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1  Lederen har ordet
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For oss er det viktig å få en forståelse av hvor lav 
lønnsomheten er i jordbruket. Heller ikke vi betaler 
regningene våre med godvilje. 

Jordbruksoppgjøret ble umulig å gjennomføre på 
tradisjonelt vis. Vi fikk forenkla forhandlinger med 
noe økninger på tilskudd og målpris. Politikk- 
utvikling og åpne diskusjoner ble det ikke 
anledning til slik situasjonen var. Det blir viktig for 
oss å få gjennomført forhandlingene på normalt vis 
i 2021.

I det store bildet ble sommeren god  
avlingsmessig. Spesielt kornhøsten ble bra. Men de 
største utfordringene våre ble arbeidskraft,  
smittevern og lønnsevne. Denne usikkerheten 
rundt arbeidskraft har gitt den planlagte satsin-
gen på grønt noen skudd for baugen. Vi ser nå at 
den usikkerheten gjør seg sterkt gjeldende også for 
vekstsesongen 2021. Coronautfordringene viste seg 
å bli langt mer langvarige enn vi kunne se for oss i 
mars.

2020 startet normalt, og lite ante vi om hva som 
lå foran oss. Vi jobbet med sammenslåingen av 
fylkeslagene våre og la mye arbeid i å profilere 
Innlandsbonden for å bygge en felles stolthet og 
identitet. 

Tradisjon tro ble det også i år en rovdyr- 
demonstrasjon mot at rovdyrforliket ikke blir fulgt 
opp, denne gangen på Bjørkelangen i Akershus. 
Det var godt oppmøte og mange gode appeller, 
MEN, dette er virkelig noe som burde være  
unødvendig. Oppfølging av stortingsvedtak burde 
være en selvfølge.

Klimakur 2030 kom flyvende inn som kunnskaps- 
grunnlag for Regjeringen med store tall og løs-
ninger på hvordan vi skulle kutte utslipp i  
velstands-Norge. Redusert kjøttproduksjon ble 
pekt på som en kvikk fix for å innfri Norges 
klimaforpliktelser. Vi i Bondelaget peker på andre 
løsninger i Landbrukets Klimaplan. Vi løser ikke 
klimaproblemene med å gjøre vårt kosthold mer og 
mer avhengig av importert mat. Matproduksjonen i 
Norge skal ikke endres, men det skal bedres.

I mars skulle vi gjennomføre vårt siste årsmøte 
og konstituere møte for Innlandet Bondelag, med 
gode diskusjoner og en sosial kveld. Fem dager før 
årsmøtet ble landet nedstengt, og årsmøtet måtte 
utsettes.

Fokuset nå ble beredskap, opprettholde mat-
produksjonen og sørge for å holde oss friske. 
Usikkerheten ble stor. Vi i jordbruket sto på for å le-
vere mat til befolkningen. Beredskap med tanke på 
arbeidskraft og tilgang på innsatsfaktorer fra andre 
land ble en stor oppgave for Bondelagets ansatte på 
hjemmekontor. 

For oss som jobber i fjøs og på jordet gikk arbeids-
hverdagen videre. Vi ble oppgradert til samfunns-
kritiske. Det kan vi jo sette pris på. Ja, vi bygger 
godvilje og forståelse av hvor viktig jordbruket er. 
Både mat og medisiner har blitt en del av  
beredskapsdebatten. Men, vi lever ikke av det. 



Sommeren viste oss med stor kraft at livet er 
brutalt. St.Hansaften omkom en av våre lokallags-
ledere i en arbeidsulykke. En slik ulykke setter dype 
spor hos oss alle som kjente han. Våre tanker er 
hos samboer, to små jenter samt hans foreldre. En 
måned senere var det en stor gardsbrann hos en 
annen av våre lokallagsledere. Mange griser om-
kom i brannen og fjøsene ble totalt nedbrent.  
Heldigvis gikk det ikke menneskeliv her.

 Disse hendelsene minner oss på hvor viktig det er 
at vi er der for hverandre. Det er en beredskap i at vi 
er mange yrkesbrødre og søstre som stiller opp for 
hverandre når noe alvorlig skjer.  

Denne sommeren ferierte nordmenn i eget land, og 
vi viste oss fram gjennom å sette opp rammer med 
#komhit #hilsenbonden. Her gjorde lokallagene og 
enkeltmedlemmer en stor jobb i Oppland.

Lokallagsaktiviteten har også lidd under 
restriksjonene, og det har vært vanskelig å samle 
folk. Likevel har mange av dere gjennomført 
mindre fysiske treff og brukt mer digitale løsninger. 
Vi bønder er jo ingen sinker på teknologi. Vi har tatt 
i bruk disse plattformene for å snakke sammen og 
bygge kunnskap. 

Utover høsten viste det seg at det utsatte 
fylkesårsmøtet og sammenslåingen til Innlandet 
Bondelag ikke ble mulig å gjennomføre som fysisk 
møte. 1. desember ble disse årsmøtene gjennomført 
digitalt. Vi fikk gjort våre historiske vedtak, et nytt 
styre ble valgt, og nå ser vi framover. 

Fylkeskontorene våre har laget flotte videoer og 
nettsaker der flere av våre medlemmer er godt 
presentert. Dette er et ledd i å bygge vår felles 
identitet som stolte matprodusenter i Matregion 
nummer 1-med smak av mangfold. Innlandet er 
størst på verdiskaping i jordbruket. Vi har mye å 
være stolte av med alle våre produksjoner og 
verdikjeder. Vår viktigste jobb som bønder 
framover er å fortsatt produsere mat på den jorda vi 
har. Bondelaget er vår plattform for å jobbe for ett 
lønnsomt og variert landbruk over hele landet. 

Tusen takk for den innsatsen dere har gjort i året 
som har gått. Både som matprodusenter og i 
bondelagsarbeidet. Jeg er ydmyk, stolt og glad 
over å ha fått den tilliten det er å få være deres 
fylkesleder de siste årene. 

Lykke til i året som kommer
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Les mer på Landkreditt.no eller ring oss på 23 00 08 00.

Bank og forsikring for landbruket

Ny bonde?

Les mer om dine medlemsfordeler på: Landkreditt.no/nb

Vi er spesialister på finansiering og forsikring for landbruket. Som medlem i Norges Bondelag kan du  
blant annet få Bondelagets  personforsikringer med svært gode dekninger til markedets beste priser.  
Ønsker du en gjennomgang? Ta kontakt for en bank- eller forsikringsprat.

Vi ønsker å gjøre etableringsfasen som bonde litt enklere.  
Derfor tilbyr vi nå Ny bonde-lån fra 1,99 %.

Spesialisten
på bank og

forsikring for
landbruk!



Robert Smelien,  
Oppland Bygdeungdomslag

1. varamedlem
Anders Formo, Sel og Vågå  
(1. vara fra 2019)

2. varamedlem 
Bjørn Magnus Tordhol  
(2. vara fra 2019)

3. varamedlem 
Kristian Bleken, Fåberg  
(3. vara fra 2017)

Alle verv fikk utvidet funksjonstid fram til utsatt 
årsmøte i desember 2020, og dermed er oversikten 
den samme som i 2019. 

Øvrige verv kan leses i årsmelding for 2019.
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2  Styret
Leder
Kristina Hegge, Biri (1. vara fra 2016, nestleder fra 
2017, leder fra 2018)

Nestleder
Anders Hole Fyksen, Gausdal (styremedlem fra 
2016, nestleder fra 2018)

Styremedlemmer
Bjørnhild Kihle, Østre Toten  
(styremedlem fra 2016)

Lars Egil Blekkerud, Gran  
(2. vara fra 2017,
styremedlem fra 2018)

Ole Kristian Oldre, Øystre Slidre  
(1. vara fra 2017, 2. vara fra 2018, styremedlem fra 
2019)

Borgny Sletten,  
Oppland Bygdekvinnelag

Styret i Oppland Bondelag 2020

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13948408-1583226468/MMA/Bilder%20fylker/Oppland/%C3%85rsm%C3%B8ter/2020/%C3%85rsmelding%20Oppland%202019%20FERDIG%203.%20mars.%20til%20web.pdf


3  Årsmøtet
Det siste ordinære årsmøte i Oppland Bondelag 
skulle vært avholdt 17. mars, og konstituering av 
Innlandet Bondelag skulle gjennomføres i  
etterkant av dette møtet. Koronasituasjonen satte 
en stopper for dette, styret vedtok å utsette møtet 
til 1.-2. desember. Koronasituasjonen gjorde det 
heller ikke i desember mulig å avholde et fysisk 
møte. Både årsmøte i Oppland Bondelag og  
konstituerende møte i Innlandet Bondelag ble 
avholdt på teams over en dag, 1. desember 2020. 
Årsmøtets ordfører og fylkesstyret var samlet på 
Scandic Lillehammer Hotell.

Møteleder var Trond Ellingsbø, Sel og Vågå.

Det ble registrert 88 stemmeberettigede ved møtets 
start. Til å underskrive protokollen ble valgt Olaf 
Espen, Gran og Tove Grethe Kolstad, Øystre Slidre.

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

• Historisk årsmøte, trist at vi ikke kan samles 
fysisk for å avslutte Oppland Bondelag og bygge 
Innlandet Bondelag

• Djupe spor med ulykka der vi mistet Lars Emil 
Ødegård - Tenk sikkerhet – livet er dyrebart

• Året har vært preget av mange avtaler
• Rovdyr: jerv, ulv og til og med villsvin
• Vi har levert på overbevisende vis i dette  

spesielle året
• Gode avlinger – det gleder et bondehjerte
• Trenger lønnsevne til å møte våre forpliktelser 
• Samfunnskritisk funksjon
• Digitale møter – på godt og vondt
• Sommerens trivelige aktivitet - #komhit – 

størst tetthet av rammer i Oppland
• Synliggjøring av Innlandsbonden – jeg er stolt 

fylkesleder – takk til de bønder som er filmet og 
alle dere andre

• Vi er mange, og vi er engasjerte
• Takk for at jeg har fått være leder for dere

Kristina Hegge med diplom til årets lokallag, Vang BondelagStyret i Oppland Bondelag 2020
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Under Generaldebatten hadde tre utsendinger  
ordet, med følgende innlegg:

• Usikkerhet rundt regionreformen: Bør vi ha 
penger på konto for en evt framtidig oppdeling 
av Innlandet Bondelag igjen.

• Hilsning fra Håvard Lindgaard for tida han har 
hatt i fylkesstyret, opplest av Robert Smelien

• Innlandet er et stort område, viktig å få til sam-
linger rundt om i Innlandet, kombinere  
fysiske og digitale møter – unngå  
sentralstyring

Vang Bondelag ble kåret til årets lokallag for 2020. 
Kåring av årets lokallag for 2019 skulle vært delt 
ut på årsmøtet i mars. Denne utmerkelsen gikk til 
Lunner Bondelag, og de fikk diplomet overrakt un-
der årsmøtet i lokallaget i oktober. For 2019 valgte 
også styret å berømme to andre lokallag: Vestre 
Toten for medlemsverving (sammen med Lunner) 
og Fåvang til «Årets influenser». 

Kristina Hegge holder sin siste  
tale som leder i Oppland Bondelag
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Sammen tar vi vare på 
det norske landbruket
I over 60 år har Norges Bondelag 
og Gjensidige jobbbet tett sammen for å 
forebygge skader og forsikre gårdene i 
landet vårt.

Som medlem av bondelaget får du gode rabatter på 
privatforsikringer, driftforsikringer og pensjon hos 
Gjensidige. Du får:

Ring Gjensidige på 915 03100 eller 
les mer på gjensidige.no/bondelaget

minst 20 % på alle privatforsikringer
20 - 40 % rabatt på landbruksforsikringer
god pris på pensjonsordninger
tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring
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4  Styrets og  
  organisasjonens arbeid

Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 46 
saker. Kun to møter kunne avholdes fysisk. Dette 
var møter før nedstengningen 12. mars.

Det har vært et spesielt år. Koronasitsuasjonen ga 
noen organisatoriske utfordringer, deriblant utsatt 
årsmøte og konstituering av Innlandet Bondelag. 
Fylkesstyret har gjennom 2020 jobbet tett sammen 
med Hedmark Bondelag, og flere av sakene som 
styret har behandlet er behandlet sammen med 
Hedmark.

Styrets uttalelser som er gjengitt her, er satt i  
kursiv. Alle uttalelser fra Oppland Bondelag er å  
finne på våre hjemmesider.

4.1  Næringspolitikk

Oppland Bondelag skal arbeide for at landbruk-
snæringa skal få best mulig rammevilkår.

4.1.1  Politisk arbeid

Oppland Bondelag holder jevnlig og god kontakt 
med politikerene gjennom året, både lokalt, på 
fylkesnivå og på Stortinget.
Året startet med at fylkesleder Kristina Hegge, 
sammen med kollega Elisabeth Gjems i Hedmark 
overvar Agenda Innlandet 2020 der de fikk et kort 
møte med statsminister Erna Solberg. Her overrak-
te de henne en pose poteter med hilsnen: «Kjære 
Erna. Snu blikket mot Innlandet. Her står vi klare 
til å bidra til morgendagens grønne verdiskaping. 
Det ligger uante muligheter i å utvikle produkter 
fra jorda, skogen og husdyra våre. Vi ber regjerin-
gen bidra med politikk og penger for å sette fart på 
grønn bioøkonomi.»

Sammen tar vi vare på 
det norske landbruket
I over 60 år har Norges Bondelag 
og Gjensidige jobbbet tett sammen for å 
forebygge skader og forsikre gårdene i 
landet vårt.

Som medlem av bondelaget får du gode rabatter på 
privatforsikringer, driftforsikringer og pensjon hos 
Gjensidige. Du får:

Ring Gjensidige på 915 03100 eller 
les mer på gjensidige.no/bondelaget

minst 20 % på alle privatforsikringer
20 - 40 % rabatt på landbruksforsikringer
god pris på pensjonsordninger
tilgang på Norges Bondelags Cyberforsikring

https://www.bondelaget.no/innlandet/om-oss/uttalelser/uttalelser-fra-oppland-bondelag-2020
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Fylkeslederne i Innlandet overrekker poteter til statsminister Erna Solberg

4.1.2  Jordbruksforhandlingene

Oppland Bondelag gjennomførte en grundig p 
rosess sammen med lokallagene i forkant av jord-
bruksforhandlingene gjennom regionmøtene i 
januar, uttalelser fra lokallagene, utvalgene og  
samarbeidende landbruksorganisasjoner. På 
grunnlag av dette utarbeidet styret høringsuttalelse 
under sitt styremøte i mars.

Oppland Bondelag prioriterte i sin uttalelse 
følgende:

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

Det er en stor utfordring å komme på offensiven i 
klimadebatten. Vi må få flere til å forstå at mat-
produksjon med bl.a. bruk av gras- og beiteareal og 
produksjon av rødt kjøtt ikke er problemet men en del 
av løsningen på klimautfordringene. 

Oppland Bondelag er bekymret for en del av utviklinga 
i landbruket, ikke minst den store reduksjonen vi har 
hatt i korndyrkinga de siste årene. Korndyrking er 
nøkkelen til selvforsyning og beredskap. Vi må sørge 
for å ha en produksjonsfordeling slik at vi produserer 
korn der det er naturgitte forhold for det. Oppland 
Bondelag mener det er avgjørende å styrke økonomien 
i korndyrkinga. 
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Det er nødvendig å sikre økonomien i mjølke- 
produksjonen for å beholde denne produksjonen over 
hele landet. 

Prioriteringene fra Oppland Bondelag: 
Styrke økonomien i kornproduksjon
• Styrke fraktordningene i landbruket
• Styrke økonomien på små og mellomstore bruk, 

blant annet gjennom virkemidler til fornying og 
vedlikehold av driftsapparat

• Stimulere til bedre utnyttelse av gras- og  
utmarksressurser

• Sikre produksjonsfordelingen og et aktivt landbruk 
over hele landet

Jordbruksforhandlingene ble også preget av koro-
nasituasjonen. Forhandlingsutvalget måtte forhan-
dle med staten digitalt, og forhandlingspartene ble 
enige om å gjennomføre forenklede forhandlinger 
for å få på plass det som var helt nødvendig.

Fylkesstyret hadde jevnlige telefonmøter med loka-
llaglederne underveis, og det tradisjonelle leder-
møtet etter forhandlingene måtte også foregå 

digitalt.  Her holdt 1. nestleder Bjørn Gimming 
orientering, og engasjerte tillitsvalgte ga tilbake-
meldinger til organisasjonen, både på ris og ros. 
I etterkant av de forenkla forhandlingene kom det 
en del kritikk mot forhandlingsdelegasjonen og 
lederen i Norges Bondelag – mer kritikk enn det 
som er vanlig etter jordbruksforhandlingene. Kri-
tikken gikk både på prosess, at næringa krevde for 
lite dette året da vi har sett hvor viktig det er med 
egen matproduksjon og da også kritikk mot resul-
tatet av forhandlingene. Samtidig opplevde vi også 
stor forståelse for prosessen og hvordan forhan-
dlingsutvalget har gjennomført forhandlingen fra 
andre deler av medlemsmassen, men dette har ikke 
kommet like godt fram.

Høsten 2020 arrangerte Lesja og Lesjaskog Bon-
delag og Dovre Bondelag medlemsmøte med tema 
jordbruksforhandlinger og økonomiske vilkår for 
bonden. Her var deler av fylkesstyret, org.sjef med. 
Fra Norges Bondelag holdt styremedlem Erling 
Aas-Eng og seniorrådgiver Anders Huus innlegg.

Bilde fra møtet på Lesja. Foto: Bjørnhild Vigerust



4.1.3  Andre næringspolitiske spørsmål

Næringspolitisk program i Norges Bondelag
Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok nytt næring-
spolitsk program for organisasjonen for de neste 
fire årene. På forhånd var det en omfattende 
prosess i utarbeidelsen av programforslaget, og 
Oppland Bondelag ga høringsinnspill i saken. Her 
ble det lagt vekt på at Norges Bondelag må være 
mer tydelige i sitt arbeid og sine uttalelser.

Arbeidskraftsituasjon for grøntnæringen
Som følge av koronasituasjonen, fikk næringa 
flere utfordringer. Mest prekært ble situasjonen 
for grønt- og bærprodusenter som er avhengig av 
utenlandsk arbeidskraft. Grensene ble stengt, og i 
vår og sommer ble det jobbet svært aktivt i alle ledd 
i organisasjonen i samarbeid med grøntnæringa for 
å gjøre det mulig å få inn arbeidstakere fra andre 
land. Samtidig innledet også fylkesleddet et 
samarbeid med NAV Innlandet om bruk av norske 
permitterte og arbeidsledige.
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Per Odd Gjestvang hadde gode erfaringer med å la utenlandsk arbeidskraft og norske studenter jobbe sammen.

I samarbeid med Norges Bondelag avholdt vi  
digitalt møte med grønt- og bærprodusenter i  
Oppland for å informere best mulig om arbeids-
kraftsituasjonen og tilgang på utenlandsk abeids-
kraft. Fra Norges Bondelag deltok advokat Jan 
Bangen og organisasjonssjef Astrid Solberg.

Melkekvoter
Oppland Bondelag ga innspill til Norges Bondelag 
på endringer av kvoteregelverket. Dette ble gjort 
etter en grundig prosess i lokallagene, både med 
diskusjon i regionmøtene og i innspill fra svært 
mange lokallag.



Konklusjonen i innspillet fra Oppland Bondelag:

Oppland Bondelag støtter anbefalingene i notatet fra 
Norges Bondelag:

• om å innføre forbud mot å leie ut kvote samtidig 
som en leier inn kvote. Bør bare gjelde nye avtaler. 
Må være mulig å søke om dispensasjon i en  
utbyggings-/utvidelsesfase da en må sikre seg 
kvote tidligere enn driftsapparatet er klart

• om å ikke gå videre med punktene 2-5 ut fra at to 
av tiltakene vil det ramme samdrifter / avslutte 
samdrifter så lenge vi ikke har aktivitetskrav eller 
kontrollerbare systemer for å dokumentere  
aktivitet. For de to andre foreslåtte tiltakene  
frarådes det å gå videre p.g.a. at det vil være for 
stor inngripen i privat eiendomsrett.

Selv om en i denne omgang ikke finner de gode løs-
ninger med tanke på reduksjon i volum og pris på 
kvoteleie, er Oppland Bondelag opptatt av at dette er 
en sak det må jobbes videre med. 

Lokallagene har spilt inn noen momenter som kan 
være aktuelt å ta med i det videre arbeidet med kvote-
ordningen og regelverket:  

• Avtale pristak på leie og salg av kvoter
• Utrede hvor mange samdrifter som er reelle aktive 

samdrifter og se hvordan en kan løse kvoteleie-
problematikken uten at det får uønskede kon-
sekvenser for disse samdriftene

• Er det mulig å følge aktivitetskrav i samdrift gjen-
nom utlønninger til medlemmene i samdrifta?

• Strengere kriterier for å bli godkjent som samdrift
• Fortsette å kreve salg til staten ved nye avtaler om 

utleie, 20-50% salg. (gjelder ikke forlengelse av 
eksisterende avtaler). Dette vil redusere interessen 
for utleie. 

• Økt pris på statlig oppkjøp (ser bort fra prisen ved 
den ekstraordinære utkjøpsrunden)

Per Odd Gjestvang hadde gode erfaringer med å la utenlandsk arbeidskraft og norske studenter jobbe sammen.
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Rovdyr
Oppland har også i år hatt en liten nedgang i antall 
omsøkt og erstattet sau på utmarksbeite. Ca 3400 
er søkt erstattet og av dem er ca 2000 innvilget. For 
oss her i rovviltregion 3 er det jerven som er den 
store skadegjøreren. Hele 64 % av vårt tap til-
skrives jerven. Bestandsmålet på jerv overoppfylles 
år etter år. Selv om tapstallene i snitt blir ganske 
bra, skjuler det enkeltbesetninger og enkelte be-
iteområder med helt opp i 30 % tap. Det er svært 
ofte de samme beiteområdene som rammes hardt 
år etter år. Lisensjakta på jerv oppleves som svært 
tidkrevende og utfordrende for de frivillige jegerne. 
Dette fungerer ikke slik det bør for å få tatt ut de 
jervene som må ut. Vi jobber for, og trenger abso-
lutt mer målretta og effektive uttak av jerv. 

Ulven har besøkt oss i år også. Vi har hatt noen 
akutte skadesituasjoner som har resultert i større 
tap til ulv i 2020 enn i 2019. Aldri har det blitt skutt 
så mye ulv i Innlandet som siste året. Rovdyrtrykket 
fra øst er så stort at vi opplever stadig nye dyr på 
vandring. Dette er en uholdbar situasjon for  
beitenæringa. Bondelaget og andre med felles mål 
bruker mye tid og ressurser for å prøve å få forvalt-
ninga til å følge opp Stortingets vedtatte 
bestandsmål. 

Etter jerven er gaupa den som har tatt mest sau hos 
oss. Den står for vel 20% av tapet til fredet rovvilt. 
I enkelte områder er den en svært plagsom gjest. 
Kongeørn har vi også over hele fylket. Den står for 
5% av tapet. Det er svært vanskelig å få dokumen-
tert tap til ørn, og enda vanskeligere å få felling.
Vi har et godt samarbeid med Oppland Bonde- og 
Småbrukerlag og Oppland Sau og Geit i rovdyr-
arbeidet. Bondelaget møter også fast på møtene 
hos Rovviltnemnda. Det er viktig for oss å ha god 
kontakt med politikerne i nemnda og sekretariatet 
hos Fylkesmannen.



• Vi må sikre oss at alle foreslåtte klimatiltakene 
godkjennes i landbrukets klimaregnskap.  

• Det må fokuseres på rådgiving og vi må først gripe 
tak i de gode tiltakene som vi vet kan hjelpe, f.eks. 
gjødsling, grøfting, bruken av husdyrgjødsel, fos-
silfritt.

• Det er viktig å samordne tiltak og ordlyd i Klima-
planen og Næringspolitisk program. Ordlyden og 
tiltakene i de to dokumentene må være gjenkjenn-
bare for at vi skal kunne framstå samlet og med 
tyngde både innad i næringa og mot stor- 
samfunnet. 

Vannforvaltning
Oppland Bondelag er representert i styret i Vass-
dragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. 

Oppland Bondelag er med i arbeidsgruppe i 
fylkeskommunen for oppfølging av Regional plan 
for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag.
Fylkesleder og organisasjonssjef har sammen med 
berørte grunneiere og jorurnalist i Nationen vært 
på befaring i Midt-Gudbrandsdal og sett på utsatte 

En viktig milepæl for oss i 2020 var jobben for å 
unngå ei upolitisk rovviltklagenemnd og beholde 
region 3 som egen forvaltningsregion. Det var et 
svært brutalt forslag ute med flere endringer i 
rovviltforvaltningen. Etter målrettet og god jobbing 
fra mange parter klarte vi å hindre mange av de 
store endringene som var foreslått der. Arbeidet for 
å fortsatt kunne bruke våre store utmarksarealer 
til matproduksjon er viktig for oss. For Oppland er 
verdiskapingen og bruken av utmarksbeite en svært 
viktig del av vårt ressursgrunnlag.

Klima
Landbrukets Klimaplan ble lagt fram i april. Her 
lanseres 10 satsingsområder for hvordan 
landbruket skal redusere klimagassutslippene med 
5 mill tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.
Fylkesleder Kristina Hegge skrev flere kronikker 
på temaet, og tillitsvalgte hadde tett kontakt med 
fylkespolitikere i saken.

I forkant av Landbrukets klimaplan, ga Oppland 
Bondelag innspill i saken. Her skrev vi blant annet:
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Gausdøler på demonstrasjon mot ulveforvaltning i januar 2020



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

Økologisk landbruk
Oppland Bondelag er representert i Rådet for 
Økologisk landbruk i Innlandet.  

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

flomområder i Gudbrandsdalslågen. Både her og i 
Etna er flomfaren stor hvert år, og lokalbefolknin-
gen og næringa har et stort ønske om å få tatt ut 
overskuddssmasse fra elveleiene.

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

Grunneierspørsmål

Jordvern
Oppland Bondelag er representert i arbeidsutvalgtet 
for Jordvernalliansen i Innladet. 

Flere lokallag har engasjert seg i saker om vegut-
bygging og reguleringsplaner der det foreslås ned-
bygging av dyrka mark, blant annet i Lillehammer 
og på Eina.

Oppland Bondelag ga uttalelse til Nasjonal 
Transportplan der vi skrev:

Oppland Bondelag støtter Eina Bondelags konklusjon 
om at Kutjern/Hennung-alternativet er det eneste  
fornuftig alternativet. Vi støtter også Eina Bondelags 
gode argumenter på hvorfor dette er beste alternativet. 
Vi vil poengtere at ett av de viktigste argumentene for 
å velge Kutjern/Hennung-alternativet, er at det ikke 
berører bebyggelse og dyrka mark, og at en dermed 
unngår nedbygging av areal for matproduksjon.   

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

Gjennom deltakelse i Landbruksforum og i 
rådgivende møter hos Fylkesmannen og Oppland 
Fylkeskommune, bidrar vi aktivt i utarbeidelse av 
strategier og oppfølging av disse. Styret har jevnlig 
diskusjon om de ulike strategiene. 
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Det er viktig å unngå nedbygging av dyrka 
mark når det finnes alternativer til ny trase for 
RV4 forbi Eina. Foto: Eina Bondelag
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4.2  Kommunikasjon og organisasjon

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

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

4.2.1  Politikerkontakt og samarbeid med
 andre organisasjoner

Fylkesstyremedlemmene har god kontakt med 
fylkespolitikere og Stortingspolitikere, og har god 
dialog med dem i saker som omhandler næringa 
vår.

Bio Valley
Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Oppland og 
Hedmark satte i gang et utviklingsprosjekt for å 
konkretisere Bioøkonomistrategien for Innlandet. 
De grønne næringene er helt sentrale for å skape 
vekst i Innlandet. Bondelaget er sammen med 
Landbruksråd Innlandet representert i styrings-
gruppa.
 

Landbruksråd Innlandet
Oppland Bondelag er med i Landbruksråd  
Innlandet – et samarbeidsorgan for faglag, bygde-
lag og samvirkeorganisasjoner i landbruket i  
Oppland og Hedmark, og fylkeskontoret er sekre-
tariat for rådet. Fylkesstyret deltok på digital  
årssamling sammen med andre regiontillitsvalgte 
og diskuterte temaet «tillitsvalgtrollen» i digitale 
grupperom.

4.2.2  Omdømmebygging, alliansebygging
 og rekruttering

Omdømmebygging
Lokallagene legger ned en stor og viktig jobb med 
omdømmebygging og alliansebygging på ulike 
måter. Dette gjelder overfor både politikere, barn 
og unge, befolkning ellers og tilreisende. Mange 
tradisjonelle møteplasser og aktiviteter måtte 
avlyses eller gjennomføres på andre måter i 2020. 
Men både fylkeslag og lokallag har vist stor krea-
tivitet på digitale flater i 2020.

Digital årssamling i Landbruksråd Innlandet
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Bonde-TV i mai med fokus på sau, lam og beiteslipp 
og i juli med fokus på setring/støling. 

Bildene (fra venstre) tatt av Jorunn Elise Veflen, Ole 
Kristian Oldre, Borgny Sletten og Turi Elise Kaus.

Åpen gård ble også gjennomført digitalt. Bonde-
lagene på Dovre, Eina, Jevnaker og Lunner delte 
fine videoer på facebook og ga god informasjon om 
bondens hverdag. 

Bildene (neste side) viser Bjørnhild og kuene på 
fjellbeite, ku med nyfødt kalv på Dovre, grasslått på 
Lunner og to kuer i god driv over beite på Eina.





Sommerkampanjen #komhit
Norges Bondelag lanserte på forsommeren 
kampanjen #komhit og oppfordret medlemmer til 
å sette opp rammer med teksten #komhit #hilsen-
bonden for å gi folk på tur i eget land et ramme-
perspektiv på kulturlandskapet og hva bonden 
bidrar med. Dette tente Opplandsbonden på, og vi 
var det fylkeslaget med flest rammer i kulturland-
skapet. Rammer og hilsner fra turister og  
fastboende var overveldende på sosiale medier.

Bildene er hentet fra lokallagenes bilder på 
Facebook og Instagram som er merket med 
emneknaggen #komhit. 

Bildecollage med omreisende ramme er laget av 
Borgny Sletten.
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Innlandsbonden
«Innlandet – matregion nummer 1 – med en smak 
av mangfold» er hovedparolen for Innlandet  
Bondelag. For å synliggjøre dette ble det laget en 
serie med artikler, bilder og filmer fra 8 bønder 

22

med 8 produksjoner i Innlandets 8 regioner. Disse 
ble presentert på nettsida og facebook i november, 
den sisten måneden før fylkeslagene våre ble slått 
sammen til Innlandet Bondelag.



Rekruttering
Partnerskapssamarbeidet som har fungert godt i 
Oppland fortsetter inn i Innlandet fylke, og  
Oppland Bondelag er representert i ulike grupper 
og utvalg sammen med Innlandet Fylkeskommune 
og Fylkesmannen i Innlandet med flere. Voksen-
agronom er fortsatt en viktig del av dette  
samarbeidet. Oppland Bondelag er representert i 
nasjonal styringsgruppe for digitalisering av  
voksenagronom.

Bondementor
Bondementor er et prosjekt som Norsk Landbruks-
rådgiving har på oppdrag fra avtalepartene i jord-
bruksforhandlingene. Etter søknad om deltakelse 
kobles ny bonde og en erfaren mentor. Oppland 
Bondelag er med i dette arbeidet.

Plast – til glede og besvær
Næringa vår er storforbruker av plast. En liten del 
av dette kommer på avveie, men sammen med rest-
en av plastforbruket i samfunnet, blir det et foru-
rensningsproblem. Flere lokallag har gjort en stor 
innsats for å rydde opp, også i år der mye aktivitet 
som samler folk har blitt avlyst.

Psykisk helse og HMS
Prosjektet Trygg Bonde bla i gangsatt i 2020. Det 
er Norsk Landbruksrådgiving Innlandet som leder 
prosjektet der Oppland Bondelag ble representert i 
styringsgruppa. Prosjektet er treårig og bygger på 
forprosjektet som ble igangsatt etter påtrykk fra 
Sør-Fron Bondelag.
Prosjektet ble presentert i forbindelse med et 
innslag på Østnytt. Reportasjen handlet om prob-
lemer en svinebonde kom opp i etter sjukdom på 
grisen i Valdres.

Sommeren 2020 mistet lederen i Fåberg Bondelag, 
Lars Emil Ødegård livet i en arbeidsulykke. Han ble 
minnet med stillhet under årsmøtet i desember.

Noen uker senere opplevde leder i Øyer Tretten 
Bondelag gardsbrann da to driftsbygninger brant 
ned på garden Wasrud på Tretten.

4.2.3  Drift av organisasjonen

Medlemsverving og medlemsservice
Jobben med å ta vare på eksisterende medlemmer 
og verve nye er en viktig jobb. I 2020* hadde vi en 
netto nedgang på 56 medlemmer.
*fram til 1. desember da vi ble slått sammen til Inn-
landet Bondelag.

Kontoret følger opp medlemsregisteret i forhold til 
inn- og utmelding, endringer i kontingentberegn-
ing med mer. ”Mine sider” på nettet er videreut-
viklet, og her har lokale tillitsvalgte tilgang til blant 
annet medlemslister.

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

Kommunikasjon med tillitsvalgte
E-poster, sms-meldinger, telefoner og Face-
book-dialog brukes hyppig mellom fylkeskontor, 
fylkesstyret, lokallagstillitsvalgte og andre 
tillitsvalgte.
Lokallagstillitsvalgte  bruker ”mine sider” på 
hjemmesida til å sende ut sms-meldinger og e-
poster, mens fylkeskontoret bistår i dette arbeidet.

Fylkeslagets hjemmeside www.bondelaget.no/
oppland, facebooksida og instagram blir brukt 
som informasjonskanal ut til både tillitsvalgte og 
medlemmene. 

4.2.4 Møter i medlemsorganisasjonen

Regionmøter
Regionmøtene i januar fokuserte på jordbruks-
forhandlingene og næringspolitisk program for 
Norges Bondelag samt nytt regelverk for kvoteleie, 
beredskap og organisasjonsarbeid i lokallagene. 
Valgkomiteen brukte møtene til å få innspill i sitt 
arbeid fram mot innstilling til årsmøtet. Til sam-
men deltok ca 90 tillitsvalgte på regionmøter. 
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I desember ble det avholdt møte for nye lokallag-
sledere, denne gangen fra både Oppland og Hed-
mark. Møtet ble holdt på Lillehammer, men en 
gruppe med lokallagsledere fra nord-Østerdalen 
deltok via skype/teams. Organisajonssjefene i 
Oppland og Hedmark var ansvarlig for møtet sam-
men med Kristina Hegge. Anders Huus fra Norges 
Bondelag holdt kortkurs i landbrukspolitikk.

Årsmøtet ble utsatt og gjennomført 1. desember.  
Se kapittel 3.

Ledermøte etter jordbruksforhandlingene
Det tradisjonelle ledermøtet etter forhandlingene 
ble i år avholdt digitalt 5. mai. 1. nestleder i Norges 
Bondelag, Bjørn Gimming, orienterte om forhan-
dlingene, de vurderinger forhandlingsutvalget 
gjorde underveis og forhandlingsresultatet. 

Ledermøtet i november ble avlyst pga koronasitu-
asjonen.

Årsmøter i lokallagene
Lokallagsårsmøtene er en viktig møteplass 
som fylkesstyret prioriterer høyt. Fylkesstyrets 
medlemmer eller administrasjon deltok på de fleste 
av årsmøtene. På noen årsmøter deltok represent-
ant fra dylkeslaget digitalt.

4.2.6. Kurs

Eierskiftekurs
Oppland og Hedmark planla tre felles kurs i 
2020/2021 og fordelte disse over tre ulike steder i 
Innlandet; et i september på Dombås, et i oktober/
november på Gjøvik og et i februar 2021 på Elverum. 
Det var knyttet stor spenning til gjennomføringen 
av kursene, men de to første kursene ble gjennom-
ført som planlagt. Det planlagte kurset i februar 
2021 ble utsatt til høsten.
Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen var 
kursholdere, også i år, og 76 deltakere har gjen-
nomført kursene.

Kurs for regnskapsførere .
Norges Bondelag har avtale med 30 regnskapskon-
tor i Oppland. Gjennom denne avtalen får regnska-
pskontorene løpende oppdateringer omkring ak-
tuelle regnskaps- og skattespørsmål i landbruket. 
Oppland Bondelag var praktisk tilrettelegger og 
Norges Bondelag faglig ansvarlig  for to-dagers 
kurs for regnskapsførere i starten av november. Der 
deltok 53 regnskapsførere.

Pga koronasituasjone, så arrangerte Norges  
Bondelag to digitale livestream digitalt skttekurs, 
med i alt 720 deltagere. 

4.2.7 Utvalg

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

Utvalgene ga innspill til styret foran jordbruks-
forhandlingene.

4.2.8 Diverse samarbeid

Samarbeidende regnskapskontor
Se kurs

Samarbeidende advokater
Norges Bondelag har samarbeidsavtale med føl-
gende advokatkontor i Oppland:
• Advokatfirmaet Thallaug Ans, Lillehammer
• Advokatene Kåre Lund, Vågå
• Advokatene Buttingsrud & Co, Jevnaker/ 

Hønefoss

24



5  Medlemsoversikt
5.0 Medlemsoversikt

Lokallag 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 30.11.2020 Endring
Fåberg 262 266 255 255 255 261 255 253 248 -5
Vardal 149 148 153 159 168 186 178 170 171 1
Biri 157 155 152 148 144 142 148 145 145 0
Snertingdal 130 130 131 133 135 138 137 136 134 -2
Dovre 123 118 123 126 125 128 129 126 127 1
Lesja 207 211 205
Lesja og Lesjaskog 293 288 286 292 283 282 -1
Lesjaskog 80 82 82
Skjåk 94 95 98 96 95 96 93 88 88 0
Lom 100 99 96 103 106 111 109 106 106 0
Sel - Vågå 250 257 274 279 286 279 275 275 264 -11
N.Fron 171 165 171 171 176 174 170 161 158 -3
Kvikne 40 40 37 36 35 35 37 36 35 -1
Sør Fron 160 160 166 161 162 171 165 164 170 6
Ringebu 122 123 126 126 122 124 122 126 125 -1
Fåvang 209 214 219 216 213 212 209 208 201 -7
Øyer-Tretten 254 257 252 249 249 248 239 232 234 2
Gausdal 311 306 316 322 320 314 310 312 315 3
Ø. Toten 336 342 346 346 350 356 336 323 310 -13
Kolbu 207 206 205 202 202 204 206 203 204 1
V. Toten 197 198 206 211 204 210 206 217 214 -3
Eina 116 110 110 106 106 105 107 107 106 -1
Jevnaker 129 121 121 121 121 125 123 125 123 -2
Lunner 181 181 175 172 171 171 173 184 180 -4
Gran 248 256 262 255 258 255 260 260 257 -3
Brandbu 230 226 221 227 226 231 231 223 218 -5
S. Land 139 136 142 141 145 145 146 146 145 -1
N. Land 98 95 99 106 107 111 114 109 111 2
Torpa 128 128 129 118 119 120 119 122 120 -2
S. Aurdal 119 124 117 115 121 126 126 129 122 -7
Etnedal 39 40 43 44 43 42 41 42 42 0
N. Aurdal 142 146 152 155 158 165 164 164 158 -6
V. Slidre 117 119 116 114 113 116 113 112 112 0
Ø. Slidre 144 144 145 139 138 144 142 143 143 0
Vang 106 109 112 106 107 115 114 115 121 6
Totalt 5495 5507 5557 5551 5568 5646 5589 5545 5489 -56
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Regnskap for Oppland Bondelag 2020 Budsjett Regnskap
2020 2020

Driftsinntekter
Rammebevilgning fra Norges Bondelag 1 228 000 1 228 000
Refusjo Norges Bondelag  - Aktive Lag 398 000 391 608
Andre inntekter og refusjoner for kurs og seminarer 1) 215 000 300 750
Årsmelding 10 000 14 700
Sum 1 851 000 1 935 058

Driftsutgifter
Generelt 671
Fylkesleder 350 000 323 180
Opplæring tillitsvalgte 17 500 18 335
Styret 340 000 284 873
Årsmøte 325 000 139 510
Årsmelding 10 000 3 770
Årsmøte Norges Bondelag 7 500 0
Ledermøter 135 000 0
Regionmøter 35 000 31 558
Aktive lokallag 390 000 391 000
Valgkomite 45 000 35 717
Kornutvalg 10 000 510
Regionmøter 10 000 11 729
Jordvernarbeid 15 000 0
Medlemsmøter - temamøter 10 000 0
Vervetiltak 8 000 0
Eierskiftekurs 135 000 233 049
Politisk arbeid / -kontakt 10 000 0
Utadrettet aktivitet - representasjon 2 500 2 900
Støtte /medlemskap / kontingenter andre organisasjoner 12 500 23 000
Sum 1 868 000 1 499 802

Sum driftsinntekter 1 851 000 1 935 058
Sum driftsutgifter 1 868 000 1 499 802
Driftsresultet -17 000 435 256
Finansinntekter 15 000 25 533
Årsresultat -2 000 460 789

Noter - regnskapet 2020
1) Andre inntekter og refusjoner
a) Inntekter eierskiftekurs 225 750
b) Refusjon Landbruksråd Innlandet 75 000
Sum 300 750

Egenkapital pr. 31.12.20 1 722 758
Egenkapital pr. 31.12.19 1 261 969
Egenkapital pr. 31.12.18 1 472 487
Egenkapital pr. 31.12.17 1 415 784
Egenkapital pr. 31.12.16 1 520 675

6  Regnskap for Oppland
  Bondelag 2020 
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  Egenkapital 01.01.2020 1 261 969       
  Årets resultat 460 790          
Sum Fordringer -                 Egenkapital 31.12.2020 1 722 759       

Bank 1 841 513     Kursinntekter feb 2021 118 754          
Sum Bank 1 841 513     Sum Gjeld 118 754          

  

Sum Eiendeler 1 841 513     Sum Gjeld og Egenkapital 1 841 513       

Balanse Oppland Bondelag 31.12.2020

Eiendeler Gjeld og Egenkapital

27TINE Medlemssenter 51 37 15 00 
medlem.tine.no

10  gode grunner til å være TINE-medlem
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Et samvirke som jobber for at du 
som eier får best mulig resultat av 
din melkeproduksjon.

Delta aktivt i produsentlagets 
faglige og sosiale aktiviteter.

Sikre deg tilgang til markedet og 
kraft videre i verdikjeden fra bås 
til bord.

Bidra i god eierstyring av en  
stor virksomhet.

TINE-samvirket sikrer deg høyest 
mulig råvarepris.

20 øre per liter de første 
12 mnd. og rabatt på rådgiving.

Ta del i verdiskapningen når  
råvaren foredles.

Nyttige styringsverktøy for 
din melkeproduksjon.

Tilgang til profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov og mål.

Ta del i TINEs eget nettverk 
for unge bønder.
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Navn Adresse Mobil e-post 

Kristina Hegge, leder 2836 Biri 957 39 496 Kristina.hegge@gmail.com 

Anders Hole Fyksen, 
nestleder 

2651 Ø. Gausdal 971 42 090 Anders.fyksen@gmail.com 

Bjørnhild Kihle 2848 Skreia 480 38 536 jewikih@online.no 

Ole Kristian Oldre 2940 Heggernes 905 66 410 okoldre@gmail.com 

Lars Egil Blekkerud 2750 Gran 926 38 443 laegil@online.no 

Borgny Skansen Sletten 
(OBK) 

2640 Vinstra 905 68 205 lysaakergard@gmail.com 

Håvard Lindgaard (OBU) 2840 Reinsvoll 481 41 151 haavardlindgaard@hotmail.com 

Anders Formo (1. vara) 2672 Sel 922 00 520 post@formoseter.no 

Bjørn Magnus Tordhol (2. 
vara) 

2666 Lora 900 87 235 bjtordho@bbnett.no 

Kristian Bleken (3. vara) 2625 Fåberg 474 52 262 kbleken@gmail.com 

7  Styret i Oppland
  Bondelag 2020
7.1 Styret i Oppland Bondelag 2020
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7.2 LEDERE I LOKALLAGA 2020 - 2021
Lokallag Etternavn Fornavn Postnr Poststed Mobil E-Post
Fåberg Bondelag Jensvoll Ole Kristian 2608 LILLEHAMMER 48170851 olekjens@online.no
Vardal Bondelag Nummedal Margunn 2822 BYBRUA 45608058 mnumme@online.no
Biri Bondelag Stumlien Maren Moseng 2837 BIRISTRAND 97583446 maren.stumlien@nortura.no
Snertingdal Bondelag Hoff Dorthe Bjørnstad 2838 SNERTINGDAL 95709101 dorthe.b.hoff@gmail.com
Dovre Bondelag Vigerust Bjørnhild 2662 DOVRE 48246123 bvigerust@gmail.com
Lesja og Lesjaskog Manger Arne 2665 LESJA 41511556 mangerarne@gmail.com
Skjåk Bondelag Holø Ivar 2690 SKJÅK 90147741 ivar.98@hotmail.com
Lom Bondelag Grjotheim Bjørn Sverre 2686 LOM 90951561 bsgmaskin@hotmail.no
Sel og Vågå Bondelag Gutubø Berit Anette 2680 VÅGÅ 90970675 gutuboe@online.no
Nord-Fron Bondelag Dypdalen Marthe 2640 VINSTRA 91548144 mdypdalen@yahoo.no
Kvikne Bondelag Sylte Ola Masseng 2640 VINSTRA 91718012 ola.m.sylte@hotmail.com
Sør-Fron Bondelag Aanekre Marita 2647 SØR-FRON 90510068 marita@aanekre.no
Ringebu Bondelag Nordrum Øyvind 2630 RINGEBU 97006116 ynordrum@gmail.com
Fåvang Bondelag Tromsnes Jostein L. 2634 FÅVANG 97789001 jl-troms@online.no
Øyer-Tretten Bondelag Orrestad Audun 2636 ØYER 99006809 audun.orrestad@gmail.com
Gausdal Bondelag Forseth Sondre 2653 VESTRE GAUSDAL 97694322 sondre.forseth@gmail.com
Østre Toten Bondelag Aas Per-Anton 2848 SKREIA 93455048 pe-antaa@online.no
Kolbu Bondelag Skaug Magnar 2847 KOLBU 46879991 magnar_skaug@hotmail.com
Vestre Toten Bondelag Stangjordet Jonas 2846 BØVERBRU 97116470 stangjordetgaard@hotmail.com
Eina Bondelag Amlie Erlend 2843 EINA 91395861 iamlie@online.no
Jevnaker Bondelag Wårum Eivind 3520 JEVNAKER 99734283 a.waarum@hotmail.com
Lunner Bondelag Skau Eldrid Kjernli 2742 GRUA 97653301 eldridskau@gmail.com
Gran Bondelag Espen Olaf 2750 GRAN 90542205 oespen@online.no
Brandbu Bondelag Østen Kari Sofie A. 2770 JAREN 97507002 kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no
Søndre Land Bondelag Sandvik Sven 2860 HOV 90500657 perstua@online.no
Nordre Land Bondelag Tønderum Harald 2870 DOKKA 91114084 harald_toenderum@online.no
Torpa Bondelag Skjærstein Ida Marie 2880 NORD-TORPA 91918087 imskjaerstein@hotmail.com
Sør-Aurdal Bondelag Fønhus Arne Evjen 2930 BAGN 98435928 arne@fonhus.net
Etnedal Bondelag Bergsbakken Arve 2890 ETNEDAL 97168015 abergsba@bbnett.no
Nord-Aurdal Bondelag Brendlien Anders 2901 FAGERNES 47375939 brendlienskog@hotmail.no
Vestre Slidre Bondelag Bakke Ola 2973 RYFOSS 91887294 okbakke@online.no
Øystre Slidre Bondelag Kolstad Tove Grete 2943 ROGNE 90051628 norofur@frisurf.no
Vang Bondelag Belsheim Gunnar 2975 VANG I VALDRES 97474248 gunnar.belsheim@gmail.com

7.2 Ledere i lokallaga 2020-2021
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8  Fylkeskontoret

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

Ansatte i 2020:
• Ola Råbøl: Organisasjonssjef
• Astrid Simengård: Rådgiver i 80% stilling 
• Jorunn Løvdal: Førstekonsulent 

I tillegg til de organisasjonene som er nevnt her, 
har kontoret sekretærfunksjonene for:
• Landbruksråd Innlandet, et samarbeidsråd 

for samvirkeorganisasjoner, faglag, Bygde-
ungdomslag og Bygdekvinnelag i Hedmark og 
Oppland.

Denne gjengen utgjør arbeidsstokken til Innlandet 
Bondelag. Bildet er tatt på Formokampen.
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