
Strategiplan for Rogaland Bondelag 2021 - 2030 

Visjon: 

Norsk mat- for ei trygg framtid  

 

1 - VÅRE MEDLEMMER 

 

Mål: • Auka talet på medlemmer 

Tiltak:  

a) Auka satsing på å verva ungdom og nyetablerte bønder  

b) Stimulera til at fleire engasjerte bønder vert medlemmer og tillitsvalde  

c) Etablera kontakt med uorganiserte bønder  

d) Arbeida aktivt for å halda på medlemmer  

e) Tilby lokallaga hjelp i vervearbeidet  

f) Informera om medlemsfordelane  

 

Mål: • Ha aktive og engasjerte medlemmer 

Tiltak:  

a) Arbeida for å få fram stolte bønder  

b) Ha ein open og lyttande kontakt mot medlemmene  

c) Meir informasjon ut til medlemmene t.d. ved aktiv bruk av heimesida og sosiale media  

 

Mål: • Styrkja medlemmene sin tillit til organisasjonen slik at dei får auka eigarskap  

Tiltak:  

a) Vera meir synleg om ting vi har oppnådd og saker vi arbeider med  

b) Meir skolering/kursing 

c) Lytta til og følgja opp saker medlemmer og lokallaga tek opp 

d) Arbeida aktivt for å betra rammevilkåra for dei som driv aktivt i landbruket, uavhengig av 

produksjon, produksjonsform og varemottakar 

e) Synleggjere verdiane av norsk landbruk, og i større grad sette dagsorden og eige debattane 

 

Mål: • Rekruttering til landbruket, for å byggja eit endå sterkare fagmiljø i bygdene 

a) Arbeide for at landbruket skal vera ein attraktiv arbeidsplass, og auke rekruttering til 

landbruksutdanningane.  



b) Arbeide for å gjera mogleg for dei som vil inn i næringa å kjøpe bruk i drift. 

c) Arbeida for at Rogaland skal vera den viktigaste regionen for matproduksjon.  

 

2 - LOKALLAGA  

Mål: • Fremja samhald og trivsel slik at tillitsvalde finn arbeidet meiningsfullt  

Tiltak:  

a) Utvikla distriktsmøta, leiarmøtet og fylkesårsmøtet til positive og inspirerande samlingar  

b) Arrangera eigne samlingar for nyvalde leiarar og styremedlemmer i lokallaga  

c) Tilby attraktive kurs til tillitsvalde på alle nivå.   

d) Fylkesstyremedlemmene skal ha fadderansvar for kvar sine lokallaga og ha kontakt med leiaren 

minst to gonger i året  

e) Setja større fokus på dei positive sidene med å vera tillitsvald  

 

Mål: • Engasjera og inspirera lokallaga til positiv aktivitet 

Tiltak:  

a) Stimulera til fleire faglege og sosiale samankomster i lokallaga  

b) Arbeida for at lokallaga opplev at det er kort veg frå grasrota til leiinga, og vert tekne aktivt med i 

utforminga av landbrukspolitikken og andre saker. 

c) Hjelpe lag med låg aktivitet 

d) Stimulera til bruk av Aktive lokallagsmidlar  

 

Mål: • Stimulera til større samarbeid mellom lokallaga og med andre lag i nærmiljøet 

Tiltak:  

a) Oppmoda lokallaga til å ha felles arrangement om viktige tema  

b) Oppmoda til etablering av samstyre i kommunar med fleire lokallag  

c) Oppmoda til regionalt samarbeid mellom lokallaga  

d) Oppmoda til samarbeid mellom ulike faglag i kommunen 

 

3 - NÆRINGSPOLITIKK OG RAMMEVILKÅRA FOR  LANDBRUKET  

 

Mål: • Arbeida aktivt for å betra rammevilkåra for bonden slik at dei oppnår ei inntekt og 

sosiale vilkår på linje med andre grupper 

Tiltak:  



a) Rogaland Bondelag skal aktivt vera med og påverka og utforma rammevilkåra til det beste for 

bonden og næringa, både lokalt og nasjonalt 

b) Gi uttale til Norges Bondelag til dei årlege jordbruksforhandlingar og i andre saker som er oppe til 

behandling  

c) Hjelpa lokallaga med å få fram verdien av jordbruket i kommunen til bruk overfor lokalpolitikarane 

og andre  

d) Auka kunnskapen om norsk landbrukspolitikk, både eksternt, og internt i organisasjonen 

 

Mål: • Vera rogalandsbonden sin viktigaste næringsorganisasjon 

Tiltak:  

a) Vera ein sterk og klar stemme inn mot Norges Bondelag  

b) Fremja gode saker frå landbruket i media  

c) Oppdatera politikarane jamleg om utviklinga i landbruket og behov framover  

d) Arbeida for brei forståing hjå folk flest for behovet av å ha gode rammevilkår for landbruket  

e) Arbeida aktivt overfor medlemmene for å få fram verdien av å stå saman  

f) Synleggjera for alle verdien av at bøndene har kontroll i heile verdikjeda frå jord til bord  

 

Mål: • Legga til rette for kompetanseheving  

Tiltak:  

a) Arbeida for eit kunnskapsløft hjå medlemmene ang. landbrukspolitikken  

b) Stimulera og hjelpa lokallaga til å gjennomføra minst ein studiering i forkant av 

jordbruksforhandlingane kvart år  

c) Gjennomføra informasjonsmøte i lokallag snarast mogleg etter ny jordbruksavtale er inngått  

 

4 – KLIMA OG UTSLEPPSKUTT  

Mål: • Setta ambisiøse mål om eigen utsleppsreduksjon  

Tiltak: 

a) Me skal oppnå måla i landbruket sin klimaplan  

b) Oppdatera Rogaland Bondelag si klimaplan årleg  

c) Eiga debatten og kommunisera ut at landbruket er ein del av klimaløysinga 

 

5 – NETTVERKSBYGGING 

Mål: • Finna fleire og gode alliansepartnarar, og utvikla kontakten med dei vi alt har  

Tiltak:  



a) Kartleggje kven som styrer ordskiftet, og driva målretta nettverksbygging 

 b) Gi aktiv støtte til alliansepartar i saker vi har felles interesse i  

c) Oppmoda lokallaga til å verta medlem i lokale næringsforeiningar  

d) Ha god kontakt med skuleverket og andre utdanningsinstitusjonar som er relatert til landbruket og 

matproduksjonen  

 

Mål: • Utvikle samarbeidet og kontakten med samvirkeorganisasjonane og andre aktørar innan 

landbruket  

Tiltak:  

a) Oppretthalda og vidareutvikla samarbeidet med Landbruksråd Rogaland  

b) Arbeida for gjensidig representasjon i dei ulike organisasjonane sine samlingar – t.d. årsmøte, 

regionmøte  

c) Gjennomføra innspelsmøte med andre organisasjonar før fylkeslaget skriv sin uttale til 

jordbruksforhandlingane 

d) God kontakt med andre fylkeslag, med gjensidig representasjon i møter  

 

Mål: • Meir bruk av sosiale media  

Tiltak:  

a) Følgja mediestrategien og kommunikasjonsplanen for fylkeslaget, og revidera desse ved behov 

 

6 – LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING 

Mål: • Heia på innovative og nytenkande verksemder og tiltak knytta til landbruket   

Tiltak:  

a) Gjera kjent for medlemmene kompetansen Norges Bondelaget sentralt har på ulike fagområder  

b) Engasjera seg i arbeidet med å utvikla biogassanlegg basert på husdyrgjødsel  

c) Støtta opp om etablering av nye energiformer 

 

7 – AREALFORVALTNING 

Mål: • Styrka jordvernet 

Tiltak:  

a) Arbeida for at jordlovsmyndigheiten vert tilbakeført til Statsforvaltaren 

b) Gje uttale i regionale saker som er konflikt med jordvernet 

c) Arbeida for eit forbod mot opsjonsavtalar av landbruksareal som ikkje er omdisponert i kommune- 

eller områdeplan 



d) Ha ambisiøse mål når ein må ofra jord for nødvendig infrastruktur. Eit dekar dyrka jord må 

erstattast med 10 dekar nydyrka jord.  

e) Arbeide for at det i utbyggingssaker må tas med landbruksfaglig vurdering i planprosessen, før 

planer blir lagt ut på høring 

 

Mål: • Styrkja grunneigarretten 

Tiltak:  

a) Bruka media for å få fram at aktiv drift er beste måten å forvalta område på  

b) Arbeida for at verneplanar for aktuelle område, vert å leva med for grunneigarane  

c) Arbeida for at grunneigarane skal få erstatning ved tap av råderetten over eigedommen sin. Styrke 

råderetten over egen eigedom og sikre erstatning ved tap av denne.  

d) Arbeida for at det offentlege tar kostnadar ved arkeologiske undersøkingar og utgravingar. Bonden 

skal ikkje åleine betala for å ivareta vår felles kulturarv.  

 

8 – EFFEKTIVISERING AV ARBEIDET I STYRET OG FORHOLDET MELLOM STYRET OG 

ADMINISTRASJONEN  

 

Mål: • Utvikle styret og styrearbeidet slik at det vert eit effektivt og godt verktøy  

Tiltak:  

a) Organisera styremøta slik at det legg grunnlag for ein god debatt i alle saker  

b) Gjennomføra kurs i styrearbeid ved behov 

c) Foreta evaluering av arbeidet i styret ein gong i året  

d) Styret skal ha samling med dei tilsette minst to gonger i året 

 

 


