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Program

Layout og produksjon: Hilja Birgitte Holden. Trykk: Lura Trykkeri.

                     for årsmøtet
i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
Victoria Hotell, Stavanger 

LØRDAG 11. MARS
10.30 – 12.00  Ankomst, lunsj, innsjekking 

og registrering.
12.00 – 12.45   Opprop. 

Godkjenning av innkalling 
og saksliste. 
Val av møteleiarar, 
sekretærar og redaksjons-
nemnd. 
Val av to til å skrive under 
protokollen. 
Innkomne forslag. 
Årsmøtetale ved fylkesleiar 
Nils S. Melbøe.

12.45 – 16.00  Landbrukspolitisk møte. 
Tema: Familiejordbruk eller 
industri? Utvikling i norsk 
og internasjonalt landbruk. 
Kva er målet for norsk 
landbrukspolitikk?  
Professor Dag Jørund Løn-
ning, rektor Høgskulen for 
landbruk og bygdeutvikling 
i Rogaland. 
Stortingsrepresentant og 
2. nestleiar for Krf,  Olaug 
Bollestad. 
Stortingskandidat for SV 
og LO sekretær,  Solfrid 
Lerbrekk. 
Elin Bergerud, styremedlem 
i NBS.

16.00 – 16.30  Kaffepause med litt å bite i.
16.30 – 18.00  Årsmelding, regnskap, 

budsjett og arbeidsplan. 
Valg ved Arnold Helland, 
leiar av valgkomiteen.

19.30  Middag og sosialt samvær. 
Lotteri.

08.00 – 09.00 Frokost.
09.00 – 13.00  Innovasjon Norge ved råd-

giver Jøran O. Johansen. 
Gjensidigeavtalen ved 
representant fra Gjensidige 
Torbjørn Norland. 
Stortingsmelding 11 og 
Tine ved Askild Eggebø. 
Foran jordbruksforhandlin-
gene ved Elin Bergerud,  
NBS. 
TISA og TTIP ved Leiv 
Olsen, leiar i Nei til EU. 
Studietur til Sveits ved 
Torbjørn Norland, RBS. 
Det avsettes 30 min. til 
hver programpost, samt 
korte pauser.

13.00 – 13.30  Avslutning av årsmøte, 
behandling av uttalelser 
mv.

13.30 Lunsj/hjemreise.
  

 
Det må takast forbehold om tidsplan
og eventuelle innleiarar.
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SØNDAG 12. MARS



Regionkontakter
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T. HOLAND 
MASKIN A.S
Graving 
Transport
Sprengning
Salg av singel og grus

Ytre Torvhusv. 8 – 4370 Egersund
Telefon 51 46 57 00 – Fax: 51 46 57 01

Kristen: 951 51 511
Terje: 951 25 000
David: 951 51 510

E-post: th@thmaskin.no
Hjemmeside: www.thmaskin.no

DALANE
Tormod Omdal, Åsen 101,
4387 Bjerkreim
tlf: 996 31 652
epost: torm-omd@online.no
(Eigersund og Bjerkreim)

ØYANE 
Torbjørn Norland,
Norlandsveien 29, 4120 Tau
tlf: 51 74 53 05, mobil: 970 35 255 
epost: tonorlan@online.no
(Forsand, Strand, Finnøy og Ombo)

RYFYLKE
Stig Arild Helgesen, Nesveien 106, 
5567 Skjoldastraumen,
tlf: 481 56 697
epost: sahelgesen@gmail.com

JÆREN
John Olav Stangeland,
Brathetlandsvn. 164, 4308 Sandnes
Tlf: 413 20 627
epost: joningrid@yahoo.no
(Randaberg, Jæren,
Sandnes/ Gjesdal)

HAUGALANDET
Geir Aksdal,
Vågavegen 74,
5561 Bokn
Tlf: 909 54 910 / 52 74 86 35
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RANDABERG
Arnfinn Askvik, Vistvikvn. 10,
4070 Randaberg. Tlf: 402 20 942

STRAND OG FORSAND 
Trond Norland, Nordlandsvegen 142, 
4130 Hjelmeland. Tlf: 906 92 674, 
epost: tonorlan@hotmail.com

HJELMELAND
Egil Ulvestad, Tutlandsvegen 142, 
4130 Hjelmeland. Tlf: 51 75 06 31, 
epost: eulves@online.no

SULDAL
Ole Johan Østebø, Vormestrand,
4235 Hebnes. Tlf: 52 79 46 93

FINNØY 
Harald Wiig Bjørn-Nielsen, 4168 Byre, 
Tlf: 51 71 09 72
epost: harald@skansen-urtehage.no

OMBO
Arnfinn Olsen, Helgaland, 4187 Ombo. 
Tlf: 51 75 17 30, mobil: 950 82 850

VINDAFJORD
Jørgen Dalaker, Haukelivegen,
5580 Ølen. Tlf: 53 76 86 16

INDRE RYFYLKE
Svein Ramsnes, Hovland,
4208 Saudasjøen.Tlf: 473 97 796

SANDNES
Morten Oseland, Noredalen 63,
4308 Sandnes, Tlf: 51 67 22 64, 
epost: mortenoseland@hotmail.com

JÆREN
Tom Ove Øksnevad,
Øksnevadvegen 160,
4353 Klepp stasjon, tlf: 901 95 894 
epost: tomove@malmorstad.no

EGERSUND
Svein Narve Veshovda,
Veshovdaveien 139, 4372 Egersund, 
tlf: 51 49 16 87, mobil: 913 12 164, 
epost: svein.narve.veshovda@dabb.no

BJERKREIM
Arnold Helland, Helland,
4387 Bjerkreim, tlf: 51 45 02 62 mo-
bil: 414 37 743
epost: arhellan@online.no

TYSVÆR OG BOKN
Stig Arild Helgesen, Nesveien 106, 
5567 Skjoldastraumen,
tlf: 481 56 697
epost: sahelgesen@gmail.com

NEDSTRAND
Jakob Helle, Helle Nedre,
5560 Nedstrand. Tlf: 52 77 84 80, 
mobil: 992 38 136

KARMØY
Jarle Haaland, Visnesvegen 15,
4262 Avaldsnes,
mobil: 992 32 399 / 481 75 122 
epost: jhaaland@haugnett.no

Lokallagsleiarar 
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Nyhet: Gjødselmiksing 
med ekstrem effekt!
Propell ombygget til sving som dekker 90%
til begge sider. Kommer til der andre må gi tapt!
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Tlf 920 29 479     oslandmaskin@gmail.com

Har også følgende utstyr:
- Hevdekjøring med 10.000 liter
  vakumvogn med kanon 
- Pløying 4-skjærs vendeplog
- Steinhenterrake og henter i ett
  arbeidsbredde 5,2 meter

- Steinrive arbeidsbredde 4 meter 
- Slåmaskin 3 meter
- Samlerive 9 meter
- Balletransport
- Massekjøring
- Graving/grøfting

OSLAND MASKIN
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FeedBelt
•  Robust og solid

•  Kan kjøres på 1-fas

•  Manuelt eller helautomatisk

•  Takler langt gras

•  Opp til 6m opphengsavstand

•  For storfe og sau/småfe

•  Tilpasses de fleste forhold

•  Mulighet for flere fyllekilder

•  NORSKPRODUSERT

•  Markedets mest komplette løsning

«TKS FeedBelt er en unik 
videreføring av det velkjente og 
solide bandforingskonseptet, 
men med mulighet for automa-
tisering og betjening av de fleste 
typer besetninger, med både 
grovfor og kraftfortildeling»

www.tks-as.no
Ta kontakt med din forhandler idag

EasyFeed

• Touch display i farger

• 12 starttider pr. gruppe

• 10 grupper med individuell fôrmengde

• Automatisk fôring av grovfôr / kraftfôr

• To fyllekilder, en grovfôr, en kraftfôr

“TKS EasyFeed er en helt ny 
automatisk utforingsløsning 
for både storfe og småfe. Den 
er tilpasset og forenklet slik 
at den vil kunne passe for de 
fleste vanlige besetningstyper 
og størrelser i Norge. Det er en 
av de aller rimeligste metodene 
for å autmatisere föringslinjen. 
Robust og velprøvd teknologi.
Tilpasses i eksisterende fjøs, 
ved ombyggninger og i nybygg. 
Velges av både sauebønder og 
storfebønder.”

Et meget gunstig alternativ for å 
kutte ut kjøretid og driftskostnad-
er med en kompaktlaster.

• Kan hente fôr fra rundballemagasin, 

FeedMixer eller FeedHopper Junior

• Kan ha sideutmater og børster

• Veggmontert/håndholdt display

• Enkel og oversiktelig meny

• NORSKPRODUSERT

NYHET !

AGRI



8

Styret i RBS 2016
LEIAR  
Nils Melbøe,
Kyllesveien 59, 4308 
Sandnes.
Tlf. 916 68 840
epost: ns-planter@online.no 

NESTLEIAR 
Torbjørn Norland,
Norlansvegen 29,
4120 Tau.
Tlf:51 74 53 05
mobil: 970 35 255
epost: tonorlan@online.no 

STYREMEDLEMMAR 
Ingvild Sønstabø,
Nesvegen 106,
5567 Skjoldastraumen.
Tlf: 92 04 67 40
epost: isoensta@online.no 

Jon Olav  Stangeland, 
Brathetlandsveien 164,
4308 Sandnes.
Tlf: 41 32 06 27
epost: joningrid@yahoo.no

Lise Brunborg,
Ryfylkegata 13,
4014 Stavanger
tlf: 920 48 114
epost: lise.brunborg@
gmail.com

Svein Magne Skadsem, 
Kvernelandsveien 94,
4323 Sandnes
tlf: 51 62 81 07
mobil: 911 35 558
epost: svenmagne@live.no

Geir Aksdal,
Vågavegen 74,
5561 Bokn
Tlf: 909 54 910 /
52 74 86 35

1.VARA
Tormod Omdahl,
Åsen 101, 4387 Bjerkreim
tlf: 996 31 652
epost: torm-omd@
online.no 

2. VARA
Sophie Eckhoff
Gjermestad,
Gjermestadveien 60, 
4375 Hellvik
tlf: 51 49 67 11
epost: post@gjermestad.no

3. VARA 
Lena Sofie Time Lundberg, 
Bratthetland 83,
4139 Fister. Tlf 928 26 522

FYLKESSEKTRETÆR
Lise Brunborg,
Ryfylkegata 13,
4014 Stavanger
tlf: 920 48 114
epost: lise.brunborg@
gmail.com

Medlemmer
i styrer, utvalg
og komiteer
Representantskapet i 
NBS: Nils S. Melbøe.
Rogaland landbruks-
selskap: Nils S. Melbøe.
Styringsgruppe for rov-
viltforvaltning i Roga-
land: Stig Helgesen. 
Etterutdanningsutvalg 
EDL i Rogaland: Arnfinn 
Olsen,
vara: Torbjørn Norland.
Styret for Agrovisjon: 
Torbjørn Norland.
Prosjektgruppa for Re-
gionalt Miljøprogram: 
Nils S. Melbøe.
Ressursgruppa for 
Handlingsplan for 
Økologisk landbruk i 
Rogaland: Lise Brunborg.
Fylkeskontakt for land-

brukets HMS-tjeneste: 
Sven Magne Skadsem.
Verneplan for Fraf-
jordheiene: Jan Sigve 
Schelbred.
Aksjon Jærvassdrag: 
Nils S. Melbøe,
vara: Morten Oseland.
Styringsgruppe for re-
gionalt miljøprogram: 
Torbjørn Norland,
vara: Nils S. Melbøe.
Samarbeidsutvalget 
RBS/gjensidige Nor 
Rogaland: Nils S. Melbøe 
og Lise Brunborg.
Styremedlem NBS: Tor-
bjørn Norland.
Grøntutvalget i NBS: 
Harald Wiig Bjørn-Nielsen.
Rogaland landbruks-
selskap: Nils S. Melbøe.
Forhandlingsutvalget 
NBS: Torbjørn Norland.



Kjære medlem!

I 2016 fekk me ein jordbruks-
avtale som stort sett var tufta på 
avtalen frå 2014, som eit samla 
jordbruk og store deler av be-
folkninga i Norge reagerte svært 
negativt på. Stor baluba frå oss 
bønder med over 5000 i protesttog 
i Oslo, og ikkje minst stort politisk 
engangement på Stortinget. Dei 2 
siste åra har Staten inngått avtale 
med den eine av forhandlingsmot-
partane. 

Som vanleg var det berre Lund-
teigen, SV og MGD som stemte i 
mot avtalen, slik den vart ved-
teken. Dette skal dei ha ros for!

Hovudinnvendinga mot avtalen i 
2014, var de dramatiske omforde-
lingane frå familiebruk til nokre 
få store enkeltbruk. Ingenting av 
dette blei endra i 2015 og 2016, 
der Bonde og Småbrukarlaget 
valde å bryte forhandlingane. 
Spesielt var det ille at sauehaldet 
vart ribba for 470 millionar kr, ved 
omlegginga av utbetalingane av 
det sokalla lammetilskotet. Her 
vart det fremma andre måtar å 
gjere det på, men til ingen nytte 
for oss bønder.
Med til historia høyrar og at både 
AP og Sp støtta den framforhandla 
avtalen i Stortinget, sjølv om dei 
seier at utviklinga i jordbruket går 
i feil retning.

Det er skuffande at Bondelaget 
kunne, la oss seie «konfirmere» 
denne galskapen. Avstaden i kro-
nemessig inntekt mellom jordbruk 
og andre gruppe aukar. Avtalen 
gjer i gjennomsnitt kr. 10 400 i 
lønnsauke for kvart årsverk, mens 
andre grupper har det doble. 
Dessutan er auken i bondens 
inntekter særs ulikt fordelt, med 

berre smular til typiske vestlands-
bruk.

Skal familiejordbruket ha ein 
framtid i Norge, må vi ha inntekts 
muligheiter som andre grupper i 
samfunnet. Norsk mat må være 
produsert med utgangspunkt i 
norske ressursar. Landbruksareala, 
både inn- og utmark, må nyttast 
og vernast i heile Rogaland. Dette 
må vi være villig til å bruke bud-
sjettmidlar på og vi må vri støtta 
over til areal og produksjonsmåte.
Dersom meir av matproduksjonen 
skal baserast på importert kraftfôr 
frå Brasil, kan vi gløyme store 
deler av Rogaland som matpro-
dusent. Norsk sjølvbergingsgrad er 
allereie rekordlav.

Importvernet er ikkje ein del av 
jordbruksavtalen, men er helt 
avgjerande for å oppretthalde 
ein norsk produksjon. Eit svekka 
importvern, er for jordbruket, som 
om vi skulle tilsetje folk i norsk 
industri til kinesiske arbeidsvilkår. 
Det hadde ikkje vore mykje å 
betale rekningar med 

Vil nytte høve til å takke alle 
medlemmer og tillitsvalte for 
innsatsen i 2016. Det har vore 
mange gode og inspirerande 
markeringar gjennom året. Vi fekk 
og netto medlemsauke i fjor!

Den nye Stortingsmeldinga er 
eit kapittel for seg. Ver med på 
diskusjonen om denne gjennom 
studiearbeid og andre diskusjonar. 
Her er meir enn nok sprengstoff 
og mykje å ta tak i!

Håper at du som medlem og vil 
vere med vidare. Vær snill og kon-
takt fylkeslaget dersom du treng 
hjelp eller har innspel til aktivi-
tetar. Det skal ikkje stå på oss!

Leiaren har ordet

Nils S. 
Melbøe

9
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Sommartur til Strand
Heile gjengen samla med helsing til Merete Furuberg.

Ein sikker Bog(e)skyttar.

Petter Strand og Siv Elise Notvik 
foran nytt sauehus i Strand. 
Byggeår 2015 for 100 sau.
Prislapp komplett en million!

Mjølkegrav med 2x5 organ
hjå Heidi Kristin Heggheim.
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Dagligvarebutikker og restauranter trenger stadig 
mer kvalitets-kjøttvarer fra Fatland.  
Derfor trenger vi enda flere kvalitets-produsenter.  

Velg Fatland du også. Det lønner seg!  
Besøk oss på nett, eller kontakt for informasjon om 
våre svært konkurransedyktige priser og vilkår.  

Fatland Jæren, tlf. 97 97 21 20 
Fatland Ølen, tlf. 97 98 55 22 
Fatland Oslo, tlf. 48 08 60 06 

Etterlysning: Vi trenger flere      
        bønder

www.fatland.no

Dagligvarebutikker og restauranter trenger stadig 
mer kvalitets-kjøttvarer fra Fatland.  
Derfor trenger vi enda flere kvalitets-produsenter.  

Velg Fatland du også. Det lønner seg!  
Besøk oss på nett, eller kontakt for informasjon om 
våre svært konkurransedyktige priser og vilkår.  

Fatland Jæren, tlf. 97 97 21 20 
Fatland Ølen, tlf. 97 98 55 22 
Fatland Oslo, tlf. 48 08 60 06 

Etterlysning: Vi trenger flere      
        bønder

www.fatland.no

Dagligvarebutikker og restauranter trenger stadig 
mer kvalitets-kjøttvarer fra Fatland.  
Derfor trenger vi enda flere kvalitets-produsenter.  

Velg Fatland du også. Det lønner seg!  
Besøk oss på nett, eller kontakt for informasjon om 
våre svært konkurransedyktige priser og vilkår.  

Fatland Jæren, tlf. 97 97 21 20 
Fatland Ølen, tlf. 97 98 55 22 
Fatland Oslo, tlf. 48 08 60 06 

Etterlysning: Vi trenger flere      
        bønder

www.fatland.no
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Tysvær bonde og småbru-
karlag vart stifta i 1938 og 
er nok mellom dei eld-
ste lokallaga i fylket som 
framleis eksisterer. I 2013 
vart laget slege saman med 
lokallaget i Bokn. Og i vårt 
tilfelle har samanslåinga 
av laga bidrege til å auka 
aktiviteten i laget. 
Folk frå vårt lokallag har 
vore representert både i 
landslag og fylkeslag. Tidle-
gare leiar i NBS, Bjarne 
Hervik, kom frå Tysvær. 

Laget har lenge prioritert 
rekruttering til landbruket 
og medlemsverving er 
stadig tema på styremøta. 
Vidare har det politiske 
arbeidet vore prioritert, 
difor er studiearbeidet før 
jordbruksforhandlingane 
viktig.Og me sender kvart 
år uttale til forhandling-
sutvalet i NBS. Me ser det 
også som inspirerande å 
delta på fylkesårsmøte og 
landsmøte. Summen av 
dette er at laget i mange år 

har teke del i , og vore med 
å påverka , dei politiske 
vegvala som har blitt gjort i 
fylkeslag og landslag.
Årsmøtet 2016 vart halde i 
Aksdal 17 november. Gjest 
på årsmøtet var Torbjørn 
Norland som orienterte 
om arbeidet i landsstyret 
og forhandlingsutvalet. 
Han viste også bilete og 
fortalde frå studieturen 
til Sveits som fylkeslaget 
arrangerte våren 2016. 
Ein engasjert Torbjørn 

Gamalt lag med 
ungt mannskap

Frå studiesirkelen i 2016. Framme frå venstre Håkon Aarsteinsen, Leif Rune Sundfør med 
Solveig Kristin på armen, Solvor K. Sundfør og Ingvild Sønstabø. Bak frå venstre Kjell 
Magne Aksdal, Stig A. Helgesen, Nils Ivar Sundfør og Kjell Inge Aksdal.
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Frå vår stand på Åpen Gard 2016. Emil Johan
Pedersen, Liv Johanne Huglen og Solvor K Sundfør.

fekk mange spørsmål omkring 
korleis landbrukspolitikken var 
i Sveits og han understreka at 
den modellen Sveits har valgt 
for sin matproduksjon syner at 
det også er mogleg å få til ein 
annan politikk i vårt land. 
Årsmeldinga vår syner at det 
også i år har vore fin aktiv-
itet i laget. Det som er verd å 
nemna er at styret har hatt ein 
snittalder på omlag 30 år, noko 
som syner at det er framtidstru 
i landbruket i vår region.
Vivian L. Huglen gjekk av som 
leiar etter to år. Stig A. Helges-
en tok over leiarvervet.

Me tek vare på bøndene
sine interesser!
Kom innom for ein drøs.
Leverar over heile fylket!
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Lognvikgolvet er et norskutviklet saue- og 
geitegulv i FRP-kompositt, med smarte 
T-profilersomenkeltslipperlortogfôr
igjennom spaltene. Med Lognvikgolvet 
 slipper du tidkrevende rengjøring, og 
dyrene har et lunt og behagelig underlag 
medetpraktiskslitebeleggforklauvene.

NålansererviogsågulvmodellenSveiofor
dyr med smalere klauver, samt modellen 
Maxiforspennopptil4,20meter.

Kontakt oss i dag for en prat  
om dine neste sauegulv!

Lognvikgolvet gir enklere 
renhold og skadefrie dyr

Wee Marine AS  |  Tlf.: 982 18 155  |  E-post: aage@wee.no  |  www.wee.no
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Spar tid
med nytt gjerdeSyStem

Et norsk produkt fra:

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lengre strekk mellom pålene

www.gjerdesystem.no 
post@gjerdesystem.no
tlf 414 44 878

“Gjerdesystemet som sparer deg for mye”
- Av bønder til bønder

www.gjerdesystem.no
post@gjerdesystem.no

tlf 414 44 878

Spar tid
med nytt gjerdeSyStem

Et norsk produkt fra:

Tåler store påkjenninger
Lett å vedlikeholde
Kan ha lengre strekk mellom pålene

www.gjerdesystem.no 
post@gjerdesystem.no
tlf 414 44 878

“Gjerdesystemet som sparer deg for mye”
- Av bønder til bønder

SALG tlf 909 35 708



16

Referat fra
årsmøtet 2016
Leder Nils Melbøe ønsket 
velkommen.
Opprop: ialt 27 oppmøtte. 
Inklusive styret og Merethe 
Furuberg som var med hele 
årsmøtet.
Innkalling og saksliste 
godkjent.
Møteledere: Svein Narve 
Veshovda og Arnold Helland
Sekretærer: Knut Vadla, 
Ingvild Sønstabø, lørdag  
og Janne Katrin Schelbred 
søndag.
Signere protokoll: Gunn-
Karin Ulvestad og Egil 
Ulvestad
Redaksjonsnemd: Stig Hel-
gesen, Eldar Melbøe Kylles, 
Morten Oseland.
Leders tale ved Nils Melbøe. 

Program lørdag: 
Landbrukspolitisk møte 
om utvikling i norsk og 
internasjonalt landbruk. 
Konsekvenser av ulike valg. 
Næringspolitisk fagsjef 
i Norske felleskjøp Ole 
Nikolai Skulberg, ansvar for 
korn og næringspolitikk.
Hvert land sørger for seg 
når det kommer til mat-
produksjon, ca 10-15 % er 
tilgjengelig for eksport. I 
Norge har beredskaps/sik-
kerhetsperspektivet komt 
litt høyere opp i de siste 
år. Globalt øker produks-
jonen på kunstig vanning, 
og regnbasert produksjon 
faller. Klimaendringene vil 
bli en joker. Norges areal 
er >90% forproduksjon. 
68% gras 23% forkorn 
6% matkorn 1% potet 2% 
bær og 2% grønnsaker. 

Norsk landbruks legimitet 
er bruk av areal. Nedgang 
overalt i landet. Fra 2000 
til 2014: -(minus) 350.000 
dekar beite og minus 
610.000 dekar korn. Ca 
50% av kraftforråstoffet 
er norskt. Skulberg mener 
det er mer fornuftig å øke 
den norske andelen av 
karbohydrater i kraftforet 
enn proteinene.  Kraftfor-
prisen er politisk styrt. Idag 
regnes stordriftsfordelene 
ut i fra de som allerede er 
store naturlig, resten blir 
bare småjorder med lang 
avstand og ikke fordelaktig 
økonomisk. Felleskjøpet vil 
gjerne ha med alle bønder 
også alle små, men vi må 
ha strukturvirkemidler og 
snu dagens trend. Land-
bruket er idag underfinan-
siert. 
Fagsjef i Tine Rådgiving 
Harald Volden.
Storimportører av melk, 
Kina India og Russland 
satser nå mye på egen 
produksjon.  Vil bli kritisk 
for storeksportørene EU 
Nederland.  Utfordringen 
blir å stå imot import. Vi 
importerer mer og mer, hva 
skal til for å velge norsk. 
Hele legimiteten vil bli at 
det er basert på norske 
ressurser.  Tine mener at 
avdrått pr ku har økt nok. 
80% av økningen er basert 
på mer kraftfor.  7000-
7500 liter er nok. Resten 
er kun sprengforing med 
kraftfor. Savner virkemid-
del.  Er det greitt at norsk 
andel av foret er synkende? 

Framtida med økt leiejord 
blir grovforet dyrere og gir 
mye dekk og diesel. Gir 
ingen stordriftfordeler. Tine 
vil gjerne beholde alle med 
20-25 kyr, de er nøkkelen i 
norsk melkeproduksjon og 
må reddes. Trenger invest-
eringsstøtte for de små. 

Merethe Furuberg:
Ny landbrukspolitikk.
Politikken nå i Norge er for-
ferdelig og underfinansiert. 
EU har mer overføringer til 
landbruket enn Norge.  Ny 
landbrukspolitikk: Grunn-
lagsmatriale må lages 
mer presist, det vil ta tid 
å få med Bondelaget og 
stortinget. Avtaleinstituttet 
er viktig å redde. Forbedret 
politikk, mat og jordbruk 
er en samfunnsak, for alle 
som eter mat.  Utfordring 
å få alle til å skjønne det.  
NBS har medlemsvekst og 
bondelagsfolk henvender 
seg til Merethe for å få 
hjelp. Landbruket kan bli en 
motor i det grønne skiftet. 
Kun 11% av norske bønder 
er defininert som heltids-
bønder > 95% av inntek-
tene fra gården, de har 
ca 15% av arealet. Folk-
evalgte bør vokne, i 1995 
disponerte hver person i 
Norge 2.06 dekar fulldyrka 
jord i 2011 1.25 dekar. Vi 
disponerer nå mer jord i 
utlandet enn i Norge. Kan 
bli problematisk. De siste 
årene har kraftforprisene 
gått ned, ett ultimatum 
for de blåblå. Etterlyser 
bondesolidaritet også 
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internasjonalt. Melkesek-
toren sliter. Retningen må 
på en bedre vei. Jordbruk 
er bruk av jord. Pengene 
må over på areal. Økt bruk 
av investeringsmiddler. In-
novasjon Norge bygger nå 
hus til dyr vi ikke har for til. 
Utmarkspleie. Mer og mer 
volum må snus til kvalitet. 
Jordbruket må være med i 
det grønne skiftet. Ærlighet 
mellom ord/virkemiddel. 
Nå stemmer det ikke, noen 
lyger, ingen ting er umulig. 
Aksjon ny landbrukspoli-
tikk. 

Arne Bergsfjord, fylkespoli-
tiker SP gruppeleder:
Vi kan ikke forbruke mer 
ressurser enn vi repro-
duserer. Det grønne skiftet 
må komme. Oppsving i 
småbrukerlaget. Venstre 
svikter mest. Gode innspill 
på økt beitebruk. Sam-
funnsutvikling, jordbruk 
er viktig i indre strøk og 
ryfylke. Fylket jobber mye 
med videregående opp-
læring og veinettet. Jobber 
med Regionale planer 4 
områder- Haugalandet- 
Dalane-Ryfylke- Nord-
jæren. Nordjæren verst-
ing i jordvern blåblå+ Krf 
versting på jordvern. Krf 
i ferd med å snu. Arbeid i 
Dalane begynner nå. Hau-
galandet utfordrende med 
kollektivtanken. Utdanning/ 

opplæring av bønder-vin-
terlandbrukskolen fungerer 
godt. Nedstrand gjør det 
bra (ikke drevet av fylket)  
Blir fortetting i sentrale 
strøk og store paradokser 
med jordvern. 
Marianne  Chesak, fylkes-
politiker AP varaordfører. 
tidligere i Handel og kon-
tor:
Industrien sier: Vi kan ikke 
bli billigst, men vi kan være 
best. Tips å overføre det til 
landbruket.  Bedre og grøn-
nere og reinere. Fremdeles 
mulig med småskala i land-
bruket. Hvilket samfunn vil 
vi ha. Småskala er en verdi 
i seg sjøl.
To minutter på hver med 
det viktigste:
Ole Nikolai Skulberg, FK:  
Hovedfokus – dekke korn 
og proteinutfordringene 
på norske ressurser. Bruke 
pengene bedre, nå er det 
underfinansiert, viktig korn/
gras balanse distriktene. 
Må ha arealtilskudd som er 
differensiert. 
Harald Volden, Tine: 20 
milliarder må investeres, 
løsdriftkravet må ses på 
som en mulighet. Vi må 
ta vare på 20-kyrs beset-
ningene, Virkemiddelbruk 
på god grovfordyrking, 
legimiteten er beiteressurs 
og grovfor
Merethe Furuberg, NBS: 
Vi må få med oss folket, 
helsevinklingen. Tekniske 
hjelpemiddel er for dyre 
og kostnadskrevende som 
melkerobotene, trenger 
forskning på smartere bil-
ligere løsninger. Norge er 
det eneste landet i verden 
med løsdriftkrav.
Arne Bergsfjord, SP: Må 
skaffe breiere forståelse fra 
alle. Småbrukarlaget må ut 

til folket og skaffe breiere 
allianser.
Marianne Chesak, AP: God 
og trygg mat, beredskap, 
utdanning, høg kvalitet 
- ikkje bare lav pris, mer 
attraktivt å være bonde.
Debatt:
Nils Melbøe til SP: Samar-
beidet med fylket har vært 
bra. Spille sammen og ikke 
gi så mye støtte til større 
enn 350.000 tonn. Til AP: 
Ap har laget et 29 punkts 
program om landbruk, noe 
av det meste NM har lest. 
Angående jordvern, halv-
parten av jorden bygger 
bonden ned sjøl.
Stig Helgesen: Kampen 
om sannheten, plansjene 
til FK viser at mer penger 
ikke nytter. Til SP: få avgift 
på dyrka mark og krev 
nydyrking.
Morten Oseland: Til Tine, 
legimitet mot folket, større 
og større distanse mellom 
folk og bønder, Klauvhelse 
og helseplager, mobbing og 
rangordning i løsdrift, folk 
tror at løsdrift er topp. 
Svar Tine: Båsfjøs er ikke 
noe problem.
Svar Merethe: NBS vil ha 
løsdrift kun på nybygg. 
Eldar Kyllesø: Tine må 
komme på banen politisk. 
De er så passive at det 
er skremmende. Dette er 
galskap. Den som tier sam-
tykker. Tine vil ha struktur-
rasjonalisering. 
Dag Helge Osaland: Håper 
at AP representanten ser 
løsningene våre i NBS.  AP 
har sagt mye bra etter at 
de gikk ut av regjering
Svein Narve Veshovda: 
Kunnskapen om landbruket 
er liten i samfunnet, me har 
bomma på ambassadør-
jobben. Vil ha ærlighet 

“Tine må komme
på banen 
politisk. De er 
så passive!



18

Forsand Betong holder til på Mælsosen, 
Helle i Forsand kommune. Betongfabrikken 
har direkte tilgang til dyptvannskai, og kan 

sende produkter sjøveien i hele landet. Vi 
er en gjeng hardbarka, kreative mannfolk 

som brenner for betongfaget. I dag 
produserer vi elementer til landbruk og 

industri, samt andre spesialprodukter etter 
bestilling. Har du et spennende prosjekt, vil 

vi være med på å gjennomføre det. 

Mer informasjon: www.forsandbetong.no
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og mindre dobbeltmoral i 
politikken, vi importerer 
soya fra Brasil, samtidig 
som det er innsamling til 
regnskogen i Brasil. Jord-
vern, Mange gode forslag, 
hvordan praktisere jord-
vern. 
Arnold Helland: Fint at Tine 
jobber for de med 100.000 
til 200.000 liter. Mye tull 
med telledatoene for sau.  
E-39 mange gjør en god 
jobb med traseen, ta minst 
mulig jord.
Torbjørn Norland: Tine har 
en utfordring i å få fram 
fordelene med bås. Få 
fram gjeld, vi vil ikke ha 
dette kravet. Rogaland har 
mange båsfjøs i distriktene 
og høyeste avling på in-
nmarksbeitene. Det er ett 
folkelig engasjement for 
matproduksjon. I Sveits er 
konsumentene og bøndene 
sammen for et naturvennlig 
landbruk
Svar: Fra FK Ole Nicolay 
Skulberg: Mener at dagens 
verktøykasse i andbruket 
fortsatt kan brukes, men 
dagens politikk bruker den 
feil. Er enig med NBS om 
differensiert arealtilskudd.
Tine : Harald Volden: 20 
milliarder må til for å op-
prettholde kapasiteten i 
melkeprodusksjonen, mest 
bærekraftig med 20-25 
kyrs fjøs. Hva skal gjøres, 
bøndene ikke enige innad i 
landbruket. 
NBS Merethe Furuberg: 
Når skal telledato være 
sau, 15. oktober? Hun har 
skrevet kronikk: nå må vi 
samles om hovedmåla, for 
å komme til enighet. 
Arne Bergsvåg SP: SP sier 
ikke noe om båsfjøs. Opon-
ionen har mye kraft og 
galskap. Ikke for avgift for 

dyrka mark, mange har nok 
penger til det. Landbruket 
må bygge allianser.
Marianne Chesak AP:  Ap 
har jobbet med seg selv 
etter regjeringsskifte, har 
vært for stort og lite tilsn-
akkende. Bestreber seg på 
å bli mer åpen og lydhør og 
ha bedre dialog med organ-
isasjonene. 
Siste runde: Knut Vadla:  
Løsdriftskravet er lite gjen-
nomtenkt. Må kunne gå 
tlbake på det.
Svein Narve Veshovda: 
Samarbeider godt med alle 
partiene i Eigersund.
Arnold Helland: Ta land-
brukskomiteen med til 
Sveits, der har myndighe-
tene full oversikt over 
tilstanden på hver gård og 
Sveits ser nydelig ut. 
Nils Melbøe: Melkeprisen i 
butikk i 1998 da gikk halv-
parten til bonden, nå i 2016 
går 1/3 til bonden.
Merethe Furuberg: For-
slaget om driftsvansketil-
skudd, næringskomiteen 
var ikke interessert.  Bren-
npunktprogrammet blir nå 
vist rundtomkring, kanskje 
en begynnelse. Ap sine 
nye punkter om landbruk, 
mange bønder er skeptiske 
til troverdigheten, men 
Merethe tror på dem. 
Marianne Chesak: Matmakt 
er viktig. Hvem tjener 
penger på mat. 

ÅRSMØTE 2016
Nils Melbøe gikk igjennom 
Årsmeldingen 2015. Den 
ble godkjent med to ønsker 
til neste år: 
At den sendes ut før 
årsmøte til alle delega-
tene. At minst 2 eksemplar 
sendes ut til lokallagsled-
erne før årsmøte. 

Jan Sigve Schelbred, 
kasserer gikk igjennom 
regnskapet. Godkjent, med 
en bemerkning annen ko-
stnad 12.000. Så stor post 
bør spesifiseres.
Forslag til budsjett godkjent
Arbeidsplan Godkjent med 
en bemerkning: Husk 2017 
er et valgår, ha det med i 
strategiene. 

VALG 2016 ved
Arnold Helland.
Arnold: Lokallagene bør 
komme med forslag på 
kandidater, fylkesstyret 
sender ut forespørsel. 
Fungerte bra at valg-
komiteen ble innkalt til ett 
styremøte før årsmøte.
Leder: Nils Melbøe 
Sandnes, gjenvalgt.
Torbjørn Norland, Strand og 
Forsand gjenvalgt 2 år.
Svein Magne Skadsem 
Sandnes.  Valgt ny 2 år.
Geir Aksdal Tysvær og 
Bokn, valgt ny 2 år.
Ingvild Sønstabø  Tysvær 
og Bokn ikke på valg.
Lise Brunborg  Hjelmeland  
ikke på valg.
John Olav Stangeland  
Sandnes ikke på valg.
Varamedlemmer:
1.Tormod Omdal, Bjerkreim  
ny 1 år valgt.
2. Sofie Eckhoff Gjermes-
tad, Eigersund gjenvalgt 
1 år.
3. Lena Sofie Time Lund-
berg,  Hjelmeland ny 1 år 
valgt.
Revisorer: Solveig Horve 
Bergsholm og Egil Osaland, 
begge Sandnes gjenvalgt.
Valgnemnd:
Lars Bog har 2 år igjen
Nils Sæbø har 1 år igjen.
Arnold Helland gikk ut og 
ble gjenvalgt: 3 år igjen.
Referent lørdag 12. mars 2016 

Ingvild Sønstabø
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Årsmøtetale
Politikk må bygges på 
kunnskap - ikke slagord 
og halvsannheter. Merker 
at det er blitt mer og 
mer kamp om hva som 
er sannhet. For meg ser 
det ut for at det er viktig 
å tilsløre den, med andre 
ord gjøre den vanskelig! Vil 
her forsøke å peke på de 
viktigste stridsspørsmål og 
de sakene som blir vurdert 
helt forskjellig fra mange 
av oss bønder og de som 
styrer oss politisk.
Bondens inntekt
Bøndene har inntektsut-
vikling som andre grupper, 
heter det. Når det er snakk 
om inntekt, brukes prosent-
tillegg. Når utgangspunktet 
er dårlig, er det lett å få til 
en «god prosent». Men det 
blir ikke mer riktig av den 
grunn. Etter min mening er 
den «skattbare inntekten», 
som sier mest om inntek-
ten til norske bønder. Tar 
en utgangspunkt i disse 
tallene fra SSB for 2014, 
er næringsinntekten fra 
landbruksvirksomheten på 
skarve 173 700 i gjen-
nomsnitt. Inntekten pr. 
nordmann over 17 år er 
hele 426 000. Har dere 
sett på listen over refer-
ansebrukene. Disse gir helt 
andre inntekter i jordbruket 
enn det som er reelt. Lurer 
ofte på hvem disse brukene 
er og hvor de finnes. Her er 
det iflg. tallene visst utrolig 
mye å lære.
For noen få dager siden la 
regjeringa fram nye forslag 
til beregning av skatte-
fradraget for bønder. Plant-
eproduksjon som blomster, 
pelsdyr, salg av grus, ved 
osv. skal ikke lenger regnes 

med i fradragsgrunnlaget. 
OG - grensene for hvor 
mye en kan få fradrag for 
gjøres uendelig. Det betyr 
at de med størst inntekt 
vil stikke av med topp-
gevinsten. Videre ble det 
gitt noen svært små tillegg 
i 2015 forhandlingene. 
Stor var overraskelsen, 
når produksjonstilleggene 
ble utbetalt nå i februar 
2016, der mange fikk kutt, 
fordi ikke mange nok hadde 
slutta i 2015. Potten var 
brukt opp, og ingen ekstra 
bevilgning ble gitt for å in-
nfri det en hadde forhandla 
fram iflg. høyres talsmann. 
Noen kaller dette svindel!

Selvforsyningsgrad kon-
tra selvforsyningsevne
To sentrale høyrepolitikere, 
Ingunn Foss (Landbruk-
spolitisk talsperson H) og 
Siri Meling (medlem av fi-
nanskomiteen H Rogaland) 
mener at «begrepet selv-
forsyningsgrad må omdefi-
neres om det fortsatt skal 
gi mening som landbruk-
spolitisk indikator». Disse 
to mener f. eks at dersom 
vi øker produksjonen av 
laks, vil selvforsynings-
graden gå ned, mens evnen 
til selvforsyning gå opp. 
Dette er utfra gjeldende 
definisjoner.
La oss se litt på dette. 
Vi kan selvfølgelig spise 
mer fisk. Men i dag utgjør 
fisk bare 1 til 2 % av 
kaloriinntaket til gjennom-
snittsnordmannen.
Folk spiser fisk ca. en gang 
i uka. Om vi øker dette 
til hver dag, vil det etter 
beregningene bare bety at 
fisk vil utgjøre maks. 5% 
av kaloriinntaket. Dette 
viser tydelig at økt fiske-

forbruk, i svært liten grad 
vil øke vi selvforsynings-
graden. Faktisk er det slik 
at 93 % av fiskeforet til 
oppdrettsfisk er impor-
tert, bare 7 % har basis i 
norsk produksjon. Fisk kan 
vi faktisk glemme i disse 
betraktningene.

Hva skjer i norsk
matproduksjon?
Dessverre er det slik at 
mer og mer av maten vi 
spiser i Norge er importert. 
Importen er i dag nesten 
60 milliarder i verdi. Den 
har økt dramatisk fra 2000, 
da den kun utgjorde ca. 
17 milliarder per. år. Det er 
spesielt importen av kraft-
for som har økt. Norske 
husdyr spiser i dag nesten 
50 % importert kraftfor. 
Dette kunne vi ha redu-
sert betraktelig, dersom 
det var politisk vilje til det. 
Det norske kornarealet er 
redusert med nesten 1 mil-
lion da de siste 10 år, mens 
importen er sterkt sti-
gende. Faktisk er det slik at 
de varene vi kunne ha pro-
dusert mer av i Norge, er 
i fritt fall. Både kornareal, 
storfekjøtt, produksjon av 
sauekjøtt og melkeproduk-
sjon per. innbygger er fall-
ende. De fleste eksperter 
på dette området, fastslår 
at vi i dag har langt under 
40% sjølforsyningsgrad.

Løsninger
Norge er velsignet med 
store naturressurser, og 
kanskje viktigst av alt, vi 
har NEDBØR! Det betyr 
at det til tross for kort 
vekstsesong, lite jordlag 
og små teiger kan gro gras 
de aller fleste steder. Å ut-
nytte disse, burde jo være 
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naturlig. Men er det det 
som skjer? Nei, vi bruker 
over 500 millioner kr. til å 
skrive ned prisene på korn/
kraftfor. Og hva er resul-
tatet av det? Jo, vi bruker 
mer av det som er billig, og 
mindre av det som er dyrt. 
Det er altså forklaringen på 
hvorfor produksjonen av 
varer produsert på norske 
ressurser, minker. Dette 
kan vi imidlertid gjøre noe 
med. Hvorfor skal vi skrive 
ned prisene på importerte 
ressurser? Ja - på dette 
finns det mange svar. Det 
mest iøynefallende er vel 
det at dette er det tiltaket 
som raskest bryter ned 
norsk matproduksjon. 
Ja du leser riktig. Målet 
for mange politikere er 
dessverre at vi ikke skal ha 
matproduksjon i Norge, i 
det hele tatt. Hverken av 
mat eller andre ting. 
En ny landbrukspolitikk 
basert på norske resurser 
og norsk arbeidskraft er 
helt nødvendig! Jordbruk er 
bruk av areal.

Virkemidler
«Produksjonen i Norge skal 
baseres på norske res-
surser over hele landet», 
heter det. Dette vil vi ikke 

få til dersom det skal være 
ulovlig med båsfjøs etter 
2024. Hele 80% av norske 
melkekyr f. eks. i Ryfylke, 
står på bås i 2016. For å 
nå et mål om lausdrift i 
2024, vil importert kraft-
for utgjøre minst 50 % av 
maten til norske kyr. Vi blir 
lovet investeringsmidler til 
å omstille oss, men hvem 
tror på dette? Det må være 
et ufravikelig krav for RBS 
at lausdriftsfjøs fra 2024, 
må avvises. Særlig når det 
ikke har hverken miljømes-
sige eller dyrevernmessige 
argumenterer bak seg. 
Noen har sagt at dette er å 
sammenligne situasjonen 
med teppebombing av nor-
ske bygder. Og - å forholde 
seg stille til dette kravet, 
er det samme som å godta 
det. Det er bare åtte år til 
2024, så å tro på at vi vil 
kunne finansiere en slik 
ombygning på så kort tid, 
er det samme som å tro på 
julenissen. Og da står vi 
igjen med det eneste sikre 
«målet» bak denne saken: 
En omfattende strukturras-
jonalisering og ikke minst 
sentralisering av melke-
produksjonen i Norge.
Savner Tine og Nortura på 
banen i denne saken. Hvor-

for er de så passive?
Vi har en situasjon, spesielt 
på Sør-Vestlandet, med 
stor og økende arbeidsle-
dighet. Landbruket har 
potensial til nyskapning av 
arbeidsplasser. F. eks. vil 
satsing på nydyrking kunne 
bidra til at anleggsbransjen 
ikke blir så hardt ramma i 
nedgangstider. Og videre 
er det klart at en bedring 
av økonomien i land-
bruket, vil skape mange 
arbeidsplasser.

Jordvern
Kampen for jordvern må 
fortsette. Vi kan ikke la oss 
styre av et gammeldags 
vekstparti, som Frp i denne 
sammenhengen. «Jord-
vernhensyn skal ikke tas 
med i utbyggingsplaner for 
nye veiprosjekter,» ifølge 
landbruksminister Dale. 
RBS er sterkt bekymra for 
planene om dobbeltspor på 
Jærbanen. Store jordbruk-
sarealer vil gå tapt, nettopp 
med jordvern som argu-
ment. Når vi lager en ny 
vei eller bane, legger dette 
føringer i lang tid framover 
for arealbruken. Kanskje 
vil et vedtak om en trasé 
legge føringer i over 100 
år framover. Derfor er det 
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viktig at nye traséer legges 
i de minst produktive om-
rådene og ikke i matfatet 
på Jæren. RBS vil tilrå at 
traséene over høg-Jæren 
blir valgt.

Sluttord
Til sist vi jeg si at det er 
summen av den politik-
ken og forslag regjeringen 
har kommet med, både i 
forhold til skatt, avgiftsøk-
ninger og lovendringer, 
har samme mål, nemlig 
avvikling. Det vil føre til 
en fullstendig rasering av 

den næringa vi alle er så 
glad i og kjemper for. Målet 
ser ut for å være, ikke 
overraskende, et landbruk 
basert på et markedsliber-
alistisk prinsipp. Mål som 
bosetning i hele landet, 
levende bygder, framtid 
for alle brukstyper, mat-
trygghet, jordvern og 
beredskap blir satt til side 
for det ene målet, nemlig 
kortsiktige budsjettinnspar-
inger. Ansvaret ligger hos 
hele regjeringa Solberg 
med delvis logrende støtte 
av V og KrF. Vi fortjener 

noe bedre, som ansvarlige 
matprodusenter over hele 
landet! 
Til slutt vil jeg likevel si at 
på tross av dystre utsik-
ter i landbruket, så er 
det flere og flere som ser 
dette, og som er villig til å 
endre syn på hva som er 
ei bærekraftig framtid for 
oss alle. Hittil i år har vi en 
medlemsøkning i organ-
isasjonen på 2,5 per dag. 
Det er kjempebra, men vi 
trenger enda flere, spesielt 
i jordbruksfylket Rogaland.

Nils Melbøe

Høvel, sagespon og bark til salgs
Leveres i 20-80 m3 lass
- nå også sponballer

Austad, 4580 Lyngdal
Tlf 38 34 71 29, mobil 911 74 250

Frå Rogalandsbenken
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Innovasjon Norge
ved rådgiver Jøran
Orstad Johnsen:

Hvordan
gå fra idè til 
en lønnsom 
drift?
-  Finne nye ting å leve av i 

samfunnet nå i disse tider.
 -  Kurs: Fra ide til marked.
- Fullbooket hver gang.
-  Hvordan lage ny forret-

ningside, billigst mulig.
-  Stortingsmelding: Garden 

som ressurs og markedet 
som mål.

-  Hvordan utnytte res-
sursene på gården på en 
ny måte?

- Strategi.
-  Hvorfor er de med – 

risikosport å skape nye 
næringer.

-  Hvorfor lykkes ikke 
grundere? Er ikke noe 
marked for det, går tom 
for penger, mangler rett 
team rundt ideen, ikke de 
rette folka.

-  Ny forretningsidè: 
Antakelser om markedet 
du skal selge til, få det 
om til kunnskap, kjenn 
dine kunder.

-  Ha en relasjon til kunden: 
Nettside, telefon, butikk.

-  For å skape salg 
og gjensalg.

-  Pappkontorpult – kjøper 
papp av kunden – 
bærekraftig.

-  Bærekraft – jobber opp 
mot det: økonomisk, 
samfunnet, miljøet.

-  Verdiløfter – hva lover du 
kunden? Kunden har et 
behov som de vil ha løst, 
hva er det med dine varer 
som tilfredsstiller kun-
dens behov, i forhold til 
konkurrenten.

-  Hvorfor er ikke alle 
kundene våre? Har de 
et behov og har de et 
problem, må kjenne til at 
de har det, åpen for å se 
etter en måte å løse det 
på, har de prøvd å løse 
det selv, mulighet for at 
de vil ha ditt produkt.

-  Lære så mye som mulig 
om kunden på minst 
mulig ressurser.

-  Spør, istedenfor å bygge 
noe - først.

-  Bygge så billig som mulig, 
leie før eie, kurs.

-  Du må ut å finne kunden.
-  Snakke med kunder – 

hvem snakker du med?
-  Hvor kommer Innovasjon 

Norge inn?
-  Profilering, kompetanse, 

rådgivning, nettverk, 
finansiering.

-  Det tradisjonelle land-
bruket blir prioritert i vårt 
område nå.

-  Men også landbruksbasert 
næring.

-  Etableringstilskudd – 
sjekke ut markedet.

-  Generasjonsskiftetilskudd 
- midler til å oppgradere 
gården ved overtakelse 
av gård.

-  Frukt i Rogaland – 2015 – 
256,6 tonn mer frukt!

-  Frukt spart – mer frukt 
per daa.

-  Rogaland - langsiktig mål 
på 20 daa når du starter.

-  Økologisk på Innovasjon 
Norge.

-  Bioenergiprogrammet 
2016 -  få i gang noen 
biogassanlegg.

-  Hvorfor er biogassanlegg 
dyre i Norge i forhold til 
resten av verden?

-  Utvikling av lokal mat og 
opplevelser – lokalmat-
veksten i Norge er veldig 
stor.

-  Kompetansetilbud: Kom-

petansenettverket for 
lokalmat.

-  Forretningsmessig – kan 
få en mentor som ser på 
økonomien og utfordrer 
deg.

-  Søknadsprosessen.
-  Seleksjonskriterier – 

Verdiskapning i Norge, 
samfunnsansvar, marked-
potensiale, nyhet, gjen-
nomføringsevne, ut-
løsende for prosjektet.

-  Hvis du tenker på å søke 
– søknadsmalen på Inno-
vasjon Norge sine sider.

-  Det de gjør i Norge er 
stort sett gratis, noen 
kompetansetilbud som 
koster litt.

-  Koster ikke å kontakte 
Innovasjon Norge.

-  Hvem får pengene i Roga-
land? Snakk om sau, nei 
til sau i år.

-  Finn et mål.
-  De er ute etter de gode 

prosjektene.

Gjensidige ved Nils 
S. Melbøe (Torbjørn Bø 
kunne ikke møte):

-  Avtalene våre er 
femårige.

-  Uføre og ulykkesfor-
sikring – fornyet og veldig 
gunstig.

-  Risikovurdering av 
kunden.

-  Gjensidige Bank – rettet 
inn mot ungdom – ønsker 
innspill

-  Stig Helgesen - dårlig 
oppfølging i nordfylket.

-  Jan Sigve Schelbred - Feil 
skjema av elektriker, for-
sikringsdelen.

-  Svein Narve Veshovda - 
Samvirkebedrift bør ha 
like betingelser for begge 
faglag.

-  Morten Oseland – Gjensi-
dige opptre nøytralt.
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-  Håkon - kurs i enkle 

jobber på gården, enkle 
kurs? Rettleding YouTube?

-  Morten Oseland - prøve 
å legge til rette for enkle 
reparasjoner for oss selv, 
årlig kontroll, men hva 
med de andre dagene?

TISA og TTIP – truslar 
mot demokratiet, ved 
Leiv Olsen, leiar for 
Rogaland Nei til EU:
-  TISA og TTIP – Handels-

avtaler.
-  TISA – avtale om frihan-

del med tjenester.
-  TTIP – nytt fellesmarked 

for USA og EU, Norge 
vil bli berørt gjennom 
EØS – disse reglene blir 
sannsynligvis også innført 
der.

-  TTIP - at EU og USA 
skal bli felles marked for 
handel og investeringer, 
omfattende avtale.

-  For å få til dette – felles 
regler.

-  Vil opprette en tvistedom-
stol – dømme en stat, 
ingen ankemuligheter – 
firma kan ikke tape, men 
en stat kan tape.

-  Tidligere dommer – mil-
liardbøter.

-  Begrenser våre mu-
ligheter for framtidig 
profitt.

-  TISA – få igjennom det de 
ikke fikk igjennom i Doha-
forhandlingene.

-  Inkludere alle sektorer 
unntatt: Luftfartsret-
tigheter og  tjenester 
som tilbys av offentlige 
myndigheter på ikke-
kommersiell basis.

-  Vi vet ikke så mye, vi 
får ikke vite noe før 
det er ferdigforhandler 
og skal legges frem for 
Stortinget. 

-  TTIP og TISA vil legge 
demokratiet i lenker.

-  Ingvild Sønstabø – 
bekymret at kapital er 
samlet på få hender og 
det påvirker demokratiet 
vårt/ TTIP og TISA.

-  Egil Ulvestad – Hva skal 
vi gjøre for å få oppmerk-
somhet rundt dette? De 
som er for avtalen er 
vanskelig å få i tale.

«Graskjøt»/kraftfôr til 
storfe ved Svein Narve 
Veshovda:
-  Hvilket produkt leverer vi 

til markedet?
-  Vi vil at det skal være 

kvalitet.
-  «Livsstilssykdom» i 

Bonde- og småbrukerla-
gets avis.

-  Kraftfôr inneholder 
usunne omega-6-fettsyrer 
som kan føre til hjerte- og 
karsykdommer m.m.

-  Gras inneholder sunne 
omega-3-fettsyrer.

-  Kvalitet i dag – stort og 
effektivt på slaktelinja, 
mener dette er feil 
kvalitetskrav.

-  Vi må mene noe selv hva 
som er kvalitet: Dyret 
har det bra, og at det er 
miljømessig rett.

-  Vi kan ikke konkurrere 

mot utenlandske på 
volum og pris.

-  Villaks dyrere enn opp-
drettslaks, har gjort det 
omvendt i landbruket, de 
som har gått på beite og i 
heia er dårlig betalt.

-  Svein Narve Veshovda 
hadde ingen kunstgjødsel, 
men fikk allikevel U i snitt 
i fjor på sine lam, 22,7 kg 
– natur.

-  Egil Ulvestad – viser til 
undersøkelsen på stor-
fekjøtt, ønsker det samme 
på lam.

-  Stig Helgesen – impon-
ert, stolt av Svein Narve 
Veshovda – dokumenta-
sjon av positive forhold 
på omega-3 og omega-6 
på grasbasert produksjon, 
sende Veshovda rundt.

-  Viktig å tenke på dyra 
oppi dette.

-  Nils S. Melbøe - støtter 
Stig sine synspunkter, 
gjelder også melk.

-  Ingvild Sønstabø – van-
skelig for folk å forstå 
sammenhengen mellom 
omega-3 og omega-6, 
kostholdsråd som blir feil.

-  Tormod Omdal – negativt 
at heialam blir dårligere 
prisa enn de som går 
hjemme på kraftfôr.

-  Skal produsere mest 
mulig og best mulig mat.
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Jordbruksforhandlingene 
2016 ved Merete Furu-
berg, NBS:

-  Nett.no – «Lederen har 
ordet».

-  Viktig at alle engasjerer 
seg på forhånd, fordi led-
erne i NBS ikke kan gjøre 
annet enn det laget ber 
dem om.

-  Alt går nedover i jord-
bruket, unntatt kraft-
fôrforbruket og gjelda – 
sånn satt på spissen.

-  Kvalitet fremover – riktig 
kvalitet.

-  Legger til rette for at det 
blir lettere for dem som 
vil ut av næringen og 
hardere for dem som vil 
inn og er i næringen.

-  I sum er Regjeringens 
politikk svært utfordrende 
for landbruket:

-  Reduksjon i areal og bei-
tebruk.

- Økende fôrimport.
-  Sterk omfordeling innad i 

næringen.
-  Det er ikke sammenheng 

mellom ministerens pro-
gramerklæringer og det 
som flertallet i Nærings-
komiteen ønsker.

-  Vi vil øke matproduks-
jonen på norske ressurser 
– over hele landet, ned-
gangen i sjølforsynings-
graden må stanses, økte 

inntekter er som vanlig 
prioritert, matvaresik-
kerhet, jord, klima og 
fordeling.

-  Viktig å reversere det 
som ble gjort i 2014 og 
forsterke ordninger i jord-
bruksavtalen som ivaretar 
distriktsjordbruket og en 
variert bruksstruktur!

-  Stig Helgesen – provosert 
over at Merete får trusler, 
kort vei mellom leder og 
medlemmer, ingen sensur 
i vår organisasjon, Stig 
gir Merete sin tillit, men 
de som melder seg ut, 
gjør jo ikke det, Merete 
og co forhandler for han 
og alle andre bønder.

-  Arnold Helland - det vik-
tigste for folk er jo maten, 
det er jo det politikerne 
bør kjempe for.

-  Stig Helgesen – kommen-
tar, Krf og Høyre skriver 
under på at de er enig i 
retningen, dermed har de 
sviktet.

-  Må ikke miste markedet, 
må produsere reint.

-  Morten Oseland - de 
på landbrukskontoret 
i Sandnes er irriterte, 
ikke forenkling av til-
skuddssystemet noe som 
vi trenger.

-  Tok et minutts stillhet for 
Berta Caceres fra Hon-
duras.

Studietur til Sveits 2014 
ved Torbjørn Norland:
-  Reiser på tur for å bli 

inspirert til å ta vare på 
bøndene våre.

-  Tilbakeblikk på studi-
eturen til Sveits 29. mai 
– 3. juni 2014.

-  Berninaekspressen.
-  Har drift som er tilpasset 

der de bor.
-  I bygda slaktet de sitt 

eget kjøtt, solgte dette 
videre for en pris på cirka 
160 kr kiloen.

-  Produserte sitt eget kjøtt 
og sin egen ost.

-  Veldig bratt terreng.
-  1000 melkebønder på et 

areal som er like stort 
som Strand (der er det 
15-20 melkebønder 
igjen).

-  Melkeproduksjonen be-
grenses ved at man har 
et krav på 10 daa per ku, 
har ikke melkekvote.

-  Tørket høy – oste-
produksjon – ikke 
smørsyregjæring.

-  Tar vare på tradisjoner.
-  Alle stiller opp og rydder 

– fellesprosjekt.
-  Hele samfunnet er med i 

jordbruket.

Avslutning:
Ha med unge som ordsty-
rere.

LIK OSS

DeL OSS

KOMMeNTer INNLeGG

Du finner oss på Facebook!
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veldeas.no

Vårt pukkverk 
utvinner stein 
fra fast fjell. 

Herfra produserer vi varianter av pukk, 
grus og industrisand som brukes direkte 
eller foredles til asfalt og betong 
- uten omveier eller tilsetting av 
skadelige stoffer.
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DET BESTE TIL BØNDENE
I snart 50 år har TESS levert kvalitetsprodukter til bønder i Norge. Nøkkelproduktene 
er slanger for alle formål. Med utviklingen er produkttilbudet utvidet og omfatter i dag 
det beste og det meste av det en bonde og industrielt landbruk trenger til daglig drift og 
vedlikehold. 
TESS er i dag totalleverandør til landbruket med tilbud om et bredt utvalg kvalitets- 
produkter, servicetjenester og samarbeidsavtaler som sikrer kostnadseffektive innkjøp. 
I tillegg har Rogaland Bonde- og småbrukarlag en gunstig samarbeidsavtale med gode 
rabatter til medlemmene.
I Ryfylket er TESS Tau motoren i samarbeidet med landbruket, men det er også alltid 
god hjelp å hente alle servicesentrene til TESS i ditt nærmiljø. 

Ta kontakt med ditt nærmeste TESS, 

stikk innom eller be om katalogen!

Kort om TESS
TESS, som er kjent som landets ledende 
leverandør av slanger for alle formål med 
tilhørende service og tjenester, er også 
Norges største leverandør av sveisepro-
dukter og sterkt voksende som leverandør 
av hydrauliske systemer. TESS er også en 
betydelig leverandør av produkter til drift og 
vedlikehold. Kundene er profesjonelle brukere 
innen subsea, offshore, maritime, industri, 
havbruk, landbruk og entreprenørvirksom-
het. TESS-firmaene har ca. 900 ansatte og 
113 servicesentre i Norge. I tillegg kommer 
etableringer i USA, Brasil, Danmark, Skottland 
og Singapore. TESS solgte varer og tjenester 
for 2,8 milliarder kroner i 2016. 

TESS Vest as 
KOKSTADVEIEN 35A, 5257 KOKSTAD  
Tlf.: 55 11 47 00 - vest@tess.no - www.tess.no
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Merete Furuberg 
tilbake som leder 
i Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag.
Merete Furuberg er 
fra
1. januar 2017 tilbake 
som leder i Norsk 
Bonde- og Småbru-
karlag (NBS) etter 6 
måneders sjukefravær 
grunnet kreft.
Furuberg vil den 
første tiden dele ar-
beidsoppgavene med 
andre tillitsvalgte i or-
ganisasjonen, før hun 
igjen deltar for fullt.
Hun vil være 
tilgjengelig på telefon, 
epost m.m. når som 
helst.

Merete Furuberg tilbake som leder
i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Tlf: 901 63 092. merete@smabrukarlaget.no

www.meretefuruberg.com
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Førstevalget i besetninger med høg ytelse

Høg ytelse Høg fettprosent Høg proteinprosent

FORMEL Favør + + +
FORMEL Elite ++ +++ +++
FORMEL Energi Basis +++ + +
FORMEL Energi Premium ++++ ++ ++

Proteininnhold mellom 
11 og 14 prosent

Proteininnhold mellom 
14 og 17 prosent

Proteininnhold  
over 17 prosent

Seint høsta grovfôr Middels høsta grovfôr Tidlig høsta grovfôr

Tallkode 70 80 90

FORMEL Energi Premium gir god dekning på energi og har høgere krav til stivelseskvalitet og bufferstoffer, 
det gjør at en kan gi større mengde kraftfôr med mindre fare for sur vom. 

FORMEL ENERGI  
PREMIUM

fkra.no - ordretelefon 994 30 640
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ragnvald Bjelland
Salgskonsulent Traktor/redskap 
Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand,
Hjelmeland og Gjesdal
917 59 777
E-post: ragnvald.bjelland@fkra.no

Asbjørn Mæland
Salgskonsulent Storfe/Fjørfe
Tlf (+47) 95292666
E-post: asbjorn.maeland@fkra.no
Selgar ID: 18.
Salgsområde: Storfe Jæren/Dalane
Fjørfe. Heile FKRA.

Thomas Brådli
Salgskonsulent Storfe/småfe
Tlf (+47) 94180060
E-post: thomas.bradli@fkra.no
Selgar ID: 10.
Salgsområde: Jæren/Dalane.

Alf Minde
Salgskonsulent fagområde Storfe
Tlf (+47) 970 16 717
E-post: alf.minde@fkra.no
Selgar ID: 40
Salgsområde: Jæren/Dalane.

John Skretting
Salgskonsulent Gris/Grovfôr mek.
Selger ID:1. Kontorplass Varhaug.
Besøksadresse: Mølleveien 4, Varhaug.
Tlf (+47) 957 03 858. Salgsomr.: Rogaland
E-post: john.skretting@fkra.no

Torvald Øvrebø
Salgskonsulent Storfe/småfe
E-post: torvald.ovrebo@fkra.no
Selgar ID:15. Kontorplass Haugesund
Postadresse: Pb 4014 Storasund,
5506 Haugesund.
Salgsområde: Forsand, Strand, Hjelmeland, 
Finnøy, Rennesøy, Bokn, Karmøy,
Haugesund, Tysvær.

Ola Haugland
Salgskonsulent  Storfe/småfe. Selgar ID: 06
Tlf (+47) 915 34 199
E-post: ola.haugland@fkra.no
Salgsområde: Suldal, Sauda, Tysvær, 
Vindafjord, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, 
Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, 
Eidfjord.

Sten Ivar Skretting
Salgskonsulent  Storfe /småfe
Kontorplass Lyngdal, Kirkeveien 32,
4580 Lyngdal. Tlf (+47) 900 77 780
E-post: sten.ivar.skretting@fkra.no
Selgar ID: 17. Salgsområde: Vest-Agder 
utenom Sirdal, Aust-Agder.
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Om landbruksmeldinga
Den nye landbruksmeldinga som ble lagt 
fram i dag av Jon Georg Dale fra FRP fore-
slår en rekke endringer som til sammen, 
kraftig vil svekke landbruket og forbruk-
ernes interesser!

Hovedpunkter i forslaget
- Fjerning av markedsordninger som betyr 
større prisvariasjoner og fare for mer 
matsvinn. Matvarekjedene vil styrke sin 
stilling på bekostning av bonden.
- Sentralisering av produksjonen og mindre 
bruk av norske resurser. Jord i distriktene 
vil få mindre verdi. Importen av matvarer 
vil øke og dermed redusere norsk syssel-
setning og verdiskapning.
- Pris og effektivitet blir rettesnoren, mens 
den norske forbrukeren er opptatt av 
kvalitet og kortreist mat.

Nå er det opp til Stortinget å få endret 
denne meldinga i en framtidsretta ret-
ning, der bruk av norske resurser og 
arbeidskraft kommer i høgsetet. Vi trenger 
ikke mer av det gammeldagse “dekk og 
dieseljordbruket” i Norge. RBS har tillit til 
at Stortinget ser dette ansvaret!

Bygging av dobbeltspor
vil rasere Jæren
Rogaland Bonde- og småbrukarlag er sjok-
kert over forslaget til utbygging av dob-
beltspor på Jærbanen. Forslaget innebærer 
en stor grad av omdisponeringer spesielt 
på strekningen mellom Klepp og Bryne, og 
på strekningen mellom Bryne og Nærbø.
I forslaget til utbygging av dobbeltspor 
mellom Sandnes og Nærbø utrykker Jern-
baneverket selv bekymring for jordverng-
rensene ved en utbygging. Denne bekym-
ring er det viktig å lytte til. 
Landbruket har et grunnleggende for-
valteransvar for å holde dyrka jord i hevd. 
Dyrka og dyrkbare arealer må vernes mot 
utbygging til andre formål, også i bynære 
områder. Jordvernet skal løftes opp i den 
overordna politiske samfunnsplanlegginga.
Kommunene på Jæren, Fylkestinget i 
Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland har 

gått inn for strenge, langsiktige jordvern-
grenser nettopp for å spare «Norges beste 
matjord». Rogaland Bonde- og Småbru-
karlag ser helt tydelig at ved utbygging av 
dobbeltspor  mellom Sandnes og Nærbø, 
vil de langsiktige konsekvensene for land-
bruket blir svært store.
 
Det vi vet når vi leser forslaget
fra Jernbaneverket er: 
1. Forslaget er i strid med jordvern-
grensene (det skriver jernbaneverket selv).     
Det burde i seg selv være nok til å skrin-
legge den videre planleggingen.
2. Det er stor usikkerhet rundt hvor mye 
areal jord som faktisk kommer til å gå 
med. Jordbruk er Rogaland (og Jærens) 
viktigste næring etter oljeindustrien. Det 
er galskap å «valse inn» over matfatet som 
det foreslås.
3. Behovet for dobbeltspor er minimalt. 
Etter hva vi forstår er kapasiteten enda 
god nok i mange tiår enda, ja kanskje de 
neste 50 år. Hvorfor skal vi da bygge ut en 
«bybane», som dette i realiteten er frem til 
Nærbø?
4. Samfunnsøkonomien er i henhold til 
Vista Analyse særdeles dårlig. Som over-
ordnede samfunnsaktører må vi tenke 
kost/nytte. Hva er logikken med å invest-
ere om lag 10 milliarder i dobbeltspor når 
togene i dag går nesten tomme store deler 
av døgnet? 

Bonde- og Småbrukarlaget i Rogaland me-
ner at det må være en klar sammenheng 
mellom landbrukspolitikken (herunder et 
sterkt jordvern) og den generelle distrikt-
spolitikken og næringsutvikling. Nærings-
utviklingen må skje på grunnlag av 
ressurser og drivkrefter som bygdene selv 
styrer. Lokalsamfunnet skal ha prioritet 
til å foredle egne råvarer og ressurser til 
beste for bygda. Når lokale råvarer og res-
surser (som egentlig er av nasjonal kvalitet 
og nasjonal betydning) står i fare for blir 
brukt til fordel for storsamfunnet, må vi 
bremse opp. Utviklingen i landbruket må 
derfor baseres på dette og på de bosteds-
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Uttalelser fra Fylkesårsmøtet
1. Lausdriftskravet for kyr
i 2024 må fjernes!
Dersom kravet blir stående, vil mange 
små og mellomstore bruk stå i fare for å 
legge ned. Store investeringer og mye ny 
teknologi virker skremmende på mange. 
Mange av disse bruka produserer melk 
på beiter som ikke kan høstes maskinelt, 
utmark- og gjødsla beiter. Produksjonen 
er tilpasset egne arealer eller nærliggende 
arealer, der dyra kanskje er ute både dag 
og natt, gjennom hele beitesesongen. Vi 
mener lausdriftskravet vil stimulere til 
enda større besetninger, økt bruk av kraft-
for, og mindre bruk av udyrket beiteareal. 
Dette skjer nå i ei tid da flere og flere 
forbrukere etterspør” grasmelk”, melk pro-
dusert uten kraftfor. Framtidig, bærekraftig 
melkeproduksjon, bør heller gå i retning 
av lavere årsproduksjon pr. ku og mindre 
kraftforbruk. For å opprettholde samme to-
talproduksjon av melk i Norge, trengs flere 
kyr som igjen gir flere kalvinger, som også 
fører til økt produksjon av storfekjøtt.
Aktiv bruk av beitearealer er god res-
sursbruk og god dyrevelferd. Det heter at 
lausdriftskravet skal innføres av dyrev-
elferdshensyn. Samtidig ser vi at forskjel-
lige klauvsykdommer og halthet er økende 
grunnet kyrnes vandring i gjødselfuktige 
gangareal.  Dessverre forekommer også 
kalvinger i uheldige omgivelser i hove-
davdeling. Årsaken til det kan være flere; 
kalving lenge før termin, uklar/ingen 
termin eller bonden bare ikke får plassert 
dyr inn i påbudt kalvings-avdeling i god tid 
før kalving. Dyr lavt nede på rangstigen 
kan også få det plagsomt i lausdriftsop-
plegg. Som vi ser er omlegging til lausdrift 
ikke ensbetydende med god dyrevelferd. 
Følges gjeldende krav for båsfjøs og røk-

teren (bonden) er interessert i sine dyr, vil 
dyrevelferd i båsfjøs absolutt komme godt 
ut. Vi har ikke til hensikt å” sverte” laus-
drift, men å forby båsfjøs til fordel for laus-
drift blir helt feil. Båsfjøs må straks” frisk-
meldes” for all framtid. Vi vet at mange 
mindre melkeprodusenter også velger 
lausdrift.  Det bør være opp til den enkelte 
melkebonde å velge opplegg, uavhengig av 
størrelse. Viktig er det at ordentlig beiting 
opprettholdes, og vi ikke ender opp med at 
den norske kua null-beiter og tråkker i et 
lufteområde, for å tilfredsstille minste mos-
jons- og luftekrav. Her må Norsk Bonde- 
og Småbrukerlag komme på banen før den 
Norske melkeproduksjonen ikke har noe 
med Norge å gjøre!

2. Dobbeltspor på Jærbanen
Stortingets vedtak om jordvernstrategi og 
begrensning i omdisponering av matjord 
til 4000 dekar i året er en god start. For 
å klare målsettingen om økt matproduk-
sjon må vi ta vare på alt vi kan av dyrka 
og dyrkbar mark. Dette kan kun oppnås 
med målrettet og styrt utvikling basert på 
kunnskap og fakta. Ved all omdisponer-
ing av matjord må det legges til grunn en 
solid konsekvensutredning der de langsik-
tige virkningene er godt dokumentert og 
kvalitetssikret. Dersom matjord må brukes 
til infrastruktur i form av vei og bane må 
det overordnete målet være å legge til 
rette for vekst i mindre produktive om-
råder. Rogaland de siste 10 år omdisponert 
11735 dekar god matjord til andre formål 
enn landbruk. Kommunene Klepp, Time og 
Hå har de siste 10 år alene stått for 6192 
dekar omdisponering. Dette tilsvarer 12 % 
av Norges totale omdisponering i samme 
periode. For å snu denne utviklingen er 

U                     P R E S S E M E L D I N G E R
kvaliteter som de viktige bygdene på 
Jæren har i dag. Bonde- og Småbrukar-
laget i Rogaland er sterkt kritisk til forsla-
get om utvikling og planlegging av dob-
beltspor på Jærbanen mellom Sandnes og 
Nærbø. Forslaget er dramatisk for land-
bruket som næring, lokalt/regionalt/nas-

jonalt, samtidig som forslaget er dramatisk 
for utviklingen og bostedsplanleggingen i 
Sør-Rogaland. Rogaland Bonde- og Små-
brukarlag mener at arbeidet med utvikling/
planlegging av dobbeltsporet mellom 
Sandnes og Nærbø må stoppes, til beste 
for våre etterkommere.
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det tvingende nødvendig å flytte veksten 
fra matjorda og åpne mindre produktive 
områder for utbygging. Bygging av dob-
beltspor mellom Sandnes og Nærbø vil 
etter jernbaneverkets egne beregninger 
direkte kreve 255 dekar fullgod jordbruk-
sjord. På lang sikt vil jordverngrensene på 
Jæren bli utfordret. Rogaland Bonde og 
Småbrukarlag er kritisk til faktagrunnlaget 
i forbindelse med utredning og planlegging 
av dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes 
og sørover. Rogaland Bonde- og Småbru-
karlag forventer at alle fakta framlegges, 
at alle konsekvenser utredes og en sam-
funnsøkonomisk analyse blir laget. 

3. Ny E39-trasé over høg-Jæren
Stortingets vedtak om jordvernstrategi og 
begrensning i omdisponering av matjord 
til 4000 dekar i året er en god start. For 
å klare målsettingen om økt matproduk-
sjon må vi ta vare på alt vi kan av dyrka 
og dyrkbar mark. Dette kan kun oppnås 
med målrettet og styrt utvikling basert på 
kunnskap og fakta. Ved all omdisponer-
ing av matjord må det legges til grunn en 
solid konsekvensutredning der de langsik-
tige virkningene er godt dokumentert og 
kvalitetssikret. Dersom matjord må brukes 
til infrastruktur i form av vei og bane må 
det overordnete målet være å legge til 
rette for vekst i mindre produktive om-
råder. Rogaland de siste 10 år omdisponert 
11735 dekar god matjord til andre formål 
enn landbruk. Kommunene Klepp, Time og 
Hå har de siste 10 år alene stått for 6192 
dekar omdisponering. Dette tilsvarer 12% 
av Norges totale omdisponering i samme 
periode. For å snu denne utviklingen er 
det tvingende nødvendig å flytte veksten 
fra matjorda og åpne mindre produktive 
områder for utbygging.
Vi har stor tro på at den utredningen som 
Statens vegvesen nå er i gang med vil 
vise at ny trasé for E39 over Høg-Jæren 
legger til rette for langsiktig vern av vårt 
nasjonale matkammer. Jordvern i prak-
sis betyr å legge til rette for det, først og 
fremst med plassering av infrastruktur. 
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag vil på 
det sterkeste oppfordre våre politikere og 

andre myndigheter å gjøre valg basert på 
kunnskap og fakta. Bare slik kan vi få til 
en bærekraftig utvikling til gode for kom-
mende generasjoner.

4. Bort med lausdriftskravet!
Lausdriftskravet er framstilt som eit tiltak 
som skal fremja dyrevelferden. Det finst 
ikkje nok tungtvegande dyrevelferdsgrun-
nar til å halde oppe dette kravet. Kravet, 
er slik Rogaland Bonde- og Småbrukarlag 
ser det, kun eit virkemiddel for å endra 
strukturen i norsk mjølkeproduksjon. Inn-
føring av krav om lausdrift frå 2024 vil føra 
til rasering av mjølkeproduksjonen i dis-
trikta og endra strukturen i produksjonen 
radikalt. Rogaland Bonde- og Småbru-
karlag meiner at det generelle kravet om 
lausdrift vert fjerna for eksisterande bygg.

5. Styrk jordvernet!
Presset for å omdisponera matjord til anna 
bruk er framleis like sterk i heile landet. 
Matjorda vår er den viktigaste ressursen 
me har. Matjorda vår har potensiale for 
produksjon i eit evighetsperspektiv.
Mange bønder opplever det som vanskel-
egare å få løyve til nydyrking enn løyve til 
omdisponering av dyrka jord til anna bruk.
Rogaland Bonde og Småbrukarlag held 
oppe kravet om betre vern av matjorda! 
Ei innføring av ei avgift pr arealeining for 
omdisponering av jord og eit krav om å ny-
dyrka tilsvarande areal vil etter vår mein-
ing vera aktuelle verkemiddel.

6. Ny landbrukspolitikk
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag støttar 
kravet om ein ny landbrukspolitikk. Og 
ønskjer politiske parti, forbrukargrupper 
og elles andre som er opptekne av mat 
og landbruk velkomne til å vera med i ar-
beidet for å få dette til. Dei fleste målbare 
faktorar i norsk landbruk går i feil retning, 
dagens verkemiddelbruk har ført til stadig 
dårlegare økonomi for dei fleste bønder 
og mange gir opp drifta. Fakta kring mat 
og matproduksjon vert bevisst tilslørt for 
befolkninga. Me krev ein ny, faktabasert 
landbrukspolitikk! Norske areal og norske 
ressursar må vera grunnlaget for norsk 
matproduksjon.

U                     P R E S S E M E L D I N G E R
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Driftige bønder skaper de beste råvarene.
Det betaler vi godt for.
Prima Jæren er stolte over å levere det ypperste norske kjøttprodusenter kan produ-
sere. Å alltid tilby kun det beste er en edel kunst, og vi klarer det med hjelp fra våre 
dyktige underleverandører. Vi legger mye tid og krefter i å samarbeide med kvalitets-
bevisste gårdseiere, og Norges beste kjøttprodusenter finner man på vestlandet.

Dette er et frieri til kremen av lokale bønder: Saueholdere. Storfeprodusenter. Grise-
røktere. Stadig nye kunder oppdager våre fantastiske råvarer, og gleden rundt midd-
agsbordet skal komme bonden til gode. Vi belønner kvalitet. Ikke bare med gode ord,
men med klingende mynt. Prima Slakt as har vært best på totaløkonomi for bonden
de siste ti årene, og slik vil det alltid være.

Bli med på laget! Kontakt oss i dag: Tilførselsleder Storfe.
Magnar Sandanger 481 14 525 • magnar@prima.as

Tilførselsleder Småfe.
Leif Håkon Korsbø 928 28 420 : leif@prima.as

Tilførselsleder Gris.
Bjørn Høyland 917 10 027: bjorn.hoyland@prima.as

Det skal ikke skje ulykker på min gård!
Skadeforebyggende tiltak er viktig! Fortsatt har vi  
svært mange branner i driftsbygninger i landbruket i Norge. 
2014 ble dessverre også et brannår.

70 % av brannene skyldes feil på elektrisk anlegg eller feil 
ved bruken av elektrisk utstyr.

Sørg for at det elektriske anlegget på gården din  
er i orden. Sørg for å ha avtale om el- kontroll med 
termografering – da får du betydelig rabatt på 
forsikringene også.

Ring oss  
på 03100  
så hjelper  

vi deg
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Spesialfelt
innan landbruk

Vi er spesialister innen landbruk og leverer alt fra vannpumper
- røranlegg - drikkekar nipler - gjødselventiler - reparasjoner

og nyinstallasjoner - drensrør og anleggsrør m.m.

Kontakt oss når du trenger hjelp!

NYHeT!
Vi forhandler
FJeLLSPreKK
- kanskje markedets
kraftigste
ekspansjonsmørtel!
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dnb.no

By DNB

Du trenger bare et mobilnummer, 
og vipps så er pengene på vei. 
Vipps-appen får du til Android, iPhone og Windows Phone. 

847 kr spørsmålet

Jonas har lagt ut for all maten på hytteturen. 
Hva bruker du for å betale tilbake?

A:   Lommeboka B:   Glemmeboka

C:   Minibanken D:   Vipps

Nå koster det ingenting å overføre beløp under 5000 kroner. Å vippse 5000 kroner eller mer, koster 1 % av beløpet. w
w

w
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m
ab
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Ingen land i 
Europa bruker 
mindre antibioti-
ka i matproduk-
sjonen enn 
Norge, viser tal 
frå EU. Resistens 
kostar EU mil-
liardbeløp.
I ei samanlikning 
av 25 europeiske 
land kjem Norge 
ut med desidert 
lågast forbruk av 
antibiotika i mat-
produksjonen. 
Det viser ein 
oversikt frå EU-
organet Euro-
pean Medicines 
Agency (EMA), 
som følgjer me-
disinbruken og 
farmasibransjen 
tett. Antibioti-
kabruken per 
kilo biomasse/
kjøtt er her i 
landet under 
ein tredjedel av i Sverige, som også ligg lågt i 
europeisk samanheng. Samanlikna med Norge 
ligg forbruket i Danmark ti gonger høgare. Ty-
skland bruker over 50 gonger meir antibiotika 
i matproduksjonen, medan fleire middelhavs-
land troner på toppen med over 100 gonger 
høgare sal av antibiotika enn her i landet.
Folkehelseinstituttet seier det låge forbruket 
av antibiotika i den norske matproduksjonen 
er ein stor fordel for folkehelsa og helseves-
enet.
– Det er flott av forbruket av antibiotika til dyr 
er så lågt her i landet samanlikna med andre 
europeiske land. Det har stor betydning for at 
det er langt færre antibiotikaresistente bakte-
riar her i landet, noko som er ein stor fordel 
for både folkehelsa, pasientar og helseves-
enet, seier seniorrådgjevar Petter Elstrøm i 
Folkehelseinstituttet.

Antibiotika og resistens
Norge kjem ut med klart lågast sal 
av antibiotika til bruk i matproduk-
sjonen, viser tal frå EUs organ for 
å overvake medisinbruken, EMA.
Andre nordiske land kjem òg ut 
med relativt lågt forbruk, men 
Sverige har likevel over tre gonger 
større forbruk og Danmark over ti 
gonger større forbruk.
Forbruket av antibiotika er nært 
knytt til utvikling av antibiotika-
resistente bakteriar.
Resistente bakteriar i EU er knytt 
til 25.000 dødsfall årleg og er 
rekna å koste EU 1,5 billionar euro 
i året.

Bruker minst antibiotika
til dyr i Europa



37

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
vender ryggen til FrP og Bondelaget 
sin landbrukspolitikk!
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Lokallaget i Eigersund
arrangerer haustmarken i okto-
ber som vi har gjort årlig de siste 
10 åra i samarbeid med Sen-
trumsforeningen og lokallaget av 
Sau & Geit. I fjor var været helt 
perfekt og det ble sagt at det var 
mer folk i byens sentrum enn det 
pleier å være 17. mai! Så det var 
17. maistemning i oktober.
Vi stilte med Telemarksku og 
kalv og Simmentaler, de fleste 
vanlige sauerasene og også høns 
og duer. Barna hoppet i høyet 
og det var tipping av vekta på 
et lam.
Vi tror at dette årlige arrange-
mentet er viktig for å skape 
relasjoner mellom by og land, og 
at landbruket får vist seg fram 
på en positiv måte.

Samuel Thengs

Høstmarken i Egersund

Det er en årviss tradisjon at barna får sitte på rolige 
kyr midt på torvet i Egersund.
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Årsmøteutsendingane på landsmøtet 2016
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Tlf. 51 40 08 00
4463 Ualand

Handeland Antirust

– Bilunderstellsbehandling
– Sandblåsing / Lakkering
– Lakkrens / polering
– Reparasjon av rustskader
– Vi har leiebil

www.handeland-antirust.no

Siden 1986

Følger du bilens 
serviceprogram 

hjelper vi deg 
24 timer i døgnet

I HELE EUROPA

Fornøyde kunder er vårt viktigste mål

«Skulle 
bare mangle!»

Følger du bilens 
serviceprogram 

hjelper vi deg 
24 timer i døgnet

I HELE EUROPA

Fornøyde kunder er vårt viktigste mål

«Skulle 
bare mangle!»

Tlf 24 03 29 00

Følger du bilens 
serviceprogram 

hjelper vi deg 
24 timer i døgnet

I HELE EUROPA

Fornøyde kunder er vårt viktigste mål

«Skulle 
bare mangle!»
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Klima- og
miljøvernminister 
Vidar Helgesen
styrer unna
stortingsvedtaket
og leder ulven
til livretten.
Tegning: Fride Gunn Rudi
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1.600,-

34.500,-

34.000,- 54.000,-

Trailer sprøyTer 1000 Til 4200 liTer
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Litt sånn er det å være kunde hos Tveit. Du får en enklere hverdag, større 
frihet og mer fritid. Finn ditt nærmeste avdelingskontor på www.tveit.no

Regnskap og økonomisk rådgivning 
for næringsliv og landbruk

D
esign / Idé: w

w
w

.steinariversen.no   Foto: H
aakon N

ordvik

Frihet

www.smabrukarlaget.no

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no
Kontonummer: 8101.05.36928
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Refsland
Fjellsprengning
gjer det beste for deg
for rimelege prisar!



46

ALT INNEN 
LANDBRUKSTRANSPORT

KONTAKT:
Tlf. 928 93 521   

kai@rundevoldtransport.no
www.rundevoldtransport.no 
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Formålet med turen 
var å få inspirasjon 
og kunnskap om: 
Grasmelk, ost, kjøtt, 
merkevarebygging, 
samarbeid, turisme 
og muligheter i
jordbrukspolitikken.

Bilder fra Brennpunktprogrammet “Fremtidsbonden”
og landskapet i Lenk im Simmental. Her fikk vi vår første matopplevelse med raclett 
og ostefondue på Engelberg Ysteri.

Studietur til

Sveits
med Rogaland Bonde- og
Småbrukarlag 1.-6. juni 2016
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Lenk im Simmental er 
en kommune i distriktet 
Obersimmental- Saanen 
i kantonen Bern i Sveits. 
Kommunen har ca 2400 
innbyggere. Ca 1200 moh. 
Seteren ligger på ca 1500 
meter over havet består 
av fjøs til 30 kyr og ysteri 
bygget i 2014. Produks-
jonen er basert på gras/
beite. Bonden heter Ueli og 
er her med kone og to vok-
sne sønner. Det tar ca 30 
minutter å komme opp til 
seteren og den av bøndene 
som er best i engelsk for-
teller om gardsdriften 
og nybyg-
get. Seteren 
kostet ca 
5 millioner 
kroner og 
staten hadde 
dekket ca 1/3 
av bygge-
kostnadene. 
Det er her jeg 
tjener penger, 
sa bonden. 
Lite kraftfor og 
en ost som gir 
en god pris (en 
melkepris på 

ca 20 kr literen) Litt senere 
på året flyttes dyra en kort 
periode opp på en seter 
som ligger på 1800 meter 
og her lages en enda mer 
verdifull ost.
Her pratet David litt om 
forholdet mellom bønder og 
samfunnet. 95% av befolk-
ningen bestemmer hvordan 
bonden skal drive jorda. 
Da må samfunnet skjønne 
ansvaret det har og sørge 
for rammevilkår som er 
gode nok for bonden. Dette 
er noe vi som bønder må 
være flinke til å formidle til 

de som styrer, sier David.
Her blir vi tatt i mot av 
et hyggelig ektepar som 
driver gården i sammen. 
De har ca 35 kyr og har 
en av de største gårdene i 
området. Melkeproduksjon 
med en økende andel kjøtt. 
For å få opp kjøttproduks-
jonen krysser de inn med 
Limousine. Været har blitt 
en stadig større utfordring 
og derfor har de sluttet å 
levere melk som kun er 
produsert på høy, og har nå 
en viss andel silo. Derfor 

kan de ikke levere 
melk til Appenzell 
osteproduksjon, 
men selge den til 
oppkjøper til en 
dårligere pris.
De har et fantas-
tisk fokus på godt 
grovfor og pro-
duserer ca 25 kg 
melk på grovforet 
med 3 slåtter i 
året. Vanligvis blir 
de første slåttene 
til høy og tørket 
først på bakken 
og flyttet inn på 
høytørke.

En engasjert David.

Rolige og folkekjære kyr.



49
Deretter presses det i 
store firkantballer og 
lagres slik. Alle bygg på 
garden er bygget med 
hjelp av naboer.
Deretter blir vi transpor-
tert til gården til Sepp 
Dahler som er ganske 
«berømt» både lokalt og 
nasjonalt for kjøttet og 
driften sin. Han har så 
mange besøk i helger, 
at vi har vært ekstremt 
heldige som får mu-
ligheten til å stikke innom. 
Sepp produserer kjøtt uten 
bruk av kraftfor, men forer 
med avfall fra ølbryggeriet i 
Appenzell og masserer dyra 
med øl. Dette gir en unik 
kjøttkvalitet og det er et 
halvt års ventetid på kjøtt. 
Sepp samarbeider med 
to andre bønder om dette 
konseptet for å få flere 
slakt. Selv leverer han
           

ca 17 slakt hvert år til 
hele kr. 70 000/ stk.

Oppsummert:
En studieturmed mange 
hyggelige tilbakemeldinger 
fra deltakerne. Vi var en 
bra miks mellom» ung-
dom» og «gamlinger». Det 
kunne godt vært med flere
ungdommer. Men det var 

et litt dårlig 
tidspunkt i 
forhold til 
eksamen. 
Selve turen 

gikk knirkefritt med få 
uforutsette hendelser. Takk 
til Rogaland Fylkeskom-
mune som støttet oss med 
kr 50.000,-

Reiseleder
Torbjørn Norland

Sepp Dahler 
ølvasker 
kyrne.
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Lengde 4,0 og 5,2 m

Mer informasjon? 
Tlf 24 14 89 50
www.smabrukarlaget.no

MEDLEMS-
FORDELER
I NBS
- Avtale med Gjensidige
  Forsikring og Bank
- Rabatt på drifts-
   forsikringer
- Avtale om juridisk
   bistand
- Avtale med DEKAR A/S
- Hotellavtale

Rogaland Nei til EU – vi er på vakt
Beredskap mot nye EU-kamper var hovedgrunnen for å behol-
de organisasjonen etter nei-seieren i 1994. Situasjonen rundt 
EU-spørsmålet har svingt, men de siste 10 årene har vi hatt 
nei-flertall på alle meningsmålinger. Det er vi glade for, men vi 
vet det kan endre seg raskt. Europabevegelsens leder vil til og 
med ha EU-medlemskap uten folkeavstemning:

«Eg meiner me kan melda Noreg inn i EU utan folkerøysting, 
for det einaste me får, er meir demokrati. Det treng me vel ik-
kje noka folkerøysting om?»
Jan Erik Grindheim i Syn og Segn nr 4 2015

Rogaland Nei til EU håper du vil være medlem i Nei til 
EU. Vi trenger deg – fordi vi fortsatt må være på vakt!
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Husdyr ID - kvalitet fra øre til øre

Øremerker - bjøller - klaver - merkeflagg

Vi setter 
farge på 
Norges
vakreste
eventyr!

Moen   
 Tlf 5140 1150

 post@moenbjollefabrikk.no
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Regnskap 2016
Kontonavn Regnskap i år Budsjett 2016 Regnskap i fjor

Salgs- og driftsinntekt   
Kontingent 175 889 135 000 127 744
Inntekt årsmøte 76 761 40 000 1 000
Annonseinntekter 48 800 40 000 124 400
Annen inntekt 47 748 50 000 0
    
Salgsinntekter 349 198 265 000 253 144
    
Varekostnader   
Varer for videresalg 0 10 000 3 280
Varekostnad 0 10 000 3 280
    
Lønnskostnader   
Lønn  44 384 48 000 81 000
Refusjon - 10 175 12 000 -20 535
Avsatte feriepenger 5 280 0 6 036
Arb.g.avg. 6 669 7 000 11 421
Avg. Av avsatte f.penger 0 0 851
Honorar 4 000  
Lønnskostnader 50 158 67 000 78 773
    
Driftskostnader   
Leie lokale 21 996 12 000 23 163
Utstillinger 10 009 0 0
Datautstyr 0 20 000 3 826
Kontorrekvivita 445 8 000 3 162
Trykksaker 21 712 30 000 26 926
Årsmøte, styremøter  38 855 62 000 74 190
Telefon 2 000 0 3 150
Porto 14 319 15 000 7 393
Driftskostnader 109 336 147 000 141810
    
Andre driftskostnader   
Reisekostnader 5 458 37 000 18 802
Reklameartikler 6 566 0 0
Bankgebyr 1 238 3 000 1 379
Annen kostnad 2 882 1 000 12 000
Kostnader uten bilag 0 0 3 100
Andre driftskostnader 16 144 41 000 35 281
    
Renteinntekt 1 270 0 2 025
    
Resultat 174 830 0 - 3 975
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Balanse
 Inng. balanse I perioden Utg. balanse

Eiendeler     
Andre fordringer 3 688 - 3 688 0
Kundefordringer 0 0 0
Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar 5 000 0 5 000
1503.03.85206 Dnb NOR 154 176 174 893 329 069
1503.58.73985, Plasseringskonto 201 847 1 009 202 856
1503.08.44529 Skattekonto 7 430 8 7 438
Sum eiendeler 372 141 175 910 544 363
      
Egenkapital og gjeld     
Egenkapital     
Overskudd  - 174 830 - 174 830
Annen egenkapital - 353 731 0 - 353 731
Opptjent egenkapital - 353 731 - 174 830 - 528 561
      
Gjeld     
Leverandørgjeld 0 0 0
Forskuddstrekk - 3 880 2 540 - 1 340
Skyldig arbeidsgiveravgift - 1 692 1 028 - 664
Avsatt avg. av feriepenger - 1 586 0 - 1 586
Skyldig feriepenger - 11 252 960 - 12 212
     
Sum kortsiktig gjeld - 18 410 4 528 - 15 802
Sun egenkapital og gjeld - 372 141 - 170 302 - 544 363
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Forslag
til budsjett 
2016
Salgs- og driftsinntekt Budsjett 2017
Kontingent 145 000
Inntekt årsmøte 60 000
Annonseinntekter 49 800
Annen inntekt 85 200
Salgsinntekter 340 000
  
Varekostnader 
Varer for videresalg 5 000
Varekostnad 5 000
  
Lønnskostnader 
Lønn  48 000
Refusjon 0
Avsatte feriepenger 6 000
Arb.g.avg. 7 000
Avg. Av avsatte f.penger 0
Honorar 10 000
Lønnskostnader 71000
  
Driftskostnader 
Leie lokale 12 000
Utstillinger 3 000
Datautstyr 20 000
Kontorrekvivita 8 000
Trykksaker 30 000
Årsmøte, styremøter  62 000
Telefon 3 000
Porto 15 000
Driftskostnader 153 000
  
Andre driftskostnader 
Reisekostnader 40 200
Reklameartikler 10 000
Bankgebyr 2 000
Annen kostnad 60 000
Kostnader uten bilag 0
Andre driftskostnader 112 200
Renteinntekt 1 200
Resultat 0

1.  Vektlegge utadretta landbruks- 
politisk arbeid. Målsettinga 
er å jobbe med markeds-
føring av BS-lagets politikk.                                       
Viktig å få fram landbrukspolitik-
ken i valkampen 2017.

2.  Følgje opp kontakten med lokal-
laga. Revitalisere «sovande lag». 
Fortsatt netto auke i medlems-
talet. Styrke organisasjonen.                                                                                          
Få alle medlemmer på SMS og 
e-postlister.

3.  Arrangere ein medlemssamling 
på fylkesnivå i august 2017.

4. Fylkesårsmøtet 3.-4. mars 2018.
5. Studietur til Austerrike 2017.
6.  Studieaktiviteten: Minst eit tiltak 

pr. lokallag i gjennomsnitt.

Forslag til arbeids-
plan 2017/2018

FØLG MED
PÅ NETTSIDENE:

www.smabrukarlaget.no/rogaland
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A-K maskiner avd. Nærbø  tlf 51 79 85 00
A-K Ålgård Landbrukssenter tlf 51 61 19 40
A-K Årdal Landbruk  tlf 51 75 26 40
A-K Møgedal mek. verksted, Sand tlf 52 79 25 30

www.a-k.no



 
   

 

 


