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Årsmelding 2019 
 

55 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i 
Møre og Romsdal Bondelag fredag 15. og lørdag 16. november i Averøy og Kristiansund. Her fra 

gardsbesøk hos Finn Roger og Frank Erik Trodal med solceller på fjøstaket. (Foto: Arild Erlien) 
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Fylkesstyret 2019/2020 
Konrad Kongshaug, Averøy  fylkesleder   fra 2019 (2.vara fra 2018) 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta nestleder  fra 2019 (styremedlem fra 2016) 
Vegard Smenes, Averøy styremedlem  fra 2016 (2.vara fra 2015) 
Hilde Kjersem Kolberg, Fræna  styremedlem  fra 2019 
Petter Melchior, Norddal  styremedlem  fra 2015 (2. vara fra 2011 og 3.vara fra 2010) 
Liv Borghild Hildre, Vestnes   nestleder i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag 
Bygdeungdomslaget    ikke møtt i 2019 
 

Vararepresentanter til styret: 
1 vara: Marte Halvorsen, Halsa  valgt 2016 – møter fast    (gikk ut av styret 1. januar 2020) 
2 vara: Anna Håland Berget, Rauma  valgt 2019 (3. vara fra 2018)    (møter fast i styret fra 1. januar 2020) 
3 vara: Ole Henrik Rindli, Nesset valgt 2019 
 

Utsendinger til årsmøtet i NB 2019: 
1. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (2018/2019)   Møtt 
2. Vegard Smenes, Averøy (2018/2019) 
3. Marte Halvorsen, Halsa  (2018/2019)   Møtt 
4. Petter Melchior, Norddal (2019/2020)   Møtt 
5. Hilde Kjersem Kolberg, Fræna (2019/2020)  Møtt 
6. Audun Skjervøy, Norddal     (2019/2020)  Møtt 
 

Varautsendinger til årsmøtet NB for 1 år: 
1. Anna Håland Berget, Rauma 
2. Ole Henrik Rindli, Nesset 
3. Ørjan Stenerud, Giske 
4. Erik Olufsen, Aure 
5. Hege Eline Slåttelid, Volda 
6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag Møtt 

Ordfører i årsmøtet: 
Ordfører: Oddvar Mikkelsen, Surnadal – valgt 2019 
 

Valgnemnd 
Jorunn Gunnerød, Molde (leder)  (2018/2019/2020) 
Per Kr. Gjerde, Stranda (nestleder) (2019/2020/2021) 
Svein Skar, Aure    (2019/2020/2021) 
Birgit Oline Kjerstad, Haram  (2020/2021/2022) 
Sivert Mauset, Surnadal   (2020/2021/2022) 

Varamedlemmer for 1 år:  
1. Grete Misfjord, Vestnes 
2. Paul Sindre Vedeld, Vanylven 
3. John Helde, Nesset 

 

Utvalg, talspersoner og tillitsvalgte 2019/2020: 
 

Arbeidsutvalet/Medieutvalet: 

• Leiar, nestleiar, org sjef 
Ordførar årsmøtet Norges Bondelag  

• Arne Magnus Aasen  
3. vara styret Norges Bondelag  
(frå juni 2018)  

• Audun Skjervøy 
Representantskap Norges Bondelag  

• Leiar vara nestleiar 
Kornutvalget Norges Bondelag  

• Oddvar Mikkelsen  
 (gjenvalgt for 2019-2021) 

Landbruksselskapet M&R:   

• Leiar vara nestleiar 
Regionalt partnerskap landbruk M&R  

• Leiar, org sjef 
Grøntsektoren – talsperson:  

• Audun Skjervøy,  

• vara Ole Sigbjørn Iversen 
Bygdekvinnelaget:   

• Hilde Kjersem Kolberg 
Bygdeungdomslaget:   

• Ole Henrik Rindli 

Prosjekt ”Bedre og økt beitebruk M&R” 
(avsluttet 5. april)  

• Arnar Lyche, Oddvar Mikkelsen  
Rovdyrtalsperson  

• Odd Bjarne Bjørdal 
Fagteam rovvilt for Bondelaga i Midt-
Norge  

• Odd Bjarne Bjørdal, Atle Frantsen 
Jordvern Møre og Romsdal - styret  

• Atle Frantzen 
Skuleutvalet Gjermundnes v.g.skole:   

• Anne Katrine Jensen, vara: org-sjef 
Den Norske Matfestivalen, Ålesund:  

• Petter Melchior 
Samarbeidsutval Gjensidige:  

• Leiar, org sjef 
Distriktsrådet HV 11:  

• Per Devold, Rauma 

• vara: Ole-Ivar Sognnes (Sogn og Fj) 
4 H – årsmøtet:  

• Hilde Kjersem Kolberg 
Inn på Tunet:   

• Anna Håland Berget 

Rådgivende utvalg for verneområdes-
tyret i Trollheimen:   

• Oddvar Mikkelsen (repr. for  
Bondelagene i M&R og Trøndelag)  

• 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  
(styreleder til oktober 2019) 

• Oddvar Mikkelsen 
Midt-Norsk Landbruksråd  
(nestleder fra oktober 2019) 

• Hilde Kjersem Kolberg 
Prosjekt Grønn Forsking Midt-Norge 
styringsgruppe  

• Oddvar Mikkelsen,  

• vara: Marte Halvorsen 
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Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 8. mars samlet 175 deltakere på Alexandra Hotell (Foto: Arild Erlien) 

 

1. Fylkesårsmøtet 2019 
ble holdt fredag 8. og lørdag 9. mars 2019 på Alex-
andra Hotell, Molde 
 

I framkant og som en del av fylkesårsmøtet var det fredag 
8. mars kl. 10.00 – 16.00 næringskonferanse med tema 
bondekraft og skapervilje med 175 deltakere i Bankettsalen 
på Scandic Alexandra Hotell. 
    Dette er den årlige møteplassen der hele landbruket i 
Møre og Romsdal samles til dialog og inspirasjon, og er et 
samarbeid mellom Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkes-
mannen, og inngikk som en del av faglagenes fylkesårsmø-
ter. Felleskostnader til konferansen er dekket av Land-
bruksselskapet i Møre og Romsdal. 
     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 av tema og foredragsholdere på side 22 og 23) 
 

Årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag åpnet fredag 8. mars 
kl. 17.00 – 18.30, og fortsatte lørdag 9. mars kl 09.00 – 
13.30. 
     På årsmøtet møtte i alt 50 personer med stemmerett, av 
disse 41 utsendinger fra 31 lokallag, ordfører i årsmøtet 
Oddvar Tynes, 5 i fylkesstyret, 2 fra M&R Bygdekvinnelag og 
1 fra M&R Bygdeungdomslag. 
     Totalt deltok 71 personer på årsmøtet i Møre og Roms-
dal Bondelag. Inviterte gjester og påmeldte uten stemmer-
ett var nestleder Frøydis Haugen, æresmedlemmene Gutt-
orm Kjelsvik, Vestnes, Gunnar Waagen, Tingvoll og Gunnar 
Wentzel, Molde, kandidat til styret, Hilde Kjersem Kolberg, 
Fræna, 1. vara Marte Halvorsen, Halsa, kandidat som 2. 
vara Anna Håland Berget, Rauma, 3 fra valgnemnda som 
ikke var utsendinger til årsmøtet og 4 fra fylkeskontoret. 
     Videre deltok styremedlem i Felleskjøpet Agri, Wenche 
Ytterli, Rauma, medlem i eierutvalg Tine Midt, Kenneth 
Høyning, Gjemnes, konsernstyremedlem i Nortura, Olav 
Håkon Ulfsnes, Aure, styreleder i Landbruk Nordvest, Inge 
Martin Karlsvik, Eide, fylkesleder i Økologisk Møre og 
Romsdal, Anne Katrine Jensen, Gjemnes, fylkesleder i TYR, 
Peder Asgeir Sylte, Eide, leder i Jordvern Møre og Romsdal, 

Kolbjørn Gaustad, Eide og fylkeskontakt i Landkreditt, Kris-
tin Gilje Sandnes, Norddal. 
     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra sam-
arbeidende organisasjoner var også blant de 175 deltakerne 
som deltok bare på næringskonferansen på dagtid fredag. 
 

Fredag 8. mars kl 17.00-18.30 godkjente årsmøtet årsmel-
ding 2018, regnskap 2018, arbeids- og tiltaksplan for 
2019/2020 og budsjett 2019. 
     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 
15 prosent av fylkesleders årlige godtgjørelse. 
 

     Årsmøtet lørdag 9. mars ble åpnet med fylkesleders tale 
ved Oddvar Mikkelsen, og årsmøtetale ved nestleder i 
Norges Bondelag, Frøydis Haugen, om aktuelle faglige og 
organisasjonsmessige utfordringer og muligheter for Bon-
delaget. Talene dannet grunnlag for den påfølgende gene-
raldebatt. 
 

 
 

Lokallagslederne Ørjan Stenerud (t.v.) i Giske Bondelag, 

Martin Vågsæter i Stranda Bondelag og Endre Stener i 

Rauma Bondelag var på forhånd utfordret til å fortelle på 
årsmøtet lørdag om lokallagsaktivitet og hva som er viktig 
for vårt lokallag. De ga forsamlinga mange ulike og gode 
innspill på hvordan det kan arbeides i lokallaget. 
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Fylkesårsmøtet 8. og 9. mars 2019. Fra Norges Bondelag møtte nestleder Frøydis Haugen (foran) (Foto: Arild Erlien) 
 

Fylkesleder Oddvar Mikkelsen presenterte hovedpunktene i 
organisasjonsutvalget i Norges Bondelag si innstilling. 
Årsmøtet gjorde slikt vedtak: 

Fylkesårsmøtet tek forslaga frå organisasjonsutvalet til 
orientering. Møre og Romsdal Bondelag beheld dagens 
modell med 1 pr lokallag og 1 pr 100 medlemmer som 
representasjon frå lokallaga på fylkesårsmøtet, og beheld 
ein nestleiar og uendra antal medlemmer i fylkesstyret. 

Dersom organisasjonsutvalet si tilråding vert gjennom-
ført, vil årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag at mini-
mumsrepresentasjonen pr fylke på årsmøtet i Norges 
Bondelag vert endra til seks utsendingar. 

 

I innkomen sak foreslo Ørskog Bondelag at bruk av plast-
emballasje til matavfall burde vore forbode. Styret i Møre 
og Romsdal Bondelag delte bekymringa for at plast kan 
kome inn i næringskjeda gjennom bruk av plastposar for 
matavfall som går inn i biogassproduksjon og der bioresten 
blir brukt til gjødsel.  
     Styret såg likevel ikkje korleis ein kan klare å handheve 
eit forbod mot bruk av plastposar til slikt formål all den tid 
den enkelte forbrukar styrer sitt eige hushald. 
    Styret tilrådde difor i staden for eit forbod at det blir 
sendt ei oppmoding eller eit krav frå årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag. Dette sendast til alle renovasjonssel-
skapa i fylket og med kopi til Norges Bondelag.  
 

Årsmøtet gjorde slikt vedtak: 
Årsmøtet i M&R Bondelag ser med bekymring på mogleg-

heita for at matavfall levert i plastposar blir brukt i biogass-
anlegg der bioresten etterpå brukast som gjødsel i gras og 
matproduksjon. Det medfører at mikroplast finn vegen inn i 
næringskjeda i matproduksjonen og kan føre til miljø-
ureining og helseskadar på folk og dyr. 

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag krev difor at alle 
renovasjonsselskap og biogassprodusentar som tek i mot 
matavfall til biogassproduksjon må levere ut posar av papir 
eller biologisk nedbrytbar plast til alle sine abonnentar slik 
at det blir enkelt for den enkelte å bidra til redusert plast-
forbruk og å unngå mikroplast i næringskjeda for mat. 
 

Årsmøtet vedtok å sende ut en uttale: 

Hva velger den verdiskapende bonden  
Bønder i Norge produserer trygg og næringsrik mat. Ei mål-
retta satsing på god dyrehelse og god dyrevelferd har ført 
til at vi har Europas laveste forbruk av antibiotika i vårt 
husdyrhold. Bonden fyller langt flere funksjoner utover 
matproduksjon. Et variert og flott landskap som gir rom for 
mange arter, planter og insekter, bosetting over hele landet 
og verdiskaping er noen av merverdiene som følger i kjøl-
vannet av et aktivt landbruk.  
     I Landbrukspolitikken er det bonden som sitter med 
nøkkelen. Uten bonden skjer det ingenting uansett hva  
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Ordstyrer Oddvar Tynes (t.v.), fylkesleder Oddvar Mikkel-

sen, nestleder Gunnhild Overvoll ble takket for godt  
arbeid og stor innsats for Bondelaget gjennom mange år. 

 

politikere og forvaltning stimulerer til. Ta Geiranger som et 
eksempel. Til tross for plass på UNESCOs verdensarvliste er 
det stor bekymring for kulturlandskapet i bygda som står i 
fare for å gro igjen. Møre og Romsdal har tre områder som 
har fått status «Utvalgte kulturlandskap». Områdene er 
valgt ut på grunn av sine store biologiske og kulturhistoriske 
verdier. Dette er fjellgardene og seterdalene i Øvre Sunn-
dal, Alnes på Godøya og Norangsdalen og Hjørundfjorden. 
Det er kun et aktivt landbruk som kan opprettholde og 
utvikle disse verdiene.  
     Norsk landbruk og matindustri er den største vareprodu-
serende verdikjeden i fastlands-Norge med om lag 90 000 
arbeidsplasser og en samlet produksjonsverdi i hele 
næringskjeden på 140 milliarder kr årlig. Mange steder i 
Norge er produksjon og næringsvirksomhet basert på land-
brukets ressurser avgjørende for å opprettholde den lokale 
sysselsettinga og befolkningsgrunnlaget.  
     Bønder er kjent for å være dyktige, løsningsorienterte og 
arbeidsomme. Dette gjør dem ettertrakta på arbeidsmar-
kedet. Men for samfunnet vil det vel være mest lønnsomt 
om bøndene fortsetter å skape verdier i tilknytning til egen 
gård? 
 

Konrad Kongshaug ny fylkesleder 
Konrad Kongshaug, Averøy, ble ny fylkesleder etter Oddvar 
Mikkelsen, Surnadal, som hadde sagt fra seg gjenvalg etter 
tre år som fylkesleder. Han har i 10 år vært tillitsvalgt i Bon-
delaget. Først seks år som leder i Surnadal Bondelag, i 2015 
kom han inn i fylkesstyret og fylkesleder de tre siste årene. 
     Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, ble ny nestleder etter Gunn-
hild Overvoll, Stranda, som ikke stilte til gjenvalg etter fire 
år som nestleder og seks år i styret.  
     Styremedlem Petter Melchior, Norddal, ble gjenvalgt. 
Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, ble nytt styremedlem. 
     Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og Vegard Smenes, Averøy, 
var ikke på valg til styret. 
     Som varamedlemmer ble valgt Marte Halvorsen, Halsa 
(gjenvalg), Anna Håland Berget, Rauma (ny) og Ole Henrik 
Rindli, Nesset (ny). 
     Årsmøtet vedtok å endre ordlyd fra ordstyrer til ordfører 
i pkt 2g i M&R Bondelag sin instruks for valgnemnda. Odd-
var Mikkelsen, Surnadal, ble ny ordfører i årsmøtet etter 
Oddvar Tynes, Stranda, som ikke stilte til gjenvalg etter sju 
år som årsmøteordstyrer. Han var tidligere i styret fra år 
2000 og nestleder i Møre og Romsdal Bondelag 2003-2008. 

 
Nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen (t.v.),  

styremedlem Bjørn Roger Ertvaag og nestleder Daniel 
Golmen i Aure Bondelag, og avtroppende fylkesleder 

Oddvar Mikkelsen (Foto: Arild Erlien). 
 

Aure Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 
Under middagen fredag vart Aure Bondelag utnemnt til 
Aktivt Lokallag 2018. Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen overrek-
te vandrepremien, trekofferten, til Aure Bondelag ved nest-
leiar Daniel Golmen og styremedlem Bjørn Roger Ertvaag 
     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». Ein prøver å sjå på aktivitetar over fleire 
år, sjølv om utnemninga gjeld kalenderåret. Fylkesstyret 
seier i utnemninga at Aure Bondelag har i alle år hatt 
mange, gode og varierte medlems- og utadretta aktivitetar, 
men har ikkje fått utnemninga sidan 2005. 
     Aure Bondelag har årleg kome med innspel til jordbruks-
forhandlingane, sendt inn høyringsuttaler og halde med-
lemsmøter på saker i organisasjonen, og hatt god deltaking 
på fylkeslaget sine samlingar. Laget har siste årene hatt 
mange styremøter og bondekafear, og arrangert fagtur for 
medlemane. 
     Aure Bondelag har vore godt synleg i lokalmiljøet, er 
med i samarbeidsutvalet for landbruket, held dialogmøter 
med kommunen og medarrangør av markvandring. Lokalla-
get har to år på rad arrangert Open Gard, ein prioritert 
aktivitet i Bondelaget. 
     Aure Bondelag har lagt ned eit stort arbeid med hjorte-
forvaltning. Dei oppnådde ein betydeleg politisk siger i 
kommunestyret, som viser at med målretta arbeid over tid 
så kan ein oppnå resultat. Arbeidet med hjorteforvaltning 
kan danne mal for andre lokallag i andre kommunar 
 

 
Konrad Kongshaug (t.v.) og Oddvar Mikkelsen. 
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2. Arbeidet i styret 
 

 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag 2019/2010 

F.v.: Fylkesleiar Konrad Kongshaug, nestleiar Odd Bjarne Bjørdal, , styremedlemmene Vegard Smenes,  
Hilde Kjersem Kolberg, Petter Melchior og varamedlemmene Marte Halvorsen og Anna Håland Berget.  

Varamedlem Ole Henrik Rindli var ikkje tilstade då biletet vart teke (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 21. mars å opprett-
holde tidligere praksis med delegering av ansvar og oppga-
ver på hele styret (jfr. oppsett side 3 om utvalg og talsper-
soner). 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 blir innkalt til styremøtene. Talspersoner 
samt medlemmene i valgnemnda blir invitert til årsmøtet 
og ellers når det er aktuelt. 
     Ordfører i årsmøtet delegeres til ansvar og oppgaver 
etter avtale med fylkesleder/organisasjonssjef. 
     Ved representasjon til annet enn lokallaga og de tildelte 
oppgaver, skal deltakelse være etter avtale med leder/org 
sjef. 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 8 styremøter, av disse ett 
telefonstyremøte. Det er behandlet 37 saker.  

I tillegg er det tatt opp i styret mange drøftings- og oriente-
ringssaker uten at det er gjort vedtak. 
     Til tre av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredatoer, 
som er tatt til orientering i styret. 
     5 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom i Molde 
(13. februar, 21. mars, 29. mai, 21. august, 23. september) 
 

28. januar ble det holdt telefonstyremøte. 
 

13. februar behandlet styremøtet alle årsmøtesakene. 
 

5. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjonene 
til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. Styre-
møtet ble holdt på Molde Fjordstuer (se bilde side 10) 
 

21. mars var det gjennomgang av retningslinjer for drift av 
fylkeskontor og arbeidsmåte i fylkeslaget, samt arbeidsde-
ling i fylkesstyret med oppnevning av |talspersoner og 
representanter til utvalg. 
 

29. mai deltok utsendingene til årsmøtet i Norges Bondelag 
i juni på styremøtet. 
 

21. august ga styret innspill til Norges Bondelag om nedska-
lering av melkeproduksjon. 
 

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

11.-12. desember ble det holdt styremøte Quality Hotel 
Ulstein i Ulsteinvik. Styret var på to gardsbesøk. 
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2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2019: Prisreduksjon på geitmelk 
Styret drøfter skriv og reaksjoner fra frustrerte geitmelk-
produsenter om at styret i TINE har vedtatt prisreduksjon 
på geitmelk, og vedtar at Møre og Romsdal Bondelag sam-
men med Sogn og Fjordane Bondelag sender brev til styret i 

TINE om saka (Se omtale av saka side 42) 

 

SAK 2/2019: Støtte til deltakelse på 
kurs/opplæring for tillitsvalgte 
Fylkeslaget dekker kursavgiften for en tillitsvalgt i lokallags-
styret på Norsk Landbrukssamvirkes kurs i landbrukspolitikk 
i februar, og vil også for tilsvarende kurs senere holde seg 
til samme praksis. For å få dekket kursavgift skal deltakelse 
på slike kurs være avtalt med fylkeslaget på forhånd, eller 
etter invitasjon fra fylkeslaget. Reiseutgiftene dekkes av 
lokallaget. 
 

SAK 3/2019: Årsmelding 2018 
Styret godkjenner årsmelding for M&R Bondelag 2018  
 

SAK 4/2019: Regnskap 2018 
Styrets vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 90.345,19. Egenkapita-
len 1.1.2019 er kr 1.341.991,63 
 

SAK 5/2019: Arbeids- og tiltaksplan 2019-2020 
Stryet tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 6/2019: Budsjett 2019 
Stryet tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 7/2019: Innkomen sak til fylkesårsmøtet 
Styret drøftar innkomen sak frå Ørskog Bondelag og deler 
bekymringa for at plast kan kome inn i næringskjeda gjen-
nom bruk av plastposar for matavfall som går inn i biogass-
produksjon og der bioresten blir brukt til gjødsel. Styret ser 
likevel ikkje korleis ein kan klare å handheve eit forbod mot 
bruk av plastposar til slikt formål all den tid den enkelte 
forbrukar styrer sitt eige hushald. Styret vil difor i staden for 
eit forbod tilrå at det blir sendt ei oppmoding eller eit krav 
frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag. Dette sendast til 
alle renovasjonsselskapa i fylket og med kopi til Norges 

Bondelag (sjå omtale side 5 og side 52) 
 

SAK 8/2019: Årsmøtet M&R Bondelag 2019 
Styret vedtar program, sakliste, drøfter uttaler og forslag til 
redaksjonsnemnd 
 

SAK 9/2019: Vinner av Aktivt Lokallag 2018 
Styret utpeker Aure Bondelag til Aktivt Lokallag 2018, som 
blir utnevnt på fylkesårsmøtet. 
 

SAK 10/2019: Innspill til valgnemnda i NB 2019 
Styret sender brev til valgnemnda i Norges Bondelag der 
fylkeslaget kommer med vurdering av aktuelle kandidater. 
 

SAK 11/2019: Søknad fra Landbruk 21 
Møre og Romsdal Bondelag bidrar med kr 10.000 til Land-
bruk 21, som søkte om kr 10.000 fra hvert av Bondelagene i 
Trøndelag og i Møre og Romsdal som et økonomisk bidrag 
for å dekke arbeids- og møtegodtgjøring til styringsgruppe-
leder i en 3-månedsperiode i 2019. 

SAK 12/2019: Organisasjonsutvalgets rapport 
Styret kommer med innstilling til vedtak i årsmøtet om å ta 
forslagene fra organisasjonsutvalget i Norges Bondelag til 
orientering. Møre og Romsdal Bondelag beholder dagens 
modell med 1 pr lokallag og 1 pr 100 medlemmer som re-
presentasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet, og beholder 
en nestleder og uendret antall medlemmer i fylkesstyret. 
 

SAK 13/2019: Nye innspill til utkast til uttale 
Jordbruksforhandlingene 2019 
Styret drøfter nye punkt til innspill til jordbruksforhandling-
ene om hjort, struktur ammeku, investeringstilskudd til 
Nofence og markedsregulering. Disse innbakes i utkastet til 
uttale som legges fram for styremøtet 5. mars. 
 

SAK 14/2019: 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 side 10) 
 

SAK 15/2019: Gjennomgang av retningslinjer og 
arbeidsmåte i fylkeslaget 
Styret har orientering og gjennomgang av retningslinjer for 
drift av fylkeskontor. Styret opprettholder tidligere praksis 
med delegering av ansvar og oppgaver på hele styret. Som 
nytt punkt blir det vedtatt at ordfører i årsmøtet delegeres 
til ansvar og oppgaver etter avtale med fylkesleder/org sjef. 
 

SAK 16/2019: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Fordeling av representanter til utvalg, talspersoner, sentra-

le tillitsvalgte i M&R Bondelag 2019/2020 – se lista side 3. 
 

SAK 17/2019: Arbeidsplan for fylkeslaget 
Styret drøfter oppfølging av fylkesårsmøtets vedtatte ar-
beids- og tiltaksplan 2019/2020. 
 

SAK 18/2019: Oppsummering næringskonferan-
sen og fylkesårsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføringa av konferansen og 
årsmøtet 8. og 9. mars. 
 

SAK 19/2019: Jordbruksforhandlingene 2019 
Oppsummering og drøfting av videre arbeid med jordbruks-
forhandlingene. Styret støtter Norges Bondelags beslutning 
om å inngå jordbruksavtale. 
 

SAK 20/2019: Årsmøtet i Norges Bondelag 
Styret og utsendingene fordeler innlegg og diskuterer sake-
ne som skal opp på årsmøtet på Lillehammer 5.-6. juni. 
 

SAK 21/2019: Styremøtedatoer høsten 2019 - 
Arbeidsplan for fylkeslaget 
Styret fastsetter datoer og styremøter og drøfter aktiviteter 
for høsten 2019. 
 

SAK 22/2019: Økonomirapport pr 27. mai 2019 
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 27. mai legges 
fram for styret, som blir tatt til orientering. 
 

SAK 23/2019: Faste utvalg i Norges Bondelag 
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 gjenvalg 
av Oddvar Mikkelsen, Surnadal, som medlem i kornutvalget 
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Fra styrets gardsbesøk hos Lillian Flø og Lars Liljedahl 

på Flø i Ulstein i desember (Foto: Arild Erlien) 
 

SAK 24/2019: Midtnorsk Landbruksråd 
Fylkesstyret ønsker at tidligere fylkesleder Oddvar Mikkel-
sen, Surnadal, representerer Møre og Romsdal Bondelag i 
Midtnorsk Landbruksråd det kommende år i de verv land-
bruksrådet ønsker å oppnevne/velge han til. 
 

SAK 25/2019: Nedskalering av melkeproduksjon 
Styret drøfter høringsnotat fra Norges Bondelag, og vedtar 
uttale/innspill som sendes styret i Norges Bondelag innen 

fristen 22. august. (Hele uttalen se side 42) 
 

SAK 26/2019: Endringer i rovviltforvaltningen 
M&R Bondelag slutter seg til felles høringsinnspill for Nord-
Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Møre og 
Romsdal Bondelag. Styret presiserer særlig at M&R Bonde-
lag er imot forslagene til endringer i antall forvaltningsre-
gioner og ønsker at dagens Region 6 Midt - Norge beholdes. 
 

SAK 27/2019: Kulturlandskapsdag 
Møre og Romsdal Bondelag arrangerer i lag med lokale 
Bondelag kulturlandskapskonferanse i Hjørundfjorden som 
planlagt med kostnadsramme på kr 40.000 i egne utlegg. 
 

SAK 28/2019: Årsmøterunden i lokallaga 
Med bakgrunn i gjennomføringskostnader ønsker styret å 
videreføre opplegget om å redusere kostnadene i forbin-
delse med avvikling av lokallagsårsmøtene. Dette gjøres ved 
at styremedlemmene begrenser sin deltakelse mest mulig 
til lokallag i eget nærområde, og ved at de ansatte i større 
grad stiller som fylkeslagets utsending. Styret har en gjen-
nomgang av aktuelle plansjer og tema for årsmøterunden. 
 

SAK 30/2019: Oppfølging prioriterte saker  
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 2019/2020. 
 

SAK 31/2019: Kommune- og fylkestingsvalget 
Gjennomgang og oppsummering av valget. M&R Bondelag 
vil følge opp politikere og partier som ble drøftet på styre-
møtet 23. september, og lokallagene bør følge opp og ta 
kontakt med politikere i sine kommuner. 
 

SAK 32/2019: Oppsummering av årsmøterunden 
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. 

 

Gardsbesøk i Vistdal 16. oktober. F.v.: fylkesleder  
Konrad Kongshaug, bonde John Helde, rådgiver Atle 
Frantzen, saue- og ammekubonde Stein Ivar Bjerkeli 
og nestleder Odd Bjarne Bjørdal (Foto: Arild Erlien). 

 

SAK 33/2019: Aktivt Lokallagsmidler 2019 
Styret fordeler kr 275.563 i Aktivt Lokallagsmidler for 2019 
til lokallaga. I årene som kommer vil styret vurdere hva som 
er mest hensiktsmessig bruke pengene til for å skape aktivi-
tet. Styret ønsker å sette av et beløp hvert år som lokalla-
gene kan søke særskilt om for å stimulere til økt aktivi-
tet/særskilte kostnader. Styret er imponert og svært glad 
for de mange gode aktivitetene som er i lokallaga på utad-
retta tiltak, tilbud til medlemmene og medlemsverving.  
 

SAK 34/2019: Jordbruksforhandlingene 2020 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i styrets drøfting til styremøtene på nyåret. Utkast til 
uttale 2020 sendes på høring til lokallagene før jul. Hørings-
frist for lokallagene å svare på Questback og gi innspill til 
fylkeslaget er 14. februar 2020. 
 

SAK 35 /2019: Arbeidsplan og møtedatoer 2020 
Styret har en gjennomgang av saker, arbeidsplan og fastset-
ter møteplan for 1. halvår 2020. 
 

SAK 36/2019: Evaluering av ledermøtet 
Styret er godt fornøyd med arrangementet og sitter igjen 
med et positivt helhetsinntrykk av ledermøtet i Averøy og 
Kristiansund 15. og 16. november. Både faglig og sosialt ble 
det et vellykket ledermøte med mye faglig påfyll. Et godt 
program ga motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bonde-
laget. Styret fikk gode tilbakemeldinger på gruppearbeid. 
 

SAK 37/2019: Økonomirapport pr 10. desember  
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 10. desember 
legges fram for styret, som blir tatt til orientering. 
 

 

Tidligere fylkesleder Oddvar Mikkelsen ble takket av med 
gave fra Bondelaget for sin innsats som fylkesleder i tre år. 
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3. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2019 
 

 

Møte om uttale jordbruksforhandlingene på Molde Fjordstuer 5. mars 2019 
Sittende foran fylkesstyret f. v.: Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, Surnadal, Petter Melchior, Norddal, Vegard Smenes, 
Averøy, Marte Halvorsen, Halsa, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, rådgiver Rose Bergslid og organisasjonssjef Arnar Lyche, 
Stående bak f. v.: Nestleder Gunnhild Overvoll, Stranda, Inge Martin Karlsvik, Eide (Landbruk Nordvest, styreleder), 
Per Eldar Nakken (Landbruksavd. observatør), Peder Asgeir Sylte, Eide (TYR fylkesleder), Birgit O. Kjerstad, Haram 

(TINE Eierutvalg), Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (Felleskjøpet distriktsrådsleder), Sivert Mauset, Surnadal (TYR), 
Monica Frisvold Vågan, Rauma (Bygdekvinnelag, fylkesleder), 2. vara Konrad Kongshaug, Averøy, Ronald Slemmen, 

Fræna (Sau- og geit, fylkesleder) og Olav Håkon Ulfsnes, Aure (Nortura, konsernstyremedlem) (Foto: Arild Erlien). 
 
 

Fylkesstyret drøftet på styremøte i desember 2018 et første 
utkast til uttale for 2019, som var sendt lokallagene. Styret 
drøftet på styremøtet 13. februar nye punkt til innspill om 
hjort, struktur ammeku, investeringstilskudd til Nofence og 
markedsregulering. Disse ble innbakt i utkastet til uttale 
som ble lagt fram for styremøtet 5. mars. Lokallagenes 
innspill - QuestBack og skriftlige innspill - ble tatt inn i fyl-
keslagets uttale etter lokallagenes høringsfrist 15. februar. 
 

5. mars inviterte vi regionale samvirke- og landbruksorga-
nisasjoner til et utvidet styremøte. Representanter fra 7 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 5. mars: 
Birgit Oline Kjerstad, Haram (TINE Eigarutval Midt) 
Olav Håkon Ulfsnes, Aure (Nortura, nestleiar i region Midt) 
Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (Felleskjøpet Agri) 
Ronald Slemmen, Fræna (fylkesleiar M&R Sau- og geit) 
Peder Asgeir Sylte. Eide (fylkesleiar) og Sivert Mauset, 
Surnadal (TYR M&R) 
Inge Martin Karlsvik, Eide (styreleiar Landbruk Nordvest) 
Per Eldar Nakken (Fylkesmannen i M&R – observatør) 
 

Uttalen blir gjennomgått og godkjent av styret på e-post 
etter styremøtet før fristen 15. 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. Vi mottok innspill fra 26 
lokale Bondelag, enten på Questback og/eller egne uttaler. 
 

Fylkeslaget mottok innspill til uttalen frå 
26 lokale Bondelag:  
Aure Bondelag, Austefjord og Bjørke Bondelag, Averøy 
Bondelag, Eide Bondelag, Eidsdal og Norddal Bondelag, 
Fræna Bondelag, Gjemnes Bondelag, Halsa Bondelag, Hjø-
rundfjord Bondelag, Hustad Bondelag, Liabygda Bondelag, 
Molde Bondelag, Nesset Bondelag, Skodje Bondelag, Stor-
dal Bondelag, Sunndal Bondelag, Sunnylven Bondelag, Sur-
nadal Bondelag, Sykkylven Bondelag, Todalen Bondelag, 
Vestnes Bondelag, Vestre Sunnmøre Bondelag, Volda og 
Dalsfjord Bondelag, Ytre Haram Bondelag, Ørskog Bonde-
lag, Ørsta Bondelag 
 

Uttale frå 4 samarbeidende organisasjoner: Grøntutvalet 
Vest, Landbruk Nordvest, TYR, Midtnorsk Kornutvalg 
 

Lokallagene har lagt ned et stort arbeid i studieringer, sty-
remøter og medlemsmøter. Alle innspill ble kopiert, sendt 
ut og gjennomgått av fylkesstyret. Styret er igjen imponert 
over mange og gode innspill fra lokale Bondelag i fylket og 
fra samarbeidende organisasjoner. 
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Uttale jordbruksforhandlingene 2019 
 

1. Oppsummering over de mest prioriterte til-
takene 

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. All vekst i storfe-
kjøttproduksjonen må skje i tråd med kanaliseringspolitik-
ken.  
 

For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i 
næringen, må inntektsmålet være å redusere inntektsgapet 
mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. I produk-
sjoner der det er overproduksjon må kostnadsutviklingen 
dekkes og inntektsutviklingen må være lik med andre grup-
per. Inntektsforskjellene 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 innret-
ningen på budsjettmidlene ikke bevarer kanaliseringspoli-
tikken. Bonden må kunne ha levelig inntekt av ett årsverk 
arbeid uansett produksjon.  
 

Tydelig satsing på kanaliseringspolitikken og prioritering av 
distriktsjordbruket må være avgjørende. Kornøkonomien er 
avgjørende for å klare å opprettholde kanaliseringspolitik-
ken. Landbrukspolitikken må tilpasses lokale forhold og 
gjøre det lønnsomt å bruke lokalprodusert fôr framfor im-
porterte råvarer, og da trenger vi mer budsjettmidler. Med 
nedgang i fôrproduksjonen, må vi stimulere til økt areal-
produktivitet. Det vil gi rom for redusert kraftfôrimport og 
økt bruk av norske ressurser. Utviklingen i flere produksjo-
ner viser at det fortsatt er behov for å prioritere vestlands-
jordbruket både med struktur- og distriktsvirkemidler. 
 

2. Inntektsramme. Fordeling på pris og tilskudd 
Våre prioriterte hovedsatsingsområder er: 

• Markedsbalansering i alle produksjoner 

• Styrking av strukturvirkemiddel i storfekjøtt- og saue-
produksjon. 

• Økning av storfekjøttproduksjon må kun skje utenfor 
kornområdene og der det er tilgjengelig spredeareal. 

• Ei sterk satsing på velferdsordningene. 

• Melk – investeringsmidler på små og mellomstore bruk 
til fornying av driftsapparatet. 

• Økt stimulering av frukt- og bærproduksjon. 
 

Markedsregulering 
Med overskudd av så godt som alle husdyrprodukt og med 
sannsynlig 8-10 % overskudd også av melk i 2021 er det nå 
helt nødvendig å utvikle bedre verktøy i markedsregule-
ringen. Dette blir enda viktigere når en ser at kontraktene 
mellom leverandørene og butikkjedene skifter og store 
volum skal leveres fra andre aktører. Nortura har både 

leveringsplikt og mottaksplikt, og trenger verktøy for å 
holde kontrollen på totalmarkedet. Det må finnes regelverk 
som hindrer etablering av ny produksjonskapasitet når det 
er overskudd i markedet.  
 

Det må settes et volumtak på import av kjøtt i perioder 
med administrativ tollnedsettelse. Auksjon på importkvoter 
på linje med korn må vurderes også på andre produkter. 
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. Det må 
ikke inngås handelsavtaler som innebærer økte importkvo-
ter. Styrking av markedsbalanseringsordningene må priori-
teres 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.  
 

Velferdsordningene må styrkes kraftig. Spesielt må ord-
ningen i forbindelse med svangerskap og fødsel forbedres.  
 

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.  
 

Struktur  
Det skal være gårdens og områdets ressurser som skal leg-
ges til grunn for driftsomfanget. For å utvikle landbruket på 
Vestlandet må det bli inntektsøkning og målrettede inves-
teringer på små og mellomstore bruk. Møre og Romsdal 
Bondelag mener det er riktig å styrke strukturdifferensie-
ringen i husdyrtilskuddene. Det bør stilles krav til at areal-
grunnlaget er i rimelig nærhet til driftssenteret. Styrking av 
beitetilskuddene vil bremse strukturutviklingen. Det kan 
vurderes om taket for husdyrtilskudd reduseres fra kr 
560 000 til kr 400 000, og om kvotetaket skal reduseres til 
kapasiteten til en melkerobot, f.eks 600000 liter uten tilba-
kevirkende kraft.  
 

Driftsvansker 
Det er viktig å få plass et driftsvansketilskudd. Vi mener at 
et enkelt skiftetillegg kan være gjennomførbart. Et tilskudd 
til skifter under 5 daa kan være en annen løsning. 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. 
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Distrikt 
Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt og de ulike frakttil-
skuddene er svært viktige. Distriktstilskuddet 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 kostnade-
ne etter mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor 
også de litt større brukene i forhold til kostnadene som 
følger med produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke 
kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtilskudd.  
 

Det er avgjørende med god lønnsomhet på små og mellom-
store bruk som bruker norske grovfôrressursene der de er. 
 

3. Avlingsskade 
Vi ser store utfordringer med å bruke normtall for å bereg-
ne avlingsskadeerstatning. Enkeltbønder har fått flere 
hundre tusen i avlingsskade uten at avlingen har vært ve-
sentlig redusert fordi de driver svært ekstensivt. Samtidig 
har de dyktigste agronomene med 750 fôrenheter i nor-
malavling hatt 50 % avlingstap uten å kunne søke om av-
lingsskadeerstatning.  
 

I formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt 
står det at forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som 
fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og 
ulemper på andre samfunnsinteresser. Møre og Romsdal er 
et av fire fylke med stor hjortestamme som gjør til dels 
betydelig skade på avling. I Aure kommune som har svært 
stor hjortestamme viser undersøkelser gjort av Landbruk 
Nordvest at bøndene høster ei avling opp mot 30 % mindre 
enn snittet for fylket. Det er for enkeltbønder beregnet et 
avlingstap over 150 000 kroner ut fra normal pris på rund-
baller i distriktet. Det må skje endringer i hjorteviltforvalt-
ninga slik at en kan få redusert stammen betydelig. Dette 
må på kort sikt skje gjennom dialog med fylkeskommune, 
kommuner og jaktvald, men på lenger sikt må en vurdere 
endringer i forvaltningsmodellen som gir den aktive bonde 
og skogbruker større innflytelse på jaktkvoter og felling. 
Uansett størrelse på hjortestammen vil enkeltbønder i 
område der hjorten samles kunne bli berørt av beiteskader. 
Vi ber derfor om at det i jordbruksforhandlingene blir inn-
ført ei ordning for beiteskadeerstatning. Denne kan gjelde 
beiteskader utført av hjortevilt, gås og villsvin. 
 

4. Storfekjøtt - ammeku 
Det er fortsatt rom for noe økning i storfekjøttproduksjon, 
både fra melkebesetninger og fra ammekuproduksjonen. 
De typiske grasdistriktene må fremdeles prioriteres, og det 
må et tydeligere strukturelement inn i tilskuddene i amme-
kuproduksjonen. Innfrakttilskuddet på slakt må økes i om-
rådene 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. 
 

Vi foreslår at pyramidetilskuddet for små og mellomstore 
melkebruk også innføres på ammeku. Bruk som har både 
melkeku og ammeku bør også få slik tilskudd. Hver bruks-
enhet kan bare få ett pyramidetilskudd. 
 

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 161280 til 185000. Også i sone 1-4 må 
driftstilskuddet differensieres over og under 25 kyr, og 
taket holdes uendret. Resultatet av dette vil bli en økt sti-
mulans til å spre ammekuproduksjonen mer ut i distriktene 
og redusert stimulans til store besetninger i kornområdene. 
Det vil bli bedre økonomi i små besetninger som utnytter 
beiteressurser uten å legge beslag på kornjord. 
 

Vi støtter TYR sitt forslag om beitetilskudd til ku med kalv. 
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 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.  
 

Vi foreslår at det vurderes innført et driftstilskudd på kr 500 
per dyr for rene oppfôrings-besetninger.  
 

5. Sau/lam og kjekjøtt 
Det må arbeides målrettet for å oppnå markedsbalanse.  
 

Økonomien i saueholdet trenger et løft på tross av over-
produksjon de siste årene. Veksten har kommet som resul-
tat av at mye av økonomien nå ligger på leverte lam. Der-
som vi skal løfte økonomien uten å stimulere økt produk-
sjon må vi flytte penger fra lammeslakt til utmarksbeite og 
til vinterfôra dyr. Vi foreslår en økning på 100 kr for ut-
marksbeite 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. Fettgrensen senkes 
en klasse. Besetninger som har levert mer enn dette i gjen-
nomsnitt for de siste 3 år får historisk leveranse som kvote 
for lammeslakttilskudd.  
 

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. Sauens rolle som 
landskapspleier må verdsettes høyere. Markedssituasjonen 
på lam tilsier liten/ingen prisøkning.  
 

Forskning og tiltak som kan minske tap av beitedyr i utmar-
ka må styrkes. Det er nødvendig med en streng forvaltning 
av rovviltbestandene. Tapene har gått betydelig ned og 
optimismen i sauenæringa har økt i prioriterte beiteområ-
der der rovvilt blir tatt ut. I yngleområdene er utviklingen 
motsatt.  
 

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. 
 

6. Svinekjøtt 
Første prioritet er å bevare og utvikle markedsregulerings-
mulighetene. Ikke økt 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 i distriktene blir økt.  
 

Det må gjennomføres tiltak mot engangspurkeproduksjon 
og for utkjøp av produksjonskapasitet. 
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7. Egg og kylling 
Det er svært viktig at distriktstilskuddet på egg ikke blir 
ytterligere redusert. Eventuell vekst i eggproduksjonen må 
skje i distriktene. 
 

Veksten i produksjon av egg, svin og kylling har i alt for stor 
grad skjedd i sentrale områder – Rogaland, Trøndelag og 
Østfold. Kanaliseringspolitikken må styrkes også for disse 
produksjonene. Det må innføres etableringskontroll for 
fjørfe.  
 

8. Ku- og geitemelk 
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. I forbindelse med WTO-regelverk om 
utfasing av eksportstøtte så er det lovet kompenserende 
tiltak. Dette må på plass i løpet av de kommende to år. Vi 
stiller oss bak Tines forslag til melkepris. Videre foreslår at 
driftstilskudd til melkekyr økes med 20 000 kroner. 
 

Hovedprioriteten er å sikre at kvoteordningen består over 
tid. Staten må innføre nye regler for de som legger ned 
melkeproduksjonen. Minimum 60 % statlig oppkjøp for 
videre salg til en fast pris, og resterende 40 % må selges 
privat. Kvoteleie bør opphøre. De som leier kvote har op-
sjon på kjøp av den statlige delen på 60 % til statens pris. Vi 
ber om at kvotetaket vurderes senket tilpasset kapasiteten 
på en robot, for eksempel 600 000 liter. 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. Tollsatsene på smaksatt melk og 
volum-ost må heves.  
 

For å kunne fortsette å levere melk, har alle geitebruk gjen-
nomført sanering av buskapene sine. Dette kravet har ført 
til at mange har lagt ned produksjonen, og kvotene har blitt 
solgt/utleid. De geitebøndene som nå driver videre har 
derfor investert stort både i driftsbygg og kvoter for få kun-
ne fortsette produksjonen.  Investeringene baserer seg på 
lovnader fra Tine om produktutvikling og betaling for økt 
kvalitet på melka. Tine har derimot de siste par årene kuttet 
geitmelkprisen med flere titalls øre per liter. Sammen med 
stadig lavere forholdstall på melkekvotene utgjør dette en 
reduksjon i inntektsgrunnlaget på langt over 100 000 kroner 
for et middels geitebruk i Møre og Romsdal. 
 

For å styrke geitenæringa foreslår vi økning i husdyrtilskud-
det på kr 200 for de første 125 geitene, og økning i ut-
marksbeitetilskudd på kr 100 per geit. 
 

9. Grønnsaker, frukt og bær 
Det innføres et ekstra tillegg i distriktstilskuddet til jordbær 
til industri. 
- Økonomien i industriproduksjonen av jordbær er under 

press og er forverret de siste årene. Behovet for in-
dustrijordbær er større enn produksjonen, og for å 
kunne svare på etterspørselen, må økonomien styrkes 
vesentlig. Norges Bondelag må kreve et ekstra tillegg i 
distriktstilskuddet på fem kroner per kilo for jordbær til 
industri.  

 
Landbruksminister Olaug Bollestad og fylkesleder Konrad 

Kongshaug i Molde 5. september. (Foto: Arild Erlien) 
 
Styring av distriktstilskuddet for sone 6–7 – bær og moreller 
må ha høyest prioritet.  
- Distrikts- og arealtilskuddet er viktig for å jevne ut 

inntekter mellom ulike distrikt. Høye plukkekostnader 
har svekket økonomien i bærproduksjonene de siste 
åra – noe som særlig har berørt bringebærprodusente-
ne. Distrikts- og arealtilskuddet i bærproduksjonene 
må heves vesentlig i sone 5–7 – opp til same nivå som 
frukt i sone 5.  

 

Investering – tiltak for å tilpasse produksjonen til et endra 
klima og ny kunnskap  
- Nye dyrkningsteknikker og teknologiske løsninger 

kommer til å øke investeringsbehovet for frukt- og 
bringebær i det bratte fjordlandskapet. Økte klimatiske 
utfordringer ved tørke og ikke minst ved for mye ned-
bør kommer til å forsterke behovet for investerings-
midler. Det er viktig å få kontroll på vatnet. Drenering, 
kontroll på bekkefar og dekking vil ved økt nedbør 
være avgjørende for å sikre produksjonsareal  

 

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.  
 

10. Korn og kraftfôr 
Med bakgrunn i framlagte tall for arealbruken i kornområ-
dene, er det viktig å stimulere kornøkonomien for å berge 
kanaliseringspolitikken. Markedssituasjonen gjør det kre-
vende å øke prisen på husdyrprodukter. I forhandlingene 
bør det derfor prioriteres bruk av budsjettmidler til husdyr-
produksjon og prispåslag på korn. Vi foreslår prisøkning på 
20 øre per kg og økning av arealtilskuddene i trappetrinn. 
Sett i forhold til ordinær sats økes arealtilskuddet med kr 
100 per dekar på bruk som har fra 0 til 400 dekar med korn. 
På bruk som har fra 400 til 800 dekar korn reduseres areal-
tilskuddet med kr 20 per dekar og på bruk som har over 800 
dekar korn reduseres arealtilskuddet med kr 100. I tillegg 
foreslår vi et småskiftetillegg. 
 

Prisøkning: Vi foreslår 5 øre i økt prisnedskriving og innfø-
ring av toprisordning på kraftfôr som kompenserer prisøk-
ningen for svin og fjørfe. 
 

Fraktstøtteordningene for korn og kraftfôr må styrkes. Vi 
foreslår å innføre et nytt arealtilskudd – til olje- og protein-
vekster. Dette må være så stort at det er lønnsomt på linje 
med korn.  
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11. 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, ak på 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 ytel-
sen 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.  

12. Andre produksjoner 
Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd med kr 
200 per kube slik at inntektene fra denne produksjonen kan 
nærme seg resten av landbruksnæringa. 
 

Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging – også enkle drifts-
veier. Behov for midler til økt skogplanting og ungskogpleie. 
Økte midler til skogdrift i bratt terreng – taubanedrift. 
 

13. Investeringer 
Den totale potten for investeringsmidler må økes vesentlig. 
Det må målrettes mot: 

• Små og mellomstore melkebruk 

• Storfekjøttproduksjon i sone 5-7 

• Investeringer med tanke på bedre utnyttelse av 
husdyrgjødsel.  

• 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 nye krav til båsfjøs i 2024. 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. Tildelingskriteriene må gjøre det mulig å søke 
om investeringer uten å øke produksjonen.  
 

Nofence er utviklet i Møre og Romsdal og er så langt mer 
kjent her enn i resten av landet. Flere kommuner og fyl-
kesmannen har mottatt forespørsler om tilskudd til investe-
ring i Nofence-klaver. 
 

Dette vil raskt komme også i andre fylke. Vi ber om at det i 
jordbruksforhandlingene blir tatt stilling til hvilke tilskudd 
som kan være egnet til slik investering og at retningslinjene 
blir tilpasset slik at Nofence faller inn under disse. For ek-
sempel er et av kriteriene i SMIL at tilskudd ikke kan tildeles 
til investering i lett omsettbare gjenstander, og flere kom-
muner velger da å ikke tildele til Nofence. 
 

Klavene ble i fjor utprøvd på storfe med godt resultat ved 
NMBU, og i år blir Nofence tatt i bruk på ca. 1500 storfe. 
For mange som med erfaring med utmarksbeite i fjorårets 
tørke vil Nofence være et egnet og bedre tiltak enn oppset-

ting av gjerde for å kunne holde oppe bruken av utmarka. 
Utleie av geiter til landskapspleie langs kraftlinjer og i andre 
område er og en form for landbruksdrift der Nofence vil 
være en avgjørende og nødvendig investering.   
 

14. Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Øre-
merkede midler til ferie- og fritidsavløsning må videreføres. 
Taket må heves til kr 100 000. Satsene per dyr står uendret 
med unntak av ammeku. Den økes til kr 1400 per ku.  
 

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 nødvendig med et 
visst volum ferie og fritidsavløsning for å kunne tilby bered-
skap ved sykdom.  
 

Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 
med andre næringer. Det er spesielt viktig for å styrke re-
krutteringen. Sykeavløsningen må dekke faktiske kostnader. 
Dagsatsen må heves til kr 2000. Nye brukere bør få halvt 
avløsertilskudd første driftsår, uten krav til dokumentasjon. 
Søknadsprosessen ved svangerskap og sykdom bør forenk-
les. Enten må NAV ta hele jobben, eller så må det legges 
helt over til kommune/fylke. Barsels-, fødsels- og sykeord-
ningene må gjennomgås.  
 

15. 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.   
 

16. Dyrevelferd 
Obligatoriske veterinærbesøk og målrettet rådgiving er 
beste tiltak for sikre god nok dyrevelferd. Bondelaget ta 
større eierskap til definisjoner av og krav til god dyrevelferd 
 

17. Klima 
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.  
 

Nøkkelen til om landbruket greier å redusere sine utslipp 
ligger hos bonden. Da må vi velge tiltak og løsninger som 
bonden er motivert til og i stand til å gjennomføre. 
 

Vedtatte sannheter om myrdyrking og rødt kjøtt får feste 
seg på mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for nye 
og bedre beregningsmetoder. Det trengs mer kunnskap om 
effekten av ulike driftsmåter og forskning på omgraving av 
myr som dyrkningsmetode.  
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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.   
 

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. 
Finansiering av biogassanlegg har vist seg å være krevende. 
Tilgang på risikokapital til etablering kan være et tema i 
forhandlingene. Vi vil peke på at som kostnadseffektivt 
klimatiltak er vi i tvil om slik satsing på biogassproduksjon 
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 transporteres.  
 

Det må legges bedre til rette for solcelleanlegg på gårds-
bruk. Både investeringsmidler og regelverk for omsetning 
av overskuddsenergi. 
 

18. Annet 
Vi ber om at kriterier for tildeling fylkesvise potter for SMIL, 
drenering og RMP blir gjennomgått og revidert. Møre og 
Romsdal har, sammenlignet med andre fylker, små potter. 
 

Må også få inn ny ordning med tilskudd til nydyrking, 30 % 
av kostnad. Dette er nødvendig for produsere nok grovfôr. 
 

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. Vi må få strengere priskontroll ved salg av 
landbrukseiendommer.  
 

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 
Det må opprettes et nasjonalt nettverk for koordinering og 
brukerstyrt forskning for jordbruket etter modell av Grønn 
Forskning Midt-Norge. Det settes av en million i året i fem 
år i årets jordbruksforhandlinger. 
 

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.  

 

Fra styrets besøk ved Tingvoll sol og bioenergisenter på 
Norsøk. Ingvar Kvande (t.h) orienterte om fornybar energi. 
 

Gjennom aktivt forskningsarbeid har mye ny kunnskap om 
alveld blitt avdekket de siste årene. Det er behov for å teste 
om nye medisiner virker over flere år. Det må prioriteres 
penger til å sluttføre dette viktige arbeidet. 
 

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 kompetansesenter sau 
Sauenæringa har store utfordringer på mange områder, og 
etter avvikling av alle statens forskningsstasjoner for sau er 
all rådgivning og veiledning overlatt til Nortura/Animalia, 
NSG, NLR. Når det gjelder kompetanse på videreutvikling av 
produkter og økt lokal verdiskaping er det ikke noe samla 
fagmiljø som kan bistå bøndene. På Tingvoll har NIBIO og 
NORSØK etter hvert etablert et sterkt fagmiljø når det gjel-
der sauenæringa, både innenfor dyrehelse og dyrevelferd, 
bruk av utmarksressursene, fôring og fôrdyrking, driftsbyg-
ninger og sensorteknologi. Det siste året har det også vært 
jobba mye med økt verdiskaping av ull, særlig den pigmen-
terte (og per nå verdiløse) ulla, sammen med aktører fra 
tekstilindustrien og andre næringsaktører.  
 

På bakgrunn av flertallsmerknaden ved behandling av 
Statsbudsjettet, 4.4.6 Kap 1138, post 72 foreslår partene at 
det settes av midler til etablering av et «KOMPETANSESEN-
TER SAU» som skal være et koordinerende og kunnskaps-
formidlende senter med grunnlag for forskning, næringsut-
vikling og rekruttering. Kompetansesenteret legges til Ting-
voll, som et samarbeidsprosjekt mellom NORSØK og NIBIO 
og NSG, med NB og NBS som medlemmer i prosjektstyret. 
Sekretariatet legges til NORSØK.  Som en start foreslås å 
sette av 2 millioner kroner per år for en prøveperiode på 3 
år, og at partene utarbeider en plan for aktiviteten.  
 

Diverse 
• Etablering av selskaper som skal omsette ideene til 

salgsprodukt er ofte svært krevende. Bedre tilgang på 
risikokapital for gründerne etter forskningsprosjekter og 
utviklingsarbeid er nødvendig. 

• Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 

• Ett årsverk i landbruket er 1840 timer. Dette er begrun-
net 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 årsverk til 1750 timer, likt 
andre arbeidstakere. 
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4   Organisasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstall 2019 
 

Medlemsutvikling 2010-2019   og medlemstall pr. 31. desember 2019 
  
M&R Bondelag Antall pr. 

31.12.2010 
Antall pr. 

31.12.2017 
Antall pr. 

31.12.2018 
Antall pr. 

31.12.2019 
Endring 
i 2019 

Nye 
i 2019  

Vanylven Bondelag 97 80 74 75 1 2  
Rovde Bondelag 25 28 25 23 -2 0  
Vestre Sunnmøre Bondelag 86 75 71 70 -1 0  
Volda og Dalsfjord Bondelag 57 62 60 57 -3 2  
Austefjord og Bjørke Bondelag 75 63 63 63 0 1  
Ørsta Bondelag 106 98 91 89 -2 4  
Hjørundfjord Bondelag 63 61 58 56 -2 1  
Ørskog Bondelag 38 31 40 38 -2 0  
Eidsdal og Norddal Bondelag 52 48 48 46 -2 1  
Indre Storfjord Bondelag 92 81 79 75 -4 0  
Stranda Bondelag 61 55 58 57 -1 1  
Sunnylven Bondelag 69 67 66 65 -1 0  
Liabygda Bondelag 21 20 19 16 -3 1  
Sykkylven Bondelag 103 99 97 91 -6 4  
Skodje Bondelag 56 59 60 56 -4 5  
Giske Bondelag 52 61 60 59 -1 1  
Hildre og Vatne Bondelag 37 41 37 37 0 2  
Ytre Haram Bondelag 38 44 46 43 -3 2 

 Molde Bondelag 118 131 134 138 4 7  
Vestnes Bondelag 129 126 119 112 -7 3  
Rauma Bondelag 172 166 167 160 -7 2  
Nesset Bondelag 91 78 76 72 -4 1  
Midsund Bondelag 27 23 25 24 -1 0  
Harøy og Fjørtoft Bondelag 19 18 19 19 0 1  
Gossen Bondelag 46 51 51 50 -1 1  
Fræna Bondelag 141 134 136 128 -8 1  
Hustad Bondelag 97 84 87 84 -3 3  
Eide Bondelag 76 75 70 72 2 4  
Averøy Bondelag 148 137 134 131 -3 3  
Frei Bondelag 19 21 23 23 0 1  
Gjemnes Bondelag 174 152 149 144 -5 2  
Straumsnes og Tingvoll Bondelag 164 168 166 165 -1 6  
Sunndal Bondelag 170 162 158 153 -5 0  
Surnadal Bondelag 193 211 213 209 -4 5  
Todalen Bondelag 36 40 40 42 2 2  
Aure Bondelag 127 123 120 116 -4 1  
Halsa Bondelag 83 66 65 62 -3 1  
Smøla Bondelag 66 50 53 54 1 1  
Direkte medlem i fylkeslaget 3 5 3 4 1 0  
Totalt 3 235 3 094 3 060 2 978 -82 72 

 

• Rindal ble 1. januar 2019 en del av Trøndelag. Rindal Bondelag er tatt ut av statistikken for alle år. 

• Valldal Bondelag og Stordal Bondelag ble 5. desember 2019 slått sammen til Indre Storfjord Bondelag. 
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4.2. Organisasjonssaker 

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

MEDLEMSTAL - 72 NYE 
Ved årsskiftet var medlemstalet 2.978, som er 82 færre 
enn året før. Totalt vart det i 2019 innmeldt 72 nye med-
lemmer (119 nye i 2018, 141 nye i 2017 og 151 nye i 2016). 
Av totalt 2.978 medlemmer var det: 

• 1.415 medlemmer med gardsbruk (1.451 året før) 

• 1.563 personlege medlemmer og husstandmed-
lemmer (1.609 året før). 

M&R  har 2.351 gardsbruk som søkte om produksjonstilskot 
siste året. 1.415 av desse bruka er medlemsbruk i Bondela-
get - organisasjonsprosent på 60,2prosent. 
Rindal kommune ble 1. januar 2019 en del av Trøndelag, og 
er tatt ut av all medlemsstatistikk for alle år. 
 

MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga i M&R er for svak også jamført med 
samanliknbare fylker. I fjor hadde vi 72 nyinnmeldte med-
lemmer og ein netto nedgang på 82 medlemmer. 
     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 fylkesstyremøta. 
     Møre og Romsdal er blant dei dårlegaste fylka i landet 
når det gjeld medlemsutvikling. Lokallag og einskildperso-
nar som har gått inn for oppgåva, har vist at det er lett å 
verve nye medlemmer. Noko av det viktigaste er å spørje 
folk om dei vil bli med i Bondelaget.  
     Medlemsoversikta (Side 16) viser at fleire lokallag har 
fått mange nye medlemmer. Men fylkesstyret føler at det 
ikkje er ein god nok og målretta verveinnsats i alle lokallag. 
     Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive 
brukarar som medlemmer. Vel 60 prosent av alle bønder i 
Møre og Romsdal som søkjer om produksjonstilskot er 
medlemmer i Bondelaget. 
     Vi må fokusere meir på å få tak i fleire av dei uorganiser-
te. Det er eit godt argument at Bondelaget forhandlar fram 
betydelege resultat for bøndene, og at alle bønder nyt godt 
av Bondelagets arbeid med jordbruksavtalen, grunneigar-
saker, skatt, avgift, lover m.m. 
     Det er også eit stort potensiale  å fokusere på nye hus-
standsmedlemmer. 
     Eit høgt og stabilt medlemstal gir auka forhandlingsstyr-
ke og påverknadskraft. 
     November var utpeika som vervemånad i Bondelaget. 
Møre og Romsdal nådde ikkje målet som var sett, men vi  
fekk 11 nye medlemmer denne månaden. 
 

MEDLEMSUNDERSØKELSE 
På styremøtet 13. februar var det gjennomgang og drøfting 
av medlemsundersøkelse i Bondelaget. Dei fylkesvise resul-
tata, gjennomført på nyåret 2019, var sendt til fylkesstyret, 
tillegg teke ut på eige ark kommentarane i fritekstdelen. 
452 medlemmer i M&R svarte i undersøkelsen. 

LOKALLAG 
Det er ved årsskiftet 38 lokale bondelag i fylket, som er 2 
færre enn året før.  
     Rindal Bondelag vart frå 1. januar 2019 overført til Sør-
Trøndelag Bondelag, etter at Rindal kommune frå same 
dato vart ein del av Trøndelag fylke. Rindal Bondelag hadde 
ved overføringa 200 medlemmer, og er i årsmeldinga teke 
ut av all medlemsstatistikk for alle år. 
     Valldal Bondelag og Stordal Bondelag hadde felles års-
møte i Stordal 5. desember, og vedtok samanslåing og tok 
namnet Indre Storfjord Bondelag. 
     Fylkeslaget har 8 kvinnelege lokallagsleiarar, ein meir 
enn året før.  
     Etter årsmøterunden hausten 2019 er det registrert ny 
leiar i 7 lokale Bondelag; Indre Storfjord, Skodje, Midsund, 
Hustad, Averøy, Straumsnes/Tingvoll, Todalen 
     Som følgje av ny kommunestruktur som trådte i kraft frå 
1. januar 2020, har fleire lokallag vurdert samanslåing. 

• Dei fem bondelaga i nye Ålesund kommune; Ørskog, 
Skodje, Hildre/Vatne, Ytre Haram og Harøy/Fjørtoft, 
hadde felles samrådingsmøte i Skodje 15. oktober. 
Tema var organisering og samarbeid mellom bondela-
ga, og dialog inn mot ny kommune. Samanslåing av lo-
kallag har vore drøfta, men ingen lag er samanslått. 

• I nye Hustadvika kommune (tidlegare Fræna og Eide 
kommunar) har dei tre bondelaga drøfta samanslåing. 
Årsmøtet i Hustad Bondelag sa nei til samanslåing, 
medan Fræna BL og Eide BL slår seg saman i febr 2020. 

Halsa Bondelag er med i meldingsåret 2019 for M&R Bon-
delag, men er frå 1. januar 2020 overført til Trøndelag Bon-
delag, etter at Halsa kommune frå same dato vart ein del av 
nye Heim kommune i Trøndelag fylke. Overføringa av Halsa 
Bondelag skjer i samsvar med vedtektene til Norges Bonde-
lag § 18: Fylkesbondelag: Lokale bondelag i et fylke skal 
sluttes sammen til fylkesbondelag. Halsa Bondelag vedtok 
på årsmøtet å slå seg saman med Hemne Bondelag frå 1. 
januar 2020. 
     Frå 1. januar 2020 vart Hornindal Bondelag overført til 
Møre og Romsdal Bondelag då Hornindal kommune gjekk 
inn i nye Volda kommune. Hornindal Bondelag er knytt til 
Sogn og Fjordane Bondelag i meldingsåret 2019. 
     Kvar haust både før og etter årsmøterunden har fylkes-
styret ein gjennomgang av situasjonen i lokallaga. Fylkesla-
get meiner kommunevise lag kan vere fagleg og politisk 
viktig for Bondelaget slik det også er i andre organisasjonar, 
men Noregs Bondelag legg ikkje noko press på dette.  
     I 8 kommunar er det fleire enn eitt lokallag. 
     Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har hatt årsmøte på 
fleire år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medleme-
ne får tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag som 
ikkje vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit styre. 
     Samanslutning er ikkje nedlegging. Laget sine medlemer, 
arkiv og kapital blir berre slått saman. Fylkeslaget tilbyr 
lokallag bistand i samband med ei samanslutning. Lovene 
plikter lokallaga til å halde årsmøte kvart år. 
     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. 
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ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta har gjerne ei fin ramme med god servering og 
aktuelt tema, og med besøk frå fylkeslaget. 
     Frist for å halde årsmøte i lokale bondelag er 1. novem-
ber 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 fylkesstyremedlemmene 
og tilsette ved kontoret fordelt for deltaking i årsmøta. På 
grunn av stram økonomi vart dei også i år fordelt på årsmø-
ter i eige nærområde. Slik sparte vi reiseutgifter og møte-
godtgjersle. Resterande lokallag fekk besøk av kontortilsett. 
     På styremøtet i september var det også 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. 
     På førespurnad sender vi ut ajourført medlemsliste og 
etikettar for medlemene i laget gjennom heile året, og 
svært mange lokallag nyttar seg av dette. 
     Fylkeslaget har ved årsskiftet oversikt over årsmøter i 36 
lokallag 
     På styremøtet 11. og 12. desember ga alle styremed-
lemmer og tilsette ei oppsummering frå møta dei hadde 
vore på, og refererte saker og tema som hadde vore drøfta 
og som bør følgjast opp. 

Fylkeslaget deltok på 31 møter og møtte 32 lokallag: 
• Konrad Kongshaug  (4 årsmøter) 

• Odd Bjarne Bjørdal  (1 årsmøte) 

• Petter Melchior   (3 årsmøter) 

• Hilde Kjersem Kolberg (3 årsmøter) 

• Vegard Smenes   (3 årsmøter) 

• Marte Halvorsen   (3 årsmøter) 

• Arnar Lyche   (9 årsmøter) 

• Rose Bergslid   (2 årsmøter) 

• Atle Frantzen  (2 årsmøter) 

• Arild Erlien  (1 årsmøte) 
 

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 andre organisasjonar, representa-
sjon) 
5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 
og grunneigarar er invitert)  

 
Giske Bondelag har samarbeid med lokalavisa  
Øyblikk om landbruksreportasjer under fana  

«Landbruk i Giske» en gang i måneden 
 
 

AKTIVE LOKALLAGSMIDLAR 
Fylkeslaget sendte i september ut rapportskjema for lokal-
lagsarbeid og tildeling av aktivitetsmidlar 2019. Rapport-
skjemaet gav grunnlaget for å vurdere tildeling av aktivi-
tetsmidlar, der søknadsfrist var 20. november. Styret ville 
ha tilsendt årsmelding og rekneskap. 
     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. 
     I rammebudsjettet for 2019 til Norges Bondelag var 
potten til aktivitetsmidlar auka, medan andelen tilbakeført 
kontingent til lokallaga vart redusert. Dette innebar at lokal-
laga i 2019 fekk noko redusert refusjonen basert på med-
lemstal og innbetalt kontingent. 
     Føremålet med auken av aktivitetsmidlar var å i større 
grad premiere aktivitet, og at fylka skulle målrette meir av 
midlane til dei lokallaga som har høg aktivitet eller an-
strengt økonomi. Møre og Romsdal Bondelag mottok kr 
81.011 meir i aktivitetsmidlar i 2019 enn året før. 
     Møre og Romsdal var tildelt kroner 275.563 i aktivitets-
midlar for 2019, som fylkesstyret fordelte på møtet 11.-12. 
desember etter søknad frå 27 lokale Bondelag. 
    I åra som kjem vil styret vurdere kva som er mest hen-
siktsmessig å bruke pengane til for å skape aktivitet. Styret 
vil sette av beløp kvart år som lokallaga kan søke særskilt 
om for å stimulere til auka aktivitet/særskilte kostnadar. 
     Fordelinga var basert på kr 600 til 28 lag som har uttala 
seg om jordbruksavtala, kr 600 til lag som sendte inn uttale 
nedskalering mjølkeproduksjon og kr 600 til 187 prioriterte 
aktivitetar/tiltak etter skjønn.  
     I tillegg auka tilskotet frå kr 5.000 til kr. 7.000 til lokallag 
som arrangerte Open Gard. 
     Aktive Lokallagsmidlar dekka også utgifter til diverse og 
marknadsmateriell i lokallaga, netto kostnad annonsering 
Open gard, utgifter kulturlandskapskonferanse på Sæbø, 
FARM landbrukskonferanse på Giske, Innovasjonsfestival i 
Rauma, til ekstra deltaking frå lokallaga på leiarmøtet og kr 
2000 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 på utadretta tiltak, tilbod til 
medlemane og medlemsverving. Laga fekk kopi av for-
delingsdokument som seier noko om aktivitetar i ulike lag. 
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ARBEIDSPLAN FOR FYLKESLAGET 
Fylkesårsmøtet 9. mars vedtok arbeidsplan 2019/2020 med 
omtale av målsettinger for næringspolitikk, rekruttering, 
samfunnskontakt og utadrettet virksomhet, organisasjon og 
landbruksbasert næringsutvikling. 
     I tillegg ble disse sakene spesielt trekt fram som priori-
terte arbeidsområder: Hjort. Driveplikt og jordvern. Beva-
ring av kulturlandskap. Klima. Dyrevelferd. Kvoteregelverk. 
Arbeide for Gjermundnes landbruksskole. Styrke samarbei-
det med Matfestivalen i Ålesund. 
     Årsmeldinga for 2019 viser at de fleste av disse sakene er 
fulgt opp av fylkesstyret så godt det lar seg gjøre med hen-
syn til planlegging. Fylkesårsmøtets vedtak for oppfølging er 
drøftet på flere styremøter etter årsmøtet. 
     I tillegg vedtar styret i Norges Bondelag hvert år hvilke 
saker som skal være de viktigste i kommende arbeidsår. 
Disse skal også være retningsgivende for fylkeslagas planer, 
og skal drøftes hvert år på et fylkesstyremøte. Samtidig er 
Norges Bondelags arbeidsfelt svært omfattende, og mange 
saker som ikke er blant de prioriterte løses når de oppstår. 
     Fylkesstyret drøftet i september oppfølging i Møre og 
Romsdal av prioriterte saker 2019/2020 i Norges Bondelag. 
Styrets gjennomgang og årsmeldinga 2019 viser at M&R 
Bondelag har arbeidet med og vært engasjert i mange av 
sakene som ble prioritert av styret i Norges Bondelag. 
 

KURS FOR REGNSKAPSKONTOR 
60 ansatte ved regnskapskontor i Møre og Romsdal som 
har samarbeid med Bondelaget var 28.-30. oktober samlet 
på Union Hotell Geiranger til det årlige tema- og skattekur-
set. Programmet gir de ansatte nyttig og viktig oppdatering 
på sentrale skatterettslige og regnskapsfaglige områder.  

Se bilde fra skattekurset på side 57. 
Kursvert alle tre dager var rådgiver Arild Erlien  
     Det var færre deltakere på årets skattekurs enn det vi 
vanligvis har vært tidligere år. Over 30 regnskapsførere fra 
Møre og Romsdal deltok på kurs enten i Jølster i Sogn og Fj, 
Steinkjer i Nord-Trøndelag eller Røros i Sør-Trøndelag. 

Temakurs om pensjon og sparing 
28. oktober ble det holdt temadag om pensjon og sparing - 
sikring av framtidige økonomiske verdier for selvstendig 
næringsdrivende. Foreleser var landbruksøkonomisk rådgi-
ver Ole Christen Hallesby. Temakurset er et samarbeid 
mellom Norges Bondelag og Økonomiforbundet.  

Skattekurs 
29. og 30. oktober var det skattekurs for 60 ansatte ved 
regnskapskontor. Dette årlige kurset for samarbeidende 
regnskapskontor blir arrangert i sin helhet av Norges Bon-
delag, og arrangeres eksklusivt for ansatte i eller innehave-
re av regnskapskontor som har samarbeid med Norges 
Bondelag. Målsettinga er å gi bred gjennomgang av rele-
vante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfø-
rere 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: advokat Elise Midling-Hansen i avdeling for 
regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag, og 
regnskapsfører Pål Kristian Ormstad, OrmstadRegnskap AS 
 

 
På besøk i fjøset hos Lillian Flø og Lars Liljedahl (til 

høyre). Fra venstre ser vi fylkesleder Konrad Kongs-
haug, Anna Håland Berget, Atle Frantzen, Marte 
Halvorsen, Rose Bergslid, Odd Bjarne Bjørdal, Liv 

Borghild Hildre, Arnar Lyche, Petter Melchior, Vegard 
Smenes og Hilde Kjersem Kolberg (Foto: Arild Erlien) 

 

FYLKESSTYRET PÅ GARDSBESØK 
I ULSTEIN 
Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag hadde 11. og 12. 
desember lagt sitt årlige to-dagers styremøte før jul til 
Ulsteinvik og benyttet anledningen til å få med seg to nytti-
ge og lærerike gardsbesøk i kommunen. 
     Hos Lillian Flø og Lars Liljedahl på Flø ble styret fortalt 
om fjøsbygging og satsing på kjøttproduksjon. Det ble også 
orientert om det å være bonde i Fløbygda og utfordringene 
turisttrafikken har for landbruket. I bygda er det i dag 7 
aktive gardsbruk, av disse fem mjølkebruk. På enkelte dager 
kan opptil 1500 biler kjøre Fløvegen. Lillian og Lars fikk for 
noen år siden avslag fra Statens Vegvesen på bygging av 
nytt fjøs fordi det var for trafikkfarlig. Likevel gikk kommu-
nestyret i Ulstein i 2019 inn for at Flø skal bli turistfyrtårn. 
     Neste besøk var hos Lisa Mari Breivik Anderson, daglig 
leder i familiebedrifta Gode Greier, som hun startet i 2003. 
For noen år siden sa hun opp fast lærerstilling i videregåen-
de skole og arbeider nå fulltid i Gode Greier. Hun holder til 
på gården Gjerdsbakk på Dimnøya. Her dyrkes bær og frukt, 
og produserer bl. a. saft, sylte, gelé, bærsaus og honning. 
Hun fortalte om samarbeidet hun har med Bondens Mar-
ked og REKO-ringen. I tillegg har hun eget gardsutsalg. 
 

 

Daglig leder Lisa Mari Breivik Anderson 
i Gode Greier i Ulsteinvik (Foto: Arild Erlien) 
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Fra venstre: leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut  
Hustad, Siv Aksdal fra M&R Fylkeskommune, Maja 
Aarønæs fra SABIMA, fotograf Oskar Pushman fra 

NIBIO, møteleder Rose Bergslid og nestleder i M&R 
Bondelag Odd Bjarne Bjørdal. (Foto: Arnar Lyche) 

 

KULTURLANDSKAPSKONFERANSE 
I overkant av 30 personer deltok på Sagafjord Hotell Sæbø i 
vakre Hjørundfjorden i Ørsta 27. september da Møre og 
Romsdal Bondelag arrangerte kulturlandskapskonferanse 
med tema verdier, bruk og endring.  
     Hjørundfjorden fikk nylig statusen «Utvalgte kulturland-
skap». Bevaring krever aktiv bruk, og da trenges det bønder 
og beitedyr. Hvordan stimulerer vi bonden til kulturland-
skapspleie? Dette ønsket Bondelaget å sette fokus på med 
konferansen. 
     Fra Møre og Romsdal Bondelag møtte nestleder Odd 
Bjarne Bjørdal, styremedlem Petter Melchior, organisa-
sjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid, som også 
var møteleder. 
     Knut Hustad åpnet med en flott presentasjon av det 
utvalgte kulturlandskapet og dagens drift i området. Han 
fokuserte spesielt på beitedrifta og beitedyras avgjørende 
rolle for å holde kulturlandskapet ved like.  
     Siv Aksdal fra Møre og Romsdal fylkeskommune har 
jobba med kulturlandskap i mange tiår. Hun fortalte om 
ordningen med «Utvalgte kulturlandskap». Det er 46 områ-
der i Norge som har fått status «Utvalgte kulturlandskap». 
     Neste foredragsholder var Maja Aarønæs fra SABIMA, 
som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreninge-
ne i Norge. SABIMA jobber opp mot politikerne for å stanse  
 

 

Omtale av konferansen i Møre-Nytt 1. oktober 2019 

tapet av naturmangfold. Kunnskapsformidling om økologis-
ke sammenhenger er en viktig del av jobben. SABIMA heier 
på den norske bonden og et landbruk basert på norske 
fôrressurser. 
     Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag Odd Bjarne Bjør-
dal er sau- og storfebonde i Hjørundfjorden, og fortalte om 
kulturlandskapspleie i praksis, Han har en målsetting om å 
bruke mest mulig lokale fôrressurser i sitt husdyrhold. 
     Ved hjelp av bilder har landskapsgeograf og fotograf 
Oskar Pushman fra NIBIO i mange tiår forsøkt å få storsam-
funnet til å forstå hva som skjer med det norske landskapet. 
Han dokumenterer endringer i landskapet med å refotogra-
fere historiske motiv.  
     Siste foredragsholder var forfatter Øystein Morten. Han 
har skrevet boka «Norske ødegårder – historien om stede-
ne vi forlot». I boken forteller han historien til forlatte går-
der over hele landet. 
     Hvordan stimulerer vi bonden til kulturlandskapspleie? 
Møre og Romsdal Bondelag vil fortsette å jobbe med dette 
spørsmålet inn mot vårens jordbruksforhandlinger.  
 
 

ORGANISASJONSPROSESS 
Tidligere fylkesleder Oddvar Mikkelsen var medlem i orga-
nisasjonsutvalget i Norges Bondelag, som ble opprettet i 
desember 2017 på bakgrunn av at regionreformen med 
endret fylkesinndeling og sammenslåing av kommuner kan 
få konsekvenser for Norges Bondelags organisasjonsstruk-
tur.  
     Oddvar Mikkelsen deltok på flere møter i utvalget i 2019. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag ga på styremøte 12.-
13. desember 2018 uttale til organisasjonsprosessen i Nor-
ges Bondelag- omtalt i årsmeldinga for 2018. 
     Fylkesbondelagene mottok 30. januar 2019 organisa-
sjonsutvalgets endelige rapport til behandling i fylkeslage-
nes årsmøter. Endelige vedtak om forslagene og lovend-
ringer ble gjort på årsmøtet i Norges Bondelag i juni. 
     Møre og Romsdal blir ikke sammenslått med andre fylker 
som følge av regionreformen, men får noen endringer i 
kommunetilhørighet. Lokale Bondelags fylkestilhørighet 
følger fylkesgrensene.  

• Rindal kommune overført til Trøndelag 1. januar 2019. 

• Halsa kommune overført til Trøndelag 1. januar 2020. 

• Hornindal kommune i Sogn og Fjordane inn i nye Volda 
kommune 1. januar 2020, og blir da en del av M&R 

 

På styremøte 13. februar ble organisasjonsutvalgets endeli-
ge rapport drøftet, og styret ga sin innstilling til vedtak i 
fylkesårsmøtet. 
 

Fylkesårsmøtet 8. mars sluttet seg til styrets tilråding, og 
gjorde slikt vedtak: 

Fylkesårsmøtet tar forslagene fra organisasjonsutvalget 
til orientering. Møre og Romsdal Bondelag beholder da-
gens modell med 1 pr lokallag og 1 pr 100 medlemmer 
som representasjon fra lokallagene på fylkesårsmøtet, og 
beholder en nestleder og uendret antall medlemmer i fyl-
kesstyret. 

Dersom organisasjonsutvalget si tilråding blir gjennom-
ført, vil årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag at mini-
mumsrepresentasjonen pr fylke på årsmøtet i Norges 
Bondelag blir endret til seks utsendinger. 
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ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 
ble holdt på Lillehammer 5. og 6. juni. Utsendinger var 
foruten fylkesleder Konrad Kongshaug, Averøy, de årsmø-
tevalgte utsendingene Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, Petter 
Melchior, Norddal, Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, Marte 
Halvorsen, Halsa, Audun Skjervøy, Norddal og organisa-
sjonssjef Arnar Lyche (møtte som vara for Vegard Smenes).  
     Arne Magnus Aasen, Tingvoll, møtte som ordstyrer i 
årsmøtet.  
     ”Bondetinget” samlet 300 delegater og gjester. Lars 
Petter Bartnes, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt som leder. 
Tidligere fylkesleder Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble gjen-
valgt som ordfører i årsmøtet og møter da fast ved styre-
bordet i Norges Bondelag. Audun Skjervøy, Norddal, ble 
gjenvalgt som 3. varamedlem til styret. 
     Styremedlem Hilde Kjersem Kolberg holdt et engasjert 
innlegg om velferdsordningene, der hun utfordret Bondela-
get med tre punkt de spesielt må jobbe med. Fylkesleder 
Konrad Kongshaug løftet fram mjølkeproduksjonen. Nest-
leder Odd Bjarne Bjørdal foreslo at Bondelaget i lag med 
andre organisasjoner diskuterer ei eller annen form for 
produksjonsregulering eller kvote før neste års landbruks-
oppgjør for å få forutsigbarhet i lammeproduksjonen og på 
den måten få markedsbalanse og prisoppgang. 

Organisasjonsprosessen 
I forslaget fra styret i Norges Bondelag om organisasjons-
prosessen sto det: §9 om sammensetning av Norges Bonde-
lags årsmøte. Minimumstall for utsendinger endres til 6 for 
sammenslåtte fylker. 
     Møre og Romsdal Bondelag foreslo følgende ordlyd med 
begrunnelse om å ivareta distriktslandbruket: 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert påbegynte 
600 medlem over 3600. Alle fylkeslag skal likevel ha minst 
6 utsendinger. Dette gjelder både for sammenslåtte og 
ikke sammenslåtte fylker.  

     Forslaget fra Møre og Romsdal fikk 48 stemmer og ble 
ikke vedtatt. 

Omsetning og leie av mjølkekvoter 
I innkommet sak fra Telemark Bondelag om omsetning og 
leie av mjølkekvoter, ble et felles tilleggsforslag fra Hed-
mark Bondelag og M&R Bondelag vedtatt mot 63 stemmer. 
Styret i Norges Bondelag sitt forslag til vedtak ble vedtatt: 

Kvoteordningen for mjølk er et sentralt virkemiddel i 
norsk landbrukspolitikk. Kvoteordningen må utvikles på 
en måte som sikrer legitimitet og politisk støtte for ord-
ningen på lang sikt, og som samtidig gir tilstrekkelig forut-
sigbarhet for næringa.  

Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for 
mjølk, med særlig vekt på å øke andelen eid kvote blant 
aktive mjølkeprodusenter og å få ned kvoteprisene.  

Endringer av kvoteordningen vil få konsekvenser for den 
enkelte bonde. Dette må derfor vurderes nærmere og ses 
i sammenheng med endringer i forholdstall/evt nedskale-
ring av totalmengde kvote ifm bortfall av eksportstøtte.  

 

Tilleggsforslaget fra Hedmark Bondelag og Møre og 
Romsdal Bondelag som ble vedtatt var: 

Styret skal jobbe med konkrete tiltak for å begrense ut-
bredelsen av spekulasjon med mjølkekvoter. Styret skal ta 
med følgende forslag i sine vurderinger:  

• Fjerne muligheten for fremleie av mjølkekvote  

• Fjerne muligheten for kjøp av kvote hvis produsenten 
ikke er i aktiv drift. Det må kunne gis mulighet til å søke 
om dispensasjon for brukere som ønsker å starte opp 
mjølkeproduksjon innen en gitt frist etter kvotekjøp.  

• Inndra andel av kvote som ikke har vært produsert de 
siste fem åra – differansen mellom produsert volum og 
gjennomsnittlig kvotefylling i landet (94 % per nå). Der-
som det er leid kvote som ikke er produsert, er det den 
som skal inndras.  

• Sette begrensning for hvor lenge ei kvote kan sove/leies 
ut, slik at man ikke kan sitte på en produksjonsrettighet 
til «evig tid», uten å ta opp produksjonen igjen.  

• Den som har leid mjølkekvota har forkjøpsrett til leid 
kvote ved endt leieperiode.  

Deltakere fra Møre og 
Romsdal på årsmøtet i 
Norges Bondelag på  
Lillehammer 5.-6. juni: 
Foran fra venstre: Hilde 
Kjersem Kolberg, Fræna, 
Petter Melchior, Norddal, 
Marte Halvorsen, Halsa og 
årsmøteordfører Arne 
Magnus Aasen, Tingvoll. 
Bak fra venstre: organisa-
sjonssjef Arnar Lyche, 
Gjemnes, Karoline Hustad, 
Ørsta (advokat i Bondela-
get), Audun Skjervøy, 
Norddal, nestleder Odd 
Bjarne Bjørdal, Ørsta og 
fylkesleder Konrad  
Kongshaug, Averøy. 
(Foto: Norges Bondelag). 
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Næringskonferansen før fylkesårsmøtet samlet 175 deltakere på Alexandra Hotell i Molde (Foto: Arild Erlien) 

 

 
Pianist Arne Torvik og songar Herborg Kråkevik 

 

 
Møteleiar Kari Redse Håskjold og songar Herborg Kråkevik 

 

175 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det 8. mars kl. 10.00–16.00 næ-
ringskonferanse med tema bondekraft og skaparvilje med 
175 deltakarar i Bankettsalen på Alexandra Hotell i Molde. 
     Årets hovudtema var bonden - korleis utløyser vi krafta 
og skaparviljen i bønder? Det vart ei vellukka konferanse 
med godt fagleg og kulturelt påfyll for deltakarane. 
     Dette er den årlege møteplassen der heile landbruket i 
Møre og Romsdal samlast til dialog og inspirasjon, og er eit 
samarbeid mellom Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkes-
mannen, og inngjekk som ein del av faglaga sine fylkesårs-
møter. Felleskostnader til konferansen er dekka av Land-
bruksselskapet 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 Kari Redse Håskjold, Volda, tidlegare nest-
leiar i Norges Bondelag og Nortura. 
     Skodespelar og songar Herborg Kråkevik innleia om 
bonden og nomaden, eit umuleg par? I framføringa auste 
Herborg av sitt mangfald. Hun leste dikt, fortalte historier, 
imiterte og song nydeleg. I sum ei fantastisk oppleving. 
Arne Torvik frå Molde var hyra som pianist.  
     Nestleiar i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, tok for seg 
bondens gjerning. Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 
Kjersti Hoff, fokuserte på kva som motiverer bonden. 

 
Politikarpanelet frå venstre: Knut Flølo (Frp), Marianne Synnes (H), Tove Lise Torve (Ap), Pål Farstad (V), 

Liv Solemdal (MDG), Yvonne Wold (SV), Geir Inge Lien (Sp) og Steinar Reiten (KrF). (Foto: Arild Erlien). 
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Svein Arild Aae, Averøy, Kristine Skarbø, Stranda, Jan Erik Glåmen, Halsa, Ragna Kronstad, Sabima og Liv Sølverød, Tine 

 
     Tre lokale bønder beskrev situasjonen sett frå grasrota. 
Det var forskar, småskalaprodusent og mjølkebonde i 
Stranda, Kristine Skarbø, som fortalte om det å skape eit 
nytt fjordgardsliv: ost og sider, draum og røynd. Bonde og 
gründer i Halsa, Jan Erik Glåmen, ga forsamlinga ei usminka 
historie. Mjølkebonde i Averøy, Svein Arild Aae, snakka om 
oldemødre, forhasta stemmerett for kvinner og jord i hevd. 
     Kommunikasjonsrådgjevar i Sabima, Ragna Kronstad, 
fokuserte på samanhengen mellom biologisk mangfald, 
kulturlandskap, drøvtyggarar og bønder. Leiar i Tine Mas-
tittlaboratoriet iMolde, Liv Sølverød, fortalte den impone-
rande historia om etableringa av Mastittlaboratoriet. 
     Politikarar frå åtte politiske parti diskuterte korleis vi 
motiverer bøndene til innsats. Panelet besto av stortings-
representant Marianne Synnes (H), Ålesund, fylkestings-
representant Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, fylkestingsrep-
resentant Yvonne Wold (SV), Rauma, fylkesstyremedlem 
Liv Solemdal (MDG), Tingvoll, stortingsrepresentant Geir 
Inge Lien (Sp), Vestnes, stortingsrepresentant Steinar Rei-
ten (KrF), Averøy, tidligare stortingsrepresentant Pål Far-

stad (V), Kristiansund og fylkestingsrepresentant Knut Flølo 
(Frp), Vestnes. 
     Bondelagets fylkesleiar Oddvar Mikkelsen oppsummerte 
 

 
Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff 

(t.v.) og nestleiar i Norges Bondelag, Frøydis Haugen. 

 

TEMADAG OM EIGARSKIFTE 
40 unge og eldre bønder og familiemedlemmer deltok på 
ein nyttig og lærerik temadag om eigarskifte som Møre og 
Romsdal Bondelag arrangerte i Ørsta laurdag 16. mars. 
Rådgjevar Arild Erlien møtte som kursvert frå Bondelaget. 
     Bondelagets samarbeidsadvokat Ole Houlder Rødstøl 
sto ansvarleg for det faglege innhaldet. Denne gongen had-
de han og med advokatane Idun Krøvel og Roberto 
Bjøringsøy, som arbeider ved advokatfirmaet Øverbø Gjørtz 
sine kontor i Molde og Ørsta. 
     Ole Houlder Rødstøl er partnar i advokatfirmaet Øverbø 
Gjørtz i Molde og samarbeidsadvokat for Møre og Romsdal 
Bondelag. Han har særlege arbeidsområde knytt til genera-
sjonsskifte, generell forretningsjuss, odelsrett og skatt. Han 
har sjølv drive eigen gard med dyr i Molde. 
     Temadagen hadde ikkje som formål å setje deltakarane i 
stand til å gjennomføre eit eigarskifte på eiga hand med 
utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på regelverk 
for planlegging og gjennomføring av eigarskifte, og kva ein 
bør vere merksam på av økonomiske og menneskeleg om-

syn. Familiane må vere flinke til å samtale framfor eit eigar-
skifte. Rødstøl påpeikte at eit eigarskifte ofte er eit «skifte» 
i levande live, og då er kommunikasjon det viktigaste. 
     Målgruppe var alle som skal inn i eller er inne i ein eigar-
skifteprosess. I mange familiar deltok begge generasjonar 

 
Innleiarar f..v. advokatane Roberto Bjøringsøy, Ole 
Houlder Rødstøl og Idun Krøvel. (Foto: Arild Erlien). 
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LEDERMØTET 
ble holdt i Averøy og Kristiansund fredag 15. og lørdag 16. 
november, og med overnatting på Thon Hotel Kristiansund. 
     Totalt deltok det 54 personer. Av disse 36 tillitsvalgte fra 
21 lokale bondelag, 8 tillitsvalgte fra fylkesstyret/ vara, 4 fra 
fylkeskontoret, leder i valgnemnda, årsmøteordfører og 4 
innledere/gjester.  
     11 lokale Bondelag stilte med to eller flere deltakere, 
totalt 17 personer ekstra. Som en viktig del av Bondelagets 
satsing på tillitsvalgte på alle plan i organisasjonen, oppmo-
det fylkeslaget alle lokale Bondelag om å møte med så 
mange styremedlemmer som mulig. Kostnader ved ekstra 
deltakelse fra lokallagene utover en deltaker dekkes av 
Aktive Lokallagsmidler.  
     Det var frammøte med lunsj på Bjartmars Favorittkro på 
Kårvåg. Fylkesleder Konrad Kongshaug ønsker velkommen 
til hjemkommunen Averøy.  
     Fredag ettermiddag var avsatt til to interessante gards-
besøk i Averøy, før ledermøtet fortsatte på Thon Hotel 
Kristiansund fredag ettermiddag og lørdag fram til lunsj. 

To gardsbesøk 
Første gardsbesøk var hos fylkesleder Konrad Kongshaug. 
Han orienterte om gardsdrifta og beiting, og ga omvisning i 
fjøset. Han har bygd fjøs for storfekjøttproduksjon som 
rommer om lag 100 mordyr med påsett. 
     Hos far og sønn Finn Roger og Frank Erik Trodal var det 
fokus på fornybar energi og solceller. Låvetaket er dekket 
med 500 m2 solcellepaneler. Anlegget tatt i bruk i januar 

2018. De har 50 mjølkekyr i robotfjøs (Se bilde side 1) 
 

På hotellet i Kristiansund fredag ettermiddag orienterte 
prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i næringspo-
litisk avdeling i Norges Bondelag, Svein Guldal, om forny-
bar energisatsing og framtidig energibruk i landbruket. 
     Før middag fredag kveld fikk forsamlinga underholdning 
av elever ved musikklinja ved Atlanten videregående skole. 

Næringspolitisk program 
Lørdag startet ledermøtet med fokus på Bondelagets arbeid 
med næringspolitisk program for perioden 2020-2024. 
Fylkesleder Konrad Kongshaug innledet til diskusjon om 
framtidslandbruket sett fra Møre og Romsdal, mens styre-
medlem Norges Bondelag, John-Erik Skjellnes Johansen, 
Nordland, tok for seg samme tema sett fra Norges Bondelag 
     Deretter var det gruppearbeid om framtidslandbruket, 
etterfulgt av presentasjon og åpen diskusjon i plenum. 
     Møtet ble avsluttet med lokallagenes time og Åpen Post. 
 

 

John-Erik Skjellnes Johansen, Konrad Kongshaug 
og Svein Guldal (Foto: Arild Erlien).

 

  
Fylkesleder Konrad Kongshaug (t.h.) orienterte om drifta.               Finn Roger Trodal orienterte om solcelleanlegget 

https://www.bondelaget.no/kontakt-oss/styret-i-norges-bondelag/?entityuid=151680
https://www.bondelaget.no/kontakt-oss/styret-i-norges-bondelag/?entityuid=151680
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SAMLING FOR UNGE BØNDER 
Samling for unge bønder ble holdt fredag 8. og lørdag 9. 
februar på Smøla. Det deltok totalt 39 personer, av disse 32 
deltakere og 7 ansatte/tillitsvalgte fra arrangørorganisasjo-
nene Nortura, Felleskjøpet, TINE, Fylkesmannen og Bonde-
laget. Deltakerne kom fra Rindal i nord til Stranda i sør. 
Overnatting på Smøla Havfiskesenter. Buss fra Molde. 
     Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok organisasjonssjef 
Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
     Målet med samlinga er å etablere nettverk, både for 
unge etablerte bønder og for de som er på veg inn i 
næringa. I tillegg formidle relevant kunnskap om næringa, 
aktuelle saker, organisasjonene og det å være ung bonde. 
     Det var oppmøte og lunsj på Felleskjøpet Agri i Molde. 
Her orienterte regionsjef Atle Roset og salgs- og fagkonsu-
lent Åshild Tiller om Felleskjøpet og samvirket. På busstu-
ren til Smøla fortalte organisasjonssjef Arnar Lyche om 
landbrukskommunen Gjemnes. På bussen mellom fergekai-
ene på Tømmervåg og Sandvika fortalte ordfører Ingunn 
Golmen om landbruk og bygdemiljø i Aure. På Smøla sto 
leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Iversen, for guidingen. 
     Ved Smøla Produksjonslag SA på Frostadheia ga styrele-
der Odd Harald Solheim omvisning og orientering om det 
medlemseide samvirkeforetaket med 12 bønder som under 
merkevaren Smølagrønt produserer bl.a. Smølagulrot. 
     På Myrmuseet på Frostadheia ga styreleder Per Halse 
omvisning og fortalte historien om dyrking av myr. 
     Etter ankomst Smøla Havfiskesenter orienterte rådgiver i 
Nortura, Kristian Messel-Williamsen, om organisasjonens 
rådgivingstilbud og bygningsplanlegging. 
     Olav Håkon Ulfsnes snakket om «fra solceller på taket til 
markedsdiskusjon rundt styrebordet», om sitt engasjement 
i organisasjonene og om drifta av garden.. Han er mjølke-
bonde i Aure, medlem i konsernstyret i Nortura, og tidligere 
styreleder i N&R Felleskjøp og nestleder i Norske Felleskjøp. 
     Lørdag var det først gardsbesøk hos Elisabeth og Bjørn 
Sørli. De har forholdsvis nytt fjøs for norsk kvit sau. 
     Deretter gardsbesøk hos familiene Ole Wegard og Ole 
Sigbjørn Iversen. Sønn og far Iversen driver med kjøttpro-
duksjon og er aktive i grøntproduksjonsmiljøet. De opplev-
de at driftsbygningen brann ned og bygde fjøs på nytt. 
 

 
Per Halse (t.v.) Myrmuseet og Ole Sigbjørn Iversen 
 

 
Rådgiver i Nortura, Kristian Messel-Williamsen (t.v.) 
og leder i Smøla Bondelag, Ole Wegard Iversen. 
 

 

Odd Harald Solheim i Smøla Produksjonslag SA 

Deltakerne 
på samling 
for unge 
bønder  
8. og 9.  
februar 
2019  
samlet på 
kaia utenfor  
Smøla Hav-
fiskesenter 
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ØSTFOLDBØNDER BESØKTE M&R 
Fylkesstyrene og ansatte i Møre og Romsdal og Østfold var 
14.-16. oktober på rundtur med gardsbesøk og samtaler i 
Romsdal og på Nordmøre. Totalt deltok det 22 personer, 
med 11 personer fra begge fylkeslagene. 
     Det er tradisjon i Bondelaget for at fylkene besøker 
hverandre for å se, lære og høre om landbruket i andre 
deler av landet. Det er nyttig å se andre forhold og produks- 
 

 
Magnhild Slatlem forteller om mjølkeroboten. 

 

joner, da det kan være at fylkesbondelagene har ulike syn 
på deler av landbrukspolitikken. 
     Styreturen startet fra Molde 14. oktober med busstur 
gjennom Fræna, kort stopp på Ergan i Bud før turen gikk 
videre langs Atlanterhavsveien. I Averøy var det tre innlag-
te gardsbesøk: fylkesstyremedlem Vegard Smenes (båsfjøs, 
myrdyrking), hos fylkesleder Konrad Kongshaug (storfe-
kjøtt, beiting) og hos mjølkebonde Magnhild Slatlem.  
     Overnatting på Håholmen, der det ble holdt egne sty-
remøter, samt fellesstyremøte. Mjølkekvoter og veien vide-
re, areal, klima og kanaliseringspolitikk ble bl.a. drøftet. 
     15. oktober besøk hos Tingvollost, der Kristin Waagen 
fortalte om det familiedrevne gårdsmeieriet, og ved Ting-
voll sol og bioenergisenter på Norsøk, der Ingvar Kvande 
orienterte om fornybar energi. Overnatting på Phillipshau-
gen Lodge i Øksendal i Sunndal.  
     16. oktober orienterte tidligere fylkesleder Oddvar Mik-
kelsen om situasjonen for småkraftnæringa, blant annet 
med en kort stopp ved et av flere småkraftverk i Øksendal. 
Deretter guiding og orientering om landbruket i Nesset, 
gjennom Eresfjord til Eikesdalsvatnet, og gardsbesøk i Vist-
dal, hos mjølkebonde John Helde og sauebonde Stein Ivar 
Bjerkeli. Vistdal Bygdekvinnelag sto for fantastisk kortreist 
hjortegryte til lunsj i grendehuset. 

  
Fra gardsbesøk hos Tingvollost og Kristin Waagen (t.h.)           Fra gardsbesøk hos mjølkebonde John Helde i Vistdal 

Fylkesstyrene og 
ansatte i Møre og 
Romsdal Bonde-
lag og Østfold 
Bondelag hadde 
mange nyttige 
landbrukspolitis-
ke samtaler og 
gardsbesøk i 
Romsdal og på 
Nordmøre 14.-
16. oktober. Her 
fra Håholmen i 
Averøy (Foto: 
Arild Erlien) 
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Sofaprat på FARM; Oddvar Mikkelsen (Bondelaget), Harald Volden (Mimiro) og Jan Øystein Aksnes (Agrilogg) 

 

WORKSHOP FARM 
Et sterkt fremoverlent landbruk i Møre og Romsdal kan bli 
bedre til å samarbeide med lokale og nasjonale aktører i 
andre bransjer. FARM er et samarbeid mellom Møre og 
Romsdal Bondelag, Ålesund kunnskapspark, hoppid.no, 
Momentium og Sparebanken Møre med tanke på ny næ-
ringsutvikling i skjæringspunktet mellom landbruk, teknolo-
gibedrifter, havbruk, oljerelaterte næringer med mer.  
     Planen er å gjennomføre fire møter i året, hvor tre er 
tilrettelagte arbeidsmøter med spesielt inviterte aktører, og 
en hovedsamling med konferanse og nettverksbygging i 
større skala. FARM skal utvikles til å bli et nettverk som skal 
fremme innovasjon i landbruket.  
     På planleggingsmøte for FARM 29. mai mellom Mo-
mentium, M&R Bondelag og Ålesund kunnskapspark (ÅKP) 
ble det bestemt å gjennomføre en idéworkshop i regi av 
ÅKP Idélab i den hensikt å få oversikt og innsikt i utviklings-
trekk og mulighetsområder mellom bønder og industri. 
     Idéworkshop og innspillprosess for konferansen FARM 
ble holdt i Ålesund 3.september. Over 30 håndplukkede 
ressurspersoner deltok, av disse 21 deltakere fra landbru-
ket i tillegg til 9 andre fra næringslivet i Ålesundsregionen.  
     Fra Bondelaget deltok fylkesleder Konrad Kongshaug, 
org.sjef Arnar Lyche og årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen. 
     Arrangementet ble delfinansiert av M&R fylkeskommu-
ne. Det er utarbeidet rapport med oppsummering av ho-
vedfunn fra idéworkshopen, bl.a. hvilke åpenbare samar-
beidsområder som kan ligge mellom landbruk og blå næring 
     Idéworkshopen kan oppsummeres i følgende hovedka-
tegorier: 1. Robotisering og automasjon, 2. Dyrevelferd, 3. 
Næringssirkulasjon, 4. Big data og kunstig intelligens, 5. 
Fornybar energi, 6. Nye vareveier, 7. Kortreist vs import 
(klima), 8. Forretningsmodeller, 9. Omdømme  
 

FARM - LANDBRUKSKONFERANSE 
Holdt andre året på rad i Øygardshallen i Giske 24. okto-
ber. Konferansen samlet 80 deltakere. Tema var dataflyt, 
næringssirkulasjon og nye salgskanaler 
     Arrangørselskapet Momentium hadde hovedansvaret, 
men M&R Bondelag var tett påkoblet. Medarrangører var 
også Sparebanken Møre, Tussa og Fylkesmannen. Det var 
innvilget tilskudd fra fylkeskommunen til gjennomføring. 
     Fra M&R Bondelag deltok: Konrad Kongshaug, Odd Bjar-
ne Bjørdal, Anna Håland Berget, Liv Borghild Hildre, Oddvar 
Mikkelsen, Arnar Lyche, Rose Bergslid. 

     Medlemmer i Bondelaget hadde gratis adgang til konfe-
ransen, da deltakeravgiften ble dekket av M&R Bondelag 
gjennom Aktive Lokallagsmidler. 
     Foredagsholdere var daglig leder Bazeat, Tor Kristian 
Stevik, forsker Nibio, Joshua Cabell, seniorforsker i Norsøk, 
Anne-Kristin Løes, daglig leder Innveno, Magne Løfaldli, 
sjef for forskning og innovasjon Mimiro, Harald Volden, 
gründer Agrilogg, Jan Øystein Aksnes, Vanylven, daglig 
leder i Gode Greier, Lisa Mari B. Anderson, Ulstein, bonde 
og driver av Tindemat frå Jogarden, Petter Velle, Sykkylven. 
     Konferansen var en møteplass for å koble ideer sammen, 
skape innovasjon og starte prosesser som kan gi resultater. 
     En så på mulighetene i å hente kunnskap og kompetanse 
fra andre bransjer og ny teknologi. Mørekysten er en smel-
tedigel av industrier, innovatører og produktutviklere, og i 
stor grad overførbart til landbruket. En så på mulighetene 
for å utvikle et fruktbart blågrønt samarbeid med industrien 
     Det er viktig for landbruksnæringen å synliggjøre mulig-
hetene for økt verdiskapning, ikke bare for bonden, men 
også for andre deler av næringslivet. Bonden kan gi næring 
til ukjente produkter og tjenester. Landbrukets utfordringer 
kan også være andres muligheter. 
 

INNOVASJONSFESTIVAL RAUMA 
Bondelaget var medarrangør av Innovasjonsfestivalen på 
Åndalsnes 12.-14. november. Nytt og etablert næringsliv fra 
alle bransjer var samlet. Org.-sjef Arnar Lyche i M&R Bon-
delag deltok i programkomiteen da det 13. november ble 
holdt to parallelsesjoner landbruk og reiseliv. 

• Landbruk og reiseliv hånd i hånd 
Med Romsdalen som case ble det holdt workshop for å 
trekke fram problemstillinger for reiseliv og landbruk. 
Romsdalen er kjent for sin skjønnhet. Skal kulturlandskapet 
holdes i hevd kreves det bønder og beitedyr i alle bygder. 
Innledere: Hvordan utvikler vi kulturlandskapsverdiene 
v/Rose Bergslid, rådgiver M&R Bondelag, Ung satsing 
v/Anna Berget, melkeprodusent Rauma, Effektivitet kontra 
kulturlandskapspleie v/Oddvar Mikkelsen, melkeprodusent 
i Surnadal. Samtale og diskusjon 

• Godt for turisten - godt for bonden? 
Reiselivet og landbruk? Hvordan drar vi veksler på hverand-
re? I fortsettelsen av workshopen ble disse tema tatt opp: 
Kreativ næringsutvikling v/Petter Melchior, geitebonde og 
lokalmatprodusent i Norddal. Vi har fokus på gjenbruk, 
kortreist og bærekraftig mat v/ Rannveig Nyheim/Mari 
Melbø Rødstøl fra Sødahlhuset. Hvilke muligheter skaper 
Nofence v/Oddvar Mikkelsen. Samtale og diskusjon 
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4.3 Jordbruksforhandlingene 
 

16. mai ble det enighet mellom staten, Bondelaget og 
Småbrukarlaget om ny jordbruksavtale.  
     Ramme: 1240 mill. kr., noe som gir en inntektsmulighet 
på 6,25 prosent eller kr 20.600 kr per årsverk i 2020. Til 
sammenligning får andre grupper 20.000 kr. 
     249 mill. kr er økte målpriser, 720 mill. kr er økte bud-
sjettoverføringer, 49 mill. kr er ledige penger fra 2018-
oppgjøret, 150 mill. kr er utvidet jordbruksfradrag og 72 
mill. kr er endret verdi av jordbruksfradraget. 

Viktige gjennomslag for næringa: 
• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper 

• Lanserer innovasjons og vekstprogram på frukt og grønt 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 

• Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk  

• Stimulerer til mer beiting i utmarka 
 

Fakta om krav og tilbud: 
Jordbrukets krav ble lagt fram 29. april. 
Statens tilbud ble lagt fram 7. mai. 

• Jordbrukets krav: Rammen på kravet er 1920 millioner 
kroner, hvorav 890 mill kroner er kostnadsdekning. Økte 
målpriser utgjør 249 mil. kroner og budsjettoverføringer 
1360 millioner kroner. Jordbruksfradraget utgjør til 
sammen 262 millioner kroner. Kravet vil gi en inntekts-
vekst på 31.000 kroner per årsverk, og en reduksjon av 
inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.  

• Statens tilbud: Tilbudet fra staten var på 1000 millioner 
kroner i ramme, noe som skulle gi fem prosent inntekts-
vekst. Det utgjør 16.500 kroner per årsverk. 

 

Telefonmøte 
7. mai kl 20.30-21.30 holdt telefonmøte med fylkesstyret 
og lokallagslederne om statens tilbud. Totalt 42 personer 
deltok. Fylkesleder orienterte. Alle som hadde ordet på 
telefonmøtet rådet Norges Bondelag til å gå i forhandlinger. 
 

Aksjonsplaner 
Bondelaget hadde aksjonsplaner. Materiell/plakater var 
distribuert fra Norges Bondelag til lokallagsledere i 2018, og 
var også tenkt brukt i år. 
 

Oppsummering i fylkesstyret 
På styremøte 29. 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: Viktig med forutsigbarhet i 
produksjonen for ikke å komme i overproduksjon, bl.a. 
vurdere kvoter for sau. Bra at vi fikk et godt oppgjør for 
frukt og grønt. Ikke fornøyd med resultatet i oppgjøret, 
men bra fikk avtale. Helheten gjorde at kunne skrive under 
en avtale. Har ikke makt - skal forhandle, men egentlig ikke 
noen å forhandle med, da resultatet er gitt hvis det blir 
brudd. På sikt kan landbrukspolitikken føre til at den går ut 
over distriktene - må forsterke kanaliseringspolitikken. 
Positivt med stimuli på beiting og utmark. 
 

 

Innovasjon Norge og bruk av neste 
års ramme 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 8. mai følgende innspill 
til Norges Bondelag: 
     Viser til side 98 i Statens tilbud – jordbruksforhandlinge-
ne 2019:  
     I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2016 ble det be-

stemt at Innovasjon Norge skulle få anledning til å gi tilsagn 

om støtte fra neste års ramme allerede inneværende år. 

Begrunnelsen for dette var at man da regnet med å få 

bedre planleggings- og byggeprosesser, herunder bedre 

avtaler med entreprenører og leverandører. I praksis har 

innovasjon Norge fått anledning til å bruke inntil 20 prosent 

av neste års ramme inneværende år. Innovasjon Norge viser 

til at ordningen har hatt minimal effekt ut over første året. 

Ordningen medfører uoversiktlig forhold knyttet til rappor-

tering med et tilnærmet nullsumspill av å låne foregående 

år og låne neste år. Statens forhandlingsutvalg foreslår på 

denne bakgrunn at ordningen opphører med virkning fra 1. 

juli 2019.  

     I Møre og Romsdal har det hele tiden vært stor etter-

spørsel etter investeringsmidlene og Innovasjon Norge 

melder at rammen for 2019 allerede er tilnærmet opp-

brukt. Når muligheten for å bruke av neste års ramme på 

svært kort varsel opphører, blir det uheldig bråstopp i 

mange pågående byggeprosesser. Samtidig sies det at den-

ne muligheten har bidratt til mer forutsigbar og fleksibel 

saksbehandling. Derfor rammer dette våre bruksutbyggere 

på en svært uheldig måte. Møre og Romsdal Bondelag  

ber partene i jordbruksforhandlingene å vurdere denne 

endringen på nytt. Og  

hvis den skal gjennom- 

føres er det helt nød- 

vendig med smidige  

overgangsordninger.  
 

MEDIESAKER 
• 26. april: Fylkesleder  

Konrad Kongshaug  
På NRK-TV M&R. 

• 26. april: Intervju  
med fylkesleder  
Konrad Kongshaug  
i Romsdals Budstikke 

• 26. april: Sak i Møre-Nytt og avisa Møre om gardsbesøk i 
lamminga hos nestleder Odd Bjarne Bjørdal. 

• 29. april: Styremedlem Marte Halvorsen på NRK-TV M&R 
om landbrukets krav. 

• 7. mai: Fylkesleder Konrad Kongshaug på NRK-TV M&R 
om statens tilbud. 

• 7. mai: Pressemelding fylkesleder Konrad Kongshaug: 
Skuffet over statens tilbud til bøndene 

• 8. mai: Leserinnlegg styremedlem Hilde Kjersem Kolberg: 
Bonde og småbarnsmor 

 
Bondebladet 9. mai 2019 
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Skuffet over statens tilbud til bøn-
dene 
Leder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad Kongshaug, er 
skuffet over statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Han mener 
det ikke gir bedre satsing på norsk matproduksjon på nors-
ke ressurser. Det er lite satsing på å opprettholde Vest-
landslandbruket og frykter at husdyrene sentraliseres. 
     Staten la 7. mai fram tilbudet i jordbruksoppgjøret 2019. 
Dette er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedpriorite-
ringene var et økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøn-
dene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk.  
     - Dette tilbudet opprettholder retningen mot større og 
færre gårdsbruk i sentrale områder i Norge. Vi registrerer at 
staten ikke følger oss på de fleste av strukturgrepene vi har 
tatt. Dette er grep vi mener er nødvendig for å bruke jorda 
over hele landet. Dette tilbudet gir ikke mye rom for reelle 
satsinger og videreutvikling, og det kan virke som om målet 
nå er å holde næringa flytende i samme retning som tidlige-
re, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad 
Kongshaug, som savner signal som gir positivitet og fram-
tidstro til den som vil ha jordbruket som sin arbeidsplass. 
     Han konstaterer at det er store sprik mellom jordbrukets 
krav og statens tilbud. Jordbruket krevde 1.92 milliarder 
kroner for å redusere inntektsgap, men tilbys om lag halv-
parten. Tilbudet fra staten har ramme på 1 milliard kroner. 
     - Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte 
kostnader det neste året.  Da gjenstår det ikke mye å bruke 
til satsinger og inntektsvekst. Det gir et utfordrende ut-
gangspunkt for veien videre, sier Kongshaug  
     Jordbruket la i sitt krav til rette for en inntektsøkning for 
bøndene på 31.000 kroner pr. årsverk. Dette ville redusert 
inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i 
samfunnet. I sitt tilbud legger også staten opp til en heving 
av inntektsnivået i næringa.  
     - Dette er en anerkjennelse av at inntektsnivået i land-
bruket må heves, men det legges inn altfor lite.  Samtidig 
forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener 
ikke er realistisk i 2020, sier han.  
     Kongshaug viser til at KrFs inntog i regjeringa, med Olaug 
Bollestad som statsråd, har påvirket forventningene i 
næringa. Signalene fra statsråden fram til nå har gitt håp 
om at landbruk over hele landet skulle tillegges større vekt i 
praksis. Dette tilbudet medfører færre gårdsbruk i Møre og 
Romsdal og større gårdsbruk i sentrale strøk. Det er 
Kongshaug skuffet over. 

(Pressemelding Konrad Kongshaug 7. mai) 
 

 
Styremedlem Hilde Kjersem Kolberg sitt lesarinnlegg 

sto på trykk i mange aviser i mai.  
I juni tok ho opp saka frå talarstolen på årsmøtet i 

Norges Bondelag og fekk oppslag i Nationen 8. juni. 
 

Bonde og småbarnsmor 
1. april 2019 var ein merkedag for meg, for då starta min 
nye kvardag som bonde på heiltid. Med den følgde nye 
utfordringar, nye gleder og nye bekymringar.  
     Som småbarnsmor med born i barnehagen er ein godt 
kjend med rundar av diverse sjukdomar, og allereie på dag 
to i min nye jobb var eg heime med ei pjusk vesletaus. Det-
te var i grunn ikkje noko nytt, men kjensla eg hadde i krop-
pen var merkbart annleis no enn når eg var heime med 
sjuke born som arbeidstakar. Då visste eg at løna kom, det 
var eit nettverk av kollegaer som kunne ta over oppgåvene 
mine og ein del oppgåver kunne takast via heimekontor.  
     No er saka ganske annleis. Om eg ikkje kan på jobb, er 
det anten mannen min eller far min som må trå til. Ja, vi er 
heldige som er fleire om drifta, men drifta er av eit slikt 
omfang at den er avhengig av oss alle. Vi har også store 
økonomiske forpliktelsar pga investeringar som gjer det 
svært viktig å halde produksjonen oppe på same nivå, både 
i mengde og kvalitet.  
     Ved denne anledninga var vesletausa bra igjen etter ein 
dag, men det satt i gong litt tankar. Kva om ein av borna 
vert sjuke over ein lengre periode? Kva om eg eller pappa-
en, eller begge, må vere borte frå drifta i lengre tid? Vert du 
som bonde sjukemeldt, har du i dei fleste høve rett på til-
skot til avløysing ved sjukdom, for å kunne halde drifta i 
gang medan du er fråverande. Maksgrensa for dette tilsko-
tet er 365 dagar på tre år. Vert eit born sjukt og treng for-
eldra over ein lengre periode, er tilsvarande maksgrense 20 
dagar pr forelder pr år. Kva skal ein gjere etter at desse 20 
dagane er gått? Pleiepengane ein kan få frå NAV, dekkjer 
ikkje nødvendigvis kostnaden med avløysar. Dei som befinn 
seg i ein slik situasjon, bør sleppe den ekstra belastninga 
det er å uroe seg om ein har råd til å leige avløysar for å 
stelle dyra sine og drifte garden.  
     Eg meiner det er svært viktig å satse på velferdsordning-
ane framover for å sikre rekruttering inn i landbruksnæ-
ringa. Fleire satsar stort og har tunge økonomiske forplik-
telsar, og då treng vi den tryggleiken som velferdsordninga-
ne gjev oss. 
     Så kjære landbruksminister Olaug, sats på tryggleiken, 
sats på småbarnsforeldra, sats på rekrutteringa! 

(Lesarinnlegg Hilde Kjersem Kolberg 8. mai) 
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4.4 Informasjons- og utadretta aktiviteter 

 
 

ÅPEN GARD 
Det ble holdt tre Åpen Gard-arrangement i M&R i 2019: 

• 25. august: Surnadal Bondelag og Rindal Bondelag. 
Fugelsøya gard med Jo og Berit Fugelsøy i Øvre Surnadal 
som vertskap. 300 besøkende 

• 25. august: Molde Bondelag. Langhol Gård på Istad i 
Molde med Jorunn Gunnerød og Erling Tistel som vert-
skap. 600 besøkende 

• 8. september: Vestnes Bondelag: Øvstedal gard i Tres-
fjord med Lasse Brenna Øvstedal som vertsgard. I tillegg 
var naboene Bjarne Øvstedal med Stall Øvstedal og Rita 
Kjersem og Jon Petter Syltebø på Jakobsgarden med på 
arrangementet. 450 besøkende. 

Gjensidige Nordmøre og Romsdal støttet med kr 12.000 til 
annonsering av Åpen Gard  
     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. 
     Åpen Gård er landbrukets store familiearrangement, og 
Bondelagets viktigste døråpner mellom landbruket og res-
ten av befolkninga. Dette er dagen alle kan komme på 
gardsbesøk for å gjøre seg kjent med bonden, matproduk-
sjon og livet på garden. Det er lokale bondelag som sto bak 
de 120 arrangementene som ble holdt over hele landet i 
høst, og med god hjelp fra øvrige lokale landbruksorganisa-
sjoner. De siste årene har mange tusen besøkende over 
hele landet fått oppleve en hyggelig dag på en gjestfri gard, 
der en får sett litt av kvalitetene ved norsk landbruk. 
 

STAND PÅ DYRGODDAGANE 
Dyregod-dagane på Batnfjordsøra i Gjemnes ble holdt fra 
fredag 30. august til søndag 1. september. Arrangementet 
var det 11. i rekken. Bondelaget hadde stand. Arild Erlien 
møtte alle tre dager. M&R Bygdekvinnelag deltok på sam-
me stand lørdag og søndag. M&R Bygdeungdomslag var på 
stand fredag og Landkreditt lørdag. 
     Dyregod-dagane er et viktig ”ansikt utad” - arrangement 
for landbruket i Møre og Romsdal. Og i tillegg er arrange-
mentet samlende for næringa. Totalt var det 19.400 besø-
kende på tre dager. Skoleprosjektet med informasjon om 
landbruket fredag samlet over 450 skoleelever fra 10.-
klasser i mange kommuner. Interessen fra skolene for å 
delta var større enn det arrangøren kunne tilby. 
     Organisasjonssjef i Bondelaget, Arnar Lyche, ble i 2016 
valgt til styreleder i SUS Gjemnes, som arrangerer Dyregod-
dagane. SUS står for: Samarbeid – Utvikling – Skaparvilje 
 

FAGSEMINAR PÅ DYREGOD 
M&R Bondelag arrangerte fredag 30. august fagseminar om 
bygdeutvikling, ku-rap og matmakt på Dyregod i Gjemnes. 
     Fagseminaret satte fokus på at økonomiske tyngdelover 
styrer oss mot stadig større virksomheter med mer spesiali-
sering og stordrift. Grasbasert husdyrhold, som er distrikts- 
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Innledere på fagseminaret. Fra venstre: Vilde  

Haarsaker, prosjektleder i AgriAnalyse, Kari Gåsvatn, 
kommentator i Nationen og Stig O. Jacobsen, lokal 
investor og skogeier i Gjemnes (Foto: Arild Erlien). 

 
næring nummer en, får stor skyld for klimakrisen og store 
multinasjonale selskaper får mer og mer makt over maten. 
Alt dette er dårlige nyheter for distriktene, men vi som vil 
livberge oss i utkant-Norge stritter imot. 
     Vel 50 tillhørere fikk høre hvordan tre innledere så på 
mulighetene og hvilke svar de har på utfordringene:  
     Stig O. Jacobsen, lokal investor og skogeier i Gjemnes, 
sitt foredrag var om lokale investeringer, etter hjertet og 
hodet! Om historien og drivkraften. 
     - Klimadebatten er for smal, sa Vilde Haarsaker, pro-
sjektleder i AgriAnalyse og med fortid i Miljødirektoratet. 
Hun jobber med i dag klimagassutslippene i jordbruket. Hun 
var utfordret på temaet «Vårt grasbaserte husdyrhold har 
fått stempel som klimaversting! Hva gjør vi med det?» 
     Rindalingen Kari Gåsvatn, kommentator i Nationen og 
forfatter av sin nylanserte bok «Geriljahagen», pekte på at 
bonden og forbrukeren må ta tilbake makta over maten. 
Hun snakket om at når kapitalen bestemmer blir matpro-
duksjonen ikke bærekraftig! 
 

 
Deltakere på gårdsbesøk og bondelunsj 11. april på 
Skåla utenfor Molde. F.v.: fylkesleder i Bondelaget, 
Konrad Kongshaug, Yvonne Wold (SV), bonde Lasse 

Vikhagen Gjeitnes, kålkall Konrad Vikhagen Gjeitnes, 
Pål Farstad (V), Per Vidar Kjølmoen (Ap), 

Knut Støbakk (KrF), Kristin Sørheim (Sp) og  
Liv Solemdal (MDG) (Foto: Arild Erlien). 

 
Lasse Vikhagen Gjeitnes (t.v.) orienterer om drifta. 

 

FYLKESPOLITIKERNE PÅ  
GARDSBESØK OG BONDELUNSJ 
I forkant av jordbruksforhandlingene og kommune- og fyl-
kestingsvalget, inviterte Møre og Romsdal Bondelag fylkes-
politikere til gårdsbesøk og bondelunsj 11. april hos mjøl-
kebonde Lasse Vikhagen Gjeitnes på Skåla utenfor Molde. 
     - Hva er motivasjonen? Hva er viktig for at jeg skal lyk-
kes? Hvilke tilleggsverdier til melk og kjøtt genererer gårds-
drifta mi? Har gardsdrifta betydning for lokalsamfunnet? 
Dette var noen av spørsmålene vertskapet på garden og 
Bondelaget prøvde å gi svar på til de seks politikerne som 
deltok: Knut Støbakk (KrF), Giske, Kristin Sørheim (Sp), 
Tingvoll, Per Vidar Kjølmoen (Ap), Rauma, Yvonne Wold 
(SV), Rauma, Pål Farstad (V), Kristiansund og Liv Solemdal 
(MDG), Tingvoll. 
     Fra Bondelaget: fylkesleder Konrad Kongshaug, org.sjef 
Arnar Lyche, rådgiver Rose Bergslid, rådgiver Arild Erlien. 
     Etter omvisning og orientering i fjøset, ble det gode ori-
enteringer og diskusjoner rundt matbordet innendørs. Fyl-
kesleder Konrad Kongshaug presenterte Bondelagets prio-
riteringer i forkant av jordbruksoppgjøret. Han knyttet 
landbrukspolitikken direkte til det politikerne hadde sett og 
hørt om gardsdrifta til Lasse Vikhagen Gjeitnes. 
     Romsdals Budstikke og NRK radio og TV Møre og Roms-
dal var til stede. 
 

 
F.v.: Per Vidar Kjølmoen (Ap), Liv Solemdal (MDG), 
Lasse Vikhagen Gjeitnes, Yvonne Wold (SV), Arnar 

Lyche (Bondelaget), Konrad Kongshaug (Bondelaget), 
Richard Nergaard (Romsdals Budstikke), Pål Farstad 
(V), Knut Støbakk (KrF), Rose Bergslid (Bondelaget) 

og Gunnar Sandvik (NRK). (Foto: Arild Erlien). 
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Politikerbesøk i sauefjøset hos Odd Bjarne Bjørdal 
(t.v.), varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap), leder i 
Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, stortingsrepre-
sentant Fredrik Holen Bjørdal (AP) og fylkestingsrep-

resentant Yvonne Wold (SV) (Foto: Arnar Lyche). 
 

POLITIKERBESØK I SAUEFJØSET 
Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjør-
dal, tok 26. april imot politikerbesøk i lamminga på garden 
sin i Bjørdalen i Ørsta. Her fikk stortingsrepresentant Fred-
rik Holen Bjørdal (AP), fylkestingsrepresentant Yvonne 
Wold (SV) og varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap), gode 
samtaler og innblikk om næringa. 
     Det var Møre og Romsdal Bondelag som i forkant av 
jordbruksforhandlingene inviterte til gardsbesøk i lam-
minga. Også leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad og 
organisasjonssjef Arnar Lyche deltok på politikerbesøket. 
     Etter orientering og omvisning på garden, i fjøset og om 
produksjonene, gikk turen til seters. På selet ved Kvann-
dalsvatnet serverte Odd Bjarne og kona Rehab lunsj med 
hjemmelagde pølser. 
     I samtalene med politikerne tok Bondelaget opp flere 
aktuelle saker, bl.a. norsk mat på norske ressurser, hva vi 
gjør med overproduksjonen og kulturlandskapet. 
     Avisene Møre-Nytt i Ørsta og Møre i Volda var tilstede. 
 

 
Til seters: Foran: fylkestingsrepresentant Yvonne 

Wold (SV), varaordfører i Ørsta, Karen Høydal (Ap) 
og stortingsrepresentant Fredrik Holen Bjørdal (AP). 
Bak sauebonde Odd Bjarne Bjørdal og leder Hjørund-

fjord Bondelag, Knut Hustad (Foto: Arnar Lyche). 

 
Kjersti Fløystad Ellingsgård (t.v.) i samtale med land-

bruksminister Olaug Bollestad (Foto: Arild Erlien) 
 

BOLLESTAD MØTTE LAND-
BRUKET I MØRE OG ROMSDAL 
Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) møtte landbruks-
organisasjonene 5. september på Felleskjøpets møterom i 
Molde. Landbruk Nordvest, Felleskjøpet, Nortura, Tine og 
Bondelaget presenterte sine viktigste saker for statsråden. 
Den timelange dialogen ble svært nyttig for begge parter. 
     Landbruksminister Olaug Bollestad besøkte denne dagen 
Nordmøre og Romsdal. Hun var først på Tingvollost og 
NORSØK i Tingvoll, og deretter til Felleskjøpet i Molde. 
     Deltakere fra KrF: fylkespolitiker Victoria Smenes, land-
bruksminister Olaug Bollestad, ordførerkandidat i Molde, 
Svein A. Roseth og fylkesleder Randi Walderhaug Friisvoll.  
     Fra organisasjonene: Kjersti Fløystad Ellingsgård (Felles-
kjøpet), Wenche Ytterli (Felleskjøpet), Åshild Tiller (Felles-
kjøpet), Konrad Kongshaug (Bondelaget), Rune Sjåholm 
(Landbruk Nordvest), Arnar Lyche (Bondelaget), Olav Håkon 
Ulfsnes (Nortura), Bente Bjerkeset Solenes (Felleskjøpet), 
Brit Kari Hauger (Nortura), Marit Bjerkeset (Landbruk Nord-
vest), Nina Kolltveit Sæter (Tine), meierisjef Tine Elnesvå-
gen, Svein Arne Bjørgum og Arild Erlien (Bondelaget). 
     Fagkonsulent kraftfôr og plantekultur i Felleskjøpet 
Agri, Åshild Tiller, innledet med de klimatiske utfordringe-
ne i landbruket de siste årene. 
     Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad 
Kongshaug, Averøy, snakket om melkekvoter og den fore-
stående nedskaleringen av melkeproduksjonen. 
     Konsernstyremedlem i TINE, Nina Kolltveit Sæter, Sur-
nadal, tok opp risiko i forbindelse med at det fjernes melk 
fra Jarlsbergproduksjon, og prata litt rundt importvern. 
     Konsernstyremedlem i Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, 
Aure, utfordret på å få markedsbalanse på kjøtt. Han foku-
serte på overproduksjon, industriell overkapasitet, at få 
sterke kunder «dikterer» betingelser, klima og dyrevelferd. 
     Daglig leder i Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm, tok 
opp viktigheten beholde gode velferdsordninger for bonden 
     Kjersti Fløystad Ellingsgård, lokal tillitsvalgt i Felleskjø-
pet og leder i Molde Bondelag, fortalte om deres utford-
ringer som småbarnsfamilie og unge bønder. 
     Landbruksminister Olaug Bollestad ga uttrykk for at 
slike dialogmøter med tillitsvalgte i landbruksorganisasjo-
nene er ekstremt viktig for henne. 
     Det ble servert Alpeost fra TINE Elnesvågen, GILDE spe-
keskinke og Oskar Sylte Ananas- og Pærebrus. 
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POLITISKE KONTAKTER 
Møre og Romsdal Bondelag har også det siste året hatt 
mange politiske kontakter med politikere og partier, og 
flere møter og arrangement var direkte knyttet til kommu-
ne- og fylkestingsvalget. Foruten egne avtalte møter, er 
fylkesstyret og kontoret jevnlig i samtaler med politikere 
over telefon eller på e-post om aktuelle saker, både stor-
tingsrepresentanter, fylkespolitikere og ordførere. 
     3. januar var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, og Olav 
Håkon Ulfsnes og Lars Morten Rosmo fra Nortura på Ting-
vollost i møte med stortingsrepresentant Steinar Reiten 
(KrF), Averøy. Tema: markedsadgang og markedsregulering, 
og kjedenes markedsmakt kontra leverandørenes makt. 
     14. februar var fylkesleder Oddvar Mikkelsen, styremed-
lem Petter Melchior og organisasjonssjef Arnar Lyche i 
møte med Mørebenken på Stortinget. Bondelaget fikk 45 
minutter for å presentere aktuelle saker til drøfting. På 
styremøtet 13. februar drøftet styret innspill til tema som 
burde taes opp. Etter møtet med Mørebenken hadde Bon-
delaget møte med representanter fra SV på Stortinget. 
     21. februar hadde Bondelaget presentasjon av landbruk 
i Fræna kommunestyre. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
utfordret politikerne om viljen til å satse på landbruket i 
Vestlandets største landbrukskommune. Mange bønder var 
møtt opp som tilhørere. Fylkeskontoret sendte ut SMS til 

medlemmene i Bondelagene i Fræna og Hustad, der det ble 
oppfordret til at flest mulig bønder stilte opp på møtet.  
      8. mars ble det holdt næringskonferanse før fylkesårs-
møtet med tema bondekraft og skaparvilje med 175 delta-
kere på Alexandra Hotell i Molde. Her deltok politikere fra 
åtte politiske partier: stortingsrepresentant Marianne Syn-
nes (H), Ålesund, fylkestingsrepresentant Tove Lise Torve 
(Ap), Sunndal, fylkestingsrepresentant Yvonne Wold (SV), 
Rauma, fylkesstyremedlem Liv Solemdal (MDG), Tingvoll, 
stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp), Vestnes, stor-
tingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, tidligare 
stortingsrepresentant Pål Farstad (V), Kristiansund og fyl-
kestingsrepresentant Knut Flølo (Frp), Vestnes. 
     23. april var nyvalgt fylkesleder Konrad Kongshaug og 
organisasjonssjef Arnar Lyche i møte med fylkesleder Per 
Vidar Kjølmoen og fylkessekretær Jan Thore Martinsen i 
Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Bondelagets priorite-
ringer i landbrukspolitikken ble presentert og diskutert, 
blant annet var regelverket for melkekvoter viktig tema. 
     17. desember var fylkesleder Konrad Kongshaug og or-
ganisasjonssjef Arnar Lyche på møte fylkeskommunen på 
Fylkeshuset i Molde. Her møtte de nyvalgt fylkesordfører 
Tove Lise Torve og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik 
med orientering og drøfting av status og utfordringer for 
landbruksnæringa i fylket, forventninger til fylkeskommu-
nen på landbruksområdet og situasjonen for Gjermundnes. 

 

 
Petter Melchior (t.v.) og Oddvar Mikkelsen møtte 

Mørebenken 14. februar. (Foto: Arnar Lyche). 

 
Oddvar Mikkelsen med innlegg i  

Fræna kommunestyre 21 februar (Foto: Arnar Lyche) 

Sittende foran deltakerne fra KrF:  
fylkespolitiker Victoria Smenes, 
landbruksminister Olaug Bollestad, 
ordførerkandidat i Molde, Svein A. 
Roseth og fylkesleder Randi Wal-
derhaug Friisvoll.  
Bak f.v: Kjersti F. Ellingsgård (Felles-
kjøpet), Åshild Tiller (Felleskjøpet), 
Konrad Kongshaug (Bondelaget), 
Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), 
Arnar Lyche (Bondelaget), Olav 
Håkon Ulfsnes (Nortura), Bente 
Bjerkeset Solenes (Felleskjøpet), 
Brit Kari Hauger (Nortura), Marit 
Bjerkeset (Landbruk Nordvest), Nina 
Kolltveit Sæter (Tine) og meierisjef 
Tine Elnesvågen, Svein Arne Bjør-
gum. (Foto: Arild Erlien). 
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ÅNDALSNES AVIS 
Alle de politiske partiene i Rauma deltok på 

debattmøtet som Rauma Bondelag arrangerte på 
Raumadagen i Åndalsnes sentrum lørdag 22. juni. 

 

KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALG 
Kommune- og fylkestingsvalget med aktuelle aktiviteter og 
møter med politikere og partier var tema på flere fylkessty-
remøter. 
     Lokallag og fylkeslag er viktige for påvirkningsarbeidet av 
Bondelagets prioriterte saker mot politiske miljøer i kom-
munene og fylkene. Arealspørsmål/jordvern og andre for-
valtningssaker avgjøres lokalt. Fylkeskommunen sender 
årlig innspill til jordbruksforhandlingene. Politisk makt lokalt 
og i fylke kan derfor ha stor betydning i mange landbruks-
saker. Politisk press ”nedenfra” i partiene er en del av Bon-
delagets strategi for å påvirke landbrukspolitikken. Lokalpo-
litikeres kunnskap om landbrukets betydning og holdning til 
landbruk er avgjørende for å lykkes med denne strategien. 
     Lokallagene oppfordres derfor til å drive påvirkningsar-
beid overfor politikere og invitere seg selv til de nye kom-
munestyrer, eller arrangere tur, gårdsbesøk, matservering 
med nye kommunepolitikere. 
     På styremøte 23. september hadde styret oppsumme-
ring av kommune- og fylkestingsvalget og drøftet hvordan 
Bondelaget lokalt og på fylkesplan kan og bør følge opp 
politikere og partier i kommunene og i fylkeskommunen. 
Nytt politisk landskap 
Etter kommune- og fylkestingsvalget 9. september 2019 
kom det inn mange nye i kommunestyrene og blant de 47 
medlemmene av fylkestinget. Det ble også mange nye ord-
førere og varaordførere i kommunene. 
Fylkestinget: 
De 47 mandatene i fylkestinget 2019-2023 er slik fordelt: 
Ap 9 (-3), Sp 9 (+4), Frp 8 (+2), H 7 (-2), KrF 3 (-1), SV 3 (+2), 
Nordmørslista 2 (-2), MDG 2 (+1), V 1 (-2), Sunnmørslista 1 
(0), Uavhengig valgliste Sunnmøre 1 (0), Rødt 1 (+1). 
     Tove Lise Torve (Ap), Sunndal, blir ny fylkesordfører etter 
Jon Aasen (Ap, Vanylven. Per Vidar Kjølmoen (Ap), Rauma, 
blir ny fylkesvaraordfører etter Gunn Berit Gjerde (V), Ha-
reid. Ved konstituering var det inngått samarbeidsavtale 
mellom Ap, Sp, KrF, V, SV og MDG. 
Kommunene: 
Som følge av regionreformen og ny kommunestruktur fra 1. 
januar 2020 er det nå 26 kommuner i Møre og Romsdal 
mot 36 kommuner i 2015-2019. 
     Ny ordfører i 10 kommuner og gjenvalg i 16 kommuner. 
Antall ordførere i perioden 2020-2023: Sp 11 ordførere (-1), 
Ap 8 ordførere (-5), Høyre 2 ordførere (-5), KrF 1 ordfører 

(uendret), V får 1 ordfører (uendret), Frp 1 ordfører (uend-
ret), SV 1 ordfører (+1), Upolitisk 1 ordfører (uendret). 
     Sammensetningen viser at det er mange bønder, og flere 
lokale tillitsvalgte og ledere i Bondelagene, som har kom-
met inn som nye eller er gjenvalgt i de 26 kommunestyre-
ne. Tidligere fylkesledere og fylkesstyremedlemmer er ord-
fører eller varaordfører i sin kommune. 
 

NYE KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har også i 2019 oppdatert kommunebrosjy-
rene for dei 36 kommunane i fylket som Bondelaget har 
hatt nokre år med statistikk, lokale faktaopplysningar og 
presentasjon av næringa i kommunen. 
     Brosjyrene kan brukast ved presentasjon av næringa, 
m.a. overfor politikarar, media, andre grupper, utadretta 
arrangement som Open Gard, bygdedagar, 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 næ-
ringa ute. Tilbakemeldingar frå lokale bondelagsleiarar er at 
ein slik enkel foldar er fin måte å presentere næringa på. 
 

FYLKESBROSJYRE 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-
ket i Møre og Romsdal” er oppdatert i 2019. Brosjyra vert 
brukt i det kontinuerlege informasjons- og haldningsska-
pande arbeidet, og distribuert i brev til opinionsdannarar, 
alliansepartnarar, medlemmer og praktiserande bønder 
m.fl, og utdelt til media, og på møter og arrangement i 
fylkeslaget og andre sin regi. 
 

INTERAKTIV BROSJYRE 
Møre og Romsdal Bondelag fekk i desember i samarbeid 
med firmaet JS/Norge utarbeida interaktiv brosjyre om 
landbruket, som er lagt ut på hjemmesida her: 
https://www.visbrosjyre.no/moreogromsdalbondelag/Mail
View/  
 

MEDIAKONTAKT 
Fylkeslaget sender ut pressemeldingar, lesarinnlegg og 
informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement på 
e-post. Styret føler at landbruksnæringa og Bondelaget 
periodevis er interessant å følgje med og omtale av media. 
Fylkeslaget har god kontakt med og stadige førespurnader 
frå aviser og radio/TV. 
 

HEIMESIDE OG FACEBOOK 
På Bondelaget si heimeside 
www.bondelaget.no/moreogromsdal vert det heile tida lagt 
ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, pressemel-
dingar, lesarbrev, møtekalender, kurs- og møteomtale og 
andre artiklar frå fylkesbondelaget.  
     På Møre og Romsdal Bondelag si side på Facebook vert 
det lagt ut nyheiter og bileter. Vi har dei same redaksjonelle 
mål for Facebook som for heimesida: låg terskel, aktuelt, 
meldingskanal, info om møter og aktuelle saker. 

https://www.visbrosjyre.no/moreogromsdalbondelag/MailView/
https://www.visbrosjyre.no/moreogromsdalbondelag/MailView/
http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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4.5 Rovviltpolitikken 
 

 
 

Nestleder i M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, er 
rovdyrtalsperson i fylkeslaget. Rådgiver Atle Frantzen er 
kontaktperson på rovdyrsaker ved fylkeskontoret. 
     Bondelagene i Midt-Norge har etablert et felles Fagteam 
rovvilt – beitedyr for Sør-Trøndelag Bondelag, Nord-
Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag. Fag-
teamet består av en ansatt og en tillitsvalgt fra hvert fylke, 
fra Møre og Romsdal Odd Bjarne Bjørdal og Atle Frantzen. 
Fagteamet tar opp saker og oppgaver av felles interesse. 
     Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt 
med hver sin regionale rovviltnemnd med hovedansvar for 
forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Møre og Roms-
dal er i forvaltningsregion 6 sammen med Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag. Møre og Romsdal fylke hadde 1 medlem i 
rovviltnemnda 2016-2019, som var Frank Sve (Frp), Stranda. 

Rovviltnemnd 2019 – 2023 
På det nye fylkestingets samling i Geiranger 14.-16. oktober 
innstilte de 1 mannlig og 1 kvinnelig kandidat fra Møre og 
Romsdal til nemnda: Frank Sve (Frp), Stranda og Silje Alise 
Ness (Rødt), Sunndal. Det er Klima- og miljødepartementet 
som oppnevner medlemmer i nemndene.  
     Pr trykking av årsmeldinga i februar 2020 er rovvilt-
nemnda 2019-2023 ikke oppnevnt. 
     Skriftlige referater fra møtene i rovviltnemnda er sendt 
fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag. 
 

Møter og arrangement 
     7. januar ble det holdt møte om gaupe på Bondelags-
kontoret i Molde. Fylkesleder Oddvar Mikkelsen, nestleder 
Odd Bjarne Bjørdal og rådgiver Atle Frantzen deltok. Lars 
Erling Koksvik fra Tingvoll orienterte om prosjekt med bruk 
av video til gauperegistrering i Tingvoll. 
     8. januar ble det holdt rovdyrdemonstrasjon i Oslo. 
Nestleder Odd Bjarne Bjørdal og rådgiver Atle Frantzen, 
deltok. Arne Sandnes, Norddal, deltok som ordfører. Fak-
keltog mot rovdyrpolitikken fra Youngstorget til Stortinget 
samlet 12000 demonstranter. 
     14, januar ble det holdt regional rovdyrkonferanse i 
Valldal. Fra M&R Bondelag møtte Oddvar Mikkelsen, Odd 
Bjarne Bjørdal, Petter Melchior og Atle Frantzen. Ca 140 
deltakere. God deltakelse av bønder fra hele indre deler av 
fylket. Buss fra Nordmøre med 16 personer. Fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen var med i paneldebatten. 

     7. mars møtte Atle Frantzen på rovviltnemndas infor-
masjons- og dialogmøte i Stjørdal. Tema var bestandsregi-
strering av rovvilt, Bruk av forebyggende og konfliktdem-
pende midler i 2018.  
     8. mars var Atle Frantzen observatør på møte i rovvilt-
nemnda i Stjørdal. Fra Bondelagene i Midt-Norge møtte 
også Leif Hjulstad (Nord-Tr.lag) og Frank Røym (Sør-Tr.lag) 
     2. april var det møte i fagteam rovdyr og beitebruk for 
fylkesbondelagene i Midt-Norge, holdt på Bondelagskonto-
ret i Molde. Deltakere var nestleder og rovviltansvarlig i 
M&R Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, rådgiver i M&R Bonde-
lag, Atle Frantzen, nestleder og rovviltansvarlig i S-Tr.lag 
Bondelag, Frank Røym og rådgiver i S-Tr.lag Bondelag, Berit 
Sølberg. Ingen fra Nord-Trøndelag Bondelag deltok. 
     På møtet i Molde var det blant annet gjennomgang av 
status foran beitesesongen, det ble diskutert bruk av FKT-
midler, jerveforvaltningen var tema, og ikke minst hva som 
kan gjøres for å få bedre resultater i den ordinære lisensfel-
lingsperioden.  
     Møtet hadde besøk av Frank Sve (Frp), Stranda, som er 
Møre og Romsdals eneste representant i perioden 2016-
2019 i rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge. Likeså hadde 
deler av møtet besøk av Marianne Aas Halse og Astrid Bu-
set fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som begge innle-
det om aktuelle saker innen fagfeltet. 
     28. august var det åpent møte på Fylkeshuset i Molde 
om høring på endringer i rovviltforvaltningen. Atle Frant-
zen møtte for Bondelaget, der det også deltok fra Fylkes-
mannen, fra 10 kommuner, fylkeskommunen, Småbrukar-
laget, Sau og Geit, Jeger og Fisk, og Mattilsynet. 
     27. september var det møte i fagteam rovdyr og beite-
bruk for fylkesbondelagene i Midt-Norge på Bondelags-
kontoret i Trondheim. Atle Frantzen møtte for M&R Bonde-
lag. Øvrige deltakere var Audhild S Slapgård, Anne Marken, 
Leif Hjulstad, Erling Aas-Eng (styret i Norges Bondelag), 
Frank Røym, Atle Frantzen og Berit J Sølberg.  
     24. oktober møtte Atle Frantzen på møte i rovviltnemn-
da region 6 i Surnadal.  
     15. november deltok Atle Frantzen på konferanse beite-
ressurs, rovdyr og lokalsamfunn i Oslo.  
     25. november var fylkesleder Konrad Kongshaug og 
rådgiver Atle Frantzen på Åndalsnes i møte med Bondela-
get og viltnemnda i Rauma om jerveproblematikken. 

Deltakere på møtet i Molde  
2. april. F.v.: Nestleder og rov-
viltansvarlig i M&R Bondelag, 
Odd Bjarne Bjørdal, nestleder 
og rovviltansvarlig i S-Tr.lag 
Bondelag, Frank Røym, Astrid 
Buset og Marianne Aas Halse 
fra Fylkesmannen, rådgiver i S-
Tr.lag Bondelag, Berit Sølberg, 
medlem i rovviltnemnda, 
Frank Sve (Frp), Stranda og 
rådgiver i M&R Bondelag, Atle 
Frantzen. (Foto: Arild Erlien). 
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En mer samordnet og helhetlig  
jerveforvaltning 
Fylkesbondelagene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og 
Nord-Trøndelag sendte 19. februar felles brev til Klima- og 
miljødepartementet om en mer samordnet og helhetlig 
jerveforvaltning, undertegnet av rovviltansvarlig i M&R, 
Odd Bjarne Bjørdal, rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag, Frank 
Røym og fylkesleder i Nord-Trøndelag, Borgny Grande: 
 

Vi viser til at Rovdata fastslår at gjennomsnittlig bestands-
status for jerv over flere år har ligget vesentlig over be-
standsmålet.  
     Det er et overordnet mål å sikre at den reelle bestanden 
er mest mulig i samsvar med bestandsmålet. Dette har også 
Regjeringen tatt tak i i forbindelse med den nye regjerings-
plattformen, der det bl.a. blir fastslått at Regjeringen vil:  

• Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom 
rovvilt og beitedyr.  

• Styrke og bedre samspillet med de lokale fellings-
lagene for å sikre en god lokal forankring av jakta.  

• Vurdere å åpne for nye og mer effektive jaktmeto-
der for uttak. 

     Noe av bakteppet for dette er at det i noen grad har 
vært forsøkt å gjøre grep som kan bidra til å komme nærme 
bestandsmålet. Dette gjelder bl.a. prøveordningen med 
prosjekter for mer effektiv lisensfelling av jerv. (Kunstig lys 
på åte, kameraovervåkning, elektronisk overvåkning av 
fangstbås.) Det kan imidlertid ikke konkluderes at nevnte 
virkemidler har ført til økt felling av jerv i prosjektene. Mil-
jødirektoratet anbefaler å gjøre nevnte virkemidler perma-
nente. Stortinget har nå bedt Regjeringen om å sende et 
forslag om adgang til bruk av nevnte virkemidler på høring.  

Ut fra at det dermed fortsatt må forventes stort avvik mel-
lom bestandsstatus og bestandsmål for jerv, er det derfor 
fortsatt behov for  

• å se på nye virkemidler  

• å arbeide for en bedre samordning, effektivisering 
og utnytting av eksisterende virkemidler.  

     Når det gjelder det sistnevnte tar vi utgangspunkt i at 
følgende forhold er gjeldende i en del områder:  

• Det utføres et betydelig arbeid med tilsyn, fore-
byggende arbeid og dokumentasjon.  

• Stort tap av beitedyr over tid, gjerne dokumentert 
til rovvilt.  

• Tillatelser til skadefelling gir ofte negativt resultat.  

• Ordinær lisensjakt/åtejakt/bruk av bås gir kun unn-
taksvis resultat. 

     I tilfeller der hverken tillatelser til skadefelling eller li-
sensjakt gir resultater og det for øvrig legges ned et omfat-
tende arbeid med tilsyn, dokumentasjon, osv, mener vi at 
det i langt større grad enn i dag bør ligge automatikk i opp-
følging gjennom konkrete tiltak for uttak.  
     Vi mener derfor at når situasjonen er som beskrevet 
over, skal felling/uttak kunne utføres av SNO eller fellings-
lag allerede fra nyttår og at Miljødirektoratet må kunne gi 
SNO ordre om uttak også før 15.2. En relativt stor andel av 
totalt uttak blir allerede gjort av SNO. Dessuten kan dette 
føre til både tidligere og færre hiuttak. 
     Dette krever en bedre dialog mellom de relevante aktø-
rene. Vi ber derfor om en klargjøring av hva som skal til og 
at det lages retningslinjer eller rutinemessig gjøres vurde-
ringer slik at det i større grad går automatikk i felling/uttak 
når forhold og forutsetninger er som beskrevet. 
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Høring – 
endringer i rovviltforvaltningen 
På styremøte 21. august drøftet styret i Møre og Romsdal 
Bondelag forslag om endringer i rovviltforvaltningen. 
     Klima- og miljødepartementet hadde sendt på høring 7 
ulike endringsforslag som omfatter endringer i naturmang-
foldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, 
felling og fangst. 
     I sitt vedtak sluttet styret i M&R Bondelag seg til felles 
høringsinnspill for Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag 
Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag, se omtale under. 
 

I tillegg gjøres det eget vedtak der det presiseres at Møre 
og Romsdal Bondelag er imot forslagene til endringer i 
antall forvaltningsregioner og ønsker at dagens Region 6 
Midt - Norge beholdes. Møre og Romsdal Bondelag mener 
at ulempene ved å endre inndelingen av forvaltningsregio-
ner er klart større enn fordelene. Konsekvensene av fore-
slåtte endringer vil være at beslutningsnivået løftes ytterli-
gere bort fra de som er berørt av rovvilt. Rovviltnemndene 
vil bli ytterligere fremmedgjort når det gjelder lokale for-
hold. Regionreformen kan ikke være førende for inndeling-
en av forvaltningsregioner for rovvilt. Det meste av rovviltet 
i Møre og Romsdal har leveområder som grenser mot 
Trøndelag. Det er derfor naturlig for Møre og Romsdal å 
tilhøre dagens Region 6. 
 

Felles høringsinnspill fra  
fylkesbondelagene i Midt-Norge 
Generelt.  
Møre & Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og 
Nord-Trøndelag Bondelag vil med dette oversende en fel-
les uttalelse til framlagte forslag til endringer av natur-
mangfoldloven, rovviltforskriften og forslaget om utøvelse 
av jakt, felling og fangst.  
     Uttalelsen bygger på en gjennomgang i felles «rovdyr-
team», og påfølgende styrebehandling i de enkelte fylkes-
lag.  
     Bondelaga innenfor Rovviltregion 6 er meget kritisk til 
bakgrunnen for disse forslaga, intensjonen og konsekven-
sene for beitebruken i regionen, og svekking av lokal innfly-
telse i rovviltnemdene. Vi mener at forslagene har et ensi-
dig formål om å sikre rovdyrbestanden, har en klar sentrali-
seringseffekt som undergraver lokaldemokratiet, og ikke 
ivaretar nødvendig fokus på beitebruken og den tosidige 
målsettingen i rovviltforliket.  Naturmangfoldloven § 
     i har valgt å ta utgangspunkt i situasjonen for beiten-
æringa og landbruksproduksjonen innenfor vår egen re-
gion, men har selvfølgelig også lagt til grunn nasjonale prin-
sipielle og demokratiske normer i vår uttalelse som over-
sendes hovedorganisasjonen. 

Naturmangfoldloven § 17 annet ledd – Nødver-
gebestemmelsen 
Bruk av nødverge er pr. i dag relativt sjelden. En økende 
bestand av kongeørn med store tap av sau og rein i enkelt 
områder uten innvilgelse av fellingstillatelse kan endre 
dette mønsteret. Gårdbrukerne kan føle seg tvunget til å ta 
med våpen på sine inspeksjonsrunder, og det er viktig at  

 
Avisa SUNNMØRINGEN - fra regional  

rovdyrkonferanse i Valldal 14. januar 2019. 
 
 
nødvergebestemmelsen er klar og forståelig. Forslaget fra 
departementet anviser en mulighet til å nytte avliving som 
forebyggende ved et «pågående eller umiddelbart forestå-
ende angrep», men samtidig gis det begrensning i formule-
ringen «det å anses påkrevet på grunn av pågående eller 
umiddelbart forestående angrep» 
     Vi vil be Norges Bondelag i sin uttalelse være tydelig i 
behovet for bondens rett til å beskytte sine husdyr mot 
rovdyrangrep, og at loven ikke stiller urimelige krav til 
andre løsninger med mindre sikkerhet for varig løsning. 
Likeså må teksten, som tidligere nevnt, være forståelig og 
ikke innskrenke muligheten til felling av rovvilt som bevise-
lig angriper husdyr. 

Naturmangfoldloven § 26 b  –  Etablering av 
uavhengig rovviltklagenemnd 
Forslaget til oppretting av en uavhengig rovviltklagenemnd 
kunne under gitte rammer og betingelser vært et positivt 
tiltak. Det er imidlertid store svakheter ved framlagte for-
slag som gjør det vanskelig å støtte forslaget slik det er 
framlagt.  
     Forslaget om at KLD alene skal oppnevne og delvis ut-
forme mandatet gjennom forskrift til en uavhengig klage-
nemnd vil etter vår vurdering gi departementet en unik 
mulighet til å etablere et system som beskytter departe-
mentet mot politisk trykk fra opposisjonen og interesse-
grupper. Dette kommer også fram i forslaget; «For å sikre 
uavhengigheten og klargjøre at statsråden ikke er ansvar-
lig overfor Stortinget for nemndas avgjørelser, bør vedtak 
om etablering av klagenemnda treffes av Stortinget, det 
vil si ved lov. Departementet foreslår at nemnda reguleres 
i en ny § 26 b i naturmangfoldloven.»  Tilliten til KLD som 
forvalter av den todelte målsetningen i rovdyrforliket er 
meget svak hos landbrukets utøvere, og vi har ingen tro på 
KLD i sin utforming av mandatet vil ivareta beitenæringa 
sine interesser bedre enn hva de har vist tidligere.  Nytt 
sitat fra høringsnotatet; «Selv om det i noen sammenheng-
er kan være hensiktsmessig at departementet gir en kla-
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genemnd generelle instruksjoner om lovtolkning og/eller 
skjønnsutøvelse, mener departementet at hensynet til 
uavhengighet, tillit og legitimitet bør tillegges stor vekt» 
En uavhengig klagenemnd oppnevnt av et departement 
med så klare særinteresser vil aldri bli oppfattet som nøy-
tral og uavhengig, og vil ikke ha den tillit som er nødvendig.  
     Oversikten over antall og type klagesaker tydeliggjør at 
dette er en omfattende oppgave. Det vil kreve en betydelig 
administrativ ressurs som synes å skulle etableres sentralt. 
Hvordan, hvor og med hvilken kompetanse et slikt sekreta-
riat vil bli etablert er ikke anvist, og vi mener dette vil for 
kunne skape enda større avstand mellom næringa og be-
slutningstakere.  
     Vi mener at et slikt organ minsker mulighetene til å hol-
de en balansert diskusjon omkring rovvilt og beitenæring, 
og det svekker det lokale engasjementet. Et departement 
er anvist ansvar for forvaltning av rovdyr, men med en klar 
føring om ivaretakelse av næringsinteresse for beitebruk av 
utmarka. Det er ansvarsfraskrivelse og et forsøk på å kneble 
politisk debatt å flytte ansvaret for de vanskelige avgjørelse 
til et oppnevnt utvalg. 
     Sekundært mener vi det vil være viktig av Bondelaget å 
signalisere en balansert saksbehandling, håndtering og 
ansvarsplassering av denne saken mellom KLD og LMD i 
stedet for å bare å hente inn synspunkter fra LMD 

Rovviltforskriften §§ 4 og 5 – Antall forvaltnings-
regioner for rovvilt. 
Fra landbruksnæringen og beitebrukerne er tilbakemel-
dingene at rovviltnemda for rovviltregion 6 fungerer bra, og 
at forvaltningsområde har en naturlig grense. Dette gjelder 
både når det gjelder forvaltning av rovdyrbestand og gren-
ser for å sette av nødvendig beiteprioriterte områder. Næ-
ringens frustrasjoner og misnøye forvaltningsmessig er 
knyttet til direktorat og departementets håndtering av 
rovviltforliket, med en etter vårt skjønn klar prioritert av 
rovvilt, både i forvaltning og erstatningsspørsmål.  
     Rovviltnemnda har gjennom sitt arbeid vært lydhør for 
næringsinteressenes synspunkt, og dette gjelder beitebru-
ken både for sau og rein, og fattet balansere vedtak. Likeså 
har rovviltnemnda i sitt arbeid gjort grundige vurderinger 
om geografisk balansert belastning gjennom soneinnde-
lingen. En rokering av soknegrensene vil derfor sette dette 
arbeidet langt tilbake, og det vil kreve tid og det vil kunne 
skape nye interessekonflikter mellom næringsaktørene.  
     Forslaget slik det ligger i dag er etter vårt skjønn et for-
søk på sentralisering av beslutningsmakt, et forsøk på å gi 
direktorat og departement større innflytelse over de regio-
nale rovviltnemndene, og å flytte beslutningene lenger fra 
de berørte næringsinteressene. I dette konseptet ligger en 
styrking av dyreverninteressenes påvirkningsmulighet da de 
vil få færre arenaer å jobbe mot, som er en fordel for orga-
nisasjoner som har en sentralisert struktur. Forslaget vil 
sannsynligvis også bli applaudert av øvrige naturverninter-
essene som ikke sterk lokale forankring og ikke trenger å 
forsvare lokale konsekvenser som rammer enkeltmennes-
ker.  
     I et demokratisk perspektiv vil også en løsning som er 
beskrevet har store utfordringer ved valg av medlemmer til 
rovviltnemndene. Her skal partitilhørighet balanseres mel-
lom de forskjellig representerte fylker, geografisk vurde-
ringer skal tas hensyn til, næringsinteresse versus miljø-

interesser og det nemnda skal ha kjønnsbalanse. Det kan 
hevdes at det ikke blir flere fylker representert i rovvilt-
nemndene fordi det er færre fylker totalt, men de geogra-
fiske områder blir langt større innenfor hver region og like-
så interessemotsetninger. Likeså vil den geografiske av-
standen være utfordrende for hvilken kjennskap det enkelt 
medlem har til områder i rovviltregionen. Det vil være ut-
fordrende for et medlem bosatt i sørdelen av Trøndelag og 
kjenne til hvordan konfliktnivået mellom rovdyr og beite-
brukerne er på Evenes i Nordland. Likeså vil en geografisk 
utvidelse av rovviltregionene vanskeliggjør interesseorgani-
sasjonenes deltakelse i de forskjellige møter og arenaer 
hvor rovviltregionens arbeid diskuteres.  

3.4. Rovviltforskriften §§ 4 a og 6 – Felles be-
standsmål og arealdifferensiering for flere rov-
viltregioner 
Her foreslår KLD å dele de nasjonale mål for rovdyra i en 
sør-norsk gruppe og en nord-norsk gruppe. Delingen skal gå 
midt gjennom nåværende rovviltregion 6, det vil si Stjør-
dal/Meråker som er et av de områdene hvor det har vært 
størst tap av beitedyr. Departementet skriver videre i sin 
innstilling; "Rovviltnemnden skal utarbeide en regional 
forvaltningsplan for rovvilt. I forvaltningsplanen skal det 
etableres en geografisk differensiert forvaltning i regio-
nen, jf. forskriften § 1. I utarbeidelsen av den geografiske 
differensieringen skal rovviltnemnden samarbeide med 
tilgrensende forvaltningsregioner. Forvaltningsplanen skal 
vise hvordan rovviltnemnden vil prioritere midler til fore-
byggende og konfliktdempende tiltak innenfor regionen i 
tråd med prinsippet om en geografisk differensiert for-
valtning. Planen skal også gi anbefalinger om bruken av 
landbrukspolitiske og reindriftspolitiske virkemidler innen-
for regionen for å bidra til en samordnet virkemiddelbruk 
og reduserte tap og konflikter."  
     Dette betyr av innenfor «vår» rovviltregion skal vi forval-
te et eget bestandsmål samtidig som vi skal ta ansvar for 
det totale bestandsmålet for både den nord-norske målset-
tingen og den sør-norske målsettingen. Her er det ikke 
spådom å si at dette blir katastrofe, her er det bare å kons-
tatere at beitenæringa fra Selbu/Tydal til Nordlandsgrensa 
er dødsdømt.  
     I Nordland er det mål om en bjørneyngling. I 2017 og 
2018 ble det registrert 2 hannbjørner innenfor rovviltregion 
7 Nordland. I år er det registrert en bjørn Hattfjelldal/Grane 
på Helgeland og en bjørn i Evenes som ble skutt i førsten av 
juni. Hvordan skal regionen «vår» tilrettelegge for 4 bjørne-
ynglinger uten å utvide nåværende yngleområde i Namda-
len/Snåsa?   
Rovviltforskriften § 6 – Landbruksdirektoratet gis rett til å 
avgi uttalelse til regionale forvaltningsplaner for rovvilt. 
Bondelaga støtter forslaget om å likebehandle Landbruksdi-
rektoratet med Miljødirektoratet i å avgi uttalelse til regio-
nale forvaltningsplaner.  
     Vi mener i tillegg at KLD alene ikke kan overprøve vedtak 
i regionale rovviltnemnder, og eventuelle innsigelser på 
vedtatte forvaltningsplaner må komme som felles innsigel-
se fra KLD og LMD. 

Rovviltforskriften § 18 – Kommuners adgang til å 
klage på vedtak om felling av rovvilt. 
Bondelaga støtter forslaget. 
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4.6 Utvalgsarbeid, prosjekt og andre fagsaker 
 

 
 

BEITEPROSJEKTET 
Møre og Romsdal Bondelag fekk i 2013 innvilga midlar til eit 
treårig beiteprosjekt. Forprosjekt vart avslutta hausten 
2015. Eit treårig hovudprosjekt vart igangsett hausten 
2016, «bedre og økt beiting i Møre og Romsdal» og er i all 
hovudsak gjennomført som planlagt, men med nokre nød-
vendige justeringar undervegs. 

Styringsgruppe: Leiar Oddvar Mikkelsen (M&R Bondelag), 

Jorunn Kvernen (M&R Bonde og Småbrukarlag), Asbjørn 
Dahlen (TYR), Bjørn Tore Reistad (TINE), Brit-Kari Hauger 
(Nortura), Rune Sjåholm (Landbruk Nordvest), Turid Strøm 
(NORSØK), Geir Moen (Miljøvernavdelinga hos fylkesman-
nen), Frank Madsøy (Landbruksavdelinga hos fylkesman-
nen), Per Sæther (Norsk seterkultur. 
     Møre og Romsdal Bondelag har vore prosjekteigar og 
hatt prosjektleiaransvaret. Landbruk Nordvest og NORSØK 
har hatt ansvar for gjennomføringa. 

Prosjektet har bestått av tre delar: 
     1) Tilrettelegging og organisering for beiting med mjøl-
keku. Ansvar for gjennomføring er NORSØK v/Rose Bergslid 
og Landbruk Nordvest v/ Nina Iren Ugelvik.  
     2) Tiltak for betre kvalitet på kulturbeite/innmarksbeite, 
samt betre beiting på dyrka mark. Ansvar for gjennomføring 
er Landbruk Nordvest v/Jon Geirmund Lied. 
     3) Tilrettelegging og organisering av beiting i utmark, 
samt kartlegging av beiteressursar. Ansvar for gjennom-
føring er NORSØK v/Rose Bergslid. 
 

5. april var det avsluttande styringsgruppemøte i 

beiteprosjektet. På møtet vart prosjektrekneskap gjennom-
gått og godkjent, samt at resultata vart presentert. 
 

I april vart rapport, tips til mosjonskravløysningar til 
mjølkekyr, lagt ut på heimesider og sendt til interesserte: 

     Spekulerer du på korleis du skal klare å innfri mosjons-
kravet for mjølkekyrne i år? Eller allereie har ei løsning, 
men driv å vurderar å forbetre ho? Her er ein rapport som 
beskriv korleis 10 mjølkebruk i Møre og Romsdal har funne 
si løysing på kravet, som kan vere til inspirasjon for andre. 

     Rapporten er utarbeidd av Landbruk Nordvest og M&R 
Bondelag som del 1 i eit tredelt prosjekt kalla "Bedre og økt 
beitebruk i Møre og Romsdal". Prosjektet er no ferdig, kor 
blant anna denne rapporten gjerast tilgjengeleg for alle som 
søker inspirasjon for løysingar knytt til mosjonskravet. 
     Mosjonskravet på storfe kom i 2014 med krav til at stor-
fe (unntatt oksar over 6 måneder) skulle luftast minimum 8 
veker i året for lausdriftsfjøs og 16 veker for båsfjøs (til nød 
12 veker). Er fjøsen bygd før 1.1.2014 kan ein nytte lufte-
gard om ein ikkje har egna grasareal i nærleiken. Men er 
fjøsen bygd eller påbygd etter denne datoen skal dyra ha 
tilgang til å kjenne gras under klauvene. Dyra skal få lufta 
seg, så det er ikkje krav at dei skal hente hovudandelen av 
dagsrasjonen sin på arealet, men må ha mulighet til å gå på 
beiteareal. 
     Mjølkebruka rundt i fylket vårt er forskjellige og løysing-
ane til kravet er derfor også forskjellige. Ein har dermed 
ikkje noko fasit for ei løysing som vil fungere hos alle, då ein 
har ulike utfordringar knytt til f.eks. buskapsstørrelse, 
jordsmonn, vegkryssingar, arbeidskapasitet etc. Formålet 
med rapporten er å vise korleis 10 mjølkebruk i vårt fylke 
har funne si løysing og kva erfaringar dei har gjort seg til no. 
 

FAGTEAM REINDRIFT 
Norges Bondelag opprettet i januar 2019 fagteam reindrift, 
bestående av én ansatt fra fylkene Finnmark, Troms, Nord-
land, Trøndelag, Hedmark og Møre og Romsdal. 
     Rådgiver Atle Frantzen er Møre og Romsdal Bondelags 
representant i fagteamet. 
     Leder er advokat ved RJS, Karoline A. Hustad. Fra næ-
ringspolitisk avdeling deltar seniorrådgiver Toril Wikesland 
     Fagteam reindrift skal sikre informasjon- og kunnskaps-
utveksling relatert til de utfordringene som kan oppstå 
mellom reindrifts- og landbruksnæringen. Konfliktnivået 
mellom reindrifts- og landbruksnæringen varierer mellom 
ulike områder i landet, og det er i dag ikke et forum hvor 
erfaringer med konfliktdempende tiltak kan diskuteres. 
     Atle Frantzen har deltatt på flere telefonmøter i fag-
teamet i 2019. 

Presseklipp 
Bondebladet 
2. mai 2019 
om beite-
prosjektet.  
På bildet  
leder i Fræna 
Bondelag,  
Roger Håseth. 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13901684-1554282365/MMA/Bilder%20fylker/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Dokumenter/2019/Beiteprosjekt/norsoek-rapport-2-2019-beite-mosjonskravet-for-melkeku.pdf
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GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Norddal er Møre og Romsdal Bondelags 
medlem i Grøntutvalet Vest i 2019, som består av produ-
senter innen frukt, bær og grønt fra fylkesbondelagene i 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 
     Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbondela-
genes uttale til jordbruksforhandlingene. 
     Grøntutvalet for bondelaga på Vestlandet ved leder Kari 
Sigrun Lysne (S-Fj Bondelag), Knut Byrkjenes Hauso (Horda-
land Bondelag) og Audun Skjervøy (M&R Bondelag), sendte 
i august brev til styret i Norges Bondelag angående arbeidet 
og representasjon i utvalg for satsing på grøntsektoren. 
     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 fylkenes grønt-
kontakter som Norges Bondelag arrangerer. På grøntkon-
taktmøte 29. november i Landbrukets hus i Oslo var temaet 
Utvalget for innovasjon og vekst i grøntsektoren, avling- og 
markedssituasjonen, plantevern og tilbakemelding fra kon-
taktene. Leder i utvalget Anita Krohn Traaseth deltok. 
 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesmannen ved landbruksdirektør, som er leder, en repr, 
fra fylkeskommunen og fylkeslederne i de to faglagene 
utgjør styret for Landbruksselskapet i M&R. Fylkesleder 
Oddvar Mikkelsen er Bondelagets representant og nestle-
der i styret. 
     I vedtektene til selskapet står det om formål: «..er ein 
alminneleg stiftelse som skal arbeide til beste for landbru-
ket 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 levan-
de bygder med sterkt næringsliv og godt bumiljø». 
    Om oppgaver står det: «Landbruksselskapet forvaltar 
midlane i Fondet for framhjelp av jordbruket i Møre og 
Romsdal i samsvar med dette». 
     Landbruksselskapet har over 3 mill kroner på bankkonto. 
     På et møte 17. januar i Landbruksselskapet drøftet de en 
langsiktig strategi for bruk av pengene. Og blant annet 
vurdere om stiftelse er riktig organisasjonsform eller om 
det kan tas inn som legat under fylkeskommunen så man 
sparer revisorkostnader. Det vurderes også å sette en del 
av pengene på en låst konto med høyere rente. 
 

LANDBRUKSMØTET 
Fylkesleder Oddvar Mikkelsen og org.sjef Arnar Lyche del-
tok på Fylkesmannens landbruksmøte i Molde 24. januar. 
     Deltakere var tillitsvalgte, ledere og fagfolk som arbeider 
opp mot landbruksnæringa. Både faglaga, samvirkeorgani-
sasjonene, Norsk Landbruksrådgiving, Innovasjon Norge, 
Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen deltok.  
     Et nytt tiltak i Landbruksmeldinga for M&R fra 2017 var 
at «Landbruksmøtet» skal være den årlige møteplassen for 
landbruksnæringa i Møre og Romsdal for å diskutere stra-
tegi og samarbeid på tvers av organisasjonene. 
     Tema var: Sammen for dyra/dyrevelferdsprosjekt. Land-
bruk21/Grønn Forsking. Trender 2018 med analyse status 
og utvikling i landbruket M&R. Presentasjon av prosjekter. 

 
Faglagene i landbruket holdt 17. desember møte med 
ledelsen i fylkeskommunen på Fylkeshuset i Molde. 
Det var orientering og drøfting av status og utford-

ringer for landbruksnæringa i fylket, forventninger til 
fylkeskommunen på landbruksområdet og situasjonen 

for Gjermundnes. F.v: fylkessekretær Eli Sæther 
(Småbrukarlaget), fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap), 

regional- og næringssjef, Bergljot Landstad,  
ass. regional- og næringsjef, Eivind Vartdal Ryste, 

fylkesleder Konrad Kongshaug (Bondelaget),  
fylkesleder Stein Brubæk (Småbrukarlaget) og fylkes-
rådmann Ottar Brage Guttelvik. (Foto: Arnar Lyche). 

 
 

REGIONALT PARTNERSKAP FOR 
LANDBRUK 
I samsvar med tildelinga av fylkesvise BU-midler er Fylkes-
mannens landbruksavdeling pålagt å drøfte bruken av disse 
midlene med faglagene i landbruket; Bondelaget, Småbru-
karlaget 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 Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Ar-
nar Lyche møtte for Bondelaget på møte i regionalt part-
nerskap landbruk på Fylkeshuset i Molde 15. mai. Hoved-
sakene for møtet var: Nytt fra forvaltninga. Regionalt Byg-
deutviklingsprogram for Møre og Romsdal 2019 -2022 (med 
vekt på nytt Regionalt miljøprogram). Grønn forsking Midt-
Norge. 
     Fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Ar-
nar Lyche møtte for Bondelaget på møte i regionalt part-
nerskap landbruk på Fylkeshuset i Molde 5. november. 
Hovedtema var overføring av arbeidsoppgaver ved nyttår 
fra fylkesmannen til fylkeskommunen - om fylkeskommu-
nen som landbruksaktør. Andre tema var: Orientering om 
FMLA og hva som skjer, og om UT-midlene.  Orientering fra 
om ordninger og føringer, og om lokale prioriteringer skal 
prioriteres opp eller ned. Orientering om bruk av virkemid-
ler i Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og Fylkesmannen. 
Orientering om utvalgte kulturlandskap og verdensarvmid-
ler, SMIL og tilskudd til drenering, tiltak i beiteområder, 
konfliktdempende tiltak i rovdyrutsatte områder. Veteri-
nærvaktordninga. Orientering om skogordninger. 
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GJERMUNDNES 
Tidligere styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Anne 
Katrine Jensen, Gjemnes, er Bondelagets representant i 
skoleutvalget ved Gjermundnes videregående skole. Hun er 
leder i utvalget.  
     Fylkeslaget er gjennom tilsendte referat orientert om 
arbeidet i skoleutvalget. 
     I kontakt med politikere har Bondelaget gjennom året 
tatt opp situasjonen ved Gjermundnes og behovet for sat-
sing og investeringer ved skolen. Skolen har store utford-
ringer med et etterslep på nødvendige investeringer som 
står for tur. 
     I 2018 var det ikke flertall i fylkestinget da de behandlet 
investeringsprogrammet for skolebygg å flytte Gjermund-
nes v.g.skole oppover på prioriteringslista. Både fra skole-
utvalget og fra landbruksnæringa har det kommet advarsler 
mot å utsette vedtatt investeringsprogram. Store deler av 
bygningsmassen på skolen har for dårlig kvalitet. Det er 
behov 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 rekrutteringa til landbruksopplæringa i fylket. 
     I november ble det kjent at fylkesrådmann Guttelvik i sin 
innstilling til økonomiplan for Møre og Romsdal 2020-2023 
foreslår kutt for Gjermundnes videregående skole. 
     Møre og Romsdal Bondelag sendte 8. november ut leser-
innlegg i forkant av behandlinga i fylkesutvalget og fylkes-
tinget: 
 

Landbruksutdanninga i Møre og Romsdal 
må styrkes – ikke svekkes 
Bondelaget har i lang tid arbeidet for å styrke landbruksut-
danningen i Møre og Romsdal. Nå skjer det motsatte. I sin 
innstilling til økonomiplan for Møre og Romsdal 2020-2023 
foreslår fylkesrådmann Guttelvik dramatiske kutt for Gjer-
mundnes videregående skole.  
     Om lag en tredjedel av bøndene i Møre og Romsdal er 
over 60 år og siden årtusenskiftet er antall gårdsbruk i drift 
nesten halvert og over 70 000 dekar dyrkamark er tatt ut av 
produksjon. Det er mest i landet og tilsvarer nesten alt 
jordbruksareal i Fræna og Eide. Med andre ord - skal vi 
opprettholde matproduksjonen er det skrikende behov for 
å rekruttere nye bønder. 
     Det har skjedd en rivende utvikling i landbruket og det 
stilles stadig større krav til effektiv ressursbruk, økonomi-
styring, maskin- og teknologikunnskap, dyrevelferd, HMS 
med mer. Det er helt nødvendig å ha et utdanningstilbud 
som utruster framtidens bønder til å møte disse kravene. 
Slik er ikke situasjonen i dag. Blant annet har Bondelaget 
jevnlig påpekt behovet for oppgradering av fjøset på Gjer-
mundnes til dagens standard. Hvis fylkespolitikerne støtter 
fylkesrådmannens forslag om å bygge ned landbruksutdan-
ningen i fylket, tvinges fremtidens bønder ut av Møre og 
Romsdal for å skaffe seg nødvendig yrkeskompetanse. Det 
er en tendens vi ser allerede. 
     Høyst sannsynlig får Møre og Romsdal det tøffere fram-
over. Fylkene på alle kanter har slått seg sammen og vokst 
seg dobbelt så store og har styrket seg i drakampen om 
ressursene. En grunnleggende strategi må være å satse  

 
 
 
tungt på egen utdanning og kunnskapsutvikling. For som 
kjent – kunnskap er makt. Så snart vi prioriterer dette ned 
vil andre styrke seg på vår bekostning. Det holder ikke å 
bare være god i fotball. Møre og Romsdal må også prestere 
på andre områder. 

(Leserinnlegg 8. november v/ fylkesleder Konrad 
Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche) 
 
 

På styremøtet 11. og 12. desember var det drøfting og 
orientering om situasjonen ved Gjermundnes. Fylkesutdan-
ningssjefen hadde til fylkesutvalget 26. november og til 
fylkestinget 9.-11. desember lagt fram en rapport med 
tittel Omstilling 2020 - tilbuds- og skolestruktur, reduksjon 
av driftsnivå utdanning. 
     Her ble det påpekt at i forhold til elevtall, er dette en dyr 
skole å drifte og det er vanskelig å prioritere nødvendige 
investeringer. Et av tiltakene som har vært vurdert, men 
ikke fremmet i denne omgang, er derfor å legge ned skolen 
og å kjøpe plasser til de av elevene som ønsker å gå «grønt 
Naturbruk» i nabofylkene. 
     I rapporten var det lagt fram tall på årlige store potensi-
elle innsparinger på byggsida, både i reduksjon av utgifter 
til drift og vedlikehold, men også i reduksjon av framtidig 
investeringsbehov. Det ble presisert fra fylkesutdannings-
sjefen at disse forslagene ikke er med i forslag til vedtak, 
men mener det likevel er viktig kunnskap for fylkespoliti-
kerne å ha med seg. 
 

Fylkestinget 
Høyre foreslo på fylkestingstingssamlinga 11. desember at 
fylkestinget setter i gang et prosjekt for å utgreie hvordan 
fylket skal kunne utvikle et framtidsrettet videregående 
skoletilbud og eventuelt et fagskoletilbud rettet mot land-
bruksnæringa. Alternative lokasjoner skal være Gjermund-
nes eller Tingvoll. Problemstillinger som skal vurderes: 1) 
Tilgang til landbruksfaglig kompetanse, 2) Utnytting av 
eksisterende infrastruktur, 3) Investeringsbehov, 4) Framti-
dig rekrutteringsstyrke, 5) Driftsøkonomi.  
     Landbruksnæringa skal inviteres til å delta i utgreiinga. 
Rapporten skal være ferdig i løpet av april 2020. 
     Flertallet i fylkestinget var med på utredningen, men ville 
ikke være med på at det i forslaget ble nevnt alternative 
lokaliseringer. Denne delen av forslaget (lokalisering) fikk 
åtte stemmer og falt. 
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Fylkesstyrene i Østfold og M&R drøftet nedskalering av 
melkeproduksjonen på felles styremøte på Håholmen. 

 

NEDSKALERING AV  
MELKEPRODUKSJON 
På styremøte 21. august drøftet fylkesstyret Norges Bonde-
lags høringsnotat om nedskalering av melkeproduksjon. 
     Styret i Norges Bondelag skulle i september komme med 
sine tilrådinger overfor departementet, og ønsket innspill 
fra fylkeslagene innen 22. august. 
     Alle lokallagene i M&R fikk tilsendt saksdokument 18. juli 
med oppfordring om å komme med innspill innen 10. au-
gust. Det kom skriftlige innspill fra Averøy Bondelag, Hjø-
rundfjord Bondelag, Hustad Bondelag, Surnadal Bondelag, 
Rauma Bondelag, Aure Bondelag og Ørsta Bondelag. 
 

Fylkesstyret gjorde slikt vedtak som innspill fra 
Møre og Romsdal Bondelag: 
Grunnet utfasing av Jarlsberg og økende import forventes 
nedgang i melkemarkedet. Det må sikres at det ikke blir 
overproduksjon. Derfor er det viktig å redusere melke-
mengden tilstrekkelig med tanke på ventet utvikling i mel-
kemarkedet i de kommende år. Bøndene responderer raskt 
dersom det blir snakk om å øke melkemengden.  

• 100 prosent av nedskaleringen av 100 millioner liter 
skjer ved å redusere alle grunnkvoter prosentvis likt. 

• Alt melkekvotesalg fra 2020 må utkjøpes av staten til to 
tredjedeler av markedspris i hver kvoteregion, inntil 
markedet er i balanse.  

• Eksisterende leieforhold kan videreføres og fornyes, 
men ingen nye leieforhold kan inngås i nedskaleringspe-
rioden. Ved utkjøp av leid kvote har leietaker forkjøps-
rett til samme pris som staten.  

• Maks grense for utkjøp i hver region for å opprettholde 
melkeproduksjonen over hele landet. 

Vi foreslår at ei lignende ordning innføres også for geite-
melk. 
 

Bakgrunn: I januar 2016 vedtok Stortinget et bortfall av all 
eksportstøtte, som en følge av WTO-avtalen. Fra 1. juli 2020 
vil det ikke bli utbetalt eksportstøtte til Jarlsbergosten, og 
rundt 100 mill. liter melk blir overflødig i det norske marke-
det. I jordbruksoppgjøret 2019 ble partene enige om å 
utarbeide et opplegg for hvordan nedskaleringen skal gjen-
nomføres høsten 2019 med frist 1.oktober. 
     Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om 
en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter 
melkekvote. Denne ekstraordinære oppkjøpsordningen av 

melkekvoter skulle iverksettes 2. januar 2020. Det ble satt 
av 200 millioner kroner til dette utkjøpet. Resten av melke-
overskuddet skal reduseres ved forholdstall, altså at alle 
melkebønder får produsere prosentvis likt mindre melk. 
 

PRISREDUKSJON PÅ GEITMELK 
Styret drøftet på telefonstyremøte 28. januar skriv og reak-
sjoner fra frustrerte geitmelkprodusenter om at styret i 
TINE har vedtatt prisreduksjon på geitmelk. Forslagene til 
prisendring var ikke luftet for næringa gjennom de rådgi-
vende utvalgene. Det var heller ikke noen form for høring.  
     Styret vedtok at M&R Bondelag sammen med S-Fj Bon-
delag sendte følgende brev til styret i TINE SA om saka: 
     Styret i TINE har vedtatt å redusere differansen mellom 
prisen på kumelk og geitemelk med 20 øre per liter. Dette 
gjøres ved å redusere elitemelktillegget med 10 øre og 
tillegget for lavt innhold av frie fettsyrer med 10 øre. Sam-
tidig reduseres basisprisen på melk (både ku og geit) med 
10 øre og omsetningsavgiften økes med 6 øre per liter. 
Forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk for kvote-
året 2019 er satt til 0,94. For en geitebonde som leverer 
150 tonn melk betyr dette et samlet inntektstap på om lag 
135 000 kroner. I tillegg er fôrsituasjonen etter sommerens 
tørke vanskelig og mange har fått kraftig økning fôrkostnad 
     Forslaga til prisendring har ikke vært luftet for næringa 
gjennom de rådgivende utvalgene. Det har heller ikke vært 
noe form for høring mellom Tineeierne. TINE har fått 
mange henvendelser fra frustrerte geitebønder, men svarer 
i liten grad på spørsmålene som stilles. Det vises til urime-
ligheten i at kumelkprodusenter finansierer geitemelkpro-
dusenter og det vanskelige markedet for geitoster. 
     Geitenæringa har gjennomført en langvarig og kostnads-
krevende prosess for å øke kvaliteten på geitemelka. Det 
har en lykkes med og det er en forventning om at TINE skal 
greie å ta ut denne kvalitetsøkningen i økt salg av geite-
melkprodukter. Ellers er det mange som påpeker at TINE er 
ett selskap og at det blir feil å sette geite- og kumelkprodu-
sentene opp mot hverandre. 

• Sogn og Fjordane Bondelag/Møre og Romsdal Bondelag 
mener det er svært viktig med gode prosesser i forkant 
av vedtak som påfører enkeltbønder store økonomiske 
tap. TINE skylder geitemelkprodusentene en skikkelig 
forklaring. 

• Sogn og Fjordane Bondelag/Møre og Romsdal Bondelag 
liker dårlig at ku- og melkebønder settes opp mot hver-
andre. Det er to ulike produksjoner. Arbeidsmengde og 
ressursbruk per liter er vesentlig høyere for geitemelk 
enn for kumelk. 

• Sogn og Fjordane Bondelag/Møre og Romsdal Bondelag 
synes det er uheldig at nedjustering av pris skjer på god 
kvalitet og ikke på dårlig kvalitet. Kvalitet må lønne seg. 

• Geitemelka utgjør for Tine et lite volum og Sogn og 
Fjordane Bondelag/Møre og Romsdal Bondelag mener 
at det på den bakgrunn burde være mulig å ta seg tid til 
en bedre prosess. Slike endringer som slår så kraftig ut 
for den enkelte må være godt forankret, varslet i rimelig 
tid og bør skje i flere trinn. Da får bonden tid til å forsø-
ke å tilpasse kostnadene sine til nytt prisnivå. 

Oddvar Mikkelsen - Leder i M&R Bondelag 
Anders Felde - Leder i Sogn og Fjordane Bondelag 
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PELSDYRFORBUDET 
M&R Bondelag sendte 21. januar høringsuttale til Norges 
Bondelag, og også til Landbruks- og matdepartementet: 
 

Landbruks- og matdepartementet har i høringsnotat datert 
22. november 2018 gjort rede for forslag til ny lov som 
forbyr hold av pelsdyr. Forbudet begrunnes i at mink og rev 
er rovdyr med kort domestiseringshistorie sammenlignet 
med de fleste andre husdyr, og at de artstypiske behov ikke 
blir tilfredsstilt i dagens driftsformer. Videre skilles det 
mellom det å drepe dyr for mat og drepe dyr for å bruke 
pelsen. Det siste betegnes som en «ikke-livsnødvendighet». 
Hold av pelsdyr medfører belastninger på dyrene som ikke 
kan forsvares ut fra formålet med dyreholdet, oppsumme-
rer departementet. 
     Forbud mot pelsdyrhold får alvorlige konsekvenser for 
mange oppdrettere. Begrunnelsen for et forbud må være 
tydelig og godt dokumentert. Møre og Romsdal Bondelag 
mener begrunnelsen for forbudet mot hold av pelsdyr er 
svak og for dårlig underbygget. 
     Sett i forhold til sau, geit og ku er det riktig at pelsdyr har 
kort historie som husdyr for mennesker, men sammenlignet 
med for eksempel laks eller kalkun er det ikke slik. Adferd 
og trivsel hos mink og rev har fått stort fokus de siste årene 
og det har blitt forsket mye innen pelsdyretologi. Dødelig-
heten i pelsdyrproduksjonen er liten og det er lav sykdoms-
frekvens. Det er ikke dokumentert at dyrevelferden hos 
pelsdyr er dårligere enn dyrevelferden innenfor annet hus-
dyrhold. 
     I saksutredningen skilles det mellom mat som livsnød-
vendig produksjon og pels som ikke-livsnødvendig. Dette er 
en krevende grensegang. Hva med for eksempel laks, kyl-
ling og svin – som fôres i vesentlig grad med fôrråvarer som 
kan brukes som menneskemat? Er det «livsnødvendige» 
produksjoner? Hver enkelt husdyrproduksjon kan settes 
opp mot hverandre med argument om at de ikke er livs-
nødvendige i seg selv. Dette er en argumentasjon vi ikke 
kan akseptere. 
     Hvis det allikevel skulle bli et forbud vil pelsdyroppdret-
terne oppleve at driftsapparatet blir verdiløst over natta. 
Regjeringen foreslår 365 millioner i kompensasjon til pels-
dyrbønder, mens pelsdyrnæringa hevder det vil koste 2,3 
milliarder kroner å avvikle. Partene står svært langt fra 
hverandre og bør gjennomgå faktorene i fellesskap med 
mål om en bedre felles forståelse. Da først er det mulig å ha 
en konstruktiv dialog om erstatningsoppgjør. 

 
 

DRIVEPLIKT 
Etter at Bondelaget i lag med Småbrukarlaget høsten 2017 
sendte felles brev til kommunene, ordførere og jordbruks-
sjefer i fylket med oppfordring til å engasjere seg i økt fokus 
på driveplikt og jordleieavtaler, og med forslag til informa-
sjonsbrev til grunneiere og til jordleiekontrakt, var det 
mange politikere og kommuner som satte saka på dagsor-
den, ikke minst knyttet til tørkesommeren 2018. Det ga 
mange avisoppslag. 
     Også i 2019 har Møre og Romsdal Bondelag gjennom 
medieoppslag, møter i kommunene og i fylkeslagets møter 
med politikere merket at fokuset på driveplikt fortsatt er 
der. 
     7. februar deltok fylkesleder Oddvar Mikkelsen og sty-
remedlem Odd Bjarne Bjørdal på møte i Ørsta mellom 
kommunen, Fylkesmannen og Bondelagene i Ørsta om 
driveplikt. Deltakere var representanter fra Ørsta kommu-
ne, Volda kommune, Hornindal kommune, medlemmer i 
landbruksnemnda, M&R Bondelag, de lokale bondelagene 
og Fylkesmannen.  
     Det var innledninger ved fylkesleder Oddvar Mikkelsen 
og landbruksdirektør Frank Madsøy. Møtet var samstemt 
om at det skal taes grep for å gjøre innholdet i bu- og drive-
plikta kjent for grunneierne. Det skulle sendes ut brev til 
jordeiere i kommunene Ørsta og Volda. 
     I september kunne en lese i Møre-Nytt at det hadde 
vært bra respons på initiativet på å sende ut brev til alle 
jordeiere. Så langt hadde kommunen fått inn mange avta-
ler, de fleste avtalene var på ti år og skriftlige. 
     4. oktober hadde fylkesleder Konrad Kongshaug en pro-
grampost om «Bondelaget og landbrukskontorene» på 
samling i Molde for ansatte ved landbrukskontorene. Her 
tok han opp med kommunal landbruksforvaltning proble-
mene rundt det med leiekontrakter på jord og driveplikten, 
samt litt om utfordringene rundt det med beitebruk på 
innmark og utmark. 
     Fylkesstyret kommenterte i etterkant at det virker som 
Bondelagets fokus på driveplikt, boplikt og leiekontrakter 
begynner å synke inn hos stadig flere i kommunene. 
     I avisa Vikebladet kunne en også lese at landbrukskonto-
ret hadde sendt ut brev til 75 landbrukseiendommer i Ha-
reid med påminning om driveplikta. Dette også som en 
oppfølging av et enstemmig Hareid kommunestyre og ini-
tiativ fra ordføreren. De ser at mye mark i kommunen ikke 
blir drevet, det gror igjen. En ville sette krav om at jord-
bruksareal blir slått og beiteareal blir utnyttet bedre. Land-
brukskontoret ville også sende tilsvarende brev til jordeiere 
i Ulstein og Herøy. 
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HJORTEFORVALTNING 
I desember 2018 hadde M&R Bondelag og Landbruk Nord-
vest møte på Fylkeshuset i Molde med ansatte hos Fylkes-
mannen og fylkeskommunen for å diskutere et eventuelt 
hjorteprosjekt. Det var enighet om nødvendigheten av flere 
hjorteskaderegistreringer på dyrka mark rundt om fylket, 
og at Landbruk Nordvest i samarbeid med Bondelaget ar-
beider videre med å utforme en prosjektsøknad. 
     19. februar ble det holdt arbeidsmøte om hjortepro-
sjektet på Bondelagskontoret i Molde mellom org.-sjef 
Arnar Lyche i Bondelaget og Jon Geirmund Lied, Sverre 
Heggset, Gunn Randi Fossland fra Landbruk Nordvest. Mø-
tet drøftet hvordan Landbruk Nordvest best gjennomfører 
gode nok beiteskaderegistreringer. Budsjett og søknad 
skulle være ferdig til 1. april. 
     4. april var det møte hos Fylkesmannen for å avklare 
nærmere om finansiering. 

Prosjektbeskrivelse 
Bakgrunn: De fleste nyter godt av en stor hjortestamme, 

mens noen få tar kostnaden. Landbruk Nordvest og Møre 
og Romsdal Bondelag får stadig innspill fra medlem-
mer/lokallag om å gjøre noe med det økende hjortepro-
blemet. Dyktige bønder med sine grønne marker er som 
magnet på hjorten og beiteskadene som hjorten gjør på 
innmark påfører bønder store økonomiske tap. Dagens 
struktur i landbruket gjør at langt færre bønder får langt 
større skader enn før.  

Mål: Formålet med prosjektet er å bedre dokumentere 

hjortebeiteskader på dyrka mark, samt foreslå konkrete 
tiltak for å bedre ivareta landbruksinteressene i hjortefor-
valtningen.  

Gjennomføring: Det etableres 30 beiteregistreringsfelt 

hos 15 feltverter. Hos hver feltvert blir 1 felt etablert i gjen-
legg, og 1 felt i etablert eng. I det første prosjektåret anleg-
ges kun felt i gjenlegg. På hvert felt blir et lite areal gjerda 
inne med anleggsgrinder (tre stk. i trekant). Høsterute på 
0,5 * 0,5 meter – både innenfor og utenfor gjerdet. Gjerde-

ne skal stå kontinuerlig i heile forsøksperioden. Registre-
ringer 2 ganger per vekstsesong i 3 år.  
Avlingstapet hos hver enkelt feltvert skal beregnes med 
grunnlag i registreringene. Videre skal hjortebeitebelast-
ningen for området vurderes med basis i registreringene, 
samt ved å støtte seg til vårtellinger av hjort og innleverte 
sett hjort skjema.  

Kostnader og finansiering: Totalt kostnad kr 860.000 (for 

årene 2019-2021). Finansiering: Tilskudd fra Fylkesmannen 
kr 545.000, egeninnsats LNV kr 135.000 og egeninnsats 
feltverter kr 180.000. 

Oppsummering: Landbruk Nordvest søker om prosjekt-

midler til å gjennomføre et hjorteprosjekt og Møre og 
Romsdal Bondelag er aktiv medspiller. Følgende tiltak plan-
legges gjennomført: 

• Registreringer av beiteskader. For å kunne gjøre 
gode hjorteskade-takseringer trengs det mange 
enkeltregistreringer under ulike forhold, på ulike 
steder og til ulike tider for å få et bredt og tilstrek-
kelig sammensatt bilde av skadesituasjonen.  

• Avlingstap hos hver feltvert beregnes i fôrenheter 
og kroner.  

• Det utarbeides et forslag til hvordan regelverket i 
hjorteviltforvaltninga kan justeres/endres slik at 
landbruksinteressene blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 

AVSKYTING HJORT MÅ ØKES 
Styremedlem Vegard Smenes og organisasjonssjef Arnar 
Lyche i M&R Bondelag sendte 2. april brev til alle kommu-
nene i Møre og Romsdal, der de ber om at avskytingen av 
hjort må økes og poengterer viktigheten av en aktiv hjorte-
viltforvaltning. De skriver at hjortebeiteskader er et gjen-
nomgående tema fra Bondelagets medlemmer. - Hjorten 
påfører mange av våre medlemmer store økonomiske tap. 
Her er brevet som er sendt kommunene i M&R: 
Planlegging av årets jaktsesong er i gang og Møre og Roms-
dal Bondelag vil i den forbindelse poengtere viktigheten av 
en aktiv hjorteviltforvaltning. Hjortebeiteskader er et gjen-
nomgående tema fra våre medlemmer. Hjorten samler seg 
helst på godt drevne arealer for å beite på det beste graset, 
og det påfører mange av våre medlemmer store økonomis-
ke tap. 
     Ifølge «Forskrift om forvaltning av hjortevilt» skal for-
valtningen sikre bestandsstørrelser som fører til at hjorte-
vilt ikke forårsaker uakseptable skader og ulemper på andre 
samfunnsinteresser. Vi mener at hjortejakta, slik som den 
har foregått fram til nå, ikke oppfyller formålsparagrafen i 
forskriften. Flere av våre medlemmer har dokumentert at 
hjorten har beitet 30-40 prosent av avlingen. Det økono-
miske tapet i slike tilfeller blir stort og det går langt utover 
det som er akseptabelt for bonden. Antall felte hjort stiger 
år for år og dette må vi i fellesskap gjøre noe med. 
     På grunn av tørken i 2018 er fôrsituasjon anstrengt og vi 
anbefaler å øke avskytningen i bestandsplanene med 50 
prosent de nærmeste årene med virkning allerede fra i år. 
Samtidig ber vi om at terskelen for å tildele skadedyr er lav. 
Mange bønder er i en presset situasjon og det er en belast-
ning at hjorten spiser av det som skal bli vinterfôr. 

Med hilsen M&R Bondelag, Vegard Smenes – 
styremedlem og Arnar Lyche – organisasjonssjef 
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Møtet om klimasmart landbruk i Molde 25. januar samlet et 30-talls deltakere (Foto: Arnar Lyche). 

 

KLIMAARBEIDET 
Klimapolitikken har vært drøftet på de fleste styremøter 
siste året, i tillegg til egne møter og leserinnlegg i media. 
     På styremøtene 21. mars, 29. mai og 21. august var klima 
orienterings- og drøftingssak, og med gjennomgang av 
klimaplansjer fylkeslaget har brukt i ulike møter med orga-
nisasjoner og politikere. 
     På styremøtet 21. august var det også en gjennomgang 
og drøfting av klimarapporten fra FN (juli 2019), der det 
negative fokuset på rødt kjøtt fortsetter. 

I FNs ferske klimarapport presenteres utslippstall som 
medfører stor klimagevinst ved å erstatte storfe- og 
sauekjøtt med kylling og svin. Bondelaget har forpliktet 
seg gjennom klimaavtale med regjeringa til å kutte ut-
slippene fra norsk landbruk med 5 millioner CO₂-
ekvivalenter innen 2030. Det kan bli svært vanskelig å 
forsvare norsk grasbasert husdyrhold inn i framtida. 
Spesielt hvis vi får forbrukerne mot oss. 
Slik beregningsmodellene er utformet gir rask framfô-
ring og høy produktivitet stor klimagevinst. Derfor ar-
gumenteres det med at produksjonen av rødt kjøtt i 
Norge er mer klimavennlig enn den som skjer i mange 
andre land. 

Klimaplaner i fylkene 
I juni inngikk Bondelaget og Småbrukarlaget en klimaavtale 
med regjeringa. Partene forplikter seg til å redusere jord-
brukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-
ekv. fra 2021-2030. 
     Styret i Norges Bondelag har vedtatt at representantska-
pet skal behandle en plan for hvordan klimaavtalen skal 
følges opp på møte i slutten av mars 2020.  
     Det er nedsatt en referansegruppe som skal bidra til å 
utarbeide planen, gruppa består av Bjørn Gimming (leder), 
Margrete Nøkleby, Jan Idar Haugen og Konrad Kongshaug. 
Elisabeth Sæther er sekretær for gruppa. Oppstartsmøte 
var 8. november. Planen vil omfatte hele landbruket, her-
under hele Bondelagets organisasjon. Det er holdt møter i 
referansegruppa i januar og februar 2020. 
     På styremøte 11. og 12. desember orienterte fylkesleder 
Konrad Kongshaug om arbeidet i gruppa og om klimaplaner 
i fylkeslaga og lokallaga. 
 

MØTE OM KLIMASMART LANDBRUK 
Møre og Romsdal Bondelaget arrangerte 25. januar møte 
om klimasmart landbruk på Molde Fjordstuer for 30 delta-
kere, som var bønder, og rådgivere og ansatte i landbruket.  

 
Innledere på møtet 25. januar. F.v.: klimarådgiver i 
Norsk Landbruksrådgiving, Svein Skøien, rådgiver i 
Landbruk Nordvest, Sverre Heggset. prosjektleder 

Klimasmart landbruk, Tony Barman, seniorrådgiver i 
Norges Bondelag, Harald Velsand (Foto: Arnar Lyche) 

 

Fra Møre og Romsdal Bondelag deltok organisasjonssjef 
Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
     Tema var gode klimatiltak i landbruket samt presenta-
sjon av landbrukets klimakalkulator.  
     Bonden sitter med nøkkelen når landbruket skal reduse-
re sine utslipp av klimagasser. Derfor arrangerte Bondelaget 
en-dagers kurs i alle fylker om gode klimatiltak i landbruket 
og landbrukets klimakalkulator. Hva skjer politisk? Hva kan 
bonden gjøre for å redusere sine klimagassutslipp? Mulige 
tiltak for din gård?  

• Hvorfor klimaarbeid i landbruket? Harald Velsand, se-
niorrådgiver i Norges Bondelag 

• Hva kan jeg som bonde bidra med? Svein Skøien, kli-
marådgiver i Norsk Landbruksrådgiving 

• Faglige betraktninger om jorddyrking og klimagassut-
slipp. Sverre Heggset, rådgiver i Landbruk Nordvest  

• Diskusjon. Klimatiltak på kort og lang sikt 

• En presentasjon av landbrukets klimakalkulator. Tony 
Barman, prosjektleder Klimasmart landbruk 

 

MØTE MED ORGANISASJONER 
Organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid var 
7. mars i Oslo og i møte med Naturvernforbundet, Sabima 
og Fremtiden i våre hender. M&R Bondelag oppfordret 
organisasjonene til å bli mer kritiske til klimamodellene og 
kommunisere på en slik måta at klimatiltak stimulerer bon-
den. Det er bonden som er den aktive part i klimasaken. 
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FORESLÅR OVER 30 KLIMA-
LØSNINGER FOR JORDBRUKET 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for-
handler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jord-
bruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar over-
leverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument 
som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en 
liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbei-
det. Flere av tiltakene fanges i dag ikke opp i Norges offisiel-
le utslippsregnskap.  
     - Vi ønsker å få på plass en avtale som i sum skaper et 
enda mer klimavennlig jordbruk, og foreslår et bredt spek-
ter av klimaløsninger. For å oppnå resultater kan vi ikke 
begrense oss til få tiltak som skal passe inn i dagens ut-
slippsregnskap. Det skaper heller ikke realistiske forhand-
linger siden dette handler om biologiske prosesser, sier 
Oddvar Mikkelsen, leder i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Selv om vi i landbruket de siste årene har redusert våre 
klimagassutslipp, mener vi det fortsatt er forbedringsmulig-
heter ved tiltak som økt graskvalitet, effekter av avlsarbeid 
og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, kalking og 
redusert jordpakking, til utfasing av fossil energibruk.  

Klimakutt krever nye tiltak og virkemidler 
Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for avhenger 
også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige 
virkemidler. - Vi mener en klimaavtale for jordbruket må 
være fleksibel og inneholde mekanismer som gjør det mulig 
å ta i bruk ny kunnskap underveis i avtaleperioden.  

Vil inngå klimaavtale for bonden  
Det er viktig å skape forståelse for at biologisk karbonut-
slipp i en eller annen form ikke er direkte sammenlignbart 
med utslipp av fossilt karbon – som er et reint utslippsregn-
skap. 
       - All biologisk aktivitet gir utslipp av klimagasser og slik 
har det alltid vært. På den andre siden skjer det naturlige 
motreaksjoner som innebærer CO₂-binding, og spørsmålet 
blir hva er netto karbontap? Det er krevende å måle. En 
klimaavtale må være kunnskaps- og forskningsbasert, men 
nøkkelen til om landbruket greier å redusere sine utslipp 
ligger hos bonden. Da må vi velge tiltak og løsninger som 
bonden er motivert til og i stand til å gjennomføre, avslut-
ter leder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen. 

(Pressemelding Oddvar Mikkelsen 6. februar) 
 

FORBOD MOT NYDYRKING MYR 
14. desember 2018 la regjeringa fram lovforslag overfor 
Stortinget om å forby nydyrking av myr i Norge. Lovforsla-
get ble varslet i 2016 som en del av regjeringas budsjett-
enighet med Venstre og var på høring i 2017. Høringsrun-
den viste at et stort antall berørte kommuner og fylker 
understreker at faggrunnlaget er svært usikkert og at kon-
sekvensene i mange tilfeller vil bli for store for enkeltbøn-
der og større områder. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen sendte 21. desember 2018 
ut pressemeldinga «Regjeringas myrforbud overkjører 
kommune-Norge». Tidligere NIBIO-forsker Arne Grønlunds 
svarte med kritikk av Bondelaget i Nationen i januar. 
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen ga et svarinnlegg i Natio-
nen 15. januar til Arne Grønlund: 

Grønlund misforstår Bondelaget 
Tidligere forsker ved NIBIO, Arne Grønlund, hevder i Natio-
nen 11. januar at Bondelagets argumentasjon er ulogisk og 
at våre argumenter vedrørende ammekuproduksjon og 
forbud mot myrdyrking er selvmotsigende sirkelargumenta-
sjon. Han misforstår kanskje med vilje hva vi mener og 
hvorfor vi mener det. 
     Grønlund er selv forfatter av den NIBIO-rapporten som 
ligger til grunn for forslaget om å forby dyrking av myr. 
Denne rapporten og de politiske følgene av den har fått 
betydelig kritikk fra flere hold. Våre viktigste innvendinger 
er at klimaeffekten av myrdyrking er svært liten sett i for-
hold til f.eks effekten av nordmenns overdrevne bruk av fly 
og bil, og at det i rapporten er lagt til grunn uholdbare for-
utsetninger om at en svært liten del av myrarealene noen 
gang vil bli aktuelle å dyrke, slik at Grønlund konkluderer 
med at bare 12 av landets kommuner blir vesentlig berørt 
av et dyrkingsforbud.  
     Likevel protesterer altså 64 kommuner mot forbudet. 
Grunnen er at bønder er selvstendig næringsdrivende og 
det hjelper lite for en offensiv bonde i Fræna som vil utvikle 
sitt bruk at det er rikelig areal med mineraljord til dyrking 
andre steder i landet. Selv om det skulle stemme at det ikke 
trengs mer areal til grasdyrking i Norge totalt, så vil noe 
areal gå ut av produksjon et eller annet sted, og det er gode 
muligheter for at flere av de bøndene som kan tenke seg å 
øke sin produksjon når noen slutter har myrjord som sitt 
beste eller eneste alternativ til dyrking. 
     Vi motsetter oss forbud mot myrdyrking fordi det vil 
være en sterk begrensning av enkeltbønders utviklingsmu-
lighet og har relativt liten klimaeffekt. Vi har ingen ambisjon 
om å dyrke mye myr. Tvert om. De bøndene som har til-
gang på annen jord å dyrke vil normalt velge dette. 
     Når det gjelder ammeku kontra kjøttproduksjon basert 
på kalver fra melkekua så vil det ut fra dagens økonomiske 
rammer være lønnsomt for melkebonden å ha en høy ytel-
se og det trengs da færre kyr. Da vil ammekuas relative 
andel av kjøttproduksjonen øke forutsatt lik kjøttproduk-
sjon totalt. Dersom det skulle være vilje til å kompensere de 
økonomiske tyngdekreftene som drar melkebonden i ret-
ning høyere ytelse og dermed ekstensivere melkeproduk-
sjonen, vil det bli flere melkekyr og flere kalver og behovet 
for ammekyr vil gå ned. Det vil føre til redusert soyaimport 
og til økt behov for grasareal, og bekrefter dermed svakhe-
ten i Grønlunds egen forutsetning om at det ikke trengs 
mer areal. 
     Det vil videre gi høyere klimagassutslipp i melkeproduk-
sjonen (fra kuas fordøyelse) beregnet med de modeller som 
nå er i bruk. Kanskje litt lavere beregnet utslipp fra kjøtt-
produksjonen samlet sett, men med noe usikkerhet knyttet 
til lavere tilvekst på NRF enn på vanligste ammekurasene. 

(Leserinnlegg Oddvar Mikkelsen 15. januar) 
 

TEMAMØTE MYR PÅ TINGVOLL 
Møre og Romsdal Bondelag inviterte 10. januar Høyres 
stortingsrepresentant Vetle-Wang Soleim, Smøla, til møte 
om myrdyrking på Tingvoll. 
     Fra M&R Bondelag møtte fylkesleder Oddvar Mikkelsen, 
organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid. 
    NRK Møre og Romsdal hadde omtale, intervju og innslag. 



47 

 
Fra temamøte om myr på Tingvoll 10. januar.  

F.v.: Rådgiver i Landbruk Nordvest, Sverre Heggset, 
stortingsrepresentant for Høyre, Vetle-Wang Soleim, 
Smøla, rådgiver i M&R Bondelag, Rose Bergslid, fyl-

kesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, Forsker 
i NORSØK, Sissel Hansen og organisasjonssjef i M&R 

Bondelag, Arnar Lyche. 
 
     På møtet var det fokus på at å fjerne bondens mulighet 
for å dyrke myr er en stor inngripen i bondens råderett. 
Hele 35 prosent av den udyrka matjorda i Norge er myr. 
Usikkerheten om klimaeffekten av et forbud mot myrdyr-
king er stor. Et totalforbud vil ramme svært ulikt geografisk 
og svekke utviklingsmulighetene for mange enkeltbønder i 
vår region. Begrunnelsen for å ta et slikt grep må være 
tungtveiende og krystallklar. 
     Vetle Wang Soleim sa det er behov for å se nærmere på 
blant annet muligheten for å øke dispensasjonsadgangen. 
Et forbud vil være veldig alvorlig for bønder på Smøla. Vetle 
Wang Soleim var klar på at dette er en sak han vil engasjere 
seg i når den kommer til Stortinget. 
     Forsker Sissel Hansen, NORSØK, var kritisk til kunn-
skapsgrunnlaget som ligger til grunn for forbud. Hun orien-
terte om måling av klimagassutslipp fra jordbruksarealer. 
     Rådgiver i Landbruk Nordvest, Sverre Heggset, ga fagli-
ge betraktninger om jorddyrking og klimagassutslipp.  
     Fylkesleder Oddvar Mikkelsen satte det hele i perspektiv 
med å presisere at utslipp av klimagasser som følge av dyr-
king av ett dekar myr tilsvarer årlig utslipp fra en personbil. 
 

MANGE MEDIAOPPSLAG 
Forslaget om forbud mot myrdyring skapte stort engasje-
ment og mye mediaomtale i januar 2019. 
Bondebladet 3. januar hadde et helsides intervju med leder 
i Smøla Bondelag, Ole Wegard Gjøstøl Iversen, som var klar 
i sin tale: – Vi har kun myr. Hvis det kommer et forbud, 
stopper det framtida mi i landbruket. Jeg er 34 år, og ønsker 
å være i landbruket i hele min yrkeskarriere. 
 

I Nationen 8. januar ba fylkesleder Oddvar Mikkelsen, om 
at Venstre og KrF avlyser forslaget. Han påpekte et bønder 
får myrforbud, men ikke boligspekulanter. 
– Det er ingen logikk i eit forbod mot nydyrking av myr når 
det ikkje blir lagt opp til nokon avgrensingar i annan bruk av 
myr, seier Oddvar Mikkelsen. Bruk av myr til å bygge ut 
industri og bustader gir sterkast klimautslepp. Den typen 
bruk av myra har regjeringa ingen planar om å forby. Bruk 
av myr til matproduksjon i form av nydyrking vil regjeringa 
derimot forby. Det trass i at forslaget har svært usikker 
klimaeffekt. Det skapar sterke reaksjonar i jordbruksmiljøa. 
– Det er forskjellsbehandling ut frå kva formål ein skal bruke 
myra til. Regjeringa legg opp til ein annan standard for 
bustadspekulantar enn for oss som produserer mat. Det er 
urimeleg, seier Mikkelsen. 
 

Tidens Krav hadde i januar mange saker fra Smøla om myr-
forbund, med intervju både med Bondelaget og landbruks-
næringa i kommunen, ordfører og stortingsrepresentanter. 
 

Nationen skrev 26. januar at tidl. stortingsrepr. Pål Farstad 
(V) har entret myrdebatten. I et innlegg på sin facebookside 
skrev han: «Gjennom flere møter og dialog med represen-
tanter for Venstre både i regjering og på Stortinget har vi 
fått tilslutning til, og bekreftet, at det vil bli gitt unntak og 
dispensasjoner til bønder som har behov for å drenere mer 
myr for å sikre drifta. Det er altså ikke snakk om noe total-
forbud. Der det kan grunngis at det ikke er reelle alternativ 
til dyrking av myr vil det bli gitt dispensasjoner».  
     Tidens Krav skrev 26. januar om samme sak: – Det blir 
ikke snakk om noe totalforbud mot myrdyrking. Det sier 
Venstres Pål Farstad og Iver Nordseth som ønsker å beroli-
ge engstelige Smøla-bønder. De går ut og (bortimot) garan-
terer at det skal gis unntak og dispensasjon til Smøla-
bønder som har behov for nydyrking. 
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UTTALE TIL ENDRINGER I  
JORDLOVA 
Møre og Romsdal Bondelag sendte 1. februar innspill til 
Norges Bondelag til prop 39L endringer i jordlova om kli-
mahensyn ved nydyrking: 
 

Å forby nydyrking av myr har vesentlig større samfunns-
kostnad og vesentlig mindre samfunnsnytte enn det som 
legges til grunn for forbudet.  
     Det foreslåtte myrdyrkingsforbudet gjelder all myr. I 
praksis betyr dette at om lag 35 prosent av all dyrkingsjord i 
Norge går tapt. For svært mange bønder vil forbudet sette 
begrensning på egne utviklingsmuligheter, og det får kon-
sekvenser for motivasjon og satsingsvilje. Her i Møre og 
Romsdal ligger mange av de mest aktive jordbruksmiljøene 
i myrområder. Dette er en stor inngripen i råderetten over 
egen eiendom som krever en seriøs analyse av konsekven-
sene før et eventuelt myrdyrkingsforbud innføres.  
     I beregningsgrunnlaget for klimagassutslipp ved myrdyr-
king som er utredet av NIBIO er det kun utslippene av CO₂ 
og lystgass som er beregnet. Eventuelle reduserte metang-
assutslipp og karbonbinding er ikke tatt inn i beregningene. 
De vanligste myrtypene i Norge er næringsfattige og inne-
holder i lite nitrogen, og lystgassutslippene har sammen-
heng med gjødslingen og ikke med utslipp fra myrjorda. Det 
finnes ingen målinger av CO₂-utslipp fra myr i Norge. All 
rapportering baserer seg på standardtall fra IPCC eller teo-
retiske anslag fra NIBIO med utgangspunkt langtidsmålinger 
av myrsynking på forholdsvis dyp myr med høyt innhold av 
organisk materiale på Smøla.  
     I forslag til dispensasjonsadgang kan det ikke dispenseres 
fra forbudet på myr som er dypere enn en meter, og det er 
bonden som må dokumentere myrdybden. Denne grense-
gangen blir krevende å håndtere både for saksbehandlere 
og bønder og det vil skape behov/marked for en uavhengig 
tredjepart som kan dokumentere myrdybden på vegne av 
bonden. Og hva er estimert klimaeffekt av en slik begrens-
ning?  
     På et forsøksfelt på Hustad i Fræna har forskere og råd-
givere i NIBIO, NMBU, NORSØK og NLR over flere år målt 
utslipp av metan og lystgass fra tradisjonell grøftet myr og 
omgravd myr. Målingene viser til dels store utslipp av me-
tan på grøfta myr, mens det er svært lite på omgravd myr. 
På grøftet myr var det store punktutslipp av lystgass rett 
etter gjødsling mens på omgravd myr var utslippene mye 
mindre, men mer vedvarende. Hovedkonklusjon: Det er 
ikke mer lystgass og metan fra omgravd myr enn fra anna 
mineraljord. Omgravd myr må derfor defineres inn under 
begrepet «dokumenterte klimagassreduserende dyrkings-
metoder» i dispensasjonsregelverket. 
 

MYRHØRING I STORTINGET 
Organisasjonssjef Arnar Lyche i M&R Bondelag var sammen 
med bl.a. Smøla-ordfører Roger Osen og Smøla-bøndene 
Odd Harald Solheim og Ole Wegard Iversen på høring i 
Stortingets næringskomite 7. februar om forbudet mot 
nydyrking av myr. 
     Bondelaget mener regjeringas forslag om å forby nydyr-
king av myr er dårlig utredet og rammer distriktslandbruket 
i Norge. 

 
Myrhøring i Stortinget 7. februar. Innfelt Toril Wikesland 

(Norges Bondelag) og Odd Harald Solheim (Smøla). 
 

     Stortingets næringskomite holdt åpen høring om end-
ringer i jordlova (klimahensyn ved nydyrking) (Prop. 39 L 
(2018-2019)). Høringer er en vanlig del av saksbehandlingen 
som Stortinget gjør i komiteene, før innstilling til endelig 
behandling i Stortinget. 
     Høringen ble overført direkte på Stortingets nett-TV. 
     Deltakere i høringen, alle med fire minutter hver, var: 
Toril Wikesland (seniorrådgiver Norges Bondelag), Arnodd 
Håpnes (fagleder Naturvernforbundet), Kjersti Hoff (leder 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Are Johansen (rådgiver 
Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge), Arnar Lyche (orga-
nisasjonssjef M&R Bondelag), Roger Osen, ordfører, Odd 
Harald Solheim, styreleder, bonde og Ole Wegard Iversen, 
bonde (Smøla Kommune/Smøla Produksjonslag), Christian 
Steel (generalsekretær Sabima). 
     Etterpå var det felles spørsmålsrunde i 25 minutter, der 
stortingsrepresentantene stilte spørsmål til innlederne.  
 

BONDELAGET OG FORSKNING-
SAKER MED STOR RELEVANS 
FOR LANDBRUKET 
Fylkesleder og organisasjonssjef sendte 28. januar brev til 
styret i Norges Bondelag: 
     Deler av landbrukspolitikken blir utformet med basis i 
ulike forskningsrapporter. Derfor er det viktig at Bondelaget 
har ei aktiv rolle i prioriteringen av forskningsmidler. Hvilke 
fagområder og enkeltprosjekt skal prioriteres? Det kan 
være helt avgjørende for våre medlemmer. Både Bondelag 
og Småbrukarlag har en representant hver i styret for 
«Forskningsmidler over jordbruksavtalen» og i styret for 
«Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri», mens 
Norsk Landbrukssamvirke har en representant i sistnevnte 
styre. Slik sett har næringa avgjørelsesmyndighet. Allikevel 
kan det fra utsiden se ut som tilfeldighetene i for stor grad 
får rå. Et helt konkret eksempel er myrsaken.  
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     Det er forskningsmiljøet på Ås som har vært kunnskaps-
leverandør om myr og slik lagt det faglige grunnlaget for 
myrdyrkingsforbudet. Andre forskere arbeider med å utvi-
de/komplementere kunnskapen innenfor myrdyrking, men 
blir ikke prioritert for forskningsmidler. Rett før jul fikk vi 
vite at NIBIO – med Samson Øpstad fra Furuneset i spissen, 
fikk avslag på sin forskningssøknad om alternative drene-
ringsmåter. Til tross for at søknaden ble vurdert som svært 
god - den fikk hovedkarakter 6. Det var derfor andre hensyn 
som gjorde at søknaden ikke ble innvilget. Fagtemaet har 
svært høy aktualitet for vår næring. Forbudet mot myrdyr-
king slik det er tenkt gjelder all myr – fra 30 cm dybde, men 
det legges opp til en dispensasjonsadgang for myr som er 
grunnere enn 1 meter. En av i alt fire mulige grunner for å 
få dispensasjon knytter seg til om det er mulig å ta i bruk 
dokumenterte klimagassreduserende dyrkingsmetoder. I 
saksutredningen i forbindelse med høringen om myrdyr-
kingsforbudet ble det presisert at omgraving som klima-
vennlig dyrkingsmåte ikke er godt nok dokumentert. Det er 
knyttet stor usikkerhet til de foreliggende resultatene på 
grunn av få målinger og store variasjoner, er ordlyden i 
høringsnotatet. Med andre ord – det er skrikende behov for 
mer dokumentasjon. Allikevel har Bondelaget vært med å 
prioritere andre prosjekt foran, eller i iallfall ikke klart å 
overbevise de andre i styret om at dette er viktig nok å 
prioritere. Vi mener dette er svært uheldig. Møre og Roms-
dal Bondelag vedtok å støtte prosjektet økonomisk. Det 
samme gjorde Midt Norsk Landbruksråd. Etter det vi har 
fått vite var det også flere andre landbruksråd og fylkeslag i 
Bondelaget som gjorde det samme. 
     I Midt-Norge har vi gjennom prosjektet Grønn forskning 
hatt mål om å fremme forskningssaker med stor relevans 
for landbruket. I enkelte saker har næringa vært aktivt med 
helt fra idefase til ferdig søknad. Andre ganger har vi blitt 
involvert underveis. Slik sikrer vi god medvirkning fra 
næringa til beste for våre medlemmer. Kanskje er dette en 
arbeidsmåte som styret i Norges Bondelag skal vurdere 
nærmere? I det minste er det grunn til å vurdere om repre-
sentantene for næringa i større grad burde samkjøre seg 
mer før de møter i styrene. 
     Samson Øpstad er usikker på om NIBIO vil fremme søk-
naden på nytt. Det er krevende arbeid å skaffe til veie eks-
tern finansiering fra næringa, som er krav i slike søknader. I 
dette tilfelle om lag 2,5 millioner kroner. Neste søknads-
runde er 10. april. Grunnlag for eventuelt å søke på nytt er 
ordlyden i utlysningen og dessuten at Bondelag og næ-
ringen forøvrig signaliserer at vi vil stille oss bak.  
 

 
Fra møtet om bygningsplanlegging 21. juni. 

F.v: org-sjef Arnar Lyche, styreleder i Landbruk Nord-
vest, Inge Martin Karlsvik, ass. regional- og næringsjef 
i fylkeskommunen, Eivind Vartdal Ryste, daglig leder i 

Landbruk Nordvest, Rune Sjåholm, fylkesleder i  
Småbrukarlaget, Stein Brubæk, fylkesskogmeister hos 

Fylkesmannen, Åsmund Asper og fylkesleder i  
Bondelaget, Konrad Kongshaug (Foto: Arild Erlien) 

 

BYGNINGSPLANLEGGING 
21. juni ble det holdt møte om bygningsplanlegging i land-
bruket i Møre og Romsdal på Bondelagskontoret i Molde. 
Deltakere var fra Bondelaget, Småbrukarlaget, Landbruk 
Nordvest, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. 
     Fra M&R Bondelag deltok fylkesleder Konrad Kongshaug 
og organisasjonssjef Arnar Lyche. 
     Initiativ til møtet var tatt av M&R Bondelag. Bakgrunnen 
var at rådgiving i byggeteknikk i Landbruk Nordvest i mange 
år har gått med underskudd, og nå vurderer Landbruk 
Nordvest å legge ned eget rådgivningstilbud innen dette 
fagfeltet og heller kjøpe tjenester av trønderne.  
     I vårt fylke produseres en stor andel av melka fortsatt i 
båsfjøs og en tredjedel av bøndene er over 60 år. Jord-
bruksarealene ligger der de ligger og skal de holdes i hevd 
trengs det bønder i rimelig kjøreavstand fra dyrkamarka. 
Derfor er det helt nødvendig å holde opp antall gårdsbruk i 
aktiv drift. Skal vi få dette til vil det kreve storstilt oppgrade-
ring av driftsbygninger rundt om i fylket. Er det da fornuftig 
å fase ut fylkets egen kompetanse innen byggeteknikk og 
gjøre seg avhengig å få levert slike tjenester fra Trøndelag?  
     Møteagenda var et tilbakeblikk på bygningsplanlegging-
en i Møre og Romsdal, framtidig bygningsplanlegging i 
Landbruk Nordvest og åpen diskusjon. 

  
Fra fylkesårsmøtet på Hotell Alexandra i Molde 8. og 9. mars 2019 (Foto: Arild Erlien) 
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4.7 Andre saker 
 

 
 

SAMARBEIDSAKTIVITETER  
MELLOM 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. Dette varierer fra år til år etter-
som hvilke aktiviteter som er aktuelle. Av hensyn til avstan-
der og noe ulike samvirkeorganisasjoner, har M&R behov 
for å gjøre en jobb i tillegg utenom det regionale samarbei-
det som er etablert 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. 
 

 
Tine og Nortura er gode samarbeidspartnere når 
lokale Bondelag arrangerer Open Gard. Her fra  

Langhol Gard i Molde i august. (Foto: Arild Erlien) 

     Av aktiviteter i 2019 kan nevnes: Samling for unge bøn-
der på Smøla 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 sammen med samvirke 
på Dyregod i Gjemnes. Samarbeid og representasjon hos 
Fylkesmannen og fylkeskommunen. Samarbeid med sam-
virket om ulike prosjekter. Deltakelse på samvirkeorganisa-
sjoners årsmøter. Forvaltninga av Landbruksselskapet i 
M&R sine fondsmidler. 
 

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.  
     Norsk Landbrukssamvirke yter aktivitetsmidler hvert år 
og har økonomihåndteringen av de sju landbruksrådene i 
landet. Revisjon og vedtak av regnskapet fattes av styret i 
Norsk Landbrukssamvirke.  
     21. januar 2019 ble det holdt møte i Oslo for landbruks-
rådene. Oddvar Mikkelsen møtte som leder i Midtnorsk 
Landbruksråd. På møtet var det gjennomgang av organise-
ring, arbeidsprioritering og arbeidsmåter.  
     Midtnorsk Landbruksråd arrangerte lunsjseminar på 
TINE-meieriet under Matfestivalen i Ålesund 22. august. 

Årsmøte 
På årsmøtet 28. mai 2018 ble daværende fylkesleder i Møre 
og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen, Surnadal, valgt til 
ny leder i landbruksrådet. 
     Oddvar Mikkelsen gikk av som fylkesleder i Møre og 
Romsdal Bondelag på årsmøtet i mars 2019. I mai vedtok 
fylkesstyret at Oddvar Mikkelsen representerer M&R Bon-
delag i Midtnorsk Landbruksråd det kommende året i de 
verv og oppgaver landbruksrådet ønsker å velge han til. 

Den årlige samlingen 
for Unge Bønder er 
et samarbeid med 
samvirkeorganisa-
sjonene. Her fra 
Smøla-turen i  
februar 2019, der 
regionsjef Atle Roset 
(t.v.) og salgs- og 
fagkonsulent Åshild 
Tiller (sittende)  
orienterte om Felles-
kjøpet og samvirket. 
(Foto: Arild Erlien) 
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     17. oktober ble det holdt årsmøte Midtnorsk Land-
bruksråd i Stjørdal. Fra M&R Bondelag deltok fylkesleder 
Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar Lyche.  
Jørn Magne Vaag (TINE) ble valgt til ny leder etter Oddvar 
Mikkelsen, og Hilde Kjersem Kolberg, Fræna, ble valgt som 
ny nestleder, som representant fra M&R og fra Bondelaget. 

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. 
     Tidligere fylkesleder i M&R Bondelag, Oddvar Mikkelsen, 
er medlem i styringsgruppa for prosjektet Grønn Forskning 
2016 – 2019. 
     Fylkesleder Konrad Kongshaug deltok 24. september på 
møte om Grøn Forsking på Fylkeshuset i Molde. Åslaug 
Hennissen hadde tatt over som leder i Grønn Forsking Midt-
Norge (GF), og besøkte fylket. Deltakere på møtet fra Fyl-
keskommunen, faglagene, NLR, samvirket og Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal. 
 

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. 
     Petter Melchior møtte 23. mai på generalforsamling i 
Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS.  
     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. 
     Også siste året har styret drøftet hvordan vi skal bruke 
rollen vår som eier av Matfestivalen.  

Lunsjseminar 
Møre og Romsdal Bondelag bidro med markedsføring og 
deltakelse på lunsjseminar Måltidet i «Det Grøne Skiftet» 
under Matfestivalen i Ålesund 23. august. I samarbeid Den 
Norske Matfestivalen inviterte Midtnorsk Landbruksåd 
(MNL) fylkespolitikere og andre relevante organisasjoner til 
politikermøte på Tine Meieriet Ålesund. 
     Fra M&R Bondelag deltok fylkesleder Konrad Kongshaug, 
styremedlem Hilde Kjersem Kolberg, org-sjef Arnar Lyche 
og rådgiver Rose Bergslid. Tidligere fylkesleder Oddvar 
Mikkelsen møtte som leder i Midtnorsk Landbruksråd. 
    Møtet samlet 35 personer og hadde 4 foredragsholdere. 
Først ut var leder i Midtnorsk Landbruksråd, Oddvar Mik-
kelsen. Han pratet om muligheter og klimaparadokset. 
Rådgiver Kim Viggo Weiby i TINE holdt "Naturfagtime" om 
premisser for klimapolitikk og tiltak. Meierisjef Jan Heggem 
ved TINE Ålesund fortalte hvordan TINE SA jobber med 
klima og bærekraft i selskapet. Seniorrådgiver Åsmund 
Asper hos Fylkesmannen i M&R avsluttet med tema tiltak 
og virkemiddel for framtida sitt «klimalandbruk».  
 

AKSJON FOR INNSAMLING AV 
MEKANISK AVFALL 
På styremøte i oktober  
2018 ga styret i M&R  
Bondelag sin støtte til et  
initiativ fra Fylkesmannen 
om å få til bedre organ- 
isering av arbeidet med  
innsamling av metallavfall.  
Ideen var etter samtaler 
med Bondelaget kommet 
fra landbruksavdelinga på  
bakgrunn av at det  
rundt omkring i fylket står gammalt utstyr og ruster. 
     Landbruk Nordvest ble engasjert til å gjennomføre pro-
sjektet «Innsamling av gamle redskap og annet metallavfall 
fra landbruksnæringa i Møre og Romsdal». 
     I april 2019 videresendte fylkeskontoret e-post fra Land-
bruk Nordvest med informasjon om prosjektet til alle 
bruksmedlemmer i Møre og Romsdal Bondelag. I dette 
arbeidet samarbeidet Landbruk Nordvest med lokale reno-
vasjonsselskap og selskap som driver med mottak av metall. 
Innsamlingen ville foregå i perioden mai – juni. Selskapene 
plasserte ut containere på anviste plasser. 
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BRUK AV PLASTEMBALLASJE TIL 
MATAVFALL 
I ei sak teke opp av Ørskog Bondelag drøfta fylkesårsmøtet i 
Møre og Romsdal Bondelag 8. og 9. mars 2019 bruk av 
plastemballasje til matavfall. Ørskog Bondelag er bekymra 
for at plast kan kome inn i næringskjeda gjennom bruk av 
plastposar for matavfall som går inn i biogassproduksjon og 
der bioresten blir brukt til gjødsel. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag delte bekymringa, 
men såg likevel ikkje korleis ein kan klare å handheve eit 
forbod mot bruk av plastposar til slikt formål all den tid den 
enkelte forbrukar styrer sitt eige hushald. Styret tilrådde 
difor i staden at det blir sendt ei oppmoding eller eit krav 
frå årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag. Dette sendast til 
alle renovasjonsselskapa i fylket og med kopi til Norges 
Bondelag. 

     Fylkesårsmøtet slutta seg til bekymringa, og gjorde sam-
røystes vedtak om å sende eit krav til alle renovasjonssel-
skapa i fylket: 

Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag ser med bekym-
ring på moglegheita for at matavfall levert i plastposar 
blir brukt i biogassanlegg der bioresten etterpå brukast 
som gjødsel i gras og matproduksjon. Det medfører at 
mikroplast finn vegen inn i næringskjeda i matproduk-
sjonen og kan føre til miljøureining og helseskadar på 
folk og dyr. 
Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag krev difor at alle 
renovasjonsselskap og biogassprodusentar som tek i 
mot matavfall til biogassproduksjon må levere ut posar 
av papir eller biologisk nedbrytbar plast til alle sine 
abonnentar slik at det blir enkelt for den enkelte å bidra 
til redusert plastforbruk og å unngå mikroplast i næ-
ringskjeda for mat. 

 Brevet vart sendt dei sju renovasjonsselskapa i Møre og 
Romsdal i slutten av mars, og med kopi til kommunane og 
avisene i Møre og Romsdal. 
 

Fylkeslaget mottok i april svar frå ÅRIM: 
Plast er ei utfordring vi som driv med innsamling av hus-
haldsavfall arbeider mykje med. Vi arbeider som ein del av 
dette kontinuerleg med miljøvurderingar av dei ulike inn-
samlingsløysingane vi nyttar. Førebels er vi av den oppfat-
ninga at bruk av resirkulert plast er det materialet som 
totalt sett gir lågast miljøbelastning. Dette er likevel eit 
område vi følgjer tett, og vi er opptatt av å ha ein god dia-
log med landbruksnæringa om aktuelle alternative løysing-
ar. 

 
Tre generasjoner Gunnerød stilte som vertskap på Åpen Gard på Langhol i Molde. Bak f.v: Erling Tistel, Jorunn Gunnerød, 

Martha Gunnerød og Oddvar Gunnerød. Foran barna Sigurd (4), Tore (11) og Marte (8) Gunnerød Tistel. (Foto: Arild Erlien). 
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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. Hver region er knyt-
tet opp til hver sin ordinære bedriftshelsetjeneste som 
finnes i regionen fra før. Hver region har 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. Rådgiveren på 
Sunnmøre er knyttet opp mot Landbruksrådgiving Vest. 
Nordmøre: Lars Lyche (kontor Surnadal), Romsdal: Kari 
Fløystad (kontor Molde), Sunnmøre: Trude Iren Saure (kon-
tor Ørsta). 
     Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondelagets fylkes-
kontakt i HMS-arbeidet. 
     Det er i 2019 holdt flere planleggingsmøter mellom Bon-
delaget og HMS Landbruk Nordvest for møteserien Godt for 
bonden. 

Godt for Bonden 
Landbruk Nordvest i samarbeid med Bondelaget, og med 
støtte fra fylkeskommunen og Gjensidige, inviterer til 5 
sosiale kvelder fordelt gjennom vinteren 2019/20.  
Møtested Alexandra Hotell i Molde.  
Starter med en liten matbit og inspirasjonsforedrag kl.19.30 
etterfulgt av sosialt samvær med mulighet for en svingom 
for de som ønsker det. Det blir oppfordret til å ta med 
gubben, kjerringa eller nabobonden og møt kollegaer på 
"godt for bonden"samlingene. 
Det er fem spennende foredragsholdere, en for hver aften.   
31. oktober: Liv Sølverød, leder Tine mastittlaboratorium i 
Molde, kveldens spesialinviterte gjest. Hvordan kjennes det 
når summen av daglige rutiner ender med dyrehelse i ver-
densklasse? Hva har vi gjort bedre enn andre? 35 deltakere 
28. november: Arild Hoksnes, kåsør, forfatter, musiker, 
bedriftsrådgiver, tidligere NRK-mann og mye mer, var kvel-
dens spesialinviterte gjest. Hvor viktig er humor? Kan hver 
og en av oss bli mer humoristiske? Finnes det noen knallgo-
de triks? Hvordan gjør vi livet bedre for oss selv? Hva er det 
gode med å være bonde? 40 deltakere 
 

På nyåret 2020 holdes Godt for bonden 9. januar, 6. februar 
og 12. mars. 
 

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 2019. Rådgiver ved Bondelagskontoret, 
Atle Frantzen, er styremedlem og sekretær. Øvrige styre-
medlemmer er nestleder Øystein Solli, Molde (ny), styre-
medlem Eli Sæther, Gjemnes (ny) og Helge Øverås, Vestnes 
(ikke på valg). Varamedlemmer: Leif Inge Grebstad, Sykkyl-
ven (ny) og Anne Katrine Jensen, Gjemnes (ny). 
     Første del av årsmøtet som ble holdt 30. mars var Kris-
tian Ormset fra Aure til stede med foredraget «Sunn jord gir 
sunne planter, sunne dyr og sunne mennesker.» 

 
Odd Magne Harstad og Reidar Almås på jordvern-

samling på Gjermundnes 2. juni (Foto: Atle Frantzen). 
 

     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 M&R. I arbeidet er det viktig å un-
derstreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. 
Det er avholdt to større konferanser i 2019 
     2. juni jordvernsamling på Gjermundnes med 50 perso-
ner. Bondelaget var medarrangør. To av landets fremste 
landbruksforskere, professor Odd Magne Harstad fra NMBU 
på Ås, og sosiolog og professor i bygdesosiologi og regio-
nalpolitikk, Reidar Almås fra Ruralis, stilte med fagforedrag 
     5. desember konferanse på NORSØK i Tingvoll med mar-
kering av Verdens Jorddag. 35 deltakere. Fra M&R Bonde-
lag møtte Konrad Kongshaug, Atle Frantzen, Arnar Lyche og 
Rose Bergslid. Programmet var tema knyttet til lokal areal-
forvaltning, bondens hverdag, agronomi, politikk, lovverk, 
rullering kommuneplaner, handtering, etterbruk av matjord 
 

Det er gitt uttalelser til flere forskjellige små og store areal-
disponeringssaker, bl.a. til detaljreguleringsplan E39 Hov-
den-Osborg i Ørsta, planprogram for klima-, areal- og 
transportplan for Ålesundregionen, og uttaler til arealdel 
kommuneplan både i Haram, Volda, Gjemnes og Skodje. 
Jordvern M&R har gjennom året sendt flere leserinnlegg. 
     Jordvern Møre og Romsdal har vært representert på 
ulike møter og konferanser, både i fylket i sentralt. 23. 
september deltok Atle Frantzen på møte i Oslo om framti-
dens jordforvaltning, arrangør Landbruks-departementet. 
 

 
 

HJELP I ENKELTSAKER 
Organisasjonssjefen i Møre og Romsdal Bondelag har gjen-
nom året på henvendelser fra medlemmer bistått i behand-
ling og utredning av enkeltsaker, bl.a. om  

• Klagesak på Hustad i Fræna - oppføring av nytt fjøs 

• Reguleringsplan for hyttegrend og konsekvenser 
for landbruket  

• Klagesak erstatning for avlingssvikt 2018  

• Om utslipp av husdyrgjødsel til bekk og spredning 
av husdyrgjødsel på frossen mark  
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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, 
samt medlemsorganisasjoner i det tidligere studieforbun-
det Populus. 
     På årsmøtet i Studieforbundet Næring og samfunn på 
Felleskjøpets møterom i Molde 20. mai møtte Atle Frantzen 
ved fylkeskontoret for Møre og Romsdal Bondelag 

Styret for 2019:  
Leder er Reidun Ellingsgård, Molde (Kvinne- og familiefor-
bundet). De øvrige i styret er: nestleder Atle Frantzen, Mol-
de (Bondelaget), og styremedlemmene Nina Iren Ugelvik, 
Midsund (Landbruk Nordvest), Mali Slemmen, Fræna (Sau 
og geit i M&R) og Gunvor Dyvik Friisvold, Rauma (Bygde-
kvinnelaget). 1. vara: Kirsti Meek Thinn, Tustna (Kvinne- og 
familieforbundet) 

Aktivitet 
I 2019 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. Det 
oppfordres til å rapportere dette som studiering, da dette 
kan gi støtte både til lokallaget eller til Norges Bondelag. 

Rapportering av gjennomførte kurs 
Lokale Bondelag som har kurs gjennom Studieforbundet 
næring og samfunn, må rapportere gjennomføringa av 
kurset. Det utbetales ikke tilskudd uten innsendt rapport, 
og kurset for øvrig er gjennomført i samsvar med krav. Det 
gis grunntilskudd per ring, og i tillegg beløp per time med 
innrapportert kurs. Rapportering studieringer gjøres på nett 

Skifte av studieforbund 
Fra 1. januar 2020 er Norges Bondelag utmeldt av Studie-
forbundet næring og samfunn. Fra samme dato er Norges 
Bondelag innmeldt i Studieforbundet Natur og miljø. Dette 
får også konsekvenser for M&R Bondelags tilknytning til 
studieforbund i M&R, noe som blir fulgt opp i løpet av året. 

 
F.v.: rådgiver Atle Frantzen, Heidi Oterhals (Gjensidige), 
organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Arild Erlien. 

 

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. 
     Ifølge avtalen skal det være årlige møter i samarbeidsut-
valg mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. Det er 
ikke holdt møte i utvalget i 2019. 
     4. februar hadde organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgi-
ver Arild Erlien møte med Gjensidige Nordmøre og Romsdal 
på Bondelagskontoret i Molde. Gjensidige har ansatt ny 
medarbeider på landbruk, Heidi Oterhals, med kontor i 
Molde. Hun var sammen med avdelingsleder Bjarne 
Sjåholm på bli-kjent-runde og drøftet med Bondelaget ulike 
samarbeidsaktiviteter. 
     I november ble Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring 
enige om en ny 5-årig samarbeidsavtale. Avtalen trer i kraft 
fra 1. januar 2020, nye rabattsatser blir gjeldende fra 1. 
april 2020. Det som var viktig for Bondelaget i valget av 
leverandør, var å sikre medlemmene et så godt forsikrings-
tilbud som mulig. Gode forsikringer er viktig som medlems-
fordel og ikke minst for en best mulig sikkerhet for bonden. 
Avtalen med Gjensidige slår fast at Bondelagets medlem-
mer skal få konkurransedyktige priser og Gjensidiges beste 
avtalerabatter. 

 

 
Bondelagene i kommunene Ørsta og Surnadal var medarrangører av landbrukskonferanser 8. februar og 14. november. 
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ANNEN REPRESENTASJON 
Deltakelse og representasjon på møter, arrangement og 
aktiviteter som ellers ikke er nevnt andre steder i årsmel-
dinga: 
 

16.-17. januar: Organisasjonssjefsamling. Norges Bonde-
lag. Oslo. Arnar Lyche 
 

23. januar: Evalueringsmøte FARM-konferansen 2018. 
Bondelagskontoret. Molde.  
Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche. Arild Erlien. Fra Mo-
mentium deltok Anniken Vorpenes og Lars Berg Giskeøde-
gård (på Skype), og Robert Nerhus fra Sparebanken Møre. 
Møtet drøftet evaluering og event. videreføring av FARM. 
 

25. januar: Debattreningskurs Norges Bondelag. Oddvar 
Mikkelsen. 5 fylkesledere deltok. 
 

30. januar: Møte om landbruk på Innovasjonsfestivalen. 
Åndalsnes. Arnar Lyche 
 

31. januar: Kornkonferanse Felleskjøpet og Bondelaget. 
Oslo. Oddvar Mikkelsen. 
 

1.februar: Møte i Kornutvalget i Norges Bondelag. Oslo. 
Oddvar Mikkelsen 
 

5. februar: Medlemsmøte i Hildre og Vatne Bondelag. 
Arnar Lyche 
Møte i forbindelse med Haram kommune sin arealdelplan. 
Også tidligere jordbrukssjef Nils Sanden deltok. 
 

8. februar: Landbrukskonferanse i Ørsta. Oddvar Mikkel-
sen, Gunnhild Overvoll, Odd Bjarne Bjørdal.  
130 deltakere. Odd Bjarne Bjørdal var med i arbeidsgruppe. 
Møteleder var Oddvar Mikkelsen. Arrangert av Bondelage-
ne i samarbeid Ørsta Næringskontor og Landbrukskontoret. 
 

12. februar: Medlemsmøte Fræna Bondelag om jordbruks-
forhandlingene. Vegard Smenes 
 

16. februar: Årsmøte i TYR Møre og Romsdal. Molde. Odd-
var Mikkelsen 
 

20. februar: Foredrag av Dag Jørund Lønning om Jordboka. 
Romsdal v.g skole i Molde.  Arnar Lyche. Atle Frantzen.  
Molde og Omegn Hagelag arrangør. Møre og Romsdal Bon-
delag medarrangør. 
 

28. februar: Møte med fylkeskommunen og Hoppid om 
FARM-konferanse. Molde. Oddvar Mikkelsen. Arnar Lyche 
 

13. mars: Evalueringsmøte Samling unge bønder. Bonde-
lagskontoret. Fra Bondelaget møtte hele fylkeskontoret. 
FraFK Agri møtte Åshild Tiller. Nortura og Tine hadde forfall. 
 

26. mars: Fylkesledersamling i Norges Bondelag. Oslo. 
Konrad Kongshaug. 
 

27.-28. mars: Representantskapsmøte Norges Bondelag. 
Oslo. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche 
 

4. april: Møte med fylkeskommunen om kompetansealli-
ansen. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche 
 

6. april: Bondekafe Giske Bondelag. Atle Frantzen. Tema: 
”Driveplikt.  
 

21. mai: Planprogram for regional vassforvaltning. Infor-
masjonsmøte med fylkeskommunen. Molde. Konrad 
Kongshaug. Arnar Lyche. 
 

28. mai: Fagdag: Resirkulering av avfall fra storsamfunnet 
– gjødsel for gårdbrukeren? Molde. Arnar Lyche 
NORSØK, Grønn Forskning Midt-Norge, Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune 
inviterte alle interesserte til åpen fagdag om resirkulering 
av avfall, og i hvilken grad dette er egnet som gjødsel for 
gårdbrukeren. 
 

4.juni: Representantskapsmøte Norges Bondelag. Lille-
hammer. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche 
 

19.-20. august: Organisasjonssjefsamling. Oslo. Arnar 
Lyche 
 

27. august: Planleggingsmøte Landbrukskonferansen 
2020.  
Arnar Lyche, Atle Frantzen, Rose Bergslid og Arild Erlien 
(alle Bondelaget), Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen) og Eli 
Sæther (Småbrukarlaget) 
 

11.-12. september: Sekretariatskonferanse Norges Bonde-
lag. Hønefoss. Hele fylkeskontoret. 
 

17. september: Matpolitisk avdeling i Landbruksdeparte-
mentet på besøk i Møre og Romsdal. Gardsbesøk hos Kon-
rad Kongshaug, Averøy. 21 personer fra avdelinga deltok. 
Arnar Lyche fra Bondelaget. Jordbrukssjef og ordfører i 
Averøy deltok. 
 

18.-19. september: Lederkonferanse Norges Bondelag. 
Oslo. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche. 
 
26. september: Workshop Landbruk Nordvest. Arnar Lyche 
Landbruk Nordvest har satt i gang en strategiprosess som 
ledes av Protomor i Molde. Arnar Lyche var invitert til å 
komme med innspill i prosessen. 
 

30. september - 1. oktober: Organisasjonskurs for nye 
tillitsvalgte i Norges Bondelag. Oslo. Konrad Kongshaug 
 

1. oktober: Planleggingsmøte for Landbrukskonferansen 
2020. Bondelagskontoret. Deltagere: Eli Sæther (Småbru-
karlaget), og Arild Erlien, Atle Frantzen, Rose Bergslid og 
Arnar Lyche (Bondelaget). Fylkesmannen forfall. 
 

3. oktober: Møte i vassregionutvalget. Fylkeskommunen. 
Molde. Arnar Lyche 
Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassre-
gion skal oppdateres og justeres. Gjeldende vassforvalt-
ningsplan blei godkjent i 2016 og gjeld ut 2021. Oppdaterte 
planar og tiltaksprogram skal gjelde fra 2022 til 2027. Land-
bruket er en viktig part i prosessen. 
 

6. november: Fagdag om landbruket sine særlover. Molde. 
Atle Frantzen 
Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
inviterte til fagdag om landbruket sine særlover m.v.  
 

11. november: Møte med ansatte på Fylkesmannens 
landbruksavdeling. Fylkeshuset Molde. Konrad Kongshaug 
 

14. november: Landbrukskonferanse Surnadal. Konrad 
Kongshaug, Rose Bergslid 
Surnadal Bondelag og Todalen Bondelag saman med Surna-
dal kommune var medarrangører på Surnadal Sparebanks 
Landbrukskonferanse. 
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5.  Regnskap 2019 
 

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. 2.564.224  
og en driftskostnad på kr. 2.506.708 
Finansinntekter var på kr. 32.703 
Resultat for 2019 viser et overskudd på kr. 90.219. 
 

Balansen er følgende: 
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.432.210,63 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.432.210,63 
 
Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2019 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 90.219.  
Egenkapitalen 1.1.2020 er kr 1.432.210,63 

Regnskap 2019 Regnskap Budsjett 2019 Regnskap 2019 
Avdeling 2018 Inntekter Kostnader Netto Inntekter Kostnader  Netto 

8101 Generelt 808 085 804 000 0 804 000 843 103 9 824 833 279 

8103 Fylkesleder 0 319 000 319 000 0 319 000 164 675 154 325 

8105 Opplæring tillitsvalgte 89 060 112 000 82 000 30 000 114 000 2 500 111 500 

8110 Styret -461 957 0 425 000 -425 000 0 532 322 -532 322 

8112 Ledermøtet -114 664 0 131 000 -131 000 51 000 160 427 -109 427 

8113 Årsmøtet -148 645  150 000 -150 000 0 172 285 -172 285 

8119 Valgnemnda -24 884 0 40 000 -40 000 0 71 357 -71 357 

8122 Landbrukskonferansen -102 80 000 110 000 -30 000 81 350 104 628 -23 278 

8123 Matfestivalen -12 000 0 0 0 0 0 0 

8125 Utadretta informasjon -11 413 0 40 000 -40 000 0 9 026 -9 026 

8128 Bedre og økt beiting 0 0 0 0 550 061 569 838 -19 777 

8130 Refusjoner 32 000 30 000 0 30 000 0 0 0 

8131 Støtte og gaver -980 0 0 0 6 923 8 165 -1 242 

8132 Unge bønder -110 598 160 000 100 000 60 000 89 600 71 560 18 040 

8135 Møter og kurs. -29 792 0 33 000 -33 000 0 36 052 -36 052 

8136 Kurs- og arrangementsutg 76 236 0 40 000 -40 000 95 403 107 705 -12 302 

8140 Aktive lokallagsmidler 0 275 563 275 563 0 275 563 274 876 687 

8146 FARM 0       287 600 328 143 -40 543 

  90 345 1 780 563 1 745 563 35 000 2 713 603 2 623 383 90 219 
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6. Samarbeidende regnskapskontor i Møre og Romsdal
 

BEDRIFTNAVN KONTAKTPERSON TELEFON E-POST POSTSTED 
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 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 

Hornindal Rekneskap SA Rasmus Olav Sætren 57878440 rasmus.saetren@hdalrek.no Hornindal 

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

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

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

SpareBank 1 Regnskapshuset 
Nordvest AS avd. Aspøy 

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 Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 aukra@smnregnskap.no 
Aukra 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS avd Fræna 

Gro Elisabeth Vikås 71263060 fraena@smnregnskap.no 
Elnesvågen 

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 Rauma 

Jan Einar Willa 71227950 rauma@smnregnskap.no 
Åndalsnes 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS avd Sandøy 

Karl Otto Myklebust 41625324 sandoy@smnregnskap.no 
Harøy 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS avd Vestnes 

Inger Selnes 71188050 vestnes@smnregnskap.no 
Vestnes 

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 

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 
 

  

Deltakere på skattekurs for regnskapsførere på Union Hotell Geiranger 28.-30. oktober (Foto: Arild Erlien) 
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7.  Fylkesstyret og lokale Bondelag med leiar  Pr. 20. februar 2020 
 

Fylkesstyret 2019/2020: 
NAMN ADRESSE MOBIL E-POST 
Leiar:                 Konrad Kongshaug         Kvernesveien 1940, 6531 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

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

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

Styremedlem:  Hilde Kjersem Kolberg Drammensvegen 690, 6433 Hustad 90832134 hildekjersem@gmail.com 

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

1. vara:              Anna Håland Berget         Romsdalsvegen 9997, 6300 Åndalsnes 91522107 bergetann@hotmail.com 

2. vara:              Ole Henrik Rindli Øvregardsvegen 19, 6364 Vistdal 91126438 peola@live.no 

Bygdekvinnelaget: Liv Borghild Hildre Tresfjordvegen 529, 6391 Tresfjord 45435306 livborghild@gmail.com 

Marte Halvorsen, Halsa, som var 1. vara i styret i 2019, gjekk ut av styret 1. januar 2020 då Halsa kommune og Halsa 
Bondelag gjekk over til Trøndelag. Anna Håland Berget og Ole Henrik Rindli rykka då opp til første og andre vara. 

 

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 

Hornindal Anders Hjellbakk 6763 Hornindal 97573386 andhjell@online.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 

Indre Storfjord Kristin Gilje Sandnes 6210 Valldal 97129798 kristin_g_sandnes@hotmail.com 

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 

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

Skodje Mikal Skodjereite 6260 Skodje 48022299 skodjereitemikal@hotmail.com 

Giske Ørjan Stenerud 6055 Godøy 90297580 o_stenerud@yahoo.no 

Hildre og Vatne  Connie Hansen Bjørnøy 6280 Søvik 91305312 conniehansenb@gmail.com 

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 Nils Sanden 6475 Midsund 92662737 nilsedvinsanden@gmail.com 

Gossen Rune Skeide 6480 Aukra 95243085 rune@skeidegard.no 

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

Hustad Lasse Magnus H. Farstad 6433 Hustad 41512944 lmfarstad@hotmail.com 

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

Averøy Bjørn Erik Rånes 6531 Averøy 91110656 bjraanes91@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 Jens Kristian Eikrem 6670 Øydegard 91613349 jkeikrem@online.no 

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

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

Todalen Per Åke Jakobsson 6645 Todalen 41206472 peraaj@hotmail.com 

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

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

* Fræna Bondelag og Eide Bondelag har i februar 2020 slått seg saman. 

mailto:oddbjarne.bjordal@tussa
mailto:petter.melchior@gmail.com
https://kart.1881.no/vestnes/6391-tresfjord/tresfjordvegen-529
mailto:livborghild@gmail.com
mailto:erlenkop@tussa.com
mailto:andhjell@online.no
http://www.bondelaget.no/lokale-bondelag/g-egi-ho@online.no
mailto:knut.hustad@tussa.com
mailto:kristin_g_sandnes@hotmail.com
mailto:phell@frisurf.no
mailto:einarliedliabygda@gmail.com
mailto:o_stenerud@yahoo.no
mailto:ann.mari.bjornoy@gmail.com
mailto:rune@skeidegard.no
mailto:harstad.jorn@gmail.com
mailto:knut.flatvad@gmail.com
mailto:erik.olufsen@sweco.no
mailto:ole_wegard@hotmail.com
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8.  Bondelagskontoret 
 

 

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 Vågbøvegen 399, 6630 Tingvoll 93 00 38 08 rose.bergslid@bondelaget.no 
 

Tilsette ved kontoret i 2019 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Kontorleiar, personal, styreansvarleg, rekneskap. Lo-
kallags- og medlemskontakt. Næringspolitikk. Medie-
arbeid. Næringsutvikling. 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. Mediearbeid. Næringsutvikling. Sekretær 
Bygdekvinnelaget. 
 

 
Fylkeskontoret er kvart år på ein kontorutferd, her 
frå besøk i Valldal i juni 2019. F.v.: bonde Hegelin 
Waldal, Arnar Lyche, Rose Bergslid, bonde Audun 

Skjervøy og Atle Frantzen (Foto: Arild Erlien). 
 

 
Frå Fjørå i Fjord kommune (Foto: Arild Erlien) 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler 
i 3. etasje på Felleskjøpet Agri sitt anlegg i 

Fannestrandveien 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. 
 

 
Tilsette i Møre og Romsdal Bondelag 2019.  

Frå venstre: Arnar Lyche, Atle Frantzen, Rose Bergslid 
og Arild Erlien. (Foto: Sigrid Hjørnegård). 

 

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

 

Konrad Kongshaug (fylkesleiar) 
Odd Bjarne Bjørdal (nestleiar) 
Petter Melchior (styremedlem) 

Hilde Kjersem Kolberg (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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