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Året som bonde og matprodusent har vore spanande, og med utfordringar som vi 
ikkje hadde forventa. Jordbruksoppgjeret 2018 vart prega av stort trykk frå oppsi- 
sjonen, særleg Krf, og vi vart innfridd på kravet frå jordbruket på mange område. 
Overraskande kom det betydeleg med friske midlar på bordet, og i tillegg vart det 
påpeka at produksjon av varer må stå i forhold til etterspørsel i marknaden. Utover 
i 2018 har det blitt arbeida hardt med ulike former for produksjonsregulering, 
spesielt på gris, her har Telemark Bondelag vore ein sterk pådrivar. 

Tørken slo innover Sør-Noreg denne sommeren og utvikla seg til å bli ei nerve-
pirrande affære. Åkrar, jorder, beiter, og skog blei brune og svidde av mykje sol, 
høg temperatur og manglande nedbør. Avlingane blei som kjent beskjedne og 
panikken byrja å spre seg blant oss. For korn og planteproduksjon var nok mykje 
av avlinga allereie tapt då regnet kom 1. august. For grasproduksjon vart noko 
retta opp på 2. og 3. slått.

Landbruksorganisasjonane gjorde så godt vi kunne. Men vi må erkjenne at vi 
kom for seint på banen.  Krisepakka kom på plass for nokre produksjonar, men 
dessverre ikkje for korn. For framtida må vi lære å rigge oss for ekstreme situasjonar  
så langt det let seg gjere. Vi skal og være klar over at vi i Noreg har ein unik situasjon  
som har høve til å krevje kriseforhandlingar og ei ordning med avlingskade. Året 
har og vore prega av regionreforma og førebuing til samanslåing av Telemark og 
Vestfold. Bondelaget må ta stilling til om vi skal slå saman fylkeslaga og sendte 
saka på høyring. Både lokallaga og fylkesstyret i Telemark var nokså delte i opp- 
fatning av dette. Styret i Telemark Bondelag vedtok med knapt fleirtal at vi fram-
leis ynskjer å vere eige fylkeslag for Telemark. Årsmøtet i Norges Bondelag i 2019 
vedtar vegen vidare. Uansett må vi vere budd på samarbeid med Vestfold på ulike 
vis i framtida, og i 2018 har vi hatt mange møtestader saman. Samarbeidet så langt 
tegnar til at vi har funne tonen, og arbeidd godt i saman.

Eg vil takke alle som står på for matproduksjon i fylket vårt, de gjer ein strålande 
jobb. Framtida byr på mange utfordringar. Endå viktigare vil det bli at vi klarer å 
produsere god, trygg og rein mat for vår eiga befolkning framover. Eg er både stolt 
og audmjuk for at eg for lov å være talerør for dykk alle i ei så viktig næring. Takk 
til alle medlemmer og tillitsvalde i heile organsisasjonen, vi er framleis det supre 
laget, takk til administrasjon som alltid er på tilbodsida.

Beste helsing, Aslak Snarteland
Fylkesleiar Telemark Bondelag

Kjære landbrukskollegaer og medlemmer av Telemark Bondelag. 2018 er historie  

og vi landa til årsskifte med beina på jorda denne gong også.

LEDEREN HAR ORDET:

Det ble mange intervjuer i forbindelse med tørken, her fra et intervju med 
Vest-Telemark Blad. Foto: Geir Ufs.

ENGASJERTE STYREMEDLEMMER
Styret har siden årsmøtet 2018 bestått av: Leder  
Aslak Snarteland, nestleder Ann Kristin Teksle, styre- 
medlemmer: Knut Haugland, Trude Flatland, Hege 
Gonsholt, Anne Snarteland (TBU), Ellen Margrethe 
Garn (TBK), Mikkel Aanderaa (fast møtende  
1. vara), Erik Dahl (2. vara), Gunleik Mæland (3.vara). 

Det er avholdt 10 styremøter, behandlet 56 protokoll- 
førte saker, samt faste saker og en rekke orienterings-  
og referatsaker. I flere av styremøtene har andre  
organisasjoner/ressurspersoner blitt invitert. 

Styret har vært representert på et stort antall av 
årsmøtene til lokallagene, samt vært godt representert  
på ulike fagmøter. 

Viktige saker og aktivitet for styret 
i 2018 har vært:

• Jordbruksforhandlingene – se egen sak

• Kontakt med politiske miljøer i Telemark  
gjennom hele året.

• Produksjonsregulering svin

• Oppfølging av tørkesituasjonen sommeren 2018

• Organisasjonsprosessen – ny struktur for  
Bondelagets fylkeslag der fylker skal  
slås sammen

• Mediedekning – synlighet i mange sammen-
henger i aviser og radio

Styret fra venstre: Ann Kristin Teksle, Anne 
Snarteland (TBU), Mikkel Aanderaa, Aslak 
Snarteland, Trude Flatland, Ellen Margrethe 
Garn, Hege Gonsholt og Knut Haugland.
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EVENTYRLIGE DAGER I SELJORD
Dyrsku’n ble i 2018 arrangert 14. – 16. september med svært godt besøk.  

Lørdag ble det publikumsrekord med 41.400 personer. 

Telemark Landbruksselskap har ansvaret for fem arenaer på Dyrskuplassen, for 
to av disse har Telemark Bondelag rollen som arenaledere. Det er Møt landbruket  
med foredragsteltet, og Landbrukshallen. Til sammen stilte 19 medlemmer og 
tillitsvalgte opp i løpet av helgen for å stå på standen til Telemark Bondelag i 
Husdyrhallen og som bondeambassadører i Landbrukshallen. 

Foredragsteltet er en del av arenaen Møt landbruket. Det ble gjennomført bl.a. 
to debatter, den ene om dyrevelferd og den andre om eierskap til skog og jord. 
Disse to debattene ble arrangert som et samarbeid mellom Møt landbruket, 
Dyrsku’n Arrangement AS og Nationen. Landbruks- og matminister Bård 
Hoksrud holdt appell i teltet for naturbruksskoleelever fra flere videregående 
skoler på Østlandet. Teltet var også arena for kulturelle innslag, fremført  
av Knut Buen og Halvor Kleppen som bidro med slåtter og skrøner fra  
Telemark. Oppsummert var årets foredragstelt en stor suksess med godt innhold og  
bra oppmøte!

Landbrukshallen er en svært godt besøkt arena på Dyrsku’n. Arenaen henvender 
seg til et bredt spekter av besøkende som oppsøker hallen for smaksprøver og 
god handel av produkter fra Nortura og Tine. 

TØRKE OG KAMPSAKER
 

De tyngste politiske sakene for Telemark Bondelag i 2018 var 

innspill til jordbruksforhandlingene, økonomiske og andre til-

tak i forbindelse med den ekstremt krevende vekstsesongen, 

samt markedsregulering på svin og kvoteordningen for melk 

(salg/kjøp/leie, kvotetak m.m.). 

Arbeidet med innspill til jordbruksforhandlingene startet med regionmøter og 
studieringer i lokallaga. Innspillene fra lokallaga dannet grunnlag for fylkesla-
gets innspill til forhandlingene. Styret i Telemark Bondelag vektla viktigheten 
av at arbeidsfordelingen i norsk landbrukspolitikk, - at kanaliseringspolitikken  
videreføres. Videre var inntektsutvikling i jordbruket, og tetting av inntekts-
gapet mellom jordbruket og andre grupper sentralt i fylkeslagets innspill til 
fjorårets jordbruksforhandlinger. 

Vekstsesongen 2018 med langvarig varme og svært lite nedbør, skapte behov 
for ekstraordinære tiltak. Telemark Bondelag deltok aktivt på de to samarbeids-
møtene som ble arrangert i juli, hvor hovedformålet var å gi råd til bonden om 
hva den enkelte burde gjøre for å håndtere den oppståtte situasjonen best mulig. 
Telemark Bondelag hadde og møte med varaordfører i Skien for å drøfte rele-
vante tiltak for å bøte på de negative effektene av tørken. 

Telemark Bondelag har blant annet levert høringsinnspill til Regional klima-
plan for Telemark. Dokumentet blir viktig for det videre arbeidet med klima og  
klimaspørsmål i Telemark og ikke minst i det sammenslåtte fylket. 

I løpet av året har styret behandlet 11 uttalelser/pressemeldinger. Disse er sendt 
til mediene i Telemark og Nationen. Uttalelsene har hatt ulike landbruks- 
politiske problemstillinger som tema. 

Gjennom året har representanter for Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag 
hatt møter med ulike politiske partier for å komme med innspill til partienes 
programarbeid i forbindelse med fylkestingsvalget i 2019.

SPENNING FRAMFOR 
JORDBRUKSFORHANDLINGENE

Jordbruksforhandlinger er alltid krevende. Etter brudd i 2017 

var derfor spenningen stor foran fjorårets forhandlinger.  

Jordbruket la fram et krav på 1830 millioner kroner. 

Kravet bar preg av at markedssituasjonen var, og er, krevende innenfor  
flere produksjoner og at det begrenser muligheten for økte prisuttak i  
markedet. Realistisk mulighet for økt prisuttak i markedet ble derfor  
satt til 198 millioner kroner. Av samlet ramme for kravet utgjorde budsjett- 
overføringer 1462 millioner kroner. 

Staten møtte Jordbrukets krav med et tilbud på 1000 millioner kroner. 
Staten hadde lagt til grunn for sitt tilbud at en urealistisk høy andel av 
bondeinntekta skulle hentes ut ved økt prisuttak i markedet. Jordbruket 
valgte å gå i forhandlinger med motparten, og 16. mai kunne det signeres 
en avtale mellom et samlet jordbruk og staten. 

Forhandlingene resulterte i en økning av ramma med 100 millioner. For- 
handlingsresultatet innebærer en inntektsvekst på 11 700 kroner pr. årsverk, 
og en prising av markedsinntekter som er mer realistisk enn statens tilbud. 
Forhandlingene resulterte dessverre ikke med kronemessig lik utvikling som 
andre grupper. Det var heller ikke mulig i flere viktige produksjoner på 
grunn av markedsmulighetene. Sterkt medvirkende til at det ble inngått 
jordbruksavtale i 2018, var gjennomslaget for innføring av virkemidler som 
forsterker muligheten for å balansere markedet på gris og sau. Slik mulighet 
er svært viktig for næringa. 

For Telemark var det spesielt gledelig at det kom på plass en tilskudds- 
ordning som styrker økonomien på mindre og mellomstore melke- 
produksjonsbruk. Det samme må og sies om fruktnæringa som fikk et klart 
løft i fjorårets jordbruksforhandlinger. Det er og viktig for næringa at det ble 
et løft for velferdsordningene i landbruket.  

Ingen Dyrsku uten fesjå!  
Kua til Turid Opsund ble dømt av Jan Thorsen og Odd Roar Stenby.
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Oppetid
Som bondens partner er Felleskjøpet 
opptatt av å legge forholdene godt 
til rette. Derfor gir vi deg mest 
mulig oppetid. Hele året. Døgnet rundt.

Foto: Glen Blackburn

TINE Medlemssenter 51 37 15 00 
medlem.tine.no

10  gode grunner til å være TINE-medlem
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Et samvirke som jobber for at du 
som eier får best mulig resultat av 
din melkeproduksjon.

Delta aktivt i produsentlagets 
faglige og sosiale aktiviteter.

Sikre deg tilgang til markedet og 
kraft videre i verdikjeden fra bås 
til bord.

Bidra i god eierstyring av en  
stor virksomhet.

TINE-samvirket sikrer deg høyest 
mulig råvarepris.

20 øre per liter de første 
12 mnd. og rabatt på rådgiving.

Ta del i verdiskapningen når  
råvaren foredles.

Nyttige styringsverktøy for 
din melkeproduksjon.

Tilgang til profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov og mål.

Ta del i TINEs eget nettverk 
for unge bønder.

 
 
 

  
 

 

TELEMARK BONDELAGS ÅRSMØTE
Årsmøtet ble innledet med åpent temaforedrag 
om psykisk helse i landbruket. Bonde Henrik 
Kjeldsen og sykehusprest Terje Talseth Gundersen 
både rørte og engasjerte forsamlingen med sine 
innlegg. Kjeldsen understreket viktigheten av 
å støtte hverandre og å ta inn over seg at «det 
kan skje meg». Årsmøtet, som foregikk 16.-17.  
mars på Bø Hotell, vedtok resolusjoner om jord- 
vern og beredskapslagring av korn. 

Styremedlem i Norges Bondelag Arnstein 
Røyneberg snakket for årsmøtet om en mer 
offensiv landbrukspolitikk, rovdyr, dyrevelferd 
og jordbruksforhandlingene. Debattene under 
årsmøtet viste et godt engasjement. Gjerpen og 
Solum Bondelag sikret seg tittelen årets lokallag 
2017. Gjerpen og Solum Bondelag er det største 
lokallaget i fylket og skilte seg ut for 2017 med 
høyt aktivitetsnivå og god informasjonsstrategi, 
spesielt på sosiale medier.

VISER FRAM LANDBRUKSNÆRINGA
Lokallagene har også i 2018 gjort et stort arbeid for å vise fram landbruksnæringa og øke forståelsen  

for hva sunn og bærekraftig norsk matproduksjon innebærer. 

 Åpen Gård i Skien måtte ty til Sveletraktor, da svelene  
ble laget et annet sted enn på gården. Kreativt!

  Foredragsholder, Elin Røed - organisasjonssjef i Vestfold  
Bondelag, inspirerte tillitsvalgte i Telemark på del 1  
av lokallagskolen.

Glade tillitsvalgte fra Gjerpen og Solum Bondelag.  
F.v: Ivar Gulseth, Johan Martin Tovslid, Nina Nærum og Helene Hoppestad.

Ni lokallag var med på å arrangere Åpen Gård 
syv steder i fylket; Stathelle, Drangedal, Fyresdal, 
Skien, Notodden, Stabbestad og Gvarv.  Dette er 
et svært populært arrangement som trekker mange 
besøkende der det blir arrangert, og det er en fin 
måte å få presentert næringa på. 

De fleste lokallag organiserer studiering i forkant 
av jordbruksforhandlingene. Flere lokallag er aktive  
i arbeidet med å informere lokalpolitikerne om 
viktige saker. Det er videre en tradisjon for flere av 
lokallaga å samarbeide med barnehager og skoler 
om blant annet gårdsbesøk og slakting. 

Dette året var det spesielt fokus på gårdsbesøk med 
vårkampanje i forkant av jordbruksforhandlingene, 

der lokallaga ble oppfordret til å invitere barnehage-
barn og skoleelever på gårdsbesøk. I Telemark fikk 
ca 300 barn og ungdommer utvidet kunnskap om 
hvor maten kommer fra. Stor takk til alle lokallag 
som bidro til vårkampanjen, det ble en suksess! 

Etter en stor og allsidig innsats ble det delt ut 
102.780 kroner i aktive lokallagsmidler. Pengene 
ble fordelt på 19 lokallag, med summer fra 200 til 
13.100 kroner. 

Norges Bondelag har laget et helt nytt kurs for tillits-
valgte, kalt Lokallagskolen som lokallaga i Telemark 
fikk muligheten til å delta på i november 2018. 
Tillitsvalgte fra 14 lokallag møtte, av de deltok  
flere fra hvert lokallagstyre. Totalt 27 stk. 
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Telemark Bondelag, Brennavegen 30, Landbrukets hus, 3810 Gvarv
Telefon: 35 95 90 30 • E-post: telemark@bondelaget.no
www.bondelaget.no/telemark • www.facebook.com/telemarkbondelag 

Nå har vi samlet alt på ett sted!

BANK FOND FORSIKRING

 

Vi satser videre for å tilby landbruket de beste produktene innen bank, fond og 
forsikring! Med Landkreditt Forsikring på laget kan vi tilby våre  landbrukskunder  
et bredt spekter produkter, gode priser og høy kompetanse på landbruk.  

Les mer på Landkreditt.no eller snakk med oss på 23 00 08 00.

NY!

Søvevegen 12, 3830 Ulefoss
Tlf. 35 91 87 00. E-post: nome.vgs@t-fk.no
Hjemmeside: www.nome.vgs.no
Se også: www.naturbruk.no

AVDELING SØVE –
EN SPENNENDE OG FRAMTIDSRETTET UTDANNING

Naturbruk på Søve med utdanningstilbud innenfor 
hestefag, hovslagerfag, jordbruks- og husdyrfag, 
skogbruksfag, jakt og friluftsliv og anleggsgartnerfag må 
være den mest spennende, varierte og nyttige 
utdanningen du kan ønske deg.

I tillegg til ordinært skoletilbud har Nome vgs, Avd Søve: 
Voksenagronom, 2-årig deltidstudie, til tittel Agronom. 
Oppstart neste Voksenagronom høsten 2020.
Fagskolestudium «Sauehold og lokal foredling», 2-årig 
deltidstudie, til tittel Agrotekniker.
Planlagt oppstart høsten 2019
Universitetskurs i skogbruk for NMBU/Ås.

Skolen har internat med 60 plasser, stallplass, kennel, 
smådyravdeling som alle kan brukes av elever ved skolen.

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon. 

Skoletilbudet 2019/20

v VG1 Naturbruk 
v VG2 Skogbruk 
v VG2 Skogbruk – fordypning jakt og friluftsliv
v VG2 Heste- og hovslagerfaget
v VG2 Landbruk og gartnernæring
v VG2 Anleggsgartner og idrettsanlegg
v VG3 Studieforberedende naturbruk – generell 

eller spesiell studiekompetanse. Spesiell har 
fordypning i matematikk og biologi eller kjemi

v VG3 Landbruk - gir agronomfaglig utdannelse 
i landbruk

v VG3 Påbygging til generell studiekompetanse

Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring  
oss på  

915 03100,  
så hjelper  

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

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

• ekstra rabatt på bilforsikring for ungdom

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

LEDERMØTE  

Ledermøtet ble gjennomført på  

Bø Hotell den 23.-24.  november.  

Dag 1 var viet til selve leder-

møtet, mens dag 2 ble brukt til 

å gjennomføre del to av organi- 

sasjonskurset. 

2. nestleder i styret i Norges Bondelag,  
Frøydis Haugen orienterte om aktuelle saker 
i Norges Bondelag og det var mange temaer 
hun rakk gjennom. Etterpå fylte talerlista 
seg opp med svært engasjerte årsmøtedele-

gater og vi fikk en god meningsutveksling på blant annet krisepakka etter årets sesong, 
klima, markedsregulering, organisasjonsprosess og ny gjødselvareforskrift.

Hovedtema for ledermøte var dyrevelferd. Jan Egil Aronsen fra Mattilsynet i Telemark, 
Terje Nilsen fra Nortura og kommunikasjonssjef i Norges Bondelag Lise Boeck Jakobsen 
hadde innlegg. 

Ledermøtet ble avsluttet med et spennende foredrag om klima ved Inger Hanssen-Bauer, 
leder for Norsk klimaservicesenter.

Aktive telemarkinger på 
ÅRSMØTET I NORGES BONDELAG 
Delegatene fra Telemark var Aslak Snarteland, Ann Kristin Teksle, Knut 
Haugland og Hege Gonsholt, samt organisasjonssjef Jan Thorsen. Telemark 
prioriterte følgende temaer: inntektsutvikling med mer (Aslak Snarteland), 
produksjonsregulering i svinenæringa (Knut Haugland), rovdyr (Ann Kristin  
Teksle) og omsetning av geitmelkkvoter (Hege Gonsholt).   

FYLKESKONTORET
Fylkeskontoret har i 2018 vært bemannet med organisasjonssjef Jan Thorsen  
og rådgiver Turid Stalsberg. Begge i 100 % stilling. Arbeidsmiljøet er godt, 
og det har ikke forekommet arbeidsrelatert sykefravær i 2018. Det har heller 
ikke vært langtidssykefravær ved fylkeskontoret i 2018.
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Frøydis Haugen engasjerte forsamlingen.

MEDLEMSVEKST  
OG VERVEKAMPANJE
November er vervemåneden. Fylkeskontoret fikk tips fra lokallaga om potensielle 
nye medlemmer som dannet grunnlag for en vervedag på Brenna. Det ble en 
vellykket dag og vi fikk vervet flere nye medlemmer. Ved årets slutt var det 1.720 
medlemmer i Telemark Bondelag, det er en vekst og det er vi godt fornøyd med. 

Likevel, vi vet at potensiale er større og ønsker oss flere med på laget, spesielt 
håper vi at flere fruktprodusentene vil være medlemmer. 

Har DU lyst til å bli medlem?
Ring telefon 35 95 90 30 eller send sms BONDE<navn> og <telefonnummer> 
til 2030 eller på nett bondelaget.no. 

Fornøyde ververe. Gulrøttene ble brukt til å symbolisere nye medlemmer. f.v. Ann Kristin 
Teksle, Mikkel Aanderaa, Trude Flatland, Jan Thorsen og Turid Stalsberg.

Årsmeldingen skal endelig godkjennes på Telemark Bondelags 
årsmøte 22. – 23. mars 2019


