavdelinga hos fyl-
kesmannen), Frank Madsøy (Landbruksavdelinga hos fyl-
kesmannen), Per Sæther (Norsk seterkultur. 

Prosjektet har tre deler: 
     1) Tilrettelegging og organisering for beiting med melke-
ku. Ansvar for gjennomføring er NORSØK v/Rose Bergslid og 
Landbruk Nordvest v/ Nina Iren Ugelvik.  
     2) Tiltak for bedre kvalitet på kulturbeiter - innmarksbei-
ter, samt bedre beiting på dyrka mark. Ansvar for gjennom-
føring er Landbruk Nordvest v/Jon Geirmund Lied. 
     3) Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, 
samt kartlegging av beiteressurser. Ansvar for gjennomfø-
ring er NORSØK v/Rose Bergslid. 
 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Norddal er Møre og Romsdal Bonde-
lags medlem i Grøntutvalet Vest i 2018, som består av 
representanter fra bondelagene fra de tre fylkene Horda-
land, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalget 
består av produsenter innen frukt, bær og grønt. Det er 
fylkesbondelagene som utnevner representanter til utval-
get. Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbonde-
lagenes uttale til jordbruksforhandlingene. 
     Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønttals-
person i M&R Bondelag, og møter på utvidet styremøte i 
mars om uttalen til jordbruksforhandlingene.  
     Audun Skjervøy møter på samlinger for fylkeslagenes 
grøntkontakter som Norges Bondelag arrangerer. Det ble 
holdt møte 29. januar, der hovedtema var GMO og Cripr. I 
tillegg markedsituasjonen, og aktuelle saker framover: Den 
politiske situasjon. Jordbruksoppgjøret. Arealpolitikk. Klima 
og flom. Plantevernmidler. 27. november var Audun 
Skjervøy på ny samling i Norges Bondelag i Oslo for grønt-
kontaktene i fylkeslagene. 
 

GJERMUNDNES 
Tidligere styremedlem i M&R Bondelag, Anne Katrine Jen-
sen, Gjemnes, er Bondelagets representant og leder i sko-
leutvalget ved Gjermundnes videregående skole. 
     Fylkesstyret er i flere møter gjennom tilsendte referat 
orientert om arbeidet i skoleutvalget. 
     På styremøtet 6. februar ble styret orientert om arbeidet 
med utviklingsplanen. I vedtak i Fylkestinget i desember  

 
Romsdals Budstikke 24. mai 2018 

 
2017 lå byggetrinn 1 ved Gjermundnes inne. Men fylkes-
rådmannen ville ikke i forslag til revidert økonomiplan 
2018-2021 forplikte seg på investeringer i de nye prosjek-
tene før investeringsplanen har vært til ny behandling i 
fylkestinget (18.-19.juni). Dette betyr at også at Gjermund-
nes stilles i bero. Skoleutvalget krevde i sitt møte 26. januar 
at fylkesrådmannen må sette i verk prosjektering av vedtatt 
utbyggingsprosjekt uten å vente på nytt vedtak. 
     Fylkesstyret i Møre og Romsdal drøftet å ta kontakt med 
de politiske partiene. Styret påpeker som viktig at dette er 
eneste utdanningstilbud landbruket har i fylket. 
     På styremøtet 30. mai ble styret orientert om skoleut-
valgets advarsler mot å utsette vedtatt investeringsprogram 
ved Gjermundnes vgs fra byggestart 2018 til byggestart 
2020. Store deler av bygningsmassen på skolen har i dag for 
dårlig kvalitet. Skoleutvalget løfter fram behovet for nytt 
storfefjøs. Skolen har et båsfjøs fra 1972. I dag driver skolen 
fjøset på en unntaksbestemmelse fra lov om dyrevelferd 
som sier at dyrene ikke skal bindes til en bås. Et utdatert 
produksjonsopplegg har negativ innvirkning på rekrutte-
ringa til landbruksopplæringa i fylket. 
     Da fylkestinget 18. og 19. juni behandlet investerings-
programmet for skolebygg, foreslo Sp og V å flytte natur-
brukskolen Gjermundnes videregående skole i Vestnes 
oppover på prioriteringslista, på bekostning av Ålesund 
videregående skoles nybygg til over 400 millioner kroner. 
Forslaget fikk 19 stemmer, fem for lite til flertall, og ble 
dermed ikke vedtatt. 
 

ØKOUKA 
Det ble holdt mange aktiviteter i Økouka 2018 i Møre og 
Romsdal i perioden 23. august – 29. september.  
     Økouka  ble arrangert av Fylkesmannen i lag med Bonde-
laget, Økologisk M&R, Småbrukarlaget og NORSØK. 
     Rådgiver Rose Bergslid var Bondelagets representant i 
arbeidsgruppa. 
23. august, Økologisk frokost på Matfestivalen i Ålesund 
6. september, Prosjekt Norges matfat. Storyville, Plassen, 
Molde. Foredrag ved Øyvind Havåg. Arrangert i samarbeid 
med Bjørnsonfestivalen.  
7. september, Prosjekt Norges matfat Nesset prestegard, 
foredrag ved Lene Havåg. Arrangert i samarbeid med Bjørn-
sonfestivalen.  
29. september, Epledag med eplepressing. Tingvoll Øko-
park, Tingvoll. Gamle sorter aktuelle for økologisk dyrking. 
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LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesmannen ved landbruksdirektør, som er leder, en 
representant fra fylkeskommunen og fylkeslederne i de to 
faglagene utgjør styret for Landbruksselskapet i Møre og 
Romsdal. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen er Bondelagets 
representant og nestleder i styret. 
     I vedtektene til Landbruksselskapet står det om formål: 
«..er ein alminneleg stiftelse som skal arbeide til beste for 
landbruket i Møre og Romsdal. Landbruksselskapet skal 
arbeide for å gjere bygdene og bygdenæringane synlegare 
og tydlegare i samfunnsprosessane, og elles det som kan 
bidra til levande bygder med sterkt næringsliv og godt bu-
miljø». 
    Om oppgaver står det: «Landbruksselskapet forvaltar 
midlane i Fondet for framhjelp av jordbruket i Møre og 
Romsdal i samsvar med dette». 
    Årsmøtet 29. mai drøftet foruten vanlige årsmøtesaker 
som årsmelding, regnskap m.m. støtte til landbrukskonfe-
ransen og til Jordvern M&R, mulig aksje emisjon i Den 
Norske Matfestival, og aktivitetsstrategi 2018 -2022. 
     Landbruksselskapet har over tre millioner kroner inne-
stående på bankkonto. 
 

LANDBRUKSMØTET 
16. januar 2018 arrangerte Fylkesmannen landbruksmøte i 
Molde. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og rådgiver Rose 
Bergslid deltok fra Bondelaget. 
     Møtedeltakere var representanter fra Fylkesmannen, 
Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Landbruk Nordvest, 
NLR Vest, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Nortura, 
Tine, Felleskjøpet Agri, Gjermundnes VGS, NIBIO, Midt-
Norsk samarbeidsråd, Landbruk 21, Ruralis og Norsøk. 
     Bakgrunn for møtet av at fylkesgrensene forsvinner eller 
blir endret, og organisasjonene tilpasser seg. Dette kan 
også få konsekvenser for roller, og ikke minst samarbeidet 
nordover. Møre og Romsdal er sammen med begge trønde-
lagsfylkene området for Midt Norsk samarbeidsråd. Pro-
sjektet Grøn Forsking Midt-Norge har siden 2008 jobba for 
å få løfte fram FoU prosjekt som er spesielt viktige for land-
bruket i vår landsdel. GFMN blir finansiert med like bidrag 
frå de tre fylka. Trøndelag har rigget et regionalt innova-
sjonsprogram (Landbruk21 i Trøndelag) som er det operati-
ve verktøyet for utvikling av landbruksnæringa. «Land-
bruksmøtet» diskuterte Midt Norsk samarbeidsråd, Grøn 
Forsking Midt-Norge og Landbruk 21. 
     Innledere var landbruksdirektør Frank Madsøy, forsker 
Jostein Vik (Ruralis), Oddvar Mikkelsen (Bondelaget), Olav 
Håkon Ulfsnes (Midt Norsk samarbeidsråd), Stein Brubæk 
(Småbrukarlaget), leder i Landbruk 21, Lars Morten Rosmo 
     I ordskiftet var det ingen som argumenterte for at Møre 
og Romsdal IKKE burde utvikle samarbeidet med Trøndelag. 
Faglagene ble oppfordret til å følge opp temaet videre, - 
både i forhold til Trøndelag, og opp mot Fylkesmann og 
Fylkeskommune som aktuelle finansieringsaktører. 
     Et annet tema på møtet var innspill til arbeidet med å 
prioritere FoU og prosjektarbeid. Det kom innspill fra Land-
bruk Nordvest, Norsøk, NLR Vest, Bondelaget, Nortura og 
NIBIO. Alle innleggene oversendes sekretariatet for Grøn 
Forsking Midt-Norge, som innspill frå Møre og Romsdal.  
     M&R Bondelag hadde innspill om rødt kjøtt og klima. 

REGIONALT PARTNERSKAP 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midler er Fylkes-
mannens landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av disse 
midlene med faglagene i landbruket; Bondelaget, Små-
brukarlaget og Allskog (tidl. Skogeierforeninga). På samrå-
dingsmøtene med Fylkesmannen deltar også Innovasjon 
Norge og Fylkeskommunen. 
     Saker knyttet til forvaltning av disse midlene er lagt fram 
som orienteringssaker for Bondelagets fylkesstyre. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og org.sjef Arnar Lyche var 
på regionalt partnerskap på Fylkeshuset i Molde 15. mars. 
Tema var regionale rammer for tilskudd til jordbruk og 
skogbruk 2018, bruk av UT-midler, landbruksforvaltninga er 
i endring, regionalt Bygdeutviklingsprogram, regionreform 
og landbruket, profileringspakke for landbruket. 
     29. juni var det møte om regionalt miljøprogram i Møre 
og Romsdal på Fylkeshuset i Molde. Oddvar Mikkelsen og 
Arnar Lyche deltok. Tema var at det skal lages nytt Regio-
nalt bygdeutviklingsprogram for M&R. Programmet har tre 
delprogram; miljøprogrammet (RMP), næringsprogrammet 
(RNP) og skog- og klimaprogrammet (RSK).  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte for Bondelaget på møte i regionalt partners-
kap landbruk på Fylkeshuset i Molde 16. oktober. Saker her 
var nye veterinærvaktområde som er ute på høring, oppda-
tering avlingsnivå og erstatningssaker, status for UT midler 
og klima- og miljømidler, oppdatering rundt Grøn Forsk-
ning/ Landbruk21, prosess og gjennomgang av dokumente-
ne for Regionalt Bygdeutviklingsprogram: a) RSK Regionalt 
skog- og klimaprogram, b) RNP Regionalt næringsprogram 
og c) RMP Regionalt miljøprogram.  
 
 

FOREBYGGING DYRETRAGEDIER 
I oktober 2017 var fylkesleder Oddvar Mikkelsen i møte 
med Mattilsynet i Molde om rapporten; «Dyretragedier i 
Nord-Trøndelag: Forebygging og oppfølging, metodeutvik-
ling og samhandling». Mattilsynet hadde som målsetning at 
samhandlingsmodellen skulle utvides til hele region Midt. 
     6. februar hadde styret besøk av Mattilsynet Nordmøre 
og Romsdal ved avdelingssjef Magne Mo og veterinær 
Sandra Ledang, med orientering og drøfting av prosjektet. 
Styret i M&R Bondelag er positive til Mattilsynets initiativ til 
prosjektet for å avverge dyretragedier. Mattilsynet og Bon-
delaget sender ut felles informasjonsskriv til kommunene 
og til landbrukets øvrige organisasjoner. 

Følgende brev ble sendt kommunene 15. mars: 
Høsten 2017 ble en rapport om forebygging av dyretrage-
dier i Nord-Trøndelag ferdigstilt. Prosjektet ble gjennomført 
i regi av Nord-Trøndelag Bondelag og med Mattilsynet som 
prosjektleder. Ellers var både landbruksforvaltning, samvir-
keorganisasjoner og Norsk Landbruksrådgiving involvert. 
     Møre og Romsdal Bondelag og Mattilsynet har blitt enige 
om å gjennomføre tilsvarende prosjekt i vårt fylke. Målet er 
å styrke kompetansen i arbeidet med å forebygge dyretra-
gedier. Gjennom bedre samhandling kan vi sammen bidra 
til å redusere risikoen for dyretragedier. 
     Videre er det satt mål om å gjennomføre to regionale og 
to lokale kontaktmøter årlig. De lokale kontaktmøtene blir 
arena for kommunene og Mattilsynet, hvor partene kan  
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Fra styremøtet med Mattilsynet 6. februar. Foran: Oddvar 
Mikkelsen og Magne Mo. Bak: Odd Bjarne Bjørdal, Gunn-
hild Overvoll, Arnar Lyche, Vegard Smenes, Petter Melchi-
or, Marte Halvorsen og Sandra Ledang. (Foto: Arild Erlien) 
 
utveksle eventuelle bekymringer og gjennomgå varslings- 
og oppfølgingsrutiner for bekymring om dyrevelferd. Mat-
tilsynet vil kalle inn til disse møtene i tidsrommet mai - 
august i 2018. Det er klare forventninger om aktiv deltakel-
se fra samtlige kommuner. Dette vil være avgjørende for 
gjennomføring av møtene og måloppnåelse i prosjektet. 
     Kontinuitet i arbeidet vil bidra til lavere terskel for ut-
veksling av bekymringsmeldinger, som i sin tur kan reduse-
re risiko for dyretragedier. På vegne av landbruket og dyre-
velferden i husdyrholdet oppfordrer vi på det sterkeste til 
deltakelse i dette forebyggende tiltaket.  
     Eventuelle spørsmål om igangsetting av arbeidet i Møre 
og Romsdal kan rettes til Magne Mo (Avdelingssjef, Mattil-
synet avd. Nordmøre og Romsdal) på mag-
mo@mattilsynet.no og Kristin Ness (Avdelingssjef, Mattil-
synet, avd. Sunnmøre) på krnes@mattilsynet.no  

Magne Mo, avdelingssjef Mattilsynet og Oddvar 
Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag 
 
5. desember hadde Mattilsynet møte med regionale hus-
dyraktører i Stjørdal om samhandling og forebygging av 
alvorlig vanskjøtsel av husdyr. Oddvar Mikkelsen deltok for 
M&R Bondelag. 
     Mattilsynet, region midt har i 2018 gjennomført møter 
lokalt med kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag. 
     En viktig del av det forebyggende arbeidet vil være jevn-
lige møter mellom aktørene, både lokalt og regionalt. I de 
lokale møtene deltar kommunene og Mattilsynets avde-
lingskontor. På regionalt nivå er det regionale representan-
ter for kjøttbransjen, meieriselskap, fôrvareleverandører, 
Norsk Landbruksrådgivning, Bondelaget, Bonde- og små-
brukarlaget, Fylkesmannen, Den norske veterinærforening 
og regiondirektørens stab i Mattilsynet Midt som møtes. 
     Temaer i møtene: utveksle eventuelle bekymringer for 
dyrevelferd, vedlikeholde og videreutvikle varslingsrutinene 
ved bekymring, vedlikeholde og videreutvikle risikofaktorer 
som brukes når dyrevelferd skal vurderes og sikre kompe-
tanse i arbeidet. 
     Arbeidet viderefører et prosjekt eid av Nord-Trøndelag 
Bondelag, «Bondelagsprosjektet» med fokus på forebyg-
ging og oppfølging, metodeutvikling og samhandling ved 
dyretragedier. Prosjektrapporten ble ferdigstilt 2017. 
     Det blir et møte for næringa og Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal på nyttåret 2019. 

DRIVEPLIKT 
6. april var fylkesleder Oddvar Mikkelsen og styremedlem 
Vegard Smenes i møte med Fylkesmannen om driveplikt 
jord og jordleieavtaler. På Fylkeshuset møtte de land-
bruksdirektør Frank Madsøy og seniorrådgiver Gunvor Yt-
terstad. 
     Bondelaget la fram eksempler på henvendelser om vans-
ker med å få skriftlige avtaler om leie av jord og konsekven-
sene dette har for de aktive driverne som får økt risiko for 
sine investeringer når driftsgrunnlaget er usikkert. Mange 
kan også få avslag på lån og investeringstilskudd når de ikke 
har skriftlige leieavtaler. Bondelaget la fra to eksempler på 
leieavtaler. 
     Fylkesmannen ga uttrykk for stor forståelse for proble-
met, og orienterte om mulighetene de har til å påvirke 
kommunene, og mulighetene til å omgå det absolutte tiårs-
kravet for varighet på avtaler. Det ble enighet om at det 
skrives brev til alle kommuner der en minner om plikten til 
å følge opp driveplikten gjennom skriftlige avtaler med kopi 
til lokallagene og en oppfordring til at de møter opp hos 
ordfører eller kommunestyre og orienterer om saken. Fyl-
kesmannen vil følge opp med å ha dette som hovedtema på 
sin årlige jussamling for kommunene i november, der Bon-
delaget fikk komme og orientere om dette fra sitt ståsted. 
 
Leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen og leder i M&R 
Bonde- og Småbrukarlag, Stein Brubæk, sendte 27. august 
felles brev til kommunene, ordførere og jordbrukssjefer i 
fylket med oppfordring til å engasjere seg i dette viktige 
arbeidet. Vedlagt var også forslag til informasjonsbrev til 
grunneiere og forslag til jordleiekontrakt: 

Økt fokus på driveplikten 
Møre og Romsdal Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag 
ønsker med dette brevet å sette fokus på driveplikten. 
Sammen med bonden er dyrkamarka den viktigste ressur-
sen vi har i landbruket. Å ta vare på dyrkamark og beiter er 
viktig for bl.a. matproduksjon, verdiskaping og verdifulle 
kulturlandskap. M&R er et av fylkene i landet med størst 
nedgang i areal (om lag 12% siden år 2000 er gått ut av 
drift/bygd ned). I tillegg har en god del av jordbruksarealet 
redusert sitt produksjonspotensial som følge av manglende 
investeringer i f.eks. drenering og jordbearbeiding. 
     Andelen leiejord i fylket er høy. I snitt 51,2%. I enkelte 
kommuner opp mot 70 - 80%. Mange bønder har basert 
store driftsutbygginger på leid jord. Det er krevende for 
næringa at mye av leiejorda drives på dårlige og delvis 
manglende leiekontrakter. Med tanke på finansiering av 
nye utbygginger er gode, langsiktige avtaler helt nødvendig. 
Det er også viktig med tanke på bondens vilje til å investere 
store summer i f.eks. drenering av leiejorda. 
     Retten til å eie jord fører med seg noen plikter. Driveplik-
ta beskrives i Jordlova §8: «Jordbruksareal skal drivast. 
(…)Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. 
Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bort-
leige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve 
for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessige 
gode løysingar og vere skriftleg.» I følge jordlova har kom-
munene en plikt til å følge opp at jord drives. Dette er spe-
sielt viktig i bygder med et aktivt landbruk og etterspørsel 
etter jord. 

mailto:magmo@mattilsynet.no
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Noen av de mange medieoppslagene om driveplikta siste året. 
 

     Mange grunneiere er ikke kjent med driveplikten, og 
mange bønder vegrer seg for å kreve kontrakt i frykt for at 
grunneier skal la andre – som ikke krever kontrakt – drive 
jorda. Det kan gis fritak fra driveplikten etter §8 enten varig 
elle for en avgrensa tidsperiode. Ved søknad om fritak skal 
det legges vekt på: Hvor viktig er å holde jordbruksarealet i 
hevd, størrelsen på gården, avkastningsevnen til arealet, 
om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord og 
søker sin livssituasjon. 
     Vi vil oppfordre kommunene og lokale bondelag og bon-
de- og småbrukarlag til å engasjere seg i dette viktige arbei-
det. Forslag til en mulig strategi kan være:  

 Lokale bondelag inviterer seg/inviteres på besøk til 
ordfører og landbruksansvarlige i kommunen og disku-
terer saken. Hvordan er situasjonen i vår kommune, 
hva kan gjøres o.l.  

 Det skrives sak til politisk utvalg om at dette arbeidet 
skal prioriteres  

 Lokal presse inviteres til å lage en sak om problema-
tikken. Sosiale medier brukes til å informere om at det 
vil bli økt fokusert på driveplikten framover  

 Det sendes ut et brev til grunneiere som ikke driver 
jorda si sjøl, og som ikke har levert inn 10-årig skriftlig 
avtale (forslag til brev ligger vedlagt)  

 Disse følges opp  
For at landbruket – en av fylkets viktigste næringer – skal 
fortsette å utvikle seg er det nødvendig med en felles inn-
sats for at gode jordleieavtaler kommer på plass. 

Leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen og  
leder i M&R Bonde- og Småbrukarlag, Stein Brubæk, 
 
 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen var en av innlederne på 
Fylkesmannens særlovskonferanse for landbruksforvalt-
ninga i Molde 8. november. Rådgiver Atle Frantzen deltok 
fra kontoret. Det var fokus på gjennomgang av årets for-
valtningspraksis etter jordloven og konsesjonsloven, samt 
driveplikten etter jordloven. Oddvar Mikkelsen tok opp 
bonden sitt behov for tilleggsjord og langsiktige leieavtaler. 
 
     Rådgiver Atle Frantzen deltok 17. april på Molde Bonde-
lags kveldsmøte med tema jordlov, driveplikt, hvor skal 
det drives landbruk og hvordan skal en finne jord som ikke 
blir drevet. Et trettitalls frammøtte fikk høre innlegg fra Elin 
Nesje i Molde kommune, med påfølgende diskusjon og 
drøftinger rundt kart for de ulike delene av kommunen. 

Faginfo om beiteprosjektet, jord ute av 
drift og driveplikta 
Fylkeskontoret sendte 14. november e-post til kommune-
ne i M&R med kopi til tillitsvalgte i lokale Bondelag med 
informasjon faginfo om beiteprosjektet, jord ute av drift og 
driveplikta. 
     I forbindelse med Møre og Romsdal Bondelag sitt beite-
prosjekt «Bedre og økt beiting» (2016 -2018) hadde NOR-
SØK sammen med Mandy Häger (Sykkylven kommune), Nils 
Sanden (tidligere i Midsund kommune) og Bjørn Egil Flø 
(NIBIO) skrevet en Faginfo som tar for seg utfordringer 
knyttet til jordbruksarealer som går ut av drift. 
     I Faginfoen blir det sett nærmere på sammenhengen 
mellom jordbruksareal som går ut av drift og utviklinga i 
melkeproduksjonen i fylket. I tillegg er det blant annet be-
skrevet hvordan Midsund og Sykkylven kommune har job-
bet med oppfølging av driveplikta. Erfaringer fra disse 
kommunene kan brukes av andre som vil arbeide med ut-
fordringer knyttet til oppfølging av driveplikta. 
 

Innspill fra Halsa BL om gjengroing / drift 
Fylkeslaget mottok i oktober innspill fra styret i Halsa Bon-
delag om gjengroing og drift. De påpeker at det ikke går så 
lang tid før relativt mye areal i mange kommuner, fylket 
samlet, og landet går ut av drift dersom utviklingen fortset-
ter slik som her. 
     Halsa Bondelag viser til gjengroingsproblematikken og 
foreslår positive tiltak for å forhindre at tidligere jordbruks-
areal gror igjen. De har to ulike forslag: 1) Å utvide eksiste-
rende SMIL-ordning til også å gjelde kantrydding av dyrka-
jord som er i ferd med å gro igjen. 2) Fondsordning i jord-
bruket med skattefordel hvor pengen kan brukes til kant-
rydding av dyrkajord som er i ferd med å gro igjen. 
     På møtet 12.-13. desember sier fylkesstyret at de tar 
med seg innspillet i sitt arbeid med uttale til jordbruksfor-
handlingene 2019. I jordbruksforhandlinger har faglagene 
gjentatte ganger foreslått en fondsordning for landbruket 
etter samme mal som i skogbruket, men staten har så langt 
avvist forslaget. Ingen nye særordninger for landbruket er 
nok holdningen. Da er det nok enklere å få gehør for å bru-
ke eksisterende ordninger, slik som SMIL. Kanskje kan kant-
rydding av dyrkajord som er i ferd med å gro igjen støttes 
innenfor SMIL, slik som ordningen er utformet i dag? Det 
gis tilskudd til rydding av gammel kulturmark. 
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TØRKESOMMER/FÒRMANGEL 
Tørkesommeren førte til avlingssvikt for mange. Særlig 
grovfôrproduksjonen ble rammet av tørken. Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal fikk inn over 250 søknader og utbetalte 
over 25 millioner kroner i avlingsskadeerstatning for 2018. 
     Selv om det var mye avlingssvikt og store variasjoner 
mellom områder i M&R, kom vårt fylke forholdsvis bra fra 
det sammenliknet med Østlandet og Sørlandet. De andre 
Vestlandsfylka og Trøndelag har lignende bilde som Møre 
og Romsdal. Nord-Norge fikk tilnærmet normalavlinger 
     På landsbasis ble det behandlet cirka 15.000 erstatnings-
søknader og utbetalt over 1,6 milliarder kroner. Det er et 
ekstremt tall sammenliknet med alle foregående år. 
     Etter tørkesommeren, skapte regnværet problemer for 
en tredjeslått i september og oktober. Åkrene druknet i 
vann. Gras ble ikke slått og en fikk ikke spredt møkka. 
 

- Fyll gjødselvogna med vann 
Leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, oppfordrer bøn-
dene i fylket til å fylle gjødselvogna med vann som bered-
skap hvis det trengs hjelp i disse skogbrannfaretider. 
     Det varme og tørre været de siste ukene gjør skog og 
mark knusktørr, og vi har nesten daglig hørt om små og 
store branner i terrenget i Møre og Romsdal. 
     Oddvar Mikkelsen sier det tar tid å fylle opp gjødselsvog-
na med vann, så det er en viktig del av beredskapen at 
vogna er oppfylt før det eventuelt skjer noe. Gjødselsvogna 
er mobil og kan fraktes dit det brenner. Den kan også fylles 
med vann fra tjern eller bekker om det trengs.  
     - Det ville vært kjempeflott dersom alle bønder som har 
mulighet til det hadde vann stående på vogna. Dette ville 
betydd mye for brannberedskapen. Om det skulle ta av 
med en storbrann, trenges det at folk stiller. Og da kan 
minuttene en bruker på å fylle vogna være avgjørende. 
     Han forteller at det er mange eksempler fra hele landet 
på at bøndenes vannfylte gjødselvogner har vært svært 
viktige ved brann. Hus er berget og storbranner er unngått med 
vann fra vognene. Bønder er ofte veldig nær der ting skjer, 
og er viktige i en tidlig fase. 
     – Vi har bønder i alle bygder over hele fylket. I mange 
tilfeller vil de være de nærmeste til å hjelpe om det skulle 
begynne å brenne. Det viktigste for oss er å være klar om 
noe skulle skje, sier Oddvar Mikkelsen. 

(Pressemelding 1. juni) 
 

«Tørkemøter» 
Fylkesstyret oppsummerte på møtet 26. september hva 
som er gjort i sommer, og status/situasjonen for de ulike 
produksjoner i fylket. Det var en hektisk sommer for fylkes-
leder, bl.a. mange telefoner og mediakontakter.  
     Styret framhevet også det gode og viktige arbeidet alle 
ledd i Norges Bondelag har gjort i løpet tørkesommeren. 
     På Østlandet ble det arrangert krisemøter for bønder om 
tørke og den vanskelige fôrsituasjonen. Også i Møre og 
Romsdal ble det holdt «tørkemøter», der Bondelagene i lag 
med kommuner og de andre landbruksorganisasjonene 
som Landbruk Nordvest, Nortura, Tine, Felleskjøpet sto bak. 
     Nestleder Gunnhild Overvoll deltok på møte om forkrisa 
på Åndalsnes 20. juli (bildet). Fylkesleder Oddvar Mikkel-
sen deltok i Gjemnes 14. august og i Surnadal 15. august. 

 
Romsdals Budstikke 21. juli fra tørkemøtet på Åndalsnes 

 

Fòrmangel – kan vi bidra? 
Det er alvor no. Tørka har allereie gjort stort innhogg i vint-
erfòret i Sør-Norge, og den bare fortsett. Resten av Nord-
Europa er også ramma, så det er lite å få kjøpt der. I dei 
mest ramma områda er dei no i ferd med å slakte ut deler 
av buskapen. 
     Her i Møre og Romsdal er det varierande etter jordtype 
og lokal nedbør, men mange av oss er ikkje av dei hardast 
ramma. Vi bør i dette kriseåret vurdere om det er noko vi 
kan bidra med. 
     Er det mogleg å gjødsle litt ekstra for å hente litt meir ut 
av enga? Ta ein ekstra slått til hausten? 
     - Vi har i fylket ein god del jord som ikkje blir hausta, 
eventuelt bare slått med beitepussar. I år bør det absolutt 
haustast dyrefòr frå desse. Få slått dei raskt, det kan i alle 
fall nyttast til hest. Og så blir det ein til slått seinare på 
sommaren. Dersom det er lenge sidan sist, må ein kanskje 
køyre bort den første slåtten, seier nestleiar i Møre og 
Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll. 
     Ho påpeiker at med moderne slåtteutstyr går det fort å 
hauste nokre attleger. Det må da etablerast kontakt mel-
lom grunneigar og slåtteentreprenør. Initiativet kan komme 
frå begge sider, og begge må kunne tene pengar på samar-
beidet. 

(Pressemelding Gunnhild Overvoll 5. juli) 
 

Bønder i Møre og Romsdal kan bidra 
i tørkekrisa 
- Bøndene i Møre og Romsdal kan bidra i tørkekrisa, seier 
fylkesleiarane Oddvar Mikkelsen i Bondelaget og Stein Bru-
bæk i Bonde- og Småbrukarlaget. Dei oppmodar om å 
gjødsle på for å ta ein tredje slått på alt eigna areal og å 
hauste areal som ikkje har vore i drift dei siste åra. 
     Sist veke kom det nye tal på forventa utbetaling av av-
lingsskadeerstatning etter tørken. Anslaget er på 1,1 mrd 
kroner. Dette er verdien av det avlingstapet som går utover 
bondens eigenandel på 30 prosent. Det totale avlingstapet 
er difor langt større enn 1,1 mrd, minst 2,5-3 mrd og i vers-
te fall opp mot 5 mrd kroner etter dei anslaga som er gjort. 
     Sjølv om Møre og Romsdal ikkje er hardast råka er det 
likevel store lokale variasjonar og for ein del bønder her i 
fylket er også krisa eit faktum. - Det viktigaste bidraget vi 
kan gjere her i fylket er å hauste alt haustbart areal, både  
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gjennom å gjødsle på for å ta ein tredje slått på alt eigna 
areal og ved å hauste areal som ikkje har vore i drift dei 
siste åra. Alle som kan ha grovfôr til salgs oppmodar vi om å 
legge det ut hos landbruksrådgivinga eller selge direkte i 
nærområdet for å halde fraktkostnadene på eit minimum, 
seier Mikkelsen og Brubæk. 
     Det er utarbeida lister med kontaktinformasjon til korn-
bønder i Trøndelag for å kunne gjere direkte avtalar om 
kjøp av halm. Desse listene er sendt ut til bønder i M&R. 
     - Vi åtvarar mot å kjøpe importert fôr som ikkje har gått 
igjennom godkjent importør og er kontrollert av Mattilsy-
net. Det er betydeleg risiko for å få inn uønska planteartar 
og dyresjukdommar gjennom importert fôr. Alle som skal 
importere fôr er pliktige til å registrere seg som importør og 
halde seg til Mattilsynet sitt regelverk for import og kont-
roll, seier Oddvar Mikkelsen, fylkesleiar i M&R Bondelag og 
Stein Brubæk, fylkesleiar i M&R Bonde- og Småbrukarlag. 
     Landbrukets organisasjonar arbeider tett med myndig-
heitene for å finne dei beste måtene å hjelpe landbruket på 
både praktisk og økonomisk. Bondelaget og Bonde- og 
Småbrukarlaget opplever aukande politisk forståing for at 
dette no er ekstraordinær situasjon som krev særlege tiltak. 

(Pressemelding Bondelaget og Småbrukarlaget 
5. august 2018) 
 

Fôrmangel og tilgang på halm. 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 5. august e-post til alle 
bruksmedlemmer i fylkeslaget: 

Informasjon til medlemmar i M&R Bondelag 
Som dei fleste no heilt sikkert har fått med seg, er det tør-
kekrise og stor fôrmangel i store delar av Sør-Noreg. Det 
viktigaste tiltaket vi kan gjere er å vere mest mogleg sjølv-
berga i vårt eige fylke. Vi oppfordrar difor om at alle gjøds-
lar på att og prøver å berge ein tredjeslått på alt areal som 
kan vere eigna for slått i september månad. Nokre av dei 
brattaste areala og område som normalt er blaute kan ein 
la stå så ein ikkje får omfattande køyreskadar men alt anna 
areal kan haustast ein gong til gjennom slått eller beiting. 
     Vi oppmodar til mest mogleg lokal omsetning av fôr slik 
at ein held fraktkostnadene nede. 
     For enkelte vil det ikkje vere nok tilgang på grovfôr lo-
kalt. Det er etablert kanalar for omsetning av grovfôr både 
gjennom nye nettstaden https://www.forformidling.no/ 
Norsk Landbruksrådgiving og gjennom Felleskjøpet. Ein kan 
teikne seg på liste for kjøp eller salg av grovfôr eller halm og 
for leie eller utleige av beite. 

 
Åndalsnes Avis 24. juli - frå tørkemøtet på Åndalsnes 

 
     Ein del opplever likevel at dei ikkje kjem i kontakt med 
kjøpar eller selgar. Bondelaga i Trøndelag har difor sett opp 
lister over kontaktpersonar i sine lokallag der det kan vere 
halm som kan bergast til fôr. Aktuelle kjøparar kan kome i 
direkte kontakt med selgar og gjere skriftlege avtalar om 
halmkjøp. 
     Vedlagte lister er også sendt til andre fylke. Kornbønde-
ne vil ha avtalar på plass før skuronna startar om ei vekes 
tid da dei må bestemme om dei skal kutte halmen for ned-
pløying eller koble frå kuttaren og legge halmen i skår for 
pressing. Få vågar å ta sjansen på å berge halm utan avtale 
om salg. nlr.no har avtalemalar: 
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/kontrakter/ 
 

RMP – søknad om utsatt siste frist 
for å spre husdyrgjødsel 
M&R Bondelag sendte 10. august søknad til Fylkesmannen: 
Viser til § 13 i forskrift om miljøtilskudd i Møre og Romsdal. 
Det kan gis tilskudd til foretak som sprer all husdyrgjødsel 
før 10. august. På vegne av landbruket i fylket søker Møre 
og Romsdal Bondelag om at denne fristen dette året utset-
tes til 20. august. 
     Begrunnelse: På grunn av den spesielle værsituasjonen 
har bøndene blitt sterkt oppfordret til å gjødsle etter and-
reslåtten med tanke på å høste en tredjeslått. Vi har fått 
tilbakemeldinger fra flere hold at bønder vegrer seg for å 
gjøre dette hvis det innebærer at de går glipp av RMP-
tilskuddet. Andreslåtten er godt i gang, men mange blir ikke 
ferdige før ut i neste uke.  
 

Utsett spreiefrist for husdyrgjødsel  
Fylkesmannen publiserte samme dag 10. august følgende 
melding på sin hjemmeside: 
17. august 2018 er ny spreiefrist for miljøtiltaka «Tidleg 
spreiing av husdyrgjødsel» og «Bruk av tilførselsslangar» i 
Regionalt miljøprogram for M&R. Fristen er utsett frå 10. til 
17. august på grunn av den langvarige tørken i sommar. 

https://www.forformidling.no/
http://nlr.no/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/kontrakter/
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     I år er det svært viktig for mange å kunne få ein god 
tredje slått, for å begrense avlingssvikten mest mogleg. 
Tørken har ført til låge grasavlingar både på første- og and-
reslåtten. Mange tek sikte på ein tredjeslått, for å betre 
fôrsituasjonen. 
     Det vil sikre god gjenvekst og vere god utnytting av hus-
dyrgjødsla å kunne spreie den etter andreslåtten, og så få 
ein tredje slått. Fylkesmannen ønskjer å bidra til at tredje-
slåtten skal bli så god som råd er. 
     Miljøtiltaket tilskot for tidlegspreiing av husdyrgjødsel og 
bruk av tilførselsslangar skal ikkje vere eit hinder for å ut-
nytte husdyrgjødsel til ein tredjeslått i den vanskelege situ-
asjonen. Derfor er det no beslutta at fristen for slik spreiing 
blir utsett med ei veke frå 10. august til 17. august. Vilkåret 
er at føretaket er ferdig med andreslåtten, og gjødslar på, 
for å få ein tredje slått. 
 

Krise for bøndene 
Bønder i Sør-Norge er i akutt krise. Det er de også i store 
deler av Nord-Europa, i Australia, i deler av Canada og USA. 
Langvarig høge temperaturer og ekstremt lite regn forårsa-
ker kollaps i avlingene i flere mat- og fôrvekster. 
     De fleste forbrukere, skattebetalere og myndigheter 
innser nå at matforsyning er en essensiell del av et lands 
beredskap, og øker målene for selvforsyningsgrad og legger 
opp til økt innsats på dette området. 
     Norge er også et av få land med et svært velfungerende 
landbrukssamvirke. I normale tider er disse markedsleden-
de og prisledende på sine produkter. De yter gode tjenester 
for sine eiere og sikrer avsetning for produktene til gode 
priser. I denne krisesituasjonen har de også vært tidlig ute 
og gjort mange gode tiltak for å gi best mulig råd til bønde-
ne om hvordan de skal komme seg gjennom tørken med 
både gården og sinnsroen i behold. 
     Landbruk og myndigheter har en felles forståelse for at 
dette er en alvorlig krise samlet sett, både for landet og for 
landbruksnæringa. 
     Det som dessverre også ser ut til å være et fellestrekk for 
myndighetene og ledelsen i våre samvirkeorganisasjoner er 
en mangel på forståelse for den akutte økonomiske og  

psykiske krisen mange enkeltbønder nå er i. 
     Vi får råd om å være tidlig ute med å bestille halm og 
annet grovfôr. La være å slakte dyr, kjøp inn fôr og hold 
produksjonen i gang, sies det. Det er lett å si. 
     Dere som sitter på toppene: Har dere noen gang opplevd 
å ha strukket driftskreditten til det maksimale og likevel ha 
regninger på et par hundre tusen over forfallsdato ved 
årsskiftet og vite at dette kan du ikke betale før i februar 
når tilskuddet kommer? Har dere opplevd å være redd for å 
åpne postkassa, redd for å ringe en leverandør, redd for å 
svare telefonen? Har dere stupt dødstrøtte i seng og likevel 
ikke fått blund på øynene? Har dere kvidd dere til å begyn-
ne på en ny dag med endeløst men fåfengt arbeid med å 
berge stumpene av livsverket deres? 
     I en slik situasjon, ville du turt å bestille 300 halmballer til 
en sum på 250-300.000 kr inkludert frakt, uten å vite når du 
vil få råd til å betale dette? 
     Dette må gjøres: Regjeringen må snarest gjøre det klart 
at forskudd på avlingsskadeerstatning vil bli utbetalt snarest 
mulig, etter satser som er i samsvar med prisnivået på fôr. 
Normtall for grovfôravling må oppdateres til mer reelle tall 
for det moderne landbruket. Penger må på bordet NÅ! 
     Felleskjøpet må gå mer direkte inn i grovfôromset-
ningen. La de desperate kjøperne slippe å bruke dagevis i 
telefonen for å finne en selger. Garanter for kjøp av all halm 
i Trøndelag og lei inn entreprenører til å berge det som er 
mulig. Start eget salg av halm så kjøperen kan ta en telefon. 
Etabler en kredittordning. 
     Tine og Nortura: Etabler en ordning med forskuddsbeta-
ling på kjøtt og melk etter søknad evt en garanti overfor 
Felleskjøpet og andre grovfôrselgere for grovfôrkjøp. Vur-
der vektgrenser og prisløyper så ikke unødig fôr brukes til 
dyr som uansett skal slaktes. Jobb knallhardt med butikkje-
dene for å tilpasse kampanjetider og prioritere norske pro-
dukter. 
     Samvirkene er ikke foretak etablert bare for å tjene mest 
mulig penger, men for å være et redskap for bonden. Bli det 
redskapet vi trenger, NÅ! 

(Leserinnlegg i Nationen 13. august, fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen) 

http://www.nationen.no/av/Oddvar%20Mikkelsen/
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Innspill til krav krisepakke fra M&R 
Norges Bondelag ba fylkesbondelagene komme med syns-
punkter på krav om krisepakke. Fylkesstyret kom med inn-
spill på e-post, og M&R Bondelag sendte 17. august dette 
dokumentet til næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag: 
1. Vi støtter forslag om å heve satsen for avlingsskade for 

gras til egen fôrproduksjon.  
Begrunnelse: Enkelt å innføre. 

2. Vi ønsker ikke å innføre fraktordning for grovfôr/halm. 
Begrunnelse: Tilsvarende ordning for kraftfôr er omfat-
tende. Tiltaket er krevende å innføre og er samtidig ikke 
treffsikkert nok.  

3. Primært ønsker vi individuell vurdering av normalavling 
og skadeomfang. Hvis dette blir for krevende å innføre 
ønsker vi sekundært en gjennomgang av normtallene 
for avlingsstørrelse.  
Begrunnelse: For å treffe dem som mest rammet av tør-
ken er det nødvendig med individuell vurdering av 
normavling.  

4. Vi støtter forslag om å gi erstatning for avlingsskade på 
innmarksbeite. 
Begrunnelse: Dette utgjør mye for mange bønder.  

5. Erstatningstaket bør økes forholdsmessig dersom satse-
ne for avlingsskade heves. 

6. Tiltak gjennom SMIL-ordningen med arbeidsfrist i år, må 
greit kunne få utsettelse hvis det skyldes tørken. 

 

HJORTEFORVALTNING 
Høsten 2017 drøftet fylkesstyret på flere møter hjortefor-
valtning i kommunene og i fylket, og vedtok at Bondelaget 
skulle ta initiativ til å samle berørte parter for å diskutere 
en felles forståelse for å etablere en bedre og felles forvalt-
ningsmodell. Også Rauma Bondelag ba fylkeslaget ta tak i 
beiteskader i landbruket. 

     I oktober 2017 holdt Fylkesmannen informasjons- og 
drøftingsmøte for næringa og forvaltninga. Det er fylkes-
kommunen og kommunen som er de sentrale offentlige 
aktørene i bestandsforvaltninga, og det ble avtalt at fylkes-
kommunen skulle innkalle til nytt møte i begynnelsen av 
2018. 
     6. april holdt fylkeskommunen dialogmøte om hjort på 
Fylkeshuset i Molde. Oddvar Mikkelsen og Vegard Smenes 
møtte for Møre og Romsdal Bondelag. Foruten fylkeskom-
munen og M&R Bondelag var det deltakelse fra Fylkesman-
nen, Nibio ved Erling Meisingset, M&R Jeger og Fisk, Aure 
kommune og Hans Olav Husby i Aure Bondelag.  
     På møtet var det orientering fra NIBIO om økning i felte 
hjort og i hjortestammen. Jakta følger stort sett endringer i 
kvotetildeling og anbefalinger om fordeling av dyr av ulik 
alder og kjønn. Bondelaget orienterte om økning i antall 
henvendelser om beiteskader og at dette rammer ulikt 
regionalt og lokalt, og at det kan være snakk om betydelige 
summer. Aure kommune og Aure Bondelag orienterte om 
kostnadene hjorten utgjør for bøndene i kommunen og 
dokumenterte utslag i avlingsreduksjoner. De fortalte også 
at deler av kommunen nå lykkes i å fordele jakta mer for-
nuftig sett fra bondens ståsted. 
     Møtet diskuterte at det flere steder er vanskelig for de 
aktive bøndene å nå fram i det lokale demokratiet i jaktval-
dene hvis de i det hele tatt tør å fronte sitt syn. Møtet øns-
ket en praktisk videreføring, bl.a. muligheten for regionale 
møter i fylket der en i fellesskap orienterer kommunale 
viltforvaltere og ledere for hjortevaldene om utfordringene 
hjorten innebærer for landbruket og mulighetene innenfor 
dagens regelverk til å målrette avskytingen mer i tråd med 
landbrukets ønsker. Det var enighet om at dagens struktur i 
landbruket gjør at det er langt færre bønder som får langt 
større skader enn før. Dette har endret seg svært mye siden 
2000. Det aktualiserer innføring av en erstatningsordning. 
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25. mai arrangerte fylkes 
kommunen seminar om 
hjorteviltforvaltning i 
Molde. Fylkesleder Odd-
var Mikkelsen og organi-
sasjonssjef Arnar Lyche 
møtte fra Bondelaget, og 
orienterte om landbruk 
og hjort på møtet. 
27. juni var organisa-
sjonssjef Arnar Lyche og 
rådgiver Rose Bergslid i 
møte med fylkeskom-
munen om hjort på Fyl-
keshuset i Molde. Det 
konkluderes med at  

Møre og Romsdal arbeider etter to spor: 
1. Arbeide for å gjeninnføre erstatning til bonden for 

avlingstap på grunn av hjortebeiting. Det er stort behov 
for bedre beregninger på avlingstapets størrelse. 

2. Regelverk og praksis i hjorteviltforvaltningen må juste-
res slik at bonden må få mer avgjørelsesmyndighet.  

     Neste skritt på veien er et møte med Landbruk Nordvest 
med tanke på en prosjektsøknad. Et annet mål er å arrange-
re regionmøter i Møre og Romsdal i samarbeid med fylkes-
kommunen rettet mot viltansvarlige i kommunene. Det 
vurderes også å sende felles innspill fra flere fylkesbondelag 
vedr avlingsskade for å få Norges Bondelag til å ta opp det-
te i jordbruksforhandlingene. 
     16. november har organisasjonssjef Arnar Lyche møte på 
Bondelagskontoret med rådgiverne Sverre Heggset og Gunn 
Randi Fossland i Landbruk Nordvest, der det konkluderes 
med at de to organisasjonene sammen vil arbeide for å 
rigge et hjorteprosjekt.  
     10. desember hadde Landbruk Nordvest og org.-sjef 
Arnar Lyche i Bondelaget møte på Fylkeshuset med Ottar 
Longva, Marianne Aas Halse og Ulf Lucasen hos fylkesman-
nen, og Håkon Slutaas hos fylkeskommunen for å diskutere 
et eventuelt hjorteprosjekt. Det var enighet om nødven-
digheten av flere hjorteskaderegistreringer på dyrka mark 
rundt om fylket. Landbruk Nordvest, i samarbeid med Bon-
delaget, arbeider videre med å utforme en prosjektsøknad. 
     18. desember ble det holdt arbeidsmøte på Bondelags-
kontoret om planlegging av regionmøter om hjorteforvalt-
ning. Deltakere org.-sjef Arnar Lyche og styremedlem Ve-
gard Smenes, Bondelaget og Håkon Slutås, fylkeskommune 
 

Det er nødvendig å redusere hjorte-
stammen 
Sammen med Ørskog Bondelag sendte Møre og Romsdal 
Bondelag 3. mai brev til viltansvarlig i Ørskog kommune: 
Viser til «Bestandsplan for hjortevilt i Ørskog kommune 
2018 - 2022». Møre og Romsdal Bondelag har blitt bedt om 
å uttale seg i saken. 
     Her i Bondelaget har vi fått mange henvendelser fra våre 
lokallag om at vi må ta tak i hjorteproblematikken. Det er 
alt for mye hjort, blir det sagt. Og statistikken bekrefter 
dette ved at antall felte hjort, fellingsprosent og antall tra-
fikkdrepte har økt. Samtidig rapporterer flere kommuner 
om større bestander av hjortevilt. 

     Det er mange som nyter godt av en stor hjortestamme, 
mens noen få tar kostnaden. I dette ligger det en stor uri-
melighet. Den dyktige bonden med sine grønne marker er 
som en magnet på hjorten og beiteregistreringer bekrefter 
at nysådd eng er en absolutt favoritt. De som har stor hjor-
teskade må i langt større grad bli kompensert. Samtidig er 
det helt nødvendig å redusere hjortestammen.  
 

GJØDSELVAREFORSKRIFTEN 
Organisasjonssjef Arnar Lyche er oppnevnt av Norges Bon-
delag som medlem i Ressursgruppe for gjødselvareforskrif-
ten. Gruppa skal gi innspill til hvordan Norges Bondelag bør 
jobbe videre for å sikre at revisjonen av gjødselvareforskrif-
ten ivaretar landbrukets behov.  
     Det er holdt flere møter i gruppa i 2018. Gjødselvarefor-
skriften kommer trolig på høring på nyåret 2019. 
     Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet 
la 15. mars fram forslag til LMD til to nye forskrifter: 

 Forskrift for lagring og bruk av gjødsel og plantenæring 

 Forskrift for produksjon, omsetning og import av gjød-
selvarer av organisk opphav m.m. 

Med bakgrunn i det framlagte forslaget skulle LMD sammen 
med Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgs-
departementet lage ferdig et forslag som sendes på høring 
etter sommeren. Det betyr at landbruksnæringa hadde 
mulighet til å komme med konkrete innspill til LMD før 
høringsforslaget legges fram.  
     Norges Bondelag jobbet med et notat om hva direktora-
tenes forslag innebærer for landbruket og aktuelle forslag 
til løsninger som er akseptable for næringa. Det er i den 
forbindelse det ble satt ned ei ressursgruppe. Det ble sendt 
over et skriftlig brev til LMD med Bondelagets merknader 
og forslag.  
 

Fylkeskontoret sendte 3. mai denne e-posten med innspill 
til Norges Bondelag: 
I Møre og Romsdal er vi også svært opptatt av spredetids-
vinduet. En innsnevring for å spre husdyrgjødsel til tids-
rommet 1. mars til 1. september blir svært krevende for 
mange bønder i vårt fylke. Utkast til forskrift legger opp til 
at møkka skal spres før graset blir for langt om våren og en 
2-ukersperiode etter førsteslåtten. Hva om jorda er for våt 
på dette tidspunktet? Og med dagens traktor- og gjødsel-
vognstørrelse er det spesielt viktig at jorda er lagelig. 
     En dyktig bonde spiller på lag med naturen, mens rigide 
tidsfrister for spredning tvinger lovlydige bønder til å gjøre 
hærverk på jorda si. Uavhengig av årstid - fører spredning 
av husdyrgjødsel på vassmettet jord til stygge kjøreskader, 
jordpakking og mye forurensning. Vi har opplevd flere 
ganger jevnt med nedbør og vassmettet jord inn mot spre-
defristen, og i slike tilfeller er det viktig at forvaltningen har 
mulighet for å dispensere. 
     Det blir fokusert mye på at plantene skal være i vekst, 
men alt for lite på vassmengden i jorda. Mye av dagens 
kunnskapsgrunnlag baserer seg på ulike modellberegninger, 
og ikke feltundersøkelser. Slik er det også her. Beregnings-
modellen til SSB som beregner NH3-tapet ved spredning av 
husdyrgjødsel under ulike spredeforhold forutsetter at 
jorda alltid er lagelig. Derfor fokuserer regelverket ensidig 
på spredetidspunkt (plantevekst) og ikke vannmettingsgra-
den i jorda. 
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Rose Bergslid, Arnar Lyche og Anne-Kristin Løes presenter-
te tanker om landbruk og klima for Norges Forskningsråd. 
 

KLIMAPOLITIKKEN 
Org.sjef Arnar Lyche er oppnevnt som medlem i Norges 
Bondelags interne prosjektgruppe for å forberede og følge 
forhandlingene med regjeringen om klimakuttambisjoner.  
     Gruppa består i tillegg av: generalsekretær Sigrid Hjør-
negård, prosjektleder, Johanne Houge, prosjektkoordinator, 
Hildegunn Gjengedal, internasjonale forhandlinger og Per 
Harald Agerup, FoU og jordbrukspolitiske virkemidler. 
     Det er påpekt at forhandlingene med regjeringa om 
reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket blir en stor og 
krevende sak for Norges Bondelag. 
     Det ble tatt sikte på at gruppa leverte foreløpig prosjekt-
rapport innen 31. desember 2018. 
     Arnar Lyche har vært på arbeidsgruppemøter i Oslo 19. 
juni, 8. august, 21. september og 18. oktober. På møtet i 
oktober var også fylkesleder Oddvar Mikkelsen invitert til å 
delta både i orienteringsmøte der Yara, NMBU, Felleskjøpet 
og Geno presenterte sitt arbeid, og i gruppemøtet etterpå. 
 

     4. januar 2018 ble det holdt arbeidsmøte om klima på 
Tingvoll. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, org.-sjef Arnar 
Lyche og rådgiver Rose Bergslid møtte fra Bondelaget, Ottar 
Longva fra Fylkesmannen, og Turid Strøm og Sissel Hansen 
fra Norsøk. Hovedformålet med møtet var å finne ut hvor-
dan vi ruster oss faglig i forhold til rødt kjøtt og klima som 
er en aktuell sak i media for tiden og viktig for bøndene i 
Møre og Romsdal. Slik modellene for klimagassutslipp bru-
kes kommer kraftfôrbaserte produksjoner bedre ut enn dyr 
fôret på grovfôr. 
     Org.-sjef Arnar Lyche deltok 7. februar på konferanse 
om klima og rødt kjøtt i Ski i Akershus. Rose Bergslid møtte 
for Norsøk. Arrangør av konferansen var NMBU. En fikk 
høre om klimatiltak i husdyrproduksjonen i Irland og i Ca-
nada. Deretter fikk en høre om utviklingsarbeidet som skjer 
og HolosNor-modellen. Det er en klimaberegningsmodell 
som er basis for klimakalkulatoren i klimasmart landbruk.  
     På styremøtet 4. april ble det gitt orientering om at 
NORSØK har sendt inn til Forskningsrådet skisse til søknad 
om Kunnskapsplattform for klimapolitiske virkemidler. 
Møre og Romsdal Bondelag og NORSØK har tatt initiativ til 
«Midtnorsk Landbruk som klimaverksted». 
     På styremøtet 30. mai presenterte organisasjonssjef 
Arnar Lyche plansjene for fylkesstyret som Møre og Roms-
dal Bondelag og NORSØK presenterte da organisasjonssjef 
Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid i Møre og Romsdal  

 
Klimapolitikken var tema i politikerdebatten på 

næringskonferansen 2. mars (Foto: Rose Bergslid) 
 
Bondelag, og forsker Anne-Kristin Løes ved NORSØK på 
Tingvoll troppet 24. mai (bildet) opp hos Norges Forsk-
ningsråd i Oslo for å diskutere og presentere mulige pro-
sjektsøknader til utvikling av nye kunnskapsplattformer for 
klimapolitiske virkemidler.  
     Søknadsfristen på dette programmet er i september. 
Bondelaget og NORSØK håper å komme med som en part i 
en søknad. 
 

Vi henger bjella på feil ku 
Kyr og andre drøvtyggere fremstilles ofte som syndebukker 
i klimadebatten. Mens vi pumper olje som aldri før skal 
kjøttfrie mandager berge oss fra klimaendringene. 
     Helt siden 80-tallet har det vært oljefest i Norge. Hvert år 
eksporterer vi olje og gass for flere hundre milliarder kro-
ner, men klimautslippene fra denne oljen belastes klima-
regnskapet til mottakerlandet. Disse inntektene har gitt oss 
nordmenn en kjøpekraft som de fleste andre land bare kan 
drømme om. Det aller meste av det vi kjøper produseres i 
utlandet, og klimagassutslipp som følge av denne produk-
sjonen belastes produksjonslandet. Med andre ord - vi 
slipper å stå til ansvar for mesteparten av utslippene vi 
genererer gjennom vår store oljeaktivitet, og utslippene vi 
generer gjennom vårt enorme forbruk. 
     Når hele produksjonen på norsk sokkel i 2017 forbrennes 
i inn- og utland frigjøres anslagsvis 640 millioner tonn CO2. 
Grovt regnet tilsvarer dette utslipp fra 195 millioner melke-
kyr. I Norge har vi 220 000 melkekyr. I rapporten «Vurde-
ring av klimatiltak i jordbruket» (2015) fra NIBIO viser be-
regninger at dersom vi reduserer forbruket av rødt kjøtt 
med 40 prosent - og dette erstattes med planteføde - vil 
det gi en samlet reduksjon av klimagassutslipp fram til 2050 
på 690 000 tonn CO2. Dette utgjør om lag en promille av de 
årlige utslippene generert fra olje- og gass fra norsk sokkel. 
Det kan være flere grunner for ikke å spise rødt kjøtt, men 
som klimatiltak monner det ikke. 
     Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets og ni-
trogenets kretsløp, og her må og skal jordbruket ta sin del 
av ansvaret. I moderne jordbruk importeres store mengder 
dyrefôr uten at gjødsla eksporteres tilbake. Dette fører til et 
kostbart underskudd av næringsstoffer et sted og et for-
urensende overskudd et annet sted. Vi må tenke kretsløp i 
alt vi gjør. God utnyttelse av tilført karbon og nitrogen i 
produksjonene gir klimavennlig produksjon. Her har jord-
bruket helt klart en jobb å gjøre. 

(Leserinnlegg 17. september - organisasjonssjef 
Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid) 
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Ikke ta fra oss utviklingsmuligheten 
Det snakkes mye om klima for tiden. Og det er nok riktig, vi 
bør stelle kloden på samme måte som bønder har stelt 
gårdene i generasjoner; med mål om at vi skal levere den til 
neste driver i bedre stand enn da en selv begynte.  
     På et gårdsbruk er utvikling viktig. Bonden er stadig på 
jakt etter måter å gjøre ting bedre. Ofte krever det innsats, 
og som regel gir ikke minste motstands vei god utvikling. 
Det kan ta år før innsatsen gir noe igjen, hvis en ser bort fra 
gleden av å skape og utvikle. Den kommer ofte ganske fort 
og er med på kjøpet. Mye utvikling skjer hver dag av den 
norske bonden, både på gårdsbruket og i våre foredlings-
bedrifter. 
     Skal utvikling og klima gå hånd i hånd er det viktig å ta 
vare på jorda, som er den viktigste ressursen vi har. Ødelagt 
jord eller jord som har redusert avlingspotensiale gir verken 
god økonomi eller klimagevinst. 
     Skal en utvikle et gårdsbruk er jorda den viktigste enkelt-
faktoren, vi trenger jord for å dyrke fôr og mat. Kun 3% av 
det norske arealet er dyrket areal.  
     Myr utgjør nesten 9% av totalt areal. I mange kommuner 
i Norge utgjør myr i nærhet til eksisterende gårdsbruk et 
viktig utviklingspotensiale som ikke gir for store transport-
avstander. Myrjord gir gode avlinger med godt stell. 
     Selvfølgelig skal landbruket ta tak i kampen for klimaet. 
Mye er i gang og fokuset er på plass. Statsminister Erna 
Solberg uttalte på Dyrsku’n i Seljord 2018 at forbudet mot 
myrdyrking er det enkleste klimatiltaket landbruket kan 
gjennomføre. Er det å ta minste motstands vei, Erna? Og er 
det det beste? 
     Vi må se etter løsninger der vi ikke legger hinder for økt 
norsk matproduksjon. Klimatiltak som faktisk gir økt pro-
duksjon og verdiskapning må prioriteres. At vedtak blir gjort 
med rett og godt kunnskapsgrunnlag er et viktig utgangs-
punkt, og jeg tror ikke vi er kommet dit i diskusjonen om 
myr. 
     Alle kan gjøre litt, bonden kan gjøre mye. Drenere, kalke, 
sage ned trær som skygger og gir dårlige vekstvilkår og 
ellers tiltak som øker fotosyntesen er ting vi allerede gjør 
men som vi kan bli mye flinkere til. Skal gjødsel og innsats-
faktorer nyttes må fotosyntesen settes i fokus. Listen er 
lang over ting vi kan bli bedre til, men ingen ting kommer av 
seg selv. 
     Nei, Erna. Vi er ikke ute etter minste motstands vei og 
reduserte utviklingsmuligheter, la oss heller sammen se på 
mulighetene for å rydde land og åpne kulturlandskapet på 
en måte som kan glede generasjonene etter oss og gi oss 
masse gode norske produkter på veien. 

(Leserinnlegg 19. september, Vegard Smenes, 
styremedlem i M&R Bondelag) 
 

FORBOD MOT NYDYRKING MYR 
14. desember la regjeringa fram lovforslag om å forby 
nydyrking av myr i Norge. Lovforslaget ble varslet i 2016 
som en del av regjeringas budsjettenighet med Venstre og 
var på høring i 2017. Høringsrunden viste at et stort antall 
berørte kommuner og fylker understreker at faggrunnlaget 
er svært usikkert og at konsekvensene i mange tilfeller vil 
bli for store for enkeltbønder og større områder.  
Fylkesleder sendte 21. desember ut denne pressemelding: 

 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen kom rett fra HV-øvelse til 

foredrag på konferanse i november. (Foto: Rose Bergslid) 
 

- Regjeringa overkjører kommune-Norge 
Hele 64 kommuner advarte regjeringa om at forbud mot 
nydyrking av myr ville gå utover egen matberedskap og 
mulighet for næringsutvikling. Regjeringa hevder på sin side 
at kun 12 kommuner vil bli berørt og ga nylig forbudet 
grønt lys. – Nå håper vi Krf står opp for distriktslandbruket, 
sier leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 
     Han mener regjeringa bevisst ignorerer advarsler fra 
kommune-Norge når de går inn for et forbud mot å nydyrke 
myr til bruk i matproduksjon. Hensikten med forbudet er å 
redusere norske klimagassutslipp. Oddvar Mikkelsen viser 
til at regjeringa i sitt vedtak legger til grunn at kun 12 kom-
muner vil bli berørt av et slikt forbud, selv om en gjennom-
gang av innsendte høringsuttalelser viser at regjeringa mot-
tok advarsler mot forbudet fra hele 64 av de 85 kommune-
ne som skrev høringsuttalelse i saken. 
     - Det er ganske utrolig at regjeringa kan sitte i Oslo å 
ignorere kommunenes advarsler om hva dette vil bety for 
lokal verdiskaping og matproduksjon, sier Mikkelsen. 
     - Landbruket skal selvfølgelig også bidra i klimadugna-
den. Men for det første vet vi at klimaeffekten av et myr-
forbud er høyst usikker. For det andre fikk vi et tydelig bevis 
på at myrjorda spiller en vesentlig rolle i vår matberedskap i 
sommer, da mange tørkerammede bønder berga seg med å 
dyrke gras på myrjorda, sier bondelagslederen, som mener 
dette er helt feil klimamedisin fra regjeringa. 
     Nå fester han sin lit til at Kristelig Folkeparti vil rydde opp 
og viser til at landbrukspolitisk talsmann i partiet, Steinar 
Reiten, sammen med Ap og Sp har vært skeptisk til et total-
forbud mot nydyrking av myr og pekt på behovet for å ut-
rede alternativer. 
     - Kristelig Folkeparti har vært en tydelig forkjemper for 
matproduksjon over hele landet. Jeg forventer at de ikke 
sitter stille og ser på at regjeringa overkjører distriktene på 
denne måten, sier Oddvar Mikkelsen. 
     Han viser også til at NIBIO som har utredet saken på 
vegne av regjeringa, selv påpeker at faggrunnlaget er tynt. I 
en fersk rapport stiller blant annet NIBIO spørsmåltegn ved 
om det i utslippsregnskapet tar tilstrekkelig hensyn til at 
grunn myr på sikt omdannes til mineraljord. Forskerne viser 
til at dette vil føre til reduserte utslipp fra endret areal 
summert over perioden 2020 til 2030 ca. 285 000 tonn 
CO2-ekvivalenter (NIBIO 2018, side 68). NIBIO deltar også i 
flere forskningsprosjekter som skal samle inn bedre kunn-
skap om mer klimavennlige metoder ved nydyrking av myr. 

(Pressemelding 21. desember Oddvar Mikkelsen) 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-112s/?m=1
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-112s/?m=1
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-112s/?m=1
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13887253-1544598107/MMA/Bilder%20NB/Mat/Mat-%20og%20landbrukspolitikk/Milj%C3%B8%2C%20energi%20og%20klima/Klimaforhandlinger/NIBIO_RAPPORT_2018_4_149.pdf
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Kvar er du når vi treng deg, Pål Farstad? 
Dersom du no høyrer ei merkeleg djup romling i bygdene i 
distrikts-Noreg, er det truleg ikkje korkje snøras eller ves-
lemannen som slepper taket. Meir truleg er det lyden av 
gamle venstrefolk som roterer i gravene sine i frustrasjon 
over politikken til sitt gamle distrikts- og næringsparti. 
     Før var Venstre eit parti som stod opp for småfolks ret-
tar, som var økonomisk og sosialt liberalt og som ville legge 
tilhøva til rette for småbedrifter og næringsdrivande og såg 
på naturressursane som noko verdifullt for å skape syssel-
setting og økonomisk verdiskaping. 
     Dagens Venstre er heilt og fullt urbant med utprega hang 
til å sjå på naturen som kulisse for sjølvrealisering og opple-
vingar. Fylkesordførar Jon Aasen i Møre og Romsdal brukte 
for ei tid sidan uttrykket «asfalterte Venstre» for å beskrive 
den endringa som har skjedd i partiet dei siste par stor-
tingsperiodane. I forrige periode hadde vi Pål Farstad til å 
halde Venstres føter nokolunde i kontakt med jorda. No er 
han borte frå Stortinget. I staden er Venstre mellom anna 
representert med ein miljøvernminister som ikkje vil for-
halde seg til vedtak i rovviltnemndene, men fleire gonger 
har overstyrt desse eller prøvd å gjere det. 
     Vi har eit Venstre som over bordet i Jeløya-
forhandlingane pressa Frp og Høgre til å gå imot det stor-
tingsfleirtalet dei eitt år tidlegare var ein del av. Eit fleirtal 
som vedtok at pelsdyrnæringa skulle få halde fram med ei 
berekraftig utvikling. Det liberale næringspartiet Venstre 
pressa fram eit næringsforbod og yrkesforbod. Eit forbod 
som no er ute på høyring og som det allereie er varsla retts-
sak om fordi det kan vere grunnlovsstridig. Kvifor skal ein 
forby norske pelsprodusentar å fortsette sitt arbeid når ein 

ikkje samtidig forbyr bruk av pels? Det vil jo berre føre til at 
ein importerer pels produsert med dårlegare dyrevelferd og 
eksporterer verdiskapinga. 
     Venstre står og bak forslaget om forbod mot myrdyrking. 
Forbodet er så dårleg fagleg forankra at det kan påvisast ei 
rekkje feil og manglar i argumenta for å forby dyrking av 
myr. NIBIO-rapporten som ligg til grunn har fått kritikk frå 
andre forskarar i NIBIO i tillegg til den massive kritikken frå 
landbruket og frå forskarar ved andre institusjonar. Dersom 
ein skal forby dyrking av myr til landbruksformål burde ein 
og forby all annan drenering av myr i samband med veg-
bygging eller bustad- og næringsareal. Er matproduksjon 
mindre høgverdig enn andre formål? 
     Landbruket er innstillt på å gjere ein innsats med å redu-
sere klimaavtrykket. I hovudsak med å redusere bruk av 
fossile drivstoff og ved å dyrke jorda smartare, gjødsle rikti-
gare og fôre dyra betre. Venstre går derimot inn for å redu-
sere landets kapasitet til matproduksjon ved å forby dyrking 
av myr og ved å gå inn for kraftig reduksjon i konsum av 
drøvtyggarkjøt. Drøvtyggarar er den einaste måten vi kan 
nytte gras til å lage menneskemat. Myra og kua har vorte 
klimaverstingar i venstreauge. Dei fleste av oss er i stand til 
å sjå at vi reddar ikkje verda frå undergang gjennom å pro-
dusere mindre mat eller å la vere å bruke lokale matressur-
sar. Derimot er bilkøyring, flyreiser og stort materielt for-
bruk hovudårsakar til auka klima- og miljøutslepp. Det er 
der ein må sette inn støtet. 
     Korleis kan det ha seg at eit parti kan kome så langt vekk 
frå røtene sine? Kvar er du Pål Farstad? Partiet ditt treng 
deg. Bygdene treng deg! 

(Lesarinnlegg Oddvar Mikkelsen 19. desember) 

 

 
Fra ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag på Giske 2.-3. november (Foto: Arild Erlien) 

Politikere på næringskonfe-
ransen i Bjørnsonsalen i  
Molde 2. mars. Foran f.v.:  
fylkesleder Dag Olav Tenn-
fjord (H), vara stortingsrepr. 
Knut Flølo (Frp), stortings-
repr. Else-May Botten (Ap). 
Bak: tidligere stortingsrepr. 
Pål Farstad (V), fylkestings-
repr. Yvonne Wold (SV), 
stortingsrepr. Jenny Klinge 
(Sp). (Foto: Arild Erlien) 
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4.7 Andre saker 
 

TVANGSAVVIKLING AV SKÅR I 
HJØRUNDFJORDEN 
Møre og Romsdal Bondelag mottok i november henvendel-
se fra Skår Grunneigarlag i Ørsta. De tok kontakt med 
mange lag og organisasjoner om støtte til å beholde anløp 
av rutebåt til den lille veiløse bygda/grenda på vestsida av 
Hjørundfjorden. 
     Fylkeslaget ved organisasjonssjef sendte 15. november 
følgende brev til Møre og Romsdal fylkeskommune: 
 

Om avvikling av fergeanløp til Skår i  
Hjørundfjorden 
I det nye anbudsgrunnlaget for fergedrift på Hjørundfjorden 
som trer i kraft fra 2020, vil Fjord 1 og samferdselsavdelinga 
i Molde kutte ut fergeanløp til Skår i Hjørundfjorden. 
     Skår er ei veiløs grend på vestsida av Hjørundfjorden. De 
siste 52 årene har det vært fergeanløp og ny fergekai ble 
bygd i 1979. Tidligere hadde Skår 8 fergeanløp daglig, både 
faste og på signal, mens de siste årene har grenda hatt 2 
anløp på signal. 
     Det er tre gårder på Skår hvor den ene er i aktiv drift. 
Gullbjørg Birkeland og Asbjørn Skår er de eneste fastboen-
de og har 35-40 vinterfôra sauer. En av de andre gårdene 
eies av Johan Skår. Han bor på Fiskarstranda, men planleg-
ger nå reiselivssatsing på Skår ved at låven er under om-
bygging til serveringssted. Ellers er det to andre sauebønder 
som benytter Skår til beite. Til sammen er det om lag 100 
morsauer med lam på Skår i sommerhalvåret.  
     Sist sommer ble Hjørundfjorden utvalgt som kulturland-
skap av nasjonal verdi og det blir nå stimulert økonomisk til 
bevaring av dette kulturlandskapet. Et aktivt jordbruk med 
god utnytting av beiteressurser og lokalt engasjement, er 
nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdier, sa davæ-
rende landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Videre sa 
han at verdiskapning basert på kulturlandskapets verdier 
også et viktig satsingsområde. 
     En slik satsing blir meningsløs når en samtidig avvikler 
fergeanløpene. Som en kontrast til Geirangerfjorden fram-
står fjell- og fjordlandskapet i Hjørundfjorden med velstelt 
kulturlandskap og med lys i alle vindu. Både sauehold og 
reiselivssatsing er avhengig av ferga og de fastboende får 
en mye vanskeligere hverdag. Dersom ferga forsvinner vil 
det sannsynligvis være kroken på døra for all aktivitet på 
Skår og forfallet får fritt spillerom. Møre og Romsdal Bon-
delag ber derfor om at fergeanløpet til Skår blir videreført 
på samme nivå som i dag. Vi tror bestemt at samfunnsnyt-
ten overstiger kostnaden. 
 

FREMMEDSTOFFER PÅ AVVEIER 
KAN ENDE OPP I MATEN 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 31. mai høringsuttale 
til reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand AS i Nesset 
kommune: 
     Møre og Romsdal Bondelag viser til reguleringsplan for 
avfallsdeponi på Raudsand. Planen berører ikke jordbruks-

arealer direkte, men det er risiko for forurensning til nær-
områdene, både i forbindelse med inntransport av avfall og 
lekkasje fra selve deponiet. 
     Fremmedstoffer på avveier absorberes i næringskjedene 
og kan fort ende opp i maten som produseres i nærområ-
dene. Om så ikke skjer er det allikevel, med tanke på om-
dømme, svært uheldig for matproduksjonen i tilknytning 
Tingvoll-/Sunndalsfjorden. 
     I landbruket har vi generasjonsperspektiv. Det ligger i 
ryggmargen til de fleste bønder å legge til rette slik at neste 
generasjon ønsker å drive gården videre. Slik bør også sam-
funnet ellers tenke. Vil etablering av avfallsdeponi på 
Raudsand føre til at neste generasjon ønsker å bosette seg i 
området? På grunn av usikkerheten om spredning av 
fremmedstoffer fra anlegget og hvordan disse påvirker 
miljø og helse, tror vi svaret i mange tilfeller blir nei. 
     Landbruk er en stedbunden næring. Derfor har vi et 
spesielt fokus på lokalbefolkningens synspunkter. Vi har 
registrert at i bygdene rundt er det stor motstand, mens 
initiativtakerne til avfallsdeponiet ikke er bosatt i nærom-
rådet. Avfallet som skal deponeres kommer heller ikke fra 
regionen, men i hovedsak fra Oslofjord-området. Dette til 
sammen gjør at Møre og Romsdal Bondelag sterkt frarår 
etablering av avfallsdeponi på Raudsand. 
 
 

 
Bygdebladet 4. april 

 

KARTKONFERANSE I SKODJE 
Kan vi stole på offentlege kart? var spørsmålet som vart 
belyst på kartkonferansen i Gomerhuset i Skodje 23. mars. 
Konferansen samla 60 deltakarar. Organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte for M&R Bondelag. 
     Skodje kommune, Skodje Bondelag og Møre og Romsdal 
Bondelag hadde gått saman om å arrangere konferansen 
for å auke kunnskapen om kart som grunnlag for eigedoms-
forvaltning. Påmeldte deltakarar var grunneigarar, politika-
rar, tilsette i offentleg forvaltning og private aktørar. 
     Jordskiftelagdommar i Frostating lagmannsrett, Magne 
Reiten (PRESSEKLIPP OVER), tok for seg karthistorikk og 
eigedomshistorikk, Wenche Mork frå Kartverket i Molde 
fortalde om kva for informasjon som kan hentast ut av 
dagens kart, Stein Egil Åmbø frå Sunnmøre jordskifterett i 
Ørsta om kva jordskifteretten kan hjelpe til med, Arnold 
Hoddevik frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal om land-
bruket og skogbruket sin bruk av kart, medan Per Anders 
Aure i Ålesund kommune tok for seg arbeidet med ny mat-
rikkel i nye Ålesund kommune. Møteleiar var Skodje-
ordførar Dag Olav Tennfjord. 
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SAMARBEIDSAKTIVITETER 
BONDELAGET OG SAMVIRKET 
     Møre og Romsdal Bondelag sitt samarbeid med samvir-
ket skjer fra sak til sak, og er knyttet til møter og saker som 
likevel skal gjennomføres. Av hensyn til avstander og noe 
ulike samvirkeorganisasjoner, har M&R behov for å gjøre en 
jobb i tillegg utenom det regionale samarbeidet gjennom 
Midt Norsk Landbruksråd. 
     Det er viktig å skape nettverk og møteplasser mellom 
representanter for næringa og andre samfunnsaktører og 
organ, og holde løpende kontakt med disse. Bondelaget har 
bred kontakt med andre landbruksorganisasjoner som Tine, 
Nortura og Felleskjøpet. 
     Flere av aktivitetene som er gjennomført av Bondelaget 
alene eller i samarbeid med samvirket, er ei videreføring av 
aktiviteter fra tidligere samarbeidsrådet for landbrukssam-
virket i Møre og Romsdal. Dette samarbeidsorganet for 
samvirkeorganisasjonene, faglagene og fylkesmannens 
landbruksavdeling ble avviklet i 2002. 
     Av aktiviteter i 2018 kan nevnes: Samling for unge bøn-
der på Stranda i februar. Samvirketillitsvalgte med på be-
handling av Bondelagets uttale til jordbruksforhandlingene. 
Bred næringskonferanse i mars for Møre-landbruket. Åpen 
Gard. Stand og utadretta aktiviteter på Dyregoddagene i 
Gjemnes. Samarbeid og representasjon hos Fylkesmannen 
og Landbruksavdelinga. Samarbeid med samvirket om ulike 
prosjekter. Deltakelse på samvirkeorganisasjonenes årsmø-
ter. Forvaltninga av Landbruksselskapet M&R sine fonds-
midler. 
 

MIDTNORSK LANDBRUKSRÅD 
Samarbeidsrådet ble etablert i 2004 som Midtnorsk samar-
beidsråd. I 2018 ble navn endret til Midtnorsk Landbruks-
råd. Landbruksrådet er samarbeidsforum for landbrukets 
organisasjoner og skal bidra til å fremme landbrukets felles 
interesser i regionen. Rådet består av midtnorske represen-
tanter for fylkesbondelagene og bonde- og småbrukerlage-
ne, Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, Norsk 
Landbruksrådgiving, Landkreditt og Gjensidige.  
     Sør-Trøndelag Bondelag har sekretariatsansvar. Det er 
møter en til tre ganger pr år.  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche var blant 18 deltakere som deltok på medlemsmøte i 
Surnadal 30. januar 2018. Tema var bl.a. nye retningslinjer 
for landbruksrådene, organisasjonenes forventninger til 
rådet og hvordan skal vi utvikle rådet i Midt-Norge?  
     28. mai ble det holdt årsmøte i Midtnorsk Landbruksråd 
i Molde. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte for Bondelaget. Totalt var 17 deltakere 
fra organisasjonene tilstede. Foruten vanlige årsmøtesaker 
var det innlegg og debatt om markedssituasjonen for kjøtt. 
     Leder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, ble på årsmø-
tet ny leder i landbruksrådet etter Olav Håkon Ulfsnes, 
Aure (Nortura), som er valgt inn i konsernstyret i Nortura. 
     Nytt arbeidsutvalg i Midtnorsk Landbruksråd ble: leder 
Oddvar Mikkelsen (M&R Bondelag), Olav Endre Liseter, 
Nord-Tr.lag Bonde- og småbrukarlag, Birgit Oline Kjerstad, 
TINE (M&R), Ragnar Valstad, Nortura (Nord-Tr.lag) og An-
dreas Ledsaak, Felleskjøpet Agri (Sør-Tr.lag). 

 
Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) besøkte bønder 
og bedrifter i Surnadal i februar. Her forteller daglig leder 
Grim Røen (t.h.) i Kvanne Industrier om produksjonen av 
KIAS-døra til fylkesleder Oddvar Mikkelsen (t.v.), ordfører 
Lilly Gunn Nyheim og Steinar Reiten. (Foto: Arnar Lyche) 
 

     Midtnorsk Landbruksråd hadde fagkonferanse i Trond-
heim 19. og 20. november om markedsmakt, markedsmu-
ligheter og markedstrender. Fra M&R Bondelag deltok 
fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestleder Gunnhild Overvoll, 
styremedlem Vegard Smenes og organisasjonssjef Arnar 
Lyche. Fagkonferansen ble holdt som erstatning til Levende 
Landbruk 2018, som er avlyst i sin nåværende form. 

Regionale tiltak 
Midtnorsk landbruksråd (Samarbeidsrådet) har de siste 
årene vært delaktig flere regionale tiltak for å styrke kom-
petanse, forskning og innovasjon i det midtnorske landbru-
ket, herunder fylkesvise landbruksmeldinger, VRI Trønde-
lag, Grønn forskning og Kompetanseløft trøndersk land-
bruk. Siden de bondestyrte prosjektene Grønn forskning og 
Kompetanseløft trøndersk landbruk gikk mot slutten, ble 
Landbruk 21 Trøndelag etablert. 
 

GRØNN FORSKNING 
Prosjektet Grønn forskning ble opprettet i 2009 etter initia-
tiv fra landbruksnæringa i Midt-Norge ved Samarbeidsrå-
det. Prosjektet skulle bidra til mer forskning retta mot det 
midtnorske landbruket, og ikke minst bidra til at landbruks-
næringa selv blir en mer aktiv samarbeidspartner og pre-
missleverandør for den forskninga som gjennomføres. 
     Ved avslutningen av prosjektet i 2016 ble partnerne 
Samarbeidsrådet, Fylkesmannen, Fylkeskommunene og 
innovasjonsmiljøene enige om å videreføre deler av pro-
sjekt Grønn Forskning som en av arbeidspakkene i det nye 
innovasjonsprogrammet Landbruk 21. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, er medlem i styrings-
gruppa for prosjektet Grønn Forskning 2016 – 2019. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og organisasjonssjef Arnar 
Lyche møtte på Grønn Forsknings innspillseminar i Stjørdal 
29. januar. Representanter fra Norges Forskningsråd del-
tok. I alt ble det presentert 27 ulike innspill det bør forskes 
på. M&R Bondelag hadde innspill om rødt kjøtt og klima.  
     På prosjektverksted Grønn Forskning i Stjørdal 12. mars 
deltok organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose 
Bergslid. Målsettingen var arena der næringsaktører, fors-
kere, rådgivere og representanter for offentlig sektor kunne 
møtes og diskutere konkrete ideer og samarbeidsmulighe-
ter for ny forskning og utvikling innenfor landbruket.  
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LANDBRUK 21 (L21) 
Landbruket i Trøndelag etablerte i 2016 prosjektet Land-
bruk21. Hovedoppdraget er å dyrke og videreutvikle nye 
lønnsomme forretningsideer og innovasjoner i trøndersk 
landbruk, samt å fremme synergi mellom grønn og blå sek-
tor; jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri. Grønn Forskning 
er videreført innen L21. 
     Det ble høsten 2016 arbeidet for å få Møre og Romsdal 
med som en likeverdig partner og mer involvert i Land-
bruk21. Dette initiativet fortsatte med flere møter i 2017, 
med enighet om å samle næringa i Møre og Romsdal til 
drøftingsmøte på nyåret 2018. 
     23. februar ble det holdt arbeidsmøte om Landbruk 21 
på Tingvoll. Fra Møre og Romsdal Bondelag stilte Oddvar 
Mikkelsen, Rose Bergslid og Arnar Lyche. Andre deltakere 
var Olav Håkon Ulfsnes (Samarbeidsrådet), Birgit Oline 
Kjerstad (Tine), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest) og Kris-
tin Sørheim (Norsøk). Det var enighet om å satse på Land-
bruk 21 og at saka snarest skulle legges fram for fylkes-
kommunen og fylkesmannen.  
     7. mai var Oddvar Mikkelsen og Arnar Lyche i møte med 
Fylkesmannen og Fylkeskommunen om offentlig finansi-
ering av Landbruk 21. En tenkte seg 1,5 stilling som har 
arbeidssted i Møre og Romsdal. NORSØK får det formelle 
arbeidsgiveransvaret. 
     Møte med trønderne ble holdt i Surnadal 22. juni, der 
Oddvar Mikkelsen og Arnar Lyche deltok. Møtet drøftet 
avklaringer av detaljer med Trøndelag. 
     I løpet av høsten ble det arbeidet med søknad som skulle 
koordineres med Trøndelag. Målet var å få ei prosjektstil-
ling i Møre og Romsdal. 
     På møte i Trondheim 29. november i styringsgruppa 
Landbruk 21 (L21)/Grøn Forsking Midt-Norge (GFMN), der 
Oddvar Mikkelsen deltok, ble det klart at Møre og Romsdal 
inntil videre hopper av arbeidet med å bli med i Landbruk 
21. 
     På dette møtet kom det fram at det ikke penger til å 
videreføre prosjektet ut perioden (juli 2019) som planlagt. 
Prosjektleder har mottatt oppsigelse. De største prosjekte-
ne videreføres og overlates til hhv St. Olavs hospital, Nortu-
ra og NLR Trøndelag. Men det er arbeid med videreføring 
av arbeidet i ny form av Fylkesmannen og fylkeskommunen 
i Trøndelag. Møre og Romsdal hopper derimot inntil videre 
av dette og melder seg på igjen når trønderne har en skisse 
for ny arbeidsmetode og finansiering på plass. Pengene ca 
700.000 kr som var avsatt for 2018 hos Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal er nå omdisponert til andre tiltak. 
 

KONKURRANSEGRUNNLAG 
MEIERIPRODUKTER 
Fylkesstyret drøftet på møtet 12.-13. desember leveranser 
av melk til nordmørskommunene og verdigrunnlag. Gjen-
nom mange medieoppslag var det kommet fram at det har 
opprørt både bønder, politikere og lokalbefolkningen at 
Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) valgte 
ASKO som leverandør av mat og drikke til blant annet 
kommunenes kantiner og barnehager. Avtalen som trådte i 
kraft 1. november skal vare i fire år, og erstatter tidligere 
avtaler med Bama, Nortura, TP-Engros og Tine. 

 
Mange presseoppslag om saka  i november og desember. 

 
     Hovedårsaken til støyen i etterkant, er at ASKO siden 
2011 leverer melk fra Q-Meieriene som har meieri på Jæren 
og Gausdal. Det bondeeide samvirkeforetaket Tine, som 
alle melkebønder på Nordmøre leverer til, tapte leveringen 
av melk til kommunene de neste fire åra. 
     Fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, uttalte 
til flere medier at lokal verdiskaping må tillegges mer vekt 
når kommunene på Nordmøre skal velge leverandør av mat 
og drikke. 
     Produsentlagene i TINE på Nordmøre hadde sendt brev 
til alle ordførerne. 
     I fylkesstyret ble det kommentert at Møre og Romsdal 
Bondelag bør sende brev til innkjøpssamarbeidet på Nord-
møre for å diskutere kriteriene de legger til grunn for inn-
kjøp. Også skrive med tanke på at brevet kan sendes inn-
kjøpssamarbeidet i andre regioner, ordførere og fylkes-
kommunen. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche og Vegard 
Smenes deltar på eventuelt møte med innkjøpssamarbei-
det. Styret mener saka etterlater seg spor når forbrukere 
blir vant til å forholde seg til Q-produkt framfor Tine-
produkt. Ringvirkningene utover selve oppgjørsprisen for 
den enkelte bonde som er det viktigste her. Styret mener 
kommunene bør beholde innkjøpssamarbeidet, men vi må 
prøve å påvirke kriteriene de bruker. Fylkesleder har også 
fått e-post fra grossist med invitasjon til møte. 
 

SØKNADSFRIST FOR 
PRODUKSJONSTILSKUDD 
Fylkeskontoret mottok i april innspill om søknadsfristene 
for produksjonstilskudd, etter at både frister og fagsystem 
ble endret året før. 
Gammel ordning: Søknadsfrister 20. januar og 20. august. 
Mulig å søke fram til 20. september og 20. februar, men 
trekk kr 1000 pr virkedag etter søknadsfrist. 
Ny ordning: Søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Ikke 
mulig å søke etter dette, men mulig å korrigere alle opplys-
ninger i innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfrist. 
     Erfaringa viste at det er en del som ikke får til å søke til 
rett tid. Det kommer da gjerne en søknad om dispensasjon 
fra søknadsfristen for praktisk talt alle disse. Dispensasjon 
kan gis i særlige tilfeller, noe som bare sjelden er tilfelle for 
de som søker om dispensasjon fordi de ikke husket søk-
nadsfristen. Den økonomiske konsekvensen kan bli veldig 
stor. Det er belastende å skulle avgjøre dette når konse-
kvensen er så stor, og det kan bli svært vanskelig å greie seg 

Tidens Krav 12. desember 
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økonomisk for den som ikke får tilskudd. Forvaltninga 
kommer i praksis ikke i gang med saksbehandling eller kon-
troll før 14-dagersperioden etter søknadsfristen er ferdig i 
og med at opplysningene i søknaden i den perioden kan bli 
endret.  
     Innspillet til fylkeskontoret gikk ut på at det bør være 
mulig å registrere nye søknader i inntil 14 dager etter søk-
nadsfrist, og forslag om at det blir et trekk pr. virkedag på 
enten 5.000 kr eller 10.000 kr. Dersom dette kunne bli tema 
i årets jordbruksforhandlinger, og bli endret på, så ville 
samtlige aktører tjene på det. Slik det er, så er dette for-
skriftsfestet. Det er dermed ikke noe direktoratet bare kan 
endre på. 
     Organisasjonssjef Arnar Lyche sendte 16 april e-post til 
Norges Bondelag ved leder Lars Petter Bartnes, generalsek-
retær Per Skorge og næringspolitisk sjef Arild Bustnes om 
saka: 
     Jeg viser til mailen under med oppfordring til smidigere 
praksis. Selvsagt bør bønder greie å søke om produksjonstil-
skudd innen søknadsfristen, men det er ingen rimelig sam-
svar mellom forseelse og straff. I en travel hverdag er det 
alltid en liten risiko for at slikt kan glippe for en eller annen. 
At det skal føre til økonomisk ruin, slik som systemet er nå, 
er som straffeutmåling utenfor alle proporsjoner. I de 10 
årene jeg var jordbrukssjef var for seint innkomne søknader 
et minimalt problem. Derimot blir det garantert et STORT 
problem – også for jordbrukssjefen, hvis enkeltbønder taper 
hundretusener. Slik kan vi ikke ha det. 
     Saken ble tatt opp av Bondelagets forhandlingsutvalg i 
årets jordbruksforhandlinger. På spørsmål til Norges Bonde-
lag, fikk M&R Bondelag følgende svar på om noe ble endret: 
Dessverre....nei. Det fikk vi ikke til, men det ble tatt opp og 
hang med lenge 
 

INNSAMLING METALL OG PLAST 
På styremøtet 5. oktober ga fylkesstyret sin støtte til et 
initiativ fra Fylkesmannen om å få til en bedre organisering 
av arbeidet med innsamling av metallavfall. Det er noe ulik 
organisering i kommunene på dette. Noen steder er det 
lokale Bondelag som organiserer innsamlinga, men ikke i 
alle kommuner. 
     Ideen var kommet fra landbruksavdelinga på bakgrunn 
av at det rundt omkring i fylket står gammalt utstyr og rus-
ter. Gamle traktorer som har gjort jobben, traktorgravere 
som ikke har blitt startet opp siden syttitallet, og mye mer. 
     Det ble foreslått å engasjere Landbruksrådgivinga (NLR) 
til å organisere innsamlinga, i dette ligger orientering om 
ordninga, registrering av objekt og å legge opp en logis-
tikk/kjørerute for lastebil med kran. En så for seg et nært 
samarbeid mellom faglagene, renovasjonsselskapene, 
kommunene, og med NLR som utøvende. 
 

 
Rindal Bondelag har i mange år samlet inn metallavfall 

 

     30. oktober var fylkesleder Oddvar Mikkelsen innleder 
om landbruk og forurensing på Fylkesmannens miljø og 
avfallskonferanse i Ålesund. Dette er en møteplass for 
avfallsbransjen, med både private og kommunale aktører, 
men også for de som jobber med forsøpling og andre miljø-
spørsmål i kommunene. Her lanserte han ideen om å orga-
nisere innsamlinga av metallavfall. 
     I etterkant av konferansen er Landbruk Nordvest enga-
sjert til å gjennomføre prosjektet. De er allerede i gang 
med planlegginga, som har fått prosjektnavnet «Innsamling 
av gamle redskap og annet metallavfall fra landbruksnær-
inga i Møre og Romsdal». 

Plastforsøpling 
Fylkeslaget får hvert år henvendelser om plastforsøpling. 
Det blir vist til tilsvininga med landbruksplast rundt på byg-
dene. Det henger plast i busker og telefonstolper, og flyter 
langs veier og elvebredder. Mye av dette er plast fra rund-
baller. Innsamlinga er ikke godt handtert alle steder, da det 
er ulik organisering av innsamling og innlevering av plast i 
kommunene. Det er naturlig at landbruksplast som flyter 
rundt om opptar folk på bygdene. Bønder må bli mer opp-
merksomme på dette selv. Næringa har et stort forbed-
ringspotensial. Ifølge Grønt Punkt resirkulerer norske bøn-
der om lag 85 prosent av plasten som brukes 
     Styret drøftet 5. oktober innsamling av både metallavfall 
og landbruksplast. Styret mener de som har ansvar for 
renovasjon må legge til rette for at det skal bli enklere for 
bøndene å levere plast.  
     Gjennom årsmeldinger ser fylkeslaget at mange lokale 
Bondelag gjennomfører ryddeaksjoner og organiserer inn-
samling av landbruksplast 
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F.v.: Arnar Lyche i Bondelaget, Olbjørn Kvernberg i Norsk 
Ornitologisk Forening (NOF) M&R, og Ingbjørn Bredeli i 
Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) (Foto: Arild Erlien) 

 

VIPE OG STORSPOVE-PROSJEKT 
I desember 2017 sluttet fylkesstyret seg til invitasjonen fra 
NOF (Norsk ornitologisk forening) M&R om å være med på 
et felles kartleggingsprosjekt av vipe og storspove. Bonde-
lagets bidrag er primært informasjonsarbeid overfor våre 
medlemmer. 5. april ble det holdt møte på Bondelagskon-
toret i Molde, der org.-sjef Arnar Lyche møtte for Bondela-
get. I etterkant ble følgende pressemelding sendt ut: 
 

Vil berge storspoven og vipa i kulturlandskapet 
Et treårig samarbeidsprosjekt mellom Norsk Ornitologisk 
Forening (NOF), Bondelaget og Forum for Natur- og Frilufts-
liv (FNF) skal bidra til å beskytte hekkeforholdende for vipe 
og storspove. Begge artene har hatt sterk tilbakegang, og er 
truede arter. 
     Prosjektet ledes av NOF med Ola Ragnar Gjøra, Surnadal 
som prosjektleder, og omfatter 15 kommuner på Nordmøre 
og i Romsdal. For hver kommune er det utpekt en eller flere 
representanter i NOF som kontaktpersoner. Oversikt over 
kommunene og kontaktpersonene finner du på 
www.nofmr.no. 
     I tillegg til egen rekognosering og oppfølging i hver 
kommune er vi avhengige av rapportering om observerte 
viper og storspover fra publikum. 
     Prosjektets hovedoppgave er å gå direkte på tiltak i sam-
arbeid med grunneier. Eksempel på tiltak kan være be-
skyttelse av reir ved gjødsling, utsatt slått, og sette igjen 
gras rundt reiret. Hovedformålet er å bidra til vellykket 
hekking, slik at vi kan få opp igjen bestanden av disse ka-
rakterfuglene i kulturlandskapet. Fylkesmannen har også 
støtteordninger for å kompensere for tiltak som utsatt slått. 
Fylkesmannen støtter også prosjektet økonomisk. 
 
     27. april sendte fylkeskontoret e-post til alle bruksmed-
lemmer i de 15 aktuelle kommunene med orientering om 
prosjektet, og med håp om at alle våre medlemmer ser 
positivt på saken og ønsker å bidra om det blir registrert 
mulig hekking av vipe eller storspove på egen eiendom. 
     8. november ble det holdt prosjektmøte på Bondelags-
kontoret. Arnar Lyche møtte for Bondelaget. Det ble gitt 
orientering om prosjektarbeidet som ble gjennomført i 
2018, der 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal ble 
undersøkt. Hekkelokalitetene ble registrert og det ble avtalt 
med grunneier/bonden for å sikre vellykket hekking. Med 
unntak av et tilfelle i Averøy gikk dette bra. 

MATFESTIVALEN I ÅLESUND 
Møre og Romsdal Bondelag er aksjonær og medeier i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. 
     Tidligere styremedlem i M&R Bondelag, Anne Katrine 
Jensen, Gjemnes, var styremedlem fra Bondelaget i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund AS fra 2015 til 2017. I mai 
2017 ble hun valgt til styreleder, men da ikke som Bondela-
gets representant i styret. 
     Fylkesstyret har oppnevnt Petter Melchior, Norddal, 
som Bondelagets representant i styret for perioden 2017-
2019. 
     Petter Melchior møtte 9. mars på generalforsamling i 
Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS.  
     Styret for Matfestivalen 2018/2019: Anne Katrine Jensen 
gjenvalgt som styreleder. De øvrige i styret er nestleder 
Roar Salen og styremedlemmene Petter Melchior, Frank 
Madsøy, Kristin Ekornås, Per Owe Ovesen, Birgit Oline Kjer-
stad og Johan Nicolaisen. 
     M&R Bondelag har de siste 10-15 årene i varierende 
grad vært engasjert med aktiviteter. Store deler av 1990-
tallet og langt ut på 2000-tallet var Bondelaget ansvarlig for 
dyr, hopping i høyet og andre aktiviteter i gågata ”Bønder 
til torgs”, og da med egen Bondelagsstand under festivalen. 
Bondelaget har opp gjennom årene deltatt på aktuelle 
seminarer, lagt fylkesstyremøter til festivalen, vært medar-
rangør av seminar, og hatt egne arrangement. 
     I styrets evaluering siste året har det vært diskusjon om 
hvordan vi skal bruke rollen vår som eier av Matfestivalen, 
bl.a. om arrangementet er rette arenaen for faglagene. Det 
har vært vurdert om kanskje Bondens Marked burde ha 
styremedlem i Matfestivalens styre i stedet for Bondelaget. 
     26. april var org.-sjef Arnar Lyche og rådgiver Arild Erlien 
i møte om Matfestivalen på Fylkeshuset i Molde sammen 
med Ottar Longva og Aud Lindset Drågen fra Fylkesmannen, 
Stein Brubæk frå Småbrukarlaget, og Terje Devold og Anne 
Katrine Jensen fra Matfestivalen om mulig deltakelse i Den 
norske Matfestivalen 2018. 
    Det ble signalisert at Møre og Romsdal Bondelag bidrar 
med kr 12.000 + mva. i finansieringen av Bondelagskokk 
Nils Henning Nesje sitt arbeid i Bondens Restaurant på 
Matfestivalen i 2018.  
     Møre og Romsdal Bondelag var 23. august medarrangør 
av økologisk frokost hos Søstrene Fryd under Matfestivalen 
i Ålesund. Rådgiver Rose Bergslid møtte for Bondelaget. 
 

Kapitalutvidelse 
På styremøte 5. oktober vedtok styret at Møre og Romsdal 
Bondelag tegner 5 aksjer a kr 1000, totalt kr 5.000. Samlet 
har Møre og Romsdal Bondelag da 6 seks aksjer i Den Nors-
ke Matfestivalen i Ålesund. 
     Selskapet hadde besluttet å gjennomføre en kapitalutvi-
delse for å sikre Matfestivalens evne til å utvikle seg ytterli-
gere i årene fremover. 
     14. desember holdt ekstraordinær generalforsamling i 
Ålesund. Den vedtatte emisjonen i Den norske Matfestiva-
len i Ålesund AS høsten 2018 var fullført, og ny aksjekapital 
var innbetalt. I alt ble det tegnet 295 nye aksjer a kr 1.000,- 
som tilfører Matfestivalen kr 295.000,- i ny kapital. 

http://www.nofmr.no/


52 

 
 

JORDVERN 
Jordvern Møre og Romsdal ble etter initiativ fra M&R Bon-
delag stiftet i februar 2016. Kolbjørn Gaustad, Eide, har 
vært leder også i 2018. Rådgiver ved Bondelagskontoret, 
Atle Frantzen, er styremedlem og sekretær. Øvrige styre-
medlemmer er nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes, 
Øystein Solli, Molde og Helge Øverås, Vestnes. Varamed-
lemmer: Eli Sæther, Gjemnes og Leif Inge Grebstad, Sykkyl-
ven. 
     Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig 
interesseorganisasjon basert på personlig medlemskap. 
Gjennom handling og målrettet informasjon mot media, 
politikere og opinionen søkes det å samle bred forståelse 
for et sterkt jordvern i Møre og Romsdal. I arbeidet er det 
viktig å understreke jordvernets betydning som en bred 
samfunnssak. 
     På styremøte i M&R Bondelag 4. april ble det reist 
spørsmål om representasjon og møtegodtgjørelse. Det er 
ingen binding til faglaga i landbruket, som ikke har krav på 
representasjon i styret. Ved oppstarten av JMR i 2016 gikk 
tidligere styremedlem i Bondelaget inn i styret for JMR. 
Utbetaling av møtegodtgjørelse var ment å skulle gjelde i 
oppstarten. I dag har vedkommende ingen verv i Bondela-
get, og styret vedtok at Bondelaget ikke lenger dekker mø-
tegodtgjørsle som styremedlem i Jordvernforeninga i 2018. 
     Det er avholdt to større konferanser i 2018. Begge konfe-
ransene hadde god deltagelse, bl.a. av ordførere: 
     7. mars jordvernkonferanse og årsmøte på Gjermund-
nes, der tema var E39 og Møreaksen.  
     4. desember var det konferanse på Gjermundnes med 
markering av Verdens jorddag.  
     Det har vært arbeidet en del med tiltak knyttet til hånd-
tering av matjord i forbindelse med utbyggingssaker. Det 
ble 7. november sendt brev om dette til kommunene og 
det ble tatt opp som tema på konferansen 4.desember. 
     Det er gitt uttalelser til flere forskjellige, små og store, 
arealdisponeringssaker. Jordvernforeningene i landet har 
også har også hatt felles uttalelser og markeringer knyttet 
til Nasjonal transportplan og Nasjonal jordvernstrategi. 
     Jordvern Møre og Romsdal har vært representert på 
ulike møter og konferanser, bl.a. i Tingvoll, Ørsta og Oslo. 
     Det er skrevet brev til kommunene om ulike saker, ulike 
medlemshenvendelser er fulgt opp, samt at det er skrevet 
avisinnlegg til flere aktuelle saker. 
     6. november deltok Atle Frantzen på årlig samling i Oslo 
for jordvernforeningene. Norges Bondelag var vertskap. 

Møre og Romsdal ble matjordversting 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bonde-
lag sendte 15 juni ut følgende pressemelding: 
 

     Møre og Romsdal topper verstinglista over omdispo-
nering av dyrka matjord. Ferske tall fra Statistisk sentralby-
rå (SSB) viser at fylket omdisponerte hele 734 dekar dyrka 
mark til formål som vei og bolig i 2017.  
     På nasjonalt nivå ble det totalt omdisponert 4025 dekar 
dyrka mark til andre formål enn landbruk i fjor. 
     - Dette er pinlig. I Møre og Romsdal har fylkestinget 
vedtatt mål om maks omregulering av 200 dekar matjord 
per år. Kun 3 prosent av Norges fastland er matjord. Rase-
rer vi den raserer vi ned livsgrunnlaget vårt bokstavelig talt, 
sier Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Han håper dette blir en vekker for fylket og kommuner, 
samtidig mener han dette viser hvorfor det trengs et ster-
kere nasjonalt, juridisk vern av matjorda. Mikkelsen viser til 
at Stortinget har beordret regjeringa om å komme med en 
oppdatert jordvernstrategi til høsten hvor man må vurdere 
sterkere virkemidler. 
     - Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verk-
tøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette 
arbeidet må fortsette med full styrke. Norges Bondelag 
krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda 
gjennom en innstramming av jordloven, sier Mikkelsen. 
     Verstinglista over omdisponering av dyrka mark til andre 
formål enn landbruk i 2017 er Møre og Romsdal 734 dekar, 
Sør Trøndelag 672 dekar og Akershus og Oslo 541 dekar. 
 

NATO-ØVELSEN  
TRIDENT JUNCTURE 2018 

13. og 14. februar 
deltok organisasjons  
sjef Arnar  Lyche på  
seminar på Garder-
moen om NATO-
øvelsen Trident Junc-
ture 2018 (TRJE18). 
Totalt 31 nasjoner og 
40.000 personer del-
tok i øvelsen i  

perioden 25. oktober til 7. november i området Nord-
Østerdal og indre del av Sør-Trøndelag, men ville også berø-
re Møre og Romsdal ved at et stort antall personell og utsyr 
ville bli ilandsatt i fylket for videre transport til øvingsområ-
det. Øvelsen kunne gi miljørelaterte utfordringer, eksem-
pelvis skader på både inn- og utmark, utfordringer på innfø-
ring av store mengder materiell og fare for forurensning. 
     27. august inviterte Bondelaget til informasjonsmøte i 
kommunestyresalen på Åndalsnes om NATO-øvelsen. Mål-
gruppe for møtet var grunneiere langs E136 fra Åndalsnes 
til fylkesgrensa mot Oppland, og alle andre interesserte.  
     Tilsvarende informasjonsmøter ble holdt i Sunndal og i 
Rindal 2. oktober. Møtene arrangert av kommunene, og 
Bondelaget bidro her med å sende ut informasjon i forkant. 
     På alle informasjonsmøtene var representanter fra For-
svaret tilstede med informasjon om NATO-øvelsen Trident 
Juncture, hva Forsvaret har gjort for å forebygge skader, 
hvordan striden skal skje og om hvordan håndtere skader. 
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SAMARBEIDET MED NEI TIL EU 
Lars Hallvard Dahle, Molde, er valgt til ny fylkesleder i 
Møre og Romsdal Nei til EU etter Ole Kvalheim, Molde. 
     Fylkeslaget oppmoder lokallagene i Bondelaget om å 
hjelpe til med å verve medlemmer til Nei til EU.  
     Fylkeskontoret bistår Nei til EU i markedsføring av møter 
og arrangement som de har planlagt. Bl.a. markedsførte vi 
deres faglig politiske konferanse i Kristiansund 1.-2. no-
vember. Ingen fra fylkeslaget deltok, men tillitsvalgte i noen 
lokale Bondelag var tilstede. 
 
 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelags samarbeidspartner når det 
gjelder forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-
ninger til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyg-
gende tiltak. Det nære samarbeidet gjennom ei årrekke 
betyr i praksis at det ikke er aktuelt for lokal- eller fylkeslag 
å lage til organisasjonsmessige tiltak sammen med andre 
selskap. 
     Fylkeslaget har kontakt med ansatte i selskapet gjennom 
hele året. Representanter fra Gjensidige blir invitert som 
gjester på fylkeslaget sitt årsmøte i mars og ledermøtet, og 
de mottar orienteringer fra fylkeslaget. 
     I følge avtalen skal det være årlige møter i samarbeids-
utvalget mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. 
Det er ikke holdt møte i samarbeidsutvalget i 2018. 
 
 

STUDIEARBEIDET - DEL AV  
AKTIVITETEN I BONDELAGET 
Studiearbeidet er en viktig del av det faglige og organisa-
sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som tidligere var orga-
nisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Fra 2012 
ble BSF og Studieforbundet Populus slått sammen til Stu-
dieforbundet næring og samfunn 
     Lov om voksenopplæring setter krav om regional organi-
sering av studieforbund. Medlemmer i studieforbundet er 
medlemsorganisasjoner i tidligere BSF som direkte eller 
indirekte hadde kursaktivitet og representasjon i fylket. Det 
samme gjelder medlemsorganisasjoner i det tidligere stu-
dieforbundet Populus. 
     På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn på 
Felleskjøpets møterom i Molde 30. mai møtte Atle Frantzen 
ved fylkeskontoret for Møre og Romsdal Bondelag 
Styret for 2018:  
Leder er Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygdekvinnelaget). 
De øvrige i styret er: nestleder Atle Frantzen, Molde (Bon-
delaget), og styremedlemmene Gerd Gunnerød, Nesset 
(Landbruk Nordvest), Reidun Ellingsgård, Molde (Kvinne- og 
familieforbundet) og Mali Slemmen, Fræna (Sau og geit i 
M&R). 1. vara: Åsta Øverland, Tustna (Kvinne- og familie-
forbund) 

Aktivitet 
I 2018 har flere lokale Bondelag rapportert aktivitet på 
”Jordbruksforhandlingene”, i tillegg til noen andre kurs. 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriell til jordbruksforhandlingene er 
en stor og prioritert aktivitet i mange lokale Bondelag hvert 

år. Det oppfordres til å rapportere arbeidet som studiering, 
da dette gir støtte både til lokallaget og til Norges Bonde-
lag.  
     Studieheftet for jordbruksforhandlingene er et studie-
emne som er forhåndsgodkjent slik at lokallaget ikke treng-
er å sende innmelding før start. 

Rapportering av gjennomførte kurs 
Lokale Bondelag som har hatt kurs gjennom Studieforbun-
det næring og samfunn, må rapportere gjennomføringa av 
kurset. Det blir ikke utbetalt tilskudd uten at rapport er 
innsendt, og kurset for øvrig er gjennomført i samsvar med 
krav. Det gis et grunntilskudd per ring, og i tillegg et beløp 
per time med innrapportert kurs. Rapportering av studie-
ringer gjøres på nett. 
 
 

HMS–ARBEIDET 
Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste ble fra 1.januar 2014 ei 
fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving (NLR – HMS). Dette 
er landbrukets bedriftshelsetjeneste. Virksomheten i Møre 
og Romsdal er organisert i 3 regioner med hver sin HMS-
rådgiver, med kontorplass hos bedriftshelsetjenesten. HMS-
rådgiveren arbeider kun med landbruk i minst 50 prosent 
stilling. Det er fortsatt mange bønder som vil ha nytte av å 
melde seg inn i NLR – HMS. 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal 
I Møre og Romsdal er HMS-rådgiverne på Nordmøre og i 
Romsdal en del av Landbruk Nordvest, mens rådgiveren på 
Sunnmøre er knyttet opp mot Norsk Landbruksrådgiving 
Vest. 
Nordmøre: Sigmund Moen Trønsdal, Romsdal: Kari Fløy-
stad, Sunnmøre: Trude Iren Saure. 
     Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelagets fylkes-
kontakt i HMS-arbeidet. 
     21. august ble det holdt møte på Tingvoll mellom Bonde-
laget og HMS-rådgivere. Fra Bondelaget møtte Arnar Lyche, 
Rose Bergslid og Atle Frantzen. Frå Landbruk Nordvest: Kari 
Fløystad og Sigmund Moen Trønsdal. 
 

 

HVERDAGSINTEGRERING 
Fylkesstyret drøftet 4. april hverdagsintegrering etter at 
fylkesleder hadde fått spørsmål om Bondelagets strategi 
mht integreringstiltak. 
     Styret var ikke kjent med organisert aktivitet på dette 
området i organisasjonen, men kjent med at det er ulike 
aktiviteter rundt om i kommunene knyttet til landbruket. 
Bl.a. har flyktninger deltatt på motorsagkurs i flere kommu-
ner, bønder har arbeidshjelp på garder, bønder gir arbeids-
trening og bønder tar også imot praksiselever som går avlø-
serkurs. Aure Bondelag mottok i 2017 for Åpen Gard øko-
nomisk støtte fra integreringsprosjektet ved spesielt å invi-
tere innvandrerne (flyktninger og arbeidsinnvandrere) i 
Aure kommune. 
     På henvendelse fra fylkeskontoret svarte Norges Bonde-
lag at det er gjort svært lite. Det var en diskusjon om dette i 
NB-styret da flyktningebølgen slo inn over oss i 2015, men 
den dabbet fort av, så da var det ikke så aktuelt lengre. Og 
andre, mer presserende oppgaver, overtok oppmerksom-
heten..
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ANNEN REPRESENTASJON 
Deltakelse og representasjon på møter, arrang-
ement og aktiviteter som ikke er nevnt andre 
steder i årsmeldinga: 
 
9. januar: Åpent informasjonsmøte om biogassanlegg, 
Vestnes, Arnar Lyche. Vestnes Bondelag inviterte til møte. 
Per Gunnar Stoknes fra Biogass Møre AS fortalte om bio-
gassanlegget som er under planlegging på Skorgeneset. 
 

15.-16.januar: Fylkesledersamling i Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen. Hovedtema var regionreformen og Bon-
delagets klimaarbeid. 
 

16. januar: Organisasjonssjefsamling, Norges Bondelag, 
Oslo. Arnar Lyche 
 

25. januar: Landbrukskonferanse i Ørsta. Odd Bjarne Bjør-
dal, Gunnhild Overvoll, Arnar Lyche, Rose Bergslid. 
Arr: Ørsta næringskontor, landbrukskontoret Ørsta Volda, 
Skogeigarlaget og Bondelagene. Leder i Norges Bondelag, 
Lars Petter Bartnes, blant innlederne. Fylkesstyremedlem 
Odd Bjarne Bjørdal var med i planlegginga. 100 deltakere. 
 

1. februar: Medlemsmøte i Norges Pelsdyralslag, Gloppen 
i Sogn og Fjordane. Odd Bjarne Bjørdal møtte for Bondela-
get. Tema var situasjonen næringa hadde kommet opp i 
etter Jeløya-erklæringa om nedleggelse av pelsdyrnæringa. 
 

 

 
 

1.februar: Kornkonferanse Norges Bondelag / Norske 
Felleskjøp. Oslo. Oddvar Mikkelsen 
 

2. februar: Møte i kornutvalget Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen 
 

9. februar: Møte om REKO- ringetablering(er) på Nordmø-
re. Tingvoll. Rose Bergslid 
 

15. februar: Medlemsmøte jordbruksforhandlingene i 
Fræna Bondelag. Vegard Smenes. 
 

22. februar: Kurs i landbrukspolitikk. Oslo.  
Arr: Norsk Landbrukssamvirke. Odd Bjarne Bjørdal, Marte 
Halvorsen og Petter Melchior deltok. Frå lokale bondelag 
deltok Ole Wegard Iversen, Smøla og Ørjan Stenerud, Giske. 
 

24.-25. februar: Årsmøte og fagmøte i M&R Sau og Geit. 
Molde. Oddvar Mikkelsen 
Fylkeslederne i Bondelaget og Småbrukarlaget invitert til å 
innlede om «hvorfor du mener småfebønder skal være 
medlem i din organisasjon». NGS sitt mål med dette var at 
enda flere skal bli medlemmer i faglaga. 
 

16.-17. mars. Fylkesårsmøte Bygdekvinnelaget. Molde. 
Marte Halvorsen. Rose Bergslid. 
 

20. mars: Fylkesledersamling. Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen. 
 

21.-22. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag. 
Oslo. Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche. Vedtok resolusjon om 
årets jordbruksforhandlinger. 
 

21. mars: Møte med faglaga i landbruket og Ørsta kom-
mune. Odd Bjarne Bjørdal 
Diskuterte med landbrukskontor og ordfører aktuelle tema 
som jordvern, driveplikt etter jordlova, buplikt, jordfond, 
rundballeplast, hjortestamma og beiteskader. 
 

5. april: Årsmøte i Landbruk Nordvest. Molde. Oddvar 
Mikkelsen 
5. april: Foredrag for studenter fra NTNU. Tingvoll. 
Rose Bergslid. Fortalte om Bondelagets visjoner for bære-
kraftig jordbruk og bærekraftig bygdeutvikling. 
 

9. april: Beredskapskonferanse i Valldal om jordvern og 
matforsyning som del av totalforsvaret. Arrangører: Nord-
dal kommune og Fylkesmannen. 150 deltakere. Fra Bonde-
laget møtte Oddvar Mikkelsen, Gunnhild Overvoll, Petter 
Melchior, Atle Frantzen og Rose Bergslid. Tidligere forsvars-
sjef i Norge, general Harald Sunde, var hovedinnleder. 
 

25. april: Temamøte om friluftsliv og landbruksnæringa, 
Gjemnes. Oddvar Mikkelsen 
Molde og Hustadvika Skogeierlag, kommunene Molde og 
«nye» Hustadvika, og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
inviterte. Formål med møtet var økt forståelse for hverand-
re, og bedre rutiner for samarbeid. 
 

2. mai: Møte om trender i landbruket. Molde. Arnar Lyche 
Bondelaget og Småbrukarlaget kom med innspill og priori-
teringer til Ruralis (tidl Bygdeforskning) sin nye trendunder-
søkelse for Møre og Romsdal i 2018. 
 

8. mai: Møte med veteranklubben på landbruksavdelinga, 
Fylkesmannen. Molde. Arnar Lyche 
 

4. juni: Møte om ny samling for unge bønder. Bondelags-
kontoret. Molde 
Planlegging av nytt arrangement i 2019. Tilstede: Møre og 
Romsdal Bondelag: Arnar Lyche, Arild Erlien, Atle Frantzen. 
Felleskjøpet Agri: Svein Aure. TINE: Jenny Velle. 
 

5. juni: Representantskap. Norges Bondelag. Lillehammer. 
Oddvar Mikkelsen, Rose Bergslid 
 

26. juni: Møte i styringsgruppa i beiteprosjektet. Molde. 
Arnar Lyche 
 

27. juni: Arbeidsmøte om Landbrukskonferansen 2019. 
Bondelagskontoret. Molde. 
Fra M&R Bondelag deltok Arnar Lyche, Rose Bergslid og 
Arild Erlien. Fra Fylkesmannen Aud Lindset Drågen. Fra 
Småbrukarlaget: Eli Sæther 
 

1.juli: Kurs i sosiale medier for fylkesstyret og ansatte i 
Møre og Romsdal Bondelag. Tingvollost, Tingvoll 
Kursleder: Elisabeth Sæther, kommunikasjonsavdelingen i 
Norges Bondelag. Deltakere: Oddvar Mikkelsen, Gunnhild 
Overvoll, Vegard Smenes, Marte Halvorsen, Arnar Lyche, 
Rose Bergslid, Atle Frantzen 
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Kurs i sosiale medier på Tingvoll 1. juli. 

F.v.: Nestleder Gunnhild Overvoll, kursleder 
Elisabeth Sæther, Kristin Waagen frå Tingvollost og 

styremedlem Marte Halvorsen (Foto: Rose Bergslid). 
 

15.-16. august: Samling for organisasjonssjefene i Norges 
Bondelag. Vestfold. Arnar Lyche 
 

22. august: Planleggingsmøte landbrukskonferansen 2019 
Deltakere: Aud Lindset Drågen fra Fylkesmannen, og Arild 
Erlien, Rose Bergslid og Arnar Lyche fra Bondelaget. 
 

5.-6. september: Sekretariatskonferanse. Norges Bonde-
lag. Hurdal. Alle på fylkeskontoret. 
 

12.-13. september: Fagsamling om drenering. Fræna.  
Arnar Lyche 
 

18. september: Åpning solcelleanlegg på fjøs. Averøy. Rose 
Bergslid. Landbruksminister Bård Hoksrud åpnet anlegget. 
 

19.-20. september: Ledermøte i Norges Bondelag. Hurdal. 
Oddvar Mikkelsen, Arnar Lyche 
 

2. oktober: Samling for lederne i valgkomiteene i fylkesla-
gene i Norges Bondelag. Oslo 
Leder i valgnemnda i M&R Bondelag, Jorunn Gunnerød, 
Molde, deltok. 
 

2. oktober: «Bli Med» organisasjonskurs, Stjørdal 
Arr: Norsk Landbrukssamvirke og Midtnorsk Landbruksråd. 
To-dagers kurs. Oddvar Mikkelsen møteleder første dag 
 

3. oktober: Bondekafe i Nesset Bondelag. Eresfjord.     
Oddvar Mikkelsen. 
Tema: Fra Nesset til Nye Molde. Hvilken framtid for land-
bruket? Innledere: Ordfører Nesset kommune, Rolf Jonas 
Hurlen og fylkesleder Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar 
Mikkelsen. 
 

11. oktober: Referansegruppemøte i prosjekt ProRefine 
(CORE Organic Cofund) 2018-2021. Trondheim. Oddvar 
Mikkelsen. 
Bioraffinering av engbelgvekster som fôr til kyr, fjærfe og 
gris i økologisk landbruk Referansegruppene gir tilbakemel-
dinger til prosjektet og deltar i fokusgruppeintervjuer. 
 

22. oktober: Orienteringsmøte Blå-grønn næringsvekst i 
Ålesundsregionen. Ålesund Arnar Lyche 
Ålesund kommune og M&R fylkeskommune inviterte til 
møte om status for arbeid med etablering av energistasjon 
med biogass, og om biogassproduksjon med basis i husdyr-
gjødsel/organisk avfall. Bondelaget hadde innlegg om land-
brukets rolle i en eventuell framtidig biogassproduksjon. 

 
Avisa Driva fra bondekafè i Nesset Bondelag 3. oktober. 
 
 

24. oktober: Ungt entreprenørskap. Gjermundnes.       
Arnar Lyche, Bondelaget hadde innlegg om entrepre-
nørskap i landbruket og var rådgiver for Gjermundnes-
elever på innovasjonscamp.  
 

25. oktober: Dialogmøte Rådgivende utvalg for verneom-
rådestyret i Trollheimen. Løkken Verk, Orkdal. Oddvar 
Mikkelsen.  
Hovedtema: Besøksstrategi og innfallsporter til verneområ-
det. Gruppearbeid, der flere tok til orde for mer fleksibel 
bruk av området og større satsing på tilrettelegging for mer 
beitedyr og færre restriksjoner som gjør beiting og tilsyn 
mer krevende. 
 

25. oktober: Planleggingsmøte Landbrukskonferansen 
2019. Bondelagskontoret. 
Deltagere: Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen), Eli Sæther 
(Småbrukarlaget), Arild Erlien, Rose Bergslid og Arnar Lyche 
 

31. okt: Kornutvalget Norges Bondelag. Oddvar Mikkelsen 
 

31. oktober: WorkShop for samla forskingsmiljø i Møre og 
Romsdal. Runde miljøsenter, Herøy. Gunnhild Overvoll. 
Norsøk, Møreforskning og Runde Miljøsenter. M&R Bonde-
lag invitert halde innlegg med innspel på søknad om for-
skingsprosjekt på BlåGrønne synergiar og delta i diskusjon 
rundt det. Økologisk samspel rundt beiting er det eine del-
prosjektet, betre sirkulering av næringsstoff er det andre. 
 

 
Fylkesstyret var i desember på besøk hos vinbonde 

Johan Setnes (til høyre) på Veblungnes i Rauma. 
T.v. fylkesleder Oddvar Mikkelsen og styremedlem 

Marte Halvorsen. (Foto: Arild Erlien) 
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5.  Regnskap 2018 
 

Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert 
sammen med Norges Bondelag sine regnskap.  
Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag.  
Bankkonto ligger også i Norges Bondelag.  
Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. 
 
Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 2.288.250,00 
og en driftskostnad på kr. 2.226.841,81 
Finansinntekter var på kr. 28.937,00 
Resultat for 2018 viser et overskudd på kr. 90.345,19. 

Balansen er følgende: 
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.341.991,63 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.341.991,63 
 
Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2018 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 90.345,19. 
Egenkapitalen 1.1.2019 er kr 1.341.991,63 

 

Regnskap 2018 Regnskap Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Avdeling 2017 Inntekter Kostnader Netto Inntekter Kostnader Netto 

8101 Generelt 802 455 814 000 0 814 000 824 577 16 492 808 085 

8103 Fylkesleder -50 254 313 000 313 000 0 313 000 313 000 0 

8105 Opplæring tillitsvalgte 74 969 112 000 82 000 30 000 112 000 22 940 89 060 

8110 Styret -400 726 0 400 000 -400 000 0 461 957 -461 957 

8112 Ledermøtet -72 872 0 131 000 -131 000 239 000 353 664 -114 664 

8113 Årsmøtet -139 589 
 

150 000 -150 000 0 148 645 -148 645 

8119 Valgnemnda -28 008 0 30 000 -30 000 0 24 884 -24 884 

8122 Landbrukskonferansen -2 842 115 000 115 000 0 121 143 121 245 -102 

8123 Matfestivalen -25 535 0 0 0 0 12 000 -12 000 

8124 Gjødselhåndtering 0 0 0 0 0 0 0 

8125 Utadretta informasjon -2 775 0 40 000 -40 000 5 000 16 413 -11 413 

8128 Bedre og økt beiting 0 0 0 0 282 285 282 285 0 

8129 HMS-seminar -16 670 0 0 0 0 0 0 

8130 Refusjoner 32 000 0 0 0 32 000 0 32 000 

8131 Støtte og gaver -5 468 0 0 0 0 980 -980 

8132 Unge bønder 0 100 000 100 000 0 42 220 152 818 -110 598 

8135 Møter og kurs. -44 224 0 43 000 -43 000 6 751 36 543 -29 792 

8136 Kurs- og arrangementutg -50 530 0 50 000 -50 000 144 659 68 423 76 236 

8140 Aktive lokallagsmidler 480 195 000 195 000 0 194 552 194 552 0 

  70 411 1 649 000 1 649 000 0 2 317 187 2 226 841 90 346 
 
 
  

RESULTAT Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

Salgsinntekter 173 184,00 71 595,00 

Andre inntekter 2 115 066,00 2 116 296,75 

Sum inntekter 2 288 250,00 2 187 891,75 
   

Lønnskostnader -685 458,49 -594 329,69 

Driftskostnader -1 541 383,32 -1 549 246,08 

Sum kostnader -2 226 841,81 -2 143 575,77 

Driftsresultat 61 408,19 44 315,98 

Finansresultat 28 937,00 26 094,19 

Resultat 90 345,19 70 410,17 
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6. Samarbeidende regnskapskontor i Møre og Romsdal
 

BEDRIFTNAVN KONTAKTPERSON TELEFON E-POST POSTSTED 
Audun Flaten Regnskapskontor Audun Flaten 71555367 auflaten@online.no Valsøyfjord 

Averøy Regnskapslag SA Håvard Sæther 71517660 post@arl.no Averøy 

Azets Insight AS, avd. Sunnmøre Kristin Borgen 70207820 sunnmore@azets.com Haramsøy 

Bøndenes Regnskapslag SA Kathrin Bråten 71231850 post@bondenes.no Eresfjord 

Fjørtoft Rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no Ålesund 

Fredrik Mork Håskjold  70076667 fredrik@agro.no Volda 

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

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 arild@hregnskap.no Hellesylt 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Kari Stensby Ranes 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no Surnadal 

Kontor Service AS Egil Sandvik 71531348 post@ko-se.no Tingvoll 

Kroknes Økonomi AS Randi Røskar 71556368 randi@kroknes.no Vågland 

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

SpareBank 1 Regnskapshuset 
Nordvest AS, avd Aspøya 

Camilla Morsund 71533243 camilla.morsund@snvregnskap.no Øydegard 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Angvik 

Bjørnar Danielsen 71291010 angvik@smnregnskap.no Angvik 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Fræna 

Gro Elisabeth Vikås 71263060 fraena@smnregnskap.no Elnesvågen 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Rauma 

Jan Einar Willa 71227950 rauma@smnregnskap.no Åndalsnes 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Vestnes 

Inger Selnes 71188050 vestnes@smnregnskap.no Vestnes 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd. Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 aukra@smnregnskap.no Aukra 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd. Midsund 

Oddleiv Gangstad 71278830 midsund@smnregnskap.no Midsund 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd. Molde 

Jørill Gjeitnes 71241500 molde@smnregnskap.no Molde 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd. Sandøy 

Karl Otto Myklebust 41625324 sandoy@smnregnskap.no Harøy 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd. Vikan 

Gunnhild Hansen 71266020 vikan@smnregnskap.no Hustad 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, Avd. Ørsta 

Andreas Heltne Sætre 70049150 orsta@smnregnskap.no Ørsta 

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

Stordal Regnskap AS Elisabeth Nerland Vad 70279400 post@stordalregnskap.no Stordal 

Sunndal Regnskap SA Edvin Ole Røen 71691262 post@sunndal-regnskap.no Sunndalsøra 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Lars Mikal Torheim 70078470 firmapost@sregn.no Volda 

Trio Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolvl@trioregnskap.no Surnadal 

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

Økonomitjenesten.no AS Svein Ivar Iversen 71544308 svein@okonomitjenesten.no Smøla 
 

 
Ansatte ved Bondelagets samarbeidende regnskapskontor på skattekurs i Kristiansund 21.-23. november (Foto: Arild Erlien). 
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7.  Fylkesstyret og lokale Bondelag med leiar  Pr. 22. februar 2019 
 

Fylkesstyret 2018/2019: 
NAMN ADRESSE MOBIL E-POST 
Leiar:                   Oddvar Mikkelsen  Todalsvegen 513,  6640 Kvanne 41460565 oddvarm74@gmail.com  

Nestleiar:           Gunnhild Overvoll  Dalevegen 1222,  6200 Stranda 97164856 gmover@online.no 

Styremedlem:   Petter Melchior  Dalssida 22, 6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com 

Styremedlem:   Odd Bjarne Bjørdal Bjørdalsveien 145,  6156 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com 

Styremedlem:   Vegard Smenes  Utheimsveien 274, 6532 Averøy 99786830 vsmenes@gmail.com 

1. vara:               Marte Halvorsen Valsøyfjordvn 1577, 6687 Valsøyfjord 93423436 martehalvorsen1@gmail.com 

2. vara:         Konrad Johan Kongshaug         Kvernesveien 1940, 6531 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

3. vara:               Anna Håland Berget         Høljenes, 6300 Åndalsnes 91522107 bergetann@hotmail.com 

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

Styremedlem M&R Bygdeungdomslag: Tommy Røkkum 6640 Kvanne 45065573 tommy_tiger_94@hotmail.com 
 

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

Rovde Paul Sindre Vedeld 6141 Rovde 95838782 paul.sindre.vedeld@tussa.com 

Vestre Sunnmøre Svein Ulrik Brubakk 6098 Nerlandsøy 91869209 subru@online.no 

Volda og Dalsfjord Erlend Koppen 6133 Lauvstad 91649383 erlenkop@tussa.com 

Austefjord og Bjørke  Hege Eline Slåttelid 6110 Austefjorden 90843926 hege.slaattelid@hotmail.no 

Ørsta Geir Hole 6170 Vartdal 95241034 g-egi-ho@online.no 

Hjørundfjord Knut Hustad 6165 Sæbø 92039767 knut.hustad@tussa.com 

Ørskog Knut Ivar Bøe 6240 Ørskog 91630275 kib@stayon.no 

Eidsdal og Norddal Kristian Indreeide 6215 Eidsdal 90910701 kristian.indreeide@gmail.com 

Valldal Audun Skjervøy 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

Stranda Martin Vågsæter 6200 Stranda 95069064 martin.vaagsaeter@gmail.com 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789 phell@frisurf.no 

Liabygda Einar Lied 6212 Liabygda 91114244 einarliedliabygda@gmail.com 

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

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

Skodje Gunnar Hauge 6260 Skodje 47482030 gunnarkrhauge@gmail.com 

Giske Ørjan Stenerud 6055 Godøy 90297580 o_stenerud@yahoo.no 

Hildre og Vatne  Connie Hansen Bjørnøy 6280 Søvik 91305312 cohabj@hotmail.no 

Ytre Haram Andreas Haram 6290 Haramsøy 91806179 andreas_haram@hotmail.com 

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

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

Vestnes  Nils Øvstedal 6391 Tresfjord 91534630 nils.ovstedal@icloud.com 

Rauma Endre Stener 6350 Eidsbygda 90653012 endstene@online.no 

Nesset Tor Olav Kjølstad Hanset 6364 Vistdal 99560790 t_olav@hotmail.com 

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

Gossen Rune Skeide 6480 Aukra 95243085 rune@skeidegard.no 

Fræna Roger Håseth 6440 Elnesvågen 95252302 roger.hz@online.no 

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

Eide Knut Strand 6490 Eide 90040244 knut.a.strand@outlook.com 

Averøy Konrad Johan Kongshaug 6531 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

Frei Odd Arne Lien 6523 Frei 92697120 oddarnelien@gmail.com 

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

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

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

Surnadal Ragna Marie Mauset 6650 Surnadal 91165557 rmariem@online.no 

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

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

Halsa  Marte Halvorsen 6687 Valsøyfjord 93423436 martehalvorsen1@gmail.com 

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

mailto:oddvarm74@gmail.com
mailto:gmover@online.no
mailto:petter.melchior@gmail.com
mailto:oddbjarne.bjordal@tussa
mailto:italgo98@gmail.com
mailto:erlenkop@tussa.com
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/g-egi-ho@online.no
mailto:knut.hustad@tussa.com
mailto:phell@frisurf.no
mailto:einarliedliabygda@gmail.com
mailto:skodjere@mimer.no
mailto:gunnarkrhauge@gmail.com
mailto:o_stenerud@yahoo.no
mailto:ann.mari.bjornoy@gmail.com
mailto:odd.gangstad@gmail.com
mailto:rune@skeidegard.no
mailto:haug-jas@online.no
mailto:harstad.jorn@gmail.com
mailto:janingvaraasen@live.no
mailto:knut.flatvad@gmail.com
mailto:staale.ansnes@svorka.net
mailto:erik.olufsen@sweco.no
mailto:ole_wegard@hotmail.com
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8.  Bondelagskontoret 
 

 
Tilsette i Møre og Romsdal Bondelag på tur til Eikesdal i Nesset kommune i juni.  

Frå venstre: Rose Bergslid, Arild Erlien, Atle Frantzen og Arnar Lyche. 
 
 

Arnar Lyche    organisasjonssjef Osmarkaveien 1247, 6638 Osmarka 41 41 88 71 arnar.lyche@bondelaget.no 

Arild Erlien       rådgjevar Stuevollveien 16, 6412 Molde 99 72 63 99 arild.erlien@bondelaget.no 

Atle Frantzen   rådgjevar Julsundveien 121, 6410 Molde 90 95 47 87 atle.frantzen@bondelaget.no 

Rose Bergslid   rådgjevar Vågbø, 6630 Tingvoll  93 00 38 08 rose.bergslid@bondelaget.no 
 

Tilsette ved kontoret i 2018 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Leiar av kontoret, personal, styreansvarleg, rekne-
skap. Lokallags- og medlemskontakt. Næringspolitikk. 
Internasjonale saker. Samfunnskontakt. Næringsutvik-
ling. Naturforvaltning. Juridiske saker. Forsikring. 
 

Arild Erlien, Rådgjevar 100 % stilling 
Stedfortreder for organisasjonssjef. Lokallags- og 
medlemskontakt. Medlemsregisteret. Styresekretær. 
Møter. Kurs. Rekneskapkontora. Informasjon. Media. 
Kontorfunksjoner. 
 

Atle Frantzen, Rådgjevar 50 % stilling 
Kontorfunksjoner. Lokallags- og medlemskontakt. 
Kurs. HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Rovdyr. 
Jordvern. Den grønne skolen. Open gard. Studiearbeid 
 

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

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

Til kontoret er det knytta sekretariatsoppgåver for 
M&R Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygde-
ungdomslag, Studieforbund og Jordvern M&R, utfører 
fellesoppgåver for samvirkeorganisasjonane og har 
samarbeid med Nei til EU og Gjensidige. 
 

Styret og sekretariatet vil takke tillitsvalde og 
lokallag for innsatsen og godt samarbeid! 

 

Oddvar Mikkelsen (fylkesleiar) 
Gunnhild Overvoll  (nestleiar) 

Petter Melchior (styremedlem) 
Odd Bjarne Bjørdal (styremedlem) 

Vegard Smenes (styremedlem) 
Marte Halvorsen (1. vara) 

 

Rose Bergslid (rådgjevar) 
Atle Frantzen (rådgjevar) 

Arild Erlien (rådgjevar) 
Arnar Lyche (organisasjonssjef) 

mailto:arnar.lyche@bondelaget
mailto:arild.erlien@bondelaget.no
mailto:atle.frantzen@bondelaget.no
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