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Prioriterte saker for Norges Bondelag 2019 - 2020 

 

 

Vedtak: 

Norges Bondelag vil prioritere følgende saker i arbeidsåret 2019 – 2020 med tilhørende mål. 

 

1. Offensiv næringspolitikk 

- Utarbeide plan for å følge opp klimaavtalen med regjeringa 

- Jobbe for fornyet og fortsatt høg tillit til dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon 

- Etablere best mulig ordning for nedskalering av mjølkeproduksjonen. 

- Sikre at Innovasjons- og grøntprogrammet bidrar økt verdiskaping for etablerte og nye 

grøntprodusenter over hele landet. 

- Ivareta næringsutøveres rettigheter og forebygge ytterligere næringsforbud og inngrep 

- Arbeide for at Stortingets todelte målsetting i rovdyrpolitikken blir ivaretatt 
 

2. Sterkere organisasjon 

- Sikre en god organisasjonsprosess 

- Styrke lokallaga og å gjennomføre prosjektet «Vi bygger Bondelaget» 

- Forsterka innsats for medlemsverving -Tørre å spørre 

 

3. Økt forståelse for landbruket 

- Utvikle ny kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag 

- Styrke oppfatningen av god dyrevelferd 

- Bygge forståelse av jordbruket som klimavennlig næring 

- Utvikle kampanje mot Valg 2021 

 

4. Hverdags-Bondelaget leverer 

- Risikoreduksjon – redusere sårbarhet i næringa 

- Gi god faglig og juridisk rådgivning 

 

 

Saksutredning 

Bakgrunn 
Arbeidet i Bondelaget høsten 2018 var preget av tørkesommeren, med ekstra forhandlinger og 

jobbing med avlingsskadeerstatninger. I første halvår 2019 kom klimaforhandlinger med 

regjeringa og Bondelagets tilpasning til regionreformen i tillegg til de årlige sakene.  

 

Årsmøtet 2019 samlet seg om at fylkeslaga fortsatt skal følge fylkesgrenser. Dette innebærer 

sammenslåing av fylkeslag, og skal følges opp i alle tre organisasjonsledd. Nedskalering av 

mjølkeproduksjonen som følge av stopp i eksportstøtte var en politisk hovedsak på årsmøtet. 

Resolusjonene tok opp forutsigbare rammevilkår og klima. Stortingsvedtak om forbud mot 

pelsdyrhold og urimelig erstatningsoppgjør var en prinsipiell og negative sak mot slutten av 

arbeidsåret.  
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I september er det kommune- og fylkestingsvalg. Store forandringer i partienes oppslutning 

viser et politisk landskap i endring. Distriktsdimensjonen og klima ser ut til å få stor 

betydning. Både kommune- og fylkestingsvalget skjer etter nye grenser. Våre fylkeslag må 

forholde seg til nye fylkesting. Både nye og erfarne politikere bør følges opp etter valget med 

tanke på nettverk og kunnskap. 

 

Hva slags landbruk Norge skal ha i framtida føres ikke som en helhetlig debatt i 

offentligheten, men med mange ulike tråder og diskusjoner. Debatt om klima, kjøttforbruk, 

dyrevelferd og mattrygghet foregår på ulike arenaer, og kan gi samlet en stor innvirkning på 

landbrukspolitikken.  

 

«Sats på framtidas landbruk – over hele landet» var hovedoverskrifta i årets krav i 

jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag skal vedta nytt næringspolitisk program på 

årsmøtet 2020. Dette gir en anledning til å drøfte landbrukspolitisk utvikling samlet og 

prinsipielt. Det gir også en mulighet til å invitere andre grupper inn med synspunkt og å styrke 

nettverk. 

 

Styrets prioriteringer for arbeidsåret legger føringer for arbeidet nasjonalt og på fylkesnivået. 

Lokallagsarbeidet tilpasses etter hovedsakene og lokale prioriteringer og behov. 

 

Utover de prioriterte sakene er det en rekke saker og områder det jobbes med kontinuerlig, og 

som har stor betydning for medlemmer og organisasjonen. Det dreier seg om administrasjon 

og drift av organisasjonen, løpende næringspolitiske saker og kommunikasjonssaker – i alle 

tre organisasjonsledd. 

 

 

1. Offensiv næringspolitikk 
1.1 Klima 
Den 21. juni 2019 undertegnet Bondelaget og Småbrukarlaget en klimaavtale med regjeringa. 

Avtalen bygger på at jordbruket er en del av løsningen, og kan gi større forutsigbarhet i 

næringas videre klimaarbeid. Den bør også gi økt tyngde til flere igangsatte klimasatsinger i 

jordbruket, som økt produksjon av biogass, avlsarbeid, klimavennlig fôring og satsing på et 

fossilfritt landbruk. Det er også enighet om å jobbe for at flest mulig tiltak for utslippskutt og 

økt av karbonopptak i jordbruket skal bokføres og dermed bidra til å oppfylle vår 

klimaforpliktelse. Dette krever en forbedring av dagens utslippsregnskap for jordbruket.  

 

Mål 

 Utarbeide plan for å følge opp klimaavtalen med regjeringa, med sak til styret høsten 

2019 

 

Tiltak 

 Delta aktivt i utformingen av mandatet og det videre arbeidet til teknisk 

beregningsutvalg, som skal ha ansvaret for regnskapsføring av jordbrukets 

utslippsregnskap  

 Jobbe for bedre virkemidler som utløser klimagassreduksjoner i jordbrukssektoren. 

Virkemidlene skal stimulere til økt klimainnsats uten at det påvirker næringas 

konkurransekraft. Dette skal tas opp i forbindelse med de årlige 

jordbruksforhandlingene og statsbudsjettet.  
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 Tilrettelegge for et effektivt og målretta klimaarbeid på gårdsnivå, bl.a gjennom bruk 

av landbrukets klimakalkulator. Prosjektet Klimasmart landbruk avsluttes i 2019, og 

skal over i en driftsfase. Bondelaget skal bidra til å motivere bønder til å ta i bruk 

verktøyet som settes i drift for ulike produksjoner. Introduksjonskurs til Klimasmart 

landbruk videreføres og e-læringsprogram tas i bruk. 

 En klimafondsordning med skattefordel er et sentralt virkemiddel som må på plass 

 

1.2 Dyrevelferd 
God dyrevelferd er en del av jordbrukets samfunnsoppdrag og avgjørende for tillit hos 

forbruker og næringas omdømme. Dette er kraftig utfordret gjennom den massive 

oppmerksomheten om svineproduksjon og film vist på NRKs «Brennpunkt» i juni. Dette 

kommer på toppen av negativ oppmerksomhet etter Mattilsynets tilsynskampanje i 2018. 

Tilliten til Mattilsynet er svekket. Andre aktører er framtredende i debatten, og et svekket 

tilsyn er ikke i posisjon til å «sette standarden». 

 

Årsmøtevedtak fra 2018 om 0-visjon for brudd på god dyrevelferd var verdifullt for å jobbe 

bl.a med dyrevelferdsprogram. Etter filmen om svineproduksjon er det enighet mellom ei 

samlet næring og myndighetene om en rekke tiltak som krever oppfølging i organisasjonen.  

 

Fortsatt høg tillit til svineproduksjon, husdyrproduksjon ellers og til næringa generelt er 

avhengig av hvordan vi greier å følge opp tiltak, og om det kan vises til endring og bedring.  

 

Mål 

Fornyet og fortsatt høg tillit til dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon 

 

Tiltak 

 Bidra til å utvikle dyrevelferdsprogrammet for alle dyreslag  

 Dyrevelferdsprogram for svin blir forskriftsfestet, det betyr at alle produsenter må 

følge programmet 

 Obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd på svin 

 Systematisere oversikt over utviklingen på dyrevelferd i næringa 

 Klargjøre regelverket om avliving 

 Organisere besøksringer for bønder i svineproduksjonen i samarbeid med Norsvin og 

varemottakere 

 Løfte dyrevelferd som tema i alle organisasjoner i husdyrnæringa, og ta det opp ved 

ulike anledninger hvor bønder samles.  

 Kartlegge risikoområder i alle husdyrproduksjoner 

 

 

1.3 Mjølk 
Nedskalering av mjølkeproduksjonen 

Endring i WTO-avtalen fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere 

Jarlsbergost med eksportstøtte. Eksporten er i dag tilsvarende 100 mill. liter mjølk. Etter ei 

samla vurdering er det grunn til å belage seg på at norsk mjølkeproduksjon må skaleres ned 

når eksportstøtten fases ut. 

 

Stortinget har drøftet kompensasjon for bortfallet av eksportmarkedet. I Statsbudsjettet for 

2018 vedtok Stortinget å sette av 75 mill. kroner i engangsmidler til investeringsstøtte til 

omlegging til produksjoner med markedspotensial.  
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I jordbruksoppgjøret 2019 var det enighet om at et samlet opplegg for nedskalering av 

mjølkeproduksjonen skal være etablert seinest 1. oktober 2019. Forhandlingspartene skal 

gjennom en egne prosess bestemme hvordan nedskaleringen skal foretas. 

 

Saken er sendt på høring i organisasjonen som grunnlag for Bondelagets innspill i 

drøftingene. Det er ulike interesser og syn i saken blant produsenter.  

 

Mål 

Etablere best mulig ordning for nedskalering av mjølkeproduksjonen. 

 

Tiltak 

Gjennomføre en prosess som sikrer god forankring av et opplegg for nedskalering av 

mjølkeproduksjonen 

 

 

1.4 Innovasjon og vekst i grøntnæringa 
Frukt- og grøntsektoren har et stort innovasjon- og markedspotensial. Dette ble anerkjent i 

årets jordbruksoppgjør, gjennom at det skal etableres et innovasjons- og vekstprogram i 

grøntnæringa. Hoveddeler av programmet er: 

- Forsterket FoU innsats, og finansiering av et presisjonsjordbrukprosjekt  

- Graminors frukt og bærsenter på Njøs styrkes  

- Styrking av verdiskapningsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling  

- Øremerking av investeringer i grøntsektoren over investerings- og 

bedriftsutviklingsordningen. 

- IBU-midler til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, 

frukt og bær.  

- Opplysningskontoret styrkes  

 

Det skal etableres et rådgivende utvalg som skal legge fra en langsiktig plan for styrket 

innovasjon, vekst og økt norskandel.  

 

Mål 

Sikre at Innovasjons- og grøntprogrammet bidrar økt verdiskaping for etablerte og nye 

grøntprodusenter over hele landet. 

 

Tiltak 

 Norges Bondelags arbeid i utvalget må følges aktivt opp.  

 Ei egen referansegruppe vurderes. 

 

 

1.5 Ivareta næringsutøveres rettigheter 
Mange ønsker å «ta seg til rette» eller legge faktiske begrensninger på landbrukseiendommer 

og -drift. Dette gjelder særlig: 

- rene næringsforbud ved politiske vedtak og svakt faglig grunnlag. Forbudet mot 

pelsdyrdrift er det viktigste eksempelet på dette i moderne tid. 

- miljømyndigheter og friluftsorganisasjoner med en oppfatning av regelverket som 

avviker fundamentalt fra den tradisjonelle «allemannsretten». Når det gjelder særlige 
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attraktive turistmål, populære cruisemål og ellers rundt de store byene er dette en 

alvorlig belastning for grunneierne. 

- miljømyndigheter som i praksis umuliggjør beitenæringen i deler av Norge ved dagens 

rovviltforvaltning. 

- miljømyndigheter som i praksis umuliggjør annen naturlig næringsmessig utnyttelse 

av utmarken og i noen grad innmark, ved rigide og unødvendige vernebestemmelser. 

 

De fleste utfordringer ligger i miljømyndighetenes praksis, og da først og fremst Klima- og 

miljødepartementet. Departementet har et svært omfattende regelverk som kan tas i bruk. I 

tillegg erfarer vi at departementets praksis ofte «tøyer» regelverket. Dette gjelder først og 

fremst friluftsloven, og omfanget av ulike typer vern. 

 

En breiere samfunnsdebatt om næringsforbud ved politiske vedtak kan være hensiktsmessig. 

Ytterliggående holdninger får økt oppmerksomhet i media til fortrengsel for moderat og 

opplyst debatt. Et virkemiddel vil være strengere rammer for grunnlaget før slike vedtak 

fattes, gjennom å arbeide for en «utredningslov» som erstatter utredningsinstruksen, samt gi 

Regelrådet mulighet til å be om forsterket utredning av lovforslag før de oversendes Stortinget 

for behandling. 

 

Mål 

Å sikre grunneieres råderett over ressursene på egen eiendom. 

 

Tiltak 

 Følge opp departementets arbeid med lovgivning mot Stortinget, herunder å påpeke 

tvilsom praksis.  

 Å gjøre media mer interessert i spørsmålene gjennom leserinnlegg og eksempelsaker. 

 Vurdere å få grensene for regelverket prøvd for domstolene i konkrete saker. 

 Arbeide for økt kunnskap om landbrukets arealbruk og den positive effekten av 

langsiktig ressursforvaltning 

 

 

1.6 Andre aktuelle næringspolitiske saker 
Her er listet opp noen saker, men det er også mange løpende arbeidsområder utover ei slik 

liste. 

- Internasjonalt arbeid med fokus på å sikre importvernet. Mulig innspurt i Mercosur-

forhandlingene, WTO-ministermøte og overvåkning av importsituasjonen (bl.a Art 19 

EØS) er aktuelle arbeidsområder. 

- Næringspolitisk program – vedtas på årsmøtet 2020. Det er signalisert en aktiv 

prosess, styrt av styret og med avspark på lederkonferansen.  

- Oppfølging av jordbruksavtalen med bl.a 

o Markedsbalansering med bl.a endringer i verktøyene for markedsregulering i 

Omsetningsrådet og reglene for engangspurker 

o Næringsutvikling og investeringer – kontakt med Innovasjon Norge 

o Økologisk jordbruk 

o Utviklingsprogrammet  

o Inn på tunet-løft + prosjekter/kurs 

- Styrke velferdsordningene 

- Jordbruksforhandlingene 2020, med organisatoriske prosesser.  Opplæringshefte i 

landbrukspolitikk skal revideres. 
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- Videre utvikling av kvoteordningen for mjølk ble reist på årsmøtet 2019, som vedtok 

et videre arbeid med sikte på å øke andelen eid kvote blant aktive produsenter og 

lavere kvotepriser. Det ble gitt flere føringer for arbeidet, bl.a å fjerne muligheter for 

framleie av mjølkekvote, kjøp av kvote uten aktiv drift, inndraging av passive kvoter 

og tidsbegrensing på utleie. 

- Erstatning pelsdyr med utforming av forskrift (1. oktober) og evt rettssaker som følge 

av manglende erstatningsoppgjør 

- Endringer i gjødselvareforskrift har vært under arbeid i lang tid, med flere 

departement involvert. Med klimaavtale på plass, kan det forventes ny fart i dette 

arbeidet. 

- Rovdyrpolitikk, der nye regioner rovviltnemnder og etablering overklagenemnd er 

aktuelle saker. Oppfølging av rovviltforvaltningen generelt og økt arbeid med 

villsvinforvaltning og gås. 

- Jordvern med oppfølging av vår egen og regjeringas strategier, skjerpet måltall, 

endring i lovverk, samt engasjement i løpende konkrete saker (lokallag og fylker) 

- Sikre grunneiernes interesser ved utbygging av infrastruktur. Kommersielle interesser 

ønsker å kunne ta seg mest mulig til rette på landbrukseiendom, uten å gjøre opp for 

seg, men likevel med mulighet til å kreve erstatning om grunneieren kommer borti 

anlegget. Aktuelle tiltak er standardavtaler, advokatnettverk og takstmannsapparat og 

etablering av grunneierforum. 

- Utmarksforvaltning 

- Naturskade, flom og ras 

- Nye kommune- og fylkespolitikere trer i funksjon etter valget i september. Vi trenger 

å bli kjent, bygge nettverk og få inn landbrukskunnskap hos disse. Nye 

fylkespolitikere i sammenslåtte fylker får noen nye oppgaver knyttet til 

landbrukspolitikk 

 

2. Sterkere organisasjon 
2.1 Sikre en god organisasjonsprosess 
Norges Bondelag har vedtatt å følge ny fylkesinndeling for fylkeslaga fra seinest april 2022. 

Prosessen oppfattes som krevende i noen regioner, mens i andre er sammenslåingen en 

naturlig konsekvens av endringer som allerede er foretatt. Å gjennomføre prosessen slik at 

tillitsvalgte, medlemmer og ansatte føler seg ivaretatt, er avgjørende.  

 

Mål 

 Sikre en god organisasjonsprosess fram mot nye fylkeslag, blant annet gjennom å bistå 

berørte fylkeslag.  

 

Tiltak 

 Organisasjonsprosessen er tema på alle samlinger med tillitsvalgte og ansatte 

kommende arbeidsår, slik at vi sikrer medvirkning fra alle involverte og en best mulig 

prosess. 

 Bistand til gjennomføring av konstituerende årsmøter, valgnemnder og tydelige og 

avklarte prosesser for øvrig i sammenslåingsarbeidet. 
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2.2 Styrking av lokallaga  

Vi bygger Bondelaget 
Velfungerende lokallag er vesentlig for at Norges Bondelag skal fungere optimalt på alle nivå. 

Det blir færre yrkesaktive i næringa, og det er en økende tendens til flere inaktive lokallag og 

sammenslåing av lokallag. Det er behov for å gjøre tiltak for å bedre lokallagsaktiviteten i alle 

fylkeslag. I fylkeslag som skal slås sammen er det en uro for at færre tillitsvalgte og et større 

geografisk område, vil gi svakere oppfølging av lokallaga.  

 

Det startes et arbeid for å vitalisere lokallaga.  

 

Mål 
Det skal være attraktivt å delta i lokallagsaktivitet som tillitsvalgt og medlem i Norges 

Bondelag.  

 

Tiltak 

 Før, under og etter sammenslåingen av fylkeslaga skal lokallaga i Bondelaget oppleve at 

det samlede servicenivået fra Bondelaget, sentralt og i fylket, er minst like godt som i dag.  

 Det skal iverksettes tiltak som bidrar til forenkling og/eller fornying av driften i lokallaget 

slik at medlemmene opplever lokallagsarbeidet som motiverende og meningsfylt.  

 De tillitsvalgte i lokallaga er den viktigste ressursen i organisasjonen og skal involveres i 

dette arbeidet. 

 

Bondelagsskolen 

Opplæring av tillitsvalgte i lokallaga i organisasjonsarbeid og landbrukspolitikk er vesentlig 

for få gode tillitsvalgte. Gjennom lokallagsskolen 2018/2019 har det blitt arrangert 75 kurs, 

med over 1300 deltakere, og alle lokallagstillitsvalgte i Bondelaget skal ha fått tilbud om å 

delta på kurs i løpet av perioden. For arbeidsåret 2019/2020 rettes tilbudet mot nye 

tillitsvalgte, hvor også personer som ikke tidligere har gjennomført kurset får anledning til å 

delta. 

 

Tillitsvalgte på fylkes- og sentralt nivå skal også få tilbud om kurs, med hovedvekt på de 

nyvalgte. Nye fylkestillitsvalgte tilbys kurs i Oslo, mens nye styremedlemmer tilbys 

opplæringsdag i Oslo. Topptillitsvalgte tilbys kurs gjennom Norsk Landbrukssamvirke 

 

Mål 

Alle tillitsvalgte i Bondelaget tilbys kurs innen organisasjonsarbeid og landbrukspolitikk, 

tilpasset deres behov. 

 

Tiltak 

Gjennomføre kurs sentralt og i samarbeid med fylkeslagene. 

 

 

2.3 Forsterka innsats for medlemsverving – Tørre å spørre 
Etter en sammenhengende positiv medlemsutvikling fra 2014, fikk vi en liten 

medlemsnedgang i 2018. Medlemsnedgangen fortsetter og er forsterket i 2019. 

Medlemsnedgangen er sterkest blant de personlige medlemmene. At kontingenten er for dyr, 

oppgis i økende grad som utmeldingsårsak blant denne gruppen. For disse betyr personlige 

medlemsfordeler mye.  
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Utviklingen i antall bruksmedlemmer går i retning av noen færre, men til gjengjeld med større 

drift. Andelen bønder som er medlemmer sett i forhold til de som søker produksjonstilskudd 

øker, og det betyr at en økende andel av de aktive bøndene er medlemmer hos oss.  

Å stanse medlemsnedgangen er vesentlig og krever en ekstra innsats fra alle i Bondelaget. 

Prognosen for 2019 er 62.000 medlemmer med samme antall inn- og utmeldinger som i 2018. 

Medlemmene våre er de beste ververne, men vi ser at også ansatte gjør en betydelig innsats i 

medlemsvervingen. 

 

Mål:  
Målet for 2019 er satt til 63500 medlemmer, 3500 nyvervinger, og ikke mer enn 700 stoppede 

medlemskap.  

 

Tiltak 

 Gjennomføre vervetiltak etter metodikk utviklet i prosjektet «Tørre å spørre» 

 Styrke og utvikle attraktive medlemsfordeler 

 

3. Økt forståelse for landbruket 
 

3.1 Utvikle ny kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag 
Forbrukertrendene har lenge gått mot økt interesse for mat og hvordan maten blir produsert. 

Det har vært en fordel for næringen, og noe vi har dratt veksler på i vår kommunikasjon og 

fått gode resultater av. Samtidig som oppmerksomheten har økt, har også kravene og 

spørsmålene til ulike sider ved matproduksjonen blitt flere. Klima og dyrevelferd er 

eksempler her.  

 

Internt viser medlemsundersøkelsen fra januar 2019 at medlemmene ser omdømme som en 

viktig sak for Bondelaget framover.  

 

Endringer i folks oppfatning om og krav til landbruket, betyr at det er behov for en ny, 

kommunikasjonsstrategi med et mål om å styrke omdømmet til Bondelaget og landbruket.  

 

 

Mål  

Ny kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag vedtas våren 2020.   

 

Tiltak 

 Et viktig element i strategien er å definere roller og oppgaver innenfor 

kommunikasjon på hvert nivå i organisasjonen.  

 Analysearbeid som grunnlag for strategien, med innspillsrunde i organisasjonen 

underveis.  

 

3.2  Styrke oppfatningen av god dyrevelferd 
God dyrevelferd har vært en del av historien om norsk landbruk. Mattilsynets tilsynskampanje 

på svin i Rogaland traff omdømmet hardt, og filmen om svineprodusenter på NRK-

Brennpunkt har gitt tilliten til norsk landbruk en knekk. Det er tydelige eksempler på hva som 

skjer når det er betydelig avstand mellom ord og handling, selv om flertallet av norske 

svineprodusenter driver godt. Et viktig poeng i dette arbeidet er å komme i forkant av saker 

som kan bli problematiske, noe som betyr tett faglig kontakt på området.  
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Mål 

Bidra til å styrke folks oppfatning av god dyrevelferd i norsk landbruk.  

 

Tiltak 

 Å vise åpenhet og utvikle opplegg for å invitere inn og se hvordan dyra har det.  

 Ta opp saker ved husdyrhold som handler om dyrevelferd. 

 Følge opp de konkrete tiltakene i svienæringen etter filmen og møter med statsråden.  

 Lansere dyrevelferdsprogram i samarbeid med samvirke og andre organisasjoner.  

 

Arbeidet vil bli konkretisert i en kommunikasjonsplan.  

 

 

3.3  Bygge forståelse av jordbruket som klimavennlig næring 
Klima og jordbruket er et annet område hvor oppmerksomheten har økt betydelig. I den «store 

kjøttdebatten» om sammenhengen mellom klima og kjøtt, er mange mennesker svært usikre 

på hva de skal tro på og hva som er «riktig» å spise. Forbruker er mer trent i å velge mat ut fra 

kriterier som pris, enn de er til å velge ut fra etiske kriterier.  

 

På klimaområdet har også jordbruket gjennom avtalen med regjeringen, tatt på seg store 

forpliktelser for klimakutt. Vi må bruke de anledninger og muligheter vi har, ser og får, til å 

bygge sterkere forståelse av jordbruket som klimavennlig næring.  

 

Mål 

Bygge sterkere forståelse av jordbruket som klimavennlig næring.  

 

Tiltak 

 Bygge argumenter internt i organisasjonen (bærekraft i det vi leverer) 

 Bruke anledningene som oppfølgingen av klimaavtalen gir. Det er mange prosjekter 

og tiltak som pågår og som skal settes i gang. Et eksempel: Klimakalkulatoren tas i 

bruk denne høsten.  

 

Arbeidet vil bli konkretisert i en kommunikasjonsplan.  

 

3.4  Utvikle kampanje mot Valg 2021 
Valget i 2021 kommer til å bli et «retningsvalg» for Norge, med stor betydning for framtiden 

til norsk landbruk. Kommunevalget i høst viser at det kan bli store bevegelser i velgermassen. 

I det kommende året vil vi legge et grunnlag for strategien fram mot valget 2021, bl.a 

gjennom å «teste» og utvikle en retning på kommunikasjonen:  

 

- Hvordan produserer vi mat i Norge? Hva betyr det at maten er «norsk»? Hvordan blir 

matproduksjonen vår sett utenfra? Bondens betydning for landet. 
 

Hensikten med saker på dette området, vil være å nå folks stolthet om norsk mat, og slik få 

løftet landbruk som tema. Hva må til for å ha et fortsatt landbruk med disse kvalitetene? 

Budskapene vi skal utforme her må ses i sammenheng med politikken og tiltakene som løftes 

fram i nytt næringspolitisk program. Arbeidet med valget og budskapet for Valg 2021 vil 

måtte konkretiseres etter ferdigstillelse av næringspolitisk program, og være en prioritert 

oppgave fra høsten 2020.  
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Mål 

Utvikle grunnlaget for valgkampanje Valg 2021.  

 

Tiltak 

Gjennomføre aktiviteter fra høsten 2020 

 

4. Hverdags-Bondelaget leverer 
 

4.1 Risikoreduksjon – redusere sårbarhet 
Enkeltmenneskene og lokalsamfunnene blir stadig mer sårbare for uforutsette hendelser. 

Bondelaget på alle nivå har en viktig oppgave i skadeforebygging og å bidra til å redusere 

risiko, og i å bidra når uforutsette hendelser oppstår. Dette gjelder på alle områder som angår 

bonden og lokalsamfunnene rundt bonden. Klimaendringer krever nye tiltak for å unngå 

uforutsette hendelser, og felles innsats når hendelsene oppstår. Ulykker og sykdom rammer 

bonden, noe som også kan gå ut over dyrevelferden. Vi må ha et spesielt fokus på bondens 

psykiske helse. Risikoreduksjon er også viktig for å redusere kostnader for bonden i form av 

reduserte forsikringskostnader.  

 

Mål 
Bondelaget øker innsatsen for å redusere sårbarhet og risiko på alle nivå.  

 

Tiltak 

 «Tryggere sammen» oppdateres og nylanseres høsten 2019. Dette er et viktig verktøy 

for å redusere sårbarhet og styrke samhandlingen i beredskapen for tryggere 

lokalsamfunn og på den enkelte gård. 

 I samarbeide med de andre organisasjonene i landbruket arbeide for å sikre bondens 

psykiske helse. 

 Sikre en god forsikringsavtale for Bondelagets medlemmer 

 

4.2  Faglige og juridiske service og rådgivning 
Medlemmene henvender seg om hjelp til en rekke faglige spørsmål knyttet til f.eks 

jordbruksavtalen, støtteordninger og regelverk, andre faglige tema, juridiske saker, skatte- og 

regnskapssaker, sosiale rettigheter, forsikringssaker, osv. Hjelp og bistand til slike saker er en 

viktig del av medlemskapet. Opplevd medlemsnytte i slike saker er av stor verdi, kan ha 

vesentlig økonomisk betydning for dem det gjelder. 

 

Mål 

Gi god faglig og juridisk rådgivning. 

 

Tiltak 

Høy kompetanse hos ansatte, god kjennskap til bondens hverdag og nok kapasitet for å løse 

oppgaven. 
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