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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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