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1.0 Innledning 

 
Året 2020 ble et spesielt år, og årsmeldinga i år blir nok derfor også noe annerledes enn 
den dere har mottatt tidligere år.  
Bondelaget arrangerer vanligvis både kurs og møter som er møteplasser for våre 
medlemmer, der man kan diskutere både stort og smått. Dette fikk en bråstopp i mars, og 
vi måtte til og med avlyse alle planer som omhandlet det tradisjonelle årsmøtet, som 
vanligvis er årets høydepunkt. Vi fikk gjennomført et årsmøte digitalt, men vi er nok alle 
enige om at vi gleder oss til både verden og organisasjonsarbeidet normaliserer seg. 
Årsmeldinga inneholder vanligvis også bilder og tekst fra våre møteplasser og 
arrangementer gjennom året, men på bakgrunn av dette, blir den nok noe mindre 
innholdsrik enn tidligere – men vi håper den oppsummerer arbeidet til styret på en god 
måte likevel.  
 
Det man kan trekke frem som positivt for denne sesongen, er at vi har opplevd en teknisk 
revolusjon, der vi nå benytter digitale møter til stadighet, og terskelen for å kunne 
avholde styremøter er betydelig senket. Dette betyr en tettere dialog mellom styret og 
administrasjonen, og man kan få arbeidet gjennom saker som haster, selv på kort varsel. I 
tillegg er det kostnadsbesparende, da man har hatt en betydelig redusering av 
reiseutgifter for styremedlemmene. Men det betyr ikke at man, når tiden er inne, skal kun 
jobbe på digitale plattformer – men en kombinasjon som kan utnytte arbeidskapasiteten 
til det beste for våre medlemmer.  
 

 
 
 
 



Troms Bondelag årsmelding 2020                                                                     4 
 

2.0 Styret i Troms Bondelag har i 2020 bestått av: 

 
 
 

 
Svein Olav Thomassen  

Fylkesleder 
 
 

             
 Jan Ottar Østring   Randi Hokland  Øystein Iselvmo 

Nestleder   Styremedlem  Styremedlem 
 
 

                       
 Andreas Larsen  Elise Leonhardsen   Hanne Storteig 

Styremedlem   1. vara    BK – representant 
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3.0 Leders side 

Bondelagsmedlemmer! 

Siste år har nok vært et av de merkeligste årene for oss alle, etter at landet stengte ned i 
mars og heile kalenderen ble snudd på hode.  Usikkerheten rundt «hva nu?» var nok stor 
til å begynne med. Det mest alvorlige spørsmålet var nok, hva skjer hvis mange bønder 
faktisk blir syk, hvordan løse den utfordringa? 
Heldigvis ble det ikke så alvorlig, og vi kom fort opp å gå igjen.  Dette først og fremst med 
økt bruk av Skype og Teams.  Dette er verktøy som vi bør ta med oss videre også etter at 
koronaen har gitt seg.  De gir både økonomiske besparelser og sparer oss for reisetid.  
Verktøyet fungere også fint både når det gjelder rådgivning og kurs.  Men vi trenger 
fortsatt en del fysiske møter.  Ikke alle saker egner seg til behandling over nett. 
Det å være bonde er for mange et ensomt yrke.  Det at vi har tatt i bruk nye hjelpemidler 
for å kommunisere, bedrer ikke på dette.  Vi må derfor lage oss nye møteplasser lokalt.  
Hva med å samle bønder lokalt også når ting skjer på nett? Teams og andre plattformer 
gjør det mulig å få faglig påfyll eller input hvis en ønsker det.  Hva om lokallagene tok 
initiativ til slike samlinger? Fylkeslaget har aktivitetsmidler man kan søke om dersom det 
påløper kostnader til f.eks leie av lokaler.  
Året 2020 ble også det året da redusert matproduksjon ble en del av klimasaken. Klimakur 
2030 sa at redusert kjøttproduksjon var et effektivt og billig klimatiltak.  Troms bondelag 
har vært en pådriver for at fylkesrådet skulle sende høringsuttalelse om klimakur 2030.  
Videre for at fylkestinget skulle vedta en uttalelse hvor en påpeker at det er landbrukets 
klimaplan som må legges til grunn og ikke en redusert matproduksjon i Norge. Vi har en 
stor jobb å gjøre fremover i klimasaken. 
Vi nærmer oss vår og en travel tid for oss bønder.  Jeg har lyst til å berømme Ann-Kristin 
Mortensen som etter å ha vært rammet av en tragisk ulykke, valgte å fronte et viktig 
budskap i films form.  Filmen viser hvor viktig det er å bruke sikkerhetsbelte i traktor. Ikke 
fordi det er påbudt, men fordi den faktisk redder liv.  Så ta deg tid til å vurdere risikoen 
selv om det er travelt, og for all del lag deg en vane slik at du alltid bruker setebelte. 
Ønsker alle et godt arbeidsår i 2021! 
 
Svein Thomassen 
Fylkesleder 
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4.0 Juridisk bistand 

 
Medlemmer kan få råd og veiledning om juridiske spørsmål gjennom Bondelaget. Kontakt 
fylkeskontoret, så henviser vi dere til advokater i Norges Bondelag etter behov. 

 
Samarbeidsadvokat 
Advokatfirmaet Rekve Pleym & Co DA. 
Advokatfirmaet ble etablert 1. januar 1988. I dag beskjeftiger advokatfirmaet Rekve 
Pleym 14 medarbeidere, hvorav 9 advokater og 2 advokatfullmektiger. Deres kontor er 
sentralt plassert i Tromsø. 
Kontaktinformasjon til Bondelagets samarbeidsadvokat i Troms  
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 24  
Postadresse: Postboks 520, N-9255 Tromsø  
Telefon: 77 75 12 00  
 

5.0 Regionmøter 

 
Regionmøtene i januar var, som vanlig, med greit oppmøte. Den harde 
lokallagsstyrekjerne i Nordreisa, overvekt av den eldre garde i Balsfjord, en aktiv gjeng i 
Bardu, og en engasjert mengde mennesker i Harstad.  
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Fylkesleder og organisasjonssjef var til stede på alle møtene. Temaene var 
jordbruksforhandlinger, Nytt næringspolitisk program, melkekvoteleie og en del spørsmål 
om sammenslåingsprosessen av Troms og Finnmark Bondelag.  
 

 
 

6.0 Styremøter 
 
Troms Bondelag har gjennomført følgende styremøter 

- 21. januar – Skogbrukets hus 
- 25. februar – Skogbrukets hus 
- 29.april - digitalt 
- 27. mai – digitalt  
- 25. – 26. august – Sandtorgholmen hotell 
- 14. oktober - digitalt 
- 13. november - digitalt 
- 24. november – Vollan gjestestue 

 
 

6.1 Hovedtema  
 

6.1.1 Jordbruksforhandlinger 2020  
 
Troms Bondelag hadde følgende hovedfokus i innspillet til jordbruksforhandlingene for 
2020 til Norges Bondelag: 

- Økte inntekter og stabile rammevilkår til bonden vil styrke fagmiljø og 
rekruttering. Det gjelder alle dyreslag og produksjoner. 
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- Økt tilgang på investeringsvirkemidler vil styrke fagmiljø, rekruttering og 
dyrevelferd. Det må åpnes for investeringstilskudd for utbygging opp til 
konsesjonsgrensa for distriktsgrisen.  

- Det må innføres regulerende tiltak på sau for å kunne styre markedstilgangen.  
- Kanaliseringspolitikken må få økt fokus og tiltak må styrkes. 

 
Jordbruksoppgjøret 2020 var det 70. i rekken siden landbruket fikk forhandlingsrett med 
staten. Dette skjedde ved inngåelsen av Hovedavtalen i 1950. Året i fjor ble starten på en 
uoversiktlig tid, og forhandlingene ble også annerledes enn forgående år. Men selv om de 
ble forenklede, så fikk man avklart noen rammer for norsk matproduksjon. Det var stor 
usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter og prisutvikling. 
Koronarestriksjoner påvirket også de praktiske mulighetene for gjennomføring av 
ordinære forhandlinger. 
 

 
Midt-ukebonden Andreas Larsen med familie 
 

6.1.2 Midtukebonden 
Troms Bondelag startet en nettserie med presentasjon av bønder i ulike kommuner i fylket, men 
intensjon om å vise frem verdiskapinga i hele fylket. Det ble til en serie med følgende kommuner:  

- Harstad 
- Tjeldsund 
- Ibestad 
- Lyngen  
- Balsfjord 
- Kåfjord 

Det er gjort henvendelser om å få til flere i denne serien, men de avtalene er ikke kommet på 
plass. Skulle noen ønske å få en presentasjon av sin gård og sin kommune, ta gjerne kontakt! 
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6.2.3 Markedsregulering sau 
 
Troms Bondelag mottok følgende innspill fra Trondenes Bondelag i 2019:  
En generell utfordring i landbruket de senere år er overproduksjon og mangel på 
virkemidler for å regulere denne overproduksjonen. En slik ubalanse i markedet koster 
norske bønder store summer i form av lave priser og økt omsetningsavgift. I tillegg stiger 
naturlig nok prisene på våre innsatsfaktorer i produksjonen og i sum kan ikke denne 
utviklingen fortsette. 
 
Styret i Troms bondelag behandlet saken, og ønsket å fremme den for fylkesårsmøtet. 
Saken ble presentert og følgende ble vedtatt:  
 
1. Troms Bondelag ber Norges Bondelag utrede markedsregulerende tiltak for 
sauenæringa 
2. Utredningen må resultere i en plan for bedring av økonomien og balansering av 
markedet for sau- og lammekjøtt 
3.  Årsmøtet presiserer viktigheten av at det er landbruket som må ha kontroll på 
markedsreguleringen, og at dette ikke kan styres av de frie markedskrefter. 
 
Troms Bondelag sendte saken videre til årsmøtet i Norges Bondelag, der vi ba om at 
Norges Bondelag utredet tiltak for å sikre distriktslandbruket, med spesielt fokus på sau. 
Troms Bondelag ønsket å diskutere hvilke nye løsninger man kan søke og finne for å 
bedre økonomien i småfènæringa, da situasjonen er kritisk i Troms fylke. Produksjonen er 
viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet og en 
hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i Norge.  
Saueholdet har de siste 4 - 5 årene måttet leve med konsekvensene av et marked i 
ubalanse, med lageroppbygging og sterkt fallende priser. Denne næringa har ligget klart 
dårligst an i landbruket når det gjelder inntekt per årsverk. 
 
Forbruket av rødt kjøtt vil sannsynligvis gå ned. Det er da viktig at det er etablert 
ordninger som gjør at markedsbalansen opprettholdes. Overproduksjon er meget 
kostbart og lite bærekraftig for produsentene. Vi har siden 2015 hatt overproduksjon i 
sauenæringa.  
 
Klipt fra saksutredning til årsmøtet i Norges Bondelag: 
 
Det er alt i alt vanskelig å drive med produksjonsregulering på sau/lam med de 
virkemidlene som er innenfor Omsetningsrådets portefølje. Med utgangspunkt i høyt 
tilskuddsnivå i produksjonen av sau og lam er derfor utforming av jordbrukspolitikken av 
stor betydning for å hindre at det ikke stimuleres til nyetableringer i perioder med 
overskudd. 
 
Faglagene ble i jordbruksavtalen for 2018-2019 gitt anledning til å forsterke markeds-
regulators oppfordring om å gjennomføre produksjonsregulerende tiltak. Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan som de eneste organisasjonene 
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oppfordre produsentene til å følge markedsregulators råd, dersom markedsregulator har 
oppfordret produsentene til å gjennomføre produksjonsregulerende tiltak. Dette dreier 
seg om tiltak som ikke finansieres over omsetningsavgift og blir derfor ikke behandlet av 
Omsetningsrådet. 
  
Norges Bondelag har med dette som utgangspunkt opprettet et produsentråd svin (PRS) 
som skal tre i kraft når markedsregulator oppfordrer til redusert produksjon. Rådet skal 
holde løpende kontakt med norske svineprodusenter for å bidra til at de følger 
markedsregulators råd. Rådet har ingen økonomiske virkemidler e.l., men bidrar til økt 
oppslutning om frivillig produksjonstilpasning. Også innen småfenæringa har Nortura 
oppfordret til færre påsett og seinere utrangering.  
 
Et produsentråd sau kan derfor få i oppgave å bidra til at rådet får effekt ute hos 
bøndene. Med tanke på struktur og antall næringsdrivende er det vanskeligere å nå ut til 
sauenæringa, og det trengs en annen organisering av selve dugnaden for å størst mulig 
effekt. 
 
I dokumentet «Prioriterte saker for Norges Bondelag 2020/2021» står det følgende: 
Troms Bondelag fremma sak til årsmøte om situasjonen for sauenæringa. I vedtak på 
årsmøtet ble Norges Bondelag bedt om å etablere et produsentråd for sau. Dette skal 
tiltre når markedsregulator oppfordrer til redusert dyretall. 
 
Troms Bondelag håper og forventer at det jobbes aktivt med å finne løsninger som hever 
økonomien også på de mindre brukene. Det må være et minimum antall bønder for å 
opprettholde infrastrukturen i vårt område når det kommer til foredling, veterinær, 
servicepersonell med mer. Det er derfor viktig at ikke bare produksjonen, men også antall 
bruk opprettholdes i distriktene. 
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6.2.4 Klimaplanen og kalkulatoren 
 
Landbrukets Klimaplan ble overlevert til statsrådene i landbruks- og matdepartementet 
og klima- og miljødepartementet fredag 3. april 2020. Den viser hvordan 
landbruksnæringa vil følge opp klimaavtalen mellom regjeringa og 
jordbruksorganisasjonene. En hel næring står samlet om planen som viser hvordan 
landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021–2030. Planen 
har som mål å favne om alle landets bønder, uansett produksjon. Landbrukets klimaplan 
ble vedtatt i et representantskapsmøte i Norges Bondelag, og er en oppfølging av 
klimaavtalen mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringa som 
ble inngått i juni 2019.  
 
I 2016 ble prosjektet «Klimasmart Landbruk» etablert. Prosjektet eies av et samvirke med 
18 ulike organisasjoner og bedrifter i landbruket og har som mål å tilrettelegge for lavere 
klimaavtrykk fra norsk matproduksjon. 
Det er stor variasjon mellom gårdsbruk og en klimaløsning som passer for en gård 
fungerer ikke nødvendigvis for andre bruk. I tillegg er det mange klimatiltak på norske 
gårdsbruk som ikke registreres i dag.  
 
Klimasmart Landbruk har som formål å utvikle et nytt system og verktøy for å beregne 
klimaavtrykk og identifisere mulige forbedringer tilpasset hvert enkelt gårdsbruk, både 
med hensyn til produksjon, geografi og størrelse. Verktøyet skal være grunnlaget for 
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effektiv og målrettet beslutningsstøtte for å ta gode klimavalg tilpasset det enkelte 
gårdsbruk. Dette verktøyet, klimakalkulatoren, ble lansert i oktober, og skal beregne 
hvilke tiltak som lønner seg i klimasammenheng, på den enkelte gård.  
 
Klimakalkulatoren er unik i at den bruker bondens egne data, og beregner et detaljert 
klimaavtrykk fra gården. I første omgang blir kalkulatoren tilgjengelig for bønder som 
driver med melkeku, korn og gris. Men de andre produksjonene blir lansert i løpet av 
2021-2022. Landbrukets egen klimakalkulator er en norsk, teknologisk nyskaping. 
Sammen med klimarådgivning danner den et godt utgangspunkt for bondens klimaarbeid. 
Rådgivere i ulike samvirkebedrifter vil stå for kursing av bøndene i bruken av 
programmet, og sammen skal det resultere i løsninger som gagner både bonden og 
klimaet. Troms Bondelag har inngått et samarbeid med NLR Nord-Norge og TINE for 
kursing av våre medlemmer, og har mottatt økonomisk støtte til dette fra 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 
 

6.2.5 Nytt næringspolitisk program i Norges Bondelag 
 
Siden oktober 2019 har et utvalg av tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget arbeidet med 
næringspolitisk program (NPP) for perioden 2020-2024. Vår fylkesleder, Svein Olav 
Thomassen, har vært en del av dette utvalget, og gitt innspill på vinklinger som er 
gjeldende for nordnorsk landbruk og distriktene gjennom en ønsket styrking av 
kanaliseringspolitikken.  Les hele programmet her: Næringspolitisk program 2020-2024 
 
I arbeidet med programmet har utvalget prøvd å identifisere hva som vil være de viktigste 
sakene for Bondelaget de neste fire årene og kommet med forslag til løsninger. 
Dokumentet inneholder en oversikt over nye ambisjoner og satsinger i perioden frem mot 
2024.  
 
Troms Bondelag har orientert og diskutert næringspolitisk program i regionmøtene i 
januar, i tillegg har lokallagene og fylkesstyret fått muligheten til å gi innspill via 
questback, som en spørreundersøkelse. Fylkesstyret har i tillegg diskutert programmet på 
flere styremøter. Fylkesstyret i Troms Bondelag mener dokumentet er godt 
gjennomarbeidet og støtter de fire hovedtemaene i programmet, med de mål og tiltak 
som foreslås der. Troms bondelag mener økt matproduksjon på norske ressurser er et 
særdeles godt klimatiltak i motsetning til økt import av kjøtt, melk og grønnsaker. Som 
følge av sentralisering av produksjon reiser også norsk mat mye. Vi må ta grep og sørge 
for at lokal produsert mat ikke ligger på hjul mellom nord og sør og tilbake igjen.  
 
Hovedtemaene i programmet for Bondelagets politikk fram til 2024 er: 
Bærekraftig matproduksjon 
Med bærekraft mener Norges Bondelag at mat 
fra framtidas norske jordbruk skal produseres på en måte som ikke forringer ressursene, som 
ivaretar levedyktigheten til økosystemene vi alle lever av, og som bidrar til å redusere den globale 
oppvarmingen. Samtidig må produksjonen være økonomisk bærekraftig helt ut på det enkelte 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/13973088-1601480282/MMA/Dokumenter/N%C3%A6ringspolitisk%20program%202020%20-%202024.pdf
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gårdsbruk, og gi grunnlag for at bonden får inntektsmuligheter på linje med andre grupper i 
samfunnet 

 
Marked, verdiskaping og økonomiske vilkår 
Norges Bondelag arbeider for å styrke bondens posisjon i verdikjeden for mat. Da trengs sterke 
bondeeide samvirker, spesielt fordi dagligvaremarkedet er konsentrert om tre store prisfokuserte 
kjeder. En tilleggsstrategi er å videreutvikle og øke småskala videreforedling og direkte salg fra 
bondetil forbruker. 
 

Areal – landbruket skal bruke hele landet 
Norges Bondelag vil ha en bærekraftig bruk av landets jordbruksressurser, og vil derfor arbeide for 
å styrke arbeidsdelinga i norsk jordbruk og legge til rette for optimal utnyttelse av de enkelte 
arealene. Kanaliseringspolitikken for landbruket innebærer målretta bruk av de økonomiske 
virkemidlene og tiltak som gir levende produksjonsmiljø i alle deler av landet. En forutsetning er 
at landbruket har et godt og likeverdig tilbud over hele landet innen service, infrastruktur og 
tilgang til investeringskapital. 
 

Norsk matproduksjon i et klima i endring 
Landbruket har, som andre sektorer, et ansvar for å bidra til å løse klimakrisen. 
Klimagassutslippene fra næringa skal reduseres. Gjennom økt karbonlagring i skog og jord kan vi 
bidra til å fjerne karbon fra atmosfæren. For Norges Bondelag er det viktig at norske klimakutt 
bidrar til at de globale utslippene reduseres, og ikke fører til en økt avhengighet av knappe 
ressurser i andre land. Da er det avgjørende at vi utnytter mest mulig av våre egne ressurser, og at 
det skjer på en bærekraftig måte. Klimatiltak må ikke hindre matproduksjon som utnytter de 
naturgitte forutsetningene vi har, med store områder som kun egner seg til beite eller 
grasdyrking. Landbruket i Norge er fornybart og skaper store verdier i hele landet. Vi har derfor en 
viktig rolle å spille i den grønne omleggingen som må skje i norsk næringsliv 
 

Landbrukets samfunnsoppdrag 
Folk flest ønsker at landbruket bruker jord og beiter i inn- og utmark over hele landet til å 
produsere mat og til å skape verdier og arbeidsplasser. Vi skal produsere med god dyrevelferd og 
god plante405 og dyrehelse, med et så lite klimaavtrykk som mulig, og maten skal være trygg å 
spise. Disse målsettingene ligger til grunn for vårt samfunnsoppdrag, og det skal vi levere på. Det 
er en økende interesse for, og tydeligere meninger om, hvordan maten blir produsert. Samtidig 
som engasjementet øker, blir andelen av befolkningen med tilknytning til et gårdsbruk stadig 
mindre, og med det også kjennskapen til hvordan maten produseres. Dette setter krav til hvordan 
vi produserer maten og hvordan vi kommuniserer. 
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6.2.6 Rovvilt  
Bjørneangrep i Bardu 
 
Også dette året opplevde sauebøndene i Bardu bjørneangrep rett etter utslipp i utmarka. 
Laila Merethe Myrhaug var den som ble rammet denne gangen, og det viste seg at 
individene det var snakk om var en binne med unger, noe som gjorde saken enda verre. 
 

  
Bardu kommune søkte Miljødirektoratet om fellingstillatelse, alternativt å få flyttet 
bjørnene, men direktoratet avslo søknaden. Årsaken til det er fordi man ikke har nådd 
bestandsmålet for bjørn, og derfor ikke vil ta ut en binne med unger. Saken ble så anket til 
Klima- og miljødepartementet. I 2018 var det også store tap på grunn av bjørn i Bardu, da 
herjet den i flere besetninger, og I 2019 var samme bjørnen i Myrhaugs besetning. 

Saken ble fulgt tett i fra Bondelagets side, og anmodning om uttak av bjørnen ble sendt til 
statsministeren. Området sauene ble tatt i, er et prioritert beiteområde, og det ble gjort 
klart for både politikere og forvaltning om at man har en forventing om at rovviltforliket 
fra 2011 skal følges. Det er det nedfelt at dyr som gjør skade på beitedyr i prioriterte 
områder, skal tas ut raskt.  
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Saken fikk stor oppmerksomhet i media, og det ble arrangert et møte med 
statssekretærer fra LMD, KMD, Fylkesmennenes landbruksavdelinger i Troms og 
Finnmark, rovviltnemda i regionen, faglag med flere hjemme på gården til Laila Myrhaug.  
 
Søknad om felling ble ikke innvilget, og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn 
bestemte at det skulle innvilges en alternativ løsning – flytting. Dette mente alle parter 
ville bli dyrt og vanskelig å gjennomføre, og det ble derfor heller ingen resultater av dette 
vedtaket. Bjørnen ble ikke funnet, og flytting ikke gjennomført. Sauebonden har gitt opp 
næringa, og søkt omstillingsmidler.  
 
Kongeørnprosjekt 
I sammenheng med besøket hos Laila i Bardu, ble det også gjennomført et dialogmøte på 
rådhuset. Både forvaltning, landbruksnæringa og reindriftsnæringa var til stede, og flere 
tema ble diskutert. Blant annet ble det fremmet en manglende tillit fra næringa til 
forvaltninga, og situasjonen er i forverring. Færre og færre søker erstatning for tap av dyr 
til rovvilt, på grunn av prosessen av en omfattende søkeprosess, og det meldes også om 
at bøndene føler seg mistenkeliggjort for manglende tilsyn. At færre og færre søker blir 
tatt som en positiv sak av forvaltinga som mener a rovdyrtapene redusert, ikke at færre 
søker.  
Det har i flere år vært store problemer med tap av husdyr til kongeørn, og også havørna 
skaper problemer i beitenæringene. I 2016 vedtok Stortinget å gjennomføre et 
prøveprosjekt på forvaltning av kongeørn i Troms og på Fosenhalvøya i Trøndelag. 
Fire år senere er prosjektet fortsatt ikke startet i Troms.  
Sauenæringa har i enkelte områder hatt store utfordringer med rovdyrtap over mange år, 
og tillegg dårlig økonomi, og vi har derfor bedt om at det gjøres oppfølgende tiltak.  
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6.2.6 Sammenslåingsprosess med Finnmark Bondelag 
 
Det har vært gjennomført flere møter i prosessen mot et felles Bondelag i Troms og 
Finnmark.  Det er ulike alternativer som skal utredes og enes om når både når det gjelder 
styresammensetning og valgkomitèinstrukser.  

 
 

6.2.7 Utdanningsmesse i Harstad 
 
Troms Bondelag deltok sammen med Senja videregående skole på yrkesmesse for elever 
fra ungdomsskolene i Sør-Troms og omtrent 700 elever var innom. Ti ulike 
utdanningsprogram var representert, og flere 
representanter fra opplæringskontorene var på 
plass for å veilede elevene i forkant av sine 
skole/yrkesvalg. 
Både grønn og blå linje ved Senja videregående 
skole var presentert på sin stand.  Skolen har 
investert i nye traktorsimulatorer for å gi 
elevene tilbud om økt mengde kjøretrening 
under trygge forhold, og testing av dette 
var meget populært under messa.  



Troms Bondelag årsmelding 2020                                                                     18 
 

Traktorsimulatoren bidrar positivt til elevenes læring. Det er ikke alle som har kjørt 
traktor før de starter på utdanningen, og der gir simulatoren en trygg og riktig start, som i 
tillegg er morsom og utfordrende. 
 

6.2.8 Lammekongress Tromsø 
 
Lam 2020 ble arrangert av Nortura, i samarbeid med Norsk Sau og Geit og Norsk 
Landbruksrådgivning i Tromsø i starten av mars. Troms Bondelag var representert ved 
Svein Olav Thomassen, Jan Ottar Østring og Andreas Larsen. De hadde stand der verving 
sto i fokus, og prøve å opprette kontakt med sauebønder, som potensielle medlemmer.  
 

 
Det ble avholdt flere foredrag i løpet av arrangementet, med ulike temaer som fôring og 
grovfôrøkonomi, inn- og utmarksbeiting, fôring av søyer for høy tilvekst og elektronisk 
overvåking på utmarksbeite.  
 

6.2.9 Jordvern  
Jordvern handler om å sikre dagens befolkning, samt våre etterkommere, muligheten til å 
dyrke mat på egen jord. Jordvern er ingen særinteresse for bønder, men en samfunnssak. 
Når det kommer til saker om jordvern siste året, så har en konflikt om areal i Harstad 
kommune stått i fokus. Denne saken har rullert i flere år, men dessverre kan det nå se ut 
som slaget er tapt. Det har vært sendt flere brev til Harstad kommune, en utstrakt 
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korrespondanse med berørte grunneiere og flere avisinnlegg. Blant annet hadde vi et 
oppslag i Harstad Tidende 31. august:  
Bøndene trenger jorda til dyrking, mer enn Harstad trenger en ny golfbane i 
Sørvik/Halsebø 
 
Sørvik/Halsebø er et av kommunens kjerneområder for landbruk – arealer som er viktige 
for to av landbrukets sentrale samfunnsoppgaver – matproduksjon og opprettholdelse av 
jordbrukets kulturlandskap. Harstad kommune anbefaler selv at kjerneområdene har en 
viss størrelse og sammenheng, og vi hadde derfor forventet at det ikke skulle forekomme 
en oppsplitting av arealet på grunn av andre interesser for bruk av området. Hinnøy 
golfklubb har lagt ut følgende melding på sine nettsider: I 2020 vant vi en lang, lang 10 
års kamp for en myndighetsgodkjenning av et nytt 18-hulls golfanlegg i Sørvik/Halsebø! 
 
Så vi kan ikke annet enn å beklage at vi ikke nådde frem til Harstads representanter som 
vedtok å omdisponere fulldyrka jord i kommunens kjerneomåde for landbruk.  
 
Hålogalandsveien 
 
Troms Bondelag har også jobbet med den nye Hålogalandsveien, og med fokus på 
gjerdeproblematikk langs nye traseer. Det ble gjort en henvendelse til Statens vegvesen, 
og Bondelagets medlemmer kunne konstatere at tilbakemeldingen var positiv. 
Vegvesenet har gjennom høringsperioden av reguleringsplanen fått innspill fra grunneiere 
og bønder og mener de er kommet frem til gode og fornuftige løsninger. De redegjør 
følgende: "Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram i forbindelse med vilt- og 
beitedyr i drifts- og anleggsfasen. Programmet skal omfatte en vurdering av behovet for 
siktrydding, gjerder eller andre tiltak langs vegen for å unngå beitedyr eller vilt i 
veianlegget».  

 

6.2.10 Sommerkampanje #komhit 
Norges Bondelag organiserte en sommerkampanje, med utgangspunkt i at de fleste ville 
tilbringe ferien innenlands, og det var et ønske om å minne folk på om hvem som skaper 
kulturlandskapet. Norges Bondelag har minst 
et lokallag i alle landets kommuner, og har 
ba dem sette opp rammer som folk kunne ta 
bilder gjennom på billedskjønne steder. 
Rammene ble merket med #komhit, og 
bilder ble distribuert både på 
nettsider og sosiale medier. I Troms ble 
det satt opp rammer på flere steder; 
Sandtorgholmen, Rebbenesøya, Bardu, 
Målselv, Midt- Troms og Kvænangen. 
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7.0 Troms Utmarkslag 2020 

Troms Utmarkslag har i 2020 kun hatt ett styremøte, på grunn av covid. Utmarkslaget 
avholdt fysisk årsmøte i indre Troms 12.oktober.  
Utmarkslaget har svak økonomi og en må fremover jobbe med å se på muligheter for å 
bedre denne.  
Saker styret har jobbet med:  
 
Elgforvaltning i Troms:  
Årsmøte fikk besøk av Eivind Høstmark Borge fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, 
tema for innlegget var elgforvaltning i Troms. 
Det ble gitt en grundig gjennomgang av nye tellingsmetoder, status for elgbestand og 
uttak. Ulike problemstillinger ble reist i møte.  
 
Kommersiell bruk av utmarka:  
Det har dessverre vært lite møteaktivitet på grunn av smittesituasjonen, men 
sekretariatet har jobbet med problemstillinger rundt rein, elgforvaltning i Troms, 
kommersiell bruk av utmarken med hensyn til turisme. Covid satte en brå stopp for all 
turisme aktivitet og problemstillingene og henvendelsene har derfor vært færre enn 
tidligere år.  
 
Reindrift:  
Det har ved flere anledninger blir bedt om møte med reindriftsdirektør Sunna Pentha, det 
har ikke lykkes oss å få et eget møte med henne. Vi vet at reindriftskart skal oppdateres 
og at Statsforvalteren er ansvarlig for denne jobben. Jobben har fortsatt ut i 2021. 
 
Styret har frem til 12.oktober bestått av følgende:  
Leder, Øystein Iselvmo 
Øvrige styremedlemmer,  
Odd Johan Mowinkel,  
Hans Anton Salen, 
Torleif Brandskogsand  
 Mikael Kjeldsen 
 
Sekretær: Unni Hellebø Andreassen 
 
Styret har etter årsmøte 12. oktober bestått av følgende:  
Leder, Øystein Iselvmo 
Nestleder, Odd Johan Mowinkel 
Øvrige styremedlemmer,  
Anne Marie Bakken 
Hans Anton Salen 
Vara til styret 
Eivind Aronsen 
Randi Hokland 
Hans Arnulf Haug 
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Arbeidsplan vedtatt på årsmøte for Troms Utmarkslag 2020 og vår 2021.  

- Seminar om elgforvaltning i Troms, elgtelling i hele fylket 
- Kommersiell bruk av utmarka med hensyn til turisme 
- Reindrift  
- Utmarksrettigheter.  
- Oppsynskurs- jakt/fiske i april/mai. 
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Fylke/lag Navn E-post Telefon Mobil 

Andersdal og Ramfjord 

Bondelag 
Ranveig Kaino ranveigkaino@gmail.com 

 
90730788 

Balsfjord Bondelag Arild Heim gardheim@online.no 77724513 91374044 

Bardu Bondelag Rune Håkstad rune@dolafjos.no  

 
91688522 

Dyrøy Og Salangen Bondelag Erling Bratsberg erlingbratsberg@hotmail.com 

 
91866465 

Grytøy Bondelag Jan-Olav Angell janolavangell@hotmail.com 

 
91322315 

Ibestad Bondelag Einar Johan Dons e.j.dons@online.no 97640360 97640360 

Kvaløya Bondelag Asgeir Slåttnes slattnesgard@gmail.com 77696077 90593465 

Kvæfjord Bondelag Randi Hokland randihokland@gmail.com 

 
41565197 

Kvænangen Bondelag Harald Kaasen Jr. kvhkaasj@online.no 

 
95214650 

Kåfjord Bondelag Katarina Niva ittak@hotmail.com 

 
90683891 

Lavangen Bondelag Bernhardt Halvorsen bernbygg@lavangen.net  

 
91660741 

8. 0 Lokallagsledere Troms Bondelag 

mailto:ranveigkaino@gmail.com
mailto:gardheim@online.no
mailto:rune@dolafjos.no
mailto:erlingbratsberg@hotmail.com
mailto:janolavangell@hotmail.com
mailto:e.j.dons@online.no
mailto:slattnesgard@gmail.com
mailto:randihokland@gmail.com
mailto:kvhkaasj@online.no
mailto:ittak@hotmail.com
mailto:bernbygg@lavangen.net


Troms Bondelag årsmelding 2020                                                                     24 
 

Fylke/lag Navn E-post Telefon Mobil 

Lyngen Bondelag 
Bjarne Johan Egil 

Leonhardsen 
bjarne@russelv.no  77713108 97659203 

Midt-Troms Bondelag Ann-Kristin L. Mortensen amortensen1@outlook.com 77835809 90696695 

Målselv Bondelag Yvonne Capstick yvonne_asplund@hotmail.com 

 
91322201 

Nordreisa Bondelag Jan-Harald Tørfoss ja-ht@online.no 77767452 90834106 

Ringvassøy Bondelag Magne Johansen 
  

99365754 

Selnes Bondelag Inge Skensved Thorwarth thorwart@online.no 

 
90916575 

Skånland Og Gratangen 

Bondelag 

Hans-Emil Bensnes 

Torbergsen 
hebt8691@gmail.com 

  

Storfjord Bondelag Atle Aronsen atle.aronsen@storfjord.net  77714794 91646687 

Tromsøysund Bondelag Ellinor Sanden Jensen ellinor.s.jensen@gmail.com 

 
41500057 

Trondenes Bondelag Monica Storå stallcjm@yahoo.no 

 
93492960 

Østre Ullsfjord Bondelag Peter F Lakselvnes lakselvnes@gmail.com 

 
95220143 

8. 0 Lokallagsledere Troms Bondelag 
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Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett 

2 020 2 020 2 019 2 021

Salgsinntekter -15 200 -432 900 417 700 -30 012 -28 900

Andre inntekter -1 040 519 -617 000 -423 519 -1 068 070 -1 031 000

Sum inntekter -1 055 719 -1 049 900 -5 819 -1 098 082 -1 059 900

Godtgjørelser 385 418 568 000 -182 582 452 057 579 020

Reisekostnader 52 516 223 500 -170 984 131 292 449 500

Møtekostnader 90 378 292 000 -201 623 203 717 251 000

Andre kostnader 46 721 0 46 721 90 233 102 000

Sum kostnader 575 032 1 083 500 -508 468 877 299 1 381 520

Driftsresultat -480 687 33 600 -514 287 -220 783 321 620

Finansresultat -23 447 -24 000 553 -20 835 -24 000

Resultat -504 134 9 600 -513 734 -241 618 297 620

Regnskap 2020/Budsjett 2021

9.0 Regnskap 
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10.0 Nordnorsk landbruksråd 

 
Nordnorsk Landbruksråd har til formål, gjennom koordinering og samarbeid mellom 
landbrukets organisasjoner i landsdelen, å fremme nordnorsk landbruk sine interesser og 
arbeid for ei positiv utvikling av landbruket i landsdelen. Rådet skal spesielt ta opp 
relevante næringspolitiske saker både for primærlandbruket og landbruksindustrien i 
landsdelen. 
 
Det har vært gjennomført 1 fysisk møte i AU, dette ble avholdt i Tromsø. Så ble 
situasjonen slik at det ble kun digitale møter som var gjennomførbart, og dette ble en ny 
situasjon for alle å jobbe i. Det ble avhold 8 digitale møter, og i tillegg fikk vi gjennomført 
et prosjektmøte som delvis ble digitalt, mens halvparten av gruppa møttes i Harstad.  
 
Årssamling ble gjennomført i juni, og Anders Johansen gikk av som leder for rådet og Ståle 
Nordmo som nestleder. Inn kom Tone Rubach fra Nortura som leder og Svein Olav 
Thomassen fra Bondelaget som nestleder. Else-Margrete Ballo fra FK fortsatte i sin 
posisjon som medlem av AU, mens Småbrukarlagets representanter ønsker å dele sin 
plass mellom Birger Bull og Astrid Tove Olsen. Einar Åbergsjord kom inn som ny 
representant for TINE.  
 
Det ble søkt 2 prosjekter på Arktiske midler våren 2020, og vi fikk innvilget det ene, 
«Forprosjekt Stolt Arktisk Bonde» med et budsjett på 225 000 kroner. Tove Berre og 
Oddny Asbøl leder prosjektarbeidet, mens AU er referansegruppe.  
 
Årssamlinga vedtok en veiledende arbeidsplan som skal være retningsgivende for 
arbeidet i Nordnorsk Landbruksråd. Det var enighet om at denne kunne justeres 
underveis dersom det var nødvendig.  

a. Oppfølging av prosjekter og FoU-arbeid 
b. Møte med politikere og næringsorganisasjoner for presentasjon av 

verdiskaping knyttet til Nordnorsk landbruk – rapport fra NIBIO 
c. Møte med medlemmer i valgkomitèer i faglag og Samvirke 
d. Rekrutteringsarbeid 
e. Tenkeloft/FoU-seminar 
f. Oppfølging av økonomien i Norsk Landbrukssamvirke  
g. BGINN – samarbeid om blågrønt arrangement på Tjøtta høst 2020 
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Møte med Arktisk fagsenter for sau 
I forbindelse med vårt AU-møte i Tromsø på vårparten, hadde vi også et møte med AKS 
som ønsket å presentere sin virksomhet. Styreleder Eirik Jensen var til stede og ga en 
grundig utredning om AKS, og deres ønsker om samarbeid angående kompetanse i 
sauenæringa.  

 
Verdiskapingsrapporten 
ble presentert i flere forum, og fikk pressedekning i noen lokale aviser. I tillegg hadde 
både Troms og Finnmark Bondelag, samt Nordland Bondelag en intensjon om å 
presentere verdiskapinga til bøndene i alle kommuner i nord, via egne nettsider med 
presentasjoner av gårdbruk og familiene som driftet. Det ble gjennomført til en viss grad.  
 

• Digitalt møte med Fylkestinget i Troms og Finnmark 6. oktober 
Fylkestinget i Troms og Finnmark hadde en digital samling for sine delegater, og 
Nordnorsk Landbruksråd fikk muligheten til å presentere rapporten «Verdiskaping og 
sysselsetting i landbruk og landbruksbasert næring i Nord-Norge», basert på tall fra 2018. 
Rapporten ble utarbeidet av NIBIO med samarbeidspartnere, på oppdrag fra Nordnorsk 
Landbruksråd og finansiert av Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Tone Rubach presenterte hovedinnholdet i rapporten som viser viktigheten av 
landbruket og verdiskapingen i distriktene. Men det ble også pekt på noen utfordringer 
som dessverre truer distriktsnæringer og verdiskapingen.  

• Digitalt møte med næringskomiteen i Nordland Fylkeskommune 8. desember 
Også i dette møtet var det rapporten om verdiskaping som var i fokus, og hvor viktig det 
er å bevare landbruket med dets ringvirkninger i distriktene.  

 

Samhandlingsprosjekt 
Det har vært gjennomført flere møter for avklaringer om innhold i dette prosjektet, 
underveis. Det har vært en kongstanke å få på plass en digtal møteplass, nå som tidene er 
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endret og den digitale kompetansen er økt både hos rådgivere og bønder. Hittil har det 
vært veldig stor pågang av kompetansetilbud, slik at de å nå gjennom i havet av 
webinarer har ikke blitt prioritert. Men det er stor interesse for å få en kalender til å 
fungere, og en webdesigner har vært inkludert i arbeidet for å finne en løsning som kan 
gjøre dette uten involvering av human innsats. Men dessverre kan det se ut til art det her 
må være en person som har «handa på rattet», og ringer rundt og etterspør om 
aktiviteter. Det sjekkes videre om det er mulig å få til en «Retriver-løsning», som gjør at 
man kan får automatisk innhentet aktivitet og tilsendt på epost til en gitt adresse.  
 
Blågrønt samarbeid 

Astrid Tove Olsen har deltatt som representant for Nordnorsk Landbruksråd i forum som 
omhandler blågrønt samarbeid og utvikling av ny kunnskap i skjæringspunktet mellom 
land og hav. I oktober arrangerte NIBIO et blågrønt digitalt seminar som Nordnorsk 
Landbruksråd var medarrangør på, i form av økonomisk støtte. Astrid har deltatt på 
idèmyldringer rundt nye prosjekter og fokuset fremover er få på utnyttet 
sirkulærøkonomien og sidestrømmer frå blå sektor, som har en annen økonomi enn de 
grønne næringene. Fokuset fra landbrukets side er at kretsløpet må være rent, og tiltak 
må ikke bidra til forurensning i landbruket. Råstoff og ressurser som kan brukes til 
menneskemat direkte må ikke gå veien om husdyr- eller fiskemage og at 
helseperspektivet må være overordna meg god jordhelse, dyrehelse og menneskehelse i 
et globalt perspektiv.  
 
Alternative dreneringsmåter for myr – prosjektstøtte 
Nordnorsk Landbruksråd ble forspurt av NIBIO Furuneset ved forsker Samson Øpstad om 
en økonomisk støtte til prosjektet, og det ble vedtatt at Nordnorsk Landbruksråd ønsket å 
støtte dette prosjektet. Målet er å bidra til å dekke opp kunnskapsmangelen i 
klimadebatten angående utslipp ved dyrking på myr. Det bevilges derfor 25 000 per år, i 
fire år, til sammen 100 000,- til dette prosjektet.  
 
Brev til konsernstyret om Felleskjøpets fabrikk på Bergneset 
Arbeidsutvalget i Nordnorsk Landbruksråd sendte brev til konsernstyret i Felleskjøpet 
etter en forespørsel fra FK regionalt og lokale faglag. De så med  bekymring på trusselen 
om nedleggelse av kraftfôrfabrikken i Balsfjord, og sendte derfor henvendelsen til styret i 
Felleskjøpet Agri med en anmodning om at dette må unngås. Nordnorsk Landbruksråd 
var, og er, bekymret for utvikling og sentralisering i Samvirkebedriftene, og mener at 
deres tilstedeværelse med fabrikker, anlegg og ansatte i distriktene er meget viktig for å 
ivareta medlemsmassen og dermed også samvirkeprinsippene.  
 
Kongeørnprosjekt – brev sendt til Stortinget 
Nordnorsk Landbruksråd er bekymret for beitenætingas tap til ørn i vårt område, og 
ønsket derfor å gjøre en henvendelse til Stortinget for å etterlyse tiltak. 
I 2016 vedtok Stortinget å gjennomføre et prøveprosjekt på forvaltning av kongeørn i  
Troms og på Fosenhalvøya i Trøndelag. 
Fire år senere er prosjektet fortsatt ikke startet i Troms. 
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Prosjektet har blitt delt opp, slik at det forskes på kongeørnas påvirkning på sau/lam på Fosen.I 
tillegg har NINA fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å starte tilsvarende forskning på ørn/rein i 
Troms. I løpet av denne perioden har det ikke skjedd noe i Troms. 
 
Vi erfarer at reindrifta ikke ønsker å være med i prosjektet. Nordnorsk Landbruksråd mener at da 
må en se seg om etter andre områder/brukere med småfe som ønsker å være med, for å få 
prosessen i gang igjen. 
Nordnorsk landbruksråd er bekymret for den manglende oppfølginga av stortingsvedtaket fra 
2016, og vi ber om hjelp til å få i gang et prøveprosjekt etter den opprinnelige intensjonen, og det 
må inneholde tiltak som skadefelling. 
Sauenæringa har i enkelte områder hatt store utfordringer med rovdyrtap over mange år, og 
tillegg dårlig økonomi, og vi ber derfor om at det gjøres tiltak. Landbruket, her representert ved 
sauenæringa, skaper verdier og ringvirkninger i lokalsamfunnene i distriktene, de bidrar til 
kulturlandskap og biomangfold – dette må verdsettes! 
Nordnorsk landbruksråd mener at prosjektet må organiseres på følgende måte:  
1. Det må forskes på kongeørna som skadegjører på både sau og rein i Troms. 
Bestillinga fra Stortinget gjaldt tiltak for å redusere dødelighet for begge 
dyrearter, samt forskning på sammenhengen mellom angrep på sau og på rein. 
2. Det må åpnes for en prøveordning med forvaltning av kongeørna, slik at felling av 
enkeltindivid som tar beitedyr tillates. 
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11.0 Troms Bygdekvinnelag                             

 

   
Lederen i Troms Bygdekvinnelag mottok blomster, fra Bondelagets representant, 
Randi Hokland på årsmøtet.  
 
Årsmøte på Filmcamp, Øverbygd i Målselv fredag og lørdag 1.-2.februar 2020 
I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det faglig program. Åpning av årsmøtet var ved 
leder Lena Foshaug og ordfører Bengt Magne Luneng i Målselv ønsket velkommen til 
kommunen. Faglige tema var psykisk helse og trivsel i bygda. 
NBK var representert ved Bente Kjile Pettersen som hadde en orientering om de viktigste 
sakene som organisasjonen er engasjert i. 
Det var tradisjonelt loddsalg med premier fra lokallagene, styret og sponsorpremier fra 
TINE, Nortura, Fagerlidal gartneri, Coop Extra med flere. Filmcamp sponset også 
møtelokaler til årsmøtet. 
 
 
Styret har vært sammensatt slik: 
 
Leder   Lena Foshaug  90698714 Sørdalen bygdekvinnelag 
 
Nestleder Helene Foshaug 48143928 Målselv bygdekvinnelag 
 
Styremedlem Tove Larsen  90107754 Trondenes bygdekvinnelag 
 
Kasserer Mona Brattli  95872216 Salangsdalen bygdekvinnelag 
 
Sekretær Hanne Storteig 90113767 Målselv bygdekvinnelag 
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Troms Bondelag   Randi Hokland 41565197 Kvæfjord Bondelag 
 
1.vara  Ingrid Hokland   Sørvik Bygdekvinnelag  
2.vara  Eli Wiik Eidissen   Kvæfjord Bygdekvinnelag 
3.vara  Dagfrid Killengren   Trondenes Bygdekvinnelag 
 
Det ble endringer i styresammensetningen en tid etter årsmøtet og konstituering av 
styret: Mona Brattli ønsket å trekke seg og derfor har Ingrid Hokland rykket opp fra 1.vara 
plass til fast plass i styret. Helene Foshaug har fungert som kasserer. Troms Distriktslag 
har 2 støttemedlemmer. 
 

 
På tur til fysisk styremøte i august, og utsikten mens vi hadde styremøte hos Randi 
Hokland. 
 
Lokallagene 
Fram til i dag har vi vært 6 lokallag: Sørvik 9, Kvæfjord 15 medl, Trondenes 19 medl, 
Salangsdalen 10 medl, Sørdalen 35 medl og Målselv 24 medl. 
Sørvik har lagt ned sitt lag under høsten 2020. Vi håper at nye og gamle medlemmer tar 
kontakt med lokallag i nærheten som blir kjempeglad for å få nye medlemmer. 
I tiden fra lokallagenes årsmøter i oktober 2019 til nedstengingen 12.mars, hadde lagene 
normal aktivitet, mens det ble begrenset med aktiviteter etter dette.  
 
I denne tiden ble det viktig å finne noen møteplasser for gjennomføring av trygge 
aktiviteter. Treff ute rundt bålplassen med byggrynssuppe, strikkekafe, BRUK HELE DYRET 
- kursaktivitet i partering av lam, matlaging på skole sammen med elevene - lammegryte 
og lammepølser, kurs for barn med flatbrød ol og silderetter for voksne, adventsmøter i 
Trondenes, basar på grendehuset til Sørdalen og julemesse i Bygdestua.  
Lokale bedrifter/ grundere har presentert seg på medlemsmøter, markering av den 
internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner, kursrekke i prosjektet 
KvinnerUT - mestring og kompetanse, gåturer. Både Målselv og Kvæfjord fikk inn 
leserinnlegg, i forbindelse med verdens matvaredag og eller kampanjen fra NBK Bruk 
heile dyret. Kvæfjord hadde også kurs om restemat.  
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Mini julemarked i Bygdestua Foto: Tove Annie Langbach Nybrott 
 

    
Kurs i partering av lam og produksjon av lammegryte fra aksjonen Bruk hele dyret 
Foto: Torbjørn Kosmo 
 

 
“Bygdekvinneuka” i august, Bål, byggrynssuppe og gåturer. 
Styresaker 

https://www.facebook.com/tove.nybrott?__tn__=-UC*F
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Det har vært gjennomført 9 styremøter, 4 fysiske og 5 digitale møter. 21 ulike saker har 
vært behandlet.   
I forbindelse med forberedelser og planlegging av årsmøtet, har vi hatt flere digitale 
arbeidsmøter i mindre grupper. Styret har fortsatt vært opptatt av å etablere strukturer 
og rutiner for drift av organisasjonen. I år er derfor regnskapet lagt på samme plattform 
som e-postene og dokumentene.. Alle i styret har innsyn i dette fortløpende. Vi bruker 
også Messenger for kortere beskjeder og innspill som alle kan følge med på. I mange 
digitale møter denne høsten, har vi benyttet Zoom. Brønnøysundregisteret er oppdatert 
med rett kontaktinfo og dokument fra årsmøtet. 
 
Leder og nestleder har deltatt på flere distriktsleder samlinger og kortere møter digitalt. I 
tillegg ble NBK Landsmøte gjennomført som et digitalt møte over 2 dager. Fylkeslaget har 
nå blitt distriktslag etter vedtak på Landsmøtet. 
 
I tillegg er TBK ved Hanne representert i Troms bondelag sitt styre. Det har vært mange 
møter. 
 
Styret har søkt om prosjektmidler fra NBK i forbindelse med Kvinner ut og fått støtte på 
10.000 kroner. Det er også søkt om prosjektmidler hos Sparebankstiftelsen, men der har 
vi fått avslag. Styret er i gang med  å søke om midler fra NBK i forbindelse med 
Tradisjonsmatskolen hvor vi kan oppnå en innvilging av kr 15000. 
 
Styret har vært i dialog med Tana bygdekvinnelag, og jobber for å opprette en stabil 
kontakt. Leder har også vært på digitalt møte med vår kontakt fra NBK styret, fylkesleder i 
Nordland og distriktskontakt for Finnmark (lokallagsleder for Tana bygdekvinnelag).   
 
Styret oppfordret lokallagene til aktiviteter i forbindelse med NBK sine 
prosjekter;  Bygdekvinneuka,  
Verdens matvaredag  
Aksjonen “Bruk hele dyret” 
Noen av resultatene vises på bildene.  
 
Etterarbeid etter årsmøtet for 2019. 
Styret sendte ut ønsker til lokallagene om å få delta på lokale arrangementer. 
Styret har også bedt om å få tilsendt årsmøteprotokoll fra lokallagene. 
 
70 års jubileum 
I forbindelse med 70 årsjubileet for fylkeslaget ble det satt ned ei arbeidsgruppe med 
Hanne og Lena fra styret, og Jorunn K Olsen og Bente Kjile Pettersen fra Trondenes. Det 
har vært gjennomført to planleggingsmøter. Gruppa sammen med styret har valgt å 
utsette arrangementet til 2021, fordi vi ønsker oss ei skikkelig markering hvor vi kan 
invitere gamle og nye medlemmer i tillegg til gjester, til en ordentlig markering.  
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MELD DEG INN 
Kontakt troms@bondelaget.no for mer info 
Eller besøk www.bondelaget.no for mer info 
 

http://www.bondelaget.no/

