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Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, 
eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, 

trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,
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Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt 
og skal ikke yte økonomisk støtte til
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Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.
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Kjære medlemmer og kollegaer

Det er tiden for et tilbakeblikk på året som har gått. 2019 
startet med regjeringsforhandlinger på Granavollen. Ut 
derfra kom ei flertallsregjering som flyttet makta vekk 
fra Stortinget og inn i Regjeringas indre rom. Bondelaget 
gjorde en solid jobb der for å få satt fast flere påler i 
landbrukspolitikken inn i regjeringserklæringen. I en slik 
situasjon er detaljene viktig.

Distrikt-Norges store markering over vår frustrasjon 
rundt manglende oppfølging av rovdyrpolitikken 
viste seg i Oslos gater den 8. januar 2019. 10-12000 
engasjerte stemmer brølte taktfast NOK ER NOK. Det 
var svært godt oppmøte også fra Oppland i årets store 
ulvedemonstrasjon. Beitesesongen for oss i Oppland er 
preget av at vi har mye av både sau og jerv, men tapene 
til jerv er også uholdbare for enkeltbesetninger. Ulven har 
vært i fylket mye av sommeren. Tapstallene har likevel 
vært moderate fordi dette var en ulv med mer fokus på 
rådyr. Dette i motsetning til situasjonen i Østerdalen. Der 
er tapene svært store også i år. Rovviltforvaltning er en 
evig kamp vi MÅ ta. Vi kan ikke akseptere at vi skal miste 
muligheten til å nytte utmarka vår. Den er svært viktig i 
det totale ressursgrunnlaget vårt. 

Klima og rødt kjøtt har engasjert mange og bredt i 
2019. EAT rapporten dro i gang med ekstreme forslag til 
hva vi skal spise og IKKE spise. Debatten manglet helt 
det store perspektivet på hva som er mulig å dyrke i 
de forskjellige land og verdensdeler. Fokuset var kun 
klimagassutslipp. Når så sentralbanksjefen kunne fortelle 
på sin “sjefsmiddag” at det var bare å fortsette å pumpe 
olje med god samvittighet så lenge vi serverte kjøttfrie 
middager, var det mange av oss som satte melkeglasset i 
vrangstrupen. Beklageligvis er det litt typisk for hvordan 
debatten har rast siste året. Det er svært krevende å slå 
igjennom med et mer balansert budskap. Bondelaget 
har inngått Klimaavtale med Staten. På den måten kan 
vi ha hånda på rattet i utforming av ny politikk og nye 
virkemidler. Utover året har jeg blitt mer og mer sikker på 
at det var riktig. Det er viktig å vise at vi tar ansvar og er 
en del av løsningen. 

1 
Lederen  
har ordet

Debatten har også blitt litt bredere. Bærekraft, ikke 
bare klimagasser, har blitt mer akseptert som en del 
av løsningen. Mange av oss etterspør mer lettfattelig 
kunnskap som vi kan dele med våre sambygdinger i 
diskusjonene som går. Når du føler deg bombardert med 
negative innlegg om jobben du gjør er det lett å gå litt i 
kjelleren. Det oppleves litt vanskelig å komme gjennom 
i det store mediebildet med budskap om at vi ikke kan 
importere oss ut av klimakrisa. Vi må bruke den jorda og 
de naturressursene vi har.

Det har vært mange store og tunge saker på agendaen 
i år. Foruten klimaavtalen ble det også i år inngått 
jordbruksavtale. Oppkjøpsordning for melk ble vedtatt.  
Årets mest håpløse vedtak er utvilsomt næringsforbudet 
mot pelsdyr. Troen på norsk dyrevelferd fikk seg også en 
knekk med grisefilmen som kom rett før grillsesongen. 
Det gode der var at hele landbruksnæringa samlet seg om 
å vise at slik skal vi ikke ha det i Norge. 

Her i fylket har nedlegging av Norturas anlegg på Otta 
engasjert stort. Vi har mange dyktige tillitsvalgte 
i Gudbrandsdalen som har jobbet for å få et annet 
resultat. I november sendte Oppland Bondelag et brev til 
styreleder i Nortura med en bønn om å tenke seg godt 
om. Bekymringen over tap av markedsandeler og mulighet 
til å fortsatt være markedsregulator var hovedbudskapet.

Vekstsesongen 2019 var variert. Grasavlingene ble 
heldigvis brukbare i år. Samtidig hadde vi veldig vanskelige 
våronnforhold for setting av potet og såing av korn. 
Ble du ikke ferdig med våronna til 17. mai, måtte du 
vente til slutten av juni før jorda ble lagelig igjen. Dette 
medførte store følgefeil. Når høsten attpåtil ble våt, ble 
det vanskelig både med modning og innhøsting. Frosten 
i oktober ødela mye for poteten her i fylket. For mange 
korn- og potetbønder ble sommeren 2019 mer krevende 
enn tørkesommeren vi akkurat hadde lagt bak oss.

Satsinga på frukt og grønt er viktig. Der har vi store 
muligheter i Innlandet. Sterke produksjonsmiljøer finnes 
allerede. Akkurat dette med produksjonsmiljøer skal vi 
hegne om. Det er en svært viktig faktor for å trives som 
bonde. Vi trenger kollegaer for å utvikle oss faglig og 
for å trives. Nettopp her spiller hverdagsbondelaget en 
viktig rolle. Dere i lokallagene er ei svært viktig brikke 
i bondeLAGET; selve grunnfjellet, med små og store 
aktiviteter, både faglig og sosialt. Norges Bondelag er 
en god lobbyist og maktfaktor fordi vi er så mange og 
så synlige. Vi er faktisk overalt i Norge. Tusen takk for 
engasjementet deres. Dere gjør en kjempejobb. Jeg er 
privilegert som har fått mulighet til å være fylkesleder for 
en så flott gjeng.
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2 
Tillitsvalgte i Oppland Bondelag

Leder
Kristina Hegge,  

Biri

Nestleder 
Anders Hole Fyksen, 

Gausdal

Styremedlem 
Bjørnhild Kihle,

Østre Toten

Styremedlem 
Lars Egil Blekkerud, 

Gran

Styremedlem 
Ole Kristian Oldre, 

Øystre Slidre

Styremedlem 
Borgny Sletten 

Oppland 
Bygdekvinnelag

Styremedlem 
Håvard Lindgaard 

Oppland 
Bygdeungdomslag

1. varamedlem         
Anders Formo, 

Sel og Vågå

2. varamedlem 
Bjørn Magnus 

Tordhol

3. varamedlem 
Kristian Bleken, 

Fåberg

Styret

Aksjonsutvalg

Styret
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Valgkomite 

(2-års valgperiode)

Valdres:
Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal (leder)   (funksjonstid 19/20) (og 17/18)
       vara: Ole Arne Øyhus, Sør-Aurdal
Nord-Gudbrandsdalen:
Ellen Marie Gjeilo, Skjåk (nestleder)   (funksjonstid 19/20) (og 17/18)
       vara: Bjørnhild Vigerust, Dovre
Hadeland-Land:
Andreas Høiby, Lunner     (funksjonstid 19/20) (og 17/18)
       vara: Marit Skiaker Lykseth, Nordre Land
Sør-Gudbrandsdalen:
Kari Kirkebø, Gausdal     (funksjonstid 20/21)
       vara: Ida Schübeler-Mogstad Gillebo, Øyer-Tretten

Gjøvik-Toten:
Anita Ødegård, Kolbu     (funksjonstid 20/21)
       vara: Hans Kristian Huuse, Kolbu

Medlemmer fra Oppland med tillitsverv i Norges Bondelag

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

Leder i Norges Bondelags Grøntutvalg
Thor Johannes Rogneby, Østre Toten

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

Årsmøte i Norges Bondelag – utsendinger og gjester fra Oppland Bondelag
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Utsendinger til Norges Bondelags
årsmøte 
(velges for 2 år)

a.  Årsmøtet 2019 og 2020 – valgt på årsmøte 2019
• Lars Egil Blekkerud, Gran
• Anders Formo, Sel og Vågå
• Bjørn Magnus Tordhol, Lesja og Lesjaskog
• Henrik Grøndalen, Nord-Aurdal
• Ellen Marie Gjeilo, Skjåk

b.  Årsmøtet 2018 og 2019, valgt på årsmøte 2018
• Bjørnhild Kihle, Østre Toten
• Anders Hole Fyksen, Gausdal
• Olav Røssum, Nord-Fron
• Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre
• Bjørnhild Vigerust, Dovre

Varamedlemmer i nummerorden for årsmøtet 2019  
(valgt for ett år) 

1. Anita Ødegård, Kolbu
2. Andreas Høiby, Lunner
3. Gjermund Lyshaug, Torpa
4. Lars Emil Ødegård, Fåberg
5. Kjell Arne Kaus, Ringebu
6. Pål Odnes, Søndre Land
7. Eldrid Kjernli Skau, Lunner
8. Erlend Amlie, Eina
9. Thorstein Hensrud, Jevnaker
10. Ola Råbøl, org.sjef

Utvalg oppnevnt av styret

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

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

Representasjon

Representant i OBKs styre
Bjørnhild Kihle, Østre Toten    
vara: Lars Egil Blekkerud, Gran

Representant i OBUs styre
Anders Hole Fyksen, Gausdal   
vara: Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre
 

Ansvarlig for rovviltsaker i Oppland:
Kristina Hegge, Biri     
vara:  Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre

Styret i Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Bjørnhild Kihle, Østre Toten    
vara: Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag

Rådet for økologisk landbruk i Innlandet
Anders Formo, Sel og Vågå    
vara: Bjørnhild Kihle, Østre Toten

Landbruksforum hos Fylkesmannen
Kristina Hegge, Biri

Regionalt Bygdeutviklingsprogram og Regionalt  
Næringsprogram
Kristina Hegge, Biri

Regionalt miljøprogram
Anders Hole Fyksen, Gausdal

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

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

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

Langsua Rådgivende utvalg
Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre

Distriktsråd HV-distrikt 05
Trond Ellingsbø, Sel og Vågå

Årsmøte i Norges Bondelag – utsendinger og gjester fra Oppland Bondelag
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3 
Årsmøtet 2019

Ordinært årsmøte i Oppland Bondelag ble holdt på Thon 
Hotell Skeikampen 12.-13. mars 2019. Møteleder var Trond 
Ellingsbø, Sel og Vågå.

Det var 62 stemmeberettigede ved møtets start. Til 
å underskrive protokollen ble valgt Jostein Tromsnes, 
Fåvang og Anita Ødegård, Kolbu.

Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag, kom i sin tale 
inn på følgende: 

• Regionreformen
• Klimaåret 2018
• Dyrevelferd
• Rovdyr
• Arealbruk
• Politisk situasjon
• Sterkt samhold viktig for å lykkes
• Lokallagene er grunnlaget for arbeidet vårt

Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag, kom i sitt 
innlegg inn på:

• Politisk handlingsrom – fra Storting til Regjering - 
Viktig å pleie nettverk tidligere i politikerkjeden (lokalt 
og på fylke)

• Klimaforpliktelser og klimaforhandlinger 
-  EUs klimarammeverk skiller mellom jordbruk og   
 skog- og jordforvaltning (vi får ikke kreditert for   
 binding av klimagasser i skogbruket)

• Engangspurker
• Jordbruksoppgjøret 2019
• God dyrevelferd
• Importvernet
• Pelsdyr
• Rovviltforvaltning
• Jordvern

Haavard Elstrand, virksomhetsdirektør for Miljøvern, 
Landbruk og Næringsutvikling hos Fylkesmannen 
Innlandet, kom i sitt innlegg inn på:

• Innlandet – landets største landbruksfylke, både på 
jord og skog

• Nøkkeltall for landbruksbaserte verdikjeder 

Årsmøtesalen
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- Stort ressursgrunnlag, verdiskaping og   
 sysselsetting

• Norges ledende bioøkonomiklynge
• Store regionale forskjeller
• Innlandet har alle de fire store rovdyrene
• Innlandet har store muligheter innenfor 

landbruksproduksjon
• Bio Valley – potensialanalyse 

- 20 mrd i økt verdiskaping og 25000 flere    
 arbeidsplasser 
-  Avhenger av felles kultur for samarbeid 
- Tydelig vilje fra nasjonale og lokale    
 beslutningstakere

• Regionalt bygdeutviklingsprogram 
- Større verdiskaping, ikke nødvendigvis økt volum   
 og større produksjon

 
Under Generaldebatten hadde 26 utsendinger og gjester 
ordet, og temaer under følgende hovedoverskrifter ble 
tatt opp:

• Bondelaget som faglig og sosial arena
• Regionreformen og organisasjonsprosess
• Grunneiere
• Produksjon og næringsutøvelse
• Forvaltning og politikk
• Klima/miljø

Under årsmøtemiddagen ble flere lokallag hedret. Eina 
Bondelag ble kåret til årets lokallag. Sør-Fron Bondelag 
fikk pris for initiativ for å rydde opp i rundballeplast i 
Lågen. Gausdal Bondelag fikk pris for arbeid med omsorg 
– ta vare på hverandre. Lesja og Lesjaskog Bondelag, Biri 
Bondelag og Kvikne Bondelag fikk vervepris.

Dag 2 startet med temaet dyrevelferd. I innledningen kom 
Anja Fyksen Lillehaug, seniorrådgiver i Norges Bondelag 
inn på:  

• God dyrevelferd som konkurransefortrinn
• Arealfordeling i Norge – svært mye av ressursene våre 

må gjennom en dyremage for å bli til menneskemat
• Dyrevelferd viktig for dyra og bonden
• De fem friheter
• Antibiotikaforbruk som indikator på dyrevelferd
• Omdømme- og tillitsdrivere
• Nye «trender» rundt dyrevelferd
• Åpenhet og dialog

Årsmøtedelegatene ble deretter delt inn i grupper på 
tvers av lokallag og regioner og svarte på oppgaver om 
dyrevelferd. Svarene fra gruppearbeidet gikk til styret for 
videre oppfølging.

Samtale om dyrevelferd.  Anja Fyksen Lillehaug, Iver Anders Kjella, Gyda Gaarder Tøraasen,  
Lars Egil Blekkerud og Ida Gillebo



10

3.1
Regionreform og Bondelagets fylkeslag

Saken var todelt, og hver delsak ble behandlet  for seg.

Del 1: Sammensetning av styre, valgregioner, instruks for 
valgkomite til konstituerende årsmøte for Innlandet mars 
2020
Del 2: Regiontilhørighet for Jevnaker Bondelag og Lunner 
Bondelag

Del 1:
Sammensetning av styre, valgregioner, instruks
for valgkomite til konstituerende årsmøte for
Innlandet mars 2020

Styrets forslag til intensjonsvedtak ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak
Styret i Oppland Bondelag innstiller overfor årsmøtet på 
følgende intensjonsvedtak, punktene 1 – 5:

1. Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag ønsker å slå 
seg sammen til Innlandet Bondelag. Sammenslåing 
skjer i tråd med Norges Bondelags lover (§4).

2. Innlandet Bondelag organiseres 8 valgregioner med 
følgende regioninndeling: 

 
Oppland
• Valdres:  

Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre 
Slidre og Vang

• Vestoppland:  
Østre Toten, Vestre Toten, Gran, (Lunner og Jevnaker)

• Gjøvik, Land og Sør-Gudbrandsdal:  
Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Lillehammer, Øyer 
og Gausdal

• Nord- og Midt- Gudbrandsdalen:  
Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og 
Ringebu

Hedmark
• Hedmarken:  

Hamar, Stange, Ringsaker og Løten
• Glåmdalen:  

Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-
Odal og Våler

• Sør-Østerdal:  
Elverum, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal 

• Nord-Østerdal: 
Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os og Rendalen

3. Styret i Innlandet Bondelag består av 9 
medlemsvalgte styremedlemmer, 1 fra hver av de 8 
valgregionene + styreleder valgt på fritt grunnlag, 1 
representant fra Bygdekvinnelaget, 1 representant fra 
Bygdeungdomslaget og 1. varamedlem til styret som 
møter fast. Totalt 12 styremedlemmer. Det skal velges 
1 nestleder og 3 varamedlemmer i nummerrekkefølge.
Det kan eventuelt tas forbehold om vedtektsendring i 
Norges Bondelags årsmøte.

4. Instruks for valgkomite til konstituerende årsmøte, 
instruks er vedlagt saken.

5. Konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag 
gjennomføres i mars 2020 rett i etterkant av de 
ordinære avsluttende årsmøtene i Oppland Bondelag 
og Hedmark Bondelag. 

Vedtakene punktene 1-5 i denne saken er gjort under 
forutsetning av at Norges Bondelag vedtar at fylkeslag 
skal følge nye fylker på årsmøtet i juni 2019.
Innspill til Norges Bondelag og innspill på videre prosess 
i Innlandet ut over det som er vedtatt i punktene 1-5, tas 
med i styrets videre arbeid med organisasjonstilpasning.

Del 2
Regiontilhørighet for Jevnaker Bondelag og
Lunner Bondelag

Saken gjaldt om Jevnaker Bondelag og Lunner Bondelag 
skal fortsette i Innlandet Bondelag eller om de skal 
over i Viken Bondelag. Ut fra høringer i Oppland samt 
styrebehandling i Norges Bondelag, ga styret forslag 
til vedtak overfor årsmøtet. Lunner og Jevnaker kom 
med nytt forslag i saken. Flere hadde ordet i saken, og 
styret kom med nytt forslag. Lunner og Jevnaker trakk 
så sitt forslag og styrets siste forslag ble vedtatt mot en 
stemme. Et forslag om å avvise saken falt.

Forslaget som ble votert over:
• Som påpekt i fra organisasjonsutvalget i Norges 

Bondelag finnes det gode argumenter både 
for og mot at bondelaget skal følge den nye 
regioninndelingen. På generelt grunnlag har utvalget 
konkludert med at lokallag skal inkluderes i den 
regionen som de politisk er tilsluttet. Dette samsvarer 
med de gjeldende vedtektene til Norges Bondelag §4.

• For Lunner og Jevnaker bondelag opplever vi at det 
er utfordringer med å følge dette prinsippet. Det 
lokale engasjementet er sterkt for å holde regionen 
Hadeland (Lunner, Jevnaker, Gran og Brandbu) samlet 
i samme regionlag. Jfr høringsuttalelser og sak 
fremmet for årsmøtet.
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• I den uavklarte politiske situasjonen både på 
Hadeland og i regionen Viken finner vi det derfor 
fornuftig at det legges til rette for at de to lagene i en 
tidsavgrenset periode på inntil fem år fra etableringen 
av regionen Viken fortsatt tilsluttes Innlandet 
Bondelag. 

• Det hviler et stort ansvar på de to lagene for i best 
mulig grad følge opp prosessene i Viken i denne 
perioden.

Vedtak
Årsmøtet i Oppland Bondelag støtter samlet dette 
forslaget, og gir styret og administrasjonen ansvar for å 
følge opp vedtaket inn mot styret og årsmøte i Norges 
Bondelag.

Veien videre:
Saken ble behandlet i årsmøtet i Norges Bondelag som 
innkommet sak fra Oppland Bondelag med følgende 
forslag: 

Oppland Bondelag ber om at lokallag som må flytte til 
annet fylke/fylkeslag gis inntil 5 års overgangsperiode fra 
etablering av nytt fylkeslag i ny region.

Forslaget fikk 24 stemmer, og falt.

Årsmøtet i Norges Bondelag gjorde slik vedtak: 

I henhold til §4 i Norges Bondelags lover, skal de 
lokale bondelagene i et fylke slutte seg sammen til 
et fylkeslag. Dette er mest hensiktsmessig ut fra 
organisatoriske forhold og arbeidet med medlemmenes 
rammebetingelser gjennom forvaltning og politisk 
oppfølging.  Bondelagets fylkeslag skal tilpasses den nye 
fylkesinndelingen i Norge, med frist seinest 1. april 2022. 
Etablering av et eventuelt Viken fylkesbondelag vil skje 
innen denne fristen. Lunner og Jevnaker Bondelag går 
over til nytt fylkeslag, Viken Bondelag, fra det tidspunktet 
dette er etablert. 

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Styrets 
forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. Til styrets 
forslag til arbeidsplan, kom det kom forslag om å sette inn 
satsing på fiber som et tillegg. Styret foreslo å sette inn 
et nytt kulepunkt: «Bedre digital infrastruktur på bygda». 
Endringen ble tatt inn og arbeidsplanen ble enstemmig 
vedtatt.

Frøydis Haugen og Kristina Hegge
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3.2
Arbeidsplan for Oppland Bondelag 2019

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

Prioriterte arbeidsmål /arbeidsoppgaver

Politisk arbeid
Oppland Bondelag skal arbeide aktivt for å få et godt 
jordbruksoppgjør i 2019. 

Oppland Bondelag skal:

• Være aktive overfor fylkespartier og kandidater til 
Fylkestinget foran kommune- og fylkestingsvalget 
høsten 2019. Vi skal formidle viktigheten av et sterkt 
og variert landbruk i hele fylket.

• Være aktive overfor både regjeringspartiene, 
samarbeidspartiene og partiene i opposisjon med 
å formidle nødvendigheten av økt bruk av norske 
ressurser i matproduksjonen og hva som er viktig for 
å oppnå dette.

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

Jordbruksavtalen
Vi skal arbeide for at jordbruksavtalen skal gi et 
økonomisk resultat for bonden som skaper optimisme og 
framtidstro.
Vi skal arbeide aktivt for at landbruket får størst mulig 
innflytelse og medbestemmelse i bruken av alle midlene 
som er framforhandlet i jordbruksforhandlingene. 

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

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

- Politikerkontakt 
- Mediekontakt 
- Alliansebygging, både med tidligere allianser og   
 søke å etablere nye allianser 
- Rekruttering 
- Annen utadrettet virksomhet

• Drift av organisasjonen – intern kommunikasjon 
- Organisasjonsprosess etter regionreformen 
 Arbeide for å få en best mulig tilpassing til det 
 nye Bondelaget Innlandet 
 



- Medlemsservice 
 Økt medlemstilslutning – aktiv medlemsverving 
 Medlemslyst 
- Opplæring av tillitsvalgte  
- Annen intern kommunikasjon mot medlemmer og 
 tillitsvalgte 
- Egne kommunikasjonskanaler (nettside og sosiale  
 medier) 
- Beredskap psykisk helse – dyrevelferd 
- Fokus på plastproblematikken og bidra med   
 holdningsskapende tiltak for å hindre rester av   
 landbruksplast i naturen 
- Bedre digital infrastruktur på bygda 
- Kurs og møter
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Oppland Bondelag prioriterte i sin uttalelse
følgende:

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

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

Prioriteringene fra Oppland Bondelag: 

• Styrke økonomien i kornproduksjon
• Styrke fraktordningene i landbruket
• Styrke økonomien på små og mellomstore bruk, blant 

annet gjennom virkemidler til fornying og vedlikehold 
av driftsapparat

• Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og 
utmarksressurser

• Sikre produksjonsfordelingen og et aktivt landbruk 
over hele landet

4 
Styrets og organisasjonens 
arbeid

Styret har avholdt ni styremøter, hvorav ett pr telefon, og 
behandlet 62 saker.

Ett av styremøtene ble gjennomført delvis sammen 
med Hedmark Bondelag. I tillegg har styret og 
administrasjonen vært på femdagers tur i Tyskland og 
Østerrike. Turen er beskrevet i kapittel 4.2.4.5.

Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i kursiv. 
Alle uttalelser fra Oppland Bondelag er å  finne på våre 
hjemmesider https://www.bondelaget.no/oppland/om-
oppland-bondelag/uttalelser/

4.1 
Næringspolitikk

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

4.1.1  Politisk arbeid
Oppland Bondelag prøver å holde god kontakt med 
politikerene gjennom året, både lokalt, på fylket 
og på Stortinget. Vi har gjennom året hatt kontakt 
med mange fylkespolitikere og også deltatt på 
møte med stortingspolitikere. Temane har bl.a. vært 
rovdyrproblematikken, men også andre landbrukspolitiske 
saker, bl.a. jordbruksforhandlingene. I samarbeid med 
Hedmark Bondelag, NHO Innlandet og LO Innlandet 
arrangerte vi tur for fylkespolitikere før valget i høst. 
Denne turen er beskrevet nærmere under kap 4.2.1. 

4.1.2  Jordbruksforhandlingene
Oppland Bondelag gjennomførte en grundig 
prosess sammen med lokallagene i forkant av 
jordbruksforhandlingene gjennom regionmøtene i januar, 
uttalelser fra lokallagene, utvalgene og samarbeidende 
landbruksorganisasjoner. På grunnlag av dette utarbeidet 
styret høringsuttalelse under sitt styremøte i mars.
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Kampanje foran jordbruksforhandlinger
Flere av lokallagene besøkte kommunestyrer eller 
inviterte lokalpolitikere på gardsbesøk. Viktigheten av 
norsk mat, norsk landbruk og en smakebit fra næringa 
kom på bordet. Lunner Bondelag inviterte likegodt 
med seg ordføreren m.fl. på skitur med etterfølgende 
fårefrikassè.

Før og under forhandlingene hadde fylkesstyret og 
lokallagslederne telefonmøter med informasjon om 
framdrift i forhandlingene og aksjonsberedskap.
16. mai inngikk begge faglagene jordbruksavtale med 
Staten. I slutten av mai arrangerte vi det tradisjonelle 
ledermøtet etter jordbruksforhandlingene. Et 
viktig møtepunkt der nestleder i Norges Bondelag, 
Bjørn Gimming, orienterte om forhandlingene og 
forhandlingsresultatet og lokallagslederne fikk luftet sine 
synspunkter om årets forhandlinger

Bjørn Gimming var tett på under jordbruks-
forhandlingene og hadde mye å fortelle våre 
tillitsvalgte

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene



4.1.3 Andre næringspolitiske spørsmål

4.1.3.1 Nedskalering mjølkeproduksjon
Som følge av utfasing av Jarlsbergeksporten, samt 
økt import av bearbeidede mjølkeprodukter, ble det 
i jordbruksoppgjøret 2019 vedtatt en nedskalering 
av mjølkeproduksjon. Regelverket skulle være klart 
innen 1/10-19.  Mange lokallag ga innspill på hvordan 
nedskaleringen kunne gjøres, og på grunnalg av 
lokallagenes innspill avga Oppland Bondelag et grundig 
innspill til Norges Bondelag.

Staten og Norges Bondelag ble i midten av oktober 
enige om hvordan nedskalering på 100 mill skulle skje 
i 2021 i en kombinasjon mellom utkjøp av 40 mill liter 
kvote og regulering med forholdstall. Staten finansierer 
utkjøp med 200 mill kr. Resten, ca 350 mill, finansieres 
med omsetningsavgift. Oppland Bondelag deltok på flere 
møter som Tine arrangerete for å orientere om resultatet 
av forhandlingene, og hvordan nedskaleringen skulle skje.

4.1.3.2 Grøntproduksjon
I jordbruksforhandlignene 2019 ble det avtalt at det skal 
etableres ei gruppe for grønn innovasjon og vekst, der 
sentrale aktører innen grøntsektoren inviteres til å delta. 
Videre ble det avtalt et Innovasjon- og vekstprogram i 
grøntnæringa. Dette er en spennende satsing for oss som 
et stort grøntproduksjonsfylke. 

Stadig innstramming i tilgang på godkjente 
plantevernmidler er en utfordring for grøntnæringa. Inn 
mot kommende sesong så det ut til å kunne bli akutt 
mangel på godkjente midler til behandling mot tørråte 
på potet. I samarbeid med Hedmark Bondelag ble det i 
november arrangert et møte på Brandval i Kongsvinger 
om den kritiske situasjonen. Flere politikere var på møtet, 
og de ble oppfordret til å ta tak i problematikken. Norges 
Bondleag og Norsk Landbruksrådgiving hadde møte med 
politisk ledelse i Landbruks- og Matdepartementet om 
den kritiske situasjonen, og det er håp om at den akutte 
krisa for potet løser seg.

4.1.3.3 Rovdyr
Oppland har i år hatt en nedgang både i antall omsøkte 
sau tapt til rovdyr og antall erstattet. Nesten 4200 
sau og lam er omsøkt erstattet mens snaut 2400 dyr 
ble erstattet. Det er fortsatt jerv som er den største 
skadevolderen her i fylket. Enkelte besetninger og beitelag 
i Nord- og Midt-Gudbrandsdal har svært store tap til jerv. 

Ulv
Ulven tar fortsatt mye fokus selv om den overhodet 
ikke skal være her i fylket. Den har vært innom jevnlig i 
området Sør-Aurdal, Etnedal og Land. Her er det største 
antallet sau erstattet pga ulv i sommer i vårt fylke. Dert 
startet med observasjoner på vårparten i Viken og på 
Hadeland. Ulven har oppholdet seg i disse områdene hele 
sommeren og høsten. Den ble skutt på Sokna 06.01.20. 
Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes 
beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. 
Regjeringa tillot uttak av bare en flokk. Med dette 
vedtaket blir i praksis ulvesonen nærmest stadfestet 
som et ulvereservat.  Med regjeringas vedtak blir det 
protestmarkering også i 2020.
Nord-Østerdal er også i år hardt rammet av ulveangrep.

Jerv
Jerven er fortsatt det rovdyret som volder mest skade, og 
som årvisst skaper store utfordringer for beitenæringa 
i Oppland. Vi har store skader i enkeltbesetninger, 
spesielt i Lesja, Dovre, Lom/Skjåk og Nord- og Sør-Fron. 
Frustrasjonen over at vi ikke kommer ned på bestandsmål 
er stor. Samtidig er det helt minimalt med ekstraordinært 
uttak som blir gjennomført. 

Gaupe
Bekreftede gaupeskader har økt noe i år. 20 % av 
erstattede sau er tatt av gaupe. Vi har enkelte prosjekt 
gående sammen med Fylkesmannen for å finne 
tapsårsaker. Dette gjør nok at vi har økt dokumentasjonen 
noe. Søndre del av Valdres/Land, Toten, Sel og Nord-Fron 
har mest tap til gaupe.

Kongeørn
Noe økning i dokumentasjonen på kongeørnskader, også 
dette henger sammen med tidligere omtalt prosjekt hos 
Fylkesmannen. Skadene er spredt i fylket med opphopning 
i Frons-kommunene, Sel, Ringebu, Gausdal og Nordre 
Land.

Annet
Oppland Bondelag har et godt samarbeid med Oppland 
Bonde- og Småbrukerlag og Oppland Sau og Geit 
om rovdyrarbeidet. Vi møter fast på møtene hos 
Rovviltnemnda og har god kontakt med politikerne i 
nemnda og sekretariatet hos Fylkesmannen. Vi ga felles 
uttalelse til Klima- og miljødepartementet i høringssaken 
om ny rovdyrforvaltning.

Oppland Bondelag støtter økonomisk Oppland Sau 
og Geit sitt arbeid med å legge ut nyheter om rovvilt 
fortløpende.
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4.1.3.4 Klima
I juni inngikk Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag og Regjeringen en klimaavtale for 
landbruket, en avtale med brei og praktisk tilnæring.

Også i 2019, i likhet med forrige år,  fikk mange merke de 
klimatiske utfordringene på kroppen. Vekstsesongen 2019 
var preget av et enten eller. Det var lagelig for våronn før 
17. mai, og deretter svært problematisk å komme utpå 
jordene fra 17. mai til godt ut i juni. Dette gjorde at mye 
korn, potet og grønt ikke fikk nok vekstdøgn før langt 
utpå høsten. Og høsten ga også utfordringer med våte 
innhøstingsforhold, spesielt på Toten og Hadeland.

Fylkesleder og organisasjonssjef dro på rundtur på Toten 
i oktober for å få et innblikk i hvordan situasjonen var for 
mange grønt- og kornprodusenter etter en vanskelig vår 
og høst.

https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/svart-
vanskelig-sesong-for-mange-potetprodusenter

Klima var hovedtema under ledermøtet i høst. 
Generalsekretær Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag 
innledet på temaet, mens 1. vara i Oppland Bondelag 
Anders Formo holdt et innlegg om beredskap og 
risikovurdering på egen gard og i det lokalge bondelaget. 
Klima og klimaarbeid var også tema for gruppearbeid på 
møtet.

Les mer her: https://www.bondelaget.no/oppland/
nyheter/sta-bedre-rustet-mot-uvar

Vanskelige innhøstingsforhold

Store verdier i spill for mange produsenter i 
høst
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Vannforvaltning
Oppland Bondelag er representert i styret i 
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Oppland 
Bondelag har gitt høringsuttalelse til Planprogram og 
Hovedutfordringer for vannområdene Glomma og Vest-
Viken.

Oppland Bondelag er med i arbeidsgruppe i 
fylkeskommunen for oppfølging av Regional plan for 
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Videre har vi 
vært med på flere møter med en arbeidsgruppe nedsatt 
av grunneierne langs Lågen i Midt-Gudbrandsdal der det 
arbeides med å finne aktuelle flomsikringstiltak som kan 
gjennomføres.  

Biogass og biokull 
Både Stortinget og Oppland Fylkeskommune har satt 
mål om bruk av husdyrgjødsel i produksjon av biogass, 
og flere renovasjonsselskp i Oppland utreder muligheten 
for å starte biogassproduskjon. Lena Videregådene – 
Valle, har et biogassanlegg i tilknytning til ku- og grisfjøs 
på Presteseter, og mange har vært der for å se og bli 
orientert om anlegget. Oppland Fylkeskommune holdt 
et arbeidsmøte om biogass for aktuelle aktørerer / 
organsiasjoner i sommer, der Svein Guldal, prosjektleder 
for klima og energi i Norges Bondelag, bidrog med et 
innlegg om hva og hvordan Norges Bondelag arbeider 
med spørsmål og problemstillinger omkring produksjon 
av biogass.

Det arbeides også med biokull for å finne ut nærmere 
hvordan det kan brukes både i fôr, strø og i jord for å øke 
binding av CO2. Kristina Hegge er med i styringsgruppe 
for et prosjekt for praktisk utprøving av biokull i regi av 
Oplandske Bioenergi.

4.1.3.5 Pelsdyr
Etter at Regjeringa vedtok et dyrevelferdsprogram 
for pelsdyrnæringa i 2017, gjorde Regjeringen en 
helomvending 1 ½ år senere og vedok et næringsforbud. 
I januar 2019 var det høringsfrist på forslag til lov om 
forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for 
økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.

Næringa har vært ei viktig næring i blant annet Oppland, 
og fylkesstyret sendte høringsuttalelse til Landbruks- og 
matdepartementet der de gikk imot et lovforbud mot 
hold av pelsdyr. 
Innledningsvis i uttalelsen til Oppland Bondelag:
«Pelsdyrnæringa er en lovlig, bærekraftig og lønnsom 
næring som med dette lovforbudet utsettes for en 
politisk hestehandel mindre enn ett år etter at Stortinget 
vedtok at pelsdyrnæringen skulle bestå. 

Da Stortinget i januar 2017 vedtok å styrke og utvikle 
pelsdyrnæringen på en fortsatt bærekraftig måte, skapte 
det optimisme etter flere års usikkerhet. Vedtaket bidro 
til økt aktivitet, økte investeringer og en begynnende 
rekruttering til næringen. At det så kort tid etter 
innføres et forbud «over natten» som følge av en politisk 
hestehandel om regjeringsplattform, fører til en mistillit 
til sentrale politikere og uforutsigbarhet i forhold til 
demokratiske beslutninger.»

Om den foreslåtte erstatningsordningen, uttalte 
fylkesstyret:
«Oppland Bondelag mener i tillegg at det framlagte 
forslaget til erstatningsordning på langt nær dekker 
tapet den enkelte pelsdyrholder vil lide. Vi mener Staten 
er forpliktet til å gi full erstatning til oppdretterne for 
tapt næringsinntekt og eventuelt nyinvesteringer i 
annen produksjon, og hver enkelt næringsutøver må gis 
individuell behandling.»

Flere fra Oppland Bondleag var til stede på Stortinget 
under behandling av lovforslaget.

4.1.3.6 Grunneierspørsmål
Jordvern
I Oppland Bondelag har vi i stor grad jobbet sammen 
med lokallagene når det har vært jordvernsaker i ulike 
kommuner. I forbindelse med sammenslåing til Innlandet 
Bondelag blir Oppland representert i arbeidsutvalget i 
Jordvernallianen i Innladet som formelt trår i kraft den 
01.01.2020. 

Flere lokallag har engasjert seg i saker om vegutbygging 
og reguleringsplaner der det foreslås nedbygging av dyrka 
mark, blant annet i Lillehammer og på Eina.

Vernespørsmål
Både Oppland Bondelag og flere lokallag var til stede 
ved markeringa for å hindre riving av setrene i Vesslie på 
Dovrefjell.

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

Gjennom deltakelse i Landbruksforum og i rådgivende 
møter hos Fylkesmannen og Oppland Fylkeskommune, 
bidrar vi aktivt i utarbeidelse av strategier og oppfølging 
av disse. Styret har jevnlig diskusjon om de ulike 
strategiene. 
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I forbindelse med sammenslåing av fylkene fra 2020 
er Reginonalt Bygdeutviklingsprogram, Regionalt 
Næringsprogram, Regionalt Miljøprogram og Regionalt 
Skog- og klimaprogram revideret og samordnet til 
Regionale strategier for Innlandet. Oppland Bondelag 
har deltatt i arbeidsgrupper og styringsgruppe for 
strategiene.
 

For mange av de næringspolitiske sakene er det naturlig 
å samarbeide med andre organisasjoner. Rovdyr er nevnt 
foran. Når det gjelder produksjonsretta og markedsretta 
spørsmål, har vi jevnlig kontakt med de økonomiske 
organisasjonene i landbruket. 

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

Innlandets Matpris
Oppland Bondelag er med på tildeling av Innlandets 
Matpris sammen med Hedmark Bondelag og Sparebank1 
Østlandet. I år gikk prisen til Eggen Gardsysteri fra 
Vingelen i Tolga.
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Et lite knippe  
Hoff-produkter

Sjefene for NHO og LO i  
Innlandet var godt fornøyd  
Med Innlandets pausemat

Politikerne fikk godt påfyll av både mat og 
kunnskap om landbruket under besøket på 
Båberg gard

Bjørnhild orienterte om grøntproduksjon Fra biogassanlegget på Presteseter
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Om lag 40 politikere var med på turen som besøkte 
Graminor, gardsbesøk med lokal lunsj hos Agnethe og 
Odd Martin Gaalaas Baardseth og besøk i fjøsene og på 
biogassanlegget til Lena-Valle vgs. Turen ble avsluttet på 
Hoff sitt hovedkontor og anlegg på Gjøvik som tok imot 
oss dagen etter at de hadde feiret sitt 175-årsjubileum. 
Turen viste et mangfold av verdikjeden fra jord til bord i 
Innlandet.

Sjefene for NHO og LO i  
Innlandet var godt fornøyd  
Med Innlandets pausemat

Kjerstin Lundgård - Agnete Gaalaas Baardset og Kristina Hegge

4.2 
Kommunikasjon og organisasjon

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

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

4.2.1  Politikerkontakt

Oppland Bondelag har god kontakt med fylkespolitikere 
og Opplandsbenken på Stortinget. 
I forbindelse med fylkestingsvalget arrangerte vi i 
august en busstur for fylkestingskandidater i Innlandet. 
Bussturen og opplegget var et samarbeid med 
Hedmark Bondelag, NHO Innlandet og LO Innlandet. 
Organisasjonene la fram et felles budskap på turen:

• Ta en nasjonal posisjon innen bioøkonomi, og styrke 
klimaarbeidet

• Jordvern – gjennomføre i praktisk politikk i 
kommunene

• Styrke våre utdannings- og forskningsinstitusjoner
• Sørge for en solid næringspolitikk og forutsigbare 

rammebetingelser 

Lokallagene har mange aktiviteter rettet mot politikere, 
de fleste lokale. Når sentrale politikere kommer til vårt 
fylke, er det også noen som bruker anledningen til å 
opplyse dem om viktige saker, som her på Granavollen der 
Regjeringspartiene var samlet i januar 2019.

Høyre på bonden, Erna - Hadeland



«Norsk landbruk er avhengig av sterke samvirker
Markedsregulering er en av fire bærebjelker i norsk 
landbruk. Vårt samfunnsoppdrag er å produsere mat, 
basert på norske ressurser, rundt om i hele landet. Skal 
vi klare det, er vi helt avhengig av sterke samvirker som 
Nortura, Tine og Felleskjøpet.
Styret i Oppland Bondelag registrerer stor uro i 
Gudbrandsdalen, og vi er svært bekymret for hvordan 
oppslutningen om samvirket Nortura vil bli ved en 
eventuell nedleggelse av anlegget på Otta.
For hver produsent som velger andre mottakere enn 
Nortura, reduseres kjøtt-tonnasjen. Dette vil kunne gi oss 
en svekket markedsregulator for kjøttproduksjon.
Vi ber styret i Nortura SA snu hver eneste stein på veien 
og sørge for at alle elementer kommer med i vurderingen 
når beslutningen om Nortura Ottas fremtid skal tas.»
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4.2.2  Samarbeidende organisasjoner

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

Landbruksråd Innlandet
Oppland Bondelag er med i Landbruksråd Innlandet 
– et samarbeidsorgan for faglag, bygdelag og 
samvirkeorganisasjoner i landbruket i Oppland og 
Hedmark, og fylkeskontoret er sekretariat for rådet.
Landbruksråd Innlandet arrangerte i februar 
Landbrukshelga med ca 150 deltakere.

Engasjementet rundt Nortura Otta
Bondelaget og samvirkeorganisasjonene har en 
klar rollefordeling. Bondelaget tar seg av politikk 
og samvirkebedriftene av butikken. Ofte blir det 
grensesnitt som går inn i hverandre, og dette viste seg i 
engasjementet rundt Norturas anlegg på Otta. 2019 var 
preget av først stor usikkerhet og ditto engasjement for 
anlegget. Vedtak om nedleggelse ble gjort i desember. 

Lokallagsledere og andre tillitsvalgte i Nord-
Gudbrandsdalen hadde møter med sentrale personer 
i Nortura, bl.a. med styreleder Trine Hasvang Vaag. 
Fylkesleder Kristina Hegge deltok i flere av møtene.

Under ledermøtet i høst ønsket flere av de tillitsvalgte 
at fylkesstyret skulle sende en uttalelse om saken til 
ledelsen i Nortura. Fylkesstyret sende følgende til leder, 
nestleder og konsernsjef i Nortura:

Kuslepp på Dovre, Åpen gård



4.2.3  Omdømmebygging,
 alliansebygging og rekruttering

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

4.2.3.1 RULL – Rekruttering, utdanning og likestilling i 
landbruket
Partnerskapssamarbeidet fortsetter gjennom ulike 
fora. Voksenagronom er fortsatt en viktig del av dette 
samarbeidet. Oppland Bondelag er representert i nasjonal 
styringsgruppe for digitalisering av voksenagronom.

4.2.3.2 Bondementor
Bondementor er et prosjekt som Norsk 
Landbruksrådgiving har på oppdrag fra avtalepartene i 
jordbruksforhandlingene. Etter at Oppland og Hedmark 
har vært med i et pilotprosjekt, ble ordningen i 2019 en 
landsomfatende ordning. Etter søknad om deltakelse 
kobles ny bonde og en erfaren mentor. Oppland Bondelag 
er med i dette arbeidet.

4.2.3.3 Lena-Valle Videregående skole
Oppland Bondelag hadde ei undervisningsøkt om 
landbrukspolitikk for VG3 agronom i vår. Dette 
var midt under jordbruksforhandlingene, og 
jordbruksforhandlingene ble også hovedtema i 
undervisningen. 23

Helt på jordet – skikkelig Toten-duggurd for blant annet Landbruks- og matminister Olaug  
Bollestad og leder for utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren Anita Krohn Traaseth

Folksomt under Helt 
på jordet på Lena

Anita Ødegård  
under Helt  
på jordet



Oppland Bondelag mener det er viktig at vi skiller de ulike 
rollene. Vi som næringsorganisasjon kan oppfordre til å 
gjennvinne og å plukke opp plast. Når forurensningsloven 
brytes, er det myndighetene som må ta sakene. 

4.2.3.4 Plast – til glede og besvær
Næringa vår er storforbruker av plast. En liten del 
av dette kommer på avveie, men sammen med 
resten av plastforbruket i samfunnet, blir det et 
forurensningsproblem.
Flere lokallag har gjort en stor innsats for å rydde opp, 
både organisering av rydding i samarbeid med blant annet 
plastprosjektet i Gudbrandsdalen, men også på eget 
initiativ og i samarbeid med andre. Vi nevner her Dovre 
Bondelag som har organisert «Rydd Dovre» og invitert 
barnehager med på dugnad.
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4.2.3.5 Dyrevelferd
Et godt og strengt regelverk for dyrevelferd og dyrehold 
ligger til grunn for vårt arbeid. Temaet var oppe 
som eget tema med tilhørende gruppearbeid under 
årsmøtet i mars. Hyppige veterinærbesøk og målrettet 
rådgiving var blant ønskene årsmøtedelegatene hadde 
til organisasjonene og offentlig forvaltning. Dette ble 
tatt med videre inn i styremøte senere der vi hadde 
besøk av Anne Andberg, avdelingsleder i Mattilsynet 
Gudbrandsdalen.

En nettsak om temaet og disse møtene kan leses her:  
https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/bonden-
onsker-flere-fjosbesok

En film om enkelte svineprodusenter ble vist på NRK i 
juni. Denne viste dårlig behandling av dyr og brudd på 
dyrevelferdloven og vakte sterke reaksjoner, både innad i 
næringa og utenfor.

4.2.3.6 Psykisk helse
Temaet psykisk helse har vært på agendaen i flere møter 
i lokallagene. Etter initativ fra Sør-Fron Bondelag satte 
Fylkeskommunen i gang forprosjektet «Psykisk helse i 
landbruket». Her har de prøvd å få svar på hvilke faktorer 
som har størst betydning for bønders psykiske helse og 
hvilke hjelpetiltak som har størst effekt. Forprosjektet 
ble gjennomført av Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, 
og Oppland Bondelag er representert i styringsgruppa. 
Marita Aanekre har vært initiativtaker og en viktig ressurs 
for prosjektet.

Under Landbrukshelga som Landbruksråd Innlandet 
arrangerte i samarbeid med blant annet Bondelaget 
første helga februar, var temaet på programmet under 
to bolker; «Slitne bønder og sultne dyr» og «Ung bonde i 
med- og motgang».

Søppelplukking på Dovre

Søppelplukking på Dovre

https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/bonden-onsker-flere-fjosbesok
https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/bonden-onsker-flere-fjosbesok


4.2.4  Drift av organisasjonen

4.2.4.1. Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer og 
verve nye er en viktig jobb. I 2019 hadde vi en netto 
nedgang på 44 medlemmer. 

Medlemsverving var blant prioriterte aktiviteter styret 
ønsket å belønne da de før jul fordelte midler til aktive 
lag. Det ble fordelt midler til lokallagene både ut fra 
medlemsutvikling gjennom året og medlemsverving i 
november.
Kontoret følger opp medlemsregisteret i forhold til inn- 
og utmelding, endringer i kontingentberegning med mer. 
”Mine sider” på nettet er videreutviklet, og her har lokale 
tillitsvalgte tilgang til blant annet medlemslister.

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

4.2.4.2. Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, sms-meldinger, telefoner og facebook-dialog 
brukes hyppig mellom fylkeskontor, fylkesstyret, 
lokallagstillitsvalgte og andre tillitsvalgte.
Lokallagstillitsvalgte  bruker ”mine sider” på hjemmesida 
til å sende ut sms-meldinger og e-poster, mens 
fylkeskontoret bistår i dette arbeidet.Fylkeslagets 
hjemmeside www.bondelaget.no/oppland, facebooksida 
og instagram blir brukt som informasjonskanal ut til både 
tillitsvalgte og medlemmene. 
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4.2.5  Møter i medlemsorganisasjonen

Regionmøter
Regionmøtene i januar fokuserte på organisasjonsprosess 
med rergioninndeling, landbruksplast, erfaringer fra 
tørkesommeren 2018, foran jordbruksforhandlingene 
og ulike aktiviteter i Bondelaget lokalt og regionalt. 
Valgkomiteen brukte møtene til å få innspill i sitt arbeid 
fram mot innstilling til årsmøtet. Til sammen deltok ca 100 
tillitsvalgte på regionmøter.

I desember ble det avholdt møte for nye lokallagsledere, 
denne gangen fra både Oppland og Hedmark. Møtet ble 
holdt på Lillehammer, men en gruppe med lokallagsledere 
fra nord-Østerdalen deltok via skype/teams. 
Organisajonssjefene i Oppland og Hedmark var ansvarlig 
for møtet sammen med Kristina Hegge. Anders Huus fra 
Norges Bondelag holdt kortkurs i landbrukspolitikk.

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

4.2.5.2 Ledermøte etter jordbruksforhandlingene
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene 
ble avholdt 27. mai. 1. nestleder i Norges Bondelag, 
Bjørn Gimming, orienterte om forhandlingene, de 
vurderinger forhandlingsutvalget gjorde underveis og 
forhandlingsresultatet. En stor og engasjert forsamling 
diskuterte forhandlingsresultatet etterpå.

Sigrid Hjørnegård og Kristina Hegge



4.2.5.3 Årsmøter i lokallagene
Lokallagsårsmøtene er en viktig møteplass som 
fylkesstyret prioriterer høyt. Fylkesstyrets medlemmer 
eller administrasjon var på alle årsmøtestedene til 
lokallagene. På de stedene det holdes flere årsmøter 
samtidig, får ikke styremedlemmene deltatt på alle 
årsmøtene, men de møter lokallagene i fellessamlinger 
etter årsmøtene. 

4.2.5.4 Ledermøte i november
Ledermøtet i høst ble arrangert over to dager på 
Skeikampen. Klima var hovedtema, og dette er beskrevet 
nærmere i kap. 4.1.3.4.
Organisasjonsprosessen med regioninndeling var også 
på programmet, og visjonen til Innlandet Bondelag ble 
presentert: «Matregion nummer 1 – med en smak av 
mangfold.»26

Alle bilder fra ledermøtet i november



4.2.5.5 Styretur til Østerrike
Styret og administrasjonen var på tur i Tyrol i Østerrike i 
begynnelsen av oktober.
Vi besøkte et kloster med egen gard i Bayern i Sør-
Tyskland før vi kjørte inn i Tyrol og Zillertal. Her ble det 
fire dager med besøk på meieri, ulike garder, tur med 
Penkelbahnen og en fin avslutning med Almabtrieb der vi 
opplevde folkefesten som feirer grøden og at dyra kom 
hjem igjen fra setra. Mer om turen leser du her:  
 
 https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/
seterbrukerne-feiret-med-folkefest
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BU på tur
Mye stæsj når kua skal  
hjem fra sætra

Hele gjengen på vei til seters

Anders analyserer fôret

Ola og Kristina  
tester ost

 https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/seterbrukerne-feiret-med-folkefest
 https://www.bondelaget.no/oppland/nyheter/seterbrukerne-feiret-med-folkefest


4.2.6  Organisasjonsprosessen – 
regionreform

I forbindelse med regionreformen, gjorde årsmøtene 
både i Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag et 
intensjonsvedtak om sammenslåing til Innlandet 
Bondelag. I tillegg til intesjonsvedtaket, vedtok årsmøtet å 
sende saken om regiontilhørighet for Jevnaker og Lunner 
Bondelag til årsmøtet i Norges Bondelag. Vedtakene er 
nærmere beskrevet i kap 3.1

Norges Bondelag gjorde under årsmøtet i juni 
vedtektsendringer og vedtok en organisasjonsprosess 
som sa at fylkeslagene skulle følge det offisielle Norges 
fylkesinndeling, med en frist til våren 2022, kap. 3.1.

Intensjonsvedtaket i Oppland og Hedmark gir grunnlag for 
sammenslåing til Innlandet Bondelag fra årsmøtet 2020. 
Lokallagene Jevnaker og Lunner som etter hvert skal over 
til Viken forblir i Innlandet Bondelag til Viken Bondelag er 
etablert, jfr vedtaket i årsmøtet i Norges Bondelag.

Målet for arbeidet er å ha et fortsatt kraftfullt Norges 
Bondelag i fremtiden, der bonden og medlemmet er i 
fokus.

Fylkesstyrene i Oppland og Hedmark gjennomførte felles 
styremøte på Sjusjøen i august, og styrene har i flere 
saker samarbeidet om felles uttalelse. Fylkeslederne og 
administrativ ledelse har jevnlig kontakt.

Årsmøtene i mars vedtok en felles instruks for sine 
valgkomiteer. Valgkomiteene har i høst jobbet i fellesskap 
for å forberede innstilling til konstituerende årsmøte i 

Innlandet Bondelag i mars 2020.
Generalsekretæren satte ned ulike prosjekt for å 
forberede fylkesammenslåinger på administrativ side, 
og de ansatte har gjennom året hatt jevnlige møter og 
samlinger for å forberede administrasjon av Innlandet 
Bondelag.

For å fremme Innlandet Bondelags visjon «Matregion 
nummer 1 – med en smak av mangfold», la både Oppland 
og Hedmark ut 24 bilder på facebook i desember, som en 
adventskalender. Bildene skulle gi nettopp en smak av det 
mangfoldet vi har av produkter, prodokusjoner og tjenster 
fra landbruket i Innlandet.

Fra adventskalenderen 2019
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4.2.7 Kurs

Eierskiftekurs
Oppland Bondelag ønsker at alle får en god 
eierskifteprosess. Med et felles kurs for både kjøper og 
selger, begge partnere og gjerne flere av barna på garden, 
dannes et godt grunnlag for eierskifteprosessen på 
garden. I 2019 var det så stor pågang på kurs så det ble 
kurs både i februar og i november. Til sammen var det ca 
110 deltakere på kurs. Ole Christen Hallesby og Mariann 
Andersen var kursholdere. 

4.2.8  Utvalg

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

Utvalgene ga innspill til styret foran 
jordbruksforhandlingene.

4.2.9  Diverse samarbeid

Samarbeidende regnskapskontor
(Se kurs)

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

Studieforbundet Næring og Samfunn Hedmark og 
Oppland
Anne Rustad i  Hedmark Bondelag er bondelagenes 
representant i styret. Resterende midler i organisasjonen 
er i løpet av året fordelt til medlemsorganisasjoner 
ut fra søknader om tilskudd til tiltak og aktivitet. 
Studieforbundet Næring og Samfunn Hedmark og 
Oppland avslutter sin virksomhet i begynnelsen av 2020.

Kurs for regnskapsførere
Norges Bondelag har avtale med 30 regnskapskontor i 
Oppland. Gjennom denne avtalen får regnskapskontorene 
løpende oppdateringer omkring aktuelle regnskaps- og 
skattespørsmål i landbruket. Oppland Bondelag var 
praktisk tilrettelegger og Norges Bondelag faglig ansvarlig  
for to-dagers kurs for regnskapsførere i midten av 
oktober. Der deltok 135 regnskapsførere.

Eierskiftekurs

Fra adventskalenderen 2019

Fra adventskalenderen 2019
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Husk å benytte deg 
av fordelene dine
Som medlem av Norges Bondelag får  
du gode rabatter hos oss: 

• 20 % på alle private forsikringer
• 28 % på reiseforsikring
• 28 % på innboforsikring
• 36 % på privat bilforsikring  

(gjelder medlemmer 16–30 år)
• opptil 27 % på driftsforsikringer; totalt 40 %  

ved god risikoscore
• opptil 27 % på forsikring av næringsprodukter  

tilknyttet gården

Du får også god pris på pensjonsordninger.

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

Fra adventskalenderen 2019





Kjenner du dine medlemsfordeler?
Som medlem i Norges Bondelag er det enkelt og lønnsomt for deg å bruke oss. Du får blant annet:

 ∑ Personforsikringer med en av markedets aller beste priser og vilkår.

 ∑ Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem med våre beste sparerenter fra første krone.

 ∑ Medlemskonto med bankkort uten årsgebyr.

 ∑ Du slipper depotgebyr når du tar opp lån. Dette gjelder både til landbrukslån og boliglån.

Les mer på Landkreditt.no/nb.

facebook.com/landbruksnyttfralandkreditt
FØLG OSS PÅ: 

Landkreditt.no   |  23 00 08 00

Flytt forsikringene 
dine til oss, og se 
hva du kan spare.

Har du tenkt på hva som vil skje med økonomien og gården din om du skulle 
bli syk eller skadet? Som medlem i Norges Bondelag får du en av markedets 
beste priser på dine personforsikringer. Kontakt oss for en gjennomgang av 
dine forsikringsbehov.

Forsikringsleverandør:

Bondelagsforsikring.no   |   22 05 46 00



5 
Medlemsoversikt
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6
Regnskap for Oppland Bondelag 2019
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Kommentarer til Regnskap 2019
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7
Tillitsvalgte

7.1 
Styret i Oppland Bondelag 2019 - 2020

 
7.2 
Ledere i lokallaga 2019-2020
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7.2 
Ledere i lokallaga 2019-2020
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8 
Fylkeskontoret

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

Ansatte i 2019:

Ola Råbøl: Organisasjonssjef

Astrid Simengård: Rådgiver i 80% stilling 

Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

I tillegg til de organisasjonene som er nevnt her, har kontoret sekretærfunksjon for Landbruksråd Innlandet.  
Det er et samarbeidsråd for samvirkeorganisasjoner, faglag, Bygdeungdomslag og Bygdekvinnelag i Hedmark og 
Oppland.

Denne gangen er bilde av alle ansatte i Oppland og Hedmark. Bildet er tatt på 
Formokampen. I juni var alle seks samlet på Formoseter på Høvringen for å meisle ut 
samarbeidet som skal bringe oss inn i Innlandet Bondelag
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