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I Norge har vi mange fantastiske 
råvarer og spennende sesonger. 
Coop støtter norsk matproduksjon  
og tilbyr deg flere lokale varer.
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Helsing frå leiaren:

Kjære medlemmer og gode kollegaer

Nytt år, nye moglegheiter og tid for 
ei lita oppsummering av året som har 
gått. 

For Rogaland bondelag har vi og hatt 
ein spennande tid. Olav Sande logga ut 
av bondelaget sitt kontor for siste gang 
i slutten av august. Etter mange år som 
rådgivar, og dei siste åra som organisa-
sjonssjef, vil eg bare sei TUSEN TAKK. 
Tusen takk til Olav for jobben du har 
lagt ned for Rogaland Bondelag og 
bøndene i Rogaland. 

Heldigvis for oss så bur vi i eit fylke 
med stort engasjement for landbruk, 
og det er ein glede for meg å kunne 
ønske Irene Tjøstheim velkommen på 
laget som vår nye organisasjonssjef. Eg 
håper dykk alle tek godt imot ho etter-
kvart som dykk treff ho.

Vi har hatt fleire skifter dette året 
som påverkar oss. Ny landbruksminis-
ter kom på plass etter ny runde med 
forhandlingar på Granavollen, no med 
røter i KRF og ikkje minst frå Rogaland.  
Men så kan ein jo undre seg over ulike 
konstellasjonar både i regjering og i uli-
ke kommunar etter valet i haust. Man-
ge har fått nye ordførarar og vi ser nye 
samansetningar både i kommunestyre 
og fylkesstyre.

Vi som skal være politisk nøytrale, 
men næringspolitisk aktive, må bruke 
dette klokt.  Vi har sjølvsagt og ein stor 
jobb å gjer når det gjeld kunnskapsopp-
bygging. Vi kan ikkje forvente at alle 
politikarar kjenner våre produksjonar 
til fingertuppane. Samen må vi invitere 
dei heim, inn i fjøset, og ut på jorder 
og beiter. La dei ta del i våre utfordrin-
gar, problemstillingar, stoltheit og gle-
der. Gløym aldri gledene, sjølv om vi 
nå legg bak oss nok eit år med mykje 
diskusjon og avgjørelsar som påverkar 
vår næring.

For meg står 13. juni og vedtaket 
om nedlegging av pelsdyrnæringa som 
heilt uverkeleg. Det var ein sterk opple-
ving å stå på Stortingets galleri ilag med 
fleire pelsdyroppdrettarar den kvelden, 
når dei med rakk rygg tok imot næringa 
sitt dødsbodskap. Men det er ikkje bare 
pelsdyrbonden som kjenner på tøffe 
tak for tida. 

Filmen Griseindustriens hemme-
legheiter gjorde og sterkt inntrykk på 

mange. Det er krevjande å kommuni-
sere på slike ting. Vi opplever eit sam-
funn som flytter seg lengre og lengre 
vekk frå dagleg drift på gardane, men 
som likevel vil meine noko om korleis 
vi skal og bør drive. Både når det gjeld 
dyrevelferd, men óg klima. Årets ord 
vart Klimabrøl, og mange piler peiker 
på mindre forbruk av kjøtt framover. 
Vi har overproduksjon i fleire produk-
sjonar, og grøntmarknad er krevjande å 
komme inn på. Vi har auka import og 
meir byråkrati. Det vil for mange opp-
levast som vel mange mørke skyer på 
himmelen. 

Men la oss ikkje gløyme lyspunkta. 
Alle menneske må ha mat, og den skal 
vi produsere. Fotosyntesen er ein del 
av klimaløysninga, den kan vi. Aktivt 
bruk av beite bind CO2, og den einaste 

måten å bruke desse på er gjennom ein 
drøvtyggjar. Vi pleier eit landskap som 
storsamfunnet treng for rekreasjon. Og 
tenk, under Agrovisjon 2019 var der 132 
stykk som deltok på Ung bonde sam-
ling. Det tyder på at det fortsatt er 
unge som har lyst og trua på yrket vårt. 
Som har lyst til å produsere mat til ein 
stadig voksande befolkning. La oss in-
spirere av ungdomleg og framoverlent 
pågangsmot. Landbruket vil alltid være 
i endring, men uansett vil folk trenge 
mat, og den kan og skal vi lage. 

Mvh Marit Epletveit, 
leiar i Rogaland Bondelag

Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag.
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Referat fra årsmøte  
i Rogaland Bondelag
Årsmøtet ble avholdt på Scandic Sta-
vanger Forus 8.-9. mars 2019. Alle del-
takerne ble registrert og ved møtestart 
var det 70 utsendinger fra 36 lokallag. 
Fra styret møtte 6 medlemmer, Astrid 
Hammersmark fra Rogaland Bygde-
kvinnelag meldte forfall. Medlem i  
representantskapet i Norges Bondelag 
Arnstein Røyneberg som er medlem 
i styret i Norges Bondelag og Bertran 
Trane Skadsem frå Norges Pelsdyrals-
lag møtte også. Fra Bygdekvinnelaget 
møtte Astrid Lund Folkvord og frå Byg-
deungdomslaget møtte Jonas Alvestad, 
Håkon Goa og Liv Slettebø. Utsendin-
ger til årsmøte i Norges Bondelag blir 
invitert på fylkeslaga sine årsmøter. 

På lørdag 9. mars var det 82 stem-
meberettigede. Medlem av styret i 
Norges Bondelag Birte Usland var 
representant fra Norges Bondelag. 
Arnstein Røyneberg møtte også som 
representant fra styret i Norges Bon-
delag. Æresmedlem Bjarne Undheim 
deltok, samt tidligere fylkesleder Inge 
Haugland. Sonja Herikstad Skårland 
deltok som representant frå valgnemn-
da i Norges Bondelag. I tillegg deltok 
gjester og representanter fra landbru-
kets organisasjoner. 

Velkommen til årsmøte
Fylkesleder Marit Epletveit ønsket 

årsmøteutsendinger, æresmedlem og 
gjester vel møtt til årsmøtet. Møte-
leder Ola Andreas Byrkjedal overtok 
ledelsen av årsmøtet. Det ble lest opp 
minneord for Svein Helge Harbo, tidli-
gere org. sjef i Rogaland Bondelag og 
avholdt ett minutts stillhet.

Godkjenning av innkalling  
og sakliste:
Det var ingen merknader til innkalling 
og sakliste. Møteleder erklærte møtet 
for lovlig satt.

Valg av 2 til å undertegne 
protokollen sammen med møteleder
Forslag fra møteleder og enstemmig 
valgte:
Elise Unander Mjølhus, Hjelmeland 
Bondelag
Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag

Leders tale
Lederen i Rogaland Bondelag, Marit 
Epletveit sin tale hadde blant annet 
følgende tema:

Marit Epletveit ønsket velkommen 
til årsmøte i Rogaland Bondelag. Det 
ble ønsket spesielt velkommen til styre-
medlemmer fra Norges Bondelag Birte 
Usland og Arnstein Røyneberg, tidligere 
fylkesleder Inge Haugland, Bjarne Und-
heim og Ola Andreas Byrkjedal. 

Krevende værforhold
Vi legger bak oss nok et år med kre-
vende værforhold. Men det begynte 
jo tross alt bra da. Flott vær og vi fikk 
henta inn igjen både årets og fjorårets 
våronnarbeid, grøfta og til og med hu-
set fikk seg en maling skvett. Glad det 
ble signert jordbruksavtale. Motivasjo-
nen for å gå i brudd i perfekt våronnvær 
var ikke veldig stor. 100% fornøgd blir 
man nok aldri, men det var så langt vi 
kom. Det gjelder å bruke de mulighe-
tene som finnes og jobbe i det hand-
lingsrommet som vi har i det politiske 
landskapet. Benytte handlingsrommet 
og mulighetene i det politiske landska-
pet ble også gjort da vi i sommer opp-
levde den varmeste og tørreste som-
meren på 100 år. Politikere og staten 
stilte faktisk opp. Men 100% fornøyd 
ble vi heller ikke der. Lars Petter refe-
rerte i sommer da han la det løpet som 
til slutt ende med krisepakke. En ting 
er sikkert og det er at vi kommer til å 
få kjeft. Og det fikk han og fylkeslaget. 
Jærbuen var ikke fornøyd, ei heller korn 
og potetbonden på Østlandet. Kan vi 
lære av prosessen? Det var mange flere 
telefoner av media enn fra fortvilte 
bønder. Bonden i Rogaland ringer ikke 
til bondelaget, de ringer til rådgive-
rapparatet, det er jo tross alt de som 
kan hjelpe. Skulle det vært ringt til alle 

Dirigentbenken frå venstre - Jan Idar Haugen, Marit Epletveit, Ola Andreas Byrkjedal, Marianne Osmundsen Bø
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lokallagsledere? Det ble sendt ut 
mail, 25 % av lokallaga meldte tilbake 
om hvordan status var i sitt område. 
Hvordan tenker dere vi i lag best skal 
løse kommunikasjonen og formidlinga 
en annen gang? Vi har et ansvar alle 
sammen med å følge opp. Med 4000 
bønder i fylket er det klart at ikke alle 
opplevde sommeren likt. Likt vil det 
heller aldri bli, til det er både gårdene 
og folket som bor på de skrudd sam-
men ulikt. Vi er et av få land som har ei 
ordning som dekker opp i krevende år. 
Det skal vi være både stolte og takk-
nemlige for. Det vil være viktig for oss 
at ordninga består. Men det vil og være 
viktig internt i næringa at vi føler den 
treffer rett. 112Vi er ikke tjent med at 
det blir misunning i næringa og vi er i 
alle fall ikke tjent med at enkelte sitter 
igjen med inntrykket at de som gjorde 
mest fikk minst. Så tenker jeg at i det 
lange løp, lønner det seg å legge inn 
egen innsats og en solid dose arbeid. 
Det skal lønne seg å være en dyktig 
bonde. Det siste er Rogalandsbonden 
kjent for, ikke redd for å ta i et tak og 
får til mye på små ressurser. Det skal 
vi være stolte av. Det var kjekt når vi 
i sommer hadde besøk fra bønder fra 
Østlandet, som er vant med seterdrift, 
men likevel konstaterer at dere bruker 
beitene godt, vi har noe å lære.

Revidering av 
gjødselvareforskriftene
Det har blitt gjort ei forflytting av 
gjødsleforskrifta. Det er ingen hem-
melighet at mange på Østlandet kunne 
tenkt seg mer husdyr over dit. Vi har 
jobba bra når det gjelder gjødselvare-
forskriftene. Der har vært mye aktivitet 
i fylket og ikke minst det har gått opp 
for andre deler av landet at enkelte ele-
ment i forslaget slik det er oversendt 
til landbruksdepartementet blir like 
krevende for dem som oss. Mer har vi 
ikke hørt til forskrifta, så vi vet enda 
ikke når den kommer på høring. Det er 
likevel ingen grunn til å tro at krava blir 
mildere, det er derfor viktig å fortsette 
vårt forebyggende arbeid med å gjøds-
le bevisst. Delta i miljøprogram og sig-
ner miljøavtaler der det er mulig. Bygg 
gjerne lager. Ordninga som ble lagd for 
tilskudd til gjødsellager i fjor er videre-
ført hos Innovasjon Norge. Nok lager 
gir mulighet til å gjødsle på rett tid. 

Dyrevelferd
Årsmøte i Norges Bondelag var natur-
ligvis veldig opptatt av at vi skal ha god 

dyrevelferd og vedtok en visjon om null 
toleranse for dårlig dyrevelferd og av-
vik. Selvfølgelig skal vi stelle dyra våre 
godt og etterleve regelverket. Vi er 
også opptatt av at bonden sin retts-
sikkerhet er ivaretatt i kontakt med 
mattilsynet. Det har vært flere gode 
dialogmøter med ledelsen i mattilsynet 
og jobber konstruktivt med utfordrin-
gene med tilliten til Mattilsynet. Det 
tas gjerne imot innspill på gode tiltak. 
Det tar som kjent mye lengre tid å 
bygge opp et godt rykte enn å rive det 
ned. Det gjelder bønder og det gjelder 
mattilsynet.

Men hva er god dyrevelferd? Hvor 
skal grensa gå, akkurat som på gjødsel-
forskrifta ligger det ei forskrift om hold 
av produksjonsdyr og venter i ei skuffe. 
Er det godt nok å holde seg til regel-
verket eller må vi stramme inn? Skal vi 
lage strenger regelverk? Skal vi plante 
hælen godt i bakken når Dyrevernsal-
liansen og NOAH kommer med sine 
tanker om hva som er rett hold av dyr? 
Hvordan takler vi nye strømminger i 
samfunnet? Vi ser nå at de fleste som 
har bygd miljøbur til hønene teller vel-
dig på knappene. De er i en skvis, drifta 
er heilt lovlig, men hva hjelper det når 
forbrukeren, eller butikken - ikke vil 
kjøpe produktene?

Klima
Etter at EAT rapporten kom var vi plut-
selig verstingen i rommet. Husdyra 
kunne vel mildt sagt kommet bedre ut i 
Stordalen sine øyne. Vi bor i et høgkost 
land og skal først og fremst produsere 
for det innenlandske markedet både ut 
fra et miljø og klimaperspektiv, men òg 
selvforsyning og egen sikkerhet. 

Frustrasjonen over stempelet drøv-
tyggeren har fått som klimaversting 
er ikke kjekt. Samtidig skjer der utrolig 
mye spennende innen forsking og om 
kort tid tas i bruk et nytt forsøksfjøs 
plassert sentralt på Jæren i bruk. Kan vi 
ved hjelp av fòring redusere dyra sine 
metanutslipp? Geno ser på om det kan 
avles på kyr som fiser mindre. Og selv-
sagt jobbes det videre med biogass, 
nytte energien i gjødsla.

Regjeringa har satt seg noen ambi-
siøse mål for å få ned det totale klima-
gassutslippet. Bondelaget har sammen 
med Bonde og Småbrukarlaget gått i 
forhandlinger med staten om hvordan 
jordbruket skal bidra med sin andel. Vi 
er tydelige på at det må være forskjell 
på utslepp fra biologiske produksjoner 
og fossile utslepp. I stortingsmelding nr. 

11 er det understreka at: arbeidet med 
å redusere klimagassutslipp fra norsk 
matproduksjon må prioriteres samtidig 
som målet om økt matproduksjon med 
intensjon om økt selvforsyning ivare-
tas. Verdens klimagassutslepp går ikke 
ned om vi bare spiser importert mat, 
men det vil se veldig fint ut i det nor-
ske klimaregnskapet. Virkemiddelap-
paratetet må styrkes og på flere punkt 
trenger vi mer kunnskap. Vi har både 
dyktige ansatte og tillitsvalgte i Norges 
Bondelag som tar den jobben. Ved å gå 
i forhandlinger har vi muligheten til å 
påvirke og få fram noen gulrøtter. Det 
er forståelig at mange blir frustrert og 
syns at det er tøft nok å være bonde om 
en ikke skal redde hele klimaet og. Det-
te handler om omdømmebygging. Les 
gjerne rapporten som landbruket over-
leverte til staten. Mange av tiltakene er 
vi godt i gang med. Vi kan være stolte 
av den gode dyrehelsa vi har. Mindre 
sykdom og dødelighet gir mindre svinn 
og god økonomi. Tidlig høsting av enga 
og god bruk av beite, samler CO2 og gir 
også mindre oppvarming pga. albedo 
effekten. Så igjen framsnakk de mulig-
hetene vi har og at vi og bidrar der vi 
kan og får lønnsomhet i det. For til sy-
vende og sist er vi 40000 selvstendig 
næringsdrivende bønder i Norge som 
skal motiveres til gode tiltak. Det gjø-
res lettest der vi kan regne oss fram til 
lønnsomhet, når vi i tillegg kan bidra til 
lavere klimagassutslipp, da bør god fø-
lelsen komme fram. 

Sau og gris- overproduksjon
Produksjon for innenlands markedet er 
nøkkelen. Da treger vi virkemidler for 
det. Strengt tatt har vi nok av det mes-
te akkurat nå, og overproduksjon gir 
ingen god butikk for bonden. Både sau 
og gris har hatt et krevende år. Selv om 
vi fikk inn ei linje i jordbruksavtalen som 
sa at Bondelaget og småbrukerlaget 
kunne, dersom markedsregulator had-
de oppfordra produsenten til å gjen-
nomføre produksjonregulerende tiltak, 
oppfordre til at de ble fulgt. Som for ek-
sempel redusere påsett og inseminere 
mindre. Tiltaka hjelper, men er selvføl-
gelig avhengig av solidaritet i næringa. 
På gris kjøres det nå flere parallelle løp, 
som vi håper gir balanse i markedet på 
kort og lang sikt. Oppfordring om redu-
sert semin. Utkjøpsordning og høring 
på forskrift om regulering av svine og 
fjørfeproduksjonen. Enkelt sagt hvor-
dan regulere utbredt bruk av engangs- 
purker. Saken har engasjert, selv med  
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korte frister i fylkeslaget fikk vi inn man-
ge høringssvar. Ei endring her vil påvirke 
også de som har høy rekrutteringspro-
sent. Innspill er sendt videre til Norges 
Bondelag. Denne innstramminga av re-
gelverk trer nok ikke i kraft fort nok til 
å ta dagens situasjon, men sier noe om 
hvordan det skal være framover. Styret 
spilte inn 200 slakta purker i året og lik  
behandling uansett produksjonsform. 
Da vil de som ikke ensidig har bygd til ren  
engangspurkeproduksjon klare seg 
med mindre tilpassinger og forhåpent-
ligvis beholde flere som kombinert-
besetninger. Vi har 30% av norsk gris og 
vi har 30% av de som vil slite med nye 
regler her i fylket. Det kan jo være greit 
å ha med seg når vi for tilbakemeldin-
ger på at vi ikke tar vår andel av reduk-
sjonen. På semin reduksjon gjør vi det. 
Men så lenge produksjonsmiljøet er 
godt er det forståelig at ikke flere har 
meldt seg på utkjøpsordninga. Det er jo 
egentlig et sunnhetstegn. Produsent-
ene har lyst til å være i bransjen. 

Importvern og status
Importvern er viktig og er med på å 
styrke konkurransekrafta til norsk mat. 
Men den store nøkkelen ligger i å ska-
pe bevisste forbrukere. Forbrukere som 
etterspør våre produkt i butikk. Da har 
vi en jobb å gjøre med å vise fram his-
toria om hvor gode og bærekraftige vår 
produksjon er. Åpne opp fjøsdøra og 
invitere inn folk, ta selvsagt forholds-
regler når det gjelder smitte. Det er og 

en del av bilde. Det er jo ikke folka vi 
beskytter når vi utstyrer de i kvitt fra 
topp til tå, men dyra våre. Slik at hus-
dyra fortsett skal være friske og vi kan 
opprettholde den gode statusen vi har 
på bruk av antibiotika i norsk husdyr-
hold. Vise hverdagen vår. Trenger ikke 
å lage glansbilde, men være ærlig. Det 
er lenge til den norske forbruker slut-
ter å spise kjøtt, Å lage gode vaner og 
tradisjoner er viktig. Man må på  en  
positiv og god måte få folket til å få 
øyene opp for norsk mat og en forstå-
else for at hverken ananas eller melon 
er noe vi produsere her. Kan vi heller 
ha gulrot og kålrot som små knask på 
denne årstida? Det er en grunn til at vi 
før levde på bygg-grøt og potet som 
sikringskost. Dette var produkt som vi 
både kunne produsere og lagre her. I 
dag brukes bare 1 prosent av den nor-
ske bygget direkte i kostholdet. Det 
handler mye om hva man velger å 
handle i butikken. Bevisste forbrukere 
som etterspør våre produkt er punkt 1.

Verdiskapningsrapporten
Det ble vist en film på årsmøte for å  
bidra til fram snakking av bonden og 
våre produktet. Den 18. mars på land-
brukskonferansen vil det også bli pre-
sentert en splitter ny verdiskapnings-
rapport. Ganske likt oppbygd som 
forrige, men med nye oppdaterte tall. 
Den blir viktig framover. Alle oppfor-
dres til å bruke den. Ta kontakt med  
politikere i din kommune og vis de hvil-

ke fotavtrykk landbruket setter igjen 
nettopp der. Hvor mye utgjør verdi-
skaping og hvilke ringvirkninger det gir 
i form av andre arbeidsplasser.

Politikk
Nå sitter vi med en landbruksminister 
fra eget fylke. Olaug Bollestad har fått 
med seg en god porsjon ballast fra land-
bruket og at flere i salen har gjort sitt til 
å lære henne opp. Fra Njål Helland som 
har hatt barna til Olaug som avløyser 
til alle som har invitert Olaug på ulike 
bedriftsbesøk. Det er alltid mye lettere 
å engasjere folk når de er mottakelige. 
Bondelaget skal være partipolitikks nøy-
trale, det er nesten 100 år siden års-
møte i Norges bondelag skilte lag med 
Bondepartiet, altså dagens Senterparti 
ble etablert. Det er viktig at vi har god 
kontakt med alle parti. Det politiske 
landskapet kommer til å endre seg og 
da er kontaktpunkta viktig. Akkurat nå 
har vi ei flertallsregjering der mye skjer 
bak lukka dører, og mye av politikken 
er alt vedtatt i Granvollerklæringa. Om  
regjeringa klarer å holde sammen til nes-
te valg er uvisst, men som bondelag gjør 
vi klokt i å ha en dialog med alle parti til 
enhver tid. Arbeidet i lokallaga er viktig. 
Man vet aldri hvem som blir den neste 
nøkkelpersonen i det politiske landska-
pet. Det er en stor fordel at også fram-
tidas politiker har hørt om bondelaget 
og vet hva vi står for. Det er lokalvalg 
til høsten, bruk tida godt, bygg nettverk 
slik at dere har gode kontakter når saker 

Delegatane like før gruppearbeid. Svein Levik, MayBrit Lode og Leif Bjarne Olsen i forgrunnen.



som skal opp i kommune styret angår 
landbruket. En ting som blir lagt merke i 
kontakt med ulike parti er medlemstal-
let vårt. På landsbasis for alle parti Pr 
31.12 har Norges Bondelag har over 
10000 medlemmer mer enn AP som har 
størst medlemstall. Klarer vi å beholde 
medlemmer og aller helst få flere? 

Agrovisjon
Til høsten arrangeres agrovisjon nok en 
gang her i Stavanger. Det er kommet 
spørsmål om bondelaget stilt seg bak 
ladys Club som skal være in del av årets 
arrangement. Per nå har Bondelaget 
sekretariatet til Agrovisjon, men det er 
organisert som eget selskap og vi har 
sånn sett ingen grunnlag til å overprø-
ve eller detaljstyre. I det første refera-
tet kalla vi arrangementet for Farmers 
Club, men her ble det et navneskifte. 
I tillegg til muligheten for en matbit 
vil det være små stander med ysting, 
fermentering, spekemat og kjøttpå-
legg, brødbakst og kjøkkenhage. Rett 
og slett mulighet til å hente inspira-
sjon i en rolig atmosfære. Tanken bak 
er at enda flere velger å reise begge på 
messa, kjenne på samholdet og få en 
fin og minnerik helg sammen. Det bur-
de absolutt ikke vært nødvendig med 
rene damesamlinger. Damene burde 
stilt opp på lokal møter på lik linje som 
menn. Det kunne vært ei bedre kjønns-
fordeling på de lokale årsmøtene. Det 
er ei utfordring og ei oppfordring. Kan 
veien være å gå via damegrupper og 
oppfordre til å gå sammen på ulike 
møte? Hvordan klare å engasjere? 

Avslutning
Bondelaget lokalt er mange plas-
ser en viktig møteplass og treffpunkt  
sosialt. Er vi bevisste på inkludering? At 
treffpunkta gir mersmak og vi har nye 
som vil stå klare til overtar stafettpin-
nen? Vi trenger at folk engasjerer seg. 
Tar en for laget. Så til alle dere som er 
på årsmøtet med ulike hatter og ulike 
innganger. tusen takk for at nettopp du 
er med å bygge laget. Sammen kan vi 
gjøre en forskjell for bonden i Rogaland 
og Norge. Sammen skal vi kjempe for 
gode inntektsmuligheter og rammevil-
kår og vi skal legge til rette for et godt 
produksjonsmiljø der vi lærer av hver-
andre og heier hverandre fram.

Det ble ønsket velkommen til debatt 
og konstruktive innspill slik at vi sammen 
kan gjøre hverandre gode. Det tjener vi 
på det tjener bonden i Rogaland på.

Det ble åpnet for debatt på leders 

tale. Følgende hadde ordet: Jone Fos-
se, Erik Mikal Tjåland, Jon Tore Refve, 
Arne Berge, Enok Aleksander Kvam, 
Kristian Vinningsland, Tårn Ubøe, Bjørn 
Ståle Bekkeheien, Håkon Varhaug,  
Serine Henriksen, Bente Gro M. Slette-
bø, Geir- Jone Pollestad, Marit Epletveit.

Punkt fra debatten:
• Skryt for talen
• Krisepakken. Ikke mange på Jæren fikk 

noe. Avlivningsnivået må opp fra 700- 
1000 fe/da. Urettferdig fordeling.
 ° Dersom man bruker mye energi 

på drøfting og vanning får man 
ikke avlingsskadeerstatning. Kri-
sepakken er generell. Alle i det 
området får erstatning.

 ° Krisepakken bedre forberedt ved 
neste korsvei. 

• Dyrevelferd. Møte med Time bon-
delag og Mattilsynet v/Heidi Wolff 
og Odd Ivar Berget hvor det ble dis-
kutert måten de fremtrer på tilsyn. 
Kan får bot på 22000 kr dersom man 
sender drektig kvige til slakt. Det har 
vært tilfelle med griser som griste i 
slaktebilen grunnet avvikling.
 ° Hvem bestemmer hva som er 

god dyrevelferd? Noah, bonden, 
butikkjedene? Er vi som næring 
med å bygge opp under det som 
butikkjedene og noah mener. Ref. 
bære på gris og kyr som snakker 
med hverandre

 ° Kreve kompetanse hos Mattilsynet.
 ° Det vil være kompetansekrav fra 

2020.Vi må være flinkere å stå opp 
mot dyrevernsalliansen og lignen-
de og å kommunisere ut.

 ° Vi må vise oss frem ved åpen gård 
og lignende.

 ° Honnør til rogalandsbonden. 
Minst anmerkninger på halebi-
ting. Myndighetene spør oss ikke 
om vi ønsker å telle purker eller 
smågris. Må finne frem til et ak-
septabelt nivå.

 ° Engangspurker. Hadde vært let-
tere å talt smågris.

 ° Teller sugger og beregner spre-
deareal til dette. Hvordan tenker 
bondelaget i tilfelle spredearea-
let og spille inn 200. Hvorfor skal 
det lønne seg å leve på kanten av  
regelverket?

 ° De har faktisk drevet innen det 
regelverket som er.

• Verving. På ledermøte ble det skre-
vet opp 3 vanskelige å verve. Hvor-
dan ble dette fulgt opp?

• Klima. I New deli er det det samme å 

gå på gata som å røyke 20 sigaretter 
til dagen. Norge er ikke versting.
 ° Klimaskatt på kjøtt? På olja er det 

forbrukerne som betaler klimas-
katt. Tine drar fram NRF som kli-
mavennlig. Usikker på om dette 
er lurt.

 ° Mange forslag til tiltak. Viktig å 
holde oss til forskning. En vege-
tarianer som tar fly slipper ut mer 
enn dem som spiser kjøtt.

 ° EAT- rapporten. Ikke spise kjøtt, 
men kan fly med fly. Den andre 
siden kommer ikke med i kommu-
nikasjonen ut. Landbruk fanger 
CO2 etc.

• Bompenger for traktor. Søkte om 
fritak. Dette ble oversendt veidirek-
toratet, ikke hørt noe på 5 mnd. Får 
ikke svar.

• Gjødelvareforskriftene blir en utfor-
dring.

• Jordvern: E 39 og jernbanen. Har 
nytte av Rogaland bondelag, men 
grunneiere og lokallag må engasjere 
seg. Kommer ny verdiskapningsrap-
port. Bruk denne ut til politikere. 
Når det bestemmes nytt kjøpesen-
ter etc. må vi vite at jordvern blir tatt 
hensyn til.

• Import: Arla.no ble oppfordret til å 
sjekke opp. 40 % av solgte meieri-
varer i butikk er import. Oppfordrer 
årsmøtet å tenke på tollvern
 ° Ikke bare fokus på innenlands-

markedet. Sau som trengs å få ut 
ved eksport. 

• Utdannelse og informasjonsarbeid: 
Må begynne tidlig å informere om 
landbruk. Mange som ikke har et for-
hold til gårdsbruk. Kunne tenke seg 
en mal for hva man gjør for barn i 1. 
klasse på en gård. Landbruksspillet 
er litt gått ut på dato.
 °  De nye som skal ta over: Land-

bruksutdanning 2+2. Det er da 
snakk om å kutte ut noen fag som 
økonomi og driftsledelse. Dette 
er ok dersom man skal være avlø-
ser men ikke som bonde. Norges 
Bondelag sitter i arbeidsgruppe 
her og må ta tak i dette.

 ° Hvordan er rekruttering i din 
kommune?

• Organisasjonsarbeid: Organisasjo-
nen vår er et redskap. Bruker vi det-
te optimalt? Det er kulturforskjeller 
i dette landet. Mye skjer hjemme, 
men har ikke handa på rattet i orga-
nisasjonsarbeid. Vi må velge hva vi 
bruker tida på. Ofte begrenset med 
tid grunnet krevende produksjoner 
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hjemme.
• Leiekvote: Savnet noe om dagens 

leiekvoter i talen. Dette kommer til 
å gjøre vondt, men det blir verre de-
sto lengre tid som går
 ° Løsdriftskravet kan gjøre det  

lettere å leie vekk kvote
• Pels: forslag om å dyrke kannabis i 

stedet har blitt lagt frem i media. 

Svar fra Marit Epletveit: Avlingsnivået 
er satt for lavt i dag. Gjødselvarefor-
skrifta- det må være et avlingsnivå som 
tilsvarer dette.

 ° Dyrevelferd: Mattilsynet er ut-
fordrende. Vi vil forlange faglig 
kompetanse og vi jobber med et 
prosjekt som skal synligjøre prak-
tiske utfordringer for Mattilsynet. 
Dyrevernsalliansen er på. Det blir 
vist film på skolen som viser hvor 
fælt produksjonsdyr har det. Det-
te er ofte ikke norske forhold. 

 ° Verving: Vet ikke om de er blitt 
spurt de navnene som kom inn 
fra ledermøte. Are Hauge Braaten 
bekreftet at disse ble oversendt til 
verveansvarlig i Norges Bondelag. 

 ° Engangspurker: Vil telle på en an-
nen måte i forhold til spredeareal. 
Friske dyr gir mindre dødelighet

 ° Avlingsskadeerstatningen slår feil. 
Ønsker at de som gjør tiltak tje-
ner på dette. 

 ° Bompengefritak jobber vi med. 
Bondelaget mener at de som blir 
rammet i sin daglige drift skal få 
fritak. 

 ° Utdannelse og informasjons-
arbeid: Enig i at vi skal vise oss 
frem. Hadde besøk av Vinterland-
bruksskolen. De har ikke regnskap 
som pensum. Regner med at Nor-
ges Bondelag er på dette. 

 ° Tollvern: Bekymringsverdig at det 
kommer inn så mange produkter 
utenfra. 
Enig at sau må ut, men vi må ikke 
overprodusere.

Fylkesleder takket for debatten og fyl-
kesstyret jobber videre med de sakene 
som årsmøtet har meldt inn som vik-
tige saker. Etter en kort pause ble års-
møtet satt. 

Sak 1: Årsmelding for 2018 
Årsmeldinga var lagt ved innkalling til 
årsmøte. Nestleder i styret Jan Idar 
Haugen tok en gjennomgang av denne

Harald Velde kommenterte feil sum 
i medlemstall. Are Hauge Braaten 

forklarte årsak til det. Sluttsummen 
er riktig men telling av innmeldt og ut-
meldt er ikke nøyaktig grunnet gjeninn-
valgte medlemmer. 

Vedtak: 
Framlagt årsmelding for 2018 godkjennes.

Sak 2: Rekneskapen for 2018
Regneskapet var lagt ved sakspapira 
til årsmøte. Dette ble lagt frem av org. 
sjef Olav Sande. Regnskapet blir ført i 
Norges Bondelag og revidert av Nor-
ges Bondelag sin revisor. Det ble gitt 
en orientering om hva som ligger inne 
under de ulike postene og resultatet. 

Vedtak:
Regnskap for 2018 ble enstemmig god-
kjent.

Hilsen fra Geir Pollestad fra Senterpartiet:
Geir Pollestad presiserte viktigheten 
av et godt tollvern og eiendomsregel-
verket. Konsesjon og adel er viktig. Det 
ble tatt en gjennomgang av markeds-
regulering og samvirke sin rolle. Land-
bruksforhandlingene ligger forran oss. 
Norsk mat er bra for klima. Det er ikke 
bare venstre som legger ned pelsdyr. 
Tror fortsatt det er håp og at slaget 
ikke er tapt enda. Det er kunnskapsløst 
å mene at disse farmene kan gjøres om 
til kannabisdyrkning. 

Lunsj

Birte Usland, styremedlem i Norges 
Bondelag innledet til landbrukspolitisk 
diskusjon.
Tema hun tok for seg var blant annet:
• Kvoteordningen
• Klima
• Dyrevelferd

Det ble åpnet for debatt etter Birte 
Usland sitt innlegg: 

Følgende var på talerstolen:  
Jakob Eskeland, Jon Arne Vadla, Kristian  
Vinningland, Bente Gro M. Slettebø, 
Jone Fosse, Willy Finnbakk, Ivar Tore 
Hetland, Geir- Jone Pollestad, Ingvill 
Luteberget Nesheim, Arne Berge og 
Bjørn Ståle Bekkeheien

Deltagelse i årsmøtet
Det har vært 2 damer og 11 herrer på 
talerstolen. Kun menn fra jæren. 

Kvoteordningen
Kvoteutleie må begrenses. Kunne vært 
et visst antall år man kunne leie ut. 

Kvoteordningen er et problem som gir 
støtte for hvert år. Tidsbegrensning på 5 år. 

Kan vi unngå at ikke dette blir sam-
driftsordning? Heller enn at det er ute 
på det åpne marked. Vi får kanskje fik-
tive samdrifter, men disse er begrenset 
i geografi. Et alternativ kan være salg 
etter 1 eller 3 års utleie. Desto lengre 
man venter desto mer går til staten. 

Foto: Bondevennen



Dyrevelferd
Får Bondelaget være med på helse-
forskriften og hold forskriften? Er det 
bonden eller Mattilsynet som burde 
ha kompetansekrav? Noen grupper 
har ikke så ofte besøk. Ammefjøs er et 
eksempel på det. Disse må også ha et ap-
parat rundt seg i forhold til dyrevelferd.

Det er ikke mulig å være bonde og 
ikke bryte regelverket. 

Produsentråd for gris. Hvem har opp-
rettet denne? Det er satt en overgangs-
ordning på 3 år +. Hvorfor skal disse 
overgangsordningene være så lange?

Klima
Stadig nye regler og avgifter. Store til-
skudd for å legge om til driftsform som 
har høyere utslipp som økologisk

Bondelagets rolle
Bondelaget er synlige ved forhand-
linger. Ellers er det samvirke som skal 
gjennomføre. Vi har et idyllisk land-
bruk. Vi gjør mye riktig.

Jordbruksfradraget
Det er for store tilskudd for de som er 
på vei ut av næringa og utnytter dette

Rekruttering
Ta med barna og barnebarn inn på går-
den. Involvere dem for at de skal ønske 
å ta over.

Svar fra Birte Usland
Kvoteordningen
Vi kan ikke leve med slik melkekvote-
situasjonen er. Noe må gjøres. 

Rekruttering
Bekymret for rekruttering. Viktig med 
mangfold for å møte de kriteriene 
som samfunnet setter. Gode velferds-
ordninger må på plass. Kvinner har 
ofte mindre gårder. Kvinner har 1 % av 
odelsretten. 

Dyrevelferd
Gris: Hvorfor så lang overgangsord-
ning. Helhetsvurdering for det er så 
mange hensyn å ta. Enkeltpersoner skal 
også tas hensyn til. KrF politikk fordi 
kompromissene er så langt KrF er villig 
til å gå. Grisetall skal reduseres, det ble 
satt ned en gruppe med grisebønder 
for å kunne gå ut med anbefalinger.

Lovbrytere: Store konsekvenser for 
små overtredelser. Store trekk i produk-
sjonstilskuddet. KSL er et godt verktøy. 
Vi er en høringsinstans og har gitt inn-
spill. Har også uformell kontakt. Vi må 
passe på at ikke resten av verden tar oss 
igjen når vi mener vi er best i verden.

Økologisk er interessant som fag-
området grunnet dyktige bønder. Dek-
ker et behov. Økologisk er en spydspiss 
i å se på nye måter å produsere på.

Produsentråd gris er ikke satt ned av NB

Sak 3: Innkomne saker
Ole Martin gav en orientering om sa-
ken. Stortinget har vedtatt ny inndeling 
av fylka i Norge. Sør-og Nord-Trøndelag 
er slått sammen fra 1. januar 2018. Ny 
fylkesinndeling  for andre fylker skal 
 gjelde fra 1.1 2020. Nye fylker blir Inn-
landet, Viken, Vestfold og Telemark, 
Agder, Vestland, Trøndelag og Troms 
og Finnmark. Rogaland, Møre og Roms-
dal og Nordland, samt Oslo består som 
egne fylke. 

Norges Bondelag har satt i gang 
en prosess med organisasjonsmes-
sig tilpassing til nye regional struktur. 
Norges Bondelag oppretta et utvalg 
for å komme med forslag på hvordan 
fylkeslaga/regionene skulle organi-
seres ut fra stortingsvedtaket om sam-
menslåing av fylke. Utvalget foreslår 
at Bondelaget har samme regionale 
inndeling som inndelinga som er fyl-
keskommunene. Fylkesmannsembetet 
følger samme regionale struktur. 

Følgende var oppe på talerstolen og 
hadde innspill til saken:

Jone Fosse, Marit Epletveit, Jonas Al-
vestad, Bente Gro M. Slettebø, Kristian 
Vinningsland, Tårn Ubøe og Svein Levik

• Å slå sammen fylker er høyre poli-
tikk. Praktisk utfordrende å løse å 
være på møter med store geogra-
fiske avstander. 
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• Enig at det er utfordrende. Noen 
kommuner har ikke slått sammen 
kontor, men har felles møter. Dette 
er krevende. 

• Ikke mulig at et fylkeslag har så store 
geografiske avstander. Er enig i at vi 
skal gå imot dette. 

• Hå og Vindafjord har flere enheter 
mot en fylkesadministrasjon. Da står 
man sterker. 

• Dette må de finne ut av selv. Kanskje 
vi ikke skal ha meninger om dette da 
det ikke berører oss. 

• Kan dette bli valgfritt? 
• I Ryfylke er det mange lokallag. Kan-

skje dette må gå an også med fylker. 

Medlemsverving
Etter en kort pause gav Ole Martin  
Eikeland en kort orientering om verving 
og det arbeidet som blir gjort i Bonde-
laget. Det er viktig å ha fokus på med-
lemsverving for å kunne ha en robust 
organisasjon som står sammen for å 
skaffe gode rammevilkår for bøndene.

Politisk verksted
Etter en kort pause hadde Bothild  
Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør 
i Bondevennen, politisk verksted. Føl-
gende spørsmål ble diskutert i grupper: 
• Klima

 ° Hvordan vurderer vi situasjonen 
lokalt?

 ° Kan vi nok? Hvor henter vi kunn-
skap?

 ° CO2 -avgift, kjøttavgift, myr-
dyrkningskrav. Er vi forberedt på 
skjerpa krav?

 ° Hva kan og bør Rogalandsbonden 
gjøre?

 ° ...og hva må til for at du skal gjen-
nomføre klimatiltak?

 ° Omdømme. Rogalandsbonden: 
Klimaskeptiker eller i front for ut-
slippskutt?

• Trender
 ° Hvilke trender utfordrer oss mest?
 ° Hvor henter vi info for å være i 

forkant? 
 ° Hvordan snakker vi med og om 

meningsmotstandere?
 ° Konstruktivt skille?: Bønder kjen-

ner fakta- forbruker bare føler.
 ° Hvordan utforme og formidle 

vårt syn til omverden?

• Internt lagarbeid
 ° Hvordan fungerer det interne lag-

arbeidet?
 ° Hva kan endres?

 ° Hvordan er dynamikken lokallag/
fylkeslag?

 ° Hvordan skal vi gjøre det mer  
attraktivt å stille til verv?

 ° Rekruttering: Er vi tiltrekkende 
nok?

• Eksternt arbeid
 ° Gode strategier. Hvordan forme 

egne budskap, få den ut og følge 
den opp? (f.eks gjødselvarefor-
skriftene, dyrevelferd)

 ° Lokalvalg til høsten. Har vi en 
plan?

 ° Bollestad er Rogalending. Kan det 
utnyttes?

 ° Omdømmereparering. Trengs det? 
Hvordan?

 ° Rekruttering: Hvordan verve flere 
ikke-bønder?

Det ble etter hvert tema valgt ut en 
gruppe som orienterte om hva de had-
de svart på de ulike spørsmålene. Grup-
pene ble bedt om å notere det som ble 
diskutert på de ulike temaene og levere 
dette til administrasjonen. 

Middag på kvelden
Utdeling av pris for aktive lokallag gikk 
til Varhaug, Søre Hå og Nærbø Bonde-
lag samlet. Lagene har god aktivitet og 
godt samarbeid. Lagene samarbeider 
blant annet om å arrangere Varhaug-
møtet som avholdes i januar hvert år. 
Disse møtene har svært godt oppmøte, 
med dagsaktuelle tema. Landbruks-
ministeren møter til debatt.

Underholdningen og musikk stod Dag 
og stasjonsungene for. Ole Martin Eike-
land takka for maten. Kontoret ble takka 
for godt samarbeide og Jan Idar Haugen 
ble takket av som nestleder i styret etter-
som at han takka nei til gjenvalg.

Lørdag 9. mars

Lukket møte
Dagen startet med lukka møte, kun for 
utsendinger til årsmøtet og ansatte. 
Birte Usland, styremedlem i Norges 
Bondelag orienterte om viktigheten av 
aksjoner dersom det blir brudd og ori-
enterte om mulige aksjonsformer. Det 
ble åpnet for innspill til dette. Erik Mikal 
Tjåland og Jon Arne Vadla, samt Marit 
Epletveit var på talerstolen. Det ble løf-
tet frem hvordan vi best mulig får publi-
sitet og kommuniserer ut. Om det er et 
alternativ å heller ha en markering i de 
5 største byene heller enn at alle drar til 
Oslo og om aksjonene er for snille. 

Etter møtet ble det åpnet for alle 
deltagerne på årsmøte. Møtet videre 
ble åpnet med fremvisning av film. Fil-
men er produsert av Halvard Bøe foto 
og film. Det er infoutvalget i Rogaland 
Bondelag som har jobbet med filmen.

Sak 4: Arbeidsplan for Rogaland 
Bondelag 2020 – 2021
Forslag til arbeidsplan er lagt ved saks-
papira. 

styremedlem May Britt Lode tok en 
gjennomgang av denne.

Følgende var på talerstolen med inn-
spill til denne: Harald Velde, Jonas Al-
vestad, Jon- Arne Vadla og Astrid Lund 
Folkevord. I tillegg hadde Lodve Haaland 
og Willy Finnbakk oppfordring til årsmø-
te i forbindelse med arbeidsplanen.
1. Kulepunkt 4 under: «Arbeidsom-

råda styret i Rogaland Bondelag 
vil prioritera» legger til: «omdøm-
mebygging og dyrevelferd». Hele 
kulepunktet blir da: «arbeide aktivt 
med: revidering av gjødselforskrift-
ene, spreiearealkravet, oppfølging 
av vassdirektivet i fylket, omdøm-
mebygging og dyrevelferd».

2. Under «Lokallaga» endres punkt 
7 «oppmoda lokallaga til å støtte 
opp om Bygdeungdomslaga» til:  
«Oppmoda lokallaga til å samarbei-
de med lokale bygdeungdomslag».

3. Under «Lokallaga» punkt 7 ønskes 
tilleggspunktet: «Oppmoda lokal-
laga til å samarbeide med Bygde-
kvinnelaget».

4. Under «delta i samfunnsdebatt- 
fylgje opp informasjonsstrategien» 
ønskes tilleggspunktet «Kurse leiar-
ene i lokallaga i mediehåndtering».

Det ble oppfordret til å besøke en mink-
bonde. Det burde være med kunnskap 
om pelsdyrhold. Videre ble det påpekt 
at jounalister og mediadekning savnes 
på årsmøtet. 

Vedtak: 
Forslag til framlagt arbeidsplan for 
2020 – 2021 ble godkjent med innkom-
ne innspill. 

Sak 5: Budsjett for 2019
Forslag til budsjett er lagt ved saks-
papira. Org. sjef Olav Sande gåve en 
orientering om budsjettet. 

Vedtak: 
Framlagt forslag til budsjett for 2019 
ble enstemmig godkjent. 
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Kort pause

Leif Arild Steen og Oddvar Vignes frå 
Ryfylke Livsgnist hadde et humoristisk 
foredrag med tittel «Å bo og leva på 
arbeidsplassen». Foredraget tok for seg 
utfordringer med å alltid se på ting som 
skulle vært gjort ettersom at man bor 
på arbeidsplassen. Kommunikasjon og 
dialog mellom ektefelle og samboere på 
gården ble også satt fokus på, samt ut-
fordringer med å bo samme sted som, og 
å ta over etter foreldre/svigerforeldre.

Pause

Sak 6: Valg
Tallet på stemmeføre ble registrert 
med navneopprop. Det var 82 stemme-
føre til valget. Møteleder Ola Andreas 
Byrkjedal orienterte om hvordan valget 
ville bli gjennomført. Ut fra vedtektene 
skal det være skriftlig avstemmning på 
leder og styremedlemmer. Leder i val-
nemnda Sigbjørn Eikje orientere om 
arbeidet i valnemnda og la fram forslag 
på kandidatar til tillitsverv. Forslaget 
frå valgnemnda var enstemmig. Møte-
leder ledet valget. 

Valnemnda har bestått av:
Nord-Rogaland
Sigbjørn Eikje, Tysvær Bondelag (Leiar) 
Torleif Stople, Skjold Bondelag
Jæren 
Jone Fosse, Time Bondelag 
Sigmund Wiig, Orre Bondelag 

Ryfylke 
Svein Levik, Forsand Bondelag
Olav Dysjaland, Rennesøy Bondelag
Dalane 
Stein Pettersen, Bjerkreim Bondelag 
Ivar Tore H. Storhaug, Helleland  
Bondelag (Nestleiar)

Valnemnda si innstilling: 
Innstilling til valg Rogaland 
Bondelag 2019

1. Val av leiar for eit år:
Marit Epletveit, Gjesdal Bondelag 
Marit Epletveit ble valgt med  
81 stemmer, 1 stemme var blank. 

2. Val av to styremedlemmer for to år.
Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag
Ole Martin ble valgt med 81 stemmer,  
1 stemme forkastet

Jakob Eskeland, Vats Bondelag 
Jakob ble valgt med 81 stemmer,  
1 stemme forkasta

3. Valg av nestleder for et år:
Ole Martin EikelandSuldal Bondelag
Ole Martin ble valgt med 81 stemmer, 
1 stemme blank

4. Val av 3 varamedlemmar 
    til styret for 1 år: 
1. Jon Tore Refve, Bore Bondelag 
2. Ingvild Luteberget Næsheim, Vats 

Bondelag 
3. Gunleif Haukelid, Forsand Bondelag

Valgnemnda sine forslag til varamed-
lemmer til styret ble valgt ved akkla-
masjon.

5. Fem utsendinger til årsmøtet i Norges 
Bondelag, for 2 år: (2019 og 2020)
Frå N-Rogaland: 
Jakob Eskeland, Vats Bondelag 
Frå Ryfylke: 
Ole Martin Eikeland, Suldal Bondelag 
Frå Jæren: 
Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag 
Jon Tore Refve, Bore Bondelag 
Frå Dalane: 
Bente Gro M. Slettebø, Bjerkreim 
Bondelag 

Valgnemnda sine forslag til utsendin-
ger til årsmøte i Norges Bondelag ble 
valgt ved akklamasjon. 

6. Val av 11 varautsendingar for eit år 
1. Jan Idar Haugen, Skjold Bondelag
2. Stein Magne Valheim, Hjelmeland 

Bondelag 
3. Jon Egil Frøystad, Skåre Bondelag 
4. Åsbjørn Høyland, Nærbø Bondelag
5. Helene Sejerstad Bødtker, Suldal 

Bondelag
6. Eivind Koldal, Eigersund Bondelag
7. Guttorm Gudmestad, Rennesøy 

Bondelag 
8. Ivar J. Ognøy, Bokn Bondelag 
9. Kjell Thomas Kirketeig, Ølen  

Bondelag
10. Reinert Idsø, Strand Bondelag
11. Olav Sande, Organisasjonssjef

Jakob Eskeland er nyvalt som styremedlem og Ole Martin Eikeland som nestleiar. Marit vart attvalt.
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7. Valg av ordstyrer til årsmøte 2020
Ordstyrer: 
Ola Andreas Byrkjedal, Gjesdal Bondelag 
Vara: 
Ragnhild Stokka Dyngeland, Time  
Bondelag 

8. Val av 4 medlemmar med vara til 
valnemnda for årsmøte 2019 og 2020
Frå Jæren: 
Jone Fosse, Time Bondelag 
Vara: Laurits Stokkeland, Søre Hå 
Bondelag 
Frå Dalane: 
Tor Gaute Eikeland, Bjerkreim  
Bondelag
Vara: Arne Edland, Bjerkreim Bondelag
Frå Ryfylke: 
Erik Østebø, Finnøy Bondelag
Vara:Torbjørn Bø, Rennesøy Bondelag 
Frå Nord-Rogaland: 
Torleif Stople, Skjold Bondelag 
Vara: Kjell Thomas Kirketeig,  
Ølen Bondelag 

9. Valg av leder og nestleder  
i valgnemnda for et år:
Leiar: Sigbjørn Eikje, Tysvær Bondelag
Nestleiar: Ivar Tore H. Storhaug,  
Helleland Bondelag

Valgnemnda sine forslag ble valgt med 
akklamasjon.

10. Godtgjørelse:
Valgnemnda foreslår en godtgjørelse 
til nestleder på 5% av godtgjørelsen til 
styreleder (ca. kr 15.000)

Elles går valgnemnda inn for at sat-
sene fra Norges Bondelag blir benyttet 
som godtgjørelse for tillitsvalgte.

Valgnemnda sitt forslag til godt-
gjørelse ble godkjent av årsmøtet. 

Ordet fritt
Hilsener fra årsmøtet fra:

Bygdeungdomslaget ved Jonas Alvestad:
Det arrangeres landsstevne i uke 29. 
Rundt 20 000 arbeidstimer går med til 
dette. Trenger hjelp til å gjennomføre 
dette. Setter pris på samarbeidet med 
bondelaget. Takker Bente Gro Slettebø 
for hennes engasjement og deltagelse i 
Bygdeungdomslaget. 

Bente Gro M. Slettebø fra styret i 
Rogaland Bondelag gir honnør til BU 
sitt arbeid og godt engasjement. 

Bygdekvinnelaget ved Astrid  
Lund Folkvord: 
Årsmøtet har hatt gode diskusjoner og 

vært inspirerende. Formålet med orga-
nisasjoner er å samle kvinner. Det er en 
kulturpolitisk organisasjon. Bygdekvin-
nelaget er i gang med et forprosjekt. 1. 
Ønsker å gi bedre oversikt på hva som 
skjer i lokallag. Matkurs, matkultur. 2. 
Ønsker å motivere lokallagene til å i 
gang med eget prosjekt. Finne et eget 
prosjekt som er behov for lokalt innen 
matkurs, ernæring, kosthold og mat-
kultur. Spørreundersøkelse går ut 20 
mars Ønsker at de lokale bondelagene 
støtter opp om dette. Årsmøte er satt 
til 22.-23 mars.

Sau og geit ved Håvard Helgeland:
Kjekt å bli invitert til årsmøtet. Jord-
bruksforhandlingene er viktige. Godt 
samarbeide med Bondelaget. Holder 
kontakt om lover og regler. Takker for 
godt samarbeide. Den 4.-5 oktober er 
det VM i saueklipping i Bjerkreim. Sau 
og geit er bekymret for bruk som er for 
store til å jobbe utenom. Her må det 
investeres. Kombibruk er viktige i dis-
trikta. 

Rogaland Pelsdyalslag ved Lodve Haa-
land: 
Det har vært et tøft år. Takker for 
støtten som bondelaget har gitt. Hø-
ringssvar på forbud. Mye diskusjoner 
på sosiale media. Det er blitt samle inn 
penger for rettsak for 4 bønder som 
har blitt stevna. 256 000 kr har blitt 
samlet inn. Problemet er at det ikke er 
rettspraksis til dette. Pelsdyralslaget 
vil ha saken til lagmannsretten. Blir 
oppfordret til å anke. Oppfordrer til 
å holde denne saken varm. 87 bønder 
er berørt i Rogaland. Sandnes Bonde-
lag skal ha et møte med Mattilsynet i 
april. 

Fjørfelaget ved Tone Steinsland:
Takker for samarbeidet med Rogaland 
Bondelag. I studieheftet ble fjørfelaget 
nevnt med 1 setning i fjor mens nå er 
det satt av en side til dette. Viktig at 
også Norges Bondelag ser viktigheten 
av næringa. 

Norsvin Sør- Vest ved Bjørn Ståle  
Bekkeheien: 
Gratulere Marit og resten av styret. 
Viktig med gode ledere. Det setter 
Rogaland på kartet. 

Tine ved Asgeir Pollestad: 
Viktigheten av samvirke. Noen mener 
samvirke er hinder for utvikling. Da 
er det ikke det det er ment til å være. 

Samvirke er bedriftsstyring. Samvirke 
skal gi best mulig verdiskapning til pro-
dusenten. 

Prisutjevning til melk. Denne ord-
ningen står på spill. Inntektskilden til 
ordningen er melk og fløte. Salget går 
ned. Lik melkepris i hele landet. Det la-
ges ost og melkepulver ved mye melk. 
Konkurransefremmende tiltak, subsi-
dierer andre tiltak. Mer importert ost. 
Totalimport er nå inne på 300 millioner 
liter melk. 

Anne Karin Røssbø fra Tysvær Bondelag: 
Dette er det første årsmøte. Alle gjør 
en god jobb. Opptatt av informasjon ut. 
Velge 2 personer som ikke er tilknyttet 
landbruket å forklare ting. Hvorfor er 
det viktig at melka i butikken er norsk?

Anne Tove Ingvaldstad fra verveutvalget: 
Respons fra filmen. Ville hatt med min-
dre bruk i filmen. 

Jakob Eskeland fra styret i Rogaland  
Bondelag: 
Takker for tilliten. Viktig å få innspill til 
styret. Likte at vi sitter ved runde bord. 

Erik Mikal Tjåland fra Time Bondelag: 
Løftet frem viktigheten av jordvern. 
For billig å ta jord. Matjord går tapt for 
alltid. 

Ole Martin Eikeland fra styret i Rogaland 
Bondelag: 
Ønsker Jakob Eskeland velkommen i 
styret. Takker Marit for jobben hun har 
gjort. 

Marit Epletveit takket for tilliten og et 
godt årsmøte. Ser frem mot et nytt år 
som styreleder i Rogaland Bondelag. 
Ønsker alle vel hjem.

Årsmøtet slutt.

Referent: Marianne Osmundsen Bø
Møteleder: Ola Andreas Byrkjedal

Valgte av årsmøtet til å skrive under 
protokoll:
Elise Unander Mjølhus, Hjelmeland 
Bondelag
Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag

Geir-Jone Pollestad
Elise Unander Mjølhus
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Arbeidsutvalet til RB 
Leiar: Marit Epletveit                                                                                  
Nestleiar: Ole Martin Eikeland                                            
Org. sjef

RB sin rep. i styret  
til Rogaland Bygdekvinnelag 
May Britt Lode
Jon Tore Refve, vara   

RB sin rep. i styret  
til Rogaland Bygdeungdomslag 
Bente Gro M Slettebø                                                
Jakob Eskeland, vara                                                                               

Infoutvalet
Leiar: Ole Martin Eikeland                                           
Liv Kristin Sola, Klepp Bondelag                             
Arne Berge, Time Bondelag                                
Helene Bøe, Fogn Bondelag                                
Jon Egil Frøystad, Skåre Bondelag                                                                         

Grønt utvalet
Leiar: Ola Sunde, Orre Bondelag                                 
Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                     
Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                               
Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
Jon Tore Refve, frå styret                                                                

Verveutvalet
Leiar: May Britt Lode, styret i RB                              
Anne Tove Ingvaldstad, Hjelmeland                        
Lodve Håland, Sandnes Bondelag                           

Jordvernutvalet 
Leiar: Ola Andreas Byrkjedal,  
Gjesdal  Bondelag.    
Torgeir Kinn. Stavanger Bondelag.                              
Kåre Søyland, Gjesdal Bondelag,                             
Jakob Eskeland frå styret                                           
Inger Johanne Bligaard, Tysvær  
Bondelag                                               

Rogaland Naturvernforbund
Rogaland Jordvernforening                                

U – landsutvalet – Rogaland 
Bondelag sin representant
Ole Eriksen 

Utval i Rogaland Bondelag 

Frå venstre: Jakob Eskeland, Liv Slettebø, Ole Martin Eikeland, May Brit Lode, Jan Tore Refve, Bente Gro Slettebø, Marit Epletveit,  
Ruth Soma, Are Hauge Braaten og Marianne Osmundsen Bø.
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Næringspolitiske saker

Innspel til jordbruksforhandlingane
1 Ein oppsummering av Rogaland 
Bondelags prioriterte sakar
Rogaland Bondelag ynskjer å prioritere 
små og mellomstore bruk. Det er òg vik-
tig å prioritere økonomien til dei som 
investerer i framtidsretta driftsapparat 
i årets jordbruksoppgjer. Det må løne 
seg å rigge driftsapparatet på den en-
kelte gard for å møte framtidige pro-
duksjonskrav, teknologi, dyrevelferd og 
HMS. Blant anna gjennom førebygging 
og investering kan bonden ta ned risiko 
i forhold til klima- og miljøendringar. 
Me meiner dette bør ha høg prioritet.

Volumet i norsk mjølkeproduksjon 
vert truga av auka import og ei varsla 
utfasing av Jarlsbergeksporten. Roga-
land Bondelag meiner at det er viktig 
å styrke konkurransekrafta til norsk 
mjølk opp mot import, framfor å bruke 
PU-midlar til intern konkurranse. Me 
ynskjer at konkurranseverkemidla tas 
ut av PU-ordninga.

Rogaland Bondelag ynskjer å priori-
tere korn, frukt og grønt som har mar-
knadspotensiale. Det er viktig å auke 
produksjonen av korn, både matkorn, 
korn- og proteinvekstar til kraftfôr. 
Dette har stor betydning for norsk 
sjølvforsyning og beredskap. God til-
gang på kraftforråvarer av rett kornslag 
med god kvalitet og høg proteinnivå vil 
styrkje heile verdikjeda. Det må derfor 
stimulerast til både kvalitet og produk-
sjonsauke. 

Rogaland Bondelag meiner at mar-
knadssituasjonen i fleire av husdyrpro-
duksjonane ikkje gir grunnlag for mål-
prisauke ved årets jordbruksoppgjer. 
Inntektsramma for husdyrnæringane 
må baserast på tilskott som ikkje er 
produksjonsdrivande. For korn, frukt 
og grønt er det marknadspotensiale og 
rom for produksjonsdrivande tiltak. Me 
vil vektlegge tiltak som sikrar dyrevel-
ferd, velferdsordningane, drift av utfor-
drande areal samt klima- og miljøtiltak 
via SMIL og RMP.

Velferdsordningane må ha ein høg 
prioritet. Velferdsordningane som  
varetek bondens ferie og fritid er vik-
tig for rekruttering og bondens helse. 
Desse ordningane har ikkje følgt utvik-
linga, og det er rom for eit løft utover 
lønnsvekst. Ferie- og fritidsordningane 
må styrkast.

Me ynskjer å styrke kanaliseringpoli-
tikken, der me styrkar korn i kornområ-
da, og grovfôr i grasområda. Premiere 
bruk av kultur- og utmarksbeite, samt 
å prioritere tilskot som bidreg til auka 
produksjon av korn til mat og kraftfôr. 
Kulturbeite er gjødsla innmarksbeite 
som ikkje kan haustast maskinelt.

Sone 3 må delast på same måte som 
sone 5 i 2018. Sone 3-kommunane i 
Rogaland er grovfôrkommunar med 
betydelege kulturbeite, og er vesentleg 
annleis frå resten av sone 3. Desse må 
gå over til ein ny sone 3B.

Rogaland Bondelag meiner at gjen-
innføring av tak på tilskot ikkje skal ha 
høg prioritet. I staden bør ein i forhand-
lingane prioritere tilskot som har god 
struktur og distriktsprofil. Unntaket er 
i grønt-næringa, der me ynskjer ein tak 
på arealtilskot på 400 daa. Me ynskjer 
ikkje endring i mjølkekvotetak, men ein 
skattefordel ved kvotesal.

Avlingsskade må vere ein kriseord-
ning, ikkje ei sovepute. Dagens ordning 
favoriser i enkelte tilfelle dei som driv 
ekstensivt kontra intensivt. For gras-
produksjon bør alternativ til dagens av-
lingsskadeordning vurderast. 

Grønt: Ein vidareføring av eit sterkt 
tollvern for heile den grøne sektoren. 
Regelverket for import- og tollregime 
må utnyttast til fordel for norsk pro-
duksjon av frukt og grønsaker. Det må 
utarbeidast eit regelverk som hindrar 
import av grønsaker til dumpingprisar. 

Ammeku/storfe: Situasjonen nær-
mar seg marknadsbalanse. Me fryktar 
at ytterleg stimulering vil føre til over-
produksjon av storfekjøt. Dei produk-
sjonsdrivande tilskota må tilpassast slik 
at dei ikkje kjem i konflikt med tiltak 
som kan bli nødvendig for å halde att 
på slaktevekt/produsert volum.

Sau/lam: Det er ikkje målpris på lam 
og sau. Me vil likevel signalisere skep-
sis mot ei for rask auke i PGE (planlagt 
gjennomsnittleg engrospris) sjølv om 
marknadssituasjonen skulle tillata det. 
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Jordbruksforhandlingane
Arbeidet med jordbruksforhandlingane 
følgde same leist som tidlegare år. Lo-
kallaga er flinke med å sende innspel 
til fylkeslaget. Det er på bakgrunn av 
innspela frå lokallaga at fylkesstyret 
utarbeide sine innspel til Norges Bon-
delag. Det er Norges Bondelag sitt re-
presentantskap på bakgrunn i innspela 
frå fylkeslaga som legg føringane og gir 

mandat for kravet som blir levert sta-
ten, ved landbruksministeren.                                                                                                        

Det er forhandlingsutvalet i Norges 
Bondelag som er ansvarlege for for-
handlingane. Utvalet består av leiar 
med 1. og 2. nestleiar.                                                                                                                         

Fylkeslaga må planlegge som om 
det skulle bli brot i forhandlingane. 
Kontoret forberedte ein aksjonsplan, 

som blei sendt ut til lokallaga, og for-
beredte materiell. Aksjonsberedska-
pen både i fylket og ute i lokallaga vart 
klar, men i 2019 vart jordbruksavtala 
inngått saman med Småbrukarlaget 
og staten den 16. mai. Aksjonsbered-
skapen og materiellet tek me med oss 
til neste år.

Lammetilskotet må stå der det står. 
Distriktsretta verkemiddel er og viktig 
for å løfte dei pressa sauebøndene som 
har det som hovudnæring.

Næringane ammeku- og sau og geit er 
beitenæringar som skal ha si forankring 
i distrikta. Beitetilskot, gjerdetilskot og 
tilskot til organisert beitebruk, felles-
tiltak som tilsyn, gjetarhytter m.m. er 
døme på tiltak som kan styrkje desse 
næringane økonomisk.

Svin og fjørfe: ingen endring i målpris 
då det viktigaste er å oppnå marknads-

balanse. Fraktordningane er viktige 
distriktspolitiske verkemiddel som må 
styrkast. 

Korn: me ser det som nødvendig å 
styrke økonomien i kornproduksjonen, 
men ser det ikkje som mogleg å auke 
målpris i betydeleg grad. Me ynskje å 
stimulera til auka produksjon igjennom 
kvalitetstilskot. Nedskriving på kraftfôr 
må vere tilsvarande ein eventuell mål-
prisauke.

Mjølk: volumet er truga av fjerninga 
av Jarlsbergeksporten, no må me sikre 

konkurransekrafta på innanlandsmark-
naden ved å auke tollvern på smaksett 
mjølk og konkurranseverkemidla ut frå 
PU. Strukturtiltaka frå i fjor må få virke.  

Investeringar: Resten av landet bør 
følgje Rogalandsmodellen for investe-
ringar, der det vektleggast ombygging 
frå bås til lausdrift på mjølkeku, frukt 
og bær samt klima- og miljøtiltak, dyre-
velferdstiltak og generasjonsskifte.

Jordbruksoppgjøret 2019
I 2019 ble Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag enige med 
staten om jordbruksavtale for 2020.

ØKONOMISK RAMME
• Ramme i årets jordbruksavtale:  

1240 mill. kr
• Gir 20.600 kr per årsverk i 2020,  

andre grupper får 20.000 kr.

Mer grønt og mangfold
Jordbrukets krav i forhandlingene prio-
riterte frukt, grønt og korn, og styrket 
små- og mellomstore gårdsbruk. Par-
tene er enige om en omfattende inno-
vasjon- og vekstpakke for norsk frukt, 
bær, grønnsaker og potet. I tillegg øker 
prisen på korn og virkemidler rettet 
mot små- og mellomstore gårdsbruk 
blir styrket.  

Viktige gjennomslag for næringa  
i årets jordbruksavtale:
• Kronemessig høyere inntektsutvik-

ling enn andre grupper

• Lanserer innovasjons og vekst-
program på frukt og grønt

• Skattelette gjennom økt jordbruks-
fradrag

• Styrker ordninger til fordel for små 
og mellomstore bruk 

• Stimulerer til mer beiting i utmarka
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Lokal- og fylkestingsvalet
På same måte som dei politiske partia, 
startar valkampsarbeidet til Rogaland 
Bondelag dagen etter førre val. Me har 
arbeida jamt og trutt med politikarkon-
takt i heile perioden. Før valkampen 
starta har me gitt innspel til fylkespar-
tias programarbeid, for å få dei til å 
inkludere jordbrukspolitikk i program-
ma. Då har særleg jordvern og areal-
bruk vore aktuelle tema.

Under sjølve valkampen har me 
hatt eitt arrangement, der me tok fyl-
kestingets ungdomspolitikarar på tur. 
Torsdag 15. august tok me ungdoms-
kandidatane til fylkestinget på ein jord-
brukstur der me synte fram gardsdrift, 
slakt og pølsemakeri. Ingen av delane 
gav avsmak.

Turen starta i solskinn på Jåttå, der 
me vart tatt i mot av mjølke- og kjøt-
produsent Torgeir Kinn. Torgeir har 
ein god mjølkeproduksjon med kom-
binasjonskua Norsk Raudt Fe i eit mo-
derne lausdriftsfjøs med solcellepanel 
på taket. Her fekk me synt fram korleis 
kombinasjonskua og grasproduksjon 
heng saman med klimapolitikk, samt 
ein god drøs om kor viktig langsiktig-
het i reguleringsplanane er for å kunne 
investere og satse på jordbruk, dyrevel-
ferd, genar, automatisering, beitebruk, 
jordvern, klima og meir.

For å laust sitere den tyske rikskans-
laren Otto von Bismarck, politikk er 
som pølser - det er best å ikkje sjå 
korleis dei vart lagde. Men Nortura 
hadde ingen ting å skjule på sitt slak-
teri og pølsemakeri på Forus. Dei viste 
gledeleg heile prosessen, frå dyra kom 
levande inn til dei vart ferdig lagde wie-
nerpølser.

– Det var langt mindre valdsamt enn 
eg trudde, sa Susanna Aske Breden-
bekk frå Unge Venstre, som blei i stemt 
av Nina Ørnes frå Unge Høgre. Leiinga 
på fabrikken ynskjer å vise korleis slak-
tinga går føre seg, for å blant anna fore-
bygge mytedanning om slakting. 

Hanne Radulff Stein frå Unge Høgre prøver seg på handmjølking.

Hygienen er i høgsetet på Norturas pølsefabrikk.
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Politisk kontakt
Fylkeslaget har formelle kontaktar og 
kontakt av meir uformell karakter med 
folkevalde og andre som kan påverke 
landbruket sine rammevilkår. Me har 
regelmessige samtalar med blant anna 
stortingsrepresentantar, statsråd,  fyl-
kespolitikarar, byråkratar, organisasjo-
nar og andre som kan påverke landbru-
ket sine rammevilkår. Disse er viktige 
medspelarar.  

I løpet av året har me deltatt på 
møte med blant anna folkevalde organ 
i fylkeskommunen, som  fylkesutvalet. 

Me deltek på Solamøte og andre 
møte der personar som er med på å 
utforme politikken er tilstades. Det er 
sjølvsagt at bondelaget deltek på slike 
arenaer. 

Særleg har me vore i kontakt med 
våre politikarar i forbindelse med pels-
dyrforbodet, men me har og vore i kon-
takt i forbindelse med gjerding langs 
jernbane og andre aktuelle sakar. 

Mattilsynet
En feilaktig skrevet rapport fra et tilsyn 
i Rogaland, var starten på tillitskrisen 
Mattilsynet opplevde i 2019. Det ble 
avdekket graverende feil i saksbehand-
ling, som resulterte i interne og ekster-
ne granskinger. Ledere og inspektører 
på flere nivåer måtte forlate sine stillin-
ger, og Mattilsynet gikk igjennom store 
endringer. Arbeid med bedre rutiner 
pågår enda.

Rogaland Bondelag har hatt jevn 
dialog med Mattilsynet på regionalt 
nivå. Flere ganger i 2019 ble det avholdt 
dialogmøter med region sør og vest. 
AU ble også invitert til samtale med ny 
administrerende direktør, Ingunn Midt-
tun Godal, allerede ei uke etter hun til-
trådde stillingen. 

Bondelaget opplever et Mattilsyn 
som jobber for å gjenopprette tillit hos 
næringen. Bedre dialog med bonden, 
lik behandling og større forutsigbar-
het, er trukket fram av Mattilsynet som 
fokusområder. 

Rogaland Bondelag har forståelse 
for at det er krevende med tilsyn, og 
at inspeksjoner oppleves belastende 

for den enkelte. Mattilsynet har en 
varselknapp på sine hjemmesider, der 
man for eksempel kan varsle om uak-
septabel opptreden på tilsyn. Varslene 

behandles eksternt, og ikke av den 
enkelte saksbehandler. For å benytte 
varselknappen, trykker du på varsle oss, 
og så andre kritikkverdige høve. 

Marit ynskja den første landbruksministeren frå Rogaland på over 70 år velkomen

Foto: Bondevennen
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Høyring:

Klimaplan
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag har inngått avtale med 
regjeringen om reduksjon i utslipp 
klimagasser i størrelsesorden 5 mill. 
tonn CO2 ekvivalenter. Målet skal nås 
innen 2030. Den inngåtte avtalen er 
ambisiøs, men realistisk. For at jord-
bruket skal klare måloppnåelse, må det 
gjennomføres en rekke tiltak. En viktig 
forutsetning for å klare å gjennomføre 
tiltakene, er at jordbruket gis ramme-
vilkår som gjør at næringa evner å gjen-
nomføre de. Norges Bondelag har laget 
en liste over 30 klimatiltak for å få ned 
utslippene i jordbruket

Norges Bondelag har på bakgrunn av 
klimaavtalens forpliktelser, bedt fylkene 
om å lage egne planer for hvordan vi 
skal gjøre vår del av arbeidet med å re-
dusere utslippene fra jordbruket. Planen 
skal sendes til Norges Bondelag etter 

styrebehandlingen, og deretter danne 
grunnlag på neste representantskaps-
møte. Det er ikke kommet noen tyde-
lige retningslinjer for hva klimaplanen 
skal inneholde, men den skal inneholde 
forslag til hvordan vi jobber med kon-
krete tiltak som skal bidra til reduksjon 
av klimagassutslipp fra jordbruket. Det 
er nedsatt en nasjonal 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 som har oppstarts-
møte 8. november.  Styret skal ha første 
behandling av skisse til planen over jul. 

Vi har blitt oppfordret (pålagt) av 
Norges Bondelag å arrangere kurs i bruk 
av klimakalkulatoren i løpet av året. Vi 
bør være sikre på at den er ferdig og klar 
til bruk før vi inviterer til kurs. 

1. Hvordan skal Rogaland Bondelag 
arbeide med klima fremover, slik at 
vi oppfyller vår del av forpliktelsene i 
klimaavtalen? 
Rogaland er en av de fylkene med store 
utfordringer og gode muligheter. Vi har 
en intensiv husdyrproduksjon som fø-
rer til store biologiske utslipp, men og 
et sterkt og innovativt miljø. Særlig er 
mulighetene gode for biogass, som føl-
ge av stort husdyrmiljø og eksisterende 
gassnett. Det har blitt skrevet mange 
sider med utredninger, men de store 
satsingene har uteblitt. 

Det har vært et tungt fokus på jord-
brukets klimagassutslipp i media i det 
siste året. En gjennomgående tilbake-
melding fra medlemmer og lokallagstil-
litsvalgte er at Bondelaget som helhet 
må være mer på banen når det kommer 
til media og kommunikasjon sarbeid. 

Pelsdyrnæringen
2019 var et tøft år for pelsdyrnærin-
gen. Etter å ha vedtatt en bærekraftig 
utvikling for næringen i 2017, ble det 
vedtatt et næringsforbud, gjeldende 
fra 2025.  Rogaland Bondelag var sterkt 
representert da saken ble behandlet i 
Stortinget. Etter det nedslående vedta-
ket, ble det lagt fram en like skuffende 
kompensasjonsordning. Rogaland Bon-
delag skrev, i likhet med både organisa-
sjoner og offentlig forvaltning, et kritisk 
høringssvar, der svakhetene med kom-
pensasjonsordningen ble trukket fram. 
Det er lagt ned mye ressurser i å løfte 
fram faglig begrunnede vurderinger 
av ordningen, som alle viser store tap 
for familiene og foretakene som blir  
rammet av næringsforbudet. 

Gjennom hele saksgangen har Bonde-
laget valgt å støtte opp om arbeidet til 
Norges Pelsdyralslag. Det har vært tett 
dialog i forbindelse med høringssvar, og 
Bondelaget har deltatt aktivt på møter 
om pelsdyrnæringens framtid i hele 2019. 

Etter vedtaket den 12.02.20 venter 
næringen på at LMD skal sende forslag 
til ny forskrift på høring. Det forventes nå 
full kompensasjon basert på verdivurde-
ring av hvert enkelt anlegg.

Mange møtte opp for pelsnæringa på Byberg i Mai



20

AKTIVITET NÅR ? FORMÅL HVEM KOMMENTAR

Delta på arenaer som  
arbeider for biogass

Hele året Øke andelen husdyrgjød-
sel som går til biogass,  
og at bioresten brukes  
på best mulig måte

Delta på arbeidet med  
fylkeskommunens  
klimatilpasningsplan

Vedtas høsten  
2020

Tilpasse fylkes-
kommunens klimaplan  
til jordbrukets behov

Kontoret

Arrangere klimakurs  
for innføring i  
klimakalkulatoren

Høst 2020 Motivere bønder  
til å ta i bruk klima-
kalkulatoren

Rogaland  
Bondelag i sam-
arbeid med NLR

Lokallaga kan involveres. 
Flere kurs i fylket, etter 
produksjon 

Synliggjøre klimaarbeidet  
ved innspill til fylkeskommune 
i forbindelse med jordbruks-
forhandlingene

jan.20 Øke kunnskapen blant 
politikere om landbruk  
og klima

Rogaland  
Bondelag

Gjelder også i all  
annen form for politiske 
kontakter

Mediearbeid Hele året Få mer fakta inn i  
samfunnsdebatten  
om landbruk og klima

Klimautvalget, 
Fylkesstyret  
og kontoret

Bruke sosiale medier

Etablere et klimautvalg Vinter 2020 Etablere en egen  
ressurs gruppe for  
temaet

Fylkesstyret  
og kontoret

Må samarbeide med  
lokallaga for å hente  
inn de rette personene

Klimautvalget Hele året Koordinere klimaarbeidet 
og følge opp handlings-
programmet

Kontoret er sekretær

Annet? Er det noe annet vi skal 
gjøre, eller som andre  
aktører i fylket gjør  
som vi bør merke oss?

Rogaland Bondelag må bruke de mu-
lighetene vi kan for å bidra med vårt 
syn. En ting er å fremsnakke det som er 
gjort, fotosyntesen og karbonkretslø-
pet men vi kan og presse på i media for 
å skaffe verktøy til videre forbedringer, 
som f.eks biogass. 

2.  Klimaansvarlig og klimautvalg i 
Rogaland Bondelag
Klima seiler opp til å bli en stor og viktig 
sak for oss. Styret har tidligere bestemt 
å sette et klimautvalg, men det bør og 
utnevnes en klimaansvarlig i styret, som 
gjerne og er leder for klimautvalget. 

Vinteren 2020 er tida for å sette et 
klimautvalg for Rogaland Bondelag. 
Utvalget kan bestå av 5 medlemmer 
samt en fra kontoret som sekretær. Vi 
har fått forslag på ett medlem så langt.

Forslag til mandat:
• Klimautvalet skal vere eit fagutval 

under styret i Rogaland Bondelag.
• Utvalet har 5 medlemmar der ein er 

styremedlem i Rogaland Bondelag. 
• Kontoret er sekretær for utvalet.

• Klimautvalet har ein eigen arbeids-
plan og årlege mål for arbeidet.

• Formålet for gruppa er å 
 ° Bidra til å finne løysingar for å 

redusere utslepp i Rogalandsjord-
bruket

 ° Bidra til klimatilpassingsarbeid
 ° Kommunisere jordbrukets klima-

innsats

 ° Formidle fagleg assistanse til  
lokallag ved behov

 ° Arrangere samlingar og kurs etter 
behov

• Klimautvalet har ikkje eige budsjett, 
men må få utgifter godkjent av org. 
sjef.

• Leiar vart invitert til relevante møter 
i fylkeslaget, som årsmøte og leiar-
møte.

Marit Epletveit i panelsamtale om klimatiltak i jordbruket leia av statssekretær Rotevatn



21

Høyring:

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 1
Syner til høyring i sak som vedkjem  
revidert forvaltningsplan for rovvilt i re-
gion 1.   Bondelaga i dei fire fylka som 
planen vedkjem har samordna eitt fel-
les innspel til planen

Det er bra at planen er vorten meir 
kortfatta og oversikteleg.  Vi har ikkje 
mange forslag til endringar i planen.  
Planen har eit svært tydeleg mål på 
side 26 som vi tykkjer er godt og i tråd 
med vedteken politikk.  

Kommentarar til einskilde punkt
Side 17:
Vi ynskjer oss ein statistikk som syner 
tapstala frå 2004 og fram til i dag. Vi 
ynskjer også ein statistikk som syner tal 
felte rovvilt for same tidsrom.  Dette 
kan synleggjere endring i tap ved uttak 
av rovvilt. 

Side 22: 
Vi reknar med at de oppdaterer lisens-
fellingsperioden for ulv. Den er endra 
sidan dokumentet vart skrive til 1. de-
sember til 31. mai. Nemnda bør vurdere 
å omtale denne lisensfellingsperioden 
ein stad i dokumentet – gjerne på side 
21/22.  Det er eit sterkt ynskje frå næ-
ringa at lisensfellingsperioden for ulv 
bør starte tidlegare på hausten for å 
kunne samordnast med annan storvilt-
jakt.  Det vil kunne vere medverkande 
til å gje betre moglegheiter for felling 

på lisensjakt, eventuelt i kombinasjon 
med skadefelling.  Når det gjeld til dø-
mes ulv, må mange jegerar vere tilgjen-
geleg den dagen snøen kjem. Grunn-
gjeving med å flytte lisensjaktperioden 
for ulv frå haust til sein vår er ikkje god 
nok for våre område.  Til dømes så er 
tal dagar med snø så få i ytre deler 
av fylket. at det også må vere mogleg 
å jakte med mange jegerar når første 
snøen kjem på hausten.

Samordning mellom regionar og fylke
Vi meiner det må kome tydelegare 
fram i planen at tiltak i større grad må 
samordnast mellom regionane.   Det 
er til dømes ei svært stor utfordring 

for beiteprioriteten i Indre Sogn når 
Region 3 legg sitt yngleområde for jerv 
heilt inn til fylkesgrensa til Sogn og 
Fjordane.  Ynglesona for jerv i region 3 
er så stor at ein årvisst ligg over mål om 
4 ynglingar. I 2019 syner jervetellaren 6 
ynglingar i region 3.  Av desse to i Lom 
og 1 i Skjåk.   Totalt er det registrert 56 
jervekull i 2019 til no. Talet for 2018 var 
58 kull.  Høgt over bestandsmålet.  

De tek opp problemstillinga med 
ynglesona i region 3 i planen på side 27.  
Det er bra. Tal ynglingar sør for Otta-
dalen i perioden 2012 – 2019 bør syn-
leggjerast i planen.  Dette saman med 
totale yngletal for region 3.  Dette kan 
nyttast til å synleggjere kvifor det år-

Høyring:

Ryfylketunnelen - rv. 13  
Forbod mot traktor i tunnel
Rogaland Bondelag er blitt gjort kjent 
med forslag om forbod mot blant anna 
traktor i Ryfylketunnelen. 

Eit forbod mot køyring av traktor i tu-
nellen kan ikkje Rogaland Bondelag tilrå.

Eit forbod mot traktor i tunellen vil 
påføra ei viktig næring i Ryfylke urime-
lege ulemper og kostnadar som andre 
næringsdrivande ikkje vil få med eit 
slikt forbod. 

Traktor gjennom Ryfylketunellen blir 

nytta ved til dømes kjøp av fôr, til verk-
stad/forhandlar for vedlikehald av mas-
kinar/utstyr, kjøp av reiskap og anna.

Det er to tunellar med to køyrefelt i 
kvar retning og det er ikkje sett grense for 
lågaste fart for køyretøy. Ryfylketunellen 
er ein av verdas sikraste tunellar, med alt 
tilgjengeleg teknisk utsyr som overvake 
og førebygge uønskte hendingar. 

Det er ikkje sett minimumsfart for 
køyretøy i tunellen.

Det er i høyringa / skiltplanen sagt at 
traktor kan bruke ferjedrifta over Høgs-
fjord. Vegen frå Lauvvik til Sandnes må 
ein kunne påstå har ein heilt annan stan-
dard enn Ryfylketunellen. Vegstreknin-
gen mellom Lauvvik og Sandnes er også 
open for syklistar og gåande. 

Rogaland Bondelag tilrår at Ryfylke-
tunellen er open for traktor. 

Med vennlig hilsen
Olav Sande, organisasjonssjef

Foto: Istock
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visst må skje eit relativt stort uttak av 
jerv i regi av SNO i region 1.   Det er 
bra at det i planen vert peika på at det 
i realiteten berre er uttaka til SNO kvar 
einaste vinter som kan sikre beiteprio-
riteten i region 1.    Dette syner også 
kor sårbart systemet med forvaltninga 
er og kor sårbar beiteprioriteten i Re-
gion 1 er.

Liknande problemstillingar har vi 
lenger sør i grenseområda mellom re-
gion 2 og region 1.

Det bør også peikast på samarbeid 
og samordning mellom fylkesmennene 
knytt til skadefelling.  Når eit fylke gjev 
skadefelling i eit område som grenser til 
eit anna fylke eller ein annan rovviltre-
gion må dette samordnast. Ved avgjerd 
om geografisk avgrensing for fellingsløy-
vet må det leggast vekt på skadepoten-
sialet og rovdyret si vandring uavhengig 
av fylkes- eller regiongrenser.

Interkommunale fellingslag
På side 22 i planen er det ein kort om-
tale av interkommunale fellingslag.  
Dette må oppdaterast med namn og 
praksis slik den er no.   Hordaland har 
vel også eit fellingslag.  Det må peikast 
tydelegare på kommunane sitt ansvar.  
Mykje tyder på at tal streifande  rovvilt 
i region 1 vil auke framover.  Bestanden 
av ulv i Sverige og Norge er så stor, at 
vi må pårekne at det årvisst vil kome 
ulv til regionen.   Beredskapen i form av 
opplæring av jegerar og tilgjengeleg tal 
jegerar må styrkast.  Dette må tydeleg-
gjerast i planen.     

Erfaring frå fellingsforsøk kan nyt-
tast for å synleggjere utfordringane 
med å ha økonomi i oppdraget med 
felling som Staten har pålagt kommu-
nane.  Slik situasjonen er no har region 
1 altfor små økonomiske ressursar til å 
kunne ha ein tilstrekkeleg beredskap 
for at felling av ulv eller bjørn skal kun-
ne skje.

Prioriteringar i regionen
Vi deler i stor grad nemnda sine priori-
teringar, men vil kome med nokon pre-
siseringar i tillegg til innspela ovanfor.

I omtalen under målet på side 26 må 
det kome inn ein setning om lag som 
dette:

… , avhengig av kva art det gjeld.  Det 
vil difor vere svært viktig at kommu-
nane tek arbeidet med å opprette og 
skulere interkommunale fellingslag på 
høgste alvor.  Det vil vere avgjerande 
å ha dyktige interkommunale fellings-
lag med stor kunnskap om rovvilt, fel-
ling og geografi i beredskap når skade 
oppstår.

Førebyggjande skadefelling vil vere 
viktig.  SNO sitt årlege uttak av jerv 
vinter/vår er å rekne som førebyggjan-
de felling.  Det kan vere aktuelt med 
liknande tiltak for anna rovvilt.  Det 
kan også vere aktuelt å gjennomføre 
skadefelling samstundes som det endå 
er lisensjakt.  Dette bør drøftast inn i 
planen.

Kongeørn
Tap grunna kongeørn er truleg mykje 

større enn det som vert dokumentert.  
Dette då det er vanskeleg å finne ut om 
det verkeleg er ørna som er årsaka til 
tapet.  Samstundes får vi mange mel-
dingar frå om mange ørner i flokk.  Det 
må skje noko med forvaltningsregimet 
på ørn.   Det er sett eit måltal for at det 
skal vere like mange ørn som eit gitt 
tidspunkt utan at ein veit kor mange 
ørner Norge hadde på det tidspunktet.   
Dette saman med eit strengt regime for 
kva som må til for å kunne gje fellings-
løyve gjer at vi truleg har ein bestand i 
vekst. Vi er heilt samd med nemnda i 
at det må kome ein lågare terskel for å 
skrive ut fellingsløyve på kongeørn enn 
det som har vore gjeldande praksis.

Vedlegg med viktige adresser er eit 
godt tiltak.  Så er det vel slik at nye 
nemnder skal nemnast opp på hausten 
2019? Vi kan endåtil få ein situasjon der 
geografien til dei ulike nemndene kan bli 
endra, jamfør sak som er sendt på høy-
ring frå Klima- og Miljødepartementet. 
Då vil det vere viktig at vedlegg i plan 
som ligg på nett vert oppdatert.   

Vi kan også tenke oss at heimesida 
til nemnda vert noko betre oppdatert 
med innkallingar, protokollar, høyrings-
saker og andre viktige opplysningar.

Lukke til med det vidare arbeidet 
med planen.

Med venleg helsing
Anders Felde, Sogn og Fjordane Bondelag                                             

Peder Nærnes, Hordaland Bondelag
Marit Epletveit, Rogaland Bondelag                                                         

Tor Erik Leland, Vest-Agder Bondelag 

Høringssvar Rogaland Bondelag
Rogaland Bondelag beklagar sterkt 
Stortinget sitt vedtak om å forby fram-
tidig hold av pelsdyr. Stortinget må nå 
sørge for at pelsdyrhaldarane får ein 
økonomisk kompensasjon som gjer at 
dei kjem skadesløyse ut av forbodet 
mot hald av pelsdyr.  

Det er ekspropriasjonsrettslege 
prinsipp, med dei rettsprinsipp som 
følger den lova, som på ein best mog-
leg måte kan kompensere/erstatte 
pelsdyrhaldarane sine økonomiske 
tap. Det gjeld både på anlegg og tap av 
framtidig inntekt. Det er særs viktig at 
ekspropriasjonsrettslege prinsipp blir 
nytta i denne saka. 

Vedtaket om å forby pelsdyr er det 
fyrste næringsforbod i sitt slag. For et-
tertida vil det vera viktig å ha presedens 

i å nytta Grunnlova i ei slik sak. Dette 
for å skapa trykkleik om ein skulle koma 
i ein liknande situasjon. For landbruket 
er dette særs viktig. 

Å nytte bokført verdi som grunn-
lag for kompensasjon gir svært urime-
lege utslag. Kompensasjon per tispe 
for mink og rev, som er foreslått som 
kompensasjon for differansen mellom 
bokført verdi og reell verdi, vil òg gje 
for låg utmåling av kompensasjon. Ein 
bør heller gjere det om til eit påslag 
per bur, viss ein skal reflektere investe-
ringskostnadane. 

Ved kompensasjon for riving, må 
kvar pelsdyrhaldar behandlast indivi-
duelt.

Kompensasjon for tapte inntekter 
må gis. 

Pensjonskompensasjonen må styr-
kast. Aldersgrensa må setjast ned til 60 
år. Det er nærast uråd å få fast arbeid i 
den alderen, om det finns. 

Det må være tilnærma lik behand-
ling mellom fylkesmannsembeta i ut-
målinga av dei ulike kompensasjons-
ordningane. 

Omfanget av ordninga må utvidast 
til å gjelda alle med anlegg som tilfreds-
stilte forskriftkrava 15.1.2017, ikkje berre 
dei som hadde pelsdyr denne datoen. 

Det må innførast støtteordningar 
for fôrleveransane i åra framover, for å 
unngå at næringa kollapsar grunna for 
høg fôrpris.

Med vennlig hilsen
Marit Epletveit

Fylkesleder Rogaland Bondelag
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Vi kan landbruksjuss
 
Eiendoms- og rettighetsforhold, kontrakter, jordskifte, odel og grunnavståelse.

aprildesign.no/foto: Shutt
erstock

hammervollpind.no

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
Advokat Paul Aakre / paul.aakre@hammervollpind.no
Advokat Helge Vatland / helge.vatland@hammervollpind.no
Domkirkeplassen 3, Stavanger / Telefon: 51 91 75 00

Tlf.  51 88 72 61 -  www.bondevennen.no

Fagbladet

– tett på sør- og vestlands- 
   bonden i over 120 år
– 40 nummer i året

Bli abonnent  
du óg  
– då har du  
fullt oversyn!

Få bladet 

heim i postkassen 

for kr 1180,- i året, 

inkludert digital 

utgåve.
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Du ska få en dag i mårå
Det er god utnyttelse av ressursene i vårt langstrakte land å 
drive landbruk i hele Norge. Og landbruket bidrar til mange og 
viktige arbeidsplasser i distriktene.

Nortura er en garantist for et levende landbruk i hele landet. 
Ingen andre aktører i kjøtt- og eggbransjen tar dette ansvaret. 

Les mer på medlem.nortura.no

– Gardsdrift
–  Utmark og kulturlandskap
–  Traktor og  maskinar
–  Økonomi og  driftsleiing
–  Plante- og  husdyrfag

Les meir på www.vlj.no

Betre bönder tener meir

Vinterlandbruksskulen 
på Jæren

Bli ein 
betre 

bonde
Agronomutdanning på kveldstid
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Samarbeidsadvokat for 
Norges Bondelag siden 1985

kontoret@vierdal.no      tlf.: 90 65 44 44      vierdal.no

S TAVA N G E R     H A U G E S U N D
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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

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 
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Organisasjonssaker

Arbeidsplanen byggjer på strategi-
planen til Rogaland Bondelag og er 
grunnfesta i visjonen: 

Eit levande landbruk

Arbeidsområda styret i Rogaland 
Bondelag vil prioritera:
Rammevilkåra for landbruket, styrka inn-
tektsutviklinga og sikra rekruttering til 
næringa. 
• Delta i samarbeid med faglaga på ut-

vikling og tilrettelegging med kom-
petanseheving for heile landbruket. 

• Engasjera lokallaga og oppmoda til  
å gi uttale på saker som påverkar 
bondens inntekt og drift. 

• Oppfølging av regionalplan for land-
bruk i Rogaland. 

• Arbeida aktivt med: revidering av 
gjødselforskriftene, spreiearealkra-
vet og oppfølging av vassdirektivet i 
fylket.

• Ha møte med representantane i  
Rogalandsbenken, sentrale fylkespo-
litikarar og andre beslutningstakarar

• Bistå bonden i tilsynssaker og sikre 
bonden sin rettstryggleik.  

Praktisk HMS-arbeid på garden
• Oppmoda lokallaga til kurset  

«Tryggare saman».
• Fokus på psykisk helse.
Areal og ressursforvalting
• Arbeida for nullvisjon for tap av mat-

jord og beite og at jord ikkje går ut 
av produksjon. 

• Ansvarleggjera politikarane og bidra 
til å setja jordvern i fokus. 

• Tilby kompetanse til lokallaga innan 
kommunalt planarbeid. 

• Dyrka jord og beite vert likestilla 

med naturmangfaldlova og lov om 
forminne. 

Delta i samfunnsdebatten – fylgje opp 
informasjonsstrategien
• Vera synlege i viktige saker for bon-

den.
• Synleggjera bonden si verdiskaping 

og ringverknadene i verdikjeda ut frå 
rapport av NIBIO.

• Delta på møte i lokallag og ta aktu-
elle saker frå lokallaga opp for vidare 
behandling i Norges bondelag og an-
dre. 

• Ha god kontakt med media og ha fo-
kus på informasjonsarbeid.

• Vera raske med å kommentera aktu-
elle saker i media og vera på tilbods-
sida når media treng kommentarar. 

• Delta aktivt på møte der rammevil-
kåra for landbruket blir drøfta. 

• Få ut informasjon om fokuset på 
«Det grøne skiftet» og arbeidet med 
bioøkonomi. 

• Utarbeida nytt stoff på heimesida til 
Rogaland Bondelag kvar veke. 

• Vera synlege i sosiale media; face-
book og instagram

Andre tiltak som er knytta til måla i 
strategiplanen
Medlemmer
• Ta vare på medlemmar ein alt har og 

ha fokus på verving av bønder med 
produksjon.

• Marknadsføra «Unge bønder»-pak-
ken og følgja desse spesielt opp. 

• Arbeida for å få fleire kvinner som 
aktive medlemar og som tillitsvalde i 
organisasjonen. 

• Vera synlege og aktive.

Lokallaga
• Tilrettelegge for kurs i organisa-

sjonsarbeidet og auka aktiviteten i 
lokallaga. Tilby kurs til tillitsvalde  
inkludert valgkomitee 

• Dela erfaringar og opplegg lokallaga 
kan nytta i møte med lokale politika-
rar og andre i nærmiljøet sitt. Opp-
moda lokallaga til å pleia kontakten 
med lokalpolitikarar og nærings-
avdelingane/næringsforeningane i 
sine respektive kommunar. 

• Oppfordra lokallaga til å bidra med 
stoff til fylkeslaget si heimeside.

• Oppfordra lokallaga til å vera aktive 
på sosiale media. 

• Oppfordra til samarbeid mellom  
lokallag.

• Styret skal i løpet av arbeidsåret ha 
to kontaktrundar med leiarane i lo-
kallaga og vera bevisste på lokallaga 
sine ynskjer og utfordringar og ta 
innspel opp som saker på styremøte.

• Oppmoda lokallaga til å støtta opp 
om Bygdeungdomslaget.

• Hjelpa lokallaga til å gjennomføra 
Open Gard og arbeida for at det vert 
slike arrangement fordelt over heile 
fylket. 

• Innspel frå årsmøta til lokallaga skal 
gås gjennom på styremøte for å få 
innsikt i og oversikt over kva lokal-
laga er opptekne av slik at dette kan 
inkluderast i det vidare arbeidet. 

Næringspolitikk
• Ha eit aktivt engasjement i nærings-

politiske saker opp mot Norges Bondelag
• Følgja opp saker som kjem frå 

enkeltmedlemmer og lokallag.
• Delta på ulike næringskonferansar i 

fylket. 

Arbeidsplan for Rogaland Bondelag  
2020 – 2021

Arbeidsplan for Rogaland Bondelag 2020-2021 .......................................................................... 27
Leiarmøte ........................................................................................................................................ 28
Distriktsmøter ................................................................................................................................ 28
Årsmøter i lokallaga ....................................................................................................................... 29
Kommunikasjonskurs ..................................................................................................................... 29
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Nettverksbygging
• Oppretthalda kontakten med hjelpe  - 

prosjektet i Sambolabo i Kamerun.
• Gjennomføra kurs for kokkeelevar 

på vidaregåande skule i fylket. 
• Delta på Gladmatfestivalen, gjerne 

saman med andre landbruksorgani-
sasjonar. 

Nye satsingsområde – landbruksbasert 
næringsutvikling
• Arbeida vidare med tilleggsnæringar 

og annan landbruksbasert nærings-
utvikling.

• Støtta opp om Bondens Marked  
Rogaland. 

Følgje opp Miljø- og klimatiltak på 
gardsnivå. 

Arealforvaltning

• Oppfordra og hjelpa lokallaga til  
engasjement i plan- og regulerings-
saker på kommunenivå. 

• Bistå lokallaga i ulike vernesaker som 
kjem opp til behandling.

• Vera synleg og tydeleg i saker som 
angår landbruket

• Fronta jordvern i viktige prosjekt, 
som E39. 

• Omregulering av landbruksjord må 
bli verdsatt høyere 

Samarbeidet mellom styret  
og administrasjonen
• Gjennomføra evaluering av arbeids-

måten og arbeidssituasjonen i styret.
• Gi tid under styremøta til næringspo-

litiske diskusjonar og innspel på saker 
det bør arbeidast vidare med. 

• Gjennomføra styresamling med dei 
tilsette.

Det ble holdt distriktsmøter i Aksdal og 
Gjesdal den 22. og 28. januar. Om lag 
hundre tillitsvalgte deltok på møtene.

På vintermøtene er det politikk 
som står på agendaen. Innlegga var 
om jordbruksforhandlingene på våren, 
lokalvalget i 2019, og andre aktuelle 
politiske saker for næringa.  Det ble in-
vitert til innspill om hva Norges Bonde-
lag skal fokusere på i forhandlingene og 
andre politiske saker og det ble en god 
debatt. Med oss på møtene hadde vi 
representanter fra Norges Bondelag. 

Den 23. 24. og 28. oktober arrangerte 
Rogaland Bondelag distriktsmøte i Sta-
vanger, Helleland og Aksdal.  Til saman 
møtte rundt 100 tillitsvalde frå lokal-
laga på desse møta. Møta er ein mø-
teplass for alle tillitsvalte i lokallaga, 
kor det er mogleg å bli kjent med nye 
folk utanfor sitt lokallag. Særlig viktig 

i 2019 var det å få møte den nye orga-
nisasjonssjefen, Irene Holta Tjøstheim.

På distriktsmøta om hausten er det 
vanleg å ta opp organisasjonssaker i 
bondelaget. Leiar i Rogaland Bondelag, 
Marit Epletveit,  haldt innlegg om blant 
anna dyrevelferd, klimapolitikk og aktu-
elle politiske spørsmål. Styremedlemene 

frå dei aktuelle regionane var møteleiar.
På møtet var det også tid til diskusjo-

nar i plenum. Sentrale tema vart korleis 
ein skal møte ein meir kritisk offentleg-
heit – både når det gjeld klima og dyre-
velferd, samt nedskaleringssituasjonen 
i mjølkenæringa, overproduksjon i svin 
og liknande jordbrukspolitiske tema.

Distriktsmøter vinter

Distriktsmøter haust

Leiarmøte
Både nye og gamle leiarar var 15.-16. 
november samla til to dagars seminar 
på Scandic Forus.

Det var godt oppmøte då Rogaland 
Bondelag hadde leiarsamling i helga. 
Det er nyttig, både for nye og meir ru-
tinerte leiarar å få ny kunnskap og få 
snakka saman. Me var så heldige at me 
fekk med oss 1.nestleiar i Noregs Bon-
delag, Bjørn Gimming begge dagane. 
Saman med andre foredragshaldarar 
fekk ein snakka om fleire saker som er 
viktigte for Bondelaget framover. På 
slutten av dagen vart det verving i salen, 
der alle som var med på kurs tok telefo-
nen fatt og prøvde seg på verving. Det 
ga fort resultater og Rogaland Bondelag 
kan noterer seg ein god medlemsvekst 
i november månad. Me trur leiararene 
returnerte til lokallaga med ny kunnskap 
og pågangsmot og ein klar halding om 
å stå på for rogalandsbonden framover.

Lokallaga i sørfylket gav klar tilbakemelding 
på kva dei ville prioritere 
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Årsmøter i lokallaga
Dei aller fleste lokallaga hadde sine 
årsmøte før 1. november, som fastsett i 
vedtektene for Norges Bondelag. 

Styremedlemmar i Rogaland Bonde-
lag, samt dei tilsette deltok i dei fleste 
årsmøta. Det gjer god kontakt med or-
ganisasjonen og dei viktige sakane når 
me får treffa medlemmar og tillitsvalde 
i lokallaga. Det er viktig for fylkeslaget 
å få tilbakemelding på saker som ein 
bør  vera opptekne av og ein får eit inn-
blikk i mange store og viktige aktivite-
tar som lokallaga utføre. 

Lokallaga tok opp mange sakar –
som blant anna gjerding langs veg og 
jernbane, mjølkeløysinga og utkjøp 
av kvote, traseval for ny E39 og andre 
samferdselsprosjekt, jordvern, aktivitet 
i næringsforeining og andre samlings-
punkt, lokale avgifter som vassavgift, 
marknadsreguleringane, ribbeimport 
og manglande krav til utanlandske  
varer, eit «bondevennmedlemskap», 
tøffare komunikasjonsstrategi, dis-
triktstilskot mjølk, flott – det minste 
men grådigaste rovdyret, smittevern, 
konfliktar med entrepenør, aktivitet 
opp mot kommune, klimabeite, pels-
næringa, plastinnsamling. Sakane er 
mange og varierte. 

Aktivitetane i lokallaga variere, no-
kre lag er aktive innan politisk arbeid og 
betring av ramevilkår, andre lag ser sin 
funksjon som ein  sosial møteplass for 
medlemmane. Lokallaga legg opp sitt 
arbeid ut frå sine ressursar og alle lag 
er viktige for lokalmiljøet. Stemninga 
på årsmøta var god, gode diskusjonar 
godt humør og godt samhald.  Fleire 
lokallag har utfordring med å få tak i ny 
lokallagsleiar der det er nyval på leiar, 

og i andre lokallag er det verre å få tak i 
valnemnd enn styremedlemmar. Det er 
viktig for lokale valnemnder å få starta 
tidlig med sitt arbeid. 

Vi har 41 lokallag i fylket, 11 lokal-
lag fekk ny leiar. Om kvart styre har 5  
medlemmar, + andre utval i lokallaga, 
då har vi over 200 tillitsvalde for bon-
delaget i fylket.

                     
For ein ressurs! 

Kommunikasjonskurs
Om lag 40 mennesker var samla på 
Clarion Stavanger då me arrangerte 
kommunikasjonskurs. Me hadde sett 
saman ein særs variert bukett med 
foredragshaldarar, noko som synte 
seg å gi gode resultater. Tor Øyvind 
Skeiseid frå Ryfylke Livsgnist, Lise B. 
Jackobsen frå Bondelaget og Anders 
Høgalmen frå Norsk olje og gass ga alle 
varierte og inspirerande tankar for dei 
besøkande. Lars Vangen, leiar av kom-
munikasjonsavdelinga i Senterpartiets 
stortingsgruppe var nok høgdepunktet 
for mange. Han hadde klåre tankar om 
utfordringane som den norske bonden 
og Bondelaget ville møte og var ikkje 
redd for å utfordre dei i salen. Det var 
mange gode spørsmål frå salen, noko 
som bidrog til ein særs god stemning 
på dagen. Alt i alt ein veldig kjekk dag, 
der ein følte seg inspirert og klare for 
morgendagen då ein gjekk ut døra.

Fogn Bondelag er straks i gong. Det er forventa knallhard kamp om leiarvervet og lapskausen!
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Andre saker

Kurs for unge bønder
Det var 130 påmeldte på kurset. Årets 
unge bønder- kurs vart arrangert i for-
bindelse med Agrovisjon 2019, 1.-2 No-
vember 2019. Kurset var eit samarbeid 
mellom Rogaland Bondelag, Nortura, 
Tine, Felleskjøpet RA og Landkreditt. 
Målgruppen var unge som nylig har el-
ler skal overta garden og kurset tok for 
seg mellom HMS, juss, økonomi, forsik-
ring, kommunikasjon og involvering av 
partner i drifta, dialog med Mattilsyn, 
samt motivasjon til tillitsverv i landbru-
ket med meir. Me ønska å gi kursdel-
takerane ein rimeleg pris og tok difor, 
saman med dei andre selskapa, ein stor 
del av kostnadene sjølv. Saman med 
bidrag frå både både Fylkesmannen i 
Rogaland, Landbruksråd Rogaland og 
Agrovisjon kunne me difor gje særs 
gunstige prisar til deltakerane. Det var 
også festmiddag med underhaldning 
for deltakerane på kurset for at det 
også skulle være eit sosialt opplegg for 
deltakerne og leggja til rette for nett-
verksbygging for nye bønder som skal 
inn i næringa. 

Ei ekstra stor takk til Peder Skåre frå 
Landkreditt som skaffa oss to glitrande 
vikarar frå Tveit på ekstremt kort varsel 
då den eine foredragshaldaren ved ein 
inkurie ikkje møtte opp.

Kurs for unge bønder ..................................................................................................................... 30
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Agrovisjon ....................................................................................................................................... 31
Studietur til Suldal ......................................................................................................................... 32
Open gard ....................................................................................................................................... 33
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31

Skattekurset
Det årlige skatte- og temakurset for 
ansatte ved regnskapskontorene i fyl-
ket ble avholdt på Scandic Maritim 
Haugesund den 20.-22. november. 

19 regnskapskontorer i Rogaland har 
avtaler med Norges Bondelag, og fra 
disse møtte 152 ansatte til selve skat-
tekursdelen av kursdagene. Rogaland 
Bondelag har ansvar for den tekniske 
delen av arrangementet, mens Norges 

Bondelag er ansvarlig for det faglige 
innholdet. Årets skattekurs tok opp de 
nyeste oppdateringene av regelverket 
rundt skatt, avgifter og regnskap. Sen-
trale tema var avkasting av grunneige-
dom, skillet mellom jordbruksinntekt 
og anna næringsverksemd, arvelov, 
uføretrygd, leasing, tidfesting, bokfø-
ringsregelverk og GRFS. 

Dagen før skattekurset ble det holdt 

en temadag om rolla som lønskonsu-
lent og regneskapsfører til rådgjever. 
Foredragsholder var Marit Vistekleiven. 

Målet med kurset var å gi deltakerne 
en oppdatering på lovverket på en rek-
ke relevant lønn- og personalområder, 
og gi ideer for hvordan regnskapskon-
tor kan arbeide med rådgivning på lønn 
og HR. 

Agrovisjon
Agrovisjon er ei av dei største messe-
ne i landbruks-Noreg og den soleklart 
største i Rogaland. Den vert arrangert 
kvart tredje år og då stiller sjølvsagt 
Rogaland Bondelag med stand. Me 
fekk i år ei meget god plassering, der 
det støtt og stadig kom nye mennes-
ker. Me hadde fått hjelp av kontoret i 
Oslo til å bemanne standen den fyrste 
dagen, utanom det vart det dei tilsette 
samt tillitvalde som stilte opp. 

Standen var ein kjempesuksess. Dei 
tillitsvalde gjorde ein fantastisk innsats 
og verva og sjarmerte dei besøkande 
på ein slik måte at dei vart misunne-
lege på Austlandet. Snittalderen på dei 
verva var relativt lågt og det lovar godt 
for rekrutteringa. Det vart verva over 
80 medlemmer på dei tre dagane, noko 
som er utruleg bra. I tillegg til stand 
hadde me ansvaret for dei sosiale med-
iene til Agrovisjon, samt arrangerte 
kurs for Unge Bønder. Ei hektisk men 
vellukka helg.

Medlemsutviklinga i fylket
Ved årsskiftet 2019 var det 6417 med-
lemmer i Rogaland Bondelag, en netto 
vekst på 13 medlemmer. Totalt er det 
vervet 374 nye medlemmer i løpet av 
året. Med en avgang på 348 har vi en 
vekst på 0,2%. Hovedvekten av utmel-
dinger er personlige medlemmer, ikke 
bruksmedlemmer. Endringa i bruks-

medlemmer er 79 utmelde og 88 inn-
melde. Hovedårsaken til at bruksmed-
lemmer melder seg ut av bondelaget 
har vært naturlige årsaker, som at de 
har sluttet i næringa, har flyttet, har 
ikke betalt kontingent, eller død. Noen 
få medlemmer melder seg ut på grunn 
av politikk, mens noen melder seg ut på 

grunn av kostnadene av medlemskap. 
Totalt har andelen bruksmedlemmer 
vokst med 9 i løpet av året.

Totalt har 15 lokallag hatt med-
lemsøkning i løpet av året. 

På landsbasis har Norges Bondelag 
ved utgangen av 2019 62.252 medlem-
mer, en nedgang på 915 medlemmer.

Bente Gro Slettebø bemanner 
stand på Agrovisjon.
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Studietur til Suldal
Rogaland er eit variert og mangfaldig 
fylke, så styret og dei tilsette i Roga-
land Bondelag har godt av å sjå andre 
forhold og produksjonar enn dei som 
ein er vant med sjølv.

Då vart det givande å dra til Suldal. 
Turen starta på Jelsa Jordbær, der me 

vart mottekne av Helge Gjerde. Han 
har bygd opp ein god og moderne pro-
duksjon med jordbær som han sel på 
Haugalandet.

I natur og utmarkskommunen Suldal 
er det naturleg å besøke nokon som har 
satsa på å utnytte dei ressursane som 
finns på garden. Elv, vassdrag og fos-
sefall er gode ressursar med ein lang 
brukshistorie i Suldal, og Lars Vasshus 
har bygd eit småkraftverk på Tveitåno.

Me besøkte geitebonden Lars  
Øystein Bakka inne på Nesflaten, og 
høyrde om geitehald og fekk besøkt 
geithuset, og fekk vete at det lokale 
hotellet ikkje kan få nok kjekjøt frå 
ham, noko som dessverre betydde at 
me ikkje fekk smaka på det, men me 
fekk smaka heimelaga geitost som 
plaster på såret.

Me avslutta turen med eit besøk på 
klekkjeriet til elveeigarlaget, der dei pro-
duserer lakse- og aureyngel og smolt.

Det vart og tid til styremøte og møte 
med det lokale bondelaget i Suldal, der 
me fekk høyre meir om dei lokale for-
holda og problemstillingane.

Takk til alle som tok oss vel i mot!

Ingvild Luteberget Nesheim og Ole Martin Eikeland møter geiter i Suldal.

May Brit Lode lærer at dette er parr, ikkje smolt, som hu kanskje trudde.
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Open gard
Det var for det meste strålande ute-
klima då årets Open Gard vart arran-
gert helga 23.-25. august. Om lag 3 000 
trassa godveret og møtte opp for å sjå 
og oppleve gardslivet. Eigersund, Time, 
Gjesdal og Tysvær bondelag gjorde ein 
kjempejobb med å reklamera og leggje 
til rette for ein fin dag for store og små. 
Det er mykje som må på plass når ein 
arrangerer store arrangement som det-
te. Ei ekstra stor takk til bøndene som 
opna opp gardane sine. Utan dei hadde 
det ikkje vorte noko arrangementer i 
det heile.

Frå open gard på Time.
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Gladmat
I år var siste året av det treårige prosjek-
tet med stand på Gladmaten. Standen 
har vore støtta av Fylkesmannen i Ro-
galand, Rogaland Landbruksselskap og 
Lanbruksråd Rogaland. Formålet med 
prosjektet har vore å synleggjere arbei-
det og viktigheten av norsk matproduk-
sjon og det generelle landbruket i Roga-
land. Standen bestod av eit stort telt og 
eit drivhus, samt særs romsleg uteareal.

Aktivitetane under festivalen var 
mange og varierte. 
• Melkekonkurranse for store og små
• Landbruksquiz med fine premiar
• Omvisning og smaksprøvar i drivhuset
• Sal av profileringsmateriell
• Selfie-boks, særs venleg mot Snap-

chat og Instagram
• Stor traktor frå Felleskjøpet som 

borna kunne sitje i
• Teikning for born

Samstundes vart det informert av 
dei som var med på standen om kva dei 
forskjellige laga og organisasjonane held 
på med. Det var mange folk innom stan-
den, dei fleste i sær lysteleg humør. 

Ein ekstra stor takk til Fylkesmannen i 
Rogaland som finansierte størstedelen av 
prosjektet og alle organisasjonane og en-
keltpersonane som har brukt av sin som-
marferie til å profilere Rogalandsbonden.

Bileter frå Rogalandbondens 
gladmatstand.
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Tur med kokkeelevar
Rogaland Bondelag og Kokkemester-
lauget i Rogaland tok nok ein gong 
med seg kokkeelevar på tur til bønder 
i Rogaland.

Det vart ein meget kjekk dag saman 
med elevar frå kokkelinja frå Karm-
sund videregående skole, Jåttå Videre-
gående Skole og Bryne vidaregåande 
skule! Saman med Kokkemesterlauget 
tok me dei med til tre ulike produsen-
tar og fekk synt dei noko av bredden 
hjå bøndene i Rogaland. Kolbjørn Anda 
fortalte om produksjonen sin av øko-
logisk mjølk, og kva som var viktig for 
han som bonde. Torleif Todnem tok 
oss med på ei reise i lukt og smak, i 
gartneriet på Randaberg. Ola Sunde 
synte seg som ein fantastisk formidlar 
då han fekk elevane til å hauste både 
gulerøter og tomater i gartneriet hans. 
Me avslutta dagen med ein festmiddag 
som elevane ordna for oss. Til slutt, ein 
stor takk til Frode Selvaag frå Ryfyl-
kekokken og Rasmus Vignes frå Finnøy 
Buss for heltemodig innsats i strålande 
haustsol

Verveutvalet
Verveutvalet har hatt to møte i 2019. 
Hovudoppgåva til verveutvalet er å 
leggja opp strategi for vervearbeid og 
motivere lokallaga og verveansvarlige 
til aktiv medlemsverving. Arbeidsplan 
for 2018 har vore: 

I 2019 har medlemsutviklinga svinga, 
med nedgang i starten av året og ein 
fantastisk oppgang etter sommaren. 
Me hadde ein medlemsvekst på 13 
medlemmar i løpet av året. Hovudtrek-

ket er at talet på bruksmedlemmar ligg 
ganske stabilt, der svingingane er på 
personlege medlemmar. 

Ved inngangen av 2019 hadde vi  
6404 medlemmar, og ved utgangen av 
året hadde vi 6417. Oppsummering av 
medlemsutviklinga finn du lengre bak i 
årsmeldinga.

Utvalet har ringt potensielle med-
lemmar på kveldstid når kontoret ikkje 
har anledning, og fulgt opp medlem-

mar som ikkje har betalt kontingent 
for 2019. Dette har ført til fleire verva 
medlemmer og fleire berga medlem-
skap.

Verveutvalet har deltatt på årsmøte 
i Rogaland Bondelag, leiarmøte og dis-
triktsmøta, og har arrangert ein fylkes-
messig vervekonkurranse i tillegg til 
den nasjonale vervekonkuransen. Vin-
naren vert kåra på årsmøte i 2020.

Ryfylkekokken presenterar maten og elevane.

Frå veksthuset. Menyen leses opp av elevene.
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Infoutvalet
Infoutvalet har vore aktive og hatt 
gode og effektive møter. Eit gjen-
nomgongstema i møta har vore kor-
leis ein skal få synleggjort viktigheten 
av bøndene i Rogaland. Det har vorte 
diskutert både film  og sosiale medier 
og ein søkjer å starte opp eit prosjekt 

med synleggjeringa av enkeltbønder i 
løpet av 2020. Medlemmene har va-
riert bakgrunn frå landbruket noko 
som har ført til eit godt og variert de-
battklima.

Medlemmer
Leiar: Ole Martin Eikeland (frå styret)
Marianne Bø/Oddvar Vignes  
(frå kontoret)
Helene Bø
John Egil Frøystad
Arne Berge

Jordvernutvalet
Jordvernutvalet har i 2019 hatt 1 mø-
ter og konsentrert seg om ein sak, ut-
bygginga av ny E39 frå Lyngdal vest til 
Sandnes.

Utvalget har gitt en høringsuttalelse 
til prosjektet, som ble sendt inn i 2020. 
Hele uttalen ligger i neste årsmelding, 
men innledningen ligger her:

Jordvernutvalget vil trekke fram en 
god prosess i arbeidet med kommune-
delplan for E39. Statens Vegvesen har 
avholdt både dialogmøter med land-
bruksnæringen, og åpne informasjons-
møter langs traseene. Vi ser fram til et 
fortsatt godt samarbeid og medvirk-
ning i arbeidet fram mot endelig regu-
leringsplan.  

Utvalget ber Statens Vegvesen, og 
i neste fase Nye Veier, ha en plan for 
medvirkning og involvering av grunn-

eiere, spesielt når det kommer til plas-
sering av krysningspunkt, underganger, 
anlegg, makebytte, fyllinger, nydyrking, 
gjerdehold og gjerdevedlikehold, frag-
mentering av dyrka jord og beite, samt 
driftsulemper ellers. 

Utbygging av ny E39 vil i sterk grad 
berøre både nasjonalt og lokalt jord-
vernmål, med henholdsvis 4000 og 400 
daa nedbygget dyrka jord hvert år.  

Jordvernutvalget vil understreke at 
nedbygging av dyrka jord er uheldig, 
og at det skal tilstrebes at netto areal 
dyrka jord ikke reduseres innen plan-
området, men økes. 

Det er den beste jorda som er dyr-
ket i dag, og man vil som hovedregel 
ikke oppnå samme kvalitet på nydyr-
kingsfelt. Det er begrenset kunnskap 
om hvordan nydyrkingsfelt med store 

mengder deponert masse, vil utvikle 
seg på lang sikt. 

Matjord må ikke blandes med urene 
masser, eller deponeres, annet enn i 
svært korte tidsrom.

I Rogaland har beite høy verdi, med 
avkastning på linje med dyrka jord 
andre steder i landet. Store deler av tra-
seen går igjennom områder der beiter 
er en vesentlig del av ressursgrunnlaget 
på gården. Beitene ligger ofte i rand-
sonen til dyrka mark, og er opparbeidet 
med veier for rasjonell drift, som også 
er påpekt i konsekvensutredningen. I 
det videre arbeidet må det legges vekt 
på fortsatt rasjonell drift av beitene, og 
unngå uheldig fragmentering og ubru-
kelige restarealer, på samme måte som 
på dyrka mark. 

Foto: Bondevennen
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U-landsutvalet
I Sambolabo 
2019 har vore eit stabilt arbeidsår i 
Sambolabo og landsbyane i distriktet. 

To brønnar er gravne i landsbyen 
Djem som ligg ca. 40 km aust for Sam-
bolabo langs vegen til Galim. Om lag 
500 personar har nå fått tilgang til reint 
drikkevatn året rundt. Kostnaden med 
ein brønn ligg på rundt 15.000 kroner 
pluss eigeninnsats frå folk i den aktu-
elle landsbyen. Formene som er brukt 
til å støype ringane brønnane blir fora 
med er nå utslitne, og nye former er  
difor med i budsjettet for 2020.

I desember starta arbeidet med ei 
lita bru på vegen Sambolabo – Galim. 
Den var ferdig 6. januar 2020. Det står 
nå igjen 3 bruer av omtrent tilsvarande 
storleik før alle store og små elver og 
bekker på den 80 km lange vegen har 
fått si bru. Til nå er det bygd 17. Den 
lengste over Mayo Koui er heile 40 me-
ter lang og 6,5 meter høg og sto ferdig 
i 2018.

Arbeidet i spare- og lånegruppene 
går vidare. I alt er det 12 slike grupper 
med 667 medlemer. Tre fjerde-deler av 
desse er kvinner. Målet er at desse skal 
bli heilt uavhengige av råd og bistand 
frå prosjektet innan eit par år. Fleire av 
dei er i praksis sjølvgåande allereie.

Prosjektet har eit eige fond for  
mikrokreditt som gir større lån enn det 
som er råd å få gjennom gruppene. I 
2019 blei det mellom anna gitt lån til 
kjøp av ei vatningspumpe for grønsak-
dyrking i tørketida og symaskinar.

I desember slutta Pauline Asta i pro-
sjektet etter å ha arbeidd i mange år 
både i Gadjiwan og Sambolabo. Planen 
er å tilsetja ein ny kvinneleg medarbei-
dar i 2021.

I Noreg
Vi har fått i alt 316.000 kr i gåver til 
prosjektet i 2019, medan vi overførde 
360.000 kr til prosjektet i Kamerun. 
Budsjettet for 2020 i Sambolabo er på 
315.000 kr.

Terje Øen takka av som medlem i 
utvalet i desember. Han har vore med 
sidan 2001 utnemnd av Samarbeids-
rådet. Han blir erstatta av Gudmund 
Edland, bonde i Gjesdal. Iris Merete N. 
Frydenlund var nytt medlem frå 4H frå 
1. januar 2019.

Vi har delteke i fleire møte i 4H 
(haustfestar), hausttakkefestar i kyrkje-
ne, lokale bygdekvinnelag og bondelag 

med informasjon om prosjektet i løpet 
av året. Det er send ut to infoskriv til 
bondelag og bygdekvinnelag, eit vår 
og eit haust. Elles blir det lagd ut kort 
informasjon/nyhende på heimesida til 
Bondelaget og på Facebook-sida vår 
gjennom året.

Framover
2019 har vore det siste året i den fjerde 
treårsperioden i Sambolabo, og vi avta-
lar nå den økonomiske ramma for eit år 
om gangen ut frå ressursane våre, sam-
stundes som vi har ei felles forståing 
for kva retning vi vil arbeida i dei neste 
åra. Vi tenker å bevega oss austover i 
retning Galim igjen og fokusera mest 
på landsbyane langs denne vegen med 
rettleiing og spare-lånegrupper. 

Vi har eit mål om å halde inntektene 
på vel 300.000 kr i åra som kjem.

Bru over Mayo Leggal er ferdig. Ein ferdig brønn.

Ein pumpe og ein 
symaskin er kjøpt 
på mikrokreditt.
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Leiarane i lokallaga
Lokallag Leiar E-post Telefon
Eigersund Bondelag Eivind Koldal ekoldal@gmail.com 90129450
Helleland Bondelag Anbjørn Grønning anbjorngronning@hotmail.com 99447261
Sandnes Bondelag Sven Martin Håland svenmh110@outlook.com 90972569
Riska Bondelag Stein Ove Byberg steinoby@hotmail.no 47231975
Stavanger Bondelag Enok Aleksander Kvam enok.a.kvam@gmail.com 90173903
Skåre Bondelag John Egil Frøystad froystadsamdrift@hotmail.com 90183113
Sokndal Bondelag Sondre Barstad sondrebarstad@gmail.com 98438125
Lund Bondelag Nils Ørjan Hamre nilsorjanh@gmail.com 91103612
Bjerkreim Bondelag Serine Henriksen serihe@online.no 93802595
Nærbø Bondelag Sven H. Grødeland bod-hag@online.no 97401035
Varhaug Bondelag Olaug Varhaug Siqveland olaugsiq@hotmail.com 90563779
Søre Hå Bondelag Paul Aniksdal paulaniksdal@hotmail.no 41688693
Klepp Bondelag Frank Tunheim ekragard@gmail.com 95948577
Bore Bondelag Jon Tore Refve jtrefve@gmail.com 90563856
Orre Bondelag Geir-Jone Pollestad gjopolle@frisurf.no 99249185
Time Bondelag Jone Fosse jone.fosse@gmail.com 91332712
Gjesdal Bondelag Arnfinn Auestad arnfinn.auestad@gmail.com 95086382
Sola Bondelag Trond Joa trondjoa@hotmail.com 90168558
Randaberg Bondelag Thor Ove Vistnes vistneskylling@gmail.com 97110284
Forsand Bondelag Gunleif Haukelid gunleif@haukaligard.no 91103989
Strand Bondelag Reinert Idsø reinert@idse.no 91153071
Hjelmeland Bondelag Stein Magne Valheim stein.magne@valheim.no 90970767
Suldal Bondelag Johannes Fattnes fattnj65@gmail.com 91352729
Sauda Bondelag Ola Magnar Birkeland oma-birk@frisurf.no 95174908
Finnøy Bondelag Tor Inge Sakseid Tor.Inge.Sakseid@skole.rogfk.no 91596909
Fogn Bondelag Halvard Bøe halvard.boe@hesbynett.no 45414412
Sjernarøy Bondelag Jon-Arne Vadla tjul@tjul.no 92861898
Ombo Bondelag Ann-Mari Lindanger amlindanger@gmail.com 97163403
Rennesøy Bondelag Guttorm Gudmestad guttgud@online.no 95073726
Kvitsøy Bondelag Anders Nordbø gk-nor@online.no 90782169
Bokn Bondelag Ivar J. Ognøy ivarognoy@hotmail.com 93410568
Tysvær Bondelag Tårn Ubøe tuboee@online.no 90167132
Karmøy Bondelag Henning Langåker henning-langaaker@live.no 99027450
Vikedal Bondelag Per M. Moland p-molan@online.no 92052996
Sandeid Bondelag Oddbjørn Øverland post@gardsteknikk.no 98690151
Imsland Bondelag Hans Ilstad jr hails@online.no 91884969
Vats Bondelag Ingvild Luteberget Nesheim iluteberget@gmail.com 41481905
Skjold Bondelag Lars Henry Dagsland lars.henry.dagsland@haugnett.no 47645692
Ølen Bondelag Kjell Thomas Kirketeig kjellthomas@sagi.no 90503109
Bjoa Bondelag Marianne Bårdsvik lmabaads@online.no 97586709
Vikebygd Bondelag Jens Morten Koltveit jm@koltveit.no 90877667



39

Medlemsoversikt
Rogaland Bondelag Pr 31.12.2018 Nye Total avgang Pr 31.12.2019
8110101 Eigersund Bondelag 79 4 6 77
8110102 Helleland Bondelag 105 4 3 105
8110201 Sandnes Bondelag 450 25 34 443
8110202 Riska Bondelag 87 8 5 90
8110301 Stavanger Bondelag 196 20 26 188
8110601 Skåre Bondelag 32 2 2 32
8111101 Sokndal Bondelag 45 5 3 47
8111201 Lund Bondelag 99 5 7 98
8111401 Bjerkreim Bondelag 369 38 19 384
8111902 Nærbø Bondelag 293 34 17 313
8111903 Varhaug Bondelag 242 5 11 235
8111904 Søre Hå Bondelag 225 5 12 218
8112001 Klepp Bondelag 179 16 10 182
8112002 Bore Bondelag 104 4 5 103
8112003 Orre Bondelag 124 6 10 120
8112101 Time Bondelag 518 24 23 515
8112201 Gjesdal Bondelag 337 29 16 349
8112401 Sola Bondelag 256 9 19 243
8112701 Randaberg Bondelag 184 4 11 177
8112901 Forsand Bondelag 66 5 5 66
8113001 Strand Bondelag 147 7 7 147
8113301 Hjelmeland Bondelag 207 8 6 210
8113401 Suldal Bondelag 264 13 5 272
8113501 Sauda Bondelag 75 3 2 74
8114101 Finnøy Bondelag 252 18 14 256
8114103 Fogn Bondelag 53 3 5 51
8114104 Sjernarøy Bondelag 64 1 5 60
8114105 Ombo Bondelag 43 0 2 41
8114201 Rennesøy Bondelag 248 17 15 249
8114401 Kvitsøy Bondelag 16 0 1 15
8114501 Bokn Bondelag 32 4 2 34
8114601 Tysvær Bondelag 217 4 6 216
8114901 Karmøy Bondelag 176 2 6 172
8115101 Utsira Bondelag 0 0 0 0
8115401 Vikedal Bondelag 63 11 2 72
8115402 Sandeid Bondelag 93 0 5 88
8115403 Imsland Bondelag 56 4 5 55
8115404 Vats Bondelag 130 8 8 130
8115405 Skjold Bondelag 123 9 4 129
8115901 Ølen Bondelag 75 5 1 79
8115902 Bjoa Bondelag 40 2 3 39
8115903 Vikebygd Bondelag 38 3 0 41
8119901 Direkte medlem av fylkeslaget 2 0 0 2
Totalt 6404 374 348 6417
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Rekneskapen 2019
Rekneskap 

2019
Budsjett 2019 Avvik Rekneskap 

2018
3000 Salgsinntekter avgiftspliktig -161 220 -48 000 -113 220 -36 672
3082 Annonser -31 800 -30 000 -1 800 -31 800
3210 Kurs- og deltakerinntekter -197 770 -150 000 -47 770 -152 060
Salgsinntekter -390 790 -228 000 -162 790 -220 532

3450 Off.tilskudd - stat/fylke/kommune -560 000 -175 000 -385 000 -164 000
3920 Andre tilskudd -160 000 -52 000 -108 000 -65 000
3940 Andre inntekter -123 000 -48 000 -75 000 -66 852
Andre inntekter -843 000 -275 000 -568 000 -295 852

3990 Rammetilskudd -963 000 -963 000 0 -946 000
3991 Fylkesleder -332 000 -332 000 0 -326 000
3992 Opplæring tillitsvalgte -128 000 -128 000 0 -126 000
3993 Støtte Aktive lokallag -440 659 -450 000 9 341 -310 214
3995 Intern fordeling -67 000 -80 000 13 000 -34 000
Sentrale bevilgninger -1 930 659 -1 953 000 22 341 -1 742 214

SUM INNTEKTER -3 164 449 -2 456 000 -708 449 -2 258 598

5040 Telefongodtgjørelse 0 6 600
5090 Ref./avsatt lønn 112 792 112 792 112 647
5260 Bompenger/Trekkpl.reiser 1 110 1 110 4 415
5320 Møtegodtgjørelse/daggodtgj. 551 450 580 000 -28 550 510 350
5330 Fast godtgj.honorar till.valgt 146 000 146 000 137 000
5340 Honorar andre 0 1 500
5400 Arbeidsgiveravgift 100 548 100 548 94 696
5960 Kurs, seminar 4 870 4 870 2 600
5990 Andre personalkostnader 0 0
Lønn og godtgjørelser 916 770 580 000 336 770 869 808

6410 Leie inventar 11 840 11 840 14 913
6440 Leie transportmidler 8 517 8 517 1 500
6540 Kjøp av inventar 81 063 81 063 2 650
6590 Kjøp av andre driftsmidler 1 063 1 063 20 571
6730 Honorar/Foredrag 9 000 9 000 20 820
6790 Andre fremmede tjenester 626 960 80 000 546 960 119 050
6800 Kontorrekvisita 3 752 3 752 3 112
6820 Trykkekostnader eksternt 33 456 63 000 -29 544 40 540
6940 Porto 82 82 507
7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 112 801 112 801 92 361
7140 Flybilletter 31 960 31 960 53 317
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Framlagt regnskap er med et overskudd på kr 82 668. Det var budsjettert med et overskudd på kr 150 780. 
Verdiskapingsrapporten, der Rogaland Bondelag sto som bestiller, gjør at inntekter (offentlige tilskudd) og utgifter  
(fremmede tjenester) har store avvik. Summen inn (tilskudd) og ut (kostnad rapport) utgjør kr 500 000. 
Høyt aktivitetsnivå blant de tillitsvalgte gir et merforbruk på godtgjørelser og reiseutgifter. 

Egenkapitalen til Rogaland Bondelag var 31.12.2018:              kr 1 434 215
Egenkapitalen til Rogaland Bondelag var 31.12.2019:              kr 1 516 883

Fra 1.1.2020 strykes andelene i HLB fra balanseregnskapet. 

Regnskapet føres av Norges Bondelag, og revideres av Norges Bondelag sin revisor.  

Styret godkjente regnskapet 28.1.2020.

Rekneskap 
2019

Budsjett 2019 Avvik Rekneskap 
2018

7142 Reisekostnader 51 888 51 888 115 772
7220 Møtekostnader 743 851 882 220 -138 369 505 638
7310 Annonser,kunngjøringer 14 845 14 845 21 272
7330 Deltakerkostnad på møter/kurs-/

konferanser mm
40 104 40 104 93 896

7332 Markedsmateriell 78 929 280 000 -201 071 28 628
7410 Kontingenter 3 850 3 850 7 500
7420 Gaver 7 443 7 443 13 364
7706 Aktivitetsavh. utbetaling/aktivitet 

lokallag
322 850 450 000 -127 150 290 200

7720 Støtte til diverse eksterne org. m.m. 15 000 15 000 30 325
7770 Bank og kortgebyr 149 149 -14 669
7790 Andre kostnader 0 20 160
Andre kostnader 2 199 401 1 755 220 444 181 1 481 426

SUM KOSTNADER 3 116 171 2 335 220 780 951 2 351 233

Driftsresultat -48 278 -120 780 72 502 92 635

8050 Renteinntekter -34 390 -30 000 -4 390 -33 982
Finansresultat -34 390 -30 000 -4 390 -33 982

RESULTAT -82 668 -150 780 68 112 58 654
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Personalet i Rogaland Bondelag
Olav Sande, 
organisasjonssjef fram til september

Irene Holta Tjøstheim, 
organisasjonssjef frå september

Marianne Osmundsen Bø, 
rådgjevar, i permisjon frå september

Oddvar Vignes, rådgjevar, 
vikar frå september

Are Hauge Braaten, 
rådgjevar 

Ruth Soma, 
førstekonsulent 50% stilling 

Organisasjonssjef Olav Sande  
pensjonerte seg i 2019
Det er vanskeleg å summere opp ein 
lang karriere i Rogaland Bondelag på 
nokre få linjer. Det er likevel på sin 
plass å skrive nokre ord. Eg har hatt 
ei fin tid så lenge eg har jobba her og 
har stort sett gleda meg til å gå på jobb 
kvar einaste dag. Det har somme stun-
der vore vanskelege saker som me har 
måtta behandla, men eg føler me har 
ridd av dei verste stormane. Det vert 
rolegare dagar på Randaberg, men eg 
nok framleis engasjere meg i saker om 
norsk landbruk, no meir frå sidelinja.

Eg har hatt stor glede av å jobba sa-
man med tillitsvalde og medlemmene 
rundt i dei forskjellige laga. Ein ekstra 
stor takk til dei på kontoret i Hillevåg, 
de vil varte sakna. Frå september av vil 
Irene Holta Tjøstheim vere på plass, ta 
ho vel i mot, ho vil gjere ein kjempejobb 
for Rogaland Bondelag i åra framover.

Olav Sande, 
avtroppande organisasjonssjef

Me har hatt utskiftingar på kontoret og har 
dermed ikkje eit enkelt bilete som inkluderar 

alle som har arbeida med oss i år. 
Her får dykk sjå at me har det framleis løye 

til tross for at Olav har forlatt oss.

Marit Epletveit takkar av Olav Sande. 
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Sørg for god og allsidig fôring
Vårt Formel-sortiment  til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.
 
Formel Sau Ekstra  Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før lamming til beiteslipp.  
    Har et høgt protein (AAT)- og energiinnhold.  
    Nyhet! Tilsatt ekstra E-vitamin for søyer med 3 lam eller mer, og metionin  
    for mer levedyktige lam.

Formel Sau   Til bruk for søyer og livlam fra innsett på høsten til beiteslipp. 
    Gir godt grunnlag for god melkeytelse. 
    Nyhet! Tilsatt metionin for mer levedyktige lam.

Formel Sau Intensiv  Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold.  
    Dekker vitamin- og mineralbehovet for sau om vinteren.

Formel Lam   Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god smakelighet og høgt innhold av AAT.
    Egner seg godt til kopplam/grillam og til lam på støttefôring, mens de går   
    sammen med mora og dier på beite.

Husk også å gi dyra mineral- og vitamintilskudd Pluss Sau Pellets og Pluss Sau Appetitt.
 
Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på kraftfôr for gode råd og veiledning.

Formel tilpasset 
din produksjon

FORMEL Sau vår_ny.indd   1 20.01.2020   13:05:01
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Nortura

Rogaland
Fjørfelag

Rogaland 
Bondelag

Rogaland 
Landbruksselskap

Felleskjøpet
Rogaland Agder

Norsvin 
Rogaland

Norske Potetindustrier
Jæren

SpareBank 1
SR-Bank

TINE Meieriet Sør

Rekneskapslaga på 
Dalane og Jæren

Rogaland
Pelsdyralslag

HØGSKULEN FOR
LANDBRUK OG
BYGDEUTVIKLING

Høgskulen for landbruk 
og bygdeutvikling

Gartnerhallen

Norsk Landbruks-
rådgiving Rogaland

Skala 
Prosessteknikk

SAMARBEIDSRÅDET
for landbruksorganisasjonane
i Rogaland
Sandvikvegen 21 - Postboks 278 - 4002 Stavanger 
Telefon 51 88 72 70 - Telefax 51 88 02 80


