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Forord 

Når jeg ser tilbake på året 2019, er det særlig en overskrift som går igjen: 2019 var avtalenes år for 

Norges Bondelag. I mai inngikk vi jordbruksavtale med regjeringa, med en innovasjons- og 

vekstpakke for økt produksjon av grønt, frukt, bær og potet i de neste årene. Med jordbruksavtalen 

brøt vi en viktig barriere da vi fikk et resultat for kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper, 

og i tillegg en reduksjon av inntektsgapet.  

I juni skrev vi under en klimaavtale med regjeringa, etter lengre tids forhandlingsløp. 

Klimaendringene kommer til å ha stor påvirkning på matproduksjonen framover, derfor er dette en 

av våre viktigste saker. Mange bønder kjenner allerede effekten av et endret klima. Norges Bondelag 

er opptatt av at reduksjon av klimagassutslipp må skje på en måte som ivaretar landbruket, og som 

gir mulighet til å utvikle næringa. Gjennom avtalen med regjeringa får vi en felles plattform for videre 

arbeid for både utslippskutt og økt opptak av karbon.  

Den tredje avtalen vi skrev under i 2019, var om nedskalering av melkeproduksjonen. Sju prosent av 

melkevolumet blir overflødig, når eksportstøtten faller bort fra juli 2021. Det har vært tøft for meg 

som leder av Bondelaget å være med på et vedtak som reduserer norsk melkeproduksjon og svekker 

økonomien til den enkelte melkebonde. Jeg mener likevel at vi med denne avtalen, og 

kompensasjonen vi kjempet for, stiller bedre rustet til å møte en hverdag og et mindre marked uten 

eksportstøtte.  

Gode medlemsfordeler er viktige. I november inngikk vi en ny femårig samarbeidsavtale med 

Gjensidige, som sikrer medlemmene våre markedets beste betingelser på driftsrelaterte og private 

forsikringer. Som en del av avtalen opprettes også et bærekraftfond på 10 mill. kr. årlig, som stilles til 

disposisjon for medlemmene våre.  

Den siste avtalen som ble inngått i 2019 var en ny fireårig samarbeidsavtale med Utviklingsfondet om 

bistand til bønder i Malawi.  

I juni ble dyrevelferden hos gris satt ettertrykkelig på dagsorden. En film med skjulte opptak av dårlig 

dyrevelferd og dårlige holdninger blant bønder ble vist på NRK Brennpunkt. Filmen viste klipp fra 

enkeltbønder, men ga inntrykk av at dette gjaldt en hel næring. Derfor har Bondelaget frontet saken. 

Vi har vært tydelige på at vi tar avstand fra lovbruddene filmen viser, og det har vært viktig for oss å 

vise at dette ikke er hele sannheten.  

Vi ønsker at folk skal vite hvordan maten produseres og hvordan dyra har det. Derfor har vi gjennom 

året brukt sosiale medier til å gi et uredigert bilde av hverdagen hos norske bønder, og arrangert 

bondeTV fra både grisehus og fjørfehus.  

2019 var også året Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringa. Det var en lang og uryddig vei fram til 

avviklingen, og det har vært vanskelig for pelsdyrbøndene å leve med uvissheten. Det har også vært 

viktig å sikre så god erstatning som mulig. Det Stortinget har vedtatt, er et næringsforbud, noe vi skal 

jobbe for aldri skal kunne skje igjen.  

Norgeskartet endrer seg, og det har blitt færre fylker. Årsmøtet i juni vedtok at også Bondelaget skal 

følge de nye fylkesgrensene fra seinest 1. april 2022. Trøndelag og Agder har allerede tatt steget. Det 

var særlig hensynet til den politiske jobben bondelagene gjør som talte for sammenslåinger, slik at 

organisasjonskartet stemmer overens med det politiske terrenget. Vi skal jobbe for at avstanden til 

tillitsvalgte og ansatte ikke oppleves som større enn i dag, blant annet gjennom prosjektet «Vi bygger 

Bondelaget». Bondelaget skal fortsatt være til stede i hele landet.  



Gjennom politisk påvirkning og gode avtaler har vi dette året satt retningen for landbruket og for 

Bondelaget i årene som kommer, det landbruket vi sammen jobber for.  

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

  



Rovdyrpolitikk en viktig sak også i 2019 

I 2018 overprøvde regjeringa rovviltnemndene og hensynet til lokalsamfunnenes belastning, ved å 
ikke ta ut det antall ulveflokker nemndene hadde gått inn for. Det startet et distriktsopprør hvor 
svært mange ordførere fra hele landet engasjerte seg, og rundt 10 000 mennesker demonstrerte 
foran Stortinget 8. januar 2019. 

TIDENES STØRSTE MARKERING FOR Å FÅ ET STORTINGSVEDTAK GJENNOMFØRT  

Tirsdag 8. januar 2019 tok ordførere, bønder, jegere, skogeiere og andre fra Finnmark i nord til Agder 
i sør til gatene i Oslo.  66 ordførere ledet an i toget som gikk fra Youngstorget til Stortinget for å 
markere at nå må bestandsmålene, satt av Stortinget i rovviltforliket, bli holdt.  

«10.000 foran Stortinget en tirsdag kveld i januar er uttrykk for at dette er noe som berører mange. 
Dette må regjeringa ta på alvor». 

Bondelagsleder Lars-Petter Bartnes  

Bestandsmålene må bli fulgt opp  

På Eidsvoll Plass fikk 2. visepresident på Stortinget, Morten Wold (FrP), overlevert to kravbrev med 
forventninger om at Stortinget måtte sørge for at regjeringen snur og følger bestandsmålet for ulv 
som ble satt i ulvemeldingen i 2016. Et var signert av om lag 200 ordførere fra hele landet, og det 
andre av Naturbruksalliansen hvor Bondelaget, Norges Jeger- og Fiskerforbund og flere andre er 
medlemmer. 

Seansen ble fulgt opp av appeller fra blant annet leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes. 

– Regjeringen nekter nok en gang å følge vedtaket som Stortinget har gjort om hvor mange ulv man 
skal ha i Norge. Det er en veldig merkelig situasjon at folk må gå i gatene for at regjeringa skal følge 
opp Stortingsvedtak. I dag gir vi klar beskjed – nok er nok, sa Bartnes. 

-Tilliten til rovdyrforvaltningen er på et bunnivå mange plasser rundt i landet. Nå er tiden kommet for 
at de folkevalgte på Stortinget gjenoppretter respekten for demokratiske spilleregler i 
rovdyrpolitikken. De må sørge for at vedtakene deres blir fulgt opp. Vårt håp i dag er at vi slipper å gå 
i fakkeltog neste år, sa Bartnes videre. 

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sa at han aldri i sin tid som politiker har sett så mange foran 
Stortinget. 

– De som lever med å ha ulv så tett innpå seg, føler seg umyndiggjort av dem som sitter på 
regjeringskontorene sine, langt unna hverdagen til dem som faktisk blir berørt av politikken de fører, 
sa Vedum. 

Imponert bondelagsleder 

- Vi vil rette en stor takk til de som valgte å gå sammen med oss i fakkeltoget. Jeg er imponert over at 
så mange tok turen til Oslo og måten engasjementet ble framført på. At så mange ordførere 
engasjerer seg, er også noe vi setter stor pris på, sa Bartnes etter arrangementet. 



 

Avsnitt om forvaltning av bjørn, det prinsipielle og eksemplet Meråker 

BESTANDSMÅLET BRYTES OGSÅ FOR JERV 

I 2019 ble det registrert 62 jervekull i Norge. Dette er en oppgang på fire kull 
sammenlignet med 2018, og over bestandsmålet på 39. 

«Dette er helt uholdbart. Jerven er det rovdyret som tar mest sau, så dette har svært negative 
følger for beitebrukerne og for beitedyras velferd.» 

Styremedlem i Bondelaget, Erling Aas-Eng 

REGJERINGEN FORESLÅR ROVVILTKLAGENEMND 

Bondelaget og beitenæringene reagerte i september sterkt på rekke endringer i rovdyrforvaltningen 
som regjeringen foreslo.   

Ett av forslagene var å opprette ei egen klagenemnd for rovdyrsaker. Nemnda skal blant annet ha 
siste ord om hvor stort uttaket av rovdyr skal være i Norge, og skal behandle klager på andre 
fellingstillatelser, erstatning, tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak og 
omstillingsmidler. 

Ifølge regjeringen skal rovviltnemnda være uavhengig og dermed bidra til å bedre den lave tilliten 
som ulike interessegrupper har til departementets behandling av klagesaker. 

- I den virkelige verden vil dette få motsatt effekt. Jeg forstår at regjeringen og KLD synes det er 
ubehagelig når Stortinget irettesetter dem for rovdyrforvaltningen og når 10.000 personer 
demonstrerer i Oslos gater. Grunnen til den lave tilliten er jo at KLD ikke gjør jobben sin – de følger 
ikke opp det Stortinget har bestemt i rovdyrpolitikken. Her prøver regjeringen å lage ei nemnd å 
skyve ansvaret for politiske beslutninger over på, mens Stortinget mister sin mulighet til å 
kontrollere. Det er frustrerende og helt uakseptabelt, understreket Erling Aas-Eng, rovviltansvarlig i 
styret, i etterkant av forslaget. Det er ventet et lovforslag i 2020.  

WWF MOT STATEN 

WWF gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet. Bondelaget stilte som 
partshjelp for staten. Organisasjonen mente at den norske rovdyrforvaltningen strider mot 
Grunnloven, naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. WWF tapte, og anket. Ankesaken ble 
behandlet i Borgarting lagmannsrett i desember 2019, og resultatet var ventet rett over nyåret.  

REGJERINGEN OVERPRØVDE ROVVILTNEMNDENE PÅ NYTTÅRSAFTEN 

I likhet med de siste årene overprøvde regjeringa også i 2019 rovviltnemndenes beslutning om 
uttak av ulveflokker, denne gangen som så sent som overhodet mulig. Beslutningen var å ta ut tre 
ulveflokker inne i ulvesona. Regjeringa tillot kun å ta ut en flokk, Letjenna-flokken i Hedmark og 
mente det ikke var grunnlag for å ta ut de to andre flokkene. 

«Jeg ser for meg nye rovdyrpolitiske markeringer i 2020» 



Bondelagsleder Lars Petter Bartnes 

Bestandsmålet allerede nådd 

- Ulvebestanden er allerede høyere enn det fastsatte bestandsmålet, det gir rom for å ta ut de tre 
foreslåtte flokkene. Vedtaket om å felle kun én flokk framstår som et dårlig politisk kompromiss 
internt i regjeringa, mer enn en reell vurdering av lokale forhold og rettslig grunnlag, sa Lars Petter 
Bartnes på årets siste dag. 

  



Jordbruksoppgjøret 2019  

Inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper reduseres, og det kom en omfattende 

innovasjon- og vekstpakke for bær, potet, frukt og grønt.  

Under jordbruksforhandlingene 2019 forhandlet landbruket med flertallsregjeringen med Krf i 

Landbruks- og matdepartementet.  

Tall fra Budsjettnemnda for jordbruket som kom før forhandlingene, beregnet en inntektsnedgang på 

23 500 kr per årsverk i 2019. Dette skyldtes blant annet at prisene på grønt, melk, kjøtt, korn, egg og 

potet i snitt var forventet å holde seg uendret, samtidig som prisene på viktige innsatsfaktorer som 

gjødsel og såfrø ville gå opp. Det var også forventet lavere produksjon av melk og kjøtt.  

Tørken i 2018 påvirket mange bønders inntekt som følge av avlingssvikt og økte kostnader. Det totale 

inntektstapet og ekstra kostnader for jordbruket er anslått av Budsjettnemnda til å være om lag 3,1 

mrd. kroner fordelt over 2018 og 2019.  

Mål om redusert inntektsgap 

Norges Bondelag mener den beste måten å fordele produksjonen i landbruket, er å legge til rette for 

å produsere mer grønt og korn der det er mulig, og ha mer lønnsom gras- og husdyrproduksjon andre 

steder. I jordbrukets krav foreslo vi en rekke grep som bygger oppunder denne arbeidsfordelinga og 

øker inntektsmulighetene, særlig for små og mellomstore bruk.   

– Fjorårets ekstreme tørkesommer og flom i andre deler av landet de siste to årene, har vist verdien 

av et landbruk over hele landet. For å opprettholde det, styrker vi virkemidlene for å produsere mer 

korn der det ligger til rette for det, og styrker lønnsomheten i gras og husdyrproduksjon andre steder 

i landet, sa jordbrukets forhandlingsleder Lars Petter Bartnes. 

Ett av grepene i kravet var en storsatsing for norske frukt, bær og grønnsaker gjennom et innovasjon- 

og vekstprogram med mål om å øke grøntproduksjonen og få flere forbrukere til å velge grønt 

produsert i Norge.  

Faktaboks Fakta om jordbrukets krav 

• 29. april leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag et felles krav med 

ramme på 1920 mill. kr. 

• 890 mill. kr var kostnadsdekning. Økte målpriser utgjorde 249 mill. kr og budsjettoverføringer 

1360 mill. kr. Jordbruksfradraget utgjør til sammen 262 mill. kr.  

• Kravet skulle gi en inntektsvekst på 31.000 kr per årsverk, og en reduksjon av inntektsgapet 

til andre grupper med 11.000 kr. 

• Innføre et nytt innovasjons- og vekstprogram for grøntnæringa. 

• Løfte økonomien for kornbønder. 

• Styrke tilskuddsordningene til fordel for små og mellomstore bruk. 

• Stimulere til mer beiting, særlig i utmark. 

• Inkludere ammekyr i tilskuddet for små og mellomstore melkebruk. 

• Innføre øvre tak på husdyrtilskudd, og på distriktstilskudd og arealtilskudd for grønt. 

• Videreføre investeringsvirkemidler for å fornye driftsapparatet, særlig for små og 

mellomstore bruk. 

• Øke tilskuddet til avløsing og tidligpensjon. 

• Styrke miljø- og klimavirkemidler. 



• Justere kvoteordningen for melk for å stimulere til økt eierskap av kvoter. 

Tilbud i samme spor som før 

Tilbudet fra staten ble lagt fram 7. mai, og hadde ramme på 1 mrd. kr. Tilbudet ble sett på som en 

anerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det var lagt inn for lite midler til 

heving av inntekter, sammen med en urealistisk inntektsforventning fra bedring i markedene.  

– Det kreves 890 mill.kr. bare for å kompensere for økte kostnader det neste året.  Da gjenstår det 

ikke mye å bruke til satsinger og inntektsvekst. Det gir et utfordrende utgangspunkt for veien videre, 

sa Bartnes da tilbudet ble lagt fram.  

KrFs inntog i regjeringa, med Olaug Bollestad som statsråd, påvirket forventningene i næringa. De 

forventningene ble ikke innfridd i tilbudet, som opprettholdt retningen mot større og færre 

gårdsbruk i Norge.  

Avtale: Grøntsatsing og kronemessig lik inntektsutvikling 

Etter forhandlinger ble det enighet om en avtale med høyere kronemessig inntektsutvikling til 

bønder enn til andre grupper. Med dette ble en barriere brutt.  

– Vi har forhandla fram bedre muligheter til å bruke jorda over hele landet.  Skal vi få folk til å satse 

på landbruk er det prinsipielt viktig at inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper 

reduseres, sa Lars Petter Bartnes da avtalen ble inngått.  

Partene ble enige om en omfattende innovasjon- og vekstpakke for norsk frukt, bær, grønnsaker og 

potet. I tillegg økte prisen på korn noe, og virkemidler rettet mot små- og mellomstore gårdsbruk blir 

styrket.   

I ettertid sier Bartnes at det var viktig at tilbudet fra regjeringa anerkjente kostnadsveksten i 

landbruket, og dekket denne inn. – Det er et grunnleggende utgangspunkt og prinsipp for å 

forhandle. Gjennom forhandlingene fikk vi dette året også innfridd et annet viktig prinsipp, å få en 

høyere inntektsutvikling enn andre grupper i samfunnet; i kroner. Det er noe vi har jobbet for svært 

lenge, sier Lars Petter Bartnes.   

 

Faktaboks Dette er jordbruksavtalen  

• Årets jordbruksavtale har en ramme på 1240 mill. kr. Det ga mulig inntektsvekst på 20.600 kr 

per årsverk i 2020, andre grupper får 20.000 kr. 

Viktige gjennomslag for næringa i årets jordbruksavtale: 

• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper. 

• Lanserte innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt. 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag. 

• Styrket ordninger til fordel for små og mellomstore bruk. 

• Stimulerte til mer beiting i utmarka. 

 

 



  

 

Bildetekst: inntektsutvikling i jordbruksavtalen inngått i 2019.  

 

 



Bilder fra kampanjen 2019  



Dialog og engasjement i sosiale medier 

De digitale kanalene, og da spesielt sosiale medier blir stadig viktigere for Bondelaget i miksen av 

kommunikasjonskanaler. Aktiv bruk av sosiale medier gir oss mulighet til å treffe forbrukerne, alle 

som er interesserte i mat og landbruk, og til å komme nærmere våre medlemmer, skape 

engasjement og bidra til dialog.  

Facebook er den største kanalen til Norges Bondelag, og vi deler egne nettsaker, relevante artikler og 

egenprodusert innhold som infografikk, filmer og lignende. 

– En av de viktigste fordelene med sosiale medier kontra tradisjonelle, er at vi selv kan sette agenda 

og dele den informasjonen vi ønsker, når vi ønsker det, forteller Siv Iren Moe som har ansvaret for 

sosiale medier i Bondelaget.  

-Noe av magien i kanalen er det å komme i dialog med de som følger oss. Det kan være både de som 

er for og imot det vi driver med, forteller Siv Iren. – Et godt eksempel på dette er engasjementet vi så 

i forbindelse med filmen «Griseindustriens hemmeligheter», hvor mange sendte oss spørsmål og 

frustrerte meldinger. Det kan kanskje virke rart, men det er utrolig viktig at dette foregår i våre egne 

kanaler. Det gir nemlig muligheten til å komme i dialog med de som skriver, dele fakta vi kjenner til 

og forklare saken fra Bondelaget sin side. 

Instagram er en annen kanal Bondelaget er aktive på. Ved årsskiftet var det 23 000 følgere på 

kontoen til Norges Bondelag og over 136 000 bildedelinger med #norgetrengerbonden.  

-Landbruket er en utrolig «bildevennlig» næring, og vi ser at i denne kanalen når vi lenger utenfor 

egen kjerne, og en litt yngre målgruppe. Det er viktig for oss. Det krever tid og ressurser å være 

oppdatert på mulighetene de ulike kanalene byr på, men det er nødvendig for å nå ut til de mange vi 

ønsker skal ha et forhold til norsk matproduksjon, sier Siv Iren.   

Hele organisasjonen er med!  

Norges Bondelag er en stor organisasjon med over 62 000 medlemmer. Gjennom medlemmene våre 

har vi store muligheter til spredning av saker, og kan få en enorm slagkraft når viktige budskap først 

begynner å spre seg. Dette så vi klart effekten av under årets kampanje rundt jordbruksoppgjøret 

hvor hovedfilmen vår nådde ut til 942 000 personer.  

Det er mange dyktige lokallag som bruker sosiale medier aktivt. Mange er nå på Facebook. Dovre 

Bondelag er et av lagene som er aktive. De bruker bevisst de sosiale kanalene sine til å dele 

informasjon med nåværende medlemmer og andre som er interessert i arbeidet til bondelaget.  

Sett inn bilde av Bjørghild Vigerust her. Bildetekst: Bjørghild Vigerust, lokallagsleder i Dovre 

Bondelag. 

 

Vi har jevnlige publiseringer for å holde trafikken oppe, og ser at bilder og lokale 

tilpasninger har god effekt. Derfor bruker vi humor, dialekt og litt snært der det er 

mulighet for det.  

 



Bjørghild Vigerust er lokallagsleder i Dovre bondelag.  

- Det vi deler på Facebooksiden til Dovre bondelag er en blanding av ting som er relevante for 

bøndene i lokallaget deres – og for folk i kommunen og lokalmiljøet. Det er fordi flere av våre 

følgere ikke er bønder, men vi har en del andre som interesserer seg for det vi gjør, sier 

Bjørghild Vigerust.  

Faktaboks:  

Nøkkeltall Facebook 

Snitt-rekkevidde per post xx 

Flest følgere i Oslo 

Flest i aldersgruppen 25-54 år 

54% kvinner og 46% menn 

 

Bildetekst BondeTV: I september arrangerte vi for første gang bondeTV hvor vi inviterte svinebønder 

over hele landet til å vise fram sin produksjon gjennom sosiale medier.  

Bildetekst Infografikk: I forbindelse med årets jordbruksoppgjør delte vi infografikk som viste 

inntektsutvikling basert på statens tilbud.  

Bildetekst vervefilmer: I november kjørte vi en egen vervekampanje på Facebook hvor vi viste 

filmsnutter med eksisterende medlemmer.  

Bildetekst Instagram stories: Når NRK sendte Matsjokket i høst la vi ut en story på Instagram om 

gulrot og matsvinn. Responsen var overveldende, og vi fikk mange kommentarer og svar.  

Bildetekst hovedfilm kampanje: Denne filmen ble vår mest populære i fjor, den nådde ut til over 

942 000 personer.  

  



Inngikk klimaavtale med regjeringen 

I juni inngikk Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen en frivillig 

klimaavtale. Avtalen forplikter landbruket til i løpet av 10 år og 10 sesonger å redusere 

klimagassutslipp og øke karbonopptaket tilsvarende 5 millioner CO2-ekvivalenter. 

21. juni signerte Bondelagsleder Lars Petter Bartnes, leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Landbruks- og matminister Olaug 

Bollestad (KrF) en historisk avtale. 

Bondelagslederne var fornøyde med å inngå en avtale, trolig som de første i verden, om å redusere 

utslippene fra landbrukssektoren i perioden fra 2021 til 2030. 

- Avtalen har gitt oss og regjeringen en felles plattform både om kuttmålet og å øke opptaket 

av karbon. Begge deler blir svært viktig framover, understreket Bartnes. 

 Veien frem 

Veien frem til inngåelsen av avtalen har vært lang, forteller Bjørn Gimming, nestleder i Bondelaget.  

Det var tilbake i november 2016 at regjeringen ved statsminister Erna Solberg inviterte faglagene til 

et møte for å diskutere en frivillig avtale om utslippsreduksjoner. I 2018 startet forhandlingene, og 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag besluttet å forhandle samlet.  

-Vi brukte høsten 2018 til å få et felles kunnskapsgrunnlag, og samle bedre kunnskap om klimatiltak i 

landbruket, både hvilke løsninger vi mente det burde satses på og hva vi trengte å vite mer om. Det 

var nødvendig for å kunne vite hva ulike klimaforpliktelser innebærer for næringen, sier Bjørn 

Gimming. 

- Rapportene som ble utviklet, viser at det er mange muligheter for å redusere klimaavtrykket til 

jordbruket uten å redusere matproduksjonen. Samtidig er det et behov mer kunnskap.  

Jordbruket presenterte 30 klimaløsninger 

I februar 2019 la så bondeorganisasjonene fram et forhandlingsdokument som grunnlag for en videre 

prosess. Jordbruket la frem en liste på over 30 klimatiltak for næringen som de ønsker å satse videre 

på, blant annet:  

- Bedre kvalitet på grovfôr 

- Avlsarbeid 

- Utfasing av fossil energibruk 

- Fornybart drivstoff på traktoren 

- Biogass basert på husdyrgjødsel 

- Klimarådgiving og landbrukets egen klimakalkulator 

- Grep for god agronomi 

Det er en utfordring at flere av tiltakene i dag ikke fanges opp i Norges offisielle utslippsregnskap. 

Jordbrukets organisasjoner har hele tiden jobbet for at en avtale også må inneholde et 

skyggeregnskap som fanger opp klimakutt som i dag ikke godskrives i jordbrukets klimaregnskap. 

-  For å oppnå resultater kan vi ikke begrense oss til få tiltak som skal passe inn i dagens 

utslippsregnskap. Det skaper heller ikke realistiske forhandlinger siden dette handler om biologiske 

prosesser. Utgangspunktet må være det bonden kan gjøre på egen gård, sier Bjørn Gimming. 



I forhandlingsinnspillet pekte bondeorganisasjonene på behovet for økt innsats innen forskning og 

utvikling, økt stimuli til klimainvesteringer og flere støtteordninger til jordbruket i tillegg til rådgivning 

og klimagassberegning på gårdsnivå. 

Etter at regjeringen svarte på innspillet i april, var det forhandlingsrunder før avtalen ble inngått.  

Arbeidet fremover 

-Det har vært, og er fremdeles, krevende å finne riktige løsninger for å regne kutt når mange av 

utslippene fra landbruket kommer fra naturen selv.  Det er lettere å regne på fossile utslipp, sier 

Gimming. Selv om avtalen nå er inngått må flere ting på plass. 

-Det man kan være mest fornøyd med er rammevilkårene og strukturen som avtalen gir, for hvordan 

man skal jobbe med klima fremover. Nå blir det viktig å få på plass flere virkemidler og 

støtteordninger slik at det er mulig å gjennomføre tiltakene for bonden og at dette blir synlig i 

regnskapet, sier Bjørn Gimming.  

 

Fakta om klimaavtalen 

Avtalen ble inngått 21.juni 2019 mellom regjeringen, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag. Det er en intensjonsavtale om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i 

jordbruket i perioden 2021 – 2030. 

 

Til grunn for avtalen ligger Stortingets overordna målsetninger for jordbrukspolitikken: matsikkerhet, 

et levende landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig matproduksjon. 

 

Avtalen slår fast at både regjeringa og næringa skal bidra til å oppfylle forpliktelsene. Det slås fast at 

jordbruket selv står fritt til selv å bestemme hvilke tiltak de ønsker å gjennomføre, og at jordbruket 

skal stå for en vesentlig andel av den avtalefesta klimagassreduksjonen. 

 

Avtalen foreslår en ny teknisk gruppe som skal føre regnskap over jordbrukets utslipp og lagring, 

både i det offisielle regnskapet, skyggeregnskapet og annex II (forklare). 

 

  



Balansekunst  

Markedsordninger reduserer risikoen for bonden og er en forutsetning for å ha matproduksjon i hele 

landet. Samspillet mellom markedsordningene og andre ordninger i landbruket skal sørge for at 

bonden får solgt varene sine til lik pris hele året og over hele landet. Ordningene skal også gi 

forbruker stabil tilgang til norske jordbruksvarer.  

Landbruket formes i skjæringspunktet mellom rammene satt av politikken, hva som etterspørres i 

markedet, og hva som faktisk er mulig å dyrke og produsere i de ulike delene av landet.  

Det var særlig to områder hvor dette var spesielt aktuelt i 2019. Det ene var konsesjonsregelverket 

for svin, og en tydeliggjøring i regelverket som gjorde slutt på produksjon med såkalte 

engangspurker. Det andre var tvungen nedskalering av melkeproduksjon grunnet WTO-forbud mot 

eksportstøtte. To ulike temaer og ulike ordninger, men felles for dem begge var at de utfordret 

hvordan vi regulerer produksjonen og holder markedet i balanse.  

Norges Bondelag har gjennom året hatt som mål å løse disse endringene til beste for bonden på lang 

sikt, selv om det på kort sikt førte til at noen bønder får produsere mindre. Dette smerter, både for 

Norges Bondelag og for våre medlemmer. Vi kan ikke produsere mat som det ikke er avsetning for i 

markedet.  

– Verktøyet vi har gjennom markedsordningene og melkekvotesystemet har gjort at vi har klart å få 

til nødvendige endringer. Det er grunnleggende viktig at disse verktøyene fungerer. Uten 

kvoteordningen for melk, kunne vi om noen år hatt områder av landet uten melkeproduksjon, sier 

Lars Petter Bartnes.  

I 2019 jobbet i tillegg Bondelaget og flere samvirkeaktører med en gjennomgang av 

Omsetningsrådets regelverk for markedsbalansering. Også eksterne aktører som Konkurransetilsynet 

og NHO Mat og Drikke deltok i deler av prosessen. Gjennomgangen er initiert av Landbruks- og 

matdepartementet i 2017. Det har vært en viktig runde som slår fast at det ikke ligger noen 

konkurransevridende forhold i regelverket.  

 

Nedskalering av melkeproduksjonen  

Hva gjør næringa med 100 millioner liter melk for mye? Det er knipa Stortinget satte landbruket i, når 

de i Globaliseringsmeldinga fra 2015 og endringer i WTO-avtalen vedtok å forby eksportstøtte fra 

2021. Det er særlig Jarlsberg-ost som har blitt eksportert med eksportstøtte, finansiert av bøndene 

selv, over prisutjevningsordningen. TINE fant det ikke lønnsomt å eksportere uten denne støtten, og 

endringen medfører at 100 millioner liter melk blir overflødig. Dette tilsvarer sju prosent av 

melkevolumet.  

Flere grep for reduksjon av melkeproduksjonen 

I jordbruksoppgjøret ble det bestemt at nedskaleringen skulle skje gjennom både lavere forholdstall 

og oppkjøp av melkekvoter, og at partene skulle komme fram til enighet innen oktober. 

Fylkeslagenes innspill om hvordan nedskaleringen skulle gjennomføres, varierte med i hvor stor grad 

de ville bruke forholdstall og oppkjøp av melkekvoter. Etter forhandlinger med staten ble det enighet 

om å kjøpe ut melkekvoter tilvarende 40 mill. liter.   



– Det ble satt mål for hvor mye melk som skulle kjøpes ut i hver omsetningsregion. Dette var et viktig 

poeng for å beholde melkeproduksjon i hele landet, sier Lars Petter Bartnes.  

Utkjøpsprisen varierte fra region til region, for å reflektere prisen melkebøndene får ved ordinært 

salg i hver enkelt region. Den resterende melkemengden skal reguleres ned ved bruk av forholdstall 

på disponibel kvote, til markedet igjen er i balanse. Det innebærer at hver bonde får levere mindre 

melk.  

– Dette har vært en vanskelig sak. Det er tøft å være med på vedtak som reduserer norsk 

melkeproduksjon og svekker økonomien til den enkelte melkebonde, sier Lars Petter Bartnes, og slår 

fast at Bondelaget er opptatt av å ivareta en melkeproduksjon over hele landet, fra både store og 

små gårder. Det mener vi grepene i avtalen bidrar til. 

Gjennom kvoteordningen for melk har vi mulighet til å gjøre dette på en måte som rammer næringa 

minst mulig og ivaretar landbrukspolitiske hensyn. 

Mye arbeid for å få kompensasjon 

Nedskaleringen vil koste melkebøndene mye gjennom tapte inntekter og lave forholdstall. 

Regjeringen innså etter hvert at nedskaleringen ville bli en stor økonomisk belastning for 

melkebøndene og bidro til slutt med 200 mill. kr til utkjøp av melkekvoter. Dette dekker under 

halvparten av utkjøpet, som var beregnet til å koste 550 mill. kr. Dette måtte melkebøndene selv 

betale selv gjennom økt omsetningsavgift.  

Det har vært et viktig prinsipp for Norges Bondelag at melkebøndene ikke skulle bære denne 

kostnaden alene, siden dette var resultatet av et politisk vedtak, og hvor konsekvensene var godt 

kjent.  

– Bøndene havnet i denne situasjonen som følge av politiske vedtak. Vi har derfor ment at det er 

rimelig og nødvendig med statlig medfinansiering, og det fikk vi til, sier Bartnes. – Med denne 

avtalen, og kompensasjonen vi kjempet for, stiller melkebøndene bedre rustet til å møte en hverdag 

og et mindre marked uten eksportmuligheter.  

Faktaboks: Politiske vedtak fram til kompensasjonen:   

• Siden behandlingen av Statsbudsjettet for 2017 har Bondelaget tatt opp spørsmålet om 

kompensasjon.   

• Som følge av økte importkvoter i en ny handelsavtale med EU fra 2017, fremmet flertallet på 

Stortinget i forslag til Statsbudsjett for 2018, kompenserende tiltak «for det tap produsenter 

får ved bortfall av markedsandeler i forbindelse med avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 og 

utfasing av eksportstøtten.» Dette førte til en engangsbevilgning på 75 mill. kr til 

investeringsstøtte for landbruket.  

• Under stortingsbehandlingen av jordbruksavtalen inngått i mai 2019, stilte mindretallet (Ap, 

Sp, SV) seg positive til å gi statlig kompensasjon.  

 

Tydeligere regelverk for svin 

I jordbruksoppgjøret 2018 ble det enighet om å styrke markedsreguleringen og stramme inn 

regelverket for svineproduksjon, gjennom å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker. 

Bakgrunnen var en økt bruk av purker som kun får ett kull med grisunger, såkalte engangspurker. Det 



har ført til at tilførselen av smågris øker mer enn markedet trenger. I oktober 2019 kom endelig 

forskriften på plass etter en lang prosess. 

I en utredning om saken i 2018, konkluderte Landbruksdirektoratet med at produksjonsformen med 

purker som får grisunger én gang var økende og ikke etter intensjonen med konsesjonsregelverket. 

Intensjonen er å spre svineproduksjonen geografisk og på flere enheter. 

Bakgrunnen for forslaget i 2018 var en utfordrende markedssituasjon for svin. Jordbruket ba derfor 

om, og fikk tilslutning til, konkrete grep for å styrke muligheten til å balansere svinemarkedet. Denne 

innstrammingen er ett av flere grep som det var enighet om. Situasjonen i markedet har i 2019 vært 

bedre. 

– Denne endringen vil bidra til at intensjonen i konsesjonsregelverket blir etterlevd; nemlig spredt 

svineproduksjon på flere gårder. Det er vi fornøyd med, sier Bartnes. 

 – Konsesjonsregelverket er et viktig verktøy for å kunne opprettholde en svineproduksjon med god 

geografisk spredning i Norge. Grensene i forskriften for antall slaktede/omsatte purker i 

svineproduksjonen er nå på et fornuftig nivå, sier Bartnes. 

Forskriften har virkning fra 2020, og det er en overgangsperiode på fem år. 

 

Viktig gjennomgang av markedsordningene  

Da Solberg-regjeringens Jordbruksmelding ble behandlet i Stortinget våren 2017, fikk ingen av 

regjeringens forslag om endringer i markedsordningene flertall. I en flertallsmerknad ble det likevel 

pekt på at samvirkets markedsregulatorrolle ikke skulle være «konkurransevridende for noen», og 

dobbel mottaksplikt ble også nevnt.  

Landbruks- og matdepartementet har fulgt dette opp ved å be om en gjennomgang av 

Omsetningsrådet.  

Ingen konkurransevridning mellom aktører i markedet 

-Markedsregulering er viktig for å redusere risiko for bonden, gir stabile priser til forbruker og bidrar 

til å sikre at matproduksjonen er fordelt over hele landet. Gjennomgangen understreker betydningen 

av markedsordninger og mottaksplikt, hvor mottaksplikten er det viktigste verktøyet for bonden, sa 

bondelagsleder Lars Petter Bartnes. 

Utredningen viser at de etablerte ordningene fungerer i tråd med formålet og ikke er konkurranse-

vridende mellom aktørene i markedet. Rapporten ble sendt på høring i november, med frist i mars 

2020.  

Regjeringen foreslår endring i mottaksplikten for kjøtt 

På bakgrunn av gjennomgangen sendte Landbruks- og matdepartementet samtidig ut egne forslag på 

høring, blant annet dobbel mottaksplikt på kjøtt. Det reagerte Bondelaget sterkt på. 

Omsetningsrådet utredet spørsmålet om dobbel mottaksplikt på kjøtt og kom fram til at det har klart 

uheldige sider, blant annet knyttet til at det kan redusere konkurransen mellom industriaktører. 

-Vi mener forslaget vil medføre konkurransevridning, og uheldige konsekvenser for husdyrbøndene. 

Markedsregulering er til for primærprodusenten, finansiert av primærprodusenten, understreket 

Bartnes.  



Fristen for endringsforslagene i rammeforskriften som regulerer Omsetningsrådet, var i mars og 

konklusjonen er ventet i løpet av 2020.   



Pelsdyr, avvikling og erstatning 

Bondelaget har jobbet aktivt for å bedre erstatningsordningene for pelsdyrbøndene etter 

at næringen ble vedtatt avviklet i 2019. 

Det politiske spillet og dragkampene har vært mange og lange i prosessen rundt framtida til 

pelsdyrnæringen. Norges Bondelag har vært svært kritiske til den politiske prosessen som endte med 

at næringen ble vedtatt avviklet i Stortinget 14. juni 2019 med 101 stemmer mot 68.  Fristen for 

avvikling ble satt til 1. februar 2025.   

-Man skal lete lenge etter liknende politiske prosesser. Uryddig er en forsiktig beskrivelse, sier 

Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Bondelaget. Han forteller om et stort engasjement året igjennom 

blant medlemmer.  

-Pelsdyrbøndene er en forholdsvis liten gruppe, men konsekvensene er dramatiske for dem det 

gjelder. Vi kjenner heller ikke til noe liknende.  Prinsipielt er dette viktig for andre produksjoner, 

mener Johnsrud. 

Runddans på Stortinget 

Året 2019 startet med en høringsrunde om lovforslaget om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til 

ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere. Norges Bondelag krevde at 

kompensasjonsordningen måtte sikre at aktørene innenfor pelsdyrnæringen fikk full erstatning 

dersom et forbud mot pelsdyrhold skulle bli vedtatt. I april la Regjeringen frem proposisjon om 

forbud mot pelsdyrhold og sendte sitt lovforslag til Stortinget. Dette ble fulgt opp i høringen i 

Næringskomiteen på Stortinget i mai. Her fremholdt Bondelaget at forbudet måtte anses som et 

ekspropriasjonsartet inngrep, og i likhet med Bondelaget krevde også en aktør som NHO at 

kompensasjonen skulle utmåles etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.  

Bondelagets advokater har jobbet mye med det juridiske rundt både avviklingen og 

erstatningsordningen. 

-Vi har blant annet sett på både lov- og forskriftsforslaget opp mot Grunnloven og Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK). Det gjelder både lovligheten av avviklingen av næringen og 

erstatningsordningene som har blitt foreslått, forteller advokatfullmektig Sem Varhaug Søberg. 

Hvorfor var ekspropriasjonsrettslige prinsipper så viktig? 

-Forbudet kan sammenliknes med andre saker der myndighetene har innskrenket grunneiers 

rådighet over sin eiendom og gitt grunneier erstatningsrettslig vern for rådighetsinnskrenkninger. Et 

eksempel på dette er rådighetsinnskrenkninger i verneområder etter naturmangfoldloven. Når staten 

gjør så store inngrep at man blir fratatt livsgrunnlaget sitt, må de berørte sikres full erstatning slik at 

de får nødvendig trygghet etter avviklingen, forklarer Søberg. 

 

Bondelaget har gjennom hele året løftet frem at hver enkelt pelsdyrbonde må få erstattet sitt fulle 

individuelle økonomiske tap; tap av framtidig næringsinntekt, verdiforringelse av investert realkapital 

og oppryddingskostnader. 

Vedtatt avviklet 



Regjeringen avsluttet i april sin behandling av proposisjonen. I og med at regjeringspartiene hadde 
flertall i Stortinget, lå det an til at avvikling av pelsdyrnæringen ble det endelige resultatet i den 
politiske behandlingen.  

- Dette er en trist dag for norsk næringsliv og pelsdyrnæringa især, sa Bondelagsleder Bartnes den 
gangen.  

I juni gikk flertallet i Næringskomiteen inn for forslaget om avvikling, og dette ble vedtatt 14. juni. 
Avviklingen ble etterfulgt av politiske dragkamper om erstatningsordningen. Forslag til forskrift om 
kompensasjonsordning ble sendt ut på høring 28. juni, og Norges Bondelag ga sin høringsuttalelse på 
dette forslaget i oktober. Der foreslo vi at det må utarbeides en ny modell for 
kompensasjonsberegning «slik at det gis full erstatning som etter ekspropriasjonserstatningslovens 
og skjønnsprosesslovens system.» 
 
Bondelaget har hele tiden jobbet hardt for å få gjennomslag for dette synet. 
 
-Da forskriften tilsynelatende ble trumfet igjennom i høst, så jeg litt svart på det. Men det handler 

om å ikke gi opp selv om det kan se håpløst ut. Politikken er uforutsigbar. Det er alltid viktig å gjøre 

hjemmeleksen sin, sier Amund Johnsrud. 

Det store gjennomslaget kom rett etter nyttår 2020, der Stortinget instruerer Regjeringen om å lage 

en ny forskrift der kompensasjon skal gis som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep. - 

Det viser at en må stå på helt fram til målstreken, og helst litt over, konstaterer Johnsrud og Søberg. 

 

  



Sikret veterinærvakt over hele landet  

I september kom nyheten om at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland snudde om 

på endringer i veterinærvaktordningen.  

Ville gå vekk fra øremerking 

I kommuneproposisjonen for 2020 foreslo kommunalminister Monica Mæland å gå vekk fra 
øremerking av midler til veterinærvakt i kommunene, og istedenfor legge midlene inn i kommunens 
rammefinansiering, med en fordelingsnøkkel. Dette ble vedtatt av Stortinget rett før 
sommerferien. Bondelaget møtte sammen med Veterinærforeningen statsråden rett etterpå for å 
informere om konsekvensene av vedtaket. 

Saken fikk etter hvert stor oppmerksomhet og mange kommuner varslet om at endringen kunne gi 
reduserte veterinærtilbud. Veterinærtjenesten er viktig for tryggheten til bonden, særlig ute i 
distriktene. Mange lokallagsledere tok kontakt med ordfører i sin kommune og gjorde oppmerksom 
på saken. Gjennom sommeren jobbet både ordførere, veterinærer, lokallag, og andre for å belyse 
konsekvensene av vedtaket.  

 

Tydelig budskap fra Bondelaget 

Budskapene var klare. Det ble formidlet at den eksisterende ordningen fungerte godt, og tilgang til 

veterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap. Det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg 

mat. Vi var dessuten opptatt av å forklare at ved å fjerne øremerking av midler til veterinærvakt, ville 

to ting skje: For det første, at finansieringen endres og midler forskyves til områder hvor det er færre 

husdyr. For det andre, at dagens organisering ville opphøre og at vi risikerte å ødelegge en ordning 

som er viktig for å sikre god dyrevelferd. Bondelaget var dessuten tydelig på at dersom Mæland 

endret veterinærtilskuddet, kunne det påvirke muligheten for å få tak i veterinær i distriktene.  

Dette arbeidet vant fram, og i september ble vedtaket endret.  

- Dette er en gledelig nyhet. Tilgangen til veterinærtjenester hele døgnet gir god beredskap og 

forutsigbarhet og det bidrar til god dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat, sa leder i Norges 

Bondelag Lars Petter Bartnes da beslutningen ble kjent.   

- Dersom regjeringa hadde endret veterinærtilskuddet, kunne vi risikert at det ble vanskelig, 
og i enkelte tilfeller umulig, å få tak i veterinær særlig i de mer grisgrendte delene av landet. 
Dette setter bøndene i en skvis og er svært problematisk for dyrevelferden, påpekte Lars 
Petter Bartnes.  

  



Bønder og psykisk helse 
 

2019 var året da psykisk helse blant bønder virkelig kom på dagsorden. Prosjektet 

«Unge bønders psykiske helse» som landbruksorganisasjonene har gjennomført 

sammen med Mental Helse Ungdom, ble i 2019 nominert ti l Helseprisen.  

 

- Stor usikkerhet rundt inntekt, lange arbeidsdager, og få forum der det er vanlig å lufte 

bekymringer, er hverdagen for mange bønder. Bondeyrket har noen spesielle 

sårbarhetsfaktorer med mye alenearbeid, væravhengighet og stort krav til kunnskap og 

ferdigheter. Konsekvensene av en psykisk knekk kan være store, både for bonden og dyrene 

på gården, sier Inger Johanne Sikkeland, seniorrådgiver og HMS-ansvarlig i Norges Bondelag.  

 

Prosjektets begynnelse 

Sikkeland har jobbet lenge med tematikken. I 2009 la Mattilsynet frem en rapport som viste at 80% 

av dyretragedier av alvorlig grad kunne knyttes til en form for psykisk uhelse hos bonden. Hendelser 

som samlivsbrudd, tap av et familiemedlem eller for stor arbeidsbelastning, er faktorer som kan ta 

gleden ut av hverdagen som bonde og gjøre det vanskelig å fortsette arbeidet som før. I 2013 ble 

hele landbruket rystet av en spesiell dyretragedie. Tragedien førte til at Bondelaget fikk med seg 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), Landbrukets HMS-tjeneste og Mattilsynet for å ta grep. Midler 

ble søkt hos Landbruks- og matdepartementet, og Godt Bondevett.no, nettsiden for psykisk helse i 

landbruket, så dagens lys.  

 

Unge bønders psykiske helse 

Siden 2013 har Bondelaget jobbet mye med både fysisk og psykisk helse hos bønder. I 2017 tok 

Mental Helse Ungdom initiativ til et prosjekt for å sette psykisk helse i landbruket på dagsordenen, 

øke kunnskapen om temaet i landbrukssammenheng, og samtidig gjøre det lettere å be om hjelp. 

Hele samarbeidspartnere har bidratt; Mental Helse Ungdom, Norsk Landbrukssamvirke, Norges 

Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bygdeungdomslag, 

Nortura, Ruralis, TINE og Felleskjøpet.   

 

Fem landsdekkende tiltak er blitt gjennomført gjennom prosjektet: 

• Kurs om psykisk helse, risiko- og beskyttelsesfaktorer, og mestringsteknikker for alle 

landbruksrådgivere i TINE og Nortura. 

• Kurs om psykisk helse for medlemmer i Norges Bygdeungdomslag. 

•  Videreutvikling av nettsiden Godtbondevett.no 

• Kurs om psykisk helse for alle deltakere i mentorordningen Bonde hjelper bonde 

Prosjektet ble avsluttet i 2019, og ble samme år nominert til Helseprisen. Stiftelsen Dam står bak 

prisen, og juryen skrev i sin begrunnelse: 

«Bønder og psykisk helse er en problematikk som har gått under radaren til nå. Det er en gruppe som 

man sjelden tenker trenger hjelp til å takle psykiske utfordringer. I bunnen ligger et spennende 

samarbeid med næringen og organisasjoner som representerer norske bønder.» 

 



Veien videre 

Inger Johanne Sikkeland sier det er grunn til å være stolt av prosjektet, og av nominasjonen til 

Helseprisen. Det søkes allerede nå om midler til et nytt prosjekt i samarbeid med Mental Helse 

Ungdom. Målet er å bli bedre til å fange opp bønder som sliter og iverksette tiltak.  

- Bønder er flinke til å få hjelp til både regnskapstjenester og fagtjenester. Målet må være en 

like lav terskel til å be om hjelp når man kjenner på andre utfordringer, sier Sikkeland. 

Hun oppfordrer bønder til å se verdien i å snakke sammen, og lage seg gode nettverk for å holde seg 

både faglig og sosialt oppdatert. Hun ber flere om å bruke godtbondevett.no. 

- På godtbondevett.no finner man «5 råd for god bondehelse», nyttig informasjon om man 

strever selv, men det er også en side der man kan få råd for å kunne være et godt 

medmenneske og kollega for en nabo som sliter, forteller Sikkeland. 

 

Foto: 

Illustrasjonsbilde  

Bildetekst: Inger Johanne Sikkeland, Seniorrådgiver i Norges Bondelag 

  



Internasjonalt arbeid 

 

Mercosur: Feil å inngå avtale 

Norge og EFTA ble i august enige om en ny handelsavtale med Mercosur-landene.  

- Det er svært alvorlig å inngå en avtale om matimport fra disse landene. Det norske landbruket er 
sårbart for import, ikke bare på kjøtt. Det norske markedet er allerede presset, sa Bartnes. 

FN-tall viser at klimagassutslippene fra storfe i Norge i gjennomsnitt er lavere enn i Mercosur-
landene.  

- Norges Bondelag og Norsk Småbrukarlag har inngått en klimaavtale med staten. Da blir det helt feil 
om regjeringen samtidig forhandler bort norsk kjøttproduksjon over bordet, til land som har høyere 
klimaavtrykk per kilo kjøtt enn oss, slo Bartnes fast. 

Nordiske bønder diskuterte klima, handel og antibiotika i Reykjavik 

Klima, handel og antibiotika var oppe til diskusjon da bondeledere fra de nordiske landene møttes til 
sitt årlige møte i Nordiske Bønders Centralforbund (NBC) i august, denne gangen på Island. Alle de 
nordiske landene møter forventninger om klimagasskutt, men det er bare Norge som har inngått en 
avtale med en konkret ambisjon om klimakutt og karbonbinding. Nestleder Bjørn Gimming i Norges 
Bondelag presenterte den norske klimaavtalen. I 2020 skal møtet arrangeres i Norge. 

WTO må skape handlingsrom for nasjonal politikk 

Bondelagene i Norge, Sveits og Canada arrangerte i fellesskap et åpent forum i WTO, Verdens 
Handelsorganisasjon i Genève i november. Temaet var hvordan WTO skal tilpasse seg et endra 
handelssystem og nye utfordringer, og hvordan ungdommen ser på det fremtidige handelssystemet. 
3200 personer deltok.  

 

 

 

  



Andre saker  

Samarbeidsavtale med Norsk Landbrukstakst 

I 2018 inngikk Norges Bondelag en samarbeidsavtale med den nye organisasjonen Norsk 

Landbrukstakst. Avtalen trådte i kraft fra 1.1.2019. 

Målet med samarbeidet er å styrke den faglige kompetansen i begge organisasjoner. Bondelaget og 

Norsk Landbrukstakst skal også samarbeide om å utdanne landbrukstakstmenn.  

Norsk Landbrukstakst har et sterkt landbruksfaglig fokus ved opptak av nye medlemmer, når 

takstoppdragene blir utført og ved utdanning og etterutdanning av landbrukstakstmenn.  

- Det gir økt trygghet for Bondelaget og våre medlemmer å kunne vise til takstmenn som har 

et godt grunnlag for den jobben som skal gjøres, enten det er låneopptak, refinansiering, 

generasjonsskifter eller salg av gården. Verdisetting av landbrukseiendommer er uansett 

formål sterkt knyttet til eiendommens muligheter for avkastning, til bruksverdi og 

eiendommens bostedsverdi, sier Erlend Stabell Daling, leder av avdelingen for regnskap og 

juridisk service.  

I 2019 arrangerte Bondelaget de første felles kursene for takstmenn som er medlemmer i Norsk 

Landbrukstakst.  

- Det er verdifullt å ha tett kontakt med takstmenn. De siste årene har den politiske 

oppmerksomheten om eiendomsregelverket økt. Erstatningsberegninger og skjønn er også 

et felt hvor mange av våre medlemmer har behov for bistand, enten det er på grunn av 

naturskade ved for eksempel flom eller eiendomsinngrep på dyrket mark.  

 

- Samarbeidet vårt er en fordel både for selgere og kjøpere av landbrukseiendom, og for 

banker, forsikringsselskaper og andre som etterspør landbrukstakster, mener Erlend Stabell 

Daling.  

 
Norges Bondelag viderefører støtten til Utviklingsfondets arbeid blant 
bønder i Malawi  
 

Siden 2013 har Norges Bondelag vært en del av solidaritetsprosjektet "Bønder støtter bønder" som 

Utviklingsfondet driver blant bønder i Malawi i Sørøst-Afrika. For Bondelagets del består arbeidet 

både av informasjonsvirksomhet og innsamlingsaktivitet. Hovedfokus i Malawiprosjektet i 2019 var 

visninger av dokumentaren Uår som følger melkebonden Einar Kiserud fra Spydeberg på reise til 

Malawi. Filmen ble sendt på NRK2 og det ble arrangert visninger på Bondetinget og i flere lokallag.  

Like før jul inngikk Bondelaget og Utviklingsfondet en avtale om å videreføre samarbeidet til 2023.  

- Gjennom prosjektet vil vi bidra til å øke bærekraftig matproduksjon i Malawi, og til å øke 

forståelsen og kunnskapen om landbruk i andre deler av verden blant våre medlemmer. Vi er 

også glade for at også Norges Bygdeungdomslag fortsatt vil være en del av avtalen, sier 

organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.  



I Malawi er 80 prosent av befolkningen bønder. Utviklingsfondet arbeider for å øke småskalabønders 

kapasitet til å tilpasse seg klimaendringene, for å øke mat- og ernæringssikkerheten. Prosjektene 

omfatter blant annet opplæring i klimatilpassede og bærekraftige landbruksteknikker, økt mangfold i 

plantedyrkingen og økt husdyrhold. 

 

Bildetekst: Collings, Einar og Esther fra filmen Uår Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media 

 

Askeladdprisen 
 

Årets Askeladd ble Lasse Johansen-Richardsen som driver Norhunt AS, en spesialforretning med 

børsemakerverksted for jegere, villmarkinger og friluftsfolk.  

Børsemakeriet ble starta i 2016, og holder til i låven på gården Randby i Ullensaker. I tillegg driver 

Lasse en nettbutikk der han selger den nyeste teknologien innen jaktutstyr og våpendeler. Foretaket 

har også flere ansatte. 

- Jeg er imponert over hvordan Lasse i ung alder ikke bare har skapt en arbeidsplass for seg selv, men 

også for flere andre, og at han stadig utvikler bedriften sin, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes da 

prisen ble delt ut på Bondelagets årsmøte på Lillehammer 5. juni. 

Lasse var på jaktreise i Canada da prisen ble delt ut, men takket via videooverføring for prisen, og 

premien på 50 000 kr. Prisen deles ut i samarbeid med Landkreditt. 

 

Bilde: Img_2564 

Bildetekst: I 2019 var det børsemakeren Lasse Johansen-Richardsen som fikk Askeladdprisen. Foto: 

Anders Sigstad 

 

 

Åpen gård 
Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere gårder som vertskap. Som arrangør av 

Åpen Gård gjør lokallaget en svært viktig jobb ved å tilby gårdsopplevelser og formidle kunnskap om 

norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass med folk flest! 

Arrangementet er det største arrangementet Bondelaget står for gjennom året, og i 2019 har 101 

lokallag arrangert 90 arrangementer over hele landet, med til sammen ca. 95.000 besøkende. Det er 

ikke langt unna rekorden for jubileumsåret 2018. Fellesdato var 25. august, men arrangementene ble 

avholdt fra mai til oktober. Vi fikk mange medieoppslag og rapporter fra vellykkede arrangementer 

over det ganske land. Vi takker alle som har avholdt, bidratt eller besøkt en Åpen Gård i fjor, og håper 

det frister til gjentakelse.  

Bildetekst: Dugnadsgjeng fra Åpen Gård i Ullensaker 

 



Årets lokallag 
Oppdal Bondelag fikk prisen «Årets lokallag» under årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 5. 

juni.  

 

– Dere er kroneksempelet på hvordan et lokallag kan jobbe for å utgjøre en forskjell, sier 

juryformann og ordfører i Bondelaget, Arne Magnus Aasen. 

Leder i Oppdal Bondelag, Kari Toftaker, tok imot prisen og pengepremien på 30.000 kr på vegne av 

lokallaget. I juryens begrunnelse ble lokallaget hyllet for engasjementet for å ivareta landbruket i 

lokale plansaker, deres innsats i pelsdyrsaken og ikke minst deres brede aktivitet for å bygge 

kunnskap om mat og bondens hverdag overfor skoleelever i nærområdet. I tillegg har lokallaget et 

svært høyt aktivitetsnivå som bidrar til å styrke samholdet i bygda.  

Kari Toftaker takket varmt for prisen: 

- Jeg er utrolig stolt over å få motta denne prisen på vegne av lokallaget og alle medlemmene våre. Vi 

er en fantastisk gjeng som stadig blir flinkere til å ta vare på hverandre, og det gjenspeiler også 

lokallagets arbeid som i stor grad handler om medlemspleie og medlemskontakt, sa Toftaker fra 

podiet.  

 

Bildetekst: F.v. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, Kari Toftaker, leder i Oppdal Bondelag 

og Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag. 

  



Bondelagskokken lar råvarene snakke 

«Dette er ufattelig gøy! Jeg gleder meg til å bli kjent med og jobbe med flere bønder», sa Halvar 
Ellingsen da han sikret gullmedaljeplassen i kampen om å bli den neste Bondelagskokken i Norges 
Bondelag i januar 2019. Med tittelen følger et stipend på 100.000 kr.  

Juryen, kokkene Even Ramsvik, Mette Evensen og Jørn Lie og bondelagsleder Lars Petter Bartnes, var 
enstemmige i sin innstilling av kokken fra Vesterålen. Begrunnelsen vektla blant annet hans unike og 
ekte kokkestil: 

«Årets Bondelagskokk har jobbet ved noen av landets beste restauranter, lever tett på bondeyrket og 
har et nært samarbeid med bønder. Han har en ujålete og rustikk kokkestil og et stort engasjement 
for faget. Han utfordrer og skaper stadig nye kulinariske opplevelser.» 

Restaurantplaner 

- Min plan for stipendet er å åpne Kvitnes Gård i Hadsel kommune for å drive restaurant og 
overnatting. Den ble bygd av min tipp-tipp-oldefar, og både bestefaren og faren min drev med sau. 
Nærheten til råvarer og et tett samarbeid med bønder er viktig for meg. Maten kommer til å være 
dypt forankret i råvarene og historien til regionen vår, sa Ellingsen da han mottok utnevnelsen. 

Stemningsrapport ved utgangen av året 2019 

- 2019 har vært travlere og morsommere enn andre år. Jeg har bl.a. hatt gleden av å lage mat på 

Bondetinget – årsmøtet til Bondelaget, sekretariatskonferansen og fylkesårsmøtet i Agder. I tillegg, 

juryarbeid for den nordiske matprisen Embla, og arbeid med boka mi, «Tradisjonsmat fra Lofoten og 

Vesterålen», forteller Halvar i desember 2019. Angående Kvitnes Gård, satser han på å åpne dørene i 

første kvartal 2020.  

Vi spurte om menyen. 

- Vi skal bruke hele dyret. Jeg ser for meg hovedretten som fire serveringer. Innmat, filet, bog og så 

videre. Kanskje blodpannekaker til dessert? Det er bærekraftig, det er bra for miljøet, og bra for 

økonomien, sier Halvar. 

Hva er ditt tips til matinteresserte?  

- Nord-Norge har verdens beste råvarer. Kjøtt og fisk selvsagt, og også grønnsaker og bær. Med så 

gode råvarer er det bare å tørke av jorda og spise. La råvarene snakke for seg sjøl, avslutter 

mesterkokken. 

 
Faktaboks  
Dette er Bondelagskokken  
Felles for alle Bondelagskokkene siden oppstarten i 2003 har vært å fremme bruken av norske 
råvarer, -mattradisjoner og -produsenter. Bondelagskokken skal gjennom sitt engasjement og virke 
som kokk være med å skape entusiasme og interesse for bruk av norske råvarer. - Vi ønsker at 
stipendet skal bidra til å utvikle og fremme norsk matglede og mathistorie, fra bonden til kokk og 
forbruker, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.  
  



Sigrid Hjørnegård ny generalsekretær i Norges Bondelag  

Hjørnegård ble ny generalsekretær i februar 2019. Hun ble ansatt som assisterende generalsekretær 

året før, og kom da fra stillingen som direktør for fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge. 

Hjørnegård har tidligere vært informasjonssjef i Norges Bondelag, og har også erfaring som politisk 

rådgiver og statssekretær. 

- Jeg er stolt over å ha blitt vist tillit som ny generalsekretær. Hele livet har jeg hatt et stort hjerte for 

grønn verdiskaping, og landbruket i Norge er en av våre mest framtidsrettede næringer. Vi skaper 

levende bygder ved å produsere verdens tryggeste mat og ta i bruk matjorda over hele landet. Det 

bor en unik drivkraft i oss, og jeg ser fram til å være med på laget for å utvikle og ta vare på 

landbruket vårt framover, sa Sigrid Hjørnegård i februar.  

Vi tok en prat med henne på tampen av året. 

Hvordan har reisen vært så langt? 

Reisen har vært innholdsrik med flere viktige resultater. Jeg har vært gjennom de første 

jordbruksforhandlingene, det første årsmøtet, de første ledermøtene, det er fremdeles det første av 

alt, så det føles nytt. Jeg har så vidt startet på reisen. 

Hva har overrasket deg siden du tiltrådte?  

Jeg har ikke blitt så overrasket, men likevel mektig imponert, over å ha en organisasjon med så mye 

dyktige folk landet rundt. Operative folk som er godt samkjørte og som virkelig utgjør en stor kraft i 

samfunnet.  

Hva er det beste med å være generalsekretær? 

At landbruket i Norge er verdt å kjempe for. Hver eneste bonde i Norge trengs. Hvert eneste 

gårdsbruk i Norge gjør en god jobb. De produserer mat. Hver eneste krone vi framforhandler, går til 

noe nyttig. Hvert eneste slag vi vinner, gjør at samfunnet blir bedre. Når man jobber i Bondelaget, 

jobber man i en samfunnsviktig sektor. Det finnes knapt en mer motiverende jobb.  

Hvilke saker har opptatt deg mest siden du tiltrådte? 

Uten tvil klimasaken. Dette er den største utfordringen vi står i. Særlig kjøttdebatten har vært 

krevende, og vil forbli det også. Men jeg har tro på vår plan. Norsk matproduksjon, både kjøtt og 

melk og planter, blir enda viktigere framover. Vi har inngått en klimaavtale, vi har utviklet en 

klimaplan, og vi skal gjennomføre planen på en måte som ivaretar det beste ved norsk landbruk.  

Hva har gjort størst inntrykk på deg? 

Det som gjorde aller størst inntrykk var besøket hos rasutsatte bønder i Jølster, Sogn og Fjordane 

høsten 2019. Det å høre de fortelle om hvordan det opplevedes å se jordene forsvinne uti fjorden var 

sterk kost. Men å se hvordan de bygget opp igjen et livsgrunnlag for seg selv og neste generasjon, var 

enda sterkere. Vi må jobbe mer med naturskade i Bondelaget framover.   



Jeg har prioritert å besøke alle fylkeskontorene dette første året. Det er så mange flinke folk ansatt i 

Bondelaget, som står på døgnet rundt for bøndenes sak – og jeg får lov å lede dem – det er en bra 

gjeng å være sjef for. Etter hvert blir det mer besøk til fylkes- og lokallaga. Norsk landbruk er så 

mangfoldig at en er nødt til å ha mest mulig kunnskap om bøndenes situasjon over hele landet for å 

kunne gjøre en best mulig jobb for dem framover, avslutter Sigrid Hjørnegård. 

  



Norges Bondelag skal følge ny fylkesinndeling 

I Norges Bondelags årsmøte i 2019 ble det vedtatt at Bondelaget skal følge ny fylkesinndeling fra 1. 

april 2022. Et utvalg ledet av styremedlem Einar Frogner hadde jobbet med spørsmålet siden 2018, 

og organisasjonsutvalgets forslag var ute på to høringsrunder i organisasjonen før styret innstilte 

overfor årsmøtet.  

Forslagene til endringer i Bondelagets organisasjonsstruktur vekket stort engasjement i 

organisasjonen. To hensyn ble vektlagt spesielt: Hensynet til vårt næringspolitiske arbeid, og 

hensynet til organisasjonen. Det næringspolitiske arbeidet veide til slutt tyngst, og til tross for 

uenighet underveis var det et samlet årsmøte som, etter grundige diskusjoner og flere ulike forslag, 

gikk inn for den nye organisasjonsstrukturen. For å styrke organisasjonsarbeidet besluttet årsmøtet å 

etablere prosjektet «Vi bygger Bondelaget», som har spesielt fokus på lokallagsarbeidet og 

samhandling mellom organisasjonsleddene.  

Ved utgangen av 2019 ble 18 fylkeslag til 16, da Trøndelag og Agder Bondelag ble etablert. I 

Trøndelag ble det jobbet lenge med forberedelser til sammenslåingen:  

 

- Det har være en lang og krevende prosess, men også veldig lærerik, sier Ailin Wigelius, 

organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag. To store fylkeslag skulle slås sammen og lære seg å 

gå i takt. Samtidig viste det seg at en trønder ikke bare er en trønder, det var svært forskjellig 

kultur og måter å jobbe på i de to fylkeslaga. 

 

Vedtaket om å slå sammen fylkeslaga medfører den største organisatoriske endringa i Bondelaget 

siden fylkeslaga ble opprettet kort tid etter krigen. Det er en stor omstilling for hele organisasjonen i 

både tankesett og arbeidsmetoder: 

 

- Selv om det å gå først betyr å tråkke opp upløyd mark, gir det også et hav av muligheter til å 

definere hva vi skal være og hvordan vi skal jobbe. Nå har vi et veldig godt driv framover, og 

vi har rigget en organisasjon som vi er trygge på at har grunnverdiene i ryggmargen og 

samtidig er rustet for framtida. Vi har hatt med oss både tillitsvalgte og ansatte hele veien og 

er stolt over den jobben vi har gjort, avslutter Wigelius.  

Alle fylkeslag som skal slå seg sammen er i gang med prosessen. Denne vil gå i litt ulik takt fram mot 

1. april 2022. Det er også uenigheter om sammenslåingen av Viken og Troms og Finnmark. Hvilket 

stortingsflertall vi har etter 2021 kan påvirke prosessen. 

Bildetekst 1: 

Det første styret i Trøndelag Bondelag.  

Hvis plass kan vi ta med alle navnene Bakerst fv. styremedlem Gunnar Alstad, 

styremedlem/nestleder Erlend Fiskum. 

Foran fv. styremedlem Bjørnar Schei, styremedlem Petter Harald Kimo, styremedlem Kari 

Toftaker, 1. vara Inger Oldervik, fylkesleder Kari Åker, styremedlem Anette Brede, Norges 

Bygdekvinnelag, her representert ved Anne Drugli.) 

Bildetekst 2: Ailin Wigelius, organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag.  



Medlemsutvikling 

 
Etter flere år med medlemsvekst, har Norges Bondelag de siste to årene opplevd en 

nedgang i antall medlemmer. Ved utgangen av 2019 hadde Norges Bondelag 62.252 

medlemmer, en nedgang på 915 medlemmer ( -1,4 %) siden utgangen av 2018.  

 

Medlemstallet i Norges Bondelag har holdt seg ganske stabilt rundt 60.000 de siste 20 årene, noe 

grafen nedenfor viser. De siste par årene har imidlertid antall medlemmer gått ned. Nedgangen i 

antall medlemmer fordeler seg på 338 personlige medlemmer og 579 bruksmedlemmer. 

Landbruksdirektoratet oppgir i overkant av 500 færre jordbruksforetak i landbruket, og andelen som 

er organisert i Bondelaget har likevel holdt seg stabil, på rundt 55 %.  

 

Rogaland og Vest-Agder i vekst 

Til tross for nedgang i medlemmer på landsbasis, hadde to fylkeslag medlemsvekst i 2019. Rogaland 

og Vest-Agder har begge lagt inn en solid verveinnsats. Rogaland hadde størst vekst i antall 

medlemmer (+ 13 medlemmer) mens Vest-Agder hadde størst prosentvis vekst (+ 1,4 %). 

Det ble vervet 2600 nye medlemmer i 2019, om lag 200 færre enn i 2018. Høyt fokus på verving og 

ekstra innsats i fylkes- og lokallag høsten 2019 hadde en positiv effekt, i årets siste kvartal ble det 

vervet over 300 flere medlemmer enn i samme periode i 2018.  

 

Faktaboks: 

Norges Bondelag hadde 62.252 medlemmer ved utgangen av 2019. Dette er om lag 900 færre enn 

ved utgangen av 2018. 

Nasjonal vervemåned 2019 ble den beste siden oppstarten i 2015 med nesten 750 nye medlemmer. 

Norges Bondelag fikk 2600 nye medlemmer i 2019 

Svært god verveinnsats på alle nivåer i organisasjonen høsten 2019 begrenset nedgangen i antall 

medlemmer 

 

Tabeller: 

 

Nasjonal vervemåned i Bondelaget 
Hele organisasjonen brettet opp ermene i november, og ver vmåneden 2019 ble den 

beste noensinne med nesten 750 nye medlemmer. 

 

November var som vanlig vervemåned i Bondelaget, og hele organisasjonen la inn en ekstra innsats.  

Medlemsvekst ble vurdert i både tall og prosent, og det beste fylkeslaget ble Rogaland Bondelag, 

med 164 nye medlemmer (2,6 % vekst). Premien til fylkeslaget blir et besøk fra Bondelagskokken. 



Akershus Bondelag gjorde det nest best blant fylkeslaga, med 69 nye medlemmer (vekst på 1,3 %), 

Østfold Bondelag og Hedmark Bondelag delte tredjeplassen med henholdsvis 67 (vekst på 1,4 %) og 

69 (vekst på 1,3 %) nye medlemmer. 

Beste lokallag i verveperioden ble for andre år på rad Sirdal Bondelag i Vest-Agder, med 33 nye 

medlemmer. Dette tilsvarer en prosentvis vekst på 29 %. Laget har valgt å bruke premien på å 

arrangere grillfest i kommunens kulturhus. 

Lokallagsleder i Sirdal Bondelag, Tor Arne Liland, ble for andre år på rad årets toppverver. Han vervet 

hele 52 medlemmer i 2019 og blir invitert på årsmøtet i Norges Bondelag. 

På andre og tredje plass blant lokallaga kom Hvaler Bondelag i Østfold med 19 nye medlemmer (36,5 

% vekst), og Nærbø Bondelag i Rogaland med 27 nye medlemmer (9,5 % vekst).  

Faktaboks 

Disse tre har vervet flest medlemmer i 2019: 

Tor Arne Liland, 23 medlemmer 

Marit Epletveit, 45 medlemmer 

Ivar Thoresen, 13 medlemmer 

 

Bildetekster:  

Leder Lars Petter Bartnes sparket i gang vervemåneden på sosiale medier. 

Tor Arne Liland ble årets beste verver for andre år på rad. Her sammen med årsmøteordfører Arne 

Magnus Aasen på Bondetinget 2019. 

  



Ny samarbeidsavtale med Gjensidige 

 

Norges Bondelag og Gjensidige har hatt et langvarig samarbeid. I 2019 ble det inngått en ny femårig 
forsikringsavtale, som gir medlemmene våre gode betingelser ved kjøp av forsikringer i Gjensidige.  

– Det som var viktig for oss i valget av leverandør, var å sikre våre medlemmer et så godt 
forsikringstilbud som mulig. Gode forsikringer er viktig som medlemsfordel, og ikke minst for en best 
mulig sikkerhet for bonden. Avtalen med Gjensidige slår fast at våre medlemmer skal få 
konkurransedyktige priser og Gjensidiges beste avtalerabatter, kommenterte Sigrid Hjørnegård, 
generalsekretær i Norges Bondelag, da avtalen ble inngått.  

I avtalen er det også framforhandlet spesielt gode betingelser for ungdom, noe som er viktig for 
rekrutteringen til næringen.   

Bærekraftfond 

I forhandlingene fikk Bondelaget på plass et bærekraftfond på 10 mill. kr. pr år. Fondet skal bidra til 

skadeforebygging på gårdsbruk og til en bærekraftig utvikling av landbruksnæringa. Fondet vil både 

kunne brukes til å støtte enkeltbønder og til kollektive tiltak som kommer hele næringa til gode. 

Midlene er forbeholdt medlemmer i Bondelaget som også er kunder i Gjensidige.  

Fondet vil bli etablert i 2020. Det er opprettet et fondsstyre, hvor styremedlem Birte Usland og 

organisasjonssjef Astrid Solberg er Bondelagets representanter.  

 

 

Bildetekst: Samarbeidsavtalen ble undertegnet i november av fv: Lars Gøran Bjørklund og Helge Leiro 
Baastad fra Gjensidige, og Lars Petter Bartnes og Sigrid Hjørnegård fra Bondelaget 

  

  



Styret i Norges Bondelag 

Tillitsvalgte i styret 2019/2020 

 

 

  

Leder 

Bartnes  Lars Petter Leder 

Nestledere 

Gimming  Bjørn 1. nestleder 

Haugen Frøydis 2. nestleder 

Medlemmer 

Usland Birte Medlem 

Johansen John-Erik Skjellnes Medlem 

Fjelltveit Bodhild Medlem 

Aas-Eng Erling Medlem 

Dolmseth Nils Asle Medlem 

Sund Merethe Medlem 

Krageberg Ellen Medlem 

Østerås Arne Elias Medlem 

Krageberg Ellen Medlem 

Brandsrud Inger Johanne  Medlem 

Varamedlem 

Hoen Egil Chr. 1. varamedlem 

Haugen Jan Idar 2. varamedlem 

Skjervøy Audun 3. varamedlem 

Ordfører 

Aasen Arne Magnus Ordfører 

Mjølnerød Martha Irene Varaordfører 



Styrets fagområder og representasjon i utvalg  

Navn Fagområde Styreverv 

Lars Petter 

Bartnes 

Jordbruksforhandlingene  

Maktforholdene i verdikjeden for mat  

Markedsordningene  

Forsikringer 

Overordnede politiske prosesser og 

mediearbeid 

Omsetningsrådet 

Norsk Landbrukssamvirke 

Bjørn Gimming 
Internasjonalt  

Grøntutvalget  

Kontraktdyrkerne  

Klima  

Energi 

Bioøkonomi 

Revisjon av gjødselforskriften 

Skog 

Matmerk 

 

Frøydis 

Haugen 

 

 

 

 

Medlemsverving og rekruttering  

Melk  

Velferd  

Utdanning  

Jordvern  

Lokalmat/Utviklingsprogrammet 

Norsk Landbruksrådgiving HMS og 

tryggere sammen 

Landbrukets Brannvernkomite 

Likestilling 

AMU (arbeidsmiljøutvalget) 

Studieforbundet (SNS) 

NUGF/NRFG 

(fagskoleutvalget) 

Nasjonalt 

Fagkompetansesenter for 

Landbrukshelse 

 

 

Erling Aas-Eng Rovdyr  

Grunneierrettigheter – 

eiendomsregelverket 

Forskningsmidler over jordbruksavtalen 

Arealbruk, vilt 

Fondet for forskningsmidler 

over jordbruksavtalen 

Naturbruksalliansen 

 

John-Erik 

Skjellnes 

Johansen 

Rovdyr 

Melk 

Grovfôr 

Inn på tunet-utvalget 

Vitalisering av lokallagsarbeidet  

Aksjonsutvalget 

Agri Analyse 

Birte Usland Økologisk landbruk 

GMO 

Dyrevelferd 

Dyrehelse og trygg mat 

Miljø- og kvalitetsutvalget 

Bærekraft 

Landkreditt 

Vitalisering av lokallagsarbeidet  

NORSØK 

Nei til EU 

Debios komité for upartiskhet 



Bodhild 

Fjelltveit 
Sau/geit (beitenæring) 

Bistand og Utviklingsfondet 

Organisasjonsprosessen ifbm 

regionreformen 

Urbant landbruk 

Norges Bygdekvinnelag  

Norske Lakseelver 

Utvalg for Nytt Næringspolitisk 

Program (NPP) 

Egil Chr. Hoen 
Kornutvalget  

Gris 

Kraftfôr 

Fjørfe 

Opplæring av styremedlemmene 

 

Norges Bygdeungdomslag 

Agrol 

Arne Elias 

Østerås 

Norske Felleskjøp 

Kornutvalget 

Felleskjøpet Agri 

* 

Nils Asle 

Dolmseth 

Tine * 

Merethe Sund 
 

Nortura 

Opplæring av styremedlemmene 

* 

Ellen 

Krageberg 

Norges Bygdekvinnelag * 

Inger Johanne 

Brandsrud 

Norges Bygdeungdomslag * 

Arne Magnus 

Aasen 

Ordfører  

 

* Deltar ikke i faste representasjonsoppdrag fordi de har styreverv i egne organisasjoner. 

 

  



Oversikt over utvalg i Norges Bondelag 

Grøntutvalget 

Thor Johannes Rogneby Leder 

Berit Ullestad Medlem 

Kari Sigrun Lysne Medlem 

Randi Hokland Medlem 

Katrine Hesnes Jarnes Medlem 

Ola Sunde Medlem 

Bjørn Gimming Medlem (fra Norges Bondelags styre) 

Stig Arild Oldervik Konsultativt medlem (Norsk Gartnerforbund) 

Harald Buttedahl Konsultativt medlem 
(Gartnerhallen) 

Per Harald Agerup Sekretær 

 

Kornutvalget 

Anders Klaseie Leder 

Oddvar Mikkelsen Medlem 

Ole Hans Unelsrød Medlem 

Anna Nergaard Rathe Medlem 

Egil Chr. Hoen Medlem (fra Norges Bondelags styre) 

Arne Elias Østerås Konsultativt medlem (Norske Felleskjøp) 

Kjetil Aandstad Konsultativt medlem (Norkorn) 

Elin Marie Haga Stabbetorp / 
Inger Johanne Sveen 

Sekretær 

 

Miljø- og kvalitetsutvalget 

Jan Idar Haugen Leder 

Anne Kristin Rossebø Medlem 

Gunnar Alstad Medlem 

Per Olav Krekling Medlem 

Hans Edvard Holtung Medlem 

Mette Pedersen Anfeltmo Medlem 

Birte Usland Medlem (fra Norges Bondelags styre) 

Svein Skøien Konsultativt medlem (Norsk 
Landbruksrådgiving) 

Bjørn Austad Hvaleby Konsultativt medlem (Matmerk) 

Kari Marte Sjøvik Sekretær 

 

Inn på tunet-utvalget 

Hege Merethe Lindstrøm Leder 

Jan Halvor Høidalen Medlem 

Henriette Sunde Medlem 

Åge Andre Brømnes Medlem 

Marita Aanekre Medlem 

John-Erik Skjellnes Johansen Medlem (fra Norges Bondelags styre) 



Siri Ingeborg Bruem Konsultativt medlem (Fylkesmannens 
landbruksavdeling) 

Amund Johnsrud Sekretær 

 

  

  



Fylkesledere i Norges Bondelag 

 

Finnmark Bondelag  

Lise Skreddernes 

Troms Bondelag  

Svein Olav Thomassen  

Nordland Bondelag  

Ståle Andreas Nordmo 

Nord-Trøndelag Bondelag  

Audhild Slapgård 

Sør-Trøndelag Bondelag  

Kari Åker  

Møre og Romsdal Bondelag  

Konrad Kongshaug  

Sogn og Fjordane Bondelag  

Anders Felde  

Hordaland Bondelag  

Peder Nærnes 

Rogaland Bondelag  

Marit Epletveit  

Vest-Agder Bondelag  

Tor Erik Leland  

Aust-Agder Bondelag  

Knut Erik Ulltveit 

Telemark Bondelag  

Aslak Snarteland  

Vestfold Bondelag  

Thorleif Müller  

Buskerud Bondelag  

Håkon Haug Laa 

Oppland Bondelag  

Kristina Hegge  

Hedmark Bondelag  

Elisabeth Gjems 

Akershus Bondelag  

Sigurd Enger  

Østfold Bondelag  

Svend Arild Uvaag  



Ansatte 
 

Norges Bondelag 
Ansatte totalt: 18 (18 årsverk) 

Ansatte sentralt sekretariat: 11 

Ansatte ved fylkeskontorene: 7 

Bondelagets Servicekontor AS 

Ansatte totalt: 106 (88,2 årsverk)  

Ansatte sentralt sekretariat: 52 (42,5 årsverk) 

Ansatte ved fylkeskontorene: 54 (45,6 årsverk) 

 

Ansatte ved hovedkontoret 

Ledelsen 

Generalsekretær: Per Skorge (til 1.1.2019) og Sigrid Hjørnegård (fra 1.1.2019) 

Ledergruppen består av generalsekretær, næringspolitisk sjef, ass. næringspolitisk sjef, 

administrasjonssjef, organisasjonssjef, kommunikasjonssjef og sjef for avdelingen for regnskap og 

juridisk service. Styresekretæren er sekretær for ledergruppen. 

Administrasjonsavdelingen 

Administrasjonssjef: Catharina B. Andersen (konstituert fra 17.9.2018 til 19.8.2019), Arild Bustnes (til 

19.5.2019) og Arnstein Tveito (fra 19.8.2019) 

Seksjon for personal og serviceteam 

Personal- og driftssjef: Catharina B. Andersen 

Rådgivere: Cato Ørsal, Unni Wolden Staver og Carl-Fredrik Berthelsen (fra 1.11.2019) 

Førstekonsulenter: Mona Sandnes, Inger Sletmoen (til 31.12.2019), Terje Benjamin (til 30.6.2019) og 

Anita Berg (vikar fra 1.1.2019) 

Renholdsansvarlig: Bjørg Fjeld   

Økonomiseksjonen 

Økonomisjef: Bjørn H. Lønnum (til 21.2.18) og Leif Slåtten (fra 1.3.2019) 

Rådgivere: Ewa Lorentzen, Solveig Weser Kvidal og Tove M. Wahl  

 

Seksjon for IKT og arkiv 

IT-sjef: Terje Lystad 

Rådgivere: Tom Hannigan, Atle Johannesen (til 31.3.2019) og Berit Johnsen (arkivansvarlig) 

 



Organisasjonsavdelingen 

Organisasjonssjef: Astrid Solberg 

Styresekretær: Åse Berit Valle   

Seniorrådgivere: Inger-Johanne Sikkeland 

Rådgivere: Andreas Lunder, Gunn Mari Galleberg, Inger Johanne Sveen (til 14.10.2019),  

Maren Kjølberg (foreldrepermisjon fra 10.1. 2019 til 17.10.2019) og Elise Larsen og  

Marte G. Iversen (vikar fra 1.2.2019) og Henrik S. Olstad (vikar fra 1.1.2019) 

Prosjekt Bybonde: Andreas Capjon (til 31.12.2019) 

 

Kommunikasjonsavdelingen 

Kommunikasjonssjef: Lise Boeck Jakobsen  

Seniorrådgivere: Anne C. Wangberg  

Rådgivere: Guro Bjørnstad, Ole Marius A. Sandmo, Elisabeth Sæther (til 17.6.2019), Siv Iren Åmodt 

Moe og Thomas Malling (vikar fra 1.10.2019) 

Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) 

Avdelingssjef: Arnstein Tveito (til 19.8.2019) og Erlend S. Daling (fra 26.8.2019) 

Advokat /juridisk sjef: Erlend S. Daling (til 26.8.2019) 

Advokat/fagsjef forsikring: Aina Bratlie 

Advokat/fagsjef skatt: Mari C. Gjølstad  

Advokat/fagsjef kurs: Jan Bangen   

Advokater: Alfred Schøyen (til 30.6.2019), Kristin B. Eid, Karoline A. Hustad,  

Marta Melby og Elise Midling-Hansen 

Advokatfullmektig: Sem Gudbrand Varhaug Søberg og Sophie Wiese (fra 12.8.2019) 

Rådgivere: Elling Bjerke, Sigurd Løland, Jon Sigurd Tuset, Liv Ellen Fischer, Pål Arne Oulie (til 

1.11.2019) og Gry-Heidi Ruud-Wethal  

 

Næringspolitisk avdeling 

Næringspolitisk sjef: Margrete Nøkleby (konstituert fra 1.6.18 til 31.3.2019) og Jarle Bergsjø (fra 

1.4.2019) 

Ass. næringspolitisk sjef: Anne Thorine Brotke (til 31.7.2019) og Sigrun Pettersborg (fra 16.9.2019) 

Seniorrådgivere: Finn Erlend Ødegård, Harald Velsand, Per Harald Agerup, Anders Huus, Hildegunn 

Gjengedal, Amund Johnsrud, Toril Wikesland og Anja F. Lillehaug   



Rådgivere: Elin Marie Stabbetorp (foreldrepermisjon fra 4.11.2019), Kari Marte Sjøvik, Svein Guldal 

og Johanne Sæther Houge, Elisabeth Sæther (fra 17.6.2019) og Inger Johanne Sveen (fra 14.10.2019)  

 

Ansatte på fylkeskontorene 

Akershus 

Organisasjonssjef: Vidar Kapelrud 

Rådgivere: Anders Klaseie (til 30.9.2019), Simen Solbakken og Eline Stokstad Oserud 

(foreldrepermisjon fra 26.12.2019) 

Østfold 

Organisasjonssjef: Mina M. Johansen  

Rådgiver: Heidi Kirkeby  

Førstekonsulent: Ida Marie Strekerud  

Hedmark 

Organisasjonssjef: Margrete Nøkleby (fra 31.3.19) og Guro Breck (til 31.3.19) 

Rådgiver: Guro Breck (fra 31.3.19) og Mona S. Gjestvang (til 7.5.2019) 

Førstekonsulent: Anne Rustad 

Oppland 

Organisasjonssjef: Ola Råbøl 

Rådgiver: Astrid Simengård   

Førstekonsulenter: Jorunn Løvdal 

Buskerud 

Organisasjonssjef: Wenche Redzepi  

Seniorrådgiver: Ole Andreas Lilloe-Olsen 

Rådgivere: Sissel R. Waaler og Eldor Bjerke 

Vestfold 

Organisasjonssjef: Elin Røed  

Rådgiver: Amund Kind 

Førstekonsulent: Elisabeth Larsen 

Telemark 

Organisasjonssjef: Jan Thorsen 

Rådgiver: Turid Stalsberg 

 



Agder 

Organisasjonssjef: Finn Aasheim  

Rådgiver: Øystein Moi 

Førstekonsulent: Turid Breistøl 

Rogaland 

Organisasjonssjef: Olav Sande (til 30.8.2019) og Irene Tjøstheim (1.9.2019) 

Rådgiver: Marianne O. Bø (foreldrepermisjon fra 2.9.2019), Are H. Braaten og Oddvar Vignes (vikar 

fra 19.8.2019) 

Førstekonsulent: Ruth Soma 

Hordaland 

Organisasjonssjef: Lars Peter Taule 

Rådgivere: Geir Totland og Maria M. Skjold 

Bybonde: Ida Kleppe   

Sogn og Fjordane 

Organisasjonssjef: Merete Støfring 

Rådgiver: Birgitte Bjaanes (foreldrepermisjon fra 22.2.2019) 

Førstekonsulent: Marita Skeie 

Møre og Romsdal 

Organisasjonssjef: Arnar Lyche  

Rådgivere: Arild Erlien og Rose Bergslid 

Førstekonsulent: Atle Frantzen 

Sør-Trøndelag 

Organisasjonssjef: Jon Gisle Vikan (til 1.5.2019) og konstituert Ailin Wigelius (fra 1.5.2019) 

Rådgiver: Berit Sølberg og Per-Anders Robertsen (fra 1.4.2019) 

Førstekonsulenter: Anne K. Føll og Gunn I. Stokke (permisjon til 31.12.2019) 

Nord-Trøndelag 

Organisasjonssjef: Ailin Wigelius   

Rådgivere: Brita Buan, Leif Hjulstad (fast fra 1.5.2019), Inga Frøseth Rossing (fra 1.4.2019) og Marit 

Haugen (permisjon til 30.4.20) 

Prosjektleder: Ove Magne Gundersen  

Prosjektleder: Erica Hogstad Fjæran (fra 1.4.2019)  

Nordland 



Organisasjonssjef: Geir Jostein Sandmo 

Rådgivere: Vidar Bentsen (til 31.12.19), Tove Mosti Berg og Geir-Johnny Monsen (fra 13.11.2019) 

Førstekonsulent: Linda M. B. Nordlie 

Prosjektkoordinator: Signe H. Pedersen (til 31.12.19) og Bjørn Erik Normann Moe (til 30.8.2019) 

Troms 

Organisasjonssjef: Unni H. Andreassen  

Rådgiver: Ajna Nystad 

Førstekonsulent: Anita Skånhaug  

Finnmark 

Organisasjonssjef: Terje Balandin (til 31.8.2019) og Unni H. Andreassen (konstituert 1.9.2019) 

Seniorrådgiver: Klemet Erland Hætta (fra 1.10.2019) 
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Styrets årsberetning 2019 

Norges Bondelag konsern 

Norges Bondelag 
 

 

 

Virksomheten i Norges Bondelag 

Norges Bondelag er en nærings- og medlemsorganisasjon for bønder og alle andre som føler seg 

knyttet til landbruket og norsk matproduksjon. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for 

landbruket og norsk matproduksjon og for å ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle 

interesser. 

 

Norges Bondelag hadde 62 257 medlemmer ved utgangen av 2019, hvorav 27 344 er 

bruksmedlemmer. Dette er nedgang på 915 medlemmer og 579 bruksmedlemmer fra 2018.  

 

Norges Bondelag har sitt hovedkontor i Hollendergata 5 i Oslo. Bondelaget har i tillegg fylkeskontorer 

i 17 fylker. I Norges Bondelag, Bondelagets Servicekontor AS og eiendomsselskapene var det ved 

årsskiftet totalt 123 ansatte, fordelt med 65 på hovedkontoret og 58 ved fylkeskontorene. I Norges 

Bondelag var det 17 ansatte. 

 

 

Virksomheten i konsernet, eiendomsselskapene og datterselskapene 

Konsernregnskapet består av Norges Bondelag (morselskap), Bondelagets Servicekontor AS 

(eierandel 100 %) og eiendomsselskapene Schweigaards gate 34 AS (eierandel 90,98 %), 

Hollendergata 5 AS (eierandel 100 %) og Hollendergata 7 AS (eierandel 99,04 %). Schweigaards gate 

34 AS eier 100 % av datterselskapene Schweigaards gate 34 A AS, Schweigaards gate 34 D AS, 

Schweigaards gate 34 E AS og Schweigaards gate 34 F AS. Selskapene er i sin helhet konsolidert, og 

minoritetsinteressenes andel av resultat og egenkapital er vist på egne linjer i resultat og balanse.  

 

Eiendomsselskapene har som formål å erverve, utvikle og drive utleie av fast eiendom. Selskapene 

eier eiendommer med et tomteareal på om lag 15 daa, som er bebygd med totalt 31 420 kvm gulvareal, 

fordelt på åtte bygninger. Det er bestemt at om lag 13 daa av tomtearealet skal utvikles til nærings- og 

boligformål de kommende årene, og med dette som formål er det etablert et eiendomsutviklings-

selskap, «Landbrukskvartalet Utvikling AS», hvor Schweigaards gate 34 AS eier 50 %.  

 

De tilknyttede selskapene Agrol AS (50 %), Agri Analyse AS (30 %) og Tun Media AS (24,8 %) 

konsolideres inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. 

 

 

Arbeidsmiljø og sykefravær 

I 2019 var det totale sykefraværet på 4,28 % for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, 

noe som er 0,69 prosentpoeng lavere enn i 2018.  

 

Det har i løpet av året ikke inntruffet skader eller ulykker i arbeidstiden eller vesentlige skader på 

konsernets eiendeler. De sosiale tiltakene i organisasjonene har vært av samme omfang som tidligere 

år. Konsernet har også i 2019 hatt flere trimkampanjer for de ansatte med god oppslutning. 

 

 

Ytre miljø 

Virksomheten som utøves i konsernet Norges Bondelag forurenser i svært liten grad det ytre miljøet.  
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Likestilling 

Styret i Norges Bondelag består av seks kvinner og seks menn, og ledergruppen i sekretariatet består 

av tre kvinner og tre menn. Konsernet har totalt 123 ansatte, som består av 74 kvinner og 49 menn.  

Selskapets personalpolitikk og løpende drift baserer seg på at alle skal ha de samme mulighetene, 

uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisk og nasjonal opprinnelse, religion og livssyn. 

 

Årsresultat og resultatdisponering 

De samlede kontingentinntektene i 2019 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS var 

på 133,5 millioner, en økning på om lag 2 millioner fra 2018. Kontingentinntektene fra medlemmene 

utgjorde 74,8 % av Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS’ samlede driftsinntekter i 

2019. 

 

Foreningen Norges Bondelags årsresultat viste et underskudd på 3,7 millioner, som i sin helhet dekkes 

av fri egenkapital. Foreningen Norges Bondelags egenkapital var på 150,7 millioner ved årsskiftet, en 

egenkapitalandel på 81,2 %. Foreningen har ikke langsiktig gjeld utover framtidige 

pensjonsforpliktelser på 12,5 millioner. 

 

Årets resultat i konsernet Norges Bondelag var på 16,6 millioner, mot 9,9 millioner i 2018. 

Eiendomsselskapenes samlede overskudd etter skatt var på 15,7 millioner for 2019, mot et overskudd 

på 10,8 millioner i 2018. 

 

Konsernet Norges Bondelag har god soliditet. Bokført egenkapital for konsernet utgjorde ved 

utgangen av året 238,7 millioner, en økning på 16,2 millioner fra 2018. Egenkapitalandelen var på 

65,4 % pr 31.12.19. Ekstern langsiktig gjeld i konsernet er relatert til eiendomsselskapene, og den var 

på 57,7 millioner pr 31.12.19. 

 

Selskapene i konsernet har ikke hatt aktiviteter knyttet til forskning og utvikling i 2019. 

 

 

Finansiell risiko 

Konsernet Norges Bondelag har totalt sett en god finansiell stilling og er lavt eksponert for finansiell 

risiko. Konsernet har plassert noe overskuddslikviditet i to fond hos Landkreditt Forvaltning. 

 

I forhold til markedsrisiko, er Norges Bondelag og dets medlemmer eksponert for risiko knyttet til 

skiftende politiske styringssignaler og bevilgninger. Politiske vedtak om eksempelvis lovverk, 

støtteordninger og importvern kan påvirke lønnsomheten i landbruksnæringen og også antall bønder 

som er medlemmer av Norges Bondelag. Situasjonen og den økonomiske utviklingen i landbruket kan 

igjen påvirke Bondelagets kontingentinntekter. 

 

Kredittrisikoen vurderes som lav. Konsernets kundefordringer var totalt på 7,4 millioner pr 31.12.19, 

og man har historisk sett opplevd små tap på fordringer. 

 

Likviditetsrisikoen er lav, og likviditeten er god. Styret ser ingen utfordringer knyttet til likviditeten 

framover. 

 

Etter styrets oppfatning viser den framlagte årsberetningen og årsregnskapet med noter en rettvisende 

oversikt over virksomheten i selskapene og konsernet i regnskapsåret 2019. Det har etter styrets 

vitende ikke inntruffet omstendigheter etter 31.12.2019 og fram til denne dato, som er av betydning 

for bedømmelsen av Norges Bondelag og konsernets økonomiske stilling pr. 31.12.2019. 
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Fremtidig utvikling 

Det er en utfordring at antall bønder og jordbruksforetak gradvise reduseres over år. Tall fra 

Landbruksdirektoratet (2019) viser at det var 37 370 søkere av produksjonstilskudd i 2019. Dette er en 

nedgang fra 38 107 jordbruksbedrifter i 2018. Norges Bondelag organiserer i dag om lag 60 % av de 

registrerte driftsenhetene i landet, slik at det fortsatt er et betydelig medlemspotensial blant 

uorganiserte bønder i Norge. Norges Bondelag vil fortsatt jobbe aktivt med medlemsverving framover. 

 

Konsernets eiendommer i Schweigaards gate 34 og Hollendergata 5 og 7 har en meget sentral 

plassering i Oslo sentrum. Det ble i løpet av 2018 laget et første utkast til Planprogram for 

eiendommene. I 2019 er det jobbet med en justert versjon, som nå er sendt Plan og Bygningsetaten for 

endelig behandling. Det forventes at planen oversendes til politisk behandling våren 2020, med mål 

om et endelig vedtak av ny reguleringsplanen i løpet av vinteren 2021. Det vil kunne gi grunnlag for å 

starte byggearbeider i 2022. En utbygging vil forgå i flere faser fram mot 2030, og vil kunne generere 

betydelig verdiøkning fra dagens nivå.  

 

Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og 

årsregnskapet og konsernregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetning. 

 

 

Styret takker samtlige ansatte for en utmerket jobb i 2019. 

 

 

Oslo, 25. mars 2019 

Styret i Norges Bondelag 

 

 

 

 

Bjørn Gimming    Lars Petter Bartnes   Frøydis Haugen 

1. nestleder    leder     2. nestleder 

 

 

 

 

Erling Aas - Eng   John-Erik Skjelnes Johansen  Merethe Sund 

 

 

 

 

Arne Elias Østerås   Ellen Krageberg   Bodhild Fjelltveit 

 

 

 

 

Nils Asle Dolmseth   Inger Johanne Brandsrud  Birte Usland 

 

 

 

 

 

Sigrid Hjørnegård 

generalsekretær 
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Til årsmøtet i  
Norges Bondelag 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Norges Bondelag sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 3 651 000 for 
selskapsregnskapet og et overskudd på kr 16 573 000 for konsernregnskapet, og etter vår mening: 

 er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter  
 gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 

Norges Bondelag per 31. desember 2019 og av foreningens resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

 gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til 
konsernet Norges Bondelag per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og 
kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge.  

Årsregnskapet består av: 
 selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap, og 

kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og  

 konsernregnskapet som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, 
men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 
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  Revisors beretning 2019 
Norges Bondelag 

 
 

 
 
Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne 
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er 
konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 

Hamar, 14. april 2020 
Sandberg Revisjon AS 
 
 
 
Amund Barmoen 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Amund Barmoen
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5993-4-520340
IP: 81.167.xxx.xxx
2020-04-14 20:03:13Z
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