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Årsmelding 2020 
 

Seks dager før landet stengte ned med svært inngripende koronatiltak, var 170 deltakere samlet på Alexandra 
Hotell i Molde 6. mars til den årlige næringskonforansen for landbruket i Møre og Romsdal (Foto: Arild Erlien) 
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Fylkesstyret 2020/2021 
Konrad Kongshaug, Averøy   fylkesleder  fra 2019 (2.vara fra 2018) 
Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta nestleder  fra 2019 (styremedlem fra 2016) 
Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika styremedlem  fra 2019 
Petter Melchior, Fjord  styremedlem  fra 2015 (2. vara fra 2011 og 3.vara fra 2010) 
Anna Håland Berget, Rauma  styremedlem  fra 2020 (2. vara fra 2019, 3. vara fra 2018) 
Liv Borghild Hildre, Vestnes  nestleder Bygdekvinnelaget 
Tor Olav Hanset, Molde   styremedlem Bygdeungdomslaget 
 

Vararepresentanter til styret: 
1 vara: Audun Skjervøy, Fjord  – valgt 2020 – møter fast 
2 vara: Ole Henrik Rindli, Molde  – valgt 2020 (3. vara fra 2019) 
3 vara: Kristine Blindheim, Giske  – valgt 2020 
 

Utsendinger til årsmøtet i NB 2020: 
1. Petter Melchior, Fjord  (2019/2020) Møtt 
2. Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika (2019/2020) Møtt 
3. Audun Skjervøy, Fjord  (2019/2020) Møtt 
4. Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (2020/2021) Møtt 
5. Anna Håland Berget, Rauma (2020/2021) Møtt 
 

Varautsendinger til årsmøtet NB for 1 år: 
1. Ole Henrik Rindli, Molde 
2. Kristine Blindheim, Giske 
3. Erik Olufsen, Aure 
4. Ørjan Stenerud, Giske 
5. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag 
 
 

Ordfører i årsmøtet: 
Ordfører: Oddvar Mikkelsen, Surnadal – valgt 2019 
 

Valnemnd 
Per Kristian Gjerde, Stranda (leder) (2019/2020/2021) 
Svein Skar, Aure    (2019/2020/2021) 
Sivert Mauset, Surnadal (nestleder) (2020/2021/2022) 
Birgit Oline Kjerstad, Ålesund  (2020/2021/2022) 
Solrunn Hol, Hustadvika   (2021/2022/2023) 

Varamedlemmer for 1 år:  
1. Grete Misfjord, Vestnes 
2. Odd Harald Solheim, Smøla 
3. Hege Eline Slåttelid, Volda 

Utvalg, talspersoner og tillitsvalgte 2019/2020: 
 

Arbeidsutvalet/Mediautvalet: 

• Leiar, nestleiar, org sjef 

Ordførar i årsmøtet Norges Bondelag 
(t.o.m. september 2020)  

• Arne Magnus Aasen  

3. vara styret Norges Bondelag  
(t.o.m. september 2020)  

• Audun Skjervøy 

Representantskapet Norges Bondelag  

• Leiar vara nestleiar 

Kornutvalget Norges Bondelag  
(2019-2021)  

• Oddvar Mikkelsen 

Landbruksselskapet M&R:  

• Leiar vara nestleiar 

Regionalt partnerskap landbruk M&R 

• Leiar, org sjef 

Grøntsektoren – talsperson  

• Audun Skjervøy,  

• vara Ole Sigbjørn Iversen 

Bygdekvinnelaget: 

• Hilde Kjersem Kolberg 

Bygdeungdomslaget: 

• Ole Henrik Rindli 

Rovdyrtalsperson (t.o.m. 23. sept)  

• Odd Bjarne Bjørdal 

Rovdyrtalsperson (f.o.m. 23. sept) 

• Anna Håland Berget 

Fagteam rovvilt BondelagaMidtNorge 

• Odd Bjarne Bjørdal, Atle Frantsen 

Jordvern Møre og Romsdal - styret  

• Atle Frantzen 

Skuleutvalet Gjermundnes  
landbruksskule: 

• Anna Håland Berget, vara org-sjef 

Den Norske Matfestivalen, Ålesund: 

• Petter Melchior 

Samarbeidsutval Gjensidige: 

• Leiar, org sjef 

Distriktsrådet HV 11: 

• Per Devold, Rauma 

• vara: Ole-Ivar Sognnes (Sogn - Fj) 

4 H – årsmøtet: 

• Hilde Kjersem Kolberg 

Inn på Tunet: 

• Anna Håland Berget 

Rådgivende utvalg for  
verneområdestyret i Trollheimen: 

• Oddvar Mikkelsen (repr. for  
Bondelagene i M&R og Tr.lag) 

• Vara: Hugo Pedersen 

Faglig rådgivende utvalg for  
Reinheimen: 

• Fridjon Døving.  

• Vara: Geir Arne Myren. 

Faglig rådgivende utvalg for  
Geiranger-Herdalen 

• Karl Inge Lilleås 

• Vara: Petter Melchior 

Midt-Norsk Landbruksråd  
(nestleder fra okt 2019) 

• Hilde Kjersem Kolberg 

Styringsgruppe for kompetansenett-
verk lokalmat i Midt-Norge 

• Hilde Kjersem Kolberg  
      (vara for Trøndelag Bondelag) 
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Koronaåret 2020 
Møre og Romsdal Bondelag og Sogn og Fjordane 
Bondelag var de to fylkeslagene i Norges Bondelag 
som rakk å avvikle fysisk fylkesårsmøte før landet 
stengte ned 12. mars med svært inngripende tiltak. 
6. og 7. mars var vi samlet på Alexandra Hotell i 
Molde til landbrukskonferanse med 170 deltakere og 
fylkesårsmøte med 67 deltakere. 

Deretter ble organisasjonsarbeidet preget av ned-
stenging med nesten ingen fysiske møter før langt 
utpå høsten. Temadag eierskifte med 75 deltakere 
og FARM landbrukskonferanse i Giske med 50 delta-
kere i oktober var de eneste større arrangementene 
vi fikk gjennomført før landet igjen ble nedstengt i 
begynnelsen av november. 

Fysiske aktiviteter i november som ledermøtet i Ør-
sta og årlig skattekurs måtte avlyses, likeså Åpen 
Gard i august, Dyregod i september, vårkampanje for 
lokallagene foran jordbruksforhandlingene og års-
møtet i Norges Bondelag. 

Heldigvis fikk vi gjennomført fysiske lokallagsårsmø-
ter i oktober, men ellers merket vi mindre aktivitet i 

 
«Koronavennlig avstand» for 75 deltakere på tema-
dag eierskifte på Alexandra Hotell i Molde 24. okto-

ber, ei uke før landet ble koronanedstengt igjen. 
 
 

alle lokallag. Det var stor usikkerhet for å delta på 
fysiske møter ut fra smittesituasjon, smitteverntiltak 
og å begrense sosial kontakt/antall nærkontakter. 

I den ekstraordinære situasjonen landet var inne i, 
var det heller ikke mulig å gjennomføre tradisjonelle 
jordbruksforhandlinger våren 2020. 

 
 

Fylkesårsmøtet 6. og 7. mars. Fra Norges Bondelag møtte nestleder Bodhild Fjelltveit (nederst t.v. foran) (Foto: Arild Erlien) 
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Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 6. mars samla 170 deltakarar på Alexandra Hotell (Foto: Arild Erlien) 
 

1. Fylkesårsmøtet 2020 
vart halde fredag 6. og laurdag 7. mars 2020 på Alex-
andra Hotell, Molde 
I framkant og som ein del av fylkesårsmøtet var det fredag 
6. mars kl. 10.00 – 16.00 næringskonferanse med tema 
levedyktig landbruk med 170 deltakarar i Bankettsalen på 
Scandic Alexandra Hotell.  
     Denne årlege møteplassen der heile landbruket i Møre 
og Romsdal samlast til dialog og inspirasjon er eit samar-
beid mellom Bondelaget, Småbrukarlaget og Fylkesmannen, 
og inngår som ein del av faglaga sine fylkesårsmøter. 
     Felleskostnader til konferansen er dekka av Landbruks-
selskapet i Møre og Romsdal. 
     Konferansen samla bønder, rådgjevarar, forvaltning, 
politikarar, frå fylkesmannen, organisasjonar, rekneskaps-
kontor, bankar, jordbrukssjefar, landbrukskontora og andre 
som har eit varmt hjerte for norsk landbruk.  
(Sjå omtale av tema og foredragshaldarar på side 20 - 21) 
 

Årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag vart halde fredag 6. 
mars kl. 17.00 – 18.30, og laurdag 7. mars kl 09.00 – 14.00. 
 

På årsmøtet møtte det i alt 49 personar med røysterett, av 
desse 38 utsendingar frå 29 lokallag, ordførar i årsmøtet 
Oddvar Mikkelsen, ein utsending til årsmøtet i Norges Bon-
delag, 5 i fylkesstyret, 2 frå M&R Bygdekvinnelag og 2 frå 
M&R Bygdeungdomslag. 
     Totalt deltok det 67 personar på årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag. Inviterte gjestar og påmeldte utan 
stemmerett var styremedlem i Norges Bondelag, Bodhild 
Fjelltveit, æresmedlemane Guttorm Kjelsvik, Vestnes og 
Gunnar Wentzel, Molde, kandidat til 3. vara Kristine Blind-
heim, Giske, 2 frå valnemnda som ikkje var utsendingar til 
årsmøtet og 4 frå fylkeskontoret. Vidare deltok nestleiar i 
Sykkylven Bondelag, eit styremedlem i Hustadvika Bonde-
lag, eit medlem i Giske Bondelag, styremedlem i Felleskjø-
pet Agri, Wenche Ytterli, Rauma, medlem i eigarutval Tine 

Midt, Nina Vangen Ranøien, Orkdal, konsernstyremedlem i 
Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, Aure, styreleiar i Landbruk 
Nordvest, Inge Martin Karlsvik, Hustadvika og fylkesleiar i 
Sau og geit, Rinald Slemmen, Hustadvika. 
     Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte frå sam-
arbeidande organisasjonar var også blant dei 170 deltaka-
rane som berre deltok på konferansen på dagtid fredag. 
 

Fredag 7. mars kl 17.00-18.30 godkjente årsmøtet års-
melding 2019, rekneskap 2019, arbeids- og tiltaksplan for 
2020/2021 og budsjett 2020. 
     Årsmøtet vedtok at fylkeslaget nyttar Norges Bondelag 
sine satsar for reise og diett samt for møtegodtgjersle til 
fylkesstyret, og til tillitsvalde medlemer i utval som er opp-
nemnt av fylkeslaget og talspersonar som opptrer på vegne 
av fylkeslaget. 
     Årsmøtet vedtok at nestleiar i fylkesstyret får utbetalt 15 
prosent av fylkesleiars årlege godtgjersle. 
 

Årsmøtet laurdag 7. mars vart opna med fylkesleiars tale 
ved Konrad Kongshaug og årsmøtetale ved styremedlem i 
Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit, Hordaland, om aktuel-
le faglege- og organisasjonsmessige utfordringar og muleg-
heiter for Bondelaget, og påfølgande generaldebatt. 
 

Årsmøtet vedtok å sende ut ein uttale: 

UTTALE: Når bonden skal ha barn  
Norsk landbruk trenger økt rekruttering og flere kvinnelige 
bønder. Da kan det ikke være slik at bondeyrket er vanskelig 
å kombinere med graviditet og fødsel.   
     Årsmøtet i M&R Bondelag mener dagens velferdsordning 
i forbindelse med svangerskap og fødsel er komplisert og 
mangelfull. Hovedproblemet med dagens ordning er at 
bønder som har lønnet arbeid utenfor gården får redusert 
utbetalingen som skal dekke kostnader til avløser. Dette 
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kan bli økonomisk krevende for bonden, for husdyr og plan-
ter trenger stell uansett om bonden har andre inntekter.  
     Lang saksbehandlingstid hos NAV er også en utfordring. 
Det kan være likviditetsmessig krevende å forskuttere lønn 
til en avløser over lang tid i påvente av svar fra NAV. Videre 
er det krevende for mange at retten til tilskudd faller bort 
dersom partner tar jobben som avløser. Mange gårdsbruk 
har mye komplisert teknisk utstyr og mange dyr, og det 
krever svært mye kompetanse å være avløser. Det er stadig 
færre som har denne type kompetanse, og i enkelte bygder 
er det vanskelig å finne noen som kan gjøre jobben. Enkelte 
bønder er helt eller delvis avhengig av at partneren trør til 
og gjør jobben. For jobben må gjøres. Årsmøtet i Møre og 
Romsdal Bondelag mener det er urimelig at dette skal føre 
til bortfall av tilskudd. I tillegg er dagens satser til avløsning 
lavere enn reelle utgifter.  
     Slik kan vi ikke ha det. Dette fremmer ikke lysten til å 
drive gård for hverken unge kvinner eller menn. Dagens 
regelverk er komplisert og ressurskrevende – både for NAV, 
landbruksforvaltningen og bonden. Her må det endring til. 
En selvutnevnt gruppe i regi av Møre og Romsdal Bondelag 
har jobbet seg grundig gjennom regelverk og problemstil-
linger knyttet til dagens velferdsordning i landbruket, og 
det er skrevet et dokument med endringsforslag som sen-
des Norges Bondelag som innspill til årets jordbruksfor-
handlinger. Forhåpentligvis kan dette bidra til betydelig 
forbedring og flere gravide kvinnelige bønder. 
 

Val 
Til fylkesstyret var det attval av Konrad Kongshaug, Averøy, 
som fylkesleiar og Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, som nestleiar 
og styremedlem.  
     Anna Håland Berget, Rauma, vart nytt styremedlem 
etter Vegard Smenes, Averøy, som ikkje stilte til attval.  
     Styremedlemmene Petter Melchior, Fjord og Hilde Kjer-
sem Kolberg, Hustadvika, var ikkje på val til styret. 
     Som varamedlemmer vart valt Audun Skjervøy, Fjord 
(ny), Ole Henrik Rindli, Molde (ny) og Kristine Blindheim, 
Giske (ny). Oddvar Mikkelsen, Surnadal, held fram som 
årsmøteordførar. 
     Under middagen var det avtakking av styremedlem Ve-
gard Smenes, Averøy, etter fire år i styret, og 1. vara Marte 
Halvorsen, Halsa (hadde forfall på årsmøtet) etter fire år 
som fast møtande vara i styret. Ho slutta 1. januar 2020 då 
Halsa kommune gjekk inn i nye Heim kommune i Trøndelag. 

 
Styremedlem Vegard Smenes (t.v.), Averøy, vart takka av 

etter fire år i styret av fylkesleiar KonrAD Kongshaug. 
 

Giske Bondelag kåra til Aktivt Lokallag 
Under middagen fredag kveld vart Giske Bondelag utnemnt 
til Aktivt Lokallag. Fylkesleiar Konrad Kongshaug, overrekte 
vandrepremien, trekofferten, til Giske Bondelag ved leiar 
Ørjan Stenerud og styremedlem Kristine Blindheim. 
     Laget går vidare til konkurransen i Norges Bondelag om 
Årets Lokallag. Årets Aktivt Lokallag i kvart fylke får kr 5 000 
frå Norges Bondelag. 
     Fylkesstyret utnemner kvart år eit «Aktivt Lokallag». Ein 
prøver å sjå på aktivitetar over fleire år, sjølv om utnem-
ninga gjeld kalenderåret. Styret ser også på lokallag som 
har aukande aktivitet. Fylkesstyret seier i utnemninga at 
Giske Bondelag i alle år har hatt mange, gode og varierte 
medlems- og utadretta aktivitetar, men har ikkje fått ut-
nemninga tidlegare  
     Giske Bondelag har halde fleire bondekafear, oppretta ei 
opa Facebookside for å gjere innbyggjarane i kommunen 
merksame på lokalt landbruk og lokal matproduksjon, og 
elles dreve aktiv formidling av lokalt landbruket og utadret-
ta info. 
     Fylkesstyret i Bondelaget merkar seg også at Giske Bon-
delag har inngått samarbeid med lokalavisa om landbruks-
reportasjar ein gong i månaden, deltaking på innova-
sjonscamp i samarbeid med ungdomsskule, gardsbesøk for 
100 åttandeklassingar i prosjektet «Landbruk som nærings-
veg», presentasjon av lokalt landbruk for landbruksministe-
ren, at lokallaget inviterer lokalpolitikarane til sine arrang-
ement i laget, og at dei har delteke med aktivitetar knytta 
til innovasjonskonferanse i haust. 

 

Styremedlem i Norges 
Bondelag, Bodhild Fjell-
tveit (t.v.) og fylkesleiar 
Konrad Kongshaug (t.h.) 
overrekte vandrepremien, 
trekofferten, som Aktivt 
Lokallag i Møre og Roms-
dal Bondelag til Giske 
Bondelag ved styremed-
lem Kristine Blindheim og 
leiar Ørjan Stenerud  
(Foto: Arild Erlien). 
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2. Arbeidet i styret 

 
Styret i Møre og Romsdal Bondelag 2020/2021 

F.v.: fylkesleiar Konrad Kongshaug, nestleiar Odd Bjarne Bjørdal, styremedlemmene Petter Melchior,  
Anna Håland Berget og varamedlemmene Audun Skjervøy, Ole Henrik Rindal, Kristine Blindheim. Styremedlem  

Hilde Kjersem Kolberg (innfelt) var ikkje til stade da biletet vart teke (Foto: Arild Erlien). 

 
På første styremøte etter fylkesårsmøtet er det alltid gjen-
nomgang av retningslinjer for drift av fylkeskontor og ar-
beidsmåte i fylkeslaget. Styret vedtok 1. april å oppretthol-
de tidligere praksis med delegering av ansvar og oppgaver 
på hele styret. Forutsetningen er rask rapportering på e-
post med noen stikkord om spesielle saker som er behand-
let eller reist i møtene tilbake til leder og fylkeskontor. 
     Alle styremedlemmene bør på forespørsel delta på mø-
ter i lokallaga. Styret vil prøve i større grad å samarbeide 
med lokallag om aktiviteter i fylket. 
     Første vara blir innkalt til styremøtene. Varamedlemmer 
til styret blir invitert til årsmøtet og ledermøtet. Talsperso-
ner samt medlemmene i valgnemnda blir invitert til årsmø-
tet og ellers når det er aktuelt. 
     Ordfører i årsmøtet delegeres til ansvar og oppgaver 
etter avtale med fylkesleder/org sjef. 
     Ved representasjon til annet enn lokallaga og de tildelte 
oppgaver, skal deltakelse være etter avtale med leder/org 
sjef. Videre kan hele styret uttale seg til media om de saker 
som er drøftet og det er enighet om. Styret er arbeidsorgan 
for Norges Bondelag og skal fremme våre felles synspunkt. 
Fordelingsspørsmål og strategi som ikke er drøftet ligger 
det til leder å kommentere. 
 

2.1 Styremøter 
I meldingsperioden er det holdt 6 styremøter, av disse ett 
telefonstyremøte. Det er behandlet 33 saker.  
     I tillegg er det tatt opp i styret mange drøftings- og orien-
teringssaker uten at det er gjort vedtak. 

     Til tre av styremøtene er det lagt fram økonomirapport 
med fylkeslagets regnskap mot budsjett pr styredato. 
 

     3 styremøter er holdt på Felleskjøpets møterom ved 
Bondelagskontoret i Molde (4. februar, 28. mai og 23. sep-
tember) 
 

     4. februar drøftet styremøtet alle årsmøtesakene. Ma-

rianne Halse og Bjarne Otnes fra Fylkesmannen deltok en 
time med orientering og drøfting om tapssituasjon, erstat-
ningsutbetaling og jervproblematikk i Rauma og Norddal. 

     3. mars møtte representanter fra samvirkeorganisasjo-

nene til samråd om uttale foran jordbruksforhandlingene. 
Styremøtet holdt på Hotell Alexandra i Molde (se side 10) 

     1. april ble det holdt telefonstyremøte på Skype (koro-

na). På møtet var det bl.a. gjennomgang av retningslinjer 
for drift av fylkeskontor og arbeidsmåte i fylkeslaget,  

     28. mai var jordbruksforhandlingene hovedsaken. I 

tillegg drøftet styret arbeidsdeling i fylkesstyret med opp-
nevning av talspersoner og representanter til utvalg (jfr. 
oppsett side 3 om utvalg og talspersoner). 

     23. september var årsmøterunden og saker til digitalt 

årsmøte i Norges Bondelag 30. september hovedsaker. 
Styreleder i Midtnorsk Landbruksråd, Jørn Magne Vaag, 
presenterte etablering av jordbruksklynge i Midt-Norge. Til 
denne delen møtte også Kirsti Hjelme Connor, som er råd-
giver landbruk og bygdeutvikling i fylkeskommunen. 

     9.-10. desember ble det holdt styremøte på Vestnes 

Fjordhotell. Ny organisasjonssjef Nina Kolltveit Sæter deltok 
som observatør. 
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2.2 Saker i styret 
 

SAK 1/2020: Årsmelding 2019 
Styret godkjenner årsmelding for Møre og Romsdal Bonde-
lag 2019 
 

SAK 2/2020: Regnskap 2019 
Styrets vedtar tilråding til vedtak i årsmøtet. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 90.219. Egenkapitalen 
1.1.2020 er kr 1.432.210,63 
 

SAK 3/2020: Arbeids- og tiltaksplan 2020-2021 
Styret tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 4/2020: Budsjett 2020 
Stryet tilrår innstilling til vedtak i årsmøtet. 
 

SAK 5/2020: Årsmøtet i M&R Bondelag 2020 
Styret vedtar program, sakliste, drøfter uttaler og forslag til 
redaksjonsnemnd 
 

SAK 6/2020: Vinner av Aktivt Lokallag 2019 
Styret utpeker Giske Bondelag til Aktivt Lokallag 2019, som 
blir utnevnt på fylkesårsmøtet. 
 

SAK 7/2020: Innspill til valgnemnda i NB 2020 
Styret sender brev til valgnemnda der fylkeslaget kommer 
med vurdering av aktuelle kandidater. 
 

SAK 8/2020: Svangerskap – innspill fra arbeids-
gruppe til uttale Jordbruksforhandlingene 2020 
Styret slutter seg til innspillet fra arbeidsgruppa. Det utar-
beides eksempler som sendes sammen med forslaget til 
Norges Bondelag. Notatet bearbeides og «spisses» av ar-
beidsgruppa. 
 

SAK 9/2020: Endringer regelverket om kvoteleie 
M&R Bondelags notat med sammendrag og vurderinger 
sammen med de justeringer som styret gjorde sendes på 
høring i lokallagene. Fylkeslagets endelig uttale sendes 
Norges Bondelag innen fristen 13. mars (Se side 32) 
 

SAK 10/2020: Næringspolitisk program 2020-2024 
Styret tar med seg det som kom fram i styret i det videre 
arbeid med uttale til næringspolitisk program. Etter even-
tuelle innkomne forslag fra lokallagene utarbeider fylkes-
kontoret utkast til endelig uttale som drøftes i telefonsty-
remøte før fylkeslagets frist til Norges Bondelag 16. mars. 
 

SAK 11/2020: Uttale til jordbruksforhandlingene 
Styret vedtar uttale for Møre og Romsdal Bondelag foran 
jordbruksforhandlingene 2020 etter å ha behandlet uttalen 
i lag med 8 representanter for samarbeidende organisasjo-
ner i utvidet styremøte 3. mars. (Se hele uttalen side 10) 
 

SAK 12/2020: Gjennomgang av retningslinjer og 
arbeidsmåte i fylkeslaget 
Orientering og gjennomgangen av retningslinjer for drift av 
fylkeskontor. Styret opprettholder tidligere praksis med 
delegering av ansvar og oppgaver på hele styret. 
 

SAK 13/2020: Arbeidsdeling i fylkesstyret 
Styret fordeler representanter til utvalg, talspersoner og 
sentrale tillitsvalgte i M&R Bondelag 2020/2021 – se side 3 
 

SAK 14/2020: Oppsummering av  
næringskonferansen og fylkesårsmøtet 
Styret er tilfreds med gjennomføring av konferansen og 
årsmøtet 6.-7. mars. 
 

SAK 15/2020: Jordbruksforhandlingene  
– fullmakt til forhandlingsutvalget 
I den ekstraordinære koronasituasjonen landet er inne i, er 
det ikke mulig å gjennomføre tradisjonelle jordbruksfor-
handlinger våren 2020. Forhandlingsutvalget i Norges Bon-
delag ber om fullmakt fra representantskapet dersom det 
blir mulig å gjennomføre forenklede forhandlinger med 
regjeringen. Det er skepsis i fylkesstyret til å gi fullmakt til 
enkeltordninger og at de vil gå inn på detaljer uten føringer 
fra representantskapet. Med bakgrunn i styrets drøftinger 
følger fylkesleder opp med andre fylkesledere som deltar i 
representantskapet med sikte på å komme fram til formule-
ringer om å ikke gi uforbeholden fullmakt og at en beholder 
ordningene vi har i år. 
 

SAK 16/2020: Tiltaksplan for  
husdyrbasert landbruk i verdensarvområdene 
Møre og Romsdal Bondelag stiller seg bak vurderingene 
som er gjort og tiltakene som er foreslått av AgriAnalyse-
rapporten «Vestnorsk fjordlandskap. Inspirasjon fra Sveits 
for økt aktivitet», og ber om at forsterket tiltakspakke i 
verdensarvområdene får nødvendig finansiering. 
 

SAK 17/2020: Landbrukets klimaplan 
Møre og Romsdal Bondelag er svært kritisk til riktigheten av 
beregningene som ligger til grunn for Landbrukets klima-
plan. De favoriserer produksjoner og driftsmåter i husdyr-
holdet basert på innkjøpte innsatsfaktorer. Dette rammer 
det grasbaserte distriktslandbruket. Vi vil gjerne bidra med 
vårt til å redusere landbrukets klimagassutslipp, men det er 
uheldig at det å redusere drøvtygginga i vomma til drøvtyg-
gerne er presentert som det meste effektive klimatiltaket i 
Landbrukets klimaplan. 
 

SAK 18/2020: Gjermundnes videregående skole 
Styret gjør vedtak om at Møre og Romsdal Bondelag ønsker 
å styrke landbruksutdanningen på Gjermundnes. Ny drifts-
bygning må prioriteres. 
     Bakgrunnen for drøfting av saken i fylkesstyret er at 
Møre og Romsdal Bondelag det siste året er blitt konfron-
tert med Tingvoll som et alternativ med tanke på å tilby 
landbruksutdanning i vårt fylke. Hvor ideen kommer fra vet 
vi ikke, men administrasjonen hos fylkeskommunen har 
gjort seg noen tanker. I fylkestinget før jul ble det bestemt 
at lokalisering av landbruksutdanning skal utredes. 
 

SAK 19/2020: Jordbruksforhandlingene 
Oppsummering og drøfting av videre arbeid med jord-
bruksoppgjøret. Styret i M&R Bondelag er skuffet over 
utfallet av jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag bur-
de vært tøffere med staten og ha kjørt hardere på bud-
sjettmidler i oppgjøret, samt prioritert stimulering av gras-
basert, distriktsretta husdyrproduksjon høyere. Fylkesstyret 
er bekymret for utviklinga og rekrutteringa til distriktsjord-
bruket. Oppgjøret gir en reell nedgang for de fleste. Det er 
viktig framover å ha fokus på mulighetene og styrke inntek-
tene for produksjonene i Møre og Romsdal. Fylkesstyret 
mener forhandlingene misbrukte sjansene for dette i år.  
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Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård (sittende foran), besøkte fylket 15. januar 2020.  

Her fra gardsbesøk på Hustad. Bak fra venstre: bonde Harald Oscar Kjersem, rådgiver Rose Bergslid, org.-sjef Arnar Lyche, 
rådgiver Atle Frantzen og styremedlem i M&R Bondelag, Hilde Kjersem Kolberg med Thea på fanget (Foto: Arild Erlien) 

 

SAK 20/2020: Økonomirapport pr 25. mai 2020 
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 25. mai legges 
fram for styret, og som blir tatt til orientering. 
 

SAK 21/2020: Digitalt årsmøte i Norges Bondelag 
Styret og utsendingene diskuterer sakene som skal opp på 
digitalt årsmøte i Norges Bondelag 30. september. 
 

SAK 22/2020: Kandidater til faste utvalg i NB 
Styret drøfter aktuelle kandidater til utvalg i Norges Bonde-
lag 2020/2021, og foreslår Audun Skjervøy, Norddal, som 
medlem i grøntutvalget, og Kristine Blindheim, Giske, som 
medlem av miljø- og bærekraftutvalget. 
 

SAK 23/2020: Årsmøterunden i lokallaga 
Med bakgrunn i gjennomføringskostnader ønsker styret å 
videreføre opplegget om å redusere kostnadene i forbin-
delse med avvikling av lokallagsårsmøtene. Dette gjøres ved 
at styremedlemmene begrenser sin deltakelse mest mulig 
til lokallag i eget nærområde, og ved at de ansatte i større 
grad stiller som fylkeslagets utsending. Styret har en gjen-
nomgang av aktuelle plansjer og tema for årsmøterunden. 
 

SAK 24/2020: Økonomirapport pr 22. september  
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 22. september 
legges fram for styret, og som blir tatt til orientering. 
 

SAK 25/2020: Oppsummering av årsmøterunden 
Gjennomføring av årets årsmøterunde har vært vellykket 
med fordeling av styremedlemmer på møtene. Det er nyttig 
og lærerikt for styremedlemmer å besøke nye lokallag hvert 
år. Det bør være praksis at det skal være besøk på alle års-
møter fra styret eller kontoret. 
 

SAK 26/2020: Aktive Lokallagsmidler 2020 
Styret fordeler kr 269.382 i Aktivt Lokallagsmidler for 2020 
til lokallaga. Det er også i år forutsetning for tildeling at 
laget har søkt/sendt inn årsmelding, med unntak av uttale 
til jordbruksforhandlingene, til kvoteleie og næringspolitisk 
program. 
 

SAK 27/2020: Beredskapsplan for M&R Bondelag 
Fylkesstyret vedtar framlagte beredskapsplan for M&R 
Bondelag. Planen vil være under kontinuerlig oppdatering, 
og omfatter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket 
der Bondelaget involveres. Planen gjelder for ansatte og 
tillitsvalgte i fylkeslaget, og skal oppdateres hvert år. 
 

SAK 28/2020: Jordbruksforhandlingene 2021 
Styret tar med seg synspunkter og vurderinger som kom 
fram i styrets drøfting til styremøtene på nyåret. Utkast til 
uttale for jordbruksforhandlingene 2021 sendes på høring 
til lokallagene før jul. 
 

SAK 29/2020: Arbeidsplan og møtedatoer 2021 
Styret har en gjennomgang av saker, arbeidsplan og fastset-
ter møteplan for 1. halvår 2021. 
 

SAK 30/2020: Økonomirapport pr 2. desember  
Regnskap mot budsjett og kommentarer pr 2. desember 
legges fram for styret, og som blir tatt til orientering. 
 

SAK 31/2020: Grønn forskning og  
jordbruksklynge i Midt-Norge 
M&R Bondelag vil på vegne av Midtnorsk Landbruksråd 
arbeide for å videreføre Grønn Forskning Midt-Norge og 
utrede jordbruksklynge. Søknad om delfinansiering sendes 
til Møre og Romsdal fylkeskommune i løpet av desember. 
 

SAK 32/2020: Æresmedlemskap i M&R Bondelag 
Styret vil videreføre ordningen med utnevning av æresmed-
lemskap i M&R Bondelag. Styret vil overfor Norges Bonde-
lag innstille på at det blir utnevnt æresmedlem i M&R Bon-
delag våren 2021. Innstillinga er fortrolig inntil utnevning. 
 

SAK 33/2020: Samarbeid mellom grøntnæringa i 
M&R Bondelag og Vestland Bondelag 
M&R Bondelag ønsker et videre samarbeid med grønttals-
personer i et nytt grøntutvalg i nye Vestland Bondelag. 
Styret ser det som viktig at M&R Bondelags grønttalsperson 
har møtepunkt med grøntprodusenter i Vestland Bondelag. 
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3. Uttale framfor jordbruksforhandlingene 2020 

 

Møte om uttale jordbruksforhandlingene på Hotell Alexandra i Molde 3. mars 2020 
Frå venstre: styremedlem Vegard Smenes, Averøy, konsernstyremedlem i Nortura, Olav Håkon Ulfsnes, Aure, 

fylkesleiar Konrad Kongshaug, Averøy, konsernstyremedlem i Felleskjøpet Agri, Wenche Ytterli, Rauma, 
fylkesleiar i TYR M&R, Knut Ole Overaa, Stranda, rådgjevar Rose Bergslid, nestleiar i Bygdekvinnelaget, Liv Borghild 

Hildre, Vestnes, grønttalsperson i M&R Bondelag, Audun Skjervøy, Fjord vara Anna Håland Berget, Rauma, 
konsernstyremedlem i Tine, Nina Kolltveit Sæter, Surnadal, styreleiar i Landbruk Nordvest, Inge Martin Karlsvik, 
Hustadvika, organisasjonssjef Arnar Lyche, styremedlem Petter Melchior, Fjord, vara Ole Henrik Rindli, Molde, 

fylkesleiar i Norsvin M&R, Ole Per Nøsen, Hustadvika, fylkesleiar i Sau- og geit M&R, Ronald Slemmen, Hustadvika 
og nestleiar Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta (Foto: Arild Erlien). 

 

Fylkesstyret drøftet i desember 2019 et første utkast til 
uttale for 2020, som var sendt lokallagene. 
     Styret drøftet på styremøtet 4. februar innspill fra ar-
beidsgruppe om reglene for tilskudd til avløsning ved 
svangerskap. Lokallagenes innspill - QuestBack og skriftlige 
innspill - ble tatt inn i fylkeslagets uttale etter lokallagenes 
høringsfrist 15. februar. 
 

3. mars inviterte vi regionale samvirke- og landbruksorga-
nisasjoner til et utvidet styremøte. Representanter fra 8 av 
disse la fram sine viktigste saker og prioriteringer til jord-
bruksoppgjøret. Disse innspillene til uttalen ble lagt til 
grunn for styrets endelige behandling av uttalen. 
 

Disse møtte fra samarbeidende organisasjoner 3. mars: 
Nina Kolltveit Sæter, Surnadal  (konsernstyremedlem TINE) 
Olav Håkon Ulfsnes, Aure    (konsernstyremedlem Nortura) 
Wenche Ytterli, Rauma (konsernstyremedlem Felleskjøpet) 
Ronald Slemmen, Hustadvika         (fylkesleder Sau- og geit) 
Ole Per Nøsen, Hustadvika                     (fylkesleder Norsvin) 
Knut Ole Overaa, Stranda                              (fylkesleder TYR) 
Inge Martin Karlsvik, Eide    (styreleder Landbruk Nordvest) 
Audun Skjervøy, Fjord      (Grønttalsperson M&R Bondelag) 
 

Uttalen ble gjennomgått og godkjent av styret på e-post 
etter styremøtet før fristen 13. mars til Norges Bondelag. 

Også i år var det lagt opp til å svare på spørsmålene i stu-
dieheftet som høringsinnspill i QuestBack. Leder i lokallaget 
fikk tilsendt elektronisk link til svarskjema der svar og 
kommentarer kunne legges inn. Vi mottok innspill fra 26 
lokale Bondelag, enten på Questback og/eller egne uttaler. 
 

Fylkeslaget mottok innspill frå 26 lokale Bondelag: 
Aure Bondelag, Austefjord og Bjørke Bondelag, Averøy 
Bondelag, Eide Bondelag, Eidsdal og Norddal Bondelag, 
Fræna Bondelag, Gjemnes Bondelag,  Gossen Bondelag, 
Harøy og Fjørtoft Bondelag,  Hjørundfjord Bondelag, Hustad 
Bondelag, Indre Storfjord Bondelag, Liabygda Bondelag, 
Molde Bondelag, Nesset Bondelag, Rauma Bondelag, Skod-
je Bondelag, Stranda Bondelag, Sunndal Bondelag, Sunnyl-
ven Bondelag, Surnadal Bondelag, Sykkylven Bondelag, 
Vestnes Bondelag, Ytre Haram Bondelag, Ørskog Bondelag, 
Ørsta Bondelag. 
 

Uttale fra 3 samarbeidende organisasjoner: Grøntutvalet 
Vest, Landbruk Nordvest, Midtnorsk Kornutvalg 
 

Lokallagene la ned et stort arbeid i studieringer, styremøter 
og medlemsmøter. Alle innspill ble kopiert, sendt ut og 
gjennomgått av fylkesstyret. Styret er igjen imponert over 
mange og gode innspill fra lokale Bondelag i fylket og fra  
samarbeidende organisasjoner.
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Uttale jordbruksforhandlingene 2020 
 

1. Oppsummering mest prioriterte tiltakene 
Innenfor frukt- og grøntnæringen, kornproduksjon og stor-
feproduksjon er det gode markedsmuligheter i det norske 
markedet. Å gjenopprette markedsbalansen i resten av 
næringa må ha høyest prioritet i årets jordbruksforhand-
linger. For å lykkes med dette må tollvernet styrkes og 
grensehandelen reduseres. Veksten i storfekjøttproduksjo-
nen må skje utenfor kornområdene. Selv om regjeringen 
skulle legge mye penger på bordet, bør vi ikke inngå en 
avtale som ikke bevarer kanaliseringspolitikken. Vi trenger 
virkemidler innen frukt og grønt som kompenserer for 
driftsulemper på grunn av bruksstruktur og naturforhold.  
 

For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i 
næringen, må inntektsgapet mellom jordbruket og andre 
grupper i samfunnet reduseres. Ei sterk satsing på bedre 
velferdsordninger må på plass. I produksjoner der det er 
overproduksjon må kostnadsveksten dekkes og inntektsut-
viklingen må være lik med andre grupper. Inntektsforskjel-
lene mellom ulike produksjoner må også utjevnes. For å nå 
målene i landbrukspolitikken må vi opprettholde antall 
bønder, og bonden må kunne ha levelig inntekt av ett års-
verk arbeid uansett produksjon.  
 

Skal vi ha landbruk i hele landet må vi også priorite-
re vestlandsjordbruket framover og fokusere på både struk-
tur- og distriktsvirkemidler. Det må øremerkes investe-
ringsmidler til små og mellomstore bruk til fornying av 
driftsapparatet, samt til nye dyrevelferdskrav. Landbruks-
politikken må tilpasses lokale forhold og gjøre det lønnsomt 
å bruke lokalprodusert fôr framfor importerte råvarer. Vi 
må sikre at arealer ikke vokser til med kratt, vi må bruke 
arealene til matproduksjon skal vi greie stortingets vedtak 
med 1% økning frem til 2030. I tillegg må det stilles krav til 
avling og kvalitet. Det vil gi rom for redusert kraftfôrimport 
og økt bruk av norske ressurser.  
 

2. Inntektsramme.  
Våre satsingsområder er: 
• Markedsbalansering i alle produksjoner 

• Systemet med telledato må fjernes og erstattes med 
gjennomsnitt for året. 

• De konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen 
må avvikles. 

• Vi må stimulere utnyttelsen av norske ressurser som 
grovfôr og beite i distriktene.   

• Styrking av strukturvirkemiddel i storfekjøtt- og saue-
produksjon.  

• Økning av storfekjøttproduksjon må kun skje utenfor 
kornområdene og der det er tilgjengelig spredeareal. 

• Forbedre velferdsordningene. 

• Investeringsmidler på små og mellomstore bruk til 
fornying av driftsapparatet, samt nye dyrevelferdskrav. 

• Økt stimulering av frukt- og bærproduksjon. 

• Vi foreslår at det vurderes innført et driftstilskudd på kr 
500 per dyr for rene oppfôrings-besetninger.  

 

Markedsregulering, import og pris 
Som følge av import er det overskudd av så godt som alle 
husdyrprodukt. Derfor er nå helt nødvendig å styrke im-
portvernet og utvikle bedre verktøy i markedsreguleringen. 

Nortura har både leveringsplikt og mottaksplikt, og trenger 
verktøy for å holde kontrollen på totalmarkedet.  Det må 
finnes regelverk som hindrer etablering av ny produksjons-
kapasitet når det er overskudd i markedet. Kanskje er kvo-
ter i flere produksjoner enn melk en god løsning? 
 

Det må settes et volumtak på import av kjøtt i perioder 
med administrativ tollnedsettelse.  
 

Importvernet må styrkes. Selv om dette er påpekt gjentatte 
ganger, har det motsatte skjedd. Vi tåler ikke enda mer 
svekkelse i importvernet. Handlingsrommet som tollvernet 
gir må utnyttes. Målprisendringer må skje i samsvar med 
markedsregulator sine anbefalinger. For å kunne ta ut øns-
ket pris er balanse i markedene helt avgjørende. Det må 
ikke inngås handelsavtaler som innebærer økte importkvo-
ter. Styrking av markedsbalanseringsordningene må priori-
teres høyt. 

Budsjettoverføringer 
Budsjettmidler skal brukes til å utjevne driftsvansker som 
størrelse, område og produksjon. Utviklingen i produksjon 
og inntekter i vestlandslandbruket viser at det er nødvendig 
å øke bruken av budsjettmidler i disse distriktene. De siste 
årene har marked og pris hatt negativ utvikling, noe som 
rammer større produsenter mest. Dette må kompenseres 
ved høyere distriktstilskudd. Velferdsordningene må styrkes 
kraftig. Spesielt må ordningen i forbindelse med svanger-
skap og fødsel forbedres.  
 

Beiting og kulturlandskapspleie kommer reiselivet til nytte 
og det burde derfor være mulig å hente budsjettmidler 
også fra andre departement. Det bør også diskuteres om 
aktører i andre næringer som har fordeler av landbrukets 
landskapspleie, bør være med å finansiere landbrukspolitik-
ken. For eksempel passasjeravgift ved cruisebåtanløp.  
 

Selv om løsdriftskravet er utsatt til 2034 er det fortsatt stort 
behov for å følge opp med en flerårig og forutsigbar inves-
teringspakke for ombygging utenfor jordbruksavtalen.  

Struktur  
Det skal være gårdens og områdets ressurser som skal leg-
ges til grunn for driftsomfanget. For å utvikle landbruket på 
Vestlandet må det bli inntektsøkning og målrettede inves-
teringer på små og mellomstore bruk. Møre og Romsdal 
Bondelag mener det er riktig å styrke strukturdifferensie-
ringen i husdyrtilskuddene. Det bør stilles krav til at areal-
grunnlaget er i rimelig nærhet til driftssenteret. Styrking av 
beitetilskuddene vil bremse strukturutviklingen. Kvotetaket 
skal reduseres til 600 000 liter uten tilbakevirkende kraft.  

Driftsvansker 
Det er viktig å få på plass et driftsvansketilskudd. Et tilskudd 
til skifter under 3 daa kan være en løsning sammen med 
økning til tilskudd til bratt areal.  

Distrikt 
Distriktstilskudd for melk, egg og kjøtt og de ulike frakttil-
skuddene er svært viktige. Tilskuddet er målrettet ned på 
gardsnivå og med garantert distriktsvirkning. Tilskuddet er 
knyttet til faktisk levert produkt og kompenserer kostnade-
ne etter mengde. Distriktstilskuddet imøtekommer derfor 
også de litt større brukene i forhold til kostnadene som 
følger med produksjonsomfanget. Dessuten har det ikke 
kostnadsdrivende effekt på leiejord slik som arealtilskudd.  
Er avgjørende med god lønnsomhet på små og mellomstore 
bruk som bruker de norske grovfôrressursene der de er. 
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3. Avlingsskade 
Vi ser store utfordringer med å bruke normtall for å bereg-
ne avlingsskadeerstatning. Enkeltbønder har fått flere 
hundre tusen i avlingsskade uten at avlingen har vært ve-
sentlig redusert fordi de driver svært ekstensivt. Samtidig 
har de dyktigste agronomene med 750 fôrenheter i nor-
malavling hatt 50 % avlingstap uten å kunne søke om av-
lingsskadeerstatning.  
I formålsparagrafen i forskrift om forvaltning av hjortevilt 
står det at forvaltningen skal sikre bestandsstørrelser som 
fører til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader og 
ulemper på andre samfunnsinteresser. Møre og Romsdal er 
et av fire fylke med stor hjortestamme som gjør til dels 
betydelig skade på avling. I Aure kommune som har svært 
stor hjortestamme viser undersøkelser gjort av Landbruk 
Nordvest at bøndene høster ei avling opp mot 30 % mindre 
enn snittet for fylket. Det er for enkeltbønder beregnet et 
avlingstap over 150 000 kroner ut fra normal pris på rund-
baller i distriktet. Det må skje endringer i hjorteviltforvalt-
ninga slik at en kan få redusert stammen betydelig. Dette 
må på kort sikt skje gjennom dialog med fylkeskommune, 
kommuner og jaktvald, men på lenger sikt må en vurdere 
endringer i forvaltningsmodellen som gir den aktive bonde 
og skogbruker større innflytelse på jaktkvoter og felling. 
Uansett størrelse på hjortestammen vil enkeltbønder i 
område der hjorten samles kunne bli berørt av beiteskader. 
Vi ber derfor om at det i jordbruksforhandlingene blir inn-
ført ei ordning for beiteskadeerstatning. Denne kan gjelde 
beiteskader utført av hjortevilt, gås og villsvin. 
 

4. Storfekjøtt - ammeku 
Det er fortsatt rom for noe økning i storfekjøttproduksjon, 
både fra melkebesetninger og fra ammekuproduksjonen. 
De typiske grasdistriktene må fremdeles prioriteres, og det 
må et tydeligere strukturelement inn i tilskuddene i amme-
kuproduksjonen. Innfrakttilskuddet på slakt må økes i om-
rådene med svakest produksjons- og inntektsutvikling. 
Tilskudd til avlsarbeid innen kjøttfe må økes betraktelig, 
spesielt for å avle fram dyr som utnytter grovfôr og beite 
godt. 
Vi foreslår at pyramidetilskuddet for små og mellomstore 
melkebruk også innføres på ammeku i sone 5 til 7. Toppen 
bør nås på 40 ammekyr. Hver bruksenhet kan bare få ett 
pyramidetilskudd. 
Vi foreslår en økning i sats på driftstilskudd ammeku til 
5000 pr ku for de første 25 i sone 5-7. For kyr over nr. 25 
økes satsen til 4000. I øvrige soner heves satsen til 3500 for 
de første 25 og reduseres til 2000 for ku nr. 26-40. Taket for 
soner 5-7 heves fra 161280 til 185000. Også i sone 1-4 må 
driftstilskuddet differensieres over og under 25 kyr, og 
taket holdes uendret. Resultatet av dette vil bli en økt sti-
mulans til å spre ammekuproduksjonen mer ut i distriktene 
og redusert stimulans til store besetninger i kornområdene. 
Det vil bli bedre økonomi i små besetninger som utnytter 
beiteressurser uten å legge beslag på kornjord. 
Vi foreslår et nytt beitetilskudd til ku med kalv. Vi foreslår 
videre at det generelle beitetilskuddet for innmark og ut-
mark økes med kr 100 per dyr i hele landet og at krav om 
andel av fôropptak reduseres for å få generelt beitetilskudd 
til melkekyr.  
Vi foreslår at det vurderes innført et driftstilskudd på kr 500 
per dyr for rene oppfôrings-besetninger.  

 

5. Sau/lam og kjekjøtt 
Det må arbeides målrettet for å oppnå markedsbalanse.  
 

Økonomien i saueholdet trenger et løft på tross av over-
produksjon de siste årene. Veksten har kommet som resul-
tat av at mye av økonomien nå ligger på leverte lam. Der-
som vi skal løfte økonomien uten å stimulere økt produk-
sjon må vi flytte penger fra lammeslakt til utmarksbeite og 
til vinterfôra dyr. Vi foreslår en økning på 100 kr for ut-
marksbeite og foreslår å øke kravet til beitetid på utmark til 
8 uker. Kravet til kvalitetstilskudd senkes fra O+ til O og 
satsen reduseres. Samtidig innføres vektgrense på lam på 
12 kg for å få kvalitetstilskudd. Vi må stimulere til at små og 
mellomstore sauebruk får inntektsøkning som gjør at de blir 
med videre. De er viktige for avlsarbeidet og de holder mye 
areal i hevd. 
 

Vi foreslår også å gjeninnføre trappetrinnene i husdyrtil-
skuddene som før, men korrigert for at påsettlam er med, 
dvs. 126, 252 og opp til 378 vinterfôra. Sauens rolle som 
landskapspleier må verdsettes høyere. Markedssituasjonen 
på lam tilsier liten/ingen prisøkning.  
 

Forskning og tiltak som kan minske tap av beitedyr i utmar-
ka må styrkes. Det er nødvendig med en streng forvaltning 
av rovviltbestandene. Tapene har gått betydelig ned og 
optimismen i sauenæringa har økt i prioriterte beiteområ-
der der rovvilt blir tatt ut. I yngleområdene er utviklingen 
motsatt. Det må komme eksterne midler og ressurser på 
plass for å holde ynglingene nede på vedtatt nivå. 
 

Oppfôring av kje kan være en stor ressurs. I dag gis det 
tilskudd på kr 300 til kje over 3,5 kg. Vi ønsker å øke til-
skuddet til kr 500 per kje med vektgrense 5 kg. 
 

6. Svinekjøtt 
Første prioritet er å bevare og utvikle markedsregulerings-
mulighetene. Økt målpris med 2 kroner. Viktig å forsterke 
økonomisk kompensasjon ved sanering og helsefremmende 
tiltak. Distriktstilskudd på gris er viktig for å styrke svinemil-
jøene i distriktet, og bør styrkes. Økt dyretallsstøtte for de 
første purkene og for de første slaktegrisene. Dette vil styr-
ke svinenæringa i distriktene. Det er også viktig at innfrakt-
tilskuddet på slakt i distriktene blir økt.  
 

7. Egg og kylling 
Det er svært viktig at distriktstilskuddet på egg ikke blir 
ytterligere redusert. Eventuell vekst i eggproduksjonen må 
skje i distriktene. 
 

8. Ku- og geitemelk 
Det er avgjørende at jordbruksforhandlingene tar hensyn til 
sannsynlig framtidig markedsnedgang på melk. Vi mener 
målprisen for melk økes forsiktig i tråd med markedsregula-
tors anbefalinger. Videre foreslår at driftstilskudd til melke-
kyr og melkegeit økes med 20 000 kroner. Distriktstilskudd 
melk må også økes i sone 5 til 7. 
 

Hovedprioriteten er å sikre at kvoteordningen består over 
tid. Staten må innføre nye regler for de som legger ned 
melkeproduksjonen. Minimum 60 % statlig oppkjøp for 
videre salg til en fast pris, og resterende 40 % må selges 
privat. Kvoteleie bør opphøre på sikt. Det arbeides med 
regler rundt melkekvoter i et eget dokument.  
 

Det er viktig at frigjorte midler i prisutjevningsordningen 
(PU), fra eksportstøtte til Jarlsberg, blir benyttet til å styrke  
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Kanaliseringspolitikk er stadig framme i landbruksdebatten. T.v: Bondebladet med fylkesleder Konrad Kongshaug i duell med 

fylkesleder i Østfold Bondelag. T.h: Møre-Nytt med nestleder Odd Bjarne Bjørdal om koronakrisa og der han også kommer inn 
på kanalisering. - Vi må tilbake til kanaliseringspolitikken i landbruket. Korn på Østlandet og rødt kjøtt på Vestlandet. 

 
konkurransekrafta til norsk melk. De konkurransepolitiske 
ordningene i PU-ordningen har utspilt sin rolle. Ordningen 
svekker konkurranseevnen til norsk melk og må avvikles. Vi 
ber om at avtalepartene endrer prisgrensa for generelle 
tollnedsettelser fra 5 prosent til 10 prosent, slik som for 
korn og kjøtt. Tollsatsene på smaksatt melk og volum-ost 
må heves.  
 

For å kunne fortsette å levere melk, har alle geitebruk gjen-
nomført sanering av buskapene sine. Dette kravet har ført 
til at mange har lagt ned produksjonen, og kvotene har blitt 
solgt/utleid. De geitebøndene som nå driver videre har 
derfor investert stort både i driftsbygg og kvoter for få kun-
ne fortsette produksjonen.  Investeringene baserer seg på 
lovnader fra Tine om produktutvikling og betaling for økt 
kvalitet på melka. Tine har derimot de siste par årene kuttet 
geitmelkprisen med flere titalls øre per liter. Sammen med 
stadig lavere forholdstall på melkekvotene utgjør dette en 
reduksjon i inntektsgrunnlaget på langt over 100 000 kroner 
for et middels geitebruk i Møre og Romsdal. 
 

For å styrke geitenæringa foreslår vi økning i husdyrtilskud-
det på kr 200 for de første 125 geitene, og økning i ut-
marksbeitetilskudd på kr 100 per geit. 
 

9. Grønnsaker, frukt og bær 
Splitt sone 5 i 5A og 5B for arealtilskudd for frukt, bær og 
grønnsaker. Samme soneinndeling av sone 5 som for grov-
fôr. Arealtilskuddet for frukt og bær må styrkes i sone 5B til 
7. Løft arealtilskuddet til bær i sone 5B til 7 til samme nivå 
som tilskuddet til frukt i samme soner.  
 

Styrk distriktstilskuddet for bær i ny sone 5B til 7. Innfør 
ekstra tillegg på fem kroner per kilo i distriktstilskudd til 
jordbær til industri.  
 

Det må arbeides for å innføre tak på tilskuddene, alternativt 
ordninger med struktur som sikrer mindre og mellomstore 
driftsenheter en bedre økonomi. Vi trenger en politikk som 
hindrer at de mindre brukene på Vestlandet taper for store 
enheter på kornareal nær de store markedene på Østlan-
det. Markedsbalansen er ut av kontroll for flere kulturer.  
 

Det må innføres økonomiske tiltak som sikrer godkjenning 
av plantevernmiddel for små kulturer. Godkjenning av plan-
tevernmiddel må ha samme praksis som i våre naboland.  
 

Sagaplant og Graminor må tilføres midler for å sikre pro-
duksjon av sykdomsfritt norsk plantemateriale.  
 

Styrke satsingen på grønnsaker i Vestland og Møre og 
Romsdal med målrettet prosjekt på markedshager. Det vil si 
grønnsaksproduksjon med mange sorter på mindre areal 
rettet mot direktesalg. 
 

10. Korn og kraftfôr 
Med bakgrunn i framlagte tall for arealbruken i kornområ-
dene, er det viktig å stimulere kornøkonomien for å berge 
kanaliseringspolitikken. Markedssituasjonen gjør det kre-
vende å øke prisen på husdyrprodukter. I forhandlingene 
bør det derfor prioriteres bruk av budsjettmidler til husdyr-
produksjon og prispåslag på korn. Vi foreslår økning av 
arealtilskuddene i trappetrinn. Sett i forhold til ordinær sats 
økes arealtilskuddet med kr 100 per dekar på bruk som har 
fra 0 til 400 dekar med korn. På bruk som har fra 400 til 800 
dekar korn øker arealtilskuddet med kr 50 per dekar og på 
bruk som har over 800 dekar korn er uforandret. Arealtil-
skudd for sone 4 og 5 bør økes med kroner 100,- per dekar. 
I tillegg foreslår vi et småskiftetillegg under 5 dekar. Uten 
en betydelig styrking av økonomien, spesielt på de små og 
mellomstore brukene, frykter vi en betydelig avgang av 
arealer. Vi anbefaler en liten økning i kornprisen, men for-
utsetter at prisnedskrivingstilskuddet brukes til å skrive ned 
økningen i kraftforprisen til å begrenses til den generelle 
prisøkningen.  
 

Fraktstøtteordningene for korn og kraftfôr må styrkes. Vi 
foreslår å innføre et nytt arealtilskudd – til olje- og protein-
vekster. Dette må være så stort at det er lønnsomt på linje 
med korn.  
 

11. Grovfôr og beite 
Vi ønsker at større del av fôret til drøvtyggere skal være 
grovfôr. For å få dette til er det viktig at økonomien i hus-
dyrproduksjonen er god. Det å dyrke godt grovfôr koster. Vi 
nevner drenering, ak på beitedrift, fornying av eng og ikke 
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minst arbeidskraft. For å stimulere avlingsnivået må av-
lingskravet for å få fullt arealtilskudd heves. Skal vi utnytte 
norsk grovfor og korn best mulig er det ikke fornuftig å øke 
ytelsen i melkeproduksjonen ytterligere. 
 

Det er fortsatt behov for økning i beitetilskuddene.  
 

Det bør innføre graderte satser for ulik lengde på beite-
sesongen på innmark. For eksempel 50 % tilskudd ved 8 
uker, 100 % for 12 uker og 120 % for 16 uker. Forslaget 
gjelder for vårt område, og kan være annerledes i andre 
deler av landet.  
 

12. Andre produksjoner 
Birøktnæringa trenger å få økt produksjonstilskudd med kr 
200 per kube slik at inntektene fra denne produksjonen kan 
nærme seg resten av landbruksnæringa. 
 

Vi vil ha økt satsing på skogsvegbygging – også enkle drifts-
veier. 
Det er behov for midler til økt skogplanting og ungskog-
pleie. 
Økte midler til skogdrift i bratt terreng – taubanedrift. 
 

13. Investeringer 
Den totale potten for investeringsmidler må økes vesentlig. 
Det må målrettes mot: 

• Små og mellomstore bruk til fornying av driftsap-
paratet, samt nye dyrevelferdskrav. 

• Storfekjøttproduksjon i sone 5-7 

• Investeringer med tanke på bedre utnyttelse av 
husdyrgjødsel.  

• Investeringer i frukt og bærdyrking.  

• Investeringer knyttet til lokalmat og reiseliv basert 
på gardens ressurser.  

• Investeringer til fornybar energi. 
 

Investeringstilskudd er viktig for å få fornyet bygningsmas-
sen på grunn av stort etterslep. Det er også investeringsbe-
hov for å tilpasse nye krav til båsfjøs i 2024. Bruksutbygging 
må i større grad tilpasses driftsgrunnlaget i nærområdet.  
 

Selv om løsdriftskravet ble utsatt må investeringspakke på 
plass snart. Investeringsfond må innføres, eventuelt med 
prioritering av miljø- og klimatiltak. Det er viktig at de fyl-
kesvise tildelingene er så store at maksrammene for til-
skudd kan utnyttes. Tildelingskriteriene må gjøre det mulig 
å søke om investeringer uten å øke produksjonen.  
 

Nofence er viktig for framtidig utnyttelse av norske beite-
ressurser. Derfor bør det vurderes tilskudd til slikt gjerde-
hold.  
 

14. Velferdsordninger 
Lokallagene har stort fokus på velferdsordningene. Øre-
merkede midler til ferie- og fritidsavløsning må videreføres. 
Taket må heves til kr 100 000. Satsene per dyr står uendret 
med unntak av ammeku. Den økes til kr 1400 per ku.  
 

Det er i dag Norske Landbrukstjenester som garanterer for 
beredskapen ved sykdom hos bonden. Først og fremst 
gjennom landbruksvikarordningen, men og ved bruk av 
ordinære avløsere. I begge tilfeller er det nødvendig med et 
visst volum ferie og fritidsavløsning for å kunne tilby bered-
skap ved sykdom.  
 

Landbruket må ha velferdsordninger som kan konkurrere 
med andre næringer. Det er spesielt viktig for å styrke re-
krutteringen. Sykeavløsningen må dekke faktiske kostnader. 
Dagsatsen må heves til kr 2000. Nye brukere bør få halvt 
avløsertilskudd første driftsår, uten krav til dokumentasjon. 
Søknadsprosessen ved svangerskap og sykdom bør forenk-
les. Enten må NAV ta hele jobben, eller så må det legges 
helt over til kommune/fylke. Barsels-, fødsels- og sykeord-
ningene må gjennomgås.  
 

15. Økologisk landbruk 
Den nasjonale produksjonen må dekke etterspørselen. 
Økning i produksjonen er viktig for å demme opp for import 
og for ta ut inntektspotensialet. For å øke både legitimite-
ten og produksjon må tilskudd i større grad stimulere pro-
duktivitet. Vestlandet har forutsetninger for å produsere en 
stor andel av frukt og grønt, samt kjøtt og melk, men skal vi 
øke økologisk produksjon, må staten være villig til å bruke 
midler på dette. 
 

16. Dyrevelferd 
Obligatoriske veterinærbesøk og målrettet rådgiving er 
beste tiltak for å sikre god nok dyrevelferd. Bondelaget må 
ta større eierskap til definisjoner av og krav til god dyrevel-
ferd. Beitebruk og dyrehold bør oppfølges bedre. Dette har 
med vår legitimitet å gjøre.  
 

17. Klima 
I klimadebatten må det være aksept for at biologiske pro-
sesser nødvendigvis fører til et brutto utslipp av klimagas-
ser. Dette må ikke få overskygge det faktum at bruk av 
fossilt karbon er hovedkilden til menneskeskapte klima-
endringer. Global oppvarming skyldes ubalanse i karbonets 
og nitrogenets kretsløp. Klimatiltakene i landbruket må 
derfor stimulere til større utnyttelsesgrad av karbon og 
nitrogen i produksjonen siden det er helt avgjørende for 
landbrukets klimabelastning. All biologisk aktivitet gir CO₂-
utslipp, men samtidig skjer det naturlige motreaksjoner 
som innebærer CO₂-binding.  
 

Nøkkelen til om landbruket greier å redusere sine utslipp 
ligger hos bonden. Da må vi velge tiltak og løsninger som 
bonden er motivert til og i stand til å gjennomføre. 
 

«Vedtatte sannheter» om myrdyrking og rødt kjøtt får feste 
seg på mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for nye 
og bedre beregningsmetoder. Det trengs mer kunnskap om 
effekten av ulike driftsmåter og forskning på omgraving av 
myr som dyrkningsmetode. Dette må støttes med forsk-
ningsmidler over jordbruksavtalen. Dette har stor betyd-
ning for Møre og Romsdal. Fokuset må være gunstig utnyt-
telse av fotosyntesen og naturlig kretsløp. Stikkord er – god 
agronomi, optimal utnytting av eng, beite og utmarks-
ressurser og klimarådgiving på gardsnivå. 
 

Vi foreslår et klimatilskudd på 50 % av kostnad til omgra-
ving av allerede dyrket myr.  
 

Drenering er et effektivt klimatiltak. Det må gis tilskudd på 
50 prosent av godkjent kostnadsoverslag.   
 

Tilskudd til mer effektiv og klimavennlig lagring og spred-
ning av husdyrgjødsel er også et viktig tiltak. Dersom man 
skal få gjennomført målsettingen om at 30 % av husdyr-
gjødsla skal utnyttes til biogassproduksjon er det i vårt 
distrikt nødvendig både med økt tilskudd til frakt av gjødsel 



15 

inn til anlegg og biorest ut, eller det må utvikles metoder 
som gir lønnsomhet i mindre anlegg. De store transportav-
standene i våre distrikter vil i seg selv bli en klimabelast-
ning. Enklere tiltak som tak eller flytedekke over åpne lager 
vil kunne gi nesten samme effekt til lavere pris og i tillegg 
redusere mengde gjødsel som skal transporteres.  
 

Det må legges bedre til rette for solcelleanlegg på gårds-
bruk. Både investeringsmidler og regelverk for omsetning 
av overskuddsenergi. 
 

18. Annet 
Vi ber om at kriterier for tildeling av fylkesvise potter for 
SMIL, drenering og RMP blir gjennomgått og revidert. Møre 
og Romsdal har, sammenlignet med andre fylker, små pot-
ter.  
 

Skatt/avgifter/avskrivninger/fond 
Salg av tilleggsjord til bruk i aktiv drift skal være fritatt for 
beskatning. Vi må få strengere priskontroll ved salg av 
landbrukseiendommer.  
 

Det bør etableres en ordning med fondsavsetning til inves-
teringer etter modell av skogbruket.  
 

Forskning og utvikling 
Det må opprettes et nasjonalt nettverk for koordinering og 
brukerstyrt forskning for jordbruket etter modell av Grønn 
Forskning Midt-Norge. Det settes av en million i året i fem 
år i årets jordbruksforhandlinger. 
 

I arbeidet med regional og nasjonal landbruksmelding i 
2017 ble det avdekket et behov for oppdaterte kunnskaper 
om verdiskapning som kan brytes ned på regionalt og 
kommunalt nivå. Kloke beslutninger og strategiske veivalg 
er til enhver tid avhengig av oppdatert kunnskap.  
 

I klimadebatten behøver vi økt kunnskap om effekter av 
ulike driftsmåter. Internasjonale modeller gir ofte uriktige 
beregninger under norske forhold. Både i forhold til myr-
dyrking og rødt kjøtt får vedtatte sannheter feste seg på 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Det er behov for nye og 
bedre beregningsmetoder, kunnskap om hvordan ulike 
driftsmåter utnytter næringsstoffene og omgraving av myr 
som dyrkningsmetode.  
 

Gjennom aktivt forskningsarbeid har mye ny kunnskap om 
alveld blitt avdekket de siste årene. Det er behov for å teste 
om nye medisiner virker over flere år. Det må prioriteres 
penger til å sluttføre dette viktige arbeidet. 
 

Landbruket må engasjere seg i forskning innen vår sektor. 
Norge kan også være et foregangsland innen teknologiut-
vikling både innen robotisering, lettere maskiner som fung-
erer i vått klima og bratt terreng, og ikke minst innen dyre-
helse og dyreovervåkning. 
 

Etablering av kompetansesenter sau 
Sauenæringa har store utfordringer på mange områder, og 
etter avvikling av alle statens forskningsstasjoner for sau er 
all rådgivning og veiledning overlatt til Nortura/Animalia, 
NSG, NLR. Når det gjelder kompetanse på videreutvikling av 
produkter og økt lokal verdiskaping er det ikke noe samla 
fagmiljø som kan bistå bøndene. På Tingvoll har NIBIO og 
NORSØK etter hvert etablert et sterkt fagmiljø når det gjel-
der sauenæringa, både innenfor dyrehelse og dyrevelferd, 
bruk av utmarksressursene, fôring og fôrdyrking, driftsbyg 

 
Ungdommen satser!  

Øverst: styremedlem i M&R Bondelag og nestleder i Rau-
ma Bondelag, Anna Håland Berget. Under t.v.: Kristina 

Eide og Olai Krekvik, begge styremedlemmer i Hustadvika 
Bondelag. Under t.h.: Nestleder i Averøy Bondelag, Birger 

Ingeborgvik og Marthe har kjøpt seg gard 
 
ninger og sensorteknologi. Det siste året har det også vært 
jobba mye med økt verdiskaping av ull, særlig den pigmen-
terte (og per nå verdiløse) ulla, sammen med aktører fra 
tekstilindustrien og andre næringsaktører.  
 

På bakgrunn av flertallsmerknaden ved behandling av 
Statsbudsjettet, 4.4.6 Kap 1138, post 72 foreslår partene at 
det settes av midler til etablering av et «KOMPETANSESEN-
TER SAU» som skal være et koordinerende og kunnskaps-
formidlende senter med grunnlag for forskning, næringsut-
vikling og rekruttering. Kompetansesenteret legges til Ting-
voll, som et samarbeidsprosjekt mellom NORSØK og NIBIO 
og NSG, med NB og NBS som medlemmer i prosjektstyret. 
Sekretariatet legges til NORSØK.  Som en start foreslås å 
sette av 2 millioner kroner per år for en prøveperiode på 3 
år, og at partene utarbeider en plan for aktiviteten.  
 

Diverse 
Etablering av selskaper som skal omsette ideene til salgs-
produkt er ofte svært krevende. Bedre tilgang på risikokapi-
tal for gründerne etter forskningsprosjekter og utviklingsar-
beid er nødvendig. 
 

Viktig at RÅK-ordningen videreføres. 
 

Ett årsverk i landbruket er 1840 timer. Dette er begrunnet i 
kort arbeidsveg. Landbruket stiller stadig sterkere krav om 
oppfølging. Bonden er ansvarlig for dyr og gård, både dag 
og natt, hverdag og helg. Det bør være ulempe nok til å 
sette timetallet for et årsverk til 1750 timer, likt andre ar-
beidstakere.  
 

Styrk antall bier til pollinering. Innfør et geografisk målret-
tet tilskudd til pollineringsbirøkt. Øk tilskuddet per bikube 
med 100 kroner.  
 

SAFE, som er et fagforbund for ansatte i energisektoren, 
vedtok på sitt landsmøte i 2019 å jobbe aktivt for å innføre 
regler og bærekraftige løsninger for å fremme innføring av 
norsk kjøtt og norske råvarer for alle aktører som opererer 
på norsk sokkel. Dette arbeidet må følges opp av Bondela-
get. 
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4   Organisasjonsarbeid 
 

4.1 Lokallag med medlemstall 2020 
 

Medlemsutvikling 2010-2020      og medlemstall pr. 31. desember 2020 
  
M&R Bondelag Antall pr. 

31.12.2010 
Antall pr. 

31.12.2018 
Antall pr. 

31.12.2019 
Antall pr. 

31.12.2020 
Endring 
i 2020 

Nye 
i 2020  

Vanylven Bondelag 97 74 75 73 -2 1  
Rovde Bondelag 25 25 23 23 0 0  
Vestre Sunnmøre Bondelag 86 71 70 65 -5 1  
Volda og Dalsfjord Bondelag 57 60 57 56 -1 4  
Austefjord og Bjørke Bondelag 75 63 63 63 0 1 

 Hornindal Bondelag 81 84 85 89 4 5  
Ørsta Bondelag 106 91 89 87 -2 0  
Hjørundfjord Bondelag 63 58 56 54 -2 0  
Ørskog Bondelag 38 40 38 34 -4 0  
Eidsdal og Norddal Bondelag 52 48 46 46 0 3  
Indre Storfjord Bondelag 92 79 75 78 3 4  
Stranda Bondelag 61 58 57 54 -3 0  
Sunnylven Bondelag 69 66 65 63 -2 1  
Liabygda Bondelag 21 19 16 15 -1 0  
Sykkylven Bondelag 103 97 91 88 -3 3  
Skodje Bondelag 56 60 56 50 -6 2  
Giske Bondelag 52 60 59 62 3 6  
Hildre og Vatne Bondelag 37 37 37 34 -3 1  
Ytre Haram Bondelag 38 46 43 42 -1 1 

 Molde Bondelag 118 134 138 135 -3 3  
Vestnes Bondelag 129 119 112 112 0 2  
Rauma Bondelag 172 167 160 157 -3 6  
Nesset Bondelag 91 76 72 70 -2 6  
Midsund Bondelag 27 25 24 23 -1 1  
Harøy og Fjørtoft Bondelag 19 19 19 18 -1 0  
Gossen Bondelag 46 51 50 47 -3 1  
Hustadvika Bondelag 217 206 200 201 1 7  
Hustad Bondelag 97 87 84 78 -6 1  
Averøy Bondelag 148 134 131 132 1 5  
Frei Bondelag 19 23 23 25 2 2  
Gjemnes Bondelag 174 149 144 145 1 3  
Straumsnes og Tingvoll Bondelag 164 166 165 159 -6 1  
Sunndal Bondelag 170 158 153 149 -4 3  
Surnadal Bondelag 193 213 209 202 -7 3  
Todalen Bondelag 36 40 42 41 -1 0  
Aure Bondelag 127 120 116 114 -2 3  
Smøla Bondelag 66 53 54 53 -1 2  
Direkte Medlem i Fylkeslaget 3 3 4 4 0 0  
Totalt 3 225 3 079 3 001 2 941 -60 82 

 

• Halsa Bondelag ble 1. januar 2020 en del av Trøndelag, og er tatt ut av statistikken for alle år. 

• Hornindal Bondelag ble 1. januar 2020 en del av Møre og Romsdal, og er tatt inn i statistikken for alle år. 

• Fræna Bondelag og Eide Bondelag ble i februar 2020 slått sammen til Hustadvika Bondelag. 
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4.2. Organisasjonssaker 

Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 
og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 
Godt lokallagsarbeid er vårt viktigaste verktøy til fellesskap 
og makt. Og lokallagsleiarane er krumtappen i Bondelaget! 
 

MEDLEMSTAL - 82 NYE 
Ved årsskiftet var medlemstalet 2.941, som er 60 færre 
enn året før. 
Totalt vart det i 2020 innmeldt 82 nye medlemmer  
(72 nye i 2019, 119 nye i 2018 og 141 nye i 2017). 
Av totalt 2.941 medlemmer var det: 

• 1.384 medlemmer med gardsbruk 

• 1.557 personlege medlemmer og husstandmed-
lemmer  

I Møre og Romsdal  søkte 2.403 gardsbruk om produksjons-
tilskot siste året. 1.384 av desse bruka er medlemsbruk i 
Bondelaget - organisasjonsprosent på 57,6 prosent. 
     Halsa Bondelag vart 1. januar 2020 ein del av Trøndelag, 
og er teke ut av all medlemsstatistikk for alle år. Hornindal 
Bondelag vart ein del av Møre og Romsdal frå 1. januar 
2020, og er teke inn i all medlemsstatistikk for alle år. 
 

MEDLEMSVERVING 
Medlemstilslutninga er for svak jamført med samanliknbare 
fylker. Medlemsverving og medlemskontakt er ei prioritert 
sak i heile organisasjonen som tema på møter og kurs, års-
møtet og leiarmøtet. Medlemsverving er sett opp som sak 
på fylkesstyremøta. 
     Lokallag og einskildpersonar som har gått inn for oppgå-
va, har vist at det er lett å verve nye medlemmer. Noko av 
det viktigaste er å spørje folk om dei vil bli med i Bondela-
get. 
     Styret ser det er ei utfordring at vi har for få aktive 
brukarar som medlemmer. Vel 60 prosent av alle bønder i 
Møre og Romsdal som søkjer om produksjonstilskot er 
medlemmer i Bondelaget. 
     Vi må fokusere meir på å få tak i fleire av dei uorganiser-
te. Det er eit godt argument at Bondelaget forhandlar fram 
betydelege resultat for bøndene, og at alle bønder nyt godt 
av Bondelagets arbeid med jordbruksavtalen, grunneigar-
saker, skatt, avgift, lover m.m. 
     Det er også eit stort potensiale å fokusere på nye hus-
standsmedlemmer. 
     Eit høgt og stabilt medlemstal gir auka forhandlingsstyr-
ke og påverknadskraft. 
 

LOKALLAG 
Det er ved årsskiftet 37 lokale bondelag i fylket, som er  

1 mindre enn året før.  

     Halsa Bondelag vart frå 1. januar 2020 overført til 

Trøndelag Bondelag, etter at tidlegare Halsa kommune slo 
seg saman med Hemne kommune til nye Heim kommune. 
Halsa Bondelag gjekk inn i Hemne Bondelag. Dei hadde ved 
overføringa 62 medlemmer og er i årsmeldinga teke ut av 
all medlemsstatistikk for alle år. 

 
Fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v.) deltok 28. oktober på 
årsmøtet i Hornindal Bondelag. Før årsmøtet var han og 

org.-sjef på gardsbesøk og fikk orientering om landbruket i 
Hornindal. Her med daværende lokallagsleder Anders 

Hjellbakk (nr to f.v) og to sauebønder (Foto: Arnar Lyche). 
 

     Hornindal Bondelag vart 1. januar 2020 overført til 

Møre og Romsdal Bondelag, etter at tidlegare Hornindal 
kommune i Sogn og Fjordane gjekk inn i nye Volda kommu-
ne. Hornindal BL hadde ved overføringa 85 medlemmer, og 
er i årsmeldinga lagt til i all medlemsstatistikk for alle år. 
     Overføringane av Halsa Bondelag og Hornindal Bondelag 
skjer i samsvar med vedtektene til Norges Bondelag § 18: 
Fylkesbondelag: Lokale bondelag i et fylke skal sluttes 
sammen til fylkesbondelag. 
     Fræna Bondelag og Eide Bondelag hadde samanslåings-
møte 11. februar og slo seg saman til Hustadvika Bondelag 
(i nye Hustadvika kommune som var tidlegare Fræna og 
Eide kommunar). Det tredje lokallaget i kommunen, Hustad 
Bondelag, sa på årsmøtet i november nei til samanslåing 
med dei to andre laga i kommunen. 
     3. desember drøfta styremedlemmer i Skodje Bondelag 
og Hildre og Vatne Bondelag samarbeid for Bondelaga i nye 
Ålesund kommune, og eventuell samanslåing. Begge laga vil 
ta opp i sine styrer om ein ønskjer å slå seg saman. 
     Fylkeslaget hadde ved utgangen av året 7 kvinnelege 
lokallagsleiarar, ein mindre enn året før.  
     Etter årsmøterunden er det registrert ny leiar i 6 lokal-
lag; Hornindal, Ørsta, Giske, Vestnes, Surnadal, Todalen. 
     Kvar haust både før og etter årsmøterunden har fylkes-
styret ein gjennomgang av situasjonen i lokallaga. Fylkesla-
get meiner kommunevise lag kan vere fagleg og politisk 
viktig for Bondelaget slik det også er i andre organisasjonar, 
men Noregs Bondelag legg ikkje noko press på dette. I 9 
kommunar er det fleire enn eitt lokallag. 
     Fylkeslaget ønskjer at lag som ikkje har årsmøte på fleire 
år skal slå seg saman med nabolaga, slik at medlemene får 
dei tilbod dei har krav på gjennom lokallaget. Lag som ikkje 
vil slå seg saman må halde årsmøte og stille eit styre. 
     Samanslutning er ikkje nedlegging. Laget sine medlemer, 
arkiv og kapital blir berre slått saman. Fylkeslaget tilbyr 
lokallag bistand i samband med ei samanslutning. Lovene 
plikter lokallaga til å halde årsmøte kvart år. 
     Lokallaga mottek kvart år kontingentrefusjon etter fast-
sette satsar for m.a. betalande medlem og prosent av inn-
betalt kontingent. Midlar til lokallag som ikkje har halde 
årsmøte siste to år vert halde tilbake i sentralleddet og 
overført til aktivitetsavhengige midlar i fylkeslaget. 
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ÅRSMØTA I LOKALLAGA 
Årsmøta i lokale Bondelag skal haldast i perioden 1. – 31. 
oktober. Styret ser lokale årsmøte har ei fin ramme med 
god servering og aktuelle tema, og er ein viktig arena for 
meiningsutveksling mellom medlemmer og signal frå lokal-
laga inn til fylkesstyret. 
     På styremøtet i september vart fylkesstyremedlemmene 
og tilsette ved kontoret fordelt for deltaking i årsmøta, og 
det var gjennomgang av aktuelle tema og ferdigstilling av 
plansjar til bruk for foredrag på årsmøta. 
     Lista over deltaking vart sendt lokallaga saman med 
meldingsskjema om val, rapport lokallagsarbeid og aktivi-
tetsmidlar, forslag på innkalling og sakliste til årsmøte, 
adresseetikettar og medlemslister. 
     Fylkeslaget har ved årsskiftet oversikt over årsmøter i 31 
lokallag. Innanfor smittevernreglar og koronasituasjon, vart 
det halde fysiske årsmøter i alle lokallag. Jamnt over var det 
betre oppmøte på årsmøta i år enn tidlegare år. 
     På styremøtet 9. og 10. desember ga alle styremedlem-
mer og tilsette ei oppsummering frå møta dei hadde vore 
på, og refererte saker og tema som hadde vore drøfta og 
som bør følgjast opp. 

Fylkeslaget har delteke på årsmøter i 29 lokallag: 
Konrad Kongshaug  (5 årsmøter) 
Odd Bjarne Bjørdal  (2 årsmøter) 
Petter Melchior   (4 årsmøter)  
Hilde Kjersem Kolberg  (5 årsmøter) 
Anna Håland Berget  (5 årsmøter) 
Arnar Lyche  (6 årsmøter) 
Rose Bergslid   (2 årsmøter) 
 

 
Hornindal Bondelag vart ein del av  

Møre og Romsdal Bondelag frå 1. januar 2020. 
 

 
 

ARBEIDSPLANAR I LOKALLAGA 
Forutan arbeidsplan for Norges Bondelag og fylkeslaget si 
arbeidsplan, oppmoder vi også lokallaga om å ha arbeids-
plan, helst vedteke av årsmøtet (eller styret). 
     Fylkeslaget vil peike på nokre saker alle lokallag bør 
gjennomføre i løpet av året: 
1. Faglege eller sosiale tilbod til medlemene (som fagmøte, 
utferd, bondekafé)  
2. Studieringar eller kurs: (inkl. uttale jordbruksforhand-
lingane minst kvart andre år)   
3. Utadretta informasjon (som Open Gard, Bygdedagar, 
kontakt politikarar el. media)   
4. Lokale saker for medlemene i kommunen (synleg i lokal-
samfunnet og på saker som arealplanar, forvalting av SMIL-
midlar, samarbeid med andre organisasjonar, representa-
sjon)   
5. Opplegg for medlemstilslutning (sjå til at nye i næringa 
og grunneigarar er invitert)  
 

UNDERSØKELSE BLANT  
LOKALLAGSTILLITSVALGTE  
På styremøtet 23. september var det gjennomgang av spør-
reundersøkelse blant tillitsvalgte på lokallagsnivå i Bondela-
get. Undersøkelsen var gjennomført i perioden 23. april til 
8. juni. Blant tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag var 
det 54 svar, som er svarprosent på 25,2. 
     Undersøkelsen tok opp informasjon og lokallagsarbeid i 
koronasituasjonen, tekniske løsninger for lokallaga (Mitt 
lokallag), medlemsverving, personvern og å være tillitsvalgt 
i Bondelaget  
     Undersøkelsen ble gjort både som et ledd i arbeidet med 
Vi bygger Bondelaget, og som en del av organisasjonens 
løpende arbeid overfor lokallaga. Svarene gir viktig infor-
masjon til administrasjonen om hva som fungerer bra og 
hva som kan forbedres og jobbes mer med. Svarene brukes 
i arbeidet mot lokallaga. 
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De tre Bondelagene i nye Molde kommune hadde møte 
15. oktober. Foran lederne Nils Sanden (Midsund), Tor 

Olav Hanset (Nesset) og Kjersti Ellingsgård (Molde). Bak 
Bjørn Even Nerland (Nesset), Sverre Solli (Molde), Gunnar 

Wentzel (Molde), Erling Tistel (Molde), Ole Marvin Aarstad 
(Nesset), Børge Rød (Nesset). (Foto: Arild Erlien) 

 

AKTIVE LOKALLAGSMIDLAR 
Det ble i september sendt ut rapportskjema for tildeling av 
aktivitetsmidlar 2020, med søknadsfrist 20. november. 
     Grunnlaget for fordeling av midlar er kroner 5.000 til 
kvart fylke, 70 % av resterande beløp etter antal medlemar 
og 30 % av resterande beløp etter antal lokallag. 
     Fylkesstyret fordelte kroner 269.382 på møtet 9.-10. 
desember etter søknad frå 27 lokale Bondelag. 
     Fordelinga var kr. 800 til lag som har uttala seg om jord-
bruksavtalen, uttale kvoteleige og uttale næringspolitisk 
program, og kr 600 til anna prioritert aktivitet etter skjønn. 
     Aktive Lokallagsmidlar dekker også deltakaravgift til 
Bondelagsmedlemmer på FARM landbrukskonferanse på 
Giske, kr 2000 til to lokallag som må leige skyssbåt for å 
halde møter, kr 20.000 i tilskot til eit lokallag med stor akti-
vitet og store underskot over fleire år, og kr 20.000 i tilskot 
til eit lokallag med særs dårleg økonomi. 
     P.g.a. koronapandemien frå mars var det færre aktivite-
tar for tilskot gjennom Aktive Lokallagsmidlar. Difor gav 
styret eit flatt «korona-tilskot» på kr 2.500 til alle lokallag. 
     Styret er imponert og svært glad for dei mange gode 
aktivitetane som er i lokallaga på utadretta tiltak, tilbod til 
medlemane og medlemsverving. Laga fekk kopi av for-
delinga som også seier noko om aktivitetar i ulike lag. 
 

ARBEIDSPLAN FOR FYLKESLAGET 
Fylkesårsmøtet 7. mars vedtok arbeidsplan 2020/2021 om 
næringspolitikk, rekruttering, samfunnskontakt, utadrettet 
virksomhet, organisasjon, landbruksbasert næringsutvikling 
     I tillegg ble noen saker spesielt trukket fram som priori-
terte: hjort, driveplikt, jordvern, klima, dyrevelferd, kvote-
regelverk. Gjermundnes. Matfestivalen i Ålesund, samar-
beid med blå sektor og øvrig næringsliv, videreføring av 
FARM-konferansen, velferdsordninger, gjennomgang av 
regelverk og ordninger for å lette rekruttering i landbruket. 
     Omtale av aktiviteter og arrangement i årsmeldinga 2020 
viser at de mange av disse sakene er fulgt opp av fylkessty-
ret så godt det lar seg gjøre med hensyn til planlegging. 
     Styret i Norges Bondelag vedtar hvert år prioriterte saker 
i kommende arbeidsår, som er retningsgivende for fylkesla-
gas planer. Samtidig er Norges Bondelags arbeidsfelt svært 
omfattende, og mange saker må løses når de oppstår. 
 

 
Innledere på temadag eierskifte, advokatene Marit Moe 
Rasmussen og Ole Houlder Rødstøl. (Foto: Arild Erlien). 

 

TEMADAG EIGARSKIFTE 
75 unge og eldre bønder og familiemedlemmer deltok på 
en nyttig og lærerik temadag om eierskifte som Møre og 
Romsdal Bondelag arrangerte på Alexandra Hotell i Molde 
lørdag 24. oktober. Rådgiver Arild Erlien møtte som kurs-
vert fra Bondelaget. 
     Opprinnelig var temadagen planlagt til 28. mars, men 
måtte avlyses p.g.a. koronasituasjonen. I mars hadde vi 44 
påmeldte. 
     Bondelagets samarbeidsadvokat i Møre og Romsdal, Ole 
Houlder Rødstøl, i det daglige partner i advokatfirmaet 
Øverbø Gjørtz AS i Molde, sto ansvarlig for det faglige inn-
holdet. Denne gangen hadde han også med advokat Marit 
Moe Rasmussen, som også arbeider ved advokatfirmaet sitt 
kontor i Molde. 
     Temadagen hadde ikke som formål å sette deltakerne i 
stand til å gjennomføre et eierskifte på egen hand med 
utfylling av alle skjema. Derimot var det fokus på planleg-
gingsfasen, familiære og økonomiske utfordringer ved eier-
skifte, arve- og formuesregler for samboere og ektemaker, 
skatte og avgiftsmessige forhold, organisering av virksom-
heten, og odels- og konsesjonsregler. 
     Målgruppe for temadagen var alle som skal inn i eller er 
inne i en eierskifteprosess. Selve prosessen kan ta lang tid 
og det er viktig å inkludere og involvere alle berørte parter, 
unge og eldre generasjon. Fra mange familier var begge 
generasjonene tilstede. 
 

 
75 deltakere var på temadag om eierskifte som Møre  
og Romsdal Bondelag arrangerte lørdag 24. oktober, 

i «KORONAVENNLIG» avstand i Bankettsalen på  
Hotell Alexandra i Molde. (Foto: Arild Erlien) 
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Næringskonferansen før fylkesårsmøtet 6. mars samla 170 deltakarar på Alexandra Hotell i Molde  

(12. mars vart landet koronanedstengt). Foran til høgre møteleiar Audun Skjervøy. (Foto: Arild Erlien) 
 

 
Vokalist Ragnhild Folden Istad og gitarist Håvar Svergja 

 
Svein Sæter (t.v.), Bodhild Fjelltveit og Eli Berge Ness 
 

170 PÅ NÆRINGSKONFERANSEN 
Før fylkesårsmøtet var det fredag 6. mars kl. 10.00 – 16.00 
næringskonferanse med tema levedyktig landbruk og re-
kruttering, som samla 170 deltakarar i Bankettsalen på 
Alexandra Hotell i Molde. 
     Dette er den årlege møteplassen der heile landbruket i 
Møre og Romsdal samlast til fagleg påfyll, dialog og inspira-
sjon, og er eit samarbeid mellom Bondelaget, Småbrukarla-
get og Fylkesmannen, og inngjekk som ein del av faglaga 
sine fylkesårsmøter. Felleskostnader til konferansen er 
dekka av Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. 
     Konferansen samla bønder, rådgjevarar, forvaltning, 
politikarar, frå fylkesmannen, organisasjonar, rekneskaps-
kontor, bankar, jordbrukssjefar, landbrukskontora og andre 
som har eit varmt hjarte for norsk landbruk.  
     Møteleiar var Audun Skjervøy frå Valldal. To lokale unge 
musikkutøvarar, vokalist Ragnhild Folden Istad og gitarist 
Håvar Svergja, framførte musikkinnslag under konferansen. 
     Forfattar og kåsør Svein Sæter frå Surnadal innleia om 
bondelandet - om utviklinga i næringa, krydra med mange 
historier frå både fortid og notid. 
     Styremedlem i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit, som 
er sauebonde i Bergen, kom med sine betraktningar om det 
å vere bonde.  
     Nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Eli Berge 
Ness frå Viksdalen i tidlegare Sogn og Fjordane, fokuserte 
på om Vestlandet framleis skal vere ein del av heile landet.  

 
Politikarpanelet frå venstre: Per Vidar Kjølmoen (Ap), Bjørn Jacobsen (SV), Eli Iren Sildnes (H), 

Jenny Klinge (Sp), Steinar Reiten (KrF) og Ragnhild Helseth (V) (Foto: Arild Erlien) 
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F. v.: Rune Haram, Anna Håland Berget og Hans Erik Wold. 
 
     Lokale bønder beskrev situasjonen frå grasrota. Lokal-
matprodusent på Haramsøy, Rune Haram, om Sunnmør-
segg og grasfôra kjøt frå saktevoksande okse, mjølkeprodu-
sent på Åndalsnes, Anna Håland Berget, om «Jeg elsker å 
være bonde», og økologisk mjølkeprodusent i Bollia i Hus-
tadvika, Hans Erik Wold, om «å leve av 100 tonn melk».  
     Ein av landets fremste landbruksforskarar, professor 
emeritus ved NMBU, Odd Magne Harstad, heldt foredrag 
om at rødt kjøt og mjølk er berekraftig. 
     Assisterande direktør ved landbruksavdelinga hos Fyl-
kesmannen, Ottar Longva, snakka om «det er nok av mes-
te, men vi utnytter ikke ressursene. Hva gjør vi med det?» 
     Oddvar Mikkelsen leia debatten med politikarar frå seks 
parti om korleis vi legg til rette for eit levedyktig landbruk: 
fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap), Rauma, fylkes-
leiar Bjørn Jacobsen (SV), Molde, lokalpolitikar Eli Iren 
Sildnes (H), Hustadvika, stortingsrepresentant Jenny Klinge 
(Sp), Surnadal, stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), 
Averøy og fylkesleiar Ragnhild Helseth (V), Kristiansund.  
     Fylkesleiar i Møre og Romsdal Bondelag, Konrad 
Kongshaug, oppsummerte konferansen. 

Professor ved NMBU,              Avtroppande assisterande 
Odd Magne Harstad,                  landbruksdirektør, 
opprinneleg frå Gjemnes.               Ottar Longva 
 

OTTAR LONGVA TAKKA AV 
Assisterande direktør ved landbruksavdelinga hos Fylkes-
mannen, Ottar Longva, vart på næringskonferansen takka 
av for sin lange og gode innsats for landbruket i Møre og 
Romsdal. Han gjekk av som pensjonist våren 2020. 
     Rådgjevar i M&R Bondelag, Rose Bergslid, overrekte på 
vegne av Landbruk Nordvest, Småbrukarlaget og Bondela-
get eit bilete laga av Madlen Behrendt med motiv frå hav-
gapet på Longva, der han er født og vaks opp. 
     Rose Bergslid beskrev Ottar Longva som ein løysnings-
orientert mann, handlekraftig, klok og kunnskapsrik, positiv 
og venleg, strategisk og ein god lagspelar.  
     - Vi trur han har god estetisk sans, og set pris på dyr og 
vakkert kulturlandskap. Når Ottar snakkar så høyrer vi etter. 
Ottar har betydd svært mykje for landbruket i Møre og 
Romsdal, vi i landbruket set veldig stor pris på han, og øns-
ker han ei fin og god tid framover, sa Rose Bergslid. 

 
 

AVLYST LEDERMØTE 
Et samstemt fylkesstyre besluttet 4. november å avlyse det 
årlige ledermøtet det var innkalt til 13.-14. november på 
Hotell Ivar Aasen i Ørsta. 
     Avlysningen ble begrunnet med den utviklingen i smitte-
situasjonen, med smitteverntiltakene som kom uka før, 
med oppfordring om å begrense sosial kontakt/antall nær-
kontakter og at det var en ny nasjonal dugnad. 
     Slik programmet var lagt opp, er et ledermøte også ei 
sosial samling/mingling og med utferder/besøk, og samler 
50-60 deltakere fra hele fylket. Det gjorde det vanskeligere 
å utvise større forsiktighet slik smittevernreglene var inn-
skjerpet til. Også den lokale smittesituasjonen og anbefa-
linger fra kommuneoverlege i regionen, tilsa at det var 
riktig å avlyse ledermøtet. 
     Deltakelse på ledermøter fra styret og ansatte i Norges 
Bondelag kunne også bli vurdert ut fra lokale forhold og 
reiserute. Slik vi hadde planlagt det i Ørsta ville forfall fra 
leder Lars Petter Bartnes og/eller vikarierende organisa-
sjonssjef Inger Johanne Sveen i Norges Bondelag ført til at 

programmet ikke ble det samme. Ellers var det avtalt besøk 
hos Volda El. Mylne og i Ivar Aasen-tunet. 
     Noen fylkeslag holdt endags ledermøte i november, men 
vi mente dette ikke var noe alternativ i Møre og Romsdal 
med de reiseavstander vi har. Heller ikke Teams-møte, da 
det å møtes fysisk har langt større verdi for tillitsvalgte enn 
å delta på et digitalt ledermøte. 
 

AVLYST SKATTEKURS 
I samråd med Norges Bondelag ble tema- og skattekurset 
23.-25. november på Hotel Alexandra i Molde avlyst. Dette 
årlige kurset for samarbeidende regnskapskontor blir ar-
rangert i sin helhet av Norges Bondelag, og arrangeres eks-
klusivt for ansatte i eller innehavere av regnskapskontor 
som har samarbeid med Norges Bondelag. Avlysningen ble 
begrunnet med smittesituasjonen og smitteverntiltakene. 
     De fleste påmeldte til fysisk skattekurs deltok på digitalt 
skattekurs 7. og 8. desember. 
     Norges Bondelag/Økonomiforbundet holdt temakurset 
Finansregnskap digitalt onsdag 9. desember, fortrinnsvis for 
deltakere fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.  
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Deltakere på digitalt årsmøte i Norges Bondelag 30. september. 

Fra venstre: Anna Håland Berget, Rauma, Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika, organisasjonssjef Arnar Lyche, Petter 
Melchior, Fjord, fylkesleder Konrad Kongshaug, nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og Audun Skjervøy, Fjord.  

På storskjerm årsmøteordstyrer. Arne Magnus Aasen, Tingvoll, som deltok fra møterom i Oslo (Foto: Arild Erlien) 
 

ÅRSMØTE I NORGES BONDELAG 
På grunn av Koronaviruset og smitteverntiltak, ble fastsatt 
årsmøte i Norges Bondelag 10.-11. juni på Lillehammer 
utsatt. Nytt fysisk årsmøte ble berammet til 30. september 
og 1. oktober på Lillehammer. Men heller ikke til høsten ble 
det mulig å gjennomføre et ordinært årsmøte innenfor 
gjeldene regelverk fra Folkehelseinstituttet og helsemyn-
dighetene. Matproduksjon er en samfunnskritisk viktig 
funksjon, og det var ikke ønskelig å ta noen sjanser med 
hensyn til mulig smittespredning. 
     Det ble derfor holdt et digitalt årsmøte i Norges Bonde-
lag 30. september kl 10.00-16.30. Styret i Norges Bondelag 
satt i sine posisjoner inntil digitalt årsmøte var avholdt. 
     Utsendingene fra Møre og Romsdal var samlet på Fel-
leskjøpets møterom ved Bondelagskontoret i 3.etasje i 
Molde. Årsmøtet ble vist på storskjerm i møterommet med 
Teams-oppkopling, og alle utsendingene var i tillegg tilkob-
let egen datamaskin for bl.a. avstemning m.m. gjennom 
SmartVote. 
     Utsendinger var foruten fylkesleder Konrad Kongshaug, 
Averøy, de årsmøtevalgte utsendingene Odd Bjarne Bjørdal, 
Ørsta, Petter Melchior, Fjord, Hilde Kjersem Kolberg, Hu-
stadvika, Anna Håland Berget, Rauma, Audun Skjervøy, 
Fjord. 
     I tillegg møtte organisasjonssjef Arnar Lyche og rådgiver 
Arild Erlien. Arne Magnus Aasen, Tingvoll, deltok som ords-
tyrer i årsmøtet fra møterom i Oslo. 
     Det ble ikke gjennomført generaldebatt, men det var satt 
av god tid til behandlingen av Bondelagets næringspolitiske 
program for perioden 2020 – 2024. 
     Lars Petter Bartnes ble gjenvalgt som leder. Bjørn Gim-
ming ble gjenvalgt som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit ble 
ny 2. nestleder etter Frøydis Haugen.  
     Arne Magnus Aasen, Tingvoll, ble takket av som ordfører 
i årsmøtet siden 2013. 

NÆRINGSPOLITISK PROGRAM I 
NORGES BONDELAG 2020-2024 
Næringspolitisk program 2020-2024 skulle etter planen 
vedtas på Norges Bondelags årsmøte 10.-11. juni. Men 
p.g.a. korona ble årsmøtet utsatt til digitalt årsmøte 30. 
september, der det nye programmet ble vedtatt. Det nye 
programmet viser mål og hovedlinjer i det næringspolitiske 
arbeidet for Norges Bondelag i perioden. De overordnede 
tema er klima, marked, arealbruk og samfunnsoppdrag. 
     Styret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet 4. februar 
næringspolitisk program, og vedtok å sende utkastet til 
lokallagene, slik at de som ville fikk mulighet til å komme 
med innspill til fylkeslaget med høringsfrist 28. februar. 
     Fylkeslaget mottok innspill fra disse 3 lokallagene: Ør-
skog Bondelag, Hustad Bondelag, Indre Storfjord Bondelag. 
     Noen lokallag meldte tilbake at utkastet var drøftet, men 
at de ikke hadde noe skriftlig å tilføye, de mente de viktigs-
te faktorene for norsk landbruk var tatt med. 
     På arbeidsmøte på Bondelagskontoret i Molde 13. mars 
gikk fylkesleder og organisasjonssjef gjennom innkomne 
innspill fra lokallagene og utarbeidet utkast til uttale, som 
ble sendt fylkesstyret på e-post til drøfting og godkjenning. 
 
Følgende ble sendt til Norges Bondelag 19. mars 2020: 

Innspill Næringspolitisk program fra Møre og Romsdal 
Vi er uenige i disposisjonen i det næringspolitiske pro-
grammet. Slik det er bygd opp nå, ser det ut som vi i land-
bruket skal drive med klimapolitikk, siden det som dreier 
seg om klima kommer som punkt 1 i programmet. Vi mener 
det er avgjørende å holde fast ved at vi faktisk driver med 
matproduksjon, og det er den primære oppgaven vår. Det 
bør også stå først. Men vi skal gjøre det på en klimavennlig 
måte, slik at det som i framlegget er punkt 1, bør være 
punkt 4 i det endelige programmet.  
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     Skal landbruket fortsatt være ei sterk gruppe som står 
samlet må vi ha fokus på produksjonsfordelingen. De siste 
årene har distriktene tapt terreng i forhold til sentrale 
strøk. Norge importerer om lag 14 000 tonn storfekjøtt i 
året. Siden antall melkekyr går ned må distriktslandbruket 
styrkes på produksjon av kjøtt der store beiteressurser kan 
utnyttes. Vi foreslår derfor følgende tilføyelse etter siste 
setning i siste avsnitt på side 2 i dokumentet: «Derfor blir 
styrkning av kanaliseringspolitikken enda viktigere i årene 
som kommer.»  
     Behovet for virkemidler i rovviltforvaltningen gjelder ikke 
bare ulv og bjørn. Det gjelder også jerv, gaupe og kongeørn. 
Vi foreslår derfor følgende tilføyelse i andre setning i nest 
siste avsnitt på side 11 i dokumentet: Det må tillates flere 
virkemidler i skadefelling av kongeørn, gaupe, jerv, ulv og 
bjørn, og myndighetene må sikre finansiering og skolering 
av lokale fellingslag. 
Andre momenter som bør vektlegges 
✓ Det å styrke landbrukssamvirkene og bondens posisjon 

i verdikjeden er avgjørende for landbruk i hele landet. 
✓ Vi er for reduksjon i soyaforbruket i norsk landbruk. 

Det er med å styrke bondens legitimitet hos forbruke-
ren. Hvorfor ikke kutte soya til alle husdyr? Gjør norsk 
landbruk mer norsk 

✓ Klima må fortsatt ha stort fokus, men vi må gjøre det 
attraktivt for bonden å gjøre gode klimatiltak.  

✓ Dyrevelferdsprogram må være en bransjestandard for 
alle varemottakere. 

✓ Det er viktig å styrke Mattilsynet sin rolle. 
✓ Med tanke på å trygge bondens totalsituasjon er det 

helt nødvendig å forbedre velferdsordningene. Det er 
også svært viktig av hensyn til rekrutteringen.  

 

Innspill i august: 
I august ba Norges Bondelag om event endringsforslag til 
forslaget til Næringspolitisk program. På kort varsel sendte 
fylkesleder og organisasjonssjef 31. august følgende innspill 
fra Møre og Romsdal Bondelag til Norges Bondelag: 
1. Marked, verdiskapning og økonomiske vilkår. 

• Linje 147/148: Legge til rette for alternative om-
setningskanaler. 

Er dette noe vi i distriktene bør jobbe for? Kommer ikke 
dette mere sentrale områder til gode med større tettsteder 
og flere folk? Kan dette svekke samvirkene ytterligere, noe 
som igjen føre til svekkelse av distriktsjordbruket? 
 

2. Areal-landbruk over hele landet. 

• Linje 213: Innføre tak på arealtilskudd....  
Vil dette føre til mindre arealer ut av drift? Kan ikke dette 
slå ut motsatt? Vil drive marginale arealer uten tilskudd 
med dagens kraftforpriser? Da lønner det seg bedre med 
høyere kraftforbruk og mindre arbeid. Hvis det stilles større 
krav til avlingsstørrelse for å utløse arealtilskudd, vil en 
forhindre at enkeltbønder «spekulerer» i arealtilskudd  

• Linje 230: Styrke jordvernet  
Det mest effektive for styrket jordvern vil være å håndheve 
dagens regelverk om driveplikt. Følge dette mye tettere ved 
eiendomsoverdragelser, og sette dette som krav for konse-
sjon. 
3. Norsk matproduksjon i et klima i endring 

• Linje 305/306: Mål om 25 prosent av husdyrgjødsla 
til produksjon av biogass i 2030 

Dette målet er «hårete» og kan oppfattes som useriøst. 
Rent praktisk vil det være enormt ressurskrevende å trans-
portere så mye husdyrgjødsel/biorest til og fra biogassreak-
torene. Det vil skape et vanvittig transportbehov. Ei ku 
produserer om lag 30 kubikk møkk (inklusivt vaskevatn fra 
melkeroboten) i året, og det tilsvarer lastekapasiteten til en 
lastebil med tilhenger.  
4.Landbrukets samfunnsoppdrag 

• Linje 439: Utarbeide strategi som gir økt kvinnean-
del i landbruket 

Viktig å forbedre velferdsordningene i forbindelse med 
svangerskap og fødsel. 
 

På styremøtet 23. september drøftet årsmøtedeltaker-

ne siste utkast til program. Det ble sendt inn til program-
komiteen noen endringer/justeringer i ordlyden om rovdyr: 
Linje nr 

• 279: Bestandsmålene for rovdyr skal ikke overskri-
des, og det skal ikke tillates ynglinger av rovdyr 
utenfor sonene. forvaltningsområdene. 

• 283: Soneforvaltningen må styrkes med tydelige 
handlingsregler, som sikrer at rovdyr som tar bei-
tedyr i prioriterte områder beiteområder tas ut,… 

• 286: Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulveso-
na forvaltningsområdene må starte 1.september, 
og tilsvarende for jerv 20.august. 

• 292: Det må være mulig å utnytte beiteressursene 
i inn- og utmark, også innenfor rovviltsonene for-
valtningsområdene for rovdyr. 

 
Ansatte på kontorutferd til Giske 11. juni, her fra gardsbesøk hos Blindheim samdrift på Vigra. F.v.: Martin Ytterland, 
Arnar Lyche, Sofie Høybakk, Hilde Blindheim, Rolf Otto Blindheim, Rose Bergslid og Atle Frantzen (Foto: Arild Erlien) 
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SAMLING FOR UNGE BØNDER 
Samling for unge bønder ble holdt fredag 7. og lørdag 8. 
februar i Ytre Romsdal med rundtur i buss på øyene Har-
øya, Finnøya og Gossen. Det deltok 40 personer fra hele 
fylket. Samlinga ble arrangert av Nortura, Felleskjøpet, 
TINE, Fylkesmannen og Bondelaget i Møre og Romsdal. 
     Fra M&R Bondelag deltok organisasjonssjef Arnar Lyche 
     Målet med samlinga er å etablere nettverk for unge 
etablerte bønder og for de som er på veg inn i næringa. I 
tillegg bidra til å formidle relevant kunnskap om næringa, 
aktuelle saker, organisasjonene og det å være ung bonde. 
     Avreise fra Felleskjøpet i Molde fredag via Vestnes og 
Brattvåg og med ferje til Harøya. Overnatting på Finnøy 
Havstuer. Retur med ferje lørdag via Aukra. 
     På Harøya gardsbesøk hos Lars Petter Harnes, som dri-
ver med mjølk og kjøttproduksjon. Sønnen Eivind er elek-
troingeniør, men har bestemt seg for å ta over drifta. 
     Deretter gardsbesøk hos Harnesmyr Gard DA og Ann 
Elin Harnes. 500 000 liter mjølk og rundt 13 tonn med kjøtt 
fra 140 storfe og 35 villsau. Grasproduksjon på 750 dekar.  
     På Finnøy Havstuer holdt Ole Mindor Myklebust ved 
Myklebust Kvalprodukt foredrag om «Fra fiskerbonde til 
kvalfangst og foredling av produkt fra havet.», med ut-
gangspunkt i Fiskebåtrederiet Kato AS. 
     Lørdagen startet med et inspirasjonsforedrag av Vegard 
Smenes fra Averøy, medlem i Eierutvalg TINE Midt og sty-
remedlem i M&R Bondelag. Med tema «Ung bonde inn i 
framtida», kom han med tanker og erfaringer om hvordan 
det er å drive som ung bonde og å være tillitsvalgt i organi-
sasjonene i landbruket.  
     Landbruksorganisasjonene presenterte seg selv og la 
fram aktuelle saker, med gode råd på veien. De som sto for 
dette, var medlemssjef i TINE Rådgiving og Medlem Møre 
og Romsdal, Jenny Velle, organisasjonsleder Nortura Midt-
Norge, Brit Kari Eidsetflot Hauger og fagkonsulent drøv og 
plantekultur i Felleskjøpet, Bastian Weiberg-Aurdal. 

     Etter busstur over Aukra, var siste programpost gardsbe-
søk på Hollingsholm Gard. Lisbeth og Andreas Hollingsholm 
kunne i 2016 innvie ny sauefjøs, kaldfjøs med tallegolv og 
kapasitet på ca 200 vinterfora sau i stålhall. På garden har 
de i tillegg et rikt utvalg av andre dyr, de driver med Inn på 
tunet, garden er rullestoltilpassa, de driver med viderefor-
edling og lokalt salg. 
 

 
Lars Petter Harnes (foran) og sønnen Eivind Harnes. 

 

 

Andreas og Lisbeth Hollingsholm (Foto: Arnar Lyche) 
 

Deltakere  
på samling 
for under 
bønder  
7. og 8. 
februar 
2020  
samlet  
utenfor 
Finnøy  
Havstuer. 
(Foto:  
Arnar 
Lyche) 
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4.3 Informasjons- og utadretta aktiviteter 

Da landet stengte ned 12. mars med inngripende smitte-
verntiltak, mistet Bondelaget mange fysiske møteplasser vi 
har gjennom året for informasjons- og utadretta aktiviteter. 
Blant annet ble Åpen Gard avlyst i august, likeså stand og 
fagseminar på Dyregodgane i Gjemnes i september.  
 

POLITISKE KONTAKTER 
Selv om koronaen satte seg stopper for mange fysiske 
gardsbesøk og møter med politikere og partier, har det 
vært noen politiske kontakter som liste under viser. I tillegg 
til egne avtalte møter, er fylkesstyret og kontoret jevnlig i 
samtaler med politikere over telefon eller på e-post om 
aktuelle saker, både stortingsrepresentanter, fylkespolitike-
re og ordførere. 
 

6. februar innledet organisasjonssjef Arnar Lyche på TINE 

sin temadag for ungdomspolitikere for å bli bedre kjent 
med TINE og melkenæringa på TINE Meieriet Ålesund. Her 
var det presentasjon og omvisning av meierianlegget. Med 
TINE inn i framtida! - orientering om verdiskapning fra ku til 
kunde, helse, bærekraft og dyrevelferd. Videre om landbru-
kets betydning for regionen vår og næringas bidrag til å løse 
klimautfordringene ved Bondelaget og Småbrukarlaget. 
 

6. mars deltok seks politikere på næringskonferansen 

som samlet 170 deltakere før Bondelagets fylkesårsmøte på 
Alexandra Hotell i Molde: fylkesvaraordfører Per Vidar 
Kjølmoen (Ap), Rauma, fylkesleder Bjørn Jacobsen (SV), 
Molde, lokalpolitiker Eli Iren Sildnes (H), Hustadvika, stor-
tingsrepresentant Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stortingsre-
presentant Steinar Reiten (KrF), Averøy og fylkesleder 
Ragnhild Helseth (V), Kristiansund. 
 

2. april deltok fylkesleder Konrad Kongshaug, grønttalsper-

son/1.vara Audun Skjervøy og organisasjonssjef Arnar Lyche 
på nettmøte med Høyres fylkes- og stortingspolitikere: 
Helge Orten (leder Samferdselskomiteen), Marianne Synnes 
Emblemsvåg (Landbruksnettverket i Høyre), Guro Angell 
Gimse (Landbrukspolitisk talsperson), Anders Riise (gruppe-
leder fylkestinget) og Odd Harald Karlsen (fylkessekretær 
Høyre). Tema for møtet var koronakrisen og konsekvenser 
for landbruket. Marianne Synnes Emblemsvåg innledet kort 
om situasjonen og ønsker om innspill. Audun Skjervøy ori-
enterte om fem viktige tema for grøntproduksjonene.  
 

12. juni ble det også holdt nettmøte med landbruksnett-

verket i Høyre. Fylkesleder Konrad Kongshaug, organisa-
sjonssjef Arnar Lyche og rådgiver Rose Bergslid deltok fra 
Bondelaget. Initiativet kom fra Bondelaget. Tema var Rødt 
kjøtt og klima med presentasjon av Rose og Arnar. Konrad 
fortalte om egen gardsdrift og landbrukspolitikk sett fra 
Møre og Romsdal. Deretter var det spørsmål og diskusjon. 
Tilbakemeldingene fra leder i Nettverket, Guro Angell Gim-
se, var gode. Det var mye informasjon som var ny for dem. 
 

18. september var Arbeiderpartiets fylkesleder, fylkesva-

raordfører og på det tidspunkt mulig stortingskandidat Per 
Vidar Kjølmoen på gardsbesøk hos fylkesleder Konrad 
Kongshaug i Averøy. Også organisasjonssjef Arnar Lyche og 

 
Arbeiderpartiets varaordfører i Averøy, Svein Kongshaug 
(t.v.) og fylkesleder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Per 

Vidar Kjølmoen (t.h.) fikk 18. september omvisning og prat 
om landbrukspolitikken i fjøset til Bondelagets fylkesleder 

Konrad Kongshaug (Foto: Rose Bergslid). 
 

rådgiver Rose Bergslid deltok fra Bondelaget. Møre og 
Romsdal Bondelag inviterte. Et hovedtema var redusert 
kjøttspising som klimatiltak. I etterkant ble det sendt ut 
pressemelding og bilde om at Kjølmoen vil ha sterk allianse 
mellom fagbevegelsen og bøndene. 
 

På FARM innovasjonskonferanse for landbruket i Øygards-
hallen i Giske 30. oktober deltok fylkesvaraordfører Per 
Vidar Kjølmoen (Ap), Rauma, fylkespolitiker Kristin Sør-
heim (Sp), Tingvoll,statssekretær Heidi Nakken (H), Vestnes 
 

2. november hadde fylkesleder og organisasjonssjef avtalt 
møte med Marit Nerås Krogsæter (Sp), Ålesund, leder i 
kultur-, næring- og folkehelseutvalget i fylkeskommunen. 
Møtet måtte avlyses på kort varsel p.g.a. helsesituasjon 
knyttet til graviditet, men hun ønsker å ta opp igjen tråden 
med Bondelaget til våren for å lære mer om landbruket i 
Møre og Romsdal og for å diskutere hva fylkespolitikerne 
kan gjøre for å bedre forholdene for næringa. 
 

På fylkesstyremøtet 9.-10. desember drøftet styret stor-
tingsvalget 2021 og kontakt med kandidater og politiske 
partier. Styret mener fylkeslaget har god dialog med flere 
av de fremste listekandidatene, og i valgkampen er det 
viktig å lage møteplasser for politikerne. 
 

KORONA-AVLYST FAGSEMINAR 
PÅ DYREGOD 
Tredagers-arrangementet Dyregod på Batnfjordsøra i 
Gjemnes 4.-6. september ble i juni avlyst. Men det ble fram 
til midten av august arbeidet med å holde et fagseminar om 
«Norsk mat på norske ressurser» fredag 4. september. 
     Dyregod som arrangør fikk med seg Bondelaget, Nortura, 
Tine og Felleskjøpet som samarbeidspartnere og holdt flere 
planleggingsmøter. Mye av programmet og innledere var 
på plass da også dette seminaret ble avlyst i august. Bl.a. 
var styreleder Trine Hasvang Vaag, Nortura, Harald Volden, 
Tine, Øystein Haga Kaldahl, Felleskjøpet og fylkesleder Bon-
delaget, Konrad Kongshaug, på plass, og det ble arbeidet 
med en fra styret i Norges Bondelag. 
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F.v.: Kristin Sørheim (Sp), Heidi Nakken (H), Per Vidar Kjelmoen (Ap), møteleder Oddvar Mikkelsen. (Foto:Atle Frantzen)
 

FARM LANDBRUKSKONFERANSE 
Holdt tredje året på rad i Øygardshallen i Giske fredag 30. 
oktober. Konferansen samlet 50 deltakere, og ble arrangert 
i trygge omgivelser innenfor gjeldende smittevernregelverk. 
     FARM innovasjonskonferanse for landbruket er et sam-
arbeid mellom arrangørselskapet Momentium og Bondela-
get, der Momentium har hovedansvar for gjennomføring og 
M&R Bondelag tett påkoblet programoppsett. Medarrangø-
rer var også Sparebanken Møre, Tussa og Fylkeskommunen. 
     M&R Bondelag fikk i juni innvilget tilskudd fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune til gjennomføring av FARM-
konferansen 2020. Med korona og smittehensyn ble årets 
konferanse en «lettutgave» i forhold til hva som var tenkt. 
     FARM skal forsøke å gi svar på mange av de viktige 
spørsmålene for landbruksnæringen og for bonden. Men 
kanskje aller mest skal konferansen være en møteplass som 
kobler ideer sammen, skaper innovasjon og starter proses-
ser som kan gi matnyttige resultater 
     Fra M&R Bondelag deltok fylkesleder Konrad Kongshaug, 
årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen, organisasjonssjef Arnar 
Lyche, rådgiver Atle Frantzen og rådgiver Rose Bergslid. 
     Medlemmer av Bondelaget hadde gratis adgang til kon-
feransen, da deltakeravgiften ble dekket av M&R Bondelag 
gjennom Aktive Lokallagsmidler. 
     Sunnmørsposten streamet konferansen åpent og gratis! 
Vi fikk meldinger om at mange fulgte konferansen digitalt. 
Program: 

• Åpning v/ statssekretær Heidi Nakken (H) 

• Ole Petter Nyhaug, OPINION: Hva slags mat vil framti-
das forbrukere etterspørre? 

• Debatt ledet av Oddvar Mikkelsen. Deltakere: Per Vi-
dar Kjelmoen (Ap), Kristin Sørheim (Sp) og statssekre-
tær Heidi Nakken (H). 

• Trond Lund, N2 APPLIED: Møkkarevolusjonen. 

• Rose Bergslid & Arnar Lyche, TINGVOLL ULL: Helnorsk 
genserproduksjon av ull. 

• Jan Sandstad Næss, NTNU: Arealbruk og klima. 

• Oddvar Mikkelsen innledet til debatt. 

• Debatt ledet av Oddvar Mikkelsen. Deltakere Per Vidar 
Kjølmoen (Ap), Kristin Sørheim (Sp), Heidi Nakken (H) 

 
 

 

 
Fra Øygardshallen i Giske (Foto: Atle Frantzen) 

 

MATFESTIVALEN 
Møre og Romsdal Bondelag er aksjonær og medeier i Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. 
     Fylkesstyremedlem Petter Melchior, Fjord, er Bondela-
gets representant i styret for Matfestivalen og har møtt på 
styremøter og generalforsamling. 
     M&R Bondelag har de siste 10-15 årene i varierende 
grad vært engasjert med aktiviteter. Store deler av 1990-
tallet og langt ut på 2000-tallet var Bondelaget ansvarlig for 
dyr, hopping i høyet og andre aktiviteter i gågata «Bønder 
til torgs», og da med egen Bondelagsstand under festivalen. 
Bondelaget har opp gjennom årene deltatt på aktuelle 
seminarer, lagt fylkesstyremøter til festivalen, vært medar-
rangør av seminar, og hatt egne arrangement. Styret er 
opptatt av hvordan vi skal bruke rollen vår som eier av 
Matfestivalen.  
     Matfestivalen i Ålesund 2020 ble ikke gjennomført på 
tradisjonelt vis på grunn av koronasituasjonen. Det årlige 
tredagers-arrangementet ble ikke holdt i august. For å hol-
de engasjementet og lokalmatinteressen oppe ble i stedet 
alle utstillere og samarbeidspartnere invitert til tre lørdags-
arrangement med fokus på salg av lokalmat i Korsatunnel-
len - 22. august, 19. september og 24. oktober. 
 

EN ANNERLEDES ÅPEN GÅRD  
Åpen Gård er Bondelagets største publikumsarrangement. I 
år ble Åpen Gård annerledes på grunn av koronasituasjo-
nen. Norges Bondelag laget søndag 23. august en digital 
utgave av Åpen Gård med både livesending og forhånds-
produserte innslag. Fylkeskontoret har ikke fått melding om 
det ble holdt digital Åpen Gard i Møre og Romsdal. 
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Fra Bondelagets sommerkampanje #komhit i Surnadal (t.v.) og Molde (t.h.) 

 

KAMPANJEN #KOMHIT  
I juni ble Bondelagets sommerkampanje #komhit satt i 
gang, der bondelag over hele landet ble oppfordret til å 
sette opp bilderammer på steder med flott utsikt over kul-
turlandskapet, eller andre produkter fra bonden. Fylkesla-
get sendte ut informasjon til lokallagene i juni. I tillegg til å 
sette opp bilderammer i et landskap, ble det oppfordret til 
å knipse bilder av rammer i eget nærområde eller når en er 
på tur, og dele det i sosiale medier med #komhit og regist-
rere det i Norgeskartet. 
     Det var forholdsvis liten aktivitet i Møre og Romsdal. På 
Norgeskartet som Bondelaget la ut var det registrert bilder-
amme i Surnadal og Molde, men fylkeskontoret vet det er 
satt opp rammer flere steder uten at det ble registrert.  
 

KOMMUNEBROSJYRER 
Fylkeskontoret har også i 2020 oppdatert kommunebrosjy-
rene for dei no 26 kommunane i fylket med statistikk, lokale 
faktaopplysningar og presentasjon av næringa i kommunen. 
     Brosjyrene kan brukast ved presentasjon av næringa, 
m.a. overfor politikarar, media, andre grupper og utadretta 
arrangement. Når alle tal og fakta er samla og presentert 
kommunevis på denne måten, er det mykje enklare for 
tillitsvalde i lokale bondelag å selge næringa ute.  
 

FYLKESBROSJYRE 
Også M&R Bondelag si enkle brosjyre ”Fakta om landbru-
ket i Møre og Romsdal” er oppdatert i 2020. Brosjyra vert 
brukt i kontinuerleg informasjons- og haldningsskapande 
arbeid, distribuert til opinionsdannarar, alliansepartnarar, 
medlemmer og praktiserande bønder, og utdelt til media 
og møter og arrangement i fylkeslaget og andre sin regi. 
 

MEDIAKONTAKT 
Fylkeslaget sender ut pressemeldingar/lesarinnlegg og 
informasjon om aktuelle saker, uttaler og arrangement. 
Styret føler landbruksnæringa og Bondelaget periodevis er 
interessant å følgje med og omtale av media. Vi har god 
kontakt og stadige førespurnader frå aviser og radio/TV. 
 

KAMPANJE – PANT BOKSEN 
Søppel på avveie kan føre til stor lidelse for dyra våre. Hvert 
år mottar Bondelaget henvendelser fra medlemmer, media 
og andre om drikkebokser og annet søppel som blir slengt i 
veikanten og havner i fôret. Spesielt viktig er dette temaet i 
år som mange planlegger Norgesferie.  
     I juni satte Norges Bondelag i gang en informasjonskam-
panje for å bevisstgjøre folk på hva som faktisk kan skje om 
de slenger boksen ut vinduet, og dermed bidra til mindre 
forsøpling. Budskapet var ganske enkelt - Pant boksen så 
den ikke havner i fôret til dyra. 
     Kampanjen besto av ulike elementer. En plakat til deling 
i sosiale medier som alle oppfordres til å dele, og en plakat i 
a4 format som henges opp på butikker, rasteplasser eller 
andre steder som kan være aktuelle. 
     Molde Bondelag fulgte opp kampanjen med leserinnlegg 
i Romsdal Budstikke - ta med søpla di heim! 
 

HEIMESIDE OG FACEBOOK 
På www.bondelaget.no/moreogromsdal og på Facebook 
vert det lagt ut tekst og bileter frå arrangement/aktivitetar, 
pressemeldingar, lesarbrev, møtekalender, kurs- og møte-
omtale og andre artiklar frå fylkesbondelaget. Redaksjonel-
le mål for Facebook og heimesida er låg terskel, aktuelt, 
meldingskanal, info om møter og aktuelle saker. 
 

 
Den årlige landbrukskonferansen i Ørsta 5. februar samla 

170 deltakere. Bondelaga er medarrangører. 

http://www.bondelaget.no/moreogromsdal
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4.4 Jordbruksforhandlinger 
 

FORENKLEDE FORHANDLINGER 
30. april ble Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Små-
brukarlag enige med staten om en jordbruksavtale for 
2021, etter forenklede forhandlinger. I avtalen ble det for-
delt en budsjettramme på 350 mill.kr, og det er fastsatt nye 
målpriser som øker med 300 - 310 mill kr.  
 

Fullmakt til forhandlingsutvalget 
På styremøte 1. april ble jordbruksforhandlingene og full-
makt til forhandlingsutvalget drøftet. Det forelå forslag til 
vedtak fra styret i Norges Bondelag om organisasjonsmessig 
behandling av jordbruksoppgjøret 2020 i koronakrisa. 
 

Fylkesstyret var skeptisk til å gi fullmakt til enkeltordninger 
og at forhandlingsutvalget vil gå inn på detaljer uten føring-
er fra representantskapet.  
 

Fylkesstyret i M&R Bondelag gjorde 1. april slikt vedtak:  
Med bakgrunn i styrets drøftinger følger fylkesleder opp 
med andre fylkesledere som deltar i representantskapet 
med sikte på å komme fram til formuleringer om å ikke gi 
uforbeholden fullmakt og at en beholder ordningene vi 
har i år. 
 
På grunn av koronasituasjonen ble fysisk møte i represen-
tantskapet i Norges Bondelag 25. og 26. mars avlyst. I ste-
det ble det avviklet Skype-møte 3. april. Fylkesleder Konrad 
Kongshaug deltok fra Møre og Romsdal Bondelag, og med 
organisasjonssjef Arnar Lyche som observatør. 
 

Representantskapet i Norges Bondelag gjorde 3 april slikt 
vedtak: I den ekstraordinære situasjonen landet er inne i, er 
det ikke mulig å gjennomføre tradisjonelle jordbruksfor-
handlinger våren 2020. Dersom det blir mulig å gjennomfø-
re forenklede forhandlinger med regjeringen, ber represen-
tantskapet forhandlingsutvalget i Norges Bondelag arbeide 
for å komme fram til en best mulig jordbruksavtale med de 
begrensninger og muligheter som ligger i den krevende 
situasjonen landet befinner seg i. 
 

30. april ble det inngått jordbruksavtale for 2021, etter 
forenklede forhandlinger. 
 

Telefonmøter 
• 29. april telefonmøte for fylkesstyret om forhand-

lingene. Styret savnet informasjon om hva som skjer. 

• 30. april kl 19.30-20.00 telefonmøte for fylkesstyret 
med orientering om inngått jordbruksavtale. Fylkesle-
der orienterte. 

• 30. april kl 20.00-20.45 telefonmøte med fylkesstyret 
og lokallagsledere om inngått jordbruksavtale. 25 per-
soner deltok. Fylkesleder orienterte, deretter kom-
mentarer og spørrerunde. Alle som hadde ordet var 
misfornøyd med det som var oppnådd i forhandlinge-
ne. Ingen hallelujastemning!! Ble referert at det kun 
var fylkesleder Konrad Kongshaug som stilte kritiske 
spørsmål til resultatet av forhandlingene i telefonmø-
tet for Bondelagets fylkesledere tidligere på dagen. 

I dagene etter inngått jordbruksavtale var det også kun 
Bondelagets fylkesleder i Møre og Romsdal som var ute i 
media med kritiske kommentarer. 
 
13. mai ble det holdt telefonmøte i Norges Bondelag med 
fylkeslederne om jordbruksoppgjøret. Fra Møre og Roms-
dal deltok fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjons-
sjef Arnar Lyche 
 

Oppsummering i fylkesstyret 
På styremøtet 28. mai oppsummerte styret i M&R Bonde-
lag årets forhandlinger og gjorde slikt vedtak: 
 

Styret i Møre og Romsdal Bondelag er skuffet over utfallet 
av jordbruksforhandlingene. Norges Bondelag burde vært 
tøffere med staten og ha kjørt hardere på budsjettmidler i 
oppgjøret, samt prioritert stimulering av grasbasert, dis-
triktsretta husdyrproduksjon høyere. Fylkesstyret er be-
kymret for utviklinga og rekrutteringa til distriktsjordbru-
ket. Oppgjøret gir reell nedgang for de fleste. Det er viktig 
framover å ha fokus på mulighetene og styrke inntektene 
for produksjonene i Møre og Romsdal. Fylkesstyret mener 
forhandlingene misbrukte sjansene for dette i år.  
 

Evaluering av forenkla jordbruksforhandlinger 
Styret i Norges Bondelag vedtok 26. mai å gjennomføre 
evaluering av informasjonsarbeidet mot tillitsvalgte og 
medlemmer rundt de forenkla jordbruksforhandlingene. 
     Styret i Norges Bondelag skrev at det har vært en del 
støy blant medlemmer og enkelte meningsbærere rundt 
årets jordbruksforhandlinger gjennom leserinnlegg og på 
sosiale medier om at Bondelaget ikke klarte å dra fordel av 
den store oppmerksomheten rundt norsk matproduksjon 
som følge av koronasituasjonen til å kreve høyere inntekt 
for bonden. Samtidig har Bondelaget fått ros i offentlighe-
ten for ansvarlighet og for solidaritet mot andre grupper, 
blant annet gjennom positive lederartikler i flere aviser.  
    På styremøtet 28. mai diskuterte fylkesstyret spørsmåle-
ne i Questbacken, og svarene som ble gitt gjenspeiler ord-
lyden i vedtaket i denne saka. 
     I tillegg ble det kommentert i styret at mange er overras-
ket over at bøndene ikke markerer seg mer. Slik som for 
eksempel sykepleierne gjør. Vi lever ikke av applaus og 
gode ord. «Støyen» som har vært etter forhandlingene kan 
være positiv for Bondelaget, den viser overfor medlemme-
ne at noen jobber for de. Noen bør takke Møre og Romsdal! 
Neste år er den store syretesten for å beholde medlemmer. 
Det er lagt høye forventninger til neste års forhandlinger. 
 
 

Mediesaker: 
• Romsdals Budstikke 4. mai: Oppgjøret gir en reell ned-

gang for de fleste 

• Bondebladet 4. mai: – Bondelaget burde vært tøffere 

• Leserinnlegg 11. mai: Lojalitet kan ikke kreves 
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Intervju i Bondebladet 4. mai: 
– Bondelaget burde vært tøffere 
Fylkeslederen i Møre og 
Romsdal mener Bondelaget 
sentralt burde ha kjørt  
hardere på budsjettmidler  
i oppgjøret, samt prioritert  
stimulering av grasbasert,  
distriktsretta husdyrproduksjon  
høyere.  
     Kongshaug stiller seg dermed  
langt på vei bak landbruksnestor  
Reidar Almås’ hovedpoeng i forkant av årets forenklede 
jordbruksoppgjør. 
     Almås påpekte da at Bondelaget sentralt burde ha inn-
tatt en mer offensiv tilnærming til hva jordbruket kunne få 
til også i årets spesielle oppgjør. 
     – Bondelaget sentralt burde ha vært tøffere på bud-
sjettmidler. Jordbruket er riktignok ikke i noen direkte krise 
på grunn av koronaen, sammenlignet med mange andre 
bedrifter. Men jordbruket har delvis vært i en krise over 
mange år, spesielt i distriktene, sier Kongshaug til Bonde-
bladet. 
     Da er det simpelthen distriktsjordbrukets økonomiske 
helsetilstand i stort han sikter til. 
     – Vi skal selvsagt ta hensyn til samfunnet ellers, men vi 
må ikke glemme at jordbruket alt har stått i en krise over 
flere år. Når bonden får sine regninger, låneavdragene 
kommer og det ikke er dekning på konto, ja, da er det krise i 
næringa, påpeker fylkeslederen. 
     Bevilgningene til jordbruksavtalen over statsbudsjettet 
økes nå med 350 millioner i 2021. Kongshaug mener at 
dette egentlig er et lite beløp, gitt alle de store målene 
Stortinget har fastslått for norsk matproduksjon. 
     Matproduksjonen skal økes på norske ressurser, selvfor-
syningen skal styrkes, og inntektsgapet til andre samfunns-
grupper skal tettes. Hva sistnevnte stortingsvedtatte mål 
angår, gir ikke Budsjettnemndas beregningsgrunnlag noen 
pekepinn. 
     Derimot peker grunnlaget på den totale inntektsutvik-
lingen i næringa. Den er negativ. Gjennomsnittlig vederlag 
per årsverk var i fjor 23 600 kroner lavere enn i 2018, og 
100 kroner lavere enn i 2015. 
     På hjemgården driver Kongshaug spesialisert amme-
kuproduksjon, med innkjøpte okser. Kona hans driver med 
melkeproduksjon. 
     Kongshaug mener jordbrukets forhandlingsutvalg burde 
kjørt en «hardt mot hardt»-linje i årets oppgjør for å sikre 
et større løft for grasbasert husdyrproduksjon i distriktene. 
Han mener det som ble oppnådd på denne fronten, blir for 
svakt. Særlig gitt arealutviklingen på blant annet Vestlan-
det. 
     – Det snakkes om økt produksjon på norske ressurser, 
men mer og mer gras går ut av drift. I årets oppgjør priori-
terer man null grasbasert produksjon, sier fylkeslederen. 
     Av tallmaterialet i årets avtale, fremgår det at husdyrtil-
skudd til en rekke produksjoner forblir uendret. Satsen står 
stille blant annet for melkekyr på små og mellomstore bruk, 
ammekyr, «andre storfe», sau og geit. 

     Kongshaug poengterer at han unner andre produksjoner 
et løft, slik som gris. Der ble det et målprisløft for første 
gang siden 2016. Og prisnedskrivingen av norsk korn økes 
med 111,5 millioner. Men han mener altså at det gis for 
dårlig rom for en større vekst i grasbaserte produksjoner i 
distriktene. 
     – Vi vet sånn cirka hvor stor norskandelen er på gras i 
svineproduksjonen. Vi stimulerer til økt lønnsomhet her, 
men hvorfor da ikke også innenfor de produksjonene vi har 
naturgitte forutsetninger for å drive med? spør Kongshaug. 
     Fylkeslederen mener årets avtale er et dårlig signal både 
med tanke på videre investeringsvilje og ikke minst rekrut-
tering til næringa. 
     – Det må satses både inntektsmessig og innsiktsmessig, 
slik at vi i framtida får rekruttert ungdom til næringa. Dette 
er en kjernesak for Møre og Romsdal Bondelag. 
     Kongshaug mener dessuten at satsingen på grasbasert 
produksjon framover ikke må innrettes slik at de som til-
passer seg blir straffet. 
     – De som driver med både kjøtt i soner der det er mer 
naturgitt å drive med grønt og korn, skal ikke straffes. Jord-
bruket må ha en viss forutsigbarhet. 
     – Vi må ikke glemme at jordbruket alt har stått i en krise 
over flere år. 

 
Romsdals Budstikke 4. mai: Oppgjø-
ret gir en reell nedgang for de fleste 
For melkebøndene i Møre og Romsdal vil de fleste komme 
ut i minus. Fylkesleder Konrad Kongshaug i Bondelaget er 
skuffa. - Jeg må innrømme at jeg hadde sett for meg mer. I 
Møre og Romsdal er grasbasert produksjon svært viktig, det 
lille påslaget som ble gitt dekker på ingen måte økt omset-
ningsavgift og dyrere kraftfor, sier Konrad Kongshaug. Jeg 
er fullstendig enig i at man skal ta hensyn til korona-
epidemien og konsekvensene av den, det må alle. Samtidig 
må vi ha kostnadsdekning, det får ikke de grasbaserte 
næringene med dette oppgjøret, sier Konrad Kongshaug. 
Han mener både Staten, regjeringa og bondelaget burde 
lagt større vekt på dette, spesielt sett opp mot ønsket og 
behovet for sterkere og sikrere sjølforsyning. 
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Lojalitet kan ikke kreves 
Bondelagslederen i Møre og Romsdal – Konrad Kongshaug 
– kritiserer årets jordbruksavtale. Den er et dårlig signal 
med tanke på videre investeringsvilje og rekruttering til 
næringa, sier han.  
     Det er flere parter å forholde seg til når ledertrioen i 
Bondelaget forhandler om de økonomiske premissene for 
landbruket. Regjeringen på den ene siden og medlemsmas-
sen på den andre, og i tillegg er velgerne/forbrukerne fun-
damentet som forhandlingene og landbrukspolitikken hviler 
på. Korona-epidemien har gitt bondens yrkesstolthet et 
løft. Stadig flere nordmenn har forstått sammenhengen 
mellom nasjonal matproduksjon og sikkerhet for egen mat-
forsyning. Endelig er bonden i «riktig» bransje! I tillegg har 
statskassen spandert flere hundre milliarder kroner i krise-
pakker til samfunnslivet ellers. Dette har selvsagt skapt 
forventninger om bedre tider i landbruket. 
     Samtidig er det en lang og tung tradisjon i den norske 
bondestanden for å være lojale mot bondelederne og sam-
kjørte utad, men det er grenser for hvor langt denne lojali-
teten kan tøyes. En motreaksjon mot årets jordbruksavtale 
bør ikke overraske noen.  
     I landbruket har det – stort sett – vært aksept for at 
2000-3000 bønder må slutte hvert år for å sikre inntektene 
til de gjenværende. Samtidig som produktivitetskravene og 
kapitalbehovet har økt jevnt og trutt, med det resultat at 
bondens økonomiske risiko, arbeidspress og generell sår-
barhet stadig har blitt forverret. En samfunnsvirkning er at 
husdyrproduksjonene sentraliseres til de beste jordbruks-
områdene samtidig som en stadig større del av dyrkamarka 
og beiteressursene i distriktene forringes og gror igjen.  
     Koblingen mellom dyr og areal svekkes, og denne utvik-
lingen ser vi lokalt, regionalt og nasjonalt. I landbruks- 

 
politikken snakkes det om at matproduksjonen på norske 
ressurser skal økes, selvforsyningen styrkes og inntektsga-
pet mellom bøndene og andre næringer skal tettes, men 
utviklingen går motsatt. Mange bønder har grunnleggende 
tro på at det er mulig å få til endring, men opplever gang på 
gang at det kun blir med praten. Er samlet endringsvilje i 
landbruket for svak? Årets jordbruksavtale føyer seg i rek-
ken av avtaler som ikke prioriterer grasbaserte produksjo-
ner i distriktene, selv om det er disse vi har best naturgitte 
forhold for å drive med.   
     Vår gode fylkesleder Konrad Kongshaug har tatt til mot-
mæle. Bondelaget burde vært tøffere i forhandlingene med 
staten, sier han. Og vi, resten av styret i Møre og Romsdal 
Bondelag, stiller oss 100 prosent bak han. Jordbruksfor-
handlingene tar utgangspunkt i hva som er politisk mulig og 
er balansekunst, blir det sagt. Samtidig må både faglagene 
og politikerne forholde seg til virkelighetsforståelsen ute 
blant folket. Lojalitet kan ikke kreves. Den gjør man seg 
fortjent til. 

(Leserinnlegg 11. mai - styremedlemmer i Møre 
og Romsdal Bondelag: Odd Bjarne Bjørdal, Hilde 
Kjersem Kolberg, Petter Melchior, Anna Håland 
Berget og Audun Skjervøy) 

 

 
 

Deltakere på fylkesårsmøtet 6.-7. mars på Alexandra Hotell i Molde (Foto: Arild Erlien) 
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Deltakere på arbeidsmøtet 13. januar: Fra venstre: Åslaug Røberg, Kjersti Ellingsgård, Hilde Kjersem Kolberg, Anne 

Dahle Klever, Ragnhild Bergheim Ruud, Anna Håland Berget, Vegard Smenes og Arnar Lyche (Foto: Arild Erlien) 
 

TILSKUDD TIL AVLØSNING  
VED SVANGERSKAP 
Styremedlemmene Hilde Kjersem Kolberg, Hustadvika og 
Anna Håland Berget, Rauma, som begge er melkeprodu-
senter og småbarnsforeldre, samlet ei selvoppnevnt ar-
beidsgruppe til møte på Bondelagskontoret 13. januar for 
å komme med innspill til jordbruksforhandlingene om reg-
lene for tilskudd til avløsning ved svangerskap. 
     Bakgrunnen var at yrket som bonde ikke kan være et 
hinder for å få barn. Det er nødvendig å forbedre velferds-
ordningene i forbindelse med svangerskap og fødsel. 
     På møtet deltok i tillegg melkeprodusentene og små-
barnsforeldrene Kjersti Ellingsgård, Molde, Anne Dahle 
Klever, Rauma, Ragnhild Bergheim Ruud, Rauma og Vegard 
Smenes, Averøy.  Rådgiver Åslaug Røberg fra Fylkesman-
nen redegjorde om regelverket. Organisasjonssjef Arnar 
Lyche var sekretær. Gruppa utredet og la fram disse punkt: 

• For å få tilskudd til avløsning ved svangerskap må det 

være andre enn samboer eller ektefelle, eller person 

med næringsinntekt fra foretaket, som er avløser. Den-

ne begrensningen i regelverket må fjernes.  

• Foretakets dagsats blir fratrukket stønader fra NAV ved 

sykdom, lønn, dagpenger med mer. Dette er urimelig. 

Jobben med å avløse er like stor uansett om en tjener 

penger utenfor drifta. Utgangspunktet må være brukets 

størrelse. Hvor mange timer trengs til avløsning? Et al-

ternativ kan være å sette et tak på hvor mye en kan tje-

ne utenfor drifta før dagsatsen reduseres. 

• Dagsatsen på kr 1670 dekker ikke de reelle utgiftene til 

avløsning. Den må derfor heves. 

• Informasjon ut til de svangre om regelverket må forbed-

res. En person i Bondelaget må holde seg 100 prosent 

oppdatert på regelverket. Kommunene kan også få et 

utvidet ansvar for å spre informasjon.  
 
 

 

     Fylkesstyret drøftet og sluttet seg til innspillene fra ar-
beidsgruppa i styremøtene 4. februar og 1. april. 
     Men ettersom tidsplan og opplegg for jordbruksforhand-
lingene 2020 ble endret på grunn av Covin-19, fant styret ut 
1. april at de ville arbeide videre med dokumentet og lage 
noen eksempler på hvordan det slår det ut med dagens 
regelverk før dokumentet sendes til Norges Bondelag. 
     Det ble senere på våren kjent at det i 2020 kun skulle 
gjennomføres forenklede jordbruksforhandlinger, og inn-
sending av innspill fra arbeidsgruppa ble derfor utsatt. 
     Det blir tatt sikte på å sende inn innspillene framfor 
jordbruksforhandlingene 2021. 
 

 
Organisasjonssjef Arnar Lyche laget sak til  

Bondebladet 8. oktober med styremedlem i Giske  
Bondelag, Sofie Høybakk, som fortalte om sine erfaringer. 
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REGELVERK OM KVOTELEIE 
Fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag drøftet Norges 
Bondelags høringsdokument til endringer i regelverket om 
kvoteleie på styremøte 4. februar, og sendte foreløpig utta-
le til høring i lokallagene med frist 28. februar.  
     Fylkeslaget mottok innspill fra disse lokallagene: Averøy 
BL, Gjemnes BL, Harøy og Fjørtoft BL, Hustad BL, Hustadvika 
BL, Skodje BL, Surnadal BL, Ytre Haram BL og Ørskog BL. 
     Styrets endelige uttale ble godkjent blant styrets med-
lemmer på e-post 16. mars, og sendt til Norges Bondelag: 
 

Bondebladet 16. mai 2019: 
Birgit Oline Kjerstad og Atle Longva har drive melkeproduk-
sjon i Haram på Sunnmøre sidan 70-talet. Neste gong Atle 

fyller år rundar han 70, og tida er moden for å tenkje på å bli 
pensjonist. Ingen av barna ynskjer å ta over garden. Dei har 
sett seg grundig inn i saka, og drøfta saka med rådgjevarar 

og andre. 
Atle Longva har rekna på ulike alternativ, og konklusjonen er 
krystallklar. Dei som skal inn i næringa, har ikkje en sjanse til 
å konkurrere med bønder som skal utvide drifta. Å leige bort 
mjølkekvota lønar seg best. Det er minst dobbelt så lønsamt 
som dei andre alternativa. Samstundes kjøper ein seg tid ved 
at kvota blir på bruket. Andrevalget er å selje kvota. Ein kjem 
betre ut økonomisk ved å selje berre kvota enn å selje heile 

garden. Samstundes beheld ein alle verdiar. Sal av bruk i drift 
er ei krevjande løysning, og i tillegg til kostnadene krev det 

mykje arbeid og tankeverksemd å skaffe ny bustad, 
 seier Atle Longva. 

 

Melkeprodusentene bør være selveiere av sine mel-
kekvoter innen 2030. 
Møre og Romsdal fylkesbondelag er opptatt av å få produk-
sjonsrettighetene av melk over på aktive drivere. Hvordan 
skal vi gjøre det uten at det får negative konsekvenser for 
de som har tilpasset seg dagens regelverk? 
 
Under årsmøtet til Norges Bondelag i juni 2019, ble det 
vedtatt følgende om kvoteordningen for melk: 
     «Kvoteordningen for mjølk er et sentralt virkemiddel i 
norsk landbrukspolitikk. Kvoteordningen må utvikles på en 
måte som sikrer legitimitet og politisk støtte for ordningen 
på lang sikt, og som samtidig gir tilstrekkelig forutsigbarhet 
for næringa.  
     Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for 
mjølk, med særlig vekt på å øke andelen eid kvote blant 
aktive mjølkeprodusenter og å få ned kvoteprisene.  
     Endringer av kvoteordningen vil få konsekvenser for den 
enkelte bonde. Dette må derfor vurderes nærmere og ses i 
sammenheng med endringer i forholdstall/eventuelt ned-
skalering av totalmengde kvote i forbindelse med bortfall av 
eksportstøtte.  
     Styret skal jobbe med konkrete tiltak for å begrense ut-
bredelsen av spekulasjon med mjølkekvoter. Styret skal ta 
med følgende forslag i sine vurderinger: 
• Fjerne muligheten for fremleie av mjølkekvote 
• Fjerne muligheten for kjøp av kvote hvis produsenten 

ikke er i aktiv drift. Det må kunne gis mulighet til å sø-
ke om dispensasjon for brukere som ønsker å starte 
opp mjølkeproduksjon innen en gitt frist etter kvote-
kjøp. 

• Inndra andel av kvote som ikke har vært produsert de 
siste fem åra – differansen mellom produsert volum og 
gjennomsnittlig kvotefylling i landet (94 % per nå). 
Dersom det er leid kvote som ikke er produsert, er det 
den som skal inndras. 

• Sette begrensning for hvor lenge ei kvote kan so-
ve/leies ut, slik at man ikke kan sitte på en produk-
sjonsrettighet til «evig tid», uten å ta opp produksjo-
nen igjen. 

• Den som har leid mjølkekvota har forkjøpsrett til leid 
kvote ved endt leieperiode.» 

 

Ønsket innspill 
Styret i Norges Bondelag ber om innspill fra fylkeslagene på 
vurderingene som er gjort for de 5 forslagene til innstram-
minger i kvoteregelverket og andre innstramminger. 

• Deler fylkeslagene vurderingene som er gjort og anbefa-
lingene? Har man andre vurderinger og anbefalinger? 

• Har fylkeslagene forslag til hvordan en skal skille mellom 
reelle samdrifter og samdrifter med skjult kvoteleie?  
o Er moderne former for registrering av aktivitet, 

gjennom feks et gps- basert registreringssystem 
og/eller «elektronisk stemplingsur» i fjøset et spor 
en bør arbeide videre med, eller vil det være for stor 
inngripen i personvernet?  

• Er det andre endringer i kvoteordningen som fylkesla-
gene mener bør foretas? Hvilke og hvorfor? 

 

Bakgrunn 
Helt siden kvoteordningen for melk ble innført i 1983 har 
det skjedd en gradvis endring av regelverket mot større 
fleksibilitet og forbedrede utviklingsmuligheter for større 
gårdsbruk. I jordbruksoppgjøret i 2008 ble det innført mu-
lighet for å leie melkekvote for enkeltbruk innenfor samme 
produksjonsregion. Med kvoteleie ble det tillatt for enkelt-
personforetak å produsere på flere grunnkvoter uten å 
måtte gå inn i en samdrift.  
 

Figur viser utvikling av kvoteordningen for melk fra 1983: 
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Deler fylkeslagene de vurderingene som er gjort og anbe-
falingene? Har man andre vurderinger og anbefalinger? 
Rødt = anbefaling/vurdering fra M&R Bondelag 
 

Framleie av melkekvote 
Hvorfor framleie av melkekvote? 

• Produsenten planlegger utvidelse av drifta og har fått 
tilbud om å leie kvote. Tilbudet om kvoteleie kommer 
før utvidelsen av drifta er gjennomført. 

• Produsenten har oppnådd lavere pris på innleid kvote 
enn på utleid, og tjener differansen mellom innleie og 
utleie.  

 

Vurdering fra Bondelaget sentralt: 

Omfanget av framleie av melkekvote er begrenset, men 
økende. Det er usikkert hvor mange som framleier for å 
spekulere, men i gjennomsnitt framleier produsentene 43 
% av det innleide volumet. Ved å sette et forbud mot fram-
leie av melkekvote gjør man det litt vanskeligere for noen 
av dem som investerer i et melkefjøs. 
 

Anbefaling fra Bondelaget sentralt: For å unngå spekula-
sjon og prisdriving av kvoteleiepriser, anbefales det derfor 
å innføre et forbud mot å kunne leie ut kvote samtidig 
som en leier inn kvote. For avtaler om bortleie som allere-
de er inngått, utløper disse det året avtalene går ut. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Spekulasjon i framleie av melkekvoter har sannsynligvis lite 
omfang. Samtidig kan det være viktig for bonden og bygda 
å ha den fleksibiliteten som framleie gir i situasjoner der 
noen som slutter skaper utviklingsmuligheter for andre. 
 

Anbefaling: Fylkesstyret i Møre og Romsdal støtter anbefa-
lingen til Bondelaget sentralt. Avtaler uten tidsbegrens-
ning utgår innen 2030.  
 

Skal produsenter som ikke er i aktiv drift få 
kjøpe melkekvote? 
 

Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Alle som eier en landbrukseiendom, kan kjøpe melkekvote. 
For å avgrense kvotekjøp til bare aktive melkeprodusenter, 
må «aktiv melkeprodusent» defineres tydelig. Slik reglene 
er i dag betyr det at deltakere i samdrifter ikke vil være 
melkeprodusenter i aktiv drift, og kan derfor ikke kjøpe 
kvote med dette forslaget. Det kan innføres et leveranse-
krav for å være berettiget til å kjøpe kvote. For eksempel at 
leveransene på eiendommen må utgjøre minst 50 prosent 
av grunnkvotens størrelse. 
 

Årsmøtet mener det må gis mulighet til dispensasjon for 
brukere som ønsker å starte opp mjølkeproduksjon innen 
en gitt frist etter at en har kjøpt kvote. Dette kan være en 
utfordrende dispensasjonsadgang å håndtere for forvalt-
ningen. En mindre inngripende måte å begrense mulighe-
ten for å kjøpe kvote, til kun landbrukseiendommer som 
eier grunnkvote fra før av. Da trengs det ingen dispensa-
sjonsadgang, en trenger ikke definere hva som er melke-
produsent i aktiv drift, en trenger heller ikke leveransekrav. 
 

Anbefaling fra Bondelaget sentralt:  
Dersom ikke samdrifter gis unntak og det heller ikke inn-
føres et kontrollerbart aktivitetskrav for samdriftsdeltake-
re, anbefales det ikke at regelverket for å kjøpe kvote 
innskrenkes til bare gjelde melkeprodusenter i aktiv drift. 

 
Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) i samtale med 
tidligere nestleder i M&R Bondelag og stortingskandidat 

for SV høsten 2021, Birgit Oline Kjerstad, på nærings- 
konferansen i Molde 6. mars (Foto: Arild Erlien) 

 
Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Dersom mye melkekvote selges til gårdsbruk som ikke er i 
aktiv drift med tanke på framtidig utleie, er det viktig å 
innføre en slik begrensing. Dette er trolig ikke et stort pro-
blem i dag. Det er først og fremst gårdsbruk med ledig pro-
duksjonskapasitet som presser opp leieprisene på melke-
kvoter. 
 

Anbefaling: Produsenter som ikke er aktive og i drift skal 
ikke få kjøpe kvoter. Aktive samdriftsmedlemmer gis mu-
lighet og aktivitetskrav innføres. Unge/nye bønder som 
ønsker å starte melkeproduksjon kan søke om dispensa-
sjon for å kjøpe etablererkvote hvis markedet tillater det 
og med krav om oppstart for eksempel innen 3 år.  
 

Inndra andel av kvote som ikke har vært 
produsert de siste fem årene? 
 

Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Ikke alle melkeprodusenter fyller melkekvoten. Årsmøtet 
ber styret utrede å inndra en andel av kvote som ikke har 
vært produsert de siste fem årene. De definerer andelen 
som ikke har vært produsert til å utgjøre differansen mel-
lom produsert volum og gjennomsnittlig kvotefylling i lan-
det, som er 92,1 prosent. Hvis det er leid kvote som ikke er 
produsert, er det den som skal inndras.  
 

Innføres et slikt krav vil kvoteoppfyllingen øke og markedet 
tilføres mer melk, og forholdstallet må justeres tilsvarende 
ned. Produsenter som driver lokal foredling ligger trolig 
gjennomgående lavt i kvoteoppfylling, da kvota i stor grad 
blir brukt som buffer. Også produsenter som nylig har in-
vestert i ny og større driftsbygning, vil i mange tilfeller ha 
lav kvoteoppfylling i startfasen. Sykdom kan føre til at noen 
produserer veldig lite eller ingen ting et år. Det bør være en 
dispensasjonsadgang som ivaretar spesielle tilfeller. 
 

Hvis kvoteutleiere risikerer å miste grunnkvote fordi innlei-
ere ikke har tilstrekkelig høy kvoteoppfylling, vil trolig flere 
melde kvoten for salg. Det er urimelig at kvoteutleier mister 
kvote på grunn av valg som kvoteleier har gjort. 
 

Anbefaling fra Bondelaget sentralt:  
Det anbefales ikke å innføre dette kravet. Dersom det 
likevel innføres må det i så fall være melkeprodusentenes 
egen grunnkvote som reduseres.  
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Enkelte regioner i Møre og Romsdal har opplevd større nedgang i antall gardsbruk enn andre områder.  
Her styremedlem i Vestre Sunnmøre Bondelag, Jon Arne Rødskar fra Herøy, i Vestlandsnytt 24. mars. 

 
Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Positiv effekt ved at ubenyttet kvote kommer over på akti-
ve melkeprodusenter er sannsynligvis liten.  Det er i sum 
forholdsvis liten kvotemengde det er snakk om. I tillegg 
knytter det seg noen ulemper til tiltaket. 
 

Anbefaling: Fylkesstyret i Møre og Romsdal støtter anbefa-
lingen til Bondelaget sentralt.  
 

Sette begrensning for hvor lenge ei kvote 
kan sove/leies ut? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Er det rett at man kan ha en produksjonsrettighet til «evig 
tid», uten å produsere. Er det mulig å sette en begrensing 
for hvor lenge ei kvote kan sove/leies ut? Hensikten med en 
slik endring vil være å samle eierskapet til kvoter på eien-
dommene til de foretakene som faktisk produserer melken. 
Slik reglene er i dag, er det ikke mulig å sette en begrensing 
for hvor lenge ei kvote kan sove/leies ut, uten samtidig 
sette tilsvarende begrensning for hvor lenge ei kvote kan 
inngå i samdrift. All grunnkvote som ikke produseres på 
landbrukseiendommen hvor kvoten hører til, omtales som 
bortdisponert. Det betyr at når tidsbegrensingen oversti-
ges, må alle landets 749 samdrifter løses opp. 
 

Dersom det settes en tidsbegrensing, må det også settes 
vilkår for hvor lenge produksjonen må foregå på landbruks-
eiendommen grunnkvoten tilhører, før kvoten kan bortdis-
poneres på nytt.  
 

Hvis en mener det er urimelig at samdrifter også omfattes 
av tidsbegrensingen, må samdrifter få et unntak fra tidsbe-
grensningen. Skal en få til et slikt unntak, må samdrifter få 
en ny særregel. Dersom man klarer å finne et kontrollerbart 
aktivitetskrav, vil det være lettere å begrunne et unntak fra 
tidsavgrensningen for samdrifter samtidig som vilkåret om 
tidsbegrensing på utleie/sovende kvote blir effektivt. 
 

Gitt at en får satt en effektiv tidsbegrensning for hvor lenge 
kvota kan leies ut, vil det sannsynligvis innebære at mindre 
kvote vil bli leid ut. De som leier kvote i dag og mister leie-
kontrakter, og må kjøpe kvote dersom produksjonen skal 
opprettholdes. Det kan være et problem for produsenter 
med stor gjeld. Etterspørselen etter leid kvote kan også gå 
ned. For de som leier kvote, vil kvoteleie oppfattes som 
mindre attraktivt fordi det blir mindre forutsigbarhet. 
 

Hovedbegrunnelsen for kvoteleie, har vært hensynet til 
utviklingsmuligheter og fleksibilitet for den aktive melke-
produsenten. Settes tidsbegrensingen for kvoteutleie på for 
eksempel 5 år, forsvinner noe av begrunnelsen for kvote-
leie. Og det blir mindre attraktivt å leie kvoter.  
 

Anbefaling fra Bondelaget sentralt:  
Skal en innføre en tidsbegrensing med kvoteleie, må sam-
drifter få innført særregler igjen gjennom at de får et unn-
tak og det samtidig innføres et kontrollerbart aktivitets-
krav som sikrer at deltakerne i samdrifta er med i drifta, 
og det ikke er en skjult kvoteleie. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Det er nødvendig å flytte forhandlingsmakt fra kvoteutleier 
til kvoteleier. Utgangspunktet er ofte slik at når leiekontrak-
ten utløper er den aktive melkeprodusenten, for å utnytte 
produksjonsapparatet, helt avhengig av å videreføre leieav-
talen. Det tvinger fram høye leiepriser. En tidsbegrensning 
for kvoteleie vil gjøre partene mer jevnbyrdige og redusere 
omfanget av kvoteleie. En nødvendig konsekvens av et slikt 
grep er at det gjeninnføres unntak for samdrifter og kon-
trollerbart aktivitetskrav. 
 

Anbefaling: Det innføres tidsbegrenset kvoteleie på 5 år. 
For samdrifter innføres unntaksbestemmelser og et kon-
trollerbart aktivitetskrav for deltakerne i samdrifta. Krav 
om aktiv deltakelse i samdrift kan kontrolleres ved regns-
kapstall?  
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Forkjøpsrett til leid kvote? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Årsmøtet ønsker å få utredet forkjøpsrett til leid kvote etter 
endt leieperiode.  
Ved at kvoteleier gis forkjøpsrett til en kvote etter endt 
leieperiode, gir dette en stor inngripen i bortleiers eien-
domsrett over melkekvoten. Denne blir særlig stor dersom 
bortleier ikke ønsker å selge kvota, men eventuelt leie kvo-
ta ut til andre, gå inn i samdrift eller starte opp egen 
melkeproduksjon. Dersom forkjøpsprisen i tillegg settes 
lavt, vil en slik inngripen kunne virke urimelig for kvoteeier. 
 

Formålet med kvotesystemet er å regulere produksjonen av 
melk i tråd med markedet. Det innebærer at alle kvoteeiere 
løper en risiko for eiendomsretten til grunnkvota. Deler av 
den kan bli trukket inn av staten dersom det ikke er rom for 
så mye kvoter til markedet. Da skjer imidlertid inndrag-
ningen av grunnkvote begrunnet i formålet. Et system med 
forkjøpsrett, vil ikke bety at formålet i kvoteordningen blir 
bedre oppfylt. 
 

Begrunnelsen for forkjøpsrett av en innleid kvote blir større 
jo lenger kvoten har vært innleid, men hvis en stiller vilkår 
om lengde på utleieforholdet før forkjøpsrett inntreffer, vil 
de aller fleste utleiere ikke leie ut kvoten lengre enn tidsvil-
kåret.  
 

For å unngå stor inngripen i eiendomsretten hos utleier, 
kan andre alternativer til forkjøpsrett ved utleie av melke-
kvote.  

1) Forkjøpsretten trer bare i kraft når utleier velger å sel-
ge kvoten. 

2) Forkjøpsretten trer i kraft den dagen utleieforholdet 
opphører, men ikke dersom utleier starter opp melke-
produksjonen på egen eiendom. 

3) Forkjøpsretten trer i kraft når tidsbegrensingen nås. 
 

Ved alternativ 1 kan kvoten leies ut til andre ved endt leie-
perioden. Det blir så et spørsmål om det bare er den siste 
kvoteleieren som skal ha forkjøpsrett, eller også andre som 
har leid kvoten tidligere, eventuelt dersom siste innleier 
ikke benytter seg av forkjøpsretten? Både alternativ 2 og 3 
gir utleier en valgmulighet, men i praksis vil denne mulighe-
ten være lukket for mange fordi de har gamle båsfjøs som 
det ikke kan startes produksjon i. 
 

Anbefaling fra Bondelaget sentralt: 
 For å sikre større forutsigbarhet for kvoteleietakere, kan 
det innføres et system med forkjøpsrett. Systemet inne-
bærer imidlertid en stor inngripen i eiendomsretten. Etter 
en samlet vurdering vurderes de negative sidene ved inn-
gripenen i eiendomsretten over melkekvoten til å være 
større enn gevinsten for leietakerne av å få en forkjøps-
rett. Det anbefales derfor ikke å innføre et system med 
forkjøpsrett for kvoter etter endt leieperiode. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Det er når bruksutbyggingen er basert på innleid kvote og 
denne kommer på salg, at en forkjøpsrett - til markedspris, 
kan være berettiget. Det reduserer risikoen for bonden. 
Spørsmålet er om dette lar seg gjøre uten mange uheldige 
ringvirkninger? 
 

Anbefaling: Under forutsetning av at det innføres tidsbe-
grenset utleie i fem år, er det ikke behov for å innføre 
forkjøpsrett til leid kvote.  

Andre forhold om kvoteleie 
 

Fjerne muligheten for kvoteleie? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Gitt dagens regelverk, innebærer dette at en fjerner mulig-
heten også for samdrift. Alternativt må det legges til særvil-
kår for samdrifter. Å fjerne muligheten for kvoteleie vil få 
store konsekvenser for alle foretak som produserer på flere 
kvoter. De må da kjøpe kvotene de produserer på for å 
opprettholde produksjonsgrunnlaget sitt. Produksjons-
grunnlaget vil imidlertid ikke opprettholdes dersom 20 
prosent av kvoten må selges til staten. En del produsenter 
kan også ha så stor gjeld at de ikke er i stand til å kjøpe 
kvote. En mulighet kan være at man lar de nye reglene 
gjelde fremover i tid. Dette vil i så fall innebære at alle pro-
dusenter som ønsker å utvide, må kjøpe kvote. De som, på 
det tidspunktet regelverket trer i kraft, baserer produksjo-
nen sin på flere kvoter får mulighet til å drive slik de gjør 
også fremover i tid. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag:  
Under forutsetning av at det innføres tidsbegrenset utleie 
i fem år, er det ikke behov for å fjerne muligheten for 
kvoteleie.  Vi ser for oss nye regler med begrensning i 
utleie på 5 år fra 1. oktober 2020. 

• Det settes tidsbegrensning på utleie på maks 5 år fra 
det året avtalen er inngått.  

• Utleieavtaler som utgår før den tid kan forlenges til 
2025. 

• Utleieavtaler som går utover 2025 kan gå ut leiepe-
rioden, men maks til 2030.  

• Etter endt leieperiode på 5 år, har utleier tre alterna-
tiv: 1) selge kvoten, 2) gjenoppta driften eller 3) legge 
kvoten sovende. 

 

Regulere pris på leie av kvote? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Prinsippet om fri prisdannelse på kvoteleie har ligget fast 
siden innføringen i 2009. Et alternativ kan være å innføre en 
ordning hvor prisen for kvoteleie blir fastsatt av myndighe-
tene. I så fall må det innføres krav om dokumentasjon, i 
form av for eksempel privatrettslige avtaler, hvor avtalt pris 
for det enkelte leieforhold framgår. Uansett vil ikke forvalt-
ningen kunne kontrollere hva som faktisk blir betalt for 
kvote som blir bortleid. 
 

Et annet system kan være å etablere en statlig pool i hver 
produksjonsregion for bortleie av kvoter. Det fastsettes en 
leiepris lik for alle kvoter som meldes inn til poolen for 
utleie. Lav utleiepris vil føre til mange etterspørrere og få 
tilbydere. Da vil omfanget av kvoteleie gå ned. Skal en pool 
ha god effekt, må en trolig også innføre en tilsvarende pool 
for omsetning av melkekvoter. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Under forutsetning av at det innføres tidsbegrenset utleie i 
fem år, er det ikke behov for å regulere pris på leie av kvo-
te. 
 

Statlig organ for tildeling av kvoter? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
Kvoter som blir ledige, fordeles gratis til andre melkeprodu-
senter av et statlig kvotetildelingsorgan. Fordelingen kan 
for eksempel gjøres med likt volum til alle som ønsker kvo-
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te, eller etter kriterier. Før en kan innføre et slikt system, 
må en finne overgangsordninger for avvikling av kvoteleie-
systemet. Et annet alternativ kan være at all kvoteomset-
ning, både kjøp/salg og leie, gjøres statlig, samtidig som 
mulighetene for å inngå samdrift avvikles. Og et tredje 
alternativ kan være å stille krav om at en stor andel av leid 
kvote skal skje til Staten til en gitt (lav) pris. Staten leier 
kvotene ut igjen til samme pris. Tiltaket må kombineres 
med reguleringer innenfor samdriftssystemet for at det skal 
være effektivt. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Under forutsetning av at det innføres tidsbegrenset utleie i 
fem år, er det ikke behov statlig organ for tildeling av kvo-
ter. 
 

Stille krav om salg til staten ved bortdisponering 
av kvote? 
Vurdering fra Bondelaget sentralt: 
De to siste årene har jordbruket i jordbruksforhandlingene 
fremmet forslag om at det også må selges 20 prosent av 
kvota til Staten når kvota bortdisponeres. Vi foreslo at dette 
skulle gjelde hver gang en ny avtale om bortdisponering 
inngås med et annet foretak. Det vil innebære at en større 
andel blir eid kvote. Og det gir leietaker bedre forhand-
lingskort når kvoteleiepriser skal avtales. Det er en ulempe 
at produsenter som ønsker å leie ut kvota en periode i på-
vente av at neste generasjon skal ta over drifta, eller andre 
forhold, vil få 20 prosent mindre volum som en må skaffe 
seg til en sannsynligvis høyere pris enn 2,50 kr/liter. Det 
samme gjelder produsenter som skal inn i samdrift. Og der 
leietaker ønsker å avslutte leien, vil bortleier ufrivillig måtte 
selge 20 prosent til 2,50 ved ny leieavtale med en annen 
produsent. 
 

Vurderinger av Møre og Romsdal Bondelag: 
Under forutsetning av at det innføres tidsbegrenset utleie i 
fem år, er det ikke behov for å stille krav om salg til staten 
ved bortdisponering av kvote.   
 

Hva som er veien videre? 
Styremøtet i mai etterlyste hva om skjer i kvoteleiesaka, 
etter at fylkeslagene hadde sendt inn høringsuttale. 
 

Fylkesleder og org.-sjef sendte 16. juli følgende brev til 
Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag om hva som er 
veien videre: 
     I desember i fjor sendte Bondelaget ut høringssak om 
melkekvoteleie og fylkeslagene fikk svarfrist 13. mars i år. I 
vårt fylke ble det brukt mye tid og tankevirksomhet i for-
bindelse med høringen. Saken ble utredet på fylkeskontoret 
og lokallagene ble spurt om å komme med innspill. Deretter 
ble endelig høringssvar framlagt og behandlet i styret.  
     Møre og Romsdal Bondelag har stort engasjement i den-
ne saken og etterspør nå oppsummering av høringssvarene 
og informasjon om veien videre.  
 

Fylkeslaget mottok 18. august svar fra Norges Bondelag: 
Pga koronasituasjonen ble det ikke gjennomført tradisjonel-
le jordbruksforhandlinger i år. I stedet ble det forenklede 
forhandlinger i vår, der antall tema var svært begrenset. 
Spørsmål omkring kvoteleie ble derfor ikke brakt opp som 
tema under årets forhandlinger. 

     Styret i Norges Bondelag har derfor ikke foretatt noen 
endelig behandling av denne saken. Næringspolitisk avde-
ling vil i løpet av høsten/vinteren fremme en sak for styret, 
der de får presentert høringssvarene fra alle fylkene, og 
mulighet for å diskutere hva Norges Bondelag bør mene i 
denne saken (slik en ville ha gjort i våres om ikke koronasi-
tuasjonen hadde oppstått). På bakgrunn av styrets vedtak, 
kan Norges Bondelag bringe problemstillingen med forslag 
til løsninger inn for jordbruksforhandlingene 2021. 
 

Led oss ikke inn i kvoteleie, Bollestad 
Det er mørke skyer på melkeveien for tiden. Nedskalering 
er ingen god sak for landbruks-Norge. Vi mister kolleger og 
ressurser og kanskje også framtidstru? 
     Diskusjonen har et utall forskjellige sider, alt etter hvor 
mange bønder eller politikere du orker å spørre. Noe av det 
viktigste å få til med denne negative nedskalleringa, er å 
finne fram til ei ordning for framtida. Ei ordning vi kan leve 
godt med, som sikrer den viktige reguleringa i markedet 
samtidig som vi dekker etterspørselen etter melk. 
     Det er på tide å snu den negative saken til noe positivt. 
Da blir det helt feil å føre mer kvote inn i leiemarkedet. 
Kvoteleie er et usikkerhetsmoment i melkeproduksjonen 
som tapper næringa for kapital. Det er ikke riktig at den 
aktive bonden skal fø på de som går ut av næringa. 
     Skal vi få ei kvoteordning for framtida bør det etter min 
mening settes tydelige begrensninger på kvoteleie, og mu-
ligheten for privat omsetning av kvoter må opphøre. Da kan 
vi få til ei ordning som gagner den aktive bonden samtidig 
som det blir lettere for ungdom uten stor kapital å komme 
seg inn i næringa. Det må gjøres en jobb med dette i 
næringa, for at vi sammen kan skape ei god ordning. Det 
pågår en sak om dette i bondelaget, her må de konstruktive 
ideene komme frem. 
     Ønsker med dette å utfordre deg, Olaug Bollestad, til å 
komme med framsynte løsningsforslag som dekker den 
aktive bondens behov for lavere utgifter og bedre inntje-
ning mens bonden faktisk er i næringa, og la andre ord-
ninger ta seg av pensjonen. 

(Leserinnlegg Nationen 29. januar v/ Vegard Smenes, 
styremedlem M&R Bondelag/rådsmedlem i Tine SA) 
 

 
Daværende styremedlem i M&R Bondelag, Vegard 

Smenes, skrev 29. januar leserinnlegg om kvoteleie. 
Her sammen med leder i Averøy Bondelag, Bjørn Erik 

Rånes, i Tidens Krav om kommunal vannavgift.
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Saken om kvotesalg førte til mange avisoppslag 

 

KVOTESALG 
Ved at Tine flagget ut produksjonen av Jarlsbergosten som 
går til eksport, ble det behov for 100 millioner liter mjølk 
mindre på landsbasis. I en avtale mellom staten og Bonde-
laget ble det bestemt at staten skulle kjøpe ut 40 millioner 
liter melk til en pris på 14 kr per liter.  
     I de tre første månedene i 2020 kunne mjølkeprodusen-
ter melde sin interesse for å selge mjølkekvoten. 
     I Møre og Romsdal ble det solgt 46 mjølkekvoter med et 
samlet volum på nær 3,7 millioner liter. På landsplan ble 
436 kvoter solgt. 
     Fylkesleder Konrad Kongshaug sa i et intervju i Romsdals 
Budstikke 18. februar at han var bekymret over at bønder 
som slutter med melkeproduksjon, får en gullkantet beløn-
ning fra staten mens unge som vil inn i næringa, får det 
tøffere enn noen gang. I Romsdals Budstikke kom Konrad 
Kongshaug med flere spissformuleringer.  
     Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), Averøy, ga 
svar i Romsdals Budstikke og Driva. Han var forundret over 
Konrad Kongshaugs uttalelser rundt salg av melkekvoter. 
 

Her er svarinnlegget som Bondelagets fylkesleder 
hadde på trykk i de to avisene: 

Er vi så uenige, Reiten? 
I intervju med meg i budstikka 18. februar, tror jeg det var 
mange som feiltolket mitt budskap. Min intensjon var på 
ingen måte å henge ut de som nå velger å avvikle driften og 
selge sin melkekvote. Jeg unner hver og en hardtarbeiden-
de bonde i et helt liv å velge selv hvordan en vil bruke sin 
inntekt. Mitt budskap var at jeg begynner å bli alvorlig be-
kymret for utviklingen i landbruket i Møre og Romsdal, og 
forsåvidt hele landet. Marked og inntekt går drastisk ned, 
importen av landbruksvarer eksploderer, og vi opplever 
negative trender rundt kjøtt og melk. Terskelen for de unge 
blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets 
viktigste næringer. Dette bekymrer meg. 
     Når Reiten sier han tar meg i skole, aksepterer jeg det. 
Det er i skole og livets lære man utvikler seg. Reiten er en 
av de politikerne som virkelig ser næringens utfordringer og 
jobber for den norske bonden. Det skal han ha mye ros for. 

     Det er riktig det Reiten sier om avtalen mellom faglaga 
og staten. Utkjøp av 40 mill liter melk måtte til for å få ned 
overproduksjonen. Jeg er ikke uenig når avtalen ble som 
den ble. Reiten fremstiller det som friske midler fra land-
bruks og matminister Olaug Bollestad. Men det blir spen-
nende å se i årets jordbruksoppgjør om disse midlene går 
på bekostning av inntektene til aktive bønder. Jeg tillater 
meg å sitere fra nedskaleringsprotokollen mellom staten og 
Norges bondelag; «partene vil videre ta hensyn til det stat-
lige bidraget i oppkjøpsordningen ved finansiering av jord-
bruksoppgjøret i 2020». Slik jeg tolker dette har landbruks-
næringen fått 200 mill på forskudd i årets jordbruksoppgjør. 
Betyr dette at det går på bekostning av inntekten til aktive 
bønder? Jeg håper jeg tar feil!! Vi får svaret når tilbudet fra 
staten blir lagt frem. 
     Vi i Møre og Romsdal bondelag mente at det mest riktige 
ved nedskaleringen ville ha vært å plukke likt av grunn-
kvotene hos alle i hele landet. Da ville alle ha bidratt likt og 
ikke noen hadde følt seg «overflødige», slik som vi har sett 
enkelte har uttalt i media rundt sitt salg av kvote. Grunn-
kvotene har blitt endret både opp og ned ved tidligere 
anledninger. Det kunne også blitt gjort denne gangen. Da 
hadde vi kanskje opprettholdt flere bruk og fått flere med 
oss videre. 
     M&R er ett av de fylkene som har respondert mest på 
utkjøpsordningen. Per dato er det 55 produsenter som vil 
selge sin melkekvote. Dette utgjør ca 5,3 mill liter melk og 
er en stor verdiskapning i fylket. Er det sånn vi ønsker det? 
     Hvis Bollestad og Reiten virkelig vil gjøre noe positivt for 
utvikling av norsk landbruk, så har han rett i at forbrukernes 
trender ikke kan vedtas politisk. Men de kan være enda 
mere aktive slik som både Reiten, Bollestad og Ropstad har 
vært de siste dagene om å forsvare rødt kjøtt og landbruket 
i klimadiskusjonen. Det også politisk mulig å gjøre noe med 
både tollvern, pu-ordningen for melk og budsjettmidler 
som vil styrke norsk landbruks konkurransekraft i høykost-
landet Norge. Min hovedoppgave fremover blir å jobbe for 
den aktive bondes vilkår, slik at det også i fremtiden blir 
noen som vil overta gården og skape liv i distriktene. 

(Leserinnlegg Konrad Kongshaug 26. februar) 
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4.5 Rovviltpolitikken 

 
Fra styremøtet 4. februar med orientering og drøfting om tapssituasjon, erstatningsutbetaling og jervproblematikk i  

Rauma og Norddal. Foran fra venstre: Nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Marianne Halse og Bjarne Otnes fra Fylkesmannen,  
og fylkesleder Konrad Kongshaug. Bak fra venstre: Atle Frantzen, Liv Borghild Hildre, Hilde Kjersem Kolberg, Vegard Smenes, 

Anna Håland Berget, Petter Melchior og Arnar Lyche (Foto: Arild Erlien). 
 

Nestleder Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, ble på styremøte 1. 
april oppnevnt som rovdyrtalsperson i fylkeslaget. Mye av 
rovdyrsakene i Møre og Romsdal skjer i nordre og indre 
deler av fylket, og mindre på Søre Sunnmøre der Odd Bjar-
ne bor. 23. september ble det tatt opp i styret at fylkeslaget 
bør ha en talsperson som bor i mer rovdyrutsatte områder. 
Fylkesstyret oppnevnte Anna Håland Berget, Rauma, som 
ny rovdyrtalsperson etter Odd Bjarne Bjørdal. 
     Rådgiver Atle Frantzen er kontaktperson på rovdyrsaker 
ved fylkeskontoret. 
     Bondelagene i Midt-Norge har etablert et felles Fagteam 
rovvilt – beitedyr for Trøndelag og Møre og Romsdal Bon-
delag. Fagteamet består av en ansatt og en tillitsvalgt fra 
hvert fylke, fra Møre og Romsdal Odd Bjarne Bjørdal og Atle 
Frantzen. Fagteamet tar opp saker og oppgaver som er av 
felles interesse. 
     Marianne Halse og Bjarne Otnes fra Fylkesmannen 
deltok på styremøtet 4. februar med orientering og drøf-
ting med styret om tapssituasjon, erstatningsutbetaling og 
jervproblematikk i Rauma og Norddal. 
     Til alle fylkesstyremøter har rådgiver Atle Frantzen utar-
beidet en logg med saker knyttet til rovvilt og beitedyr, 
som er drøftet som orienteringssak. På denne måten holder 
styret seg oppdatert i og med de alle sakene som skjer 
innenfor rovviltområdet. 
     Rådgiver Atle Frantzen er med i Norges Bondelag sitt 
Fagteam rovdyr og har deltatt på møter i fagteamet 
28.mai, 6. oktober og 26.november. 
 

Rovviltnemnd 2019 – 2023 
Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. 
Hver region har ei regionale rovviltnemnd med hovedan-
svar for forvaltningen av rovvilt i sin region. Møre og Roms-
dal er del av forvaltningsregion 6 sammen med Trøndelag.  
     13. mars ble det kjent at Klima- og miljødepartementet 
(KMD) hadde oppnevnt representanter til rovviltnemnda. 

Fra Møre og Romsdal er Kristin Sørheim (Sp), Tingvoll, opp-
nevnt som representant, med Frank Sve (Frp), Stranda, som 
vara. Øvrige medlemmer er leder Kari Anita Furunes (Sp), 
Meråker, Per Olav Hopsø (Ap), Melhus, Pål Sæther Eiden 
(H), Trøndelag, Mathias Jåma (Sametinget), Snåsa og 
Majbrit Renander (Sametinget) Rennebu (Trollheimen). 
     Skriftlige referater fra møtene i rovviltnemnda er sendt 
fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag. 
 

Møter og arrangement 
     20. og 21. januar deltok rådgiver Atle Frantzen på nasjo-
nal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar 
med til sammen 23 foredrag og 130 deltakere. Denne størs-
te årlige nasjonale rovviltkonferansen og møteplassen i 
Norge for ulike brukerinteresser og rolleinnehavere innen 
rovvilt og rovviltrelaterte temaer hadde fokus på faglig 
oppdatering, nettverksbygging og diskusjon. 
     Rådgiver Atle Frantzen var med som observatør på tele-
fonmøte 6. mars i rovviltnemnda. 
     30. april ble det holdt konstituerende møte i rovvilt-
nemnda på Skype. Atle Frantzen deltok. Se omtale ovenfor. 
     26 mai var det møte i rovviltnemnda via Skype. Atle 
Frantzen deltok som observatør. 
     På fylkesstyremøtet 28. mai orienterte Atle Frantzen om 
at det har kommet innspill fra et medlem om at det bør 
være større trykk fra Bondelaget på rovdyrproblematikken. 
Sauenæringa i flere deler at fylket er under sterkt press. Det 
er gjort hiuttak på jerv i Trollheimen, men vi vet lite om hva 
som har skjedd i Reinheimenområdet. Blir stilt spørsmål 
ved om SNO bruker mer tid på uttak av jerv i områder som 
er lett tilgjengelig enn vanskelig tilgjengelige områder? 
Kommentert at rovdyr tar stor plass i Bondelagssystemet. 
Men kanskje mest fokus på ulv og bjørn og at vi kanskje 
ikke er flinke nok med å kommunisere utad at det også 
arbeides mye med jerveproblematikken. Jerv er et like stort 
problem i mange husdyrområder som ulv og bjørn. 
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     20. – 21. august ble det holdt møter i rovviltnemnda i 
region 6 Midt-Norge på Lesja, Verma og Tingvoll. Styre-
medlem Anna Håland Berget på Lesja og Verma 20. august, 
årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen på Tingvoll 21. august 
og rådgiver Atle Frantzen begge dager. 
• 20.august fellesmøte for nemndene i region 3 og region 

6 på Bjorli. Også beitelagsledere i Lesja, Rauma og Fjord, 
kommunal forvaltning og fylkesmennene deltok. Orien-
tering om radiobjelleprosjekt, beiteressurskartlegging, 
erfaringer i Ulvådalen. Deretter hadde nemnda møter 
på Verma, med besøk hos Harry Brude og orientering 
om familiens sauehold, erfaringer knyttet til rovdyr og 
ulike tiltak. På Sagelva vasskraftsenter på Verma møte 
med Rauma og Fjord kommuner, beitelag, SNO. 

• 21.august hadde rovviltnemnda i region 6 eget møte på 
Økoparken i Tingvoll, samt dialogmøte med beitebruke-
re og kommuner (Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Molde). 
Tema var m.a. Gaupeprosjektet i Tingvoll, Utvalgte kul-
turlandskap og rovvilt i Sunndal, Utfordringer i Trollhei-
men, Sjukdom hos lam på utmarksbeite. 

Møtene var en kombinasjon av at den nye nemnda ønsket å 
bli kjent med Møre og Romsdal, samt ønske fra nemnda i 
Region 3 om å ha felles møte med Region 6. Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal/rovviltnemnda var arrangør. Møtene 
viste stor samstemt enighet om at hovedutfordringa er å få 
bestandsnivået for jerv ned på fastsett mål. Klare signal fra 
nemnda om at en ønsker å redusere bestanden av jerv, 
men at nemnda ikke har tilgjengelig tilstrekkelig virkemid-
ler, og at det politisk er vanskelig å få til endringer. Videre 
stor interesse i nemnda for å følge opp de utfordringer 
knyttet til bestandsregistrering som kommer fram i Tingvoll. 
     1.oktober hadde fylkesleder Konrad Kongshaug, styre-
medlem Anna Håland Berget, årsmøteordfører Oddvar 
Mikkelsen og rådgiver Atle Frantzen arbeidsmøte med 
medlem i rovviltnemnda, Kristin Sørheim, på Bondelags-
kontoret i Molde. Arbeidet i den nye rovviltnemnda er ut-
fordrende. Kristin Sørheim, Tingvoll, er oppnevnt som ny 
representant frå Møre og Romsdal. Derfor viktig å ha god 
kontakt. Fokus på utfordringene i Møre og Romsdal og 
oppgaver det er viktig å ta tak i videre framover. 
     22. oktober deltok Atle Frantzen på seminar i Norges 
Bondelag om ny veileder for erstatning av husdyr til rovvilt. 
     2. november møte i Surnadal om rovdyrsituasjonen og 
mulige løsninger. Årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen og 
rådgiver Atle Frantzen møtte for Bondelaget. Arrangør var 
Surnadal kommune i samarbeid med næringa. Faglige inn-
legg fra forvaltning og næring. Hovedmål med møtet er å 
redusere tap og samordne engasjement i næringa. 
     3. november skypemøte med Norges Bondelag om 
tiltak i jerveforvaltninga: seniorrådgiver Finn Erlend Øde-
gård, styremedlem Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, årsmø-
teordfører Oddvar Mikkelsen, rådgiver Atle Frantzen 
 

 

Møte 1. oktober F.v.: Oddvar Mikkelsen, Kristin Sørheim, 
Konrad Kongshaug, Atle Frantzen og Anna Håland Berget. 
 
 

Erstatning og tapstall 
10. november presenterte Fylkesmannen i Møre og Roms-
dal oversikt over søknader om erstatning for sau og lam 
tapt til rovvilt for beitesesongen 2020. 
     Mottatt 51 søknader om erstatning for 1155 sau og lam, 
som er en liten nedgang fra året før. I 2020 økte rovviltta-
pene i Surnadal og Tingvoll. Det er totalt søkt erstattet 292 
sau og lam for tap til jerv og 107 dyr for tap til gaupe. For 
tap til jerv er det søkt erstatning for knapt dobbelt så 
mange dyr som i 2019. For tap til gaupe er det søkt om 
erstatning for nesten ti ganger flere dyr som i fjor. Tingvoll 
og Rauma har størst økning i antall søknader. 
 

Prosjektet «Tap av sau på utmarksbeite 
20. november sendte Norsøk på Tingvoll søknad til Forsk-
ningsrådet om finansiering av prosjektet «Tap av sau på 
utmarksbeite – forbedret dokumentasjon av dødsårsak». 
Prosjektleder er Kristin Sørheim, og planlagt prosjektperio-
de er 1. april 2021 - 31. mars 2022. 
     Målet er å sjå på om det kan utvikles en bedre metode 
for dokumentasjon av tapsårsak for sau og lam på beite. 
Prosjektansvarlig er NORSØK, med SNO og M&R Bondelag 
som samarbeidspartnere. Referansegruppe er Bondelaget, 
Småbrukarlaget, Surnadal og Sunndal kommuner. Arbeids-
pakkeleder for dokumentasjonspraksis er Oddvar Mikkel-
sen, som gjelder fokusgruppeintervju i Surnadal og Sunndal. 
 
 

- Partia må ta politiske grep i  
jerveforvaltninga 
Fylkesleiar Konrad Kongshaug og rådgjevar Atle Frantzen 
sendte 29. oktober brev til politikarar i alle politiske parti i 
Møre og Romsdal med oppmoding om å ta politiske grep.  
 

Brevet vart sendt som lesarinnlegg 30. oktober: 
Med støtte frå Møre og Romsdal sau og geit og Møre og 
Romsdal bonde- og småbrukarlag ber Møre og Romsdal 
Bondelag om at dei politiske partia no tek opp at det 
trengst ekstraordinære tiltak for å sørga for at jervebestan-
den blir i samsvar med Stortinget sitt fastsette bestandsmål. 
     Beitenæringa har lokalt stor betydning for busetjing og 
sysselsetjing i Møre og Romsdal. Særleg gjeld dette i indre 
delar av fylket, der det lokalt er store problem med tap av 
beitedyr til rovdyr. Ifølge Statens Landbruksforvaltning var 
det ein nedgang på 30 sauebesetningar i Møre og Romsdal 
frå 2018 til 2019.  
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     Møre og Romsdal Bondelag minner om at Stortinget har 
vedtatt at vi skal ha både rovdyr og beitedyr i norsk natur 
og at det er sett klare mål for kor stor jervebestanden skal 
vera. Bestanden er no langt større enn det som Stortinget 
har fastsett, men vi opplever det som administrativt vans-
keleg på få til ei regulering ned på bestandsmålet. For å 
sikra at bestanden blir tatt ned på Stortinget sitt fastsette 
mål ber vi no om at det blir tatt politiske grep. Dette kan t.d. 
vera i samband med nye partiprogram, eller når andre mu-
ligheter byr seg. 

Bestandssituasjon for jerv 
Stortinget har vedtatt eit nasjonalt bestandsmål for jerv på 
39 årlege ynglingar. Siste oversikt frå Rovdata syner minst 
63 ynglingar i 2020. Om vi ser på gjennomsnitt for dei sei-
nare åra er dette også langt over målet. Antal årlege yng-
lingar ligg no godt over bestandsmålet i alle rovviltregiona-
ne som skal ha jerv. For Møre og Romsdal er det registrert 6 
ynglingar, det doble av bestandsmålet. Dette viser klart at 
jerveforvaltninga no er ute av kontroll, og at det er behov 
for meir effektive tiltak for å for å få bestanden i samsvar 
med bestandsmålet fastsett av Stortinget. 

Lisensjakta strekk ikkje til – det trengst ekstra-
ordinære tiltak 
Det viktigaste verkemiddelet for regulering av jervebestan-
den er lisensjakt. Samla kvote for lisensjakt i 2019-2020 var 
totalt 120 dyr, men resultatet av lisensjakta var at kun 72 
dyr vart felt. Sjølv om dette er ein auke frå året før (59 dyr), 
er antal ynglingar likevel ikkje redusert. Dette viser klart at 
lisensfelling i si noverande form ikkje er eit tilstrekkeleg 
verkemiddel for regulering av jervebestanden og at det 
trengst ekstraordinære tiltak for å få bestanden i samsvar 
med bestandsmålet. 

Staten må ta ansvar for ekstraordinært uttak av jerv 
Møre og Romsdal Bondelag  meiner at lisensjakta framleis 
skal vera hovedverkemiddelet i forvaltninga. Og det kan 
gjerne innførast fleire tiltak som lettar utøvinga. Men vi 
meiner at når det blir så stort gap mellom bestandsmål og 
faktiske ynglingar som det er no, kan det ikkje lengre over-
latast kun til lisensjegar å få bestanden ned på bestandsmå-

let. Det må difor vera staten sitt klare ansvar å sørga for at 
jervebestanden blir i samsvar med bestandsmålet. Statens 
naturoppsyn (SNO) er staten sitt reiskap i denne saman-
hengen. Vi ønskjer i størst muleg grad å unngå ekstraordi-
nære uttak gjennom hiuttak v/SNO etter 15.2. 
 

Møre og Romsdal Bondelag foreslår difor følgjande: 
1) Ordinær utøving av lisensjakt innafor lisensjaktperioden. 

(10.9. – 15.2.) 
2) Dersom det ut frå erfaring med lisensjakt i regionen, og 

innan t.d. 10.11., viser seg å vera vanskeleg å fella jerv, 
må SNO inn og regulera bestanden i samsvar med bes-
tandsmålet. Det må lagast regelverk for korleis dette 
skal gjerast. 

3) Dersom SNO går inn og regulerer bestanden i lisensjakt-
perioden vil ein kunne redusera hiuttak seinare på vinte-
ren. 

4) Det må klargjerast at staten har det overordna ansvaret 
for å sørga for at rovdyrbestanden blir i samsvar med 
Stortinget sitt fastsette bestandsmål når dette ikkje blir 
oppnådd gjennom ordinær lisensjakt/felling. 

Kommentarar 
a) Så lenge bestandsmålet i regionen er nådd vil ei regule-

ring som nemnt over kunne gjennomførast innafor den 
kvota som rovviltnemnda har vedtatt. 

b) SNO må få instruks om uttak frå Miljødirektoratet. Sjå 
pkt c). Sjå også Forskrift om forvaltning av rovvilt, §10, 
6.ledd.  

c) Vi viser også til Forskrift om forvaltning av rovvilt, §13, 
siste ledd: Direktoratet eller den det bemyndiger kan, 
uten hensyn til de regler som ellers gjelder, av eget tiltak 
iverksette felling av vilt, når dette anses nødvendig for å 
ivareta offentlige interesser av betydning, herunder å 
forhindre skade på person, vesentlig skade på eiendom, 
eller skade på naturlig fauna, flora eller økosystemer, jf. 
naturmangfoldloven § 18 tredje ledd. 
I denne samanhengen må det vera sjølvsagt at det er ei 
offentleg interesse å sikra at jervebestanden er i sam-
svar med bestandsmål fastsett av Stortinget. 

(Lesarinnlegg 30. oktober Kongshaug/Frantsen) 
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Tiltak for betre forvaltning jerv - 
beitedyr 
Fylkesleiar Konrad Kongshaug og rådgjevar Atle 
Frantzen sendte 11.november brev til stortingsrepre-
sentant og medlem i næringskomiteen, Steinar Rei-
ten (KrF), med forslag til tiltak som bør iverksetjast i inne-

verande lisensfellingsperiode.  
     Tillitsvalde i Bondelaget hadde vore i kontakt med Reiten 
om saka i forkant av brevet, som inneheldt ein del statistikk 
og opplysningar som viser situasjonen: 
 

1. Jerv er hovudårsaka til stort tap av beitedyr til 
rovdyr i Møre og Romsdal 
Av dei ulike rovdyrartane er det jerven som totalt sett (også 
i landsmålestokk,) representerer dei største skadane på 
beitedyr: 
 

Antal sau og lam erstatta i Møre og Romsdal 2006 – 2019 
ut frå godkjent tap til rovdyr: 

 
 
Det kan vera store lokale variasjonar år for år. I 2019-2020 
er tapstala størst på Nordmøre, inkludert Trollheimen, der 
det ikkje skal vera yngling av jerv. 
 

2. Jerv har størst avvik mellom fastsett lisens-
kvote og felling under jakta 
Stortinget har bestemt at lisensfelling skal vera det viktigas-
te verktøyet for å regulera jervebestanden, men det viser 
seg å vera vanskeleg å regulera bestanden med dei verke-
midla som er tillatt under ordinær lisensjakt 
 

Av dei ulike rovdyrartane er det difor jerven (også i lands-
målestokk) som har størst avvik mellom fastsett fellings-
/lisenskvote og det som blir tatt ut gjennom lisensjakta: 
 

Fordeling uttak jerv gjennom lisensjakt i Norge  
2019 – 2020: 
 

 Ant dyr 

Tillatt kvote for lisensjakt jerv fastsett av rovvilt-
nemndene, 2019 – 2020 

120 

FORDELING UTTAK/BELASTNING KVOTE:  

Felt av lisensjegarar 50 

Felt av kommunale fellingslag etter vedtak om 
skadefelling 

5 

Påkjørsel 1 

Felt av SNO etter vedtak om ekstraordinære uttak 16 

Sum belastning kvote lisensjakt 72 
 

Her går det klart fram at den totale kvota for lisensjakt på 
langt nær vart oppfylt i 2019-2020, og at lisensjegarar kun 
felte drøyt 30% av tildelt kvote. 
 

3. Forholdet mellom tildelt fellingskvote, felling 
under lisensjakt og anna uttak (hiuttak) i Møre 
og Romsdal 
 

 
 

Årleg lisenskvote tildelt av rovviltnemnda (blå linje) i forhold 
til kva som er felt under lisensjakta, 10.9.-15.2., (gul søyle) 
og kva som er tatt ut på andre måtar, i hovudsak hiuttak 
v/SNO  (grå søyle). Her kjem det klart fram at lisensjakta, 
som skal vera hovudverkemiddelet i forvaltninga, ikkje er eit 
godt nok reiskap for regulering av jervebestanden ut frå den 
måten lisensjakta i dag er regulert på. 
For Møre og Romsdal utgjer lisensjakta under 50% av samla 
felling/uttak i 2019-2020. 
 

4. Antal jerveynglingar 
Stortinget har bestemt at bestandsmålet for jerv skal vera 
antal ynglingar. Det nasjonale bestandsmålet er 39 årlege 
ynglingar. Av desse har rovviltnemnda bestemt at det skal 
vera 3 årlege ynglingar i Møre og Romsdal. 
 

Her er Rovdata sine berekningar av bestandssituasjonen: 
Antal jervekull godkjent av SNO: 

 2018 2019 2020 

Heile landet 58 62 63 

Dette viser at antal ynglingar ligg langt over bestandsmålet. 
For Møre og Romsdal er det godkjent 6 ynglingar, det doble 
av bestandsmålet. 
 

TILTAK 
I samsvar med vårt brev av 29.10.2020 meiner vi at dette 
klart viser at lisensfellinga slik den kan utøvast i dag ikkje er 
eit godt nok verkemiddel for å få jervebestanden i samsvar 
med Stortinget sitt fastsette mål. 
 

Tiltak som bør iverksetjast i inneverande  
lisensfellingsperiode:  
1) SNO må i løpet av inneverande lisensfellingsperiode 

regulera bestanden tilsvarande fastsett bestandsmål. 
Miljødirektoratet må instruerast om iverksetjing. Jfr 
Forskrift om forvaltning av rovvilt §18 tredje ledd.  
Dette må innførast som fast varig praksis når lisensjakta 
ikkje fungerer godt nok som verkemiddel for å regulera 
bestanden i samsvar med Stortinget sitt fastsette bes-
tandsmål.  

2) Gjennom revidert statsbudsjett må det øyremerkast 
midlar til SNO for gjennomføring av 1). Det handlar om å 
kunne ta i bruk helikopter og å utdanna kvalifisert per-
sonell for gjennomføring av oppdraget.  
I tillegg må følgjande tiltak iverksetjast: 

3) Det må tillatast fleire verkemidlar som lettar lisensjakta. 
4) Det må satsast ytterlegare på vitalisering og betre orga-

nisering av lisensjakt. 
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4.6 Utvalgsarbeid, prosjekt og andre fagsaker 
 

GRØNTUTVALGET 
Audun Skjervøy fra Fjord er Møre og Romsdal Bondelags 
medlem i Grøntutvalet Vest i 2020, som består av represen-
tanter fra bondelagene i de tre fylkene Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal. Grøntutvalget består av 
produsenter innen frukt, bær og grønt. Det er fylkesbonde-
lagene som utnevner representanter til utvalget.  
     Utvalget kommer hvert år med innspill til fylkesbondela-
genes uttale til jordbruksforhandlingene, og også hatt kon-
takt utenom når viktige saker har dukket opp på Vestlandet 
og nasjonalt. 
    Vestland Bondelag ble etablert 12. november 2020 og 
fylkeslagene til Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane 
Bondelag ble historie. Nye Vestland Bondelag ønsker å 
opprette eget grøntutvalg, og i den forbindelse fikk Audun 
Skjervøy forespørsel om hvordan Møre og Romsdal Bonde-
lag ser for seg videre samarbeid når det tidligere Grøntut-
valget Vest ikke blir videreført. 
     På styremøte 9.-10. desember ble det gjort vedtak om at 
Møre og Romsdal Bondelag ønsker et videre samarbeid 
med grønttalspersoner i et nytt grøntutvalg i nye Vestland 
Bondelag. Styret ser det som viktig at Møre og Romsdal 
Bondelags grønttalsperson har et møtepunkt med grønt-
produsenter i Vestland Bondelag. 

     Audun Skjervøy er av fylkesstyret utnevnt som grønttals-
person i M&R Bondelag, og møtte på utvidet styremøte i 
mars om uttalen til jordbruksforhandlingene. 
     Audun Skjervøy møter på samlinger for fylkeslagenes 
grøntkontakter som Norges Bondelag arrangerer. Det ble 
holdt digitalt grøntkontaktmøte 7. desember. Temaet for 
møtet var Sesongen 2020 og situasjonen nå for grøntnæ-
ringa. Arbeidet i Norges Bondelag med fokus på Grønt 
framover. Covid 19 Hva er situasjonen. Utfordringer neste 
sesong. Forum for norsk grønt. Plantevern. 
 

BYGGRÅDGIVNING 
Etter innspill fra Møre og Romsdal Bondelag ble det sam-
men med Landbruk Nordvest invitert til drøftingsmøte 3. 
desember på Bondelagskontoret om behovet for byggråd-
giving i Møre og Romsdal i åra framover. Organisasjonssjef 
Arnar Lyche møtte for Bondelaget. 
     Det var deltakelse fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, 
TINE, Nortura, Småbrukarlaget, Bondelaget og Landbruk 
Nordvest. 
     Følgende var spilt inn til møtet: Rundt 63 prosent av 
driftsbygningene i norsk melkeproduksjon er fortsatt båsfjøs 
og om lag 45 prosent av melkekyrne står på bås. Det er krav 
om at alle norske melkekyr skal i lausdrift innen 2034. 
Trendundersøkelsen fra landbruket i Møre og Romsdal i 
2016 viste at 35 prosent av bøndene har passert 60 år. 
Siden 2010 har en av tre melkeprodusenter i Møre og 
Romsdal sluttet. Skal vi nå målene som er satt for landbru-
ket i Møre og Romsdal må denne trenden snus. 
     Initiativet ble fulgt opp med et nytt møte 20. januar 
2021, der status, målsetting og organisering av et byggråd-
givingsprosjekt i Møre og Romsdal ble drøftet. 

 

FOSSILFRIE LANDBRUKSMASKI-
NER I MØRE OG ROMSDAL 
Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med NOR-
SØK på Tingvoll, Landbruk Nordvest og Møre og Romsdal 
Bondelag, bestilte en utredning om fossilfrie landbruksma-
skiner. Vista Analyse fikk oppdraget og endelig rapport var 
ferdig i juni. 
     Rapporten tok for seg interesse og potensiale for omleg-
ging fra diesel til lav- og nullutslippsdrivstoff i landbruksma-
skiner. 
     Organisasjonssjef Arnar Lyche i Bondelaget var behjelpe-
lig med å skaffe kontakter blant gårdbrukere i fylket. Det er 
gjennomført intervjuer med seks gårdbrukere i Møre og 
Romsdal. Dette var produsenter av melk, storfekjøtt, gris og 
sau. De var en blanding av store og små produsenter pluss 
en i samdrift. 
     I sammendrag og konklusjoner skrives følgende: 
Det vil ennå ta noen år før lav- eller utslippsfrie traktorer er 
tilgjengelige med aktuelle modeller og i et slikt omfang at 
det vil være interessant for jordbrukerne å ta dem i bruk. 
Kort brukstid mellom hver lading vil sammen med økte 
kostnader sannsynligvis være de viktigste barrierene mot å 
ta i bruk elektriske traktorer. Når større eltraktorer kommer 
på markedet kan Møre og Romsdal ta sikte på å bli et pilot-
fylke for å teste ut bruk av slike traktorer under ulike for-
hold. 
 

MØKK OG MILJØ 
I august ble NORSØK Rapport nr 9 2020 Møkk og miljø lagt 
fram om redusert tidsbruk, økt lønnsomhet og redusert 
belastning på klima- og miljø som følge av mer effektiv 
håndtering av husdyrgjødsla. 
     Møre og Romsdal Bondelag i lag med NORSØK, Fylkes-
mannen i Møre og Romsdal og prosjekt Klimasmart Land-
bruk deltok med egeninnsats. Prosjektet var finansiert av 
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 
     Forfatter av rapporten var rådgiver ved Norsk senter for 
økologisk landbruk (NORSØK) på Tingvoll, Rose Bergslid, 
som også var rådgiver i Møre og Romsdal Bondelag. 
     Konklusjonen var at det er svært mye å tjene på å øke 
effektiviteten i arbeidet med husdyrgjødsel der det er mu-
lig. Det påpekes at når 5000 m3 med husdyrgjødsel skal 
fordeles på 60 skifter fordelt over flere bygder blir det lange 
og mange dager med møkkakjøring. Dette er hverdagen for 
mange bønder som har satsa stort på melkeproduksjon. 
     Seks bønder deltok i prosjektet. Alle er lokalisert i Møre 
og Romsdal. To av deltakerne har all dyrkamarka si samla 
rundt driftsbygningen. Disse er med som «referansebøn-
der». De fire andre er bønder som driver mye leiejord rundt 
om i bygda og nabobygd(er). Det ble gjort beregninger på 
transportavstander og tidsbruk før og etter eventuelle end-
ringer.  
Hele rapporten er publisert på M&R Bondelags hjemme-
side og på www.agropub.no 
 

http://www.agropub.no/
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BÆREKRAFTIG UTVIKLING  

INNEN AREALFORVALTNING OG 
NATURMANGFOLD 
Org.-sjef Arnar Lyche sendte 1. desember bekreftelse til 
NORSØK på samarbeid i prosjektet «Senter for bærekraftig 
utvikling innen arealforvaltning og naturmangfold»: 
     Det er planer om å etablere et kunnskaps- og formid-
lingssenter om arealforvaltning og naturmangfold i regi av 
Tingvoll Økopark og fagmiljøet på Tingvoll gard.  
     M&R Bondelag støtter prosjektet og vil delta med inn-
spill. Kunnskapsdeling om arealforvaltning og naturmang-
fold er sentralt for bærekraftig samfunnsutvikling. For land-
bruket i M&R er det svært viktig med større kunnskap og 
vektlegging av de ressursene næringa vår er avhengig av. 
 

LANDBRUKSSELSKAPET 
Fylkesmannen ved landbruksdirektør, som er leder, en 
representant fra fylkeskommunen og fylkeslederne i de to 
faglagene utgjør styret for Landbruksselskapet i Møre og 
Romsdal. Fylkesleder Konrad Kongshaug er Bondelagets 
representant og nestleder i styret. 
     Landbruksselskapet har som formål: «..er ein alminneleg 
stiftelse som skal arbeide til beste for landbruket i Møre og 
Romsdal. Landbruksselskapet skal arbeide for å gjere byg-
dene og bygdenæringane synlegare og tydlegare i sam-
funnsprosessane, og elles det som kan bidra til levande 
bygder med sterkt næringsliv og godt bumiljø». 
    Om oppgaver står det: «Landbruksselskapet forvaltar 
midlane i Fondet for framhjelp av jordbruket i Møre og 
Romsdal i samsvar med dette». 
     Landbruksselskapet har over tre millioner kroner inne-
stående på bankkonto. 
     Konrad Kongshaug har deltatt på flere styremøter i 
Landbruksselskapet i 2020. 
 

LANDBRUKSMØTET 
21. januar 2020 arrangerte Fylkesmannen landbruksmøte i 
Molde. Fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef 
Arnar Lyche deltok fra Bondelaget.  
     Landbruksmøtet er den årlige fellesarenaen der tillits-
valgte, ledere og fagfolk som arbeider opp mot næringa 
møtes. De 29 deltakerne kom fra Allskog, Bondelaget, Fyl-
kesmannen, Fylkeskommunen, Grøn Forsking Midt-Norge, 
Innovasjon Norge, Mattilsynet, NIBIO, Landbruk Nordvest, 
NLR Vest, NORSØK, Nortura, Småbrukarlaget, Tine  
     På møtet var det innlegg ved Landbruksdirektøren, fyl-
keskommunen og jordbrukssjef om det offentlige og land-
bruket - status, arbeidsdeling og samarbeid. 
     Organisasjonene i landbruket presenterte aktuelle tiltak 
og fellessatsinger på temaet landbruket og klimainnsats: 
Klimainnsats er viktig i åra framover og utslippene skal 
reduseres dramatisk fram mot 2030. 
     Møtet hadde også miniseminar om FoU-behov sett fra 
landbruksnæringa i Møre og Romsdal. Målet var å fange 
opp behov, gode ideer og rådgivingsprosjekt. Dette var en 
arena for å løfte fram viktige prosjekt som «bør» få finan-
siering, og kartlegging av muligheter for samarbeid. 

REGIONREFORMEN 
Fra 1. januar 2020 fikk fylkeskommunen som følge av re-
gionreformen et utvidet ansvar for utvikling av landbruk og 
bygdenæringer i Møre og Romsdal.  
     De regionale tilretteleggingsmidlene for landbruket ble 
overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen, og skal 
forvaltes sammen med ordninga tilskudd til rekruttering og 
kompetanseheving i landbruket.  
     I tillegg skal fylkeskommunen, sammen med landbruks-
næringa, utarbeide strategier i et årlig regionalt nærings-
program for landbruket, og jobbe med verdiskaping i skog-
bruket gjennom samarbeidet i Kystskogbruket. 
 

REGIONALT PARTNERSKAP  
I samsvar med forvaltning av offentlig virkemiddelbruk skal 
bruken av disse midlene drøftes med faglagene i landbru-
ket; Bondelaget, Småbrukarlaget og Allskog. På samrå-
dingsmøtene deltar også Innovasjon Norge, og andre orga-
nisasjoner innen landbruket etter invitasjon 
     Saker knyttet til forvaltning av disse midlene er lagt fram 
som orienteringssaker for Bondelagets fylkesstyre. På fyl-
kesstyremøtet 9.-10. desember orienterte fylkesleder om 
prioriteringer og retningslinjer for investeringsmidlene. 
     Fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Ar-
nar Lyche deltok på Skypemøte i regionalt partnerskap 
landbruk 31. mars. Hovedsak var hvilke virkninger korona 
og restriksjonene har for landbruksnæring og matproduk-
sjon i Møre og Romsdal nå og framover. Fylkeskommunen 
ønsket få oversikt og å kunne bruke ressurser og regionale 
virkemiddel slik at en kommer seg ut av krisa med næring, 
arbeidsplasser og viktige funksjoner i behold. 
     3. juni ble det holdt fysisk møte i partnerskap landbruk 
på Fylkeshuset i Molde. Fylkesleder Konrad Kongshaug og 
organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget. 
Innovasjon Norge, Fylkesmannen og Fylkeskommunen 
rapporterte om aktiviteten og status virkemiddelbruken så 
langt i 2020. Møtet drøftet videre etter innspill fra Bondela-
get hvordan mobilisere til forsking og spredning av kunn-
skap, og videre engasjement i Grønn forsking i Midt-Norge. 
Også virkninger av jordbruksoppgjøret 2020 og klimatiltak i 
landbruket ble tatt opp, 
     14. oktober var det møte i Molde i regionalt partnerskap 
landbruk. Fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjons-
sjef Arnar Lyche møtte. Møtet drøftet rullering av Land-
bruksmeldinga og om det er behov for endringer i 2021 for 
regionalt næringsprogram. Innovasjon Norge orienterte om 
virkemiddelbruken, Fylkesmannen om tilskudd til drene-
ringstiltak og SMIL, og fylkeskommunen om tilskudd til 
næringsutvikling, rekruttering og kompetanse. Møtet fikk 
også kort informasjon fra møte i kompetansenettverket for 
lokalmat i Midt-Norge 
     På møtet 25. november i regionalt partnerskap landbruk 
hadde TINE orientering om mjølkeproduksjon i Møre og 
Romsdal, og kom inn på status og hvordan vi møter framti-
da og kravene som kommer. Fylkeskommunen tok for seg 
regionalt Næringsprogram, mens Allskog orienterte om 
utfordringer i skogbruket og tilskuddsordninger. Det var 
også egen programpost om hva fylkeskommunen bør legge 
vekt på i sine innspill til jordbruksoppgjøret. 
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GJERMUNDNES 
Tidligere styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Anne 
Katrine Jensen, Gjemnes, var Bondelagets representant i 
skoleutvalget ved Gjermundnes videregående skole fram til 
mai 2020. Hun var medlem i skoleutvalget i 8 år - fra 2012, 
men gikk ut av fylkesstyret i 2016. Fylkesstyret har i alle år 
ved oppnevning til utvalg og nemnder vektlagt representa-
sjon knyttet til sittende styremedlemmer i Møre og Roms-
dal Bondelag. 
     På styremøtet 28. mai ble fylkesstyremedlem Anna Hå-
land Berget, Rauma, oppnevnt som Møre og Romsdal 
Bondelags nye representant i skoleutvalget. 
     I reglement for skoleutvalget står det at medlemmer fra 
lokalt samfunnsliv blir oppnevnt for to år. Det er Bondela-
get og Tine som sammen utgjør representasjonen fra det 
lokale næringslivet. Skolen har overlatt valget og eventuell 
valgperiode til Bondelaget/Tine. 
     Fylkeslaget er gjennom tilsendte referat orientert om 
arbeidet i skoleutvalget. 
     I kontakt med politikere har Bondelaget gjennom året 
tatt opp situasjonen ved Gjermundnes og behovet for sat-
sing og investeringer ved skolen. Skolen har store utford-
ringer med et etterslep på nødvendige investeringer som 
står for tur. 
     På styremøtet 1. april var det drøfting og orientering om 
situasjonen ved Gjermundnes. Fylkesstyret slår klart fast i 
vedtak at Møre og Romsdal Bondelag ønsker å styrke land-
bruksutdanningen på Gjermundnes. Ny driftsbygning må 
prioriteres, heter det fra fylkesstyret. 
     Bakgrunnen for drøftinga i styret var at oppgradering og 
videreutvikling av undervisningstilbudet på Gjermundnes 
har vært tema i mange år. Bondelaget har vært pådriver i 
saken, men ny driftsbygning – som har vært et hovedfokus, 
har ikke blitt prioritert av fylkespolitikerne. Det siste året 
hadde Møre og Romsdal Bondelag blitt konfrontert med 
Tingvoll som et alternativ med tanke på å tilby landbruks-
utdanning i vårt fylke. Hvor ideen kom fra, vet vi ikke, men 
administrasjonen hos fylkeskommunen hadde gjort seg 
noen tanker. I fylkestinget før jul ble det bestemt at lokali-
sering av landbruksutdanning skulle utredes. 

     Det påpekes at landbruksutdanningen på Gjermundnes 
er fundamentert på tunge tradisjoner. I mer enn 120 år har 
agronomer blitt utdannet der. Skolen har vært møteplass 
for stadig nye generasjoner av bønder fra hele fylket og slik 
har skolen vært viktig for samhold og fellesskapsfølelse i 
landbruket i Møre og Romsdal. 
 

Landbruksutdanningen på Gjermundnes -
Veien frem mot 2024 
I forkant av budsjettbehandlingen i fylkesutvalget 24. no-
vember sendte fylkesleder Konrad Kongshaug 23. novem-
ber e-post til alle politikerne i fylkesutvalget, der han på-
pekte at fylkesutvalget nå hadde muligheten til å prioritere 
og få nytt fjøs på Gjermundnes på plass før behandlingen i 
Fylkestinget i desember.  
 
     Etter positiv behandling i fylkesutvalget, der flertallet 
gikk inn for å sette av midler til nytt fjøs, ble henvendelsen 
til politikerne skrevet om og sendt ut til media: 
 

Gjermundnes trenger nytt fjøs nå 
Som næringsaktør og talsperson i landbruket som er en av 
landets største landbaserte næringer, ser jeg med stor uro 
på utviklingen som foregår i mitt hjemfylke. Antall aktive 
bruk synker for hvert år, og verdiskapingen flyttes til mer 
sentrale strøk. Dette er en utvikling som vi ikke kan være 
bekjent med. 
     De siste årene har antall gårdsbruk gått ned fra ca 4.500 
bruk i år 2000 til 2.300 bruk i år 2020. Noe av denne ned-
gangen skyldes selvfølgelig effektivisering og lønnsomhet, 
men jeg mener vi nærmer oss en smertegrense for hvor få 
hender som skal ta ansvaret for denne verdiskapningen i 
vårt fylke. Vi må huske at i fremtiden kan landbruket og 
dyrkajorden spille en enda viktigere rolle inn i omstillingen 
til "det grønne skiftet" også for andre næringer i fylket. 
     Som i alle andre næringer stilles det større krav til ut-
danning og kompetanse innen ny teknologi til aktørene nå 
enn det gjorde bare for ti år tilbake, og det er her vi som 
fylke begynner å havne i bakleksa. Bare de tre siste årene 
har det fra min hjemkommune Averøy, reist seks elever til 
Trøndelag for å ta videregående utdanning innen land-
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bruksfaget. Dette begrunner de med at de vil ha opplæring i 
den teknologien som er tilgjengelig, og som vi mangler ved 
vår landbruksskole på Gjermundnes. Som fylke taper vi på 
dette, da den siste rapporten fra distriktsnæringsutvalget til 
regjeringen konkluderte med at ca 70 prosent av de som 
reiser ut av sitt fylke for å studere blir værende der. Et godt 
eksempel på det motsatte her, er NTNU campus i Ålesund 
som tiltrekker seg elever fra andre regioner som næringsli-
vet henter kvalifiserte folk fra og som blir værende i fylket. 
     Skal vi tenke fremover, så må vi få til en ny fjøsløsning på 
Gjermundnes. Fjøset som står der i dag er ikke moderne 
nok for dagens ungdom, og vil uansett om noen år kun 
kunne drive på dispensasjon fra kommende regelverk. Løs-
driftskravet ble utsatt til 2034, men holdforskriften for 
storfe gjelder fortsatt fra 2024. De som har satt seg inn i 
denne ser at dette vil medføre ombygginger allerede innen 
da, for å imøtekomme regelverket. 
     Jeg så at i fylkeskommunedirektørens økonomiplan for 
2021-2024 ikke lå inne midler til nytt storfefjøs på Gjer-
mundnes. Derfor er det svært gledelig at flertallet av politi-
kerne i fylkesutvalget foreslår å ta det inn i planen for 2021, 
da vi kun har tre år for å få dette i orden innen fristen. Da 
venter vi på at også fylkestinget 7.-9. desember støtter 
fylkesutvalget og vedtar bygging av nytt fjøs på Gjermund-
nes. 

(Leserinnlegg 30. november Konrad Kongshaug) 
 

Gledesak for Gjermundnes 
På styremøtet 9.-10. desember orienterte fylkesleder om 
de politiske kontaktene han hadde i forkant av behandlinga 
i fylkestinget 7.-9. desember, og kalte vedtaket om nytt fjøs 
og melkerobot en gledesak for Gjermundnes. 
     Romsdals Budstikke skrev følgende om vedtaket fra 
fylkestinget: Det gamle fjøset fra 1972 får avløsning. Et 
samlet fylkesting gikk inn for å investere i nytt fjøs og 
melkerobot på Gjermundnes videregående skole. Vedtaket 
om å investere vel 20 millioner kroner over to år blir møtt 
med jubel. Ambisjonen er at Gjermundnes skal være et 
utstillingsvindu for utdanning i landbruksfag. Byggearbeidet 
kan starte allerede i 2021. Dette gir grunnlag for ny opti-
misme ved skolene som har rundt 120 elever. 
 

FAGTEAM REINDRIFT 
Norges Bondelag har opprettet fagteam reindrift, beståen-
de av én ansatt fra hvert av fylkene Finnmark, Troms, Nord-
land, Trøndelag, Hedmark og Møre og Romsdal. 
     Rådgiver Atle Frantzen er Møre og Romsdal Bondelags 
representant i fagteamet. 
     Fagteam reindrift skal sikre informasjon- og kunnskaps-
utveksling relatert til de utfordringene som kan oppstå 
mellom reindrifts- og landbruksnæringen. Konfliktnivået 
mellom reindrifts- og landbruksnæringen varierer mellom 
ulike områder i landet, og det er i dag ikke et forum hvor 
erfaringer med konfliktdempende tiltak kan diskuteres. 
     Atle Frantzen har deltatt på telefonmøter i fagteamet 14. 
januar, 24. mars og 9. desember. 
     Tema på møtene har bl.a. vært samers konsultasjonsrett, 
rein på innmark, kurs i samiske rettsspørsmål, nytt fra fyl-
kene, Tufsingdalsaka, frfaringer med å politianmelde for 
tamrein på beite på innmark. 

SAMERS KONSULTASJONSRETT 
Norge har en folkerettslig plikt etter ILO-konvensjon nr. 169 
artikkel 6 til å konsultere urfolk i saker som kan berøre 
dem. Prosedyrer for konsultasjoner mellom myndigheter og 
Sametinget ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. juli 2006. 
     Regjeringen sendte på høring et forslag om å ta inn et 
eget kapittel i Sameloven som gir lovfesting av innholdet i 
Konsultasjonsavtalen og nevnte Kongelige resolusjon med 
overordnede regler og prosedyrer for konsultasjon. Lovfes-
tingen skal sørge for at reglene knyttet til konsultasjon blir 
klarere. Konsultasjonsplikten forankres for alle forvalt-
ningsnivåer, også kommuner og fylkeskommuner  
     Samtidig kom Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet med utkast til en ny veileder for konsultasjoner 
med samiske interesser. Veilederens anbefalinger er ikke 
rettslig bindende, men skal være et hjelpemiddel for de 
som praktiserer ordningen i hverdagen. 
 

Norges Bondelag sendte høringssvar etter tilbakemeldinger 
fra fylkeslagene. 
Møre og Romsdal Bondelag innga eget høringssvar som et 
supplement med hovedfokus på Trollheimenområdet. 
 

Her er høringssvaret M&R Bondelag sendte til de-
partementet 27. februar til endringer i sameloven: 
Vi viser til høyring av endringar i sameloven m.v. (konsulta-
sjonar) med tilhøyrande konsultasjonsveiledar.  
I utgangspunktet viser vi til høyringssvar frå Norges Bonde-
lag og støttar dette. Her kjem utfyllande kommentarar på 
nokre punkt.  
Forslag § 1-1 Lovens formål. Forholdet til folkeretten, 
2.ledd  
Vi går klart imot at ILO-konvensjonen nr 169 om urfolk og 
stammefolk i sjølvstendige statar skal gjelda framfor same-
loven ved motstrid. Lovforslaget går lengre enn det Norge 
er forplikta til etter ILO-konvensjonen, noko vi ikkje kan 
støtta.  
Forslag § 4-1 Saker som er gjenstand for konsultasjoner, 
3.ledd  
Områda som er omfatta av Trollheimsloven §1 (Meldal, 
Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Sur-
nadal) kan ikkje gjerast gjeldande for konsultasjonar. Høgs-
terett har i Trollheimendommen (Rt 1981 s.1215) klart vist 
til at det ikkje er tradisjon for reindrift i Trollheimen. Når 
det likevel er opna for reindrift her (Trollheimenloven av 
21.12.1984, nr 101 og Kgl. res. av 26.1.1987), så handler 
dette kun om midlertidig ekspropriasjon av bruksrett og 
ikkje om utøving av samisk tradisjon i området. Områda 
som er omfatta av Trollheimsloven kan ikkje sidestillast 
med det samiske reinbeiteområdet, slik det blir gitt rom for 
i 3.ledd. 
 

MØTTE LEIINGA I BONDELAGET 
Med utgangspunkt i Norges Bondelag sitt høyringssvar om 
å ta inn samar sin konsultasjonsrett i Samelova, ble det 7. 
juli holdt skypemøte mellom grunneigarar i Trollheimen 
og leiinga i Norges Bondelag. Møtet bidro til å klargjere 
Norges Bondelag og grunneigarane sine synspunkt. 
     Frå Møre og Romsdal Bondelag deltok årsmøteordførar 
Oddvar Mikkelsen og rådgjevar Atle Frantzen. 
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HJORTEFORVALTNING 
I desember 2018 hadde M&R Bondelag og Landbruk Nord-
vest møte på Fylkeshuset i Molde med ansatte hos Fylkes-
mannen og fylkeskommunen for å diskutere et eventuelt 
hjorteprosjekt. Det var enighet om nødvendigheten av flere 
hjorteskaderegistreringer på dyrka mark rundt om fylket, 
og at Landbruk Nordvest i samarbeid med Bondelaget ar-
beider videre med et prosjekt, og med økonomisk støtte fra 
Fylkesmannen. Landbruk Nordvest startet opp et treårig 
prosjekt i 2019, med M&R Bondelag som aktiv medspiller. 
 

Skyt mer hjort! 
Daværende styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, 
Vegard Smenes, hadde 6. februar 2020 følgende leserinn-
legg på trykk i Bondebladet: 
Ja, vi må produsere mer og bedre grovfôr. De fleste bønder 
har vært og er opptatt av grovfôr. Vi pløyer og steller, kal-
ker og gjødsler, gjør det vi kan for å gi kulturplantene gode 
vekstvilkår. 
     Vi ønsker å innkassere for slitet med høye og gode av-
linger som gir husdyra våre det beste grunnlaget for å gi oss 
produkter i verdensklasse. 
     Men i større og større deler av Norges land brer det seg 
voksende hjortestamme som raserer våre drømmer om fine 
og grønne enger, som gir oss inntjening etter innsatsen. 
     Skyt hjorten – det har aldri vært skutt så mange hjort 
som nå, og problemene for enkeltbønder har kanskje aldri 
vært større? Den ordinære jaktforvaltningen fungerer ikke 
for oss som forsøker å leve av å produsere grovfôr. 

     Hva skjer med graset når en bonde legger ned innsats på 
å få bedre grovfôr? Jo det blir bedre, også for hjorten. Hjor-
ten merker dette på lang lei, den beste enga har den største 
flokken med hjort, og de største økonomiske tapene. 
     Tapene varierer, noen opp til 30 prosent reduksjon, 
andre godt over. Enkelte bruk har sekssifret tap. Noen ste-
der er det ikke poeng i å slå andreslåtten, hjorten har alle-
rede tatt den. Det taler for seg at tapene er langt over det 
akseptable, verdien av jakta er ikke i nærheten av tapene. 
     Kampen for å få ned hjortestammen har av enkelte blitt 
ført snart en generasjon, med mer eller mindre hell. Noe 
må gjøres med dette problemet! Løsningen må komme fra 
nasjonalt hold, det nytter ikke at hver enkelt grovfôrdyrker 
skal ta denne kampen. 
     En god hjelp på veien er å konkretisere formålsparagra-
fen i forskrift om forvaltning av hjortevilt, den omtaler at 
bestandsstørrelsen ikke skal forårsake uakseptable skader 
og ulemper, og sette et konkret tall på hvor mye tap en skal 
kunne tåle, også på enkeltbruksnivå. Da kan forvaltningen 
få noe konkret å styre etter. 
     Gi oss muligheten til å dyrke mer og bedre grovfôr til 
våre husdyr! 

(Leserinnlegg i Bondebladet 6. februar 2020 - Vegard 
Smenes, styremedlem Møre og Romsdal Bondelag) 
 

FAGTEAM HJORT 
Styret i Norges Bondelag opprettet 9. november et fagteam 
for temaet hjort som består av ansatte på fylkeskontorene 
fra Agder til Trøndelag, samt fra næringspolitisk avdeling. 
Rådgiver Atle Frantzen er fra Møre og Romsdal Bondelag i 
fagteamet. Møtene holdes digitalt. 
     Første møte i fagteamet ble holdt 16. desember, der 
følgende ble diskutert: Arbeidsform i fagteamet. Aktuelle 
oppgaver som vi skal jobbe med. Prosjektsøknader. 
     Formålet med fagteamet er å utnytte erfaringer og 
kunnskap som finnes i ulike deler av organisasjonen på best 
mulig måte slik at Norges Bondelag kan jobbe mer samord-
net og målrettet for en bærekraftig forvaltning av hjort.  
     Fagteamet har som formål å redusere konflikten mellom 
hjort og landbruk. Dette skal først og fremst skje gjennom 
en målrettet reduksjon av hjortebestanden i de kommuner 
hvor bestanden er for stor. Fagteamet skal se på tiltak som 
fremmer felles virkelighetsforståelse og kunnskap om de 
reelle beiteskadene som hjorten forårsaker hos grunneier-
ne, jegere og viltmyndigheter. Fagteamet skal også vektleg-
ge økt verdiskaping knyttet til hjortejakt som reiselivspro-
dukt og økt omsetning av viltkjøtt. 

 

 
Ansatte på kontorutferd i juni, her fra gardsbesøk hos familien Stenerud på Godøya. F.v.: Atle Frantzen, Margreta Stenerud, 
daværende leder i Giske Bondelag, Ørjan Stenerud, Arnar Lyche, Odd Christian Stenerud og Rose Bergslid (Foto: Arild Erlien) 
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KLIMAARBEIDET 
Klimapolitikken er tatt opp på styremøter og i leserinnlegg. 
 

Forskernes klimaråd strider imot 
sunt bondevett 
I Møre og Romsdal er bøndene svært opptatt av klimasa-
ken, og spesielt det negative fokuset på rødt kjøtt. Det 
tærer både på motivasjon og framtidstro. Det er vanskelig å 
forstå hvorfor bonden og drøvtyggeren får så stor skyld for 
klimautfordringene og hvorfor landbruket sjøl i svært liten 
grad greier å argumentere imot. 
     I Bioforsk rapporten «Klimagasser fra jordbruket» fra 
2014 ble landbrukets utslipp anslått til å være ca. 13 pro-
sent av Norges totale utslipp. Av disse skyldtes om lag 45 
prosent drøvtyggerne og 30 prosent utslipp fra oppdyrket 
myr. I ettertid er mange detaljer i beregningene endret, 
men hovedkonklusjonen er den samme. De klart mest ef-
fektive klimatiltakene er å redusere produksjonen av metan 
i drøvtyggervomma, samt unngå å dyrke vinterfôr på myr-
jord. Slik som kunnskapsgrunnlaget er utformet, rammer 
klimasaken det grasbasert husdyrhold hardt. Med andre 
ord – distriktslandbruket har fått et stort problem. Dette 
blir bonden stadig minnet på gjennom media. Det skal være 
kjøttfrie julebord, kjøttfrie mandager, kjøttfrie kantiner og 
få for all del kjøttet vekk fra barnehagen og sykehjem. Og 
kjøttsalget synker.  
     Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men 
når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyg-
gingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne 
bonde med. At ammekua, som er på beite hele beite-
sesongen og nesten ikke spiser kraftfôr, er den verste kli-
masynderen er helt uforståelig. Like uforståelig er det at 
innendørs og intensiv oppfôring av okser med store kraft-
fôrmengder gir en klimagevinst i stedet for beitedrift. For 
ikke å snakke om den kjempegevinsten vi får dersom vi 
erstatter ammekukjøtt med kylling- og svinekjøtt. Slikt stri-
der totalt imot sunt bondevett. Hva gjør vi med dette? 
     Det er tett kobling mellom god ressursutnyttelse og 
miljø- og klimavennlig produksjon. I virkelighetens verden 
er det den gode ressursutnytteren som er klimavinneren, 
tenker jeg. Selv om sentrale forskere i NIBIO, CICERO og 
NMBU sier noe helt annet.  

(Leserinnlegg org-sjef Arnar Lyche 3. januar) 
 

Et svik mot grasbasert husdyrhold 
Det er lett å få inntrykk av at drøvtyggeren er landbrukets 
store klimaproblem, men det er all grunn til å problematise-
re dette. Vi mener dette er grovt urimelig mot bonden og 
drøvtyggerne som har vært avgjørende for at vi har kunnet 
livberge oss her i karrige nord. Og slik er det fortsatt – hvis 
vi skal leve av landet.  

     Møre og Romsdal er et grasfylke, og nesten alt jord-

bruksareal brukes til beiting og fôrproduksjon. Det går 
hardt utover motivasjonen når man stadig får høre at det 
man driver med er skadelig for klimaet, og vi møter mange 
frustrerte bønder. «Jeg er 17. generasjon som driver med 
melk- og kjøttproduksjon på denne gården. Vitner ikke det 
om en bærekraftig produksjon»? «Jeg gleder meg ikke til 
lamminga i vår». «Hadde jeg ikke hatt så mye gjeld hadde  

 
 
jeg slutta». «Hvorfor sitter jeg med et inntrykk av at sau og 
lam som går på fjellet halve året er skyld i klimakrisen?» Det 
røyner på. 

     Hvorfor er det blitt slik? For å beskrive virkeligheten 

brukes det ofte beregningsmodeller for å forenkle kompli-
serte sammenhenger. Problemet er at naturen er mangfol-
dig, og at svakheter og mangler ved slike beregninger fort 
bli oversett og glemt. Noen faktorer lar seg lett måle, mens 
andre er krevende eller umulig å tallfeste. Modeller må ses i 
sammenheng med virkeligheten den skal beskrive, og 
stemmer ikke kartet med terrenget er det ikke terrenget 
som er feil. Det å skulle forstå naturens komplekse sam-
menhenger ved kun å analysere enkeltdeler er i bunn og 
grunn et håpløst prosjekt. Den er for avansert til det.  

     Metan har stor plass i klimamodellen, og derfor vil  

intensivt og kraftfôrbasert husdyrhold med lite utlipp av 
metan premieres. Dette gjør kylling og oppdrettslaks til 
klimavinnere. I 2019 hadde vi rekordstor økning i forbruket 
av kylling på 10 prosent, samtidig sank forbruket av sau og 
lam med 11 prosent. Nordmenn spiser fire ganger så mye 
kyllingkjøtt som kjøtt fra sau og lam. Fordi det trengs om lag 
150 sauebønder for å produsere like mye kjøtt som en kyl-
lingprodusent, er dette en permittering av norske bønder, 
grasareal og beiteressurser. Krattfesten er godt i gang på 
verdifull dyrkamark over hele landet. 

     At sau og lam som er i utmarka halve året, er av land-

brukets største klimasyndere er helt uforståelig. Like ufor-
ståelig er det at innendørs og intensiv oppfôring av okser 
med store kraftfôrmengder gir større klimagevinst enn 
beitedrift. Man kan også undre seg over at bruk av impor-
tert soya i kraftfôrblandingene slår positivt ut, sammenlig-
net med bruk av norsk korn. Bønder flest ønsker å bidra 
med gode klimatiltak, men her skurrer det i bondevettet. 

     Fokuset må endres. Vi må tenke kretsløp i alt vi gjør. 

Hvordan skal vi best utnytte vårt felles ressursgrunnlag? I 
den virkelige verden er det - uavhengig av produksjon - den 
gode ressursutnytteren som er klimavinner. I en spørre-
undersøkelse blant medlemmer i Møre og Romsdal Bonde-
lag svarte hele 96 prosent at tilskudd til bedre lagring og 
bruk av husdyrgjødsel bør prioriteres som klimatiltak i årets 
jordbruksoppgjør. Vi må spre rett mengde gjødsel, på rett 
sted til rett tid. Her har vi et helt konkret, forståelig og 
gjennomførbart tiltak som kan bidra til reduserte utslipp av 
klimagasser fra jordbruket.  

(Leserinnlegg Arnar Lyche/Rose Bergslid 27. feb) 
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Landbrukets klimaplan 
I juni 2019 inngikk Bondelaget og Småbrukarlaget en klima-
avtale med regjeringa. Partene forplikter seg til å redusere 
jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn 
CO2-ekv. fra 2021-2030. Det ble nedsatt en referansegrup-
pe som skulle bidra til å utarbeide plan for hvordan klima-
avtalen skal følges opp. Planen omfattet hele landbruket, 
herunder hele Bondelagets organisasjon. Fylkesleder Kon-
rad Kongshaug var medlem i gruppa, og deltok på møter i 
januar og februar 2020. 
     Fylkeslagene fikk Landbrukets klimaplan 2021-2030 på 
høring, før planen ble vedtatt av et samlet landbruk på 
representantskapsmøtet i Norges Bondelag 3. april, og 
overrakt statsrådene Olaug Bollestad og Sveinung Rotevatn 
samme dag. 
     På styremøtet 1. april var det drøfting av planen, og 
sendte M&R Bondelags innspill til Norges Bondelag. 
Styret gjorde slikt vedtak: Møre og Romsdal Bondelag er 
svært kritisk til riktigheten av beregningene som ligger til 
grunn for Landbrukets klimaplan. De favoriserer produksjo-
ner og driftsmåter i husdyrholdet basert på innkjøpte inn-
satsfaktorer. Dette rammer det grasbaserte distriktsland-
bruket. Vi vil gjerne bidra med vårt til å redusere landbru-
kets klimagassutslipp, men det er uheldig at det å redusere 
drøvtygginga i vomma til drøvtyggerne er presentert som 
det meste effektive klimatiltaket i Landbrukets klimaplan. 
 
I styrets drøfting kom det fram at det er en viktig jobb som 
gjøres av Møre og Romsdal Bondelag ved å stille spørsmål 
om vedtatte sannheter og beregninger. Det er tungt å snu 
tankegangen om at drøvtyggeren er versting. Møre og 
Romsdal Bondelag skal ikke være negative til å drive klima-
arbeid, men arbeide for tiltak som ikke er negative for 
driftsformene vi har i Vestlandsjordbruket, og få fokus vekk 
fra at drøvtyggeren er versting. 
 

I innspillet til Norges Bondelag lå det ved grun-
dig saksutredning, og med disse vurderingene: 
Landbrukets klimaplan baserer seg på en mengde faktorer 
og beregningstall for klimagassutslipp fra landbruket. Hvis 
alt dette stemmer med den virkeligheten tallene skal be-
skrive, er planen et positivt bidrag til å redusere klodens 
klimagassutslipp. Hvis det ikke er tilfelle, er klimaeffekten i 
beste fall usikker. I Møre og Romsdal Bondelag mener vi det 
er all grunn til å problematisere kunnskapsgrunnlaget. Na-
turen er mangfoldig, og svakheter og mangler ved slike 
beregninger kan bli oversett og glemt. Noen faktorer lar seg 
lett måle, mens andre er krevende eller umulig å tallfeste. 
Det å skulle forstå naturens komplekse sammenhenger ved 
kun å analysere enkeltdeler er i bunn og grunn et tvilsomt 
prosjekt.  
     Metanutslippene veies tungt i dagens beregningsmodel-
ler for klimagassutslipp, og derfor premieres intensivt og 
kraftfôrbasert husdyrhold. Dette gjør kylling og svin til kli-
mavinnere. Dette er svært uheldig for landbruket i Møre og 
Romsdal. Et eksempel: I 2019 hadde vi rekordstor økning i 
forbruket av kylling på 10 prosent, samtidig sank forbruket 
av sau og lam med 11 prosent. Nordmenn spiser fire ganger 
så mye kyllingkjøtt som kjøtt fra sau og lam. Fordi det 
trengs om lag 150 sauebønder for å produsere like mye 

kjøtt som en kyllingprodusent, er dette en permittering av 
norske bønder, grasareal og beiteressurser.  
     Tallene i tabellen under er hentet fra Spesialrapporten 
om klimaendringer og landareal. Rapporten er skrevet av 
107 forfattere fra 52 land, og basert på mer enn 7 000 vi-
tenskapelige publikasjoner og over 28 000 kommentarer fra 
eksperter: 
 

 
 

     Årsaken til at norsk produksjon kommer godt ut sam-
menlignet med globalt, er at vi driver intensiv husdyrpro-
duksjon med stor kapitalinnsats. Dyrene vokser seg slakte-
modne på kort tid og klimaavtrykket per kg kjøtt blir lavere.  
     Vi tror at den gode ressursutnytteren er klimavinneren - 
uavhengig av produksjon, og vi må tenke kretsløp i alt vi 
gjør. Hvordan skal vi best utnytte vårt felles ressursgrunn-
lag? I spørreundersøkelsen i forbindelse med årets jord-
bruksoppgjør svarte 96 prosent av lokallagene i Møre og 
Romsdal at tilskudd til bedre lagring og bruk av husdyrgjød-
sel bør prioriteres som klimatiltak. Vi må spre rett mengde 
gjødsel, på rett sted til rett tid. Det er et helt konkret, for-
ståelig og gjennomførbart tiltak som bør løftes mer fram i 
klimaplanen. 
 

Høring Klimakur 2030 
M&R Bondelag sendte denne uttalen om Klimakur 2030 til 
Miljødirektoratet 30. april, etter epostrunde i styret: 
Vi har valgt å konsentrere oss om kapittelet om jordbruk og 
her har vi valgt å kommentere om kosthold. I Klimakur 2030 
fremmes overgangen fra rødt kjøtt til plantebasert kost og 
fisk som det klimatiltaket med størst reduksjonspotensiale 
fra landbruket. Det anslås 30 prosent redusert forbruk av 
rødt kjøtt. 

Konklusjon: 
Landbrukspolitikken har fire overordna mål: matsikkerhet, 
landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig 
landbruk med lave utslipp av klimagasser. Hvordan bør 
norsk landbruk og kjøttproduksjon innrettes for at man i 
størst mulig grad når målene for landbruket og møter for-
brukerens forventninger? 
▪ Det nasjonale klimaregnskapet bygger på mangelfull 

statistikk, og det trengs nye og bedre beregningsmeto-
der. Dagens beregningsmodeller for utslipp av klima-
gasser må videreutvikles og flere faktorer må inklude-
res i beregningene. Desto flere faktorer en tar med og 
vekter mest mulig riktig i forhold til hverandre, desto 
mer komplett blir bildet og beslutningsgrunnlaget for 
klimapolitikken. 
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▪ Vi må tenke kretsløp. Global oppvarming skyldes uba-
lanse i karbonets og nitrogenets kretsløp. Utnyttelses-
graden av karbon og nitrogen i produksjonen er helt 
avgjørende for klimabelastningen. Effekten ulike 
driftsmåter har på utnyttelse av tilført nitrogen, kar-
bonbinding i jord, og utslipp ved dyrking av fôr som 
importeres fanges i liten grad opp i dagens bereg-
ninger.  

 
I Klimakur 2030 fremmes overgangen fra rødt kjøtt til plan-
tebasert kost og fisk som det klimatiltaket med størst re-
duksjonspotensiale fra landbruket. Det anslås 30 prosent 
redusert forbruk av rødt kjøtt og som en konsekvens av 
dette, nedgang i opprettholdelsen av biologisk mangfold og 
et helhetlig kulturlandskap. Det er sannsynlig at produksjo-
nen på mindre og mer vanskeligstilte gårder er det som 
først reduseres. Ensidig søkelys på redusert kjøttproduksjon 
uavhengig av produksjonsmåten blir feil og svært uheldig 
for Norges evne til å opprettholde produksjonsgrunnlaget 
vårt. Det må derfor fokuseres på hvordan vi skal produsere 
det kjøttet vi spiser. 
     Norsk husdyrproduksjon beveger seg langs en glideskala 
fra de helt ekstensive produksjoner i stor grad basert på 
gårdens egne ressurser til de mest intensive produksjoner 
basert kun på innkjøpt fôr. Landbruket effektiviseres stadig 
og andelen kraftfôr øker på bekostning av grovfôr og beite, 
og her i Møre og Romsdal ser vi tydelig at dette gir noen 
klare utfordringer. Spesielt med tanke på stell av jord, dre-
nering, håndtering av husdyrgjødsel, avlinger og beiting. 
Med 50 – 80 prosent leiejord, usikre/kortsiktige leiekon-
trakter og lange transportavstander blir mange bønder 
daglig nødt til å gjøre kompromiss som avviker fra det de 
vet er optimalt for drifta. 
 

 
Figur 1: Landbruket beveger seg langs en glideskala fra 

ekstensivt til intensivt. Spørsmålet vi bør stille oss er: Hvor-
dan innretter vi alle produksjonene slik at de blir mest bæ-
rekraftig – totalt sett.  
 
Videre ser vi at melkeproduksjonen sentraliseres til de 
beste områdene av fylket. Dette skjer på bekostning av 
andre områder som dermed tappes for melkekyr. Store 
arealer gror igjen samtidig som produksjonen økes i sat-
singsområdene basert på innkjøpt kraftfôr. Evnen til å øke 
norsk matproduksjon basert på norske ressurser svekkes 
når en stadig større del av dyrkamarka og beiteressursene 

våre forringes og gror igjen. Denne utviklinga ser vi lokalt, 
regionalt, nasjonalt og ikke minst globalt. Kretsløp brytes. 
Koblinga mellom dyr og areal svekkes. Vi beveger oss fra 
ressursutnytting til ressurstapping. Vi mener et klimavenn-
lig og bærekraftig landbruk innebærer blant annet god 
sirkulering av næringsstoff og bruk av lokale ressurser.  
 

 
 

Figur 2: Fôr transporteres over lange avstander til områder 

med høy dyretetthet. Husdyrgjødsla transporteres ikke 
tilbake. Dette fører til et kostbart underskudd av nærings-
stoff et sted og et forurensende overskudd et annet sted. 
Illustrasjon: Madlen Behrendt 
 
Klimadebatten preges av et veldig stort fokus på metan. 
Dette på grunn av at metan har stor klimaeffekt på kort 
sikt, men brytes raskt ned. Redusert konsentrasjon av me-
tan i atmosfæren vil dermed kunne kjøle ned atmosfæren. 
Den store økningen som har vært i metan i atmosfæren de 
siste årene er foruroligende. Vi er dermed enig i at det er 
viktig med fokus på metan. Den store økningen ser imidler-
tid ikke ut til å komme fra jordbruket, men fra økt produk-
sjon og bruk av fossile kilder samt andre ikke kartlagte kil-
der. https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/mysteriet-
metan. Dersom dette fører til redusert utnytting av gras-
arealer og beiter i ute i distriktene vil det ta norsk landbruk i 
en lite bærekraftig retning. 
     Dagens beregningsmodeller for utslipp av klimagasser fra 
landbruket er mangelfulle og gjenspeiler i for liten grad 
virkeligheten. Noen faktorer lar seg lett måle, mens andre 
er krevende eller umulig å tallfeste. Det å skulle forstå natu-
rens komplekse sammenhenger ved kun å analysere en-
keltdeler, er umulig. Modeller må sees i sammenheng med 
virkeligheten de skal beskrive. Derfor er det viktig at fors-
kerne i langt større grad arbeider på gardsnivå, og ikke bare 
med modeller. Metan har stor plass i klimamodellen, og 
derfor vil intensivt og kraftfôrbasert husdyrhold med lite 
utslipp av metan premieres. Dette gjør kylling, svin og 
oppdrettslaks til klimavinnere på bekostning av 
drøvtyggere. I 2019 hadde vi rekordstor økning i forbruket 
av kylling på 10 prosent, samtidig sank forbruket av sau og 
lam med 11 prosent. Nordmenn spiser fire ganger så mye 
kyllingkjøtt som kjøtt fra sau og lam. Det trengs svært 
mange gjennomsnittlige sauebønder (om lag 150) for å 
produsere like mye kjøtt som en kyllingprodusent. Dette er 
i realiteten en permittering av norske bønder, grasareal og 
beiteressurser.  

https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/mysteriet-metan
https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/mysteriet-metan
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     At beregningsmodeller gjør sau og lam - som er i utmar-
ka halve året - til en av landbrukets største klimasyndere er 
uforståelig. Like uforståelig er det at innendørs og intensiv 
oppfôring av okser med store kraftfôrmengder gir større 
klimagevinst enn beitedrift. Det er også underlig at bruk av 
importert soya i kraftfôrblandingene slår positivt ut i det 
nasjonale klimaregnskapet, sammenlignet med bruk av 
norsk korn. For å kunne ha en kjøttproduksjon basert på 
våre grasareal og beiteressurser er det viktig at mestepar-
ten av fôret er nettopp eng og beite. Lavere kraftfôrimport 
vil føre til lavere produksjon og lavere inntekt for bonden 
om det ikke kompenseres. Til gjengjeld vil jordbruket kunne 
oppfattes som mer bærekraftig av samfunnet. 

     Vi må tenke kretsløp i alt vi gjør. Forurensning er næ-
ringsstoffer på avveier. I dag blir mye fôr importert uten at 
vi fører næringsstoff tilbake. Samtidig tilføres det mye mi-
neralgjødsel på norske husdyrgårder noe som gir store 
næringsstoffoverskudd. Likeså skjer det opphoping av næ-
ringsstoffer der store mengder husdyr samles på begrenset 
areal, men klimaeffekten av dette er også ukjent. Det er 
kjent at ensidig åkerdrift år etter år medfører redusert 
karboninnhold i jorda, mens flerårig grasproduksjon og 
beitedrift har motsatt effekt. Dette er heller ikke hensyn-
tatt. Et eksempel: Reichert og Reichard gjennomførte et 
estimat i 2011 og anslo at soyaproduksjon i Argentina, Bra-
sil og Paraguay var ansvarlig for utslipp av over 420 millio-
ner tonn CO2 – ekvivalenter årlig i perioden 2000 til 2009. 

 

 

 
 

Deltakere på næringskonferansen på Alexandra Hotell i Molde 6. mars med 170 deltakere (Foto: Arild Erlien) 
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4.7 Andre saker 
 

SAMARBEIDSAKTIVITETER  
MELLOM BONDELAGET  
OG SAMVIRKET 
Det er viktig å skape nettverk og møteplasser mellom re-
presentanter for næringa og andre samfunnsaktører og 
organ, og holde løpende kontakt med disse.  
     Bondelaget har bred kontakt med andre landbruksorga-
nisasjoner som Tine, Nortura og Felleskjøpet. 
     På grunn av koronanedstenging, er det gjennomført 
færre aktiviteter i 2020 enn tidligere år. Åpen Gard og Dy-
regod i Gjemnes ble avlyst. Men noe er gjort siste året:  

● Samling for unge bønder i Ytre Romsdal i februar 
● Samvirketillitsvalgte med på behandling av Bonde-

lagets uttale til jordbruksforhandlingene  
● FARM-konferansen på Giske. 
● Samarbeid og representasjon hos Fylkesmannen 

og fylkeskommunen 
● Samarbeid med samvirket om ulike prosjekter 
● Deltakelse på samvirkeorganisasjoners årsmøter 
● Forvaltninga av Landbruksselskapet i M&R sine 

fondsmidler. 
 

MIDTNORSK LANDBRUKSRÅD 
Midtnorsk Landbruksråd er et samarbeidsforum for land-
brukets organisasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag, og 
er en av 7 regionale landbruksråd under Norsk Landbruks-
samvirke. Midtnorsk Landbruksråd skal fremme landbru-
kets felles interesser i regionen. Landbruksrådet skal frem-
me læring og nettverksbygging, samt bidra til koordinering 
for tillitsvalgte og ansatte på regionalt nivå. Landbruksrådet 
skal også bidra til en koordinert samfunnskontakt i de to 
fylkene og delta i utviklingen av regional grønn næring og 
bruk av regionale virkemidler. 
     Norsk Landbrukssamvirke yter aktivitetsmidler hvert år 
og har økonomihåndteringen av de sju landbruksrådene i 
landet. Revisjon og vedtak av regnskapet fattes av styret i 
Norsk Landbrukssamvirke.  
     Midtnorsk Landbruksråd består av representanter for 
fylkesbondelagene og bonde- og småbrukerlagene, ulike 
faglag og bondeeide samvirkeorganisasjoner i Midt-Norge. 
Trøndelag Bondelag har sekretariatsansvar.  

Representasjon 
Fylkesleder Konrad Kongshaug og organisasjonssjef Arnar 
Lyche har representert Møre og Romsdal Bondelag på akti-
viteter i Midtnorsk landbruksråd. Hilde Kjersem Kolberg har 
vært nestleder i arbeidsutvalget i Midtnorsk landbruksråd, 
som representant fra Møre og Romsdal og fra Bondelaget. 
Arbeidsutvalget har hatt 8 møter digitalt og 2 fysisk. 
     Midtnorsk Landbruksråd har i 2020 arbeidet med infor-
masjon og opplæring av politikere, kommunikasjonspro-
sjekt, planlagt deltakelse på matfestivaler i Trondheim og 
Ålesund, og Agrisjå (alle avlyst pga korona), Grønn Forsk-
ning og forprosjekt landbruksklynge. 
     Årssamling 2020 ble holdt på Teams 15. desember. 
Hilde Kjersem Kolberg møtte for Bondelaget. 

 
Samvirket er stadig til debatt i media. Her fylkesleder 

Konrad Kongshaug om slakteriplanene på Otta. 
 

Regionale tiltak 
Midtnorsk landbruksråd har de siste årene vært delaktig 
flere regionale tiltak for å styrke kompetanse, forskning og 
innovasjon i det midtnorske landbruket, herunder fylkesvise 
landbruksmeldinger, VRI Trøndelag, Grønn forskning og 
Kompetanseløft trøndersk landbruk. 
 

GRØNN FORSKNING 
Fylkesstyret vedtok i desember at Møre og Romsdal Bonde-
lag vil arbeide for å videreføre Grønn Forskning Midt-Norge, 
og utrede jordbruksklynge (se omtale under). Styret peker 
på at de siste årene har det vært, og er fortsatt, mange 
saker å ta stilling til for Møre og Romsdal Bondelag som 
bygger på et omfattende kunnskapsgrunnlag, og som sam-
tidig er svært viktig for våre medlemmer. Eksempel på slike 
saker er mosjonskrav/beitekrav, lausdriftskravet, myrdyr-
kingsforbudet, rødt kjøtt og klima, biogass, karbonbinding i 
jord, gjødselvareforskriften og kjøp, salg og leie av melke-
kvoter. 
     Styret mener Grønn Forskning har en svært viktig rolle - 
å koble næringa sitt kunnskapsbehov mot forskningsmiljøe-
ne, og slik finansiere opp og gjennomføre prosjekt som 
bygger vår egen kunnskap. I tillegg til at det gjør oss bedre 
rustet til å påvirke våre rammebetingelser, legger det også 
grunnlag for næringsutvikling. 

Møter 
Organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget, Hilde 
Kjersem Kolberg for Midtnorsk Landbruksråd og Rose 
Bergslid for Norsøk på et seminar i Grønn Forsking i Stjør-
dal 10.-11. februar. Tema var hvor vi skal tjene penger i 
norsk jordbruk framover. Deltakere var bønder, forskere, 
rådgivere, kunnskapsaktører, innovasjonsmiljø, offentlig 
forvaltning, fagorganisasjoner i landbruket og de som har 
vært involverte i Grønn forskning 
 

10. mars var det møte på Tingvoll mellom forskningsmil-
jøet på Tingvoll og klimagruppen i Grønn Forskning. Orga-
nisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget. Tema var 
blant annet biogassproduksjon, biokull, klima og bærekraf-
tig melkeproduksjon. 



52 

 
Fra styremøtet 23. september der styret  
diskuterte jordbruksklynge i Midt-Norge.  

Foran: rådgiver landbruk og bygdeutvikling i fylkes-
kommunen, Kirsti Hjelme Connor, fylkesleder Konrad 
Kongshaug og styreleder i Midtnorsk Landbruksråd, 

Jørn Magne Vaag. Bak f. v.: Petter Melchior, Odd 
Bjarne Bjørdal, Arnar Lyche, Rose Bergslid, Atle 

Frantzen, Hilde Kjersem Kolberg, Audun Skjervøy og 
Anna Håland Berget (Foto: Arild Erlien). 

 
 

Organisasjonssjef Arnar Lyche møtte for Bondelaget 17. 
september da Åslaug Hennissen i Grønn Forskning og Fyl-
kesmannen i Møre og Romsdal holdt møte på Fylkeshuset i 
Molde med Bondelaget og Småbrukarlaget om Grønn 
Forskning og mulighetene for å koble det opp mot kompe-
tansemeglerordninga. Det ble også orientert om nettverk 
og utvikling av ei jordbruksklynge i Trøndelag. Fylkeskom-
munen orienterte om midlene til næringsutvikling, rekrut-
tering og kompetanseheving. 
 

17. og 20. november deltok Hilde Kjersem Kolberg på Te-
ams-møter ang søknad om finansiering av Grønn Forskning 
Midt-Norge og forprosjekt klynge. 
 

18. november ble det holdt kick-off for næringsgrupper i 
Grønn Forskning i Midt-Norge på Teams. Hilde Kjersem 
Kolberg deltok via Teams. På arrangementet var det orien-
tering fra DistriktForsk og Regionale forskningsfond, NOR-
SØK, NTNU Food Forum, Grønn Forskning og Næringsgrup-
per 2021. Deretter var det arbeidsverksted for nærings-
gruppene Småfe, Storfe, Grønnsaker, Potet, Frukt og bær, 
Korn, Teknologi, Klimasmart landbruk og Økonomi og drifts-
ledelse. 
 

19. november deltok Hilde Kjersem Kolberg på samhand-
lingsmøte BGINN og grønn næring. Målet til BGINN (Blå-
Grønt Innovasjonssenter) er å øke kompetansen for økt 
innovasjon og verdiskapingskraft basert på de blå- og grøn-
ne bioressursene i Nordland og Trøndelag. I Midt-Norge har 
arbeidsmetodikken Grønn Forskning gitt gode resultater for 
innovasjonsarbeidet i jordbruket, og en ønsker derfor å se 
på muligheten for å ta inn denne arbeidsmetodikk i BGINN.  

 

JORDBRUKSKLYNGE 
På styremøte i M&R Bondelag 23. september var styreleder 
i Midtnorsk Landbruksråd, Jørn Magne Vaag, til stede der 
han presenterte tanken om etablering av jordbruksklynge i 
Midt-Norge. Målet med jordbruksklynge er å sikre verdi-
skapingen og styrke konkurranseevnen for primærprodu-
sentene, slik som innen skogbruk og havbruk. Klynger som 
NCE AquaTech og WoodWorks har hentet ut mye offentlige 
midler til forskning og utvikling gjennom felles plattformer. 

Forprosjekt 
     På styremøtet 9.-10. desember vedtok styret at Møre og 
Romsdal Bondelag på vegne av Midtnorsk Landbruksråd vil 
arbeide for å videreføre Grønn Forskning Midt-Norge og 
utrede jordbruksklynge. Søknad om delfinansiering vil bli 
sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune i løpet av de-
sember. Det pekes på at ei landbruksklynge i Midt-Norge vil 
samle regionens «landbruksmuskler» og gi næringa fornyet 
regional kraft. Det vil bli enklere å finansiere forskningspro-
sjekt. Samtidig vil samlokalisering av mange aktører stimu-
lere kreativitet og virketrang.  
     Det søkes om midler til å gjennomføre et forprosjekt 
som skal utrede behovet for ei jordbruksklynge i Midt-
Norge. Hovedmålet er å avklare forutsetningene for å utvik-
le ei jordbruksklynge, samt å gi svar på noen vesentlige 
spørsmål. Hva kan ei jordbruksklynge tilby, som ikke tilbys i 
dag? Hva er gevinsten – for hvem, sett opp mot kostnaden? 
Hva er nytten for enkeltbonden? Hvor skal en legge ambi-
sjonsnivået? Organisering? Hvordan samhandle mellom 
Trøndelag og Møre og Romsdal?  
     Gjennom forprosjektet skal roller og arbeidsoppgaver 
avklares, koordineres og fordeles. Utredningen skal beskri-
ve hvordan jordbruksklynga skal forankres, hvem som skal 
inviteres inn som medlemmer, samarbeidspartnere og 
hvilke forpliktelser som må gjøres. Det søkes om midler til å 
koordinere og lede utviklingsarbeidet og til å kjøpe tjenes-
ter av andre med kompetanse i analysearbeid og erfaringer 
fra klyngesatsing.  
     Prosjektleder for Grønn forskning koordinerer forpro-
sjektet på vegne av Midtnorsk Landbruksråd, Oi Trøndersk 
Mat og Drikke, Møre og Romsdal Bondelag og Trøndelag 
Bondelag.  
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HUSDYRBASERT LANDBRUK 
I VERDENSARVOMRÅDENE 
På styremøtet 1. april stilte M&R Bondelag seg bak vurde-
ringene som er gjort og tiltakene som er foreslått i AgriAna-
lyse-rapporten «Vestnorsk fjordlandskap - Inspirasjon fra 
Sveits for økt aktivitet», og ber om at forsterket tiltakspak-
ke i verdensarvområdene får nødvendig finansiering. 
     De siste 12 årene har «ei særlig tiltakspakke» for land-
bruket i verdensarvområdene vært en egen post på stats-
budsjettet. En ekstra støtte til småskala husdyrbasert land-
bruk i disse områdene har vært avgjørende for å sikre et 
minimum av kulturlandskapskvaliteter. 
     Tiltakene ble aldri finansiert slik det opprinnelig var fore-
slått – verken med tilskuddsmidler eller mangfold av tiltak. 
Verdensarvrådet ved leder Arne Sandnes fra Valldal har 
arbeidet for å få revidert tiltaksplan innarbeidet i statsbud-
sjettet for 2021, og at behov og synspunkter for finansiering 
av en forsterket tiltakspakke for landbruket i verdensarv-
områdene fremmes til Landbruks- og matdepartementet 
gjennom bondeorganisasjonene. 
     Fylkesstyret ser på dette er en svært viktig sak for land-
bruket i og rundt Geirangerfjorden Verdensarvområde. 
Samtidig har det overføringsverdi til mange andre områder 
i fylket og ellers på Vestlandet.  
 

LANDBRUKSPLAST 
Fylkeskontoret sendte 24. november en oppfordring fra 
leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, om at bønder 
må bli enda flinkere til å rydde opp plast videre til alle til-
litsvalgte i lokale Bondelag, og ba om å sette saka på dags-
orden i eget lokallag. I Bondalen i Ørsta har Hjørundfjord 
Bondelag de siste årene arrangert plastinnsamlingsdugnad. 
Leder i Hjørundfjord Bondelag, Knut Hustad, sa til Møre-
Nytt at bønder må bli enda flinkere til å rydde opp plast. 
     -  Det er heldigvis slutt på tiden da plast fra hele rundbal-
ler kunne finnes fykende rundt i skog og mark, men det er 
fortsatt et problem med rester av rundballeplast, forteller 
han. Slike plastbiter er svært skjemmende, og de har svært 
lang nedbrytningstid i naturen, så de har ingen ting der å 
gjøre.  
     Plast fra rundballer opptar tydeligvis mange utenfor 
landbruket. Etter oppslaget i Møre-Nytt fikk lokallagslede-
ren henvendelser fra folk som sier det er mye plast i elver 
og bekker, og på lagerplasser for rundballer.  

Rundballenett og levering på miljøstasjon 
Til styremøtet 9.-10. desember var det kommet innspill fra 
et medlem om at miljøstasjonen i Rauma ikke har med 
rundballenett i sin avtale med Grønt Punkt lenger, slik de 
tidligere hadde og da var pliktig til å ta imot nett gratis. En 
klarte ikke å ordne med avsetning på fraksjonen, og de 
måtte håndtere det som restavfall. Medlemmet fryktet at 
når rundballenettene er ute av avtalen, så vil mer nett bli 
liggende rundt om på gårdene eller bli brent. 

     På styremøtet orienterte Anna Håland Berget om erfa-
ringer med levering og kontakter hun har hatt til ulike orga-
ner. Det ble tatt opp hvorfor ikke levere gratis når bonden 
betaler miljøavgift. Styret ønsket at Anna bruker media 
med sin historie om hvor vanskelig det er å få levert gratis. 

 
 

BÆREKRAFTIG LANDBRUK PÅ 
ROMSDALSHALVØYA 
17. februar var det møte på Bondelagskontoret om bære-
kraftig landbruk på Romsdalshalvøya, der Konrad Kongs-
haug og Arnar Lyche møtte bøndene Martin Toreli, Eide og 
Børge Rød, Eresfjord. 
9. mars deltok fylkesleder Konrad Kongshaug og organisa-
sjonssjef Arnar Lyche på et møte om bærekraftig matpro-
duksjon i Elnesvågen i Hustadvika kommune.  
 

Etter møtet ble denne pressemelding sendt ut: 

Samarbeider om bærekraftig matproduksjon 
Hustadvika, Averøy og Gjemnes ønsker å bli et nasjonalt 
fyrtårn for bærekraftig matproduksjon. 
     Stadig flere forbrukere ønsker mat med mindre klimaav-
trykk. Landbruket gjør allerede mange klima- og miljøtiltak, 
men ønsker å bidra mer. Med dette som utgangspunkt, har 
Averøy, Gjemnes og Hustadvika gått sammen i et prosjekt, 
der kommunene ønsker å bli et nasjonalt fyrtårn for bære-
kraftig matproduksjon. 
     I en pressemelding opplyser ordførerne i de tre kommu-
nene at fellesprosjektet skal initiere til kortsiktige, enkle 
tiltak, men også tenke nytt og innovativt.  
     – Vi ønsker derfor å trekke til oss innovasjon, teknologi 
og kapital. I tillegg så må vi spille på de allerede eksisteren-
de fagmiljøene i regionen vår, som blant annet Tingvollmil-
jøet, skriver ordførerne i pressemeldingen. 
     Hustadvika kommune var initiativtaker til et fellesmøte 
med Averøy og Gjemnes på rådhuset i Elnesvågen mandag 
9. mars. Sammen med representanter fra de tre kommune-
ne stilte leder i Møre og Romsdal Bondelag Konrad Kongs-
haug, organisasjonssjef i Møre & Romsdal Bondelag Arnar 
Lyche, Asmund Asper fra Fylkesmannen og bønder og grün-
derne Martin Toreli og Børge Rød. 
     – Jord- og skogbruk er viktige næringer i Gjemnes. Hu-
stadvika er en av de største kommunene i Norge på melke-
produksjon. Averøy er stor på oppdrett, og det satses også 
på oppdrett i Hustadvika. Sammen står vi for en enorm 
verdiskapning gjennom matproduksjon. Det er derfor na-
turlig for oss å ta mål av oss å bli et nasjonalt fyrtårn for 
bærekraftig matproduksjon, uttaler ordførerne. 
     Målet er å få på plass en prosjektleder som kan bidra til 
framdrift og utvikling, samt knytte disse næringene tettere 
sammen og ta initiativ til samarbeid mellom de aktuelle 
fagmiljøene. 
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VETERINÆRVAKTSTRUKTUREN  
I HUSTADVIKA, AVERØY, 
KRISTIANSUND, GJEMNES, 
MOLDE OG AUKRA 
I brev til Landbruksdirektoratet i november 2019 ba veteri-
nærer i gamle Fræna kommune om at det gjøres en ny 
vurdering av den kommunale veterinærvakta i distriktet. De 
viste til brev fra Landbruksdirektoratet om kommunale 
vaktdistrikter fra oktober 2019 der det ble slått fast at ek-
sisterende vaktområder skal beholdes uendret i alle fylker 
med unntak av Nordland og Hordaland.  
     Tidligere Fræna kommune og Averøy kommune utgjør et 
vaktområde, mens tidligere Eide kommune, Gjemnes kom-
mune og Kristiansund kommune utgjør et annet vaktområ-
de. Veterinærene stilte seg uforstående til at Landbruksdi-
rektoratet ikke synes å ha lagt vekt på kommunesammen-
slåing og vesentlige endringer i infrastruktur i distriktet da 
veterinære vaktdistrikter ble evaluert. De ba derfor Land-
bruksdirektoratet, i samråd med Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, gjøre en ny vurdering av den kommunale veteri-
nærvakta i distriktet. I ettertid fikk vaktområdet som utgjør 
Molde kommune - før kommunesammenslåingen, tidligere 
Midsund kommune og Aukra kommune - problemer med å 
dekke behovet for veterinærvakt. Der var det kun en vete-
rinær som har kjørt vakt og han er egentlig pensjonist. Der-
for ble dette vaktområdet, samt vaktområdet i tidligere 
Nesset kommune, inkludert i saken. 
     Fylkesmannen/kommunene ønsket å høre hva Møre og 
Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Bonde og Småbru-
karlag – som skal arbeide for det beste for hele fylket, ten-
ker om saken.  
     Møre og Romsdal Bondelag ble bedt av Landbruksdirek-
toratet om å organisere prosess hvor landbruksnæringa og 
veterinærene arbeider fram et samlet innspill til langsiktig 
og tilfredsstillende løsning. 
     Prosessen ble gjennomført med flere møter i sommer og 
i høst med bred deltakelse fra lederne i lokale faglag og 
veterinærer i de nevnte kommunene. 

Følgende møter ble holdt: 
• 1. juli: Arbeidsmøte om veterinærvaktdistrikter, Fyl-

keshuset, Molde. Arnar Lyche 
Faglagene bestemte seg for å gjennomføre en intern 
prosess for å samordne synspunktene fra næringa. 

• 6. august. Arbeidsmøte om veterinærvakta. Skarstua.  
14 personer deltok, av disse 8 ledere i lokale Bondelag, 
fylkesleder og organisasjonssjef i Bondelaget, og 2 lokal-
lagsledere, fylkesleder og fylkessekretær i Småbrukarla-
get. Notat fra møtet som ble presentert på møtet med 
fylkesmannen og Veterinærforeningen 18. august, og på 
møtet med Landbruksdirektoratet 25. august.  

• 18. august: Formøte før møtet med Landbruksdirekto-
ratet om veterinære vaktområder i Romsdal. Fylkeshu-
set, Molde. Konrad Kongshaug, Arnar Lyche 
Deltakere på møtet var fylkeslag av Bondelaget, Bonde- 
og Småbrukarlaget og Den Norske Veterinærforening, i 
tillegg til kommunene. Diskuterte status og mulige løs-
ninger, slik at en var godt forberedt til møtet med Land-
bruksdirektoratet 25.august. 

• 25. august: Møte med Landbruksdirektoratet om vete-
rinærvaktstrukturen i Averøy og Fræna, Gjemnes og 
Molde veterinærdistrikt. Fylkeshuset, Molde. Konrad 
Kongshaug, Arnar Lyche. 
Deltakere var kommunene i vaktdistriktene Averøy og 
Fræna, og Gjemnes, Den norske veterinærforenings lo-
kallag, lokallagene i Bondelaget og Bonde- og Småbru-
karlaget og Landbruksdirektoratet. På dette møtet ble 
det avtalt at Møre og Romsdal Bondelag tar ansvar for å 
organisere en videre prosess hvor landbruksnæringa og 
veterinærsida arbeider frem et samlet innspill til langsik-
tig løsning for å bidra til tilfredsstillende veterinærdek-
ning i vaktdistriktene Averøy og Fræna, Gjemnes, Molde 
og Nesset. Innspillet sendes til Landbrusdirektoratet in-
nen 1. november. 

• 14. september: Arbeidsmøte om veterinærvaktområ-
der. Bondelagskontoret. Molde. Konrad Kongshaug, Ar-
nar Lyche 
Møre og Romsdal Bondelag inviterte veterinærer og lo-
kallagslederne i Bondelag og Småbrukarlag i de aktuelle 
kommunene til arbeidsmøte for å drøfte eventuelle 
grensejusteringer mellom veterinærvaktområdene og 
eventuelt forpliktende samarbeid over grensene. Totalt 
20 deltakere, av disse 8 veterinærer 

 

Følgende var med i prosessen:  
Tor Olav Hanset (Nesset Bondelag), Kjersti Ellingsgård 
(Molde Bondelag), Erlend Tistel (Molde Bondelag), Roger 
Håseth (Hustadvika Bondelag), Rune Skeide (Gossen Bon-
delag), Bjørn Erik Rånes (Averøy Bondelag), Konrad Kongs-
haug (leder M&R Bondelag), Eli Sæther (fylkessekretær 
M&R Bonde og Småbrukarlag), Olav Bjørn Nilssen (Gjem-
nes og Tingvoll Bonde og Småbrukarlag), Ivarna Bjørshol 
(Averøy Bonde og småbrukarlag), Bent Konrad Moen (Fræ-
na Bonde og småbrukarlag), Renate Visnes (veterinær), 
Mathilde Solli Eide (veterinær), Dan Åge Øyen (veterinær), 
Einar Moe (veterinær), Steinar Laugsand (veterinær), Lasse 
Havnes (veterinær), Nils Arild Sæther (veterinær), Harald 
Solem (veterinær), Marianne Aas Halse (fylkesmannen 
M&R) og Arnar Lyche (organisasjonssjef M&R Bondelag). 
 

1. november sendte landbruksnæringa og vete-
rinærene et samlet innspill til langsiktig løsning for 

tilfredsstillende veterinærdekning i området til Landbruks-

direktoratet, som hadde følgende konklusjon: 
     Landbruksdirektoratet har kommet med forslag til prø-
veordning for veterinærvakta i kommunene Averøy, Hu-
stadvika, Gjemnes, Molde, Aukra og Kristiansund. En kan se 
de fire vaktdistriktene i sammenheng og «se bort fra de 
indre grensene» med restriksjonene det gir. Det blir 4 vete-
rinærer på vakt samtidig som kan samarbeide om å betjene 
hele området og beholder vakttilskudd for 4 vaktdistrikt. 
Forsøksordningen gjelder for kalenderåret 2021 og det er et 
vilkår at den skal evalueres ca. midtveis i året. Resultatet av 
evalueringen legges til grunn for vurdering av vaktdistrikts-
truktur fra 2022. 
     Landbruksnæringa og veterinærene i området godtar 
ikke landbruksdirektoratets forslag til prøveordning for 
veterinærvakta. Tiltaket vil ikke forbedre situasjonen. Tvert 
imot vil det føre til mange praktiske utfordringer. Vi ser 
heller at distriktene beholdes som i dag. Samtidig må direk-
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toratet ta signalene fra veterinærene på alvor og arbeide 
for å gjøre deltagelse i vakta mer attraktiv. Tilgangen på 
veterinærer til å dekke behovet i distriktene er så viktig for 
husdyrbruket, at spørsmålet må løftes opp på nasjonalt 
nivå.  
 

Svar fra Landbruksdirektoratet 
I brev av 21. desember 2020 kommer Landbruksdirektora-
tet i sitt svarbrev med denne konklusjon: 
     Med bakgrunn i uttalelsen fra faglag og veterinærer 
datert av 1.11.2020, har Landbruksdirektoratet besluttet å 
videreføre veterinærvaktstrukturen i vaktdistriktene 
Averøy og Fræna, Gjemnes, Molde og Nesset uendret. Det 
innføres derfor ingen særskilte tiltak for å bidra til en mer 
tilfredsstillende veterinærvaktdekning i disse distriktene fra 
2021. 
     Dersom det skulle oppstå behov for å gjøre endringer 
veterinærvaktstrukturen på et senere tidspunkt, er dette 
noe vi eventuelt må komme tilbake til.  
     Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil kontakte Hustadvi-
ka, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Molde og Aukra kom-
mune med en oppfordring om å vurdere mulighetene for å 
inngå avtale med flere veterinærer i flere vaktområder om 
vakt for å øke fleksibiliteten lokalt. 
 

BØNDENE IKKE KJEDENES AR-
GUMENT FOR ØKTE MATPRISER 
Fylkesleder Konrad Kongshaug i M&R Bondelag reagerer på 
at det urettmessig skyldes på bøndene at matvareprisene 
øker. 
     - Vi er ikke kjedenes argument for å øke matprisene. 
Prisøkningen på jordbruksprodukter i årets forenklede 
jordbruksforhandlinger var små, beregnet til en femtilapp 
per forbruker fordelt utover året. Resten av økningen må 
kjedene og Coop komme med en bedre forklaring på, sier 
Konrad Kongshaug. 
     På NRK Dagsrevyen torsdag var det fokus på at prisveks-
ten i dagligvare er dobbelt så høy som den generelle pris-
veksten så langt i år. Bjørn Takle Friis i Coop skyldte på 
valutaendringer, økte priser fra leverandør, og et velfor-
tjent og godt jordbruksoppgjør.  
     Fylkesleder i M&R Bondelag reagerer på at Coop her 
urettmessig skylder på bøndene, at jordbruksoppgjøret 
brukes som grunn for å skru opp matprisene i butikk. 

Tåkelegging 
Denne tåkeleggingen er en av grunnene til at Bondelaget er 
så opptatt av kjedemakt. - Vi ønsker at forbrukerne skal få 
se hvordan prisen på matvarer settes, sier han. 
     Konrad Kongshaug påpeker at koronakrisen har medført 
økte kostnader til produksjonen av flere produkter, blant 
annet kostnader til fôr. Det kan være en del av grunnen til 
prisøkningen. Vi er opptatt av at kostnadene ved å produse-
re maten skal reflekteres i prisen.  
     - Det forklarer ikke hele prisøkningen. Norske jordbruks-
varer har steget mindre i pris enn andre norske varer 
(utenom energi), importerte jordbruksvarer og importerte 
varer utenom jordbruksvarer de siste tolv måneder. Vi 
bidrar altså minst til prisveksten, sier Konrad Kongshaug. 

(Pressemelding Konrad Kongshaug 16. oktober) 

STRATEGIPLAN FOR STIKK UT 
Org.-sjef i M&R Bondelag, Arnar Lyche, deltok i januar og 
februar i arbeidsgruppemøter for utarbeidelse av strategi-
plan for Stikk UT 2020 til 2025 sammen med representanter 
fra grunneiere, kommunene, Sunnmøre Friluftsråd, og sty-
ret og ansatte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. 
     Fylkesstyret sendte i mars innspill til strategiplanen om 
behovet for direkte kommunikasjon mellom Møre og 
Romsdal Bondelag og Friluftsrådet. 
     Bondelaget representerer grunneierne og det aktive 
landbruket i strategiplanarbeidet for Stikk Ut! Møre og 
Romsdal Bondelag har om lag 2900 medlemmer fordelt på 
37 lokallag og representerer en stor andel av grunneierne 
som driver aktiv gårdsdrift. Det er også mange medlemmer 
blant grunneierne som har sluttet med landbruk. Selv om 
aktiviteten ute i lokallagene varierer, er alle i drift. Det skjer 
stadig endringer i styrene i lokallagene, men fylkeskontoret 
i M&R Bondelag har til enhver tid oppdatert liste over lokal-
lagslederne med telefonnummer og e-postadresser.  
     M&R Bondelag synes er positivt at de fine turmulighete-
ne i våre bygder blir gjort kjent og tatt i bruk. Det gir gode 
opplevelser og mange positive ringvirkninger. Vi ønsker å 
bidra til at konseptet Stikk Ut! forsetter den gode trenden. 
     For å unngå grunneierkonflikter, er det viktig at alle par-
ter er involvert i planleggingen og hensyntatt når turmål blir 
tilrettelagt og folk strømmer til. Tilfeldig parkering av biler, 
turfolk som stresser beitedyr, grinder som ikke lukkes er 
eksempler på situasjoner som må forebygges i planleggings-
fasen. Samtidig er det å lede strømmen av turfolk etter 
faste traseer i terrenget konfliktdempende. Da er det mulig 
å styre unna mulige konfliktområder.  
     Det er Stikk Ut! -grupper i hver medlemskommune som 
velger ut årets turmål i sin kommune. Fylkesstyret foreslår 
at lokalt Bondelag inkluderes i dette arbeidet. Enten ved å 
være representert i kommunens Stikk Ut!-gruppe eller at 
lokalt Bondelag får turforslagene til «høring» før endelige 
valg blir gjort. Innledningsvis i årlig planlegging av nye Stikk 
Ut!-turer, innhenter de som administrerer Stikk Ut! oppda-
tert liste over lokale Bondelag med styreleder og kontaktin-
formasjon hos Møre og Romsdal Bondelag, og viderefor-
midler til kommunenes Stikk Ut!-grupper. 

 

SAMARBEIDET MED GJENSIDIGE 
Gjensidige er Norges Bondelags samarbeidspartner når det 
gjelder forsikringsselskap. Vi samarbeider om gode ord-
ninger til best mulig pris med medlemsrabatt og forebyg-
gende tiltak. Fylkeslaget har kontakt med ansatte i selska-
pet gjennom hele året. 
     Ifølge avtale skal det være årlige møter i samarbeidsut-
valg mellom Bondelaget og Gjensidige på fylkesplan. Det er 
ikke holdt møte i utvalget i 2020. 
     Norges Bondelag og Gjensidige Forsikring ble enige om 
en ny 5-årig samarbeidsavtale fra 1. januar 2020, nye ra-
battsatser ble gjeldende fra 1. april 2020. Det som var viktig 
for Bondelaget i valget av leverandør, var å sikre medlem-
mene et så godt forsikringstilbud som mulig. Gode forsik-
ringer er viktig som medlemsfordel og ikke minst for en 
best mulig sikkerhet for bonden. Avtalen med Gjensidige 
slår fast at Bondelagets medlemmer skal få konkurranse-
dyktige priser og Gjensidiges beste avtalerabatter. 
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STUDIEARBEIDET – EN DEL AV  
AKTIVITETEN I BONDELAGET 
Studiearbeidet er en viktig del av det faglige og organisa-
sjonsmessige arbeidet i Bondelaget, som tidligere var orga-
nisert gjennom Bygdefolkets Studieforbund (BSF). Fra 2012 
ble BSF og Studieforbundet Populus slått sammen til Studie-
forbundet næring og samfunn 
     Fra 1. januar 2020 ble Norges Bondelag utmeldt av Stu-
dieforbundet næring og samfunn. Fra samme dato ble Nor-
ges Bondelag innmeldt i Studieforbundet Natur og miljø. 
Dermed ble også samarbeidet gjennom Studieforbundet 
næring og samfunn – Møre og Romsdal avvikla. 
     Fra 1. januar 2020 opphørte også Møre og Romsdal Bon-
delag sin sekretariatsbistand for Studieforbundet næring og 
samfunn – Møre og Romsdal. 

Aktivitet 
2020 har flere lokale Bondelag rapportert aktivitet på 
«Jordbruksforhandlingene», i tillegg til noen andre kurs. 

Jordbruksforhandlingene 
Studie- og høringsmateriell til jordbruksforhandlingene er 
en stor og prioritert aktivitet i mange lokale Bondelag hvert 
år. Det oppfordres til å rapportere arbeidet som studiering, 
da dette kan gi støtte både til lokallaget eller til Norges 
Bondelag.  

Rapportering av gjennomførte kurs 
Lokale Bondelag som har hatt kurs gjennom Studieforbun-
det Natur og Miljø må rapportere gjennomføringa av kur-
set. Det blir ikke utbetalt tilskudd uten at rapport er inn-
sendt, og kurset for øvrig er gjennomført i samsvar med 
krav. Det gis et grunntilskudd per ring, og i tillegg et beløp 
per time med innrapportert kurs. Rapportering av studie-
ringer gjøres på nett. 
 
 

JORDVERN 
Jordvern Møre og Romsdal (JMR) ble etter initiativ fra M&R 
Bondelag stiftet i februar 2016. Kolbjørn Gaustad, Eide, har 
vært leder også i 2020. Rådgiver ved Bondelagskontoret, 
Atle Frantzen, er styremedlem og sekretær. Øvrige styre-
medlemmer i 2020 har vært nestleder Øystein Solli, Molde, 
styremedlem Eli Sæther, Gjemnes, Helge Øverås, Vestnes.  
     Årsmøtet ble holdt 5. desember. Dette var også Verdens 
jorddag, som ble markert med foredrag ved organisasjons-
sjef i Bondelag, Arnar Lyche, om «Jordvern i klimaperspek-
tiv».  
     Som nytt styre ble valgt leder Kolbjørn Gaustad, Hustad-
vika (gjenvalg), nestleder Øystein Solli, Molde (gjenvalg), 
styremedlemmene Atle Frantzen, Molde (Bondelaget), 
Helge Øverås, Vestnes (gjenvalg) og Leif Inge Grebstad, 
Sykkylven (ny), og 1.varamedlem Karianne E. Skotte, Sykk-
ylven (ny), 2.varamedlem Anne-Kristin Løes, Tingvoll (ny). 
     Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig 
interesseorganisasjon basert på personlig medlemskap. 
Gjennom handling og målrettet informasjon mot media, 
politikere og opinionen søkes det å samle bred forståelse 
for et sterkt jordvern i Møre og Romsdal. I arbeidet er det 
viktig å understreke jordvernets betydning som en bred 
samfunnssak. Eneste faste finansieringa av JMR er konting-
enten. Ved årsskiftet har JMR ca 85 medlemmer. 

 
Styret i Jordvern Møre og Romsdal: Foran t.v.:  

leder Kolbjørn Gaustad og nestleder Øystein Solli.  
Bak f.v.: Helge Øverås, Eli Sæther og Atle Frantzen  

(Foto: Arild Erlien) 
 

     På grunn av situasjonen med covid 19 er det ikke holdt 
konferanser i 2020, men det er gitt uttalelser til flere for-
skjellige små og store arealdisponeringssaker, bl.a. 

• Detaljreguleringsplan byggefelt B9, Ose, Ørsta.  

• Utviding av gravplass, Ulstein.  

• Detaljreguleringsplan hyttefelt Bjørkedalen, Volda.  

• Planprogram kommunedelplan «sentrumsplanen», 
Batnfjordsøra Gjemnes.  

• Planprogram kommuneplanens samfunnsdel og plan-
strategi, Gjemnes.  

• Områdereguleringsplan for delar av Vartdal sentrum, 
Ørsta.  

• Oppstartmelding Osvegen – Kleive brygge, Molde.  

• Planprogram for samfunnsdelen av kommuneplan, 
Ålesund.  

• Detaljreguleringsplan for Jendemshagen, Hustadvika.  

• Samfunnsdelen av kommuneplan, Hustadvika.  

• Arealdelen av kommuneplan om byggefelt B11, Rot-
set, Volda.  

• Kommunedelplan Todalsfjordprosjektet, 
Sunndal/Surnadal.  

• Samfunnsdelen av kommuneplan, Ålesund. 
Jordvern Møre og Romsdal har vært representert på ulike 
møter og konferanser, både i fylket og sentralt. Etter digi-
talt årsmøte i Jordvern Norge 27. november er to av fem 
styremedlemmer i organisasjonen sentralt bosatt i M&R: 
Anne-Kristin Løes, Tingvoll og Susanne Greff, Kristiansund. 
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HMS–ARBEIDET 
Tidligere Landbrukets HMS-tjeneste ble fra 1.januar 2014 ei 
fagavdeling i Norsk Landbruksrådgiving (NLR – HMS). Dette 
er landbrukets bedriftshelsetjeneste. Virksomheten i Møre 
og Romsdal er organisert i 3 regioner. Hver region er knyt-
tet opp til hver sin ordinære bedriftshelsetjeneste som 
finnes i regionen fra før. Hver region har sin HMS-rådgiver, 
med kontorplass hos bedriftshelsetjenesten. HMS-
rådgiveren arbeider kun med landbruk i minst 50 prosent 
stilling. Det er fortsatt mange bønder som vil ha nytte av å 
melde seg inn i NLR – HMS. 

HMS-rådgivere i Møre og Romsdal 
I Møre og Romsdal er HMS-rådgiverne på Nordmøre og i 
Romsdal en del av Landbruk Nordvest, mens rådgiveren på 
Sunnmøre er en del av Norsk Landbruksrådgiving Vest. 
Nordmøre: Annbjørn Husby (kontor Surnadal), Romsdal: 
Kari Fløystad (kontor Molde), Sunnmøre: Trude Iren Saure 
(kontor Ørsta). 
     Rådgiver Atle Frantzen ved fylkeskontoret er Bondela-
gets fylkeskontakt i HMS-arbeidet. 
     Det er holdt planleggingsmøter mellom Bondelaget og 
HMS Landbruk Nordvest for møteserien Godt for bonden. 
 

GODT FOR BONDEN 
Landbruk Nordvest i samarbeid med Bondelaget, og med 
støtte fra fylkeskommunen og Gjensidige, inviterte til 
sosiale kvelder fordelt gjennom vinteren 2019/20, og med 
oppfølging høsten 2020. Det ble holdt to samlinger i 
oktober og november 2019, og en rakk to samlinger i januar 
og februar, før koronaen satte sine begrensninger med 
avlysning 12. mars.  
     Møtested Alexandra Hotell i Molde. Startet med en liten 
matbit og inspirasjonsforedrag kl.19.30 etterfulgt av sosialt 
samvær med mulighet for en svingom for de som ønsker 
det. Det blir oppfordret til å ta med gubben, kjerringa eller 
nabobonden og møt kollegaer på "godt for 
bonden"samlingene. 
     Ble holdt med spennende foredragsholdere, en for hver 
aften. 

9. januar: Rose Bergslid, med brei erfaringsbakgrunn – 

som bonde, jordbrukssjef, rådgiver i Bondelaget og NORSØK 
kjenner hun landbruket bedre enn de fleste. Rose er en 
dyktig formidler og har et varmt hjerte for bondens og 
landbrukets sak. «Med respekt og beundring for bonden» 
var tittelen på inspirasjonsforedrag. 30 deltakere 

6. februar: Laila Andersen Nøsen. Hun er vernepleier 

og sexolog og har 25 års erfaring som inngifta gardkjerring. 
I en travel hverdag er det viktig å ta vare på kjæresteforhol-
det også. Det finnes ingen vedlikeholdsfrie forhold og gres-
set blir faktisk grønnest der du vanner. Foredraget present-
erte temaet på en ufarlig og humoristisk måte, men med et 
viktig budskap! Ca 30 deltakere 

8. oktober: Karin Hovde: Femte og siste samling 

«Godt for bonden» - kveld 12. mars måtte avlyses på grunn 
av korona. Planen var å gjennomføre så snart korona-
situasjonen bedret seg, men det dro ut på ubestemt tid og 
en valgte å gjennomføre det digitalt. Temaet for Karin Hov-
de sitt foredrag var bondesamliv. Hun er rådgiver ved like-
stillingssenteret KUN i Steinkjer. Et kjærlighetsforhold til en  

 
 
bonde innebærer et trekantforhold mellom bonden, part-
neren og gården. Hver enkelt part må finne sin balanse i 
dette forholdet. Når samlivet er godt, er alt godt, også 
gårdsdrifta. 

5. november: Odd Arne Halaas var kveldens spesial-

inviterte gjest. Han er artigkar, musiker, kåsør, skuespiller 
og mye mer. Med skråblikk på bonden, og med humor og 
alvor i skjønn forening, fortalte han gode historier, spille 
trekkspill og synge. 12 deltakere. 
 

 

KORONABEREDSKAP 
Etter initiativ fra noen jordbrukssjefer, bisto Møre og 
Romsdal Bondelag sammen med Landbrukstenester i fylket 
i utarbeidelsen av tekst og planlegging for organisering av 
beredskap i landbruket i samband koronautbruddet. 
     19. mars ble det sendt ut på e-post til alle medlemmer i 
Møre og Romsdal Bondelag og lagt ut på hjemmesida opp-
fordring om å melde seg som husdyravløser. 
     Landbrukstenestene i Møre og Romsdal samarbeidet 
med kommunene i sitt ansvarsområde om å bygge opp en 
reservestyrke for husdyravløsning dersom behovet for 
ekstramannskap oppstår i forbindelse med Korona-
pandemien, og de fikk etter hvert mange navn på lista over 
personer som meldte seg. 
     Lokale Bondelag i samarbeid med kommuner og andre 
landbruksorganisasjoner opprettet beredskapsgrupper i 
landbruket i forbindelse med covid-19. Blant annet fikk 
fylkeslaget melding som slike grupper i Surnadal og Sunndal 
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BEREDSKAPSPLAN FOR  
MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 
Fylkesstyret vedtok på styremøtet 9. -10. desember bered-
skapsplan for Møre og Romsdal Bondelag. Planen vil være 
under kontinuerlig oppdatering. Beredskapsplanen omfat-
ter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket der Bon-
delaget involveres. Planen gjelder for ansatte og tillitsvalgte 
i fylkeslaget, og skal oppdateres hvert år på første styremø-
te etter fylkesårsmøtet om våren. 
     Lokallagene skal gjøres kjent med planen og årlige opp-
dateringer, og hva som er lokallagenes rolle ved kriser.  
     Planen inneholder viktige telefonnummer og oversikt 
over ledelse ved kriseorganisering i M&R Bondelag. 
     Alle ansatte og tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag 
har et individuelt ansvar for å melde fra om saker som kan 
utvikle seg til en krise. Dette kan være saker internt i orga-
nisasjonen, saker som angår våre medlemmer eller saker 
som har så stor berøringsgrad med Bondelagets aktiviteter 
eller politiske område, at vi kan bli involvert. Dette kan 
være saker av informasjonsmessig, organisatorisk eller 
faglig karakter. 
 

Beredskapsplanen er inndelt i følgende kapitler:  
1) Generell del, 2) Brann, 3) Ulykker, 4) Dyretragedier,  
5) Smittsomme dyresykdommer, 6) Naturkatastrofer,  
7) Rovdyrangrep, 8) Åpen gård, arrangement,  
9) Atomulykker og andre internationale kriser,  
10) Psykisk helse, 11) Smittsomme plantesjukdommer 
 

Følgende er omtalt i generell del om Bondelaget sin 
rolle ved kriser 
• Ansatte og tillitsvalgte har et individuelt ansvar for å 

melde fra om saker som kan utvikle seg til en krise  

• Sakene skal meldes til organisasjonssjef og fylkesleder 
eller deres stedfortreder 

• Fylkesleder og organisasjonssjef avgjør raskt om saken 
kan defineres som krise 

• Avklar hvem som «eier» krisen 

• Loggføring på skjema, org. sjef har ansvar for loggfø-
ring, sensitiv informasjon skal skjermes. Ta bilde. Eva-
luer hendelsen 

• Vær tilgjengelig på telefon og tilgjengelig for å hjelpe 

• Kontakt, og om nødvendig, hjelp «eieren» av krisen 

• Hjelp og ta vare på personer som er ramma  

• Vurdere om noen skal dra til plassen 

• Avklar mediekontakt, avklar budskap til media 

• Holde organisasjoner og lokallagsledere oppdatert, ha 
informasjonsmøte, vurdere ut ifra hendelse informa-
sjon til tillitsvalgte og ansatte’ 

 
 

FRIHANDELSAVTALE MED 
STORBRITANNIA 
Det pågår forhandlingar om frihandelsavtale etter at Stor-

britannia gjekk ut av EU. Bondelagets primære posisjon er 

at EUs kvote må reduserast. Sjømat Norge og Fiskarlaget 

koblar fisk mot landbruk for å få tollfri adgang. Bondelaget 

ønsker ikkje konflikt mellom to viktige distriktsnæringar, og 

frykter importkvoter på storfe, lam og ost. 

Nestleiar Odd Bjarne Bjørdal var i oktober i debatt med 
dagleg leiar i Brødrene Sperre, Inger Marie Sperre, som 
meinte Norge må la Storbritannia selje meir landbruksvarer 
i Norge, slik at Norge kan få eksportere meir fisk i retur. 
     I intervju med Sunnmørsposten kalla Odd Bjarne Bjørdal 
utspelet «usømmeleg». – Å spele ei næring ut for å styrke ei 
anna? Nei, her burde det gå an å spele på lag, sa han. 
     Same kommentarar hadde han i NRK Møre og Romsdal i 
desember, og debatten har halde fram på nyåret 2021. 

 
 

 

PELSDYRNÆRINGA 
Debatten om pelsdyrnæringa si framtida har pågått i mange 
år. Høyre/Frp/Venstre-regjeringa fikk flertall for å avvikle 
pelsdyrnæringa innen 2024. M&R Bondelag ga i 2019 uttale 
om at begrunnelse for forbud mot hold av pelsdyr er svak 
og dårlig underbygget.  
     1.desember 2020 skrev Møre-Nytt at pelsdyrnæringas 
97-års historie på Øye i Norangsfjorden i Ørsta, det største 
pelsdyrmiljøet i fylket, var over. 
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ANNEN REPRESENTASJON 
Deltakelse og representasjon på møter, arrangement og 
aktiviteter som ikke er nevnt andre steder i årsmeldinga: 
 

7.-8. januar: Organisasjonssjefsamling i Norges Bondelag. 
Arnar Lyche 
 

20. januar: Medietreningskurs for fylkesledere i Norges 
Bondelag. Oslo. Konrad Kongshuag 
 

22. januar: Møte om forebygging av dyretragedier i region 
midt. Molde. Konrad Kongshaug og Arnar Lyche fra Bonde-
laget. Deltakelse ellers fra Småbrukarlaget, Fylkesmannen, 
Felleskjøpet, M&R Veterinærforening, TINE, Nortura, Land-
bruk Nordvest og arrangør Mattilsynet. Oppfølging av pro-
sjektet «Dyretragedier i Nord-Trøndelag: Forebygging og 
oppfølging, metodeutvikling og samhandling». 
 

5. februar: Landbrukskonferanse i Ørsta. 170 deltakere. 
Årlig konferanse, lokale Bondelag er medarrangører. Odd 
Bjarne Bjørdal i planleggingsgruppe. Møteleder var Oddvar 
Mikkelsen. Organisasjonssjef Arnar Lyche en av innlederne: 
Forskernes klimaråd strider mot sunt bondevett. 
 

5. februar: Møte i Nesset Bondelag om jordbruksforhand-
lingene. Konrad Kongshaug. 
 

6. februar: Avtakking av ass. landbruksdirektør Ottar 
Longva. Fylkeshuset, Molde. Konrad Kongshaug. Land-
bruksavdelinga hos Fylkesmannen hadde internt arrange-
ment ved at Ottar Longva går av som pensjonist. 
 

8. februar: Årsmøte i TYR Møre og Romsdal. Molde. Kon-
rad Kongshaug 
 

11. februar: Møte i Fræna Bondelag og Eide Bondelag om 
jordbruksforhandlingene. Konrad Kongshaug. Samme kveld 
holdt ekstraordinært årsmøte for sammenslåing av lokalla-
gene til Hustadvika Bondelag. 
 

14. februar: Årsmøte i M&R Sau- og Geit. Molde. Konrad 
Kongshaug. 
 

19. februar: Kurs i landbrukspolitikk. Oslo. Norsk land-
brukssamvirkes årlige kurs i landbrukspolitikk. Fylkeslaget 
dekket kursavgiften for en tillitsvalgt i lokallagsstyret. Rei-
seutgiftene må dekkes av lokallaget. Deltaker fra Møre og 
Romsdal var leder i Nesset Bondelag, Tor Olav Hanset. 
 

24. februar: Kløverstukveld om jordbruksforhandlingene. 
Surnadal Bondelag. Konrad Kongshaug. 
 

5. mars: Møte med Vestnes næringsforum. Arnar Lyche. 
Tema for møtet var framtidig satsing på Gjermundnes. 
 

11. mars: Møte om FARM. Ålesund. Arnar Lyche 
Næringssirkulasjon var ett av tre hovedtema under FARM-
konferansen på Giske i 2019. M&R Bondelag inviterte til 
oppfølgingsmøte der Biogass Møre sin satsing på biogass 
var tema. Hva er muligheter og begrensninger? Hvordan får 
vi realisert prosjektet?  
     Disse deltok på møtet: Per Gunnar Stoknes (Biogass 
Møre), Louis Nordstrand (Gjøsund Utvikling AS), Kristian 
Fjørtoft (NTNU), Ørjan Stenerud (Giske Bondelag), Wenche 
Uksnøy (Blue Legasea), Mette Kamilla Skjong og Erlend Berg 
(Momentium), Oddvar Mikkelsen og Roar Svanem (Grønn 
forskning), Bjørn Steinar Skarbø (Landbruk Nordvest), Ing-
var Kvande (NORSØK), Åsmund Asper (Fylkesmannen).  
 

23. mars: Evalueringmøte landbrukskonferansen. Skype. 
Deltakere: Aud Lindset Drågen (Fylkesmannen), Eli Sæther 
(Småbrukarlaget) og Arnar Lyche, Atle Frantzen, Rose 
Bergslid og Arild Erlien (alle Bondelaget). 
 

3.april: Representantskapsmøte Norges Bondelag. Skype. 
Konrad Kongshaug, Arnar Lyche 
 

11. juni: Kontorutferd, Giske. Fylkeskontorets årlige tur. 
Var innom Alnes fyr. Besøk hos Ørjan, Margrethe og Odd 
Christian Stenerud, Godøya, og Blindheim samdrift, Vigra. 
 

25. juni: Lederkonferanse i Norges Bondelag. Gardermoen. 
Konrad Kongshaug, Arnar Lyche. Erstattet avlyst årsmøte i 
NB. Følgende temaer drøftet: Veien videre etter jordbruks-
forhandlingene. Ny kunnskap fra budsjettnemnda. Land-
brukets håndtering av koronasituasjonen. Klimakur 2030 
 

24. august: Arbeidsmøte om EØS-seminar. Bondelagskon-
toret. Molde. Arnar Lyche. Møte med Nei til EU i M&R ved 
fylkesleder Lars Dahle og tidligere fylkesleder Ole Kvalheim. 
 

16. september: Møte om landbrukskonferansen 2021. 
Bondelagskontoret. Molde. Deltakere: Brit-Kari Hauger 
(Fylkesmannen), Eli Sæther (Småbrukarlaget), og Arild Er-
lien, Atle Frantzen, Rose Bergslid, Arnar Lyche (Bondelaget) 
 

29. september: Digitalt representantskapsmøte i Norges 
Bondelag. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche 
 

1.oktober: Fagdag om klimalandbruk i Møre og Romsdal. 
Molde. Arnar Lyche. Landbruk Nordvest og Møre og Roms-
dal fylkeskommune arrangerte. 
 

12.-13. oktober: To-dagers workshop/prosjektverksted 
Blå-grønne restråstoff til mat, fôr og gjødsel. Konrad 
Kongshaug. Første dag i Averøy og Hustadvika, andre dag i 
Ålesund. 
 

16. oktober: Region-/fagsamling for Norsvin Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane. Geiranger. Fylkesleder i 
Bondelaget, Konrad Kongshaug, holdt innlegg om svine-
næringa si betydning for distrikta sett fra Bondelaget. 
 

16. oktober: Dialogseminar om forskning og innovasjon. 
Kristiansund. Arnar Lyche. Fylkeskommunen inviterte be-
driftsledere, ledere i kommunale virksomheter, gründere, 
forskere, interesse- og brukerorganisasjoner og andre til 
dialogmøte om fornying av forskings- og innovasjonsstrate-
gien til Møre og Romsdal 
 

5. november: Webinar for kommunene - særlovene i 
landbruket. Atle Frantzen 
Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
inviterte til tema om endringene i nydyrkingsforskriften og 
saker knyttet til hele særlovområdet i landbruket.  
 

17. november: Møte om finansiering miljøkalkulator for 
fjøs/landbruksbygg. Skype. Konrad Kongshaug. Arnar Lyche 
 

3. desember: Sekretariatskonferanse i Norges Bondelag. 
Teams. Atle Frantzen, Arild Erlien, Nina Kolltveit Sæter 
 

8. desember. Digitalt møte mellom styret i Norges Bonde-
lag og fylkeslederne. Konrad Kongshaug og Arild Erlien. 
Drøftet prosess jordbruksforhandlinger, fra næringspolitisk 
program til valg 2021 - hvordan jobbe videre i fylkeslagene 
og sentralt, og organisasjonen i lys av koronaen. 
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5.  Regnskap 2020 
 

Regnskapet er ført av Norges Bondelag og revidert 
sammen med Norges Bondelag sine regnskap. 
Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag. 
Bankkonto ligger også i Norges Bondelag.  
Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. 
 
Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr. 1.821.435 
og en driftskostnad på kr. 1.350.308 
Finansinntekter var på kr. 28.977 
Resultat for 2020 viser et overskudd på kr. 500.105. 
 

Balansen er følgende: 
Eiendeler: Bankinnskudd: 1.932.315,71 
Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: 1.932.315,71 
 
Styrets tilråding til vedtak i årsmøtet: 

Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bonde-
lag for 2020 er godkjent med atterhald om Norges 
Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er 
gjort opp med et årsoverskudd på kr 500.105. 
Egenkapitalen 1.1.2021 er 1.932.315,71 

Regnskap 2020 Regnskap Budsjett 2020 Regnskap 2020 

Avdeling 2019 Inntekter Kostnader Netto Inntekter Kostnader Netto 

8101 Generelt 833 279 1 271 000 0 1 271 000 1 307 677 2 953 1 304 724 

8103 Fylkesleder 154 325 0 300 000 -300 000 0 294 828 -294 828 

8105 Opplæring tillitsvalgte 111 500 0 30 000 -30 000 0 2 500 -2 500 

8110 Styret -532 322 0 500 000 -500 000 0 269 967 -269 967 

8112 Ledermøtet -109 427 0 120 000 -120 000 0 995 -995 

8113 Årsmøtet -172 285  170 000 -170 000 0 158 536 -158 536 

8119 Valgnemnda -71 357 0 40 000 -40 000 0 28 669 -28 669 

8122 Landbrukskonferansen -232 787 80 000 80 000 0 83 760 67 884 15 876 

8123 Matfestivalen 0 0 0 0 0 0 0 

8125 Utadretta informasjon -9 026 0 40 000 -40 000 0 0 0 

8131 Støtte og gaver -1 242 0 0 0 0 6 163 -6 163 

8132 Unge bønder 18 040 100 000 100 000 0 134 093 129 563 4 530 

8135 Møter og kurs. -36 052 0 35 000 -35 000 0 9 680 -9 680 

8136 Kurs- og arrangementsutg -12 302 0 36 000 -36 000 45 000 52 570 -7 570 

8140 Aktive lokallagsmidler 687 282 452 282 452 0 269 382 269 000 382 

8146 FARM -40 543 0 0 0 10 500 57 000 -46 500 

  90 220 1 733 452 1 733 452 0 1 850 412 1 350 307 500 105 
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6. Samarbeidende regnskapskontor i Møre og Romsdal
 

BEDRIFTNAVN KONTAKTPERSON TELEFON E-POST POSTSTED 
Ask Administrasjon AS Ragna Ørstavik Sørheim 70239870 post@askadmin.no Volda 

Averøy Regnskapslag SA Håvard Sæther 71517660 post@arl.no Averøy 

Azets Insight AS, avd. Sunnmøre Kristin Borgen 70207820 sunnmore@azets.com Haramsøy 

Bøndenes Regnskapslag SA Kathrin Bråten 71231850 post@bondenes.no Eresfjord 

Fjørtoft Rekneskap Arf Torgeir Fjørtoft 70151450 fjortoft.rekneskap@live.no Ålesund 

H. Aukan Regnskapskontor AS Heidi Aukan 71644040 post@aukan-regnskap.no Aure 

Hellesylt Rekneskap AS Arild Hole 70265075 arild@hregnskap.no Hellesylt 

Hornindal Rekneskap SA Rasmus Olav Sætren 57878440 rasmus.saetren@hdalrek.no Hornindal 

Kombi Regnskap & Økonomi AS Kari Stensby Ranes 71657080 lars.rune@kombiregnskap.no Surnadal 

Kontor Service AS Egil Sandvik 71531348 post@ko-se.no Tingvoll 

Norddal Rekneskapskontor AS Gerd Myren Hoel 70259660 post@norddalrekneskap.no Valldal 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
Nordvest AS, avd Aspøy 

Camilla Morsund 71533243 camilla.morsund@snvregnskap.no Øydegard 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Angvik 

Bjørnar Danielsen 71291010 angvik@smnregnskap.no Angvik 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Aukra 

Jorunn Nilsen 71174004 aukra@smnregnskap.no Aukra 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Fræna 

Gro Elisabeth Vikås 71263060 fraena@smnregnskap.no Elnesvågen 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Midsund 

  90814642 midsund@smnregnskap.no Midsund 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Molde 

Jørill Gjeitnes 71241500 molde@smnregnskap.no Molde 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Rauma 

  71227950 rauma@smnregnskap.no Åndalsnes 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Sandøy 

Karl Otto Myklebust 41625324 sandoy@smnregnskap.no Harøy 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Vestnes 

  71188050 vestnes@smnregnskap.no Vestnes 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Vikan 

Gunnhild Hansen 71266020 vikan@smnregnskap.no Hustad 

SpareBank 1 Regnskapshuset 
SMN AS, avd Ørsta 

Andreas Heltne Sætre 70045800 orsta@smnregnskap.no Ørsta 

Statera økonomi AS Jarle Hamnes 71655580 post@stateraokonomi.no Surnadal 

Sunndal Økonomitjenester AS Edvin Ole Røen 71691262 post@suot.no Sunndalsøra 

Sunnmøre Regnskapssentral ANS Lars Mikal Torheim 70078470 firmapost@sregn.no Volda 

Trio Regnskap Surnadal AS Rolv Lysø 71658990 rolv@trioregnskap.no Surnadal 

Vanylven Rekneskap AS Siv Lillenes Åmelfot 70023960 post@vrl.no Syvde 

Willa Regnskap AS Jan Einar Willa 95055260 jew@willaregnskap.no Åndalsnes 

Økonomitjenesten.no AS Svein Ivar Iversen 71544308 svein@okonomitjenesten.no Smøla 

 

 
Fra Vigra 
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7.  Fylkesstyret og lokale Bondelag med leiar  Pr. 17. februar 2021 
 
 

Fylkesstyret 2020/2021: 
NAMN ADRESSE MOBIL E-POST 
Leiar:                 Konrad Kongshaug Kvernesveien 1940, 6531 Averøy 90856350 konradkongshaug@hotmail.com 

Nestleiar:          Odd Bjarne Bjørdal Bjørdalsveien 145,  6156 Ørsta 95928731 oddbjarne.bjordal@tussa.com 

Styremedlem:  Petter Melchior      Dalssida 22, 6214 Norddal 92283477 petter.melchior@gmail.com 

Styremedlem:  Hilde Kjersem Kolberg Drammensvegen 690, 6433 Hustad 90832134 hildekjersem@gmail.com 

Styremedlem:  Anna Håland Berget Romsdalsvegen 9997, 6300 Åndalsnes 91522107 bergetann@hotmail.com 

1. vara:              Audun Skjervøy Valldalsbrauta 22, 6210 Valldal 99579175 audun@storstova.no 

2. vara:              Ole Henrik Rindli Øvregardsvegen 19, 6364 Vistdal 91126438 peola@live.no 

3. vara:              Kristine Blindheim Blindheimsgarden 210, 6040 Vigra 92419201 kristine.blindheim@gmail.com 

Bygdekvinnelaget: Liv Borghild Hildre Tresfjordvegen 529, 6391 Tresfjord 45435306 livborghild@gmail.com 

Bygdeungdomslaget: Tor Olav Hanset Langevegen 301, 6364 Vistdal 99560790 t_olav@hotmail.com 

 
 

Lokale Bondelag med leiar: 
LOKALLAG LEIAR ADRESSE MOBIL E-POST 
Vanylven Ane Malene Søvik Nygård 6140 Syvde 40243613 ane@rasmusgarden.no 

Rovde Paul Sindre Vedeld 6141 Rovde 95838782 paul.sindre.vedeld@tussa.com 

Vestre Sunnmøre Svein Ulrik Brubakk 6098 Nerlandsøy 91869209 subru@online.no 

Volda og Dalsfjord Erlend Koppen 6133 Lauvstad 91649383 erlenkop@tussa.com 

Austefjord og Bjørke  Hege Eline Slåttelid 6110 Austefjorden 90843926 hege.slaattelid@hotmail.no 

Hornindal Pål Ruben Tomasgard 6763 Hornindal 48058312 p_seljeset@hotmail.com 

Ørsta Lars Olav Vanberg 6154 Ørsta 97782286 larsovanberg@hotmail.com 

Hjørundfjord Knut Hustad 6165 Sæbø 92039767 knut.hustad@tussa.com 

Ørskog Knut Ivar Bøe 6240 Ørskog 91630275 kib@stayon.no 

Eidsdal og Norddal Kristian Indreeide 6215 Eidsdal 90910701 kristian.indreeide@gmail.com 

Indre Storfjord Kristin Gilje Sandnes 6210 Valldal 97129798 kristin_g_sandnes@hotmail.com 

Stranda Martin Vågsæter 6200 Stranda 95069064 martin.vaagsaeter@gmail.com 

Sunnylven Peder Hellebostad 6218 Hellesylt 91780789 phell@frisurf.no 

Liabygda Einar Lied 6212 Liabygda 91114244 einarliedliabygda@gmail.com 

Sykkylven Peder Vik Stave 6220 Straumgjerde 95864149 peder.stave@gmail.com 

Skodje Mikal Skodjereite 6260 Skodje 48022299 skodjereitemikal@hotmail.com 

Giske Rolf-Otto Blindheim 6040 Vigra 92606749 juvikgarden@gmail.com 

Hildre og Vatne  Connie Hansen Bjørnøy 6280 Søvik 91305312 conniehansenb@gmail.com 

Ytre Haram Andreas Haram 6290 Haramsøy 91806179 andreas_haram@hotmail.com 

Harøy og Fjørtoft Ann Mari Bjørnøy 6294 Fjørtoft 41421145 ann.mari.bjornoy@gmail.com 

Molde Kjersti Fløystad Ellingsgård 6457 Bolsøya 95022320 kjersti_ellingsgard@hotmail.com 

Vestnes  Jon-Petter R Syltebø 6391 Tresfjord 95980935 syltebo@xi.no 

Rauma Endre Stener 6350 Eidsbygda 90653012 endstene@online.no 

Nesset Tor Olav Kjølstad Hanset 6364 Vistdal 99560790 t_olav@hotmail.com 

Midsund Nils Sanden 6475 Midsund 92662737 nilsedvinsanden@gmail.com 

Gossen Rune Skeide 6480 Aukra 95243085 rune@skeidegard.no 

Hustadvika Roger Håseth 6440 Elnesvågen 95252302 roger.hz@online.no 

Hustad Lasse Magnus H. Farstad 6433 Hustad 41512944 lmfarstad@hotmail.com 

Averøy Bjørn Erik Rånes 6531 Averøy 91110656 bjraanes91@hotmail.com 

Frei Odd Arne Lien 6523 Frei 92697120 oddarnelien@gmail.com 

Gjemnes Jørn Harstad 6633 Gjemnes 41533369 harstad.jorn@gmail.com 

Straumsnes og Tingvoll Jens Kristian Eikrem 6670 Øydegard 91613349 jkeikrem@online.no 

Sunndal Knut Flatvad 6612 Grøa 92230730 knut.flatvad@gmail.com 

Surnadal Jan Henrik Moen 6653 Øvre Surnadal 92884610 janhmoen@gmail.com 

Todalen Stine Grytskog Ramsøy 6645 Todalen 95735806 stinegrytskog@gmail.com 

Aure Erik Olufsen 6690 Aure 97787421 erik.olufsen@sweco.no 

Smøla Ole Wegard Gjøstøl Iversen 6570 Smøla 48194854 ole_wegard@hotmail.com 
 

mailto:oddbjarne.bjordal@tussa
mailto:petter.melchior@gmail.com
https://kart.1881.no/vestnes/6391-tresfjord/tresfjordvegen-529
mailto:livborghild@gmail.com
mailto:erlenkop@tussa.com
mailto:knut.hustad@tussa.com
mailto:kristin_g_sandnes@hotmail.com
mailto:phell@frisurf.no
mailto:einarliedliabygda@gmail.com
mailto:ann.mari.bjornoy@gmail.com
mailto:rune@skeidegard.no
mailto:harstad.jorn@gmail.com
mailto:knut.flatvad@gmail.com
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8.  Bondelagskontoret 

 
Tilsette i Møre og Romsdal Bondelag 2020. 

Frå venstre: Arnar Lyche, Atle Frantzen, Rose Bergslid  
og Arild Erlien. (Foto: Sigrid Hjørnegård). 

 

Tilsette ved kontoret i 2020 har vore: 
 

Arnar Lyche, Organisasjonssjef 100 % stilling 
Kontorleiar, personal, styreansvarleg, rekneskap. Lokallags- 
og medlemskontakt. Næringspolitikk. Mediearbeid. Næ-
ringsutvikling. Naturforvaltning. Juridiske saker. Forsikring. 
 

Arild Erlien, Rådgjevar 100 % stilling 
Lokallags- og medlemskontakt. Medlemsregisteret. Styre-
sekretær. Møter. Kurs. Rekneskapkontora. Informasjon. 
Media. Kontorfunksjonar. 
 

Atle Frantzen, Rådgjevar 50 % stilling 
Kontorfunksjonar. Lokallags- og medlemskontakt. Kurs. 
HMS. Grunneigar- og utmarkssaker. Rovdyr. Jordvern. Den 
grøne skolen. Open gard. Studiearbeid 
 

Rose Bergslid, Rådgjevar 50 % stilling  

(slutta 30. november 2020) 
Lokallags- og medlemskontakt. Formidling. Næringspolitikk. 
Næringsutvikling. Sekretær Bygdekvinnelaget. 
 

Heimekontor 
P.g.a. koronasituasjonen og helsemyndigheitene sine tilrå-
dingar, benytta dei tilsette i Møre og Romsdal Bondelag 
heimekontor i åtte veker, frå 16. mars til 11. mai. 
 

Besøk av generalsekretær 
15. januar 2020 var general- 
sekretær Sigrid Hjørnegård  
på besøk til fylkeskontoret i  
M&R Bondelag. Som nytilsett  
i 2019 hadde hun besøksrunde 
til alle fylker. Det var gardsbesøk 
hos fylkesstyremedlem Hilde 
Kjersem Kolberg i Hustadvika og  
hos fylkesleiar Konrad Kongshaug  
(biletet) i Averøy, samt lunsj på  
Hustadvika Gjestegård, og møte på 
Bondelagskontoret med ansatte. 

Møre og Romsdal Bondelag leiger kontorlokaler 
i 3. etasje på Felleskjøpet Agri sitt anlegg i  

Fannestrandveien 63 i Molde 
 

Til kontoret er det knytt sekretariatsoppgåver for 
M&R Bondelag, M&R Bygdekvinnelag, M&R Bygde-

ungdomslag, Studieforbund og Jordvern M&R,  
utfører fellesoppgåver for samvirkeorganisasjonane 

og har samarbeid med Nei til EU og Gjensidige. 
 

Endringar ved kontoret 
Arnar Lyche sa opp som organisasjonssjef frå 1. desember, 
og hadde etter avtale 50 prosent stilling i desember og fram 
til midten av januar 2021. Han gjekk då fullt inn i det ny-
etablerte ullselskapet Tingvoll Ull AS, som han har vore med 
på å organisere og finansiere opp. 
 

Rådgjevar Rose Bergslid sa opp si 50-prosent stilling frå 1. 
desember, og gjekk då inn i Tingvoll Ull AS i halv stilling. 
 

Norges Bondelag lyste ut stillinga som organisasjonssjef 25. 
august. Søknadsfrist 15. september. Det kom 14. søknadar. 
 
Nina Kolltveit Sæter  
frå Surnadal vart i  
oktober tilsett som  
organisasjonssjef  
i Møre og Romsdal  
Bondelag. Ho hadde  
første arbeidsdag  
på fylkeskontoret i  
Molde 4. januar 2021. 
 

Nina Kolltveit Sæter er 50 år og utdanna sivilagronom i 
husdyrfag frå NMBU. Ho har tidlegare jobba som forskings-
teknikar ved Fagsenteret for kjøtt og Helsetenesta for svin 
1997 – 1998 og rådgjevar/medlemsansvarleg i Tine Midt-
Norge 1998 – 2008. Dei siste 13 åra har ho vore heiltids-
bonde på eit mjølkebruk i Surnadal. Nina Kolltveit Sæter har 
i tillegg innehatt fleire sentrale styreverv i norsk landbruk. 
M.a. som styremedlem i Tine SA i perioden 2010 – 2015. I 
perioden 2013 - 2015 var ho nestleiar i Tine, og i same peri-
ode Tine sin representant i styret i Norges Bondelag. Ho vart 
i 2019 gjeninnvalt som styremedlem i TINE SA, der ho pr 
februar 2021 framleis er styremedlem. 
 

Styret og sekretariatet vil takke tillitsvalde og 
lokallag for innsatsen og godt samarbeid! 

 

Konrad Kongshaug (fylkesleiar) 
Odd Bjarne Bjørdal (nestleiar) 
Petter Melchior (styremedlem) 

Hilde Kjersem Kolberg (styremedlem) 
Anna Håland Berget (styremedlem) 

Audun Skjervøy (1. vara) 
 

Rose Bergslid (rådgjevar) 
Atle Frantzen (rådgjevar) 

Arild Erlien (rådgjevar) 
Arnar Lyche (organisasjonssjef) 
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