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– organisasjonen for alle bønder
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ALT INNEN 
LANDBRUKSTRANSPORT

KONTAKT:
Tlf. 928 93 521   

kai@rundevoldtransport.no
www.rundevoldtransport.no 

R U N D E V O L D
T R A N S P O R T

Redaktør: Nils Melbøe. Design og produksjon av årsmelding:  Hilja Birgitte Holden
Trykk:  Lura Trykkeri, Sandnes.

Rogaland Bonde- og SmåBRukaRlag - kRonen gaaRd 

Program årsmøte 2022
løRdag 12. maRS
10.00-10.30 
Åpning av årsmøtet, 
valg av ordstyrer og referent.
10.30-11.00  Leders tale.
11.00 
Åpent landbrukspolitisk møte: 
Økonomien i landbruket – hvordan 
oppnå inntektsutjevning? 
Anders Norstad, generalsekretær 
NBS og Ola Berthling Lie-Husby, 
initativtakere til «Bondeopprøret». 
Politiske parti.
11.45-12.45  Lunsj.
12.45-14.00  Debatt.
14.15-15.30  Debatt.
15.30-15.45  Hilsener fra gjester.
15.45-16.00 
Kaffepause med noe og bite i.
16.00-17.00 
Dyrevelferdsprogrammet informasjon.
17.00-17.30 
Spørsmål og diskusjon. Møtet slutt.
19.30 
Middag, sosialt samvær, lotteri.

Søndag 13. maRS
08.00-09.00 
Frokost.
09.00-10.00 
Gjensidige-avtalen.
10.00-11.00 
Godkjenning av innkalling. 
Årsmelding, regnskap, budsjett, 
arbeidsplan. 
Valg ved leder i valgkomiteen Nils 
Melbøe. 
11.00-12.00 
Jordbruksforhandlingene 2022 
ved Torbjørn Norland. 
12.00-13.00 
Behandling av innkomne forslag. 
Avslutning.
13.00  Lunsj. Hjemreise.

Det tas forbehold om endringer i programmet.
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Regionkontakter Lokallagsleiarar 2021

Ditt gjerdesenter i Dalane
RÅDGIVNING • MATERIALER • MONTERING • SERVICE

tlf. 9719 6045   •   dalane@poda.no   •   www.poda.no  

Poda Gjerder Dalane
v/ Rolf Gravdal

Utstilling: Røyslandsvegen 280
4387 Bjerkreim 

Nettgjerder
Strømgjerder
Grinder
Ferister

Rolf G AS er

nå offisielt Poda

Gjerdesenter

Rolf Gravdal

Poda Gjerder Dalane annonse i Rogaland Sau og Geit Årsmelding og Rekneskap_131x98mm.indd   1 13-11-2020   08:21:24

DALANE
Sophie Eckhoff Gjermestad 
Tlf. 450 27 448 
(Egersund, Bjerkreim) 

ØYANE
Torbjørn Norland
Tlf. 970 35 255
(Forsand, Strand,
Finnøy, Ombo)

RYFYLKE
Stig Arild Helgesen
Tlf. 481 56 697

JÆREN
Eldar Melbøe Kyllesø
Tlf. 454 11 131
(Randaberg, Jæren, Sandnes/ Gjesdal)

HAUGALANDET
Geir Aksdal
Tlf. 909 54 910

HJELMELAND
Egil Ulvestad 
Tutlandsvegen 136 
4130 Hjelmeland
Epost: eulves@online.no
Tlf. 476 05 255

EGERSUND
Svein Erik Ørsland
Sokendalsveien 530
4372 Egersund
Epost: s.e.orsland@gmail.com
Tlf. 917 77 786

BJERKREIM
Ove Helge Ommedal
Hellandsvegen 200
4387 Bjerkreim
Epost: varpfarm@gmail.com
Tlf. 990 81 770

INDRE RYFYLKE
Svein Ramsnes
Hovland
4208 Saudasjøen
Epost: svein.ram@hotmail.com
Tlf. 473 97 796

VINDAFJORD
Gunnar Gryte
Skigelstrand vegen 325
5585 Sandeid
Epost: g-gryte@frisurf.no
Tlf. 907 61 153 

SANDNES OG JÆREN
Morten Oseland
Noredalen 63
4308 Sandnes
Epost: mortenoseland@hotmail.com
Tlf. 993 36 271

STRAND OG FORSAND
Trond Norland
Norlandsvegen 60
4120 Tau
Epost: tonorlan@hotmail.com
Tlf. 906 92 674

TYSVÆR OG BOKN
Nils Ivar Sundfør
Sundførvegen 172
5570 Aksdal
Epost: n_i-sundfoer@hotmail.com
Tlf. 971 06 014

KARMØY
Jarle Haaland
Visnesvegen 15
4262 Avaldsnes
Epost: jhaaland@haugnett.no
Tlf. 992 32 399
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Mosbekkplass 7, 4370 Egersund. Tlf. 51 46 39 39
E-mail: post@egersund-elektro.no

Elektrofirma
i sentrum

Amund Birkeland
Vår kjære Amund Birkeland er gått bort, 90 år gammal. Ein humørspreiar

og ekte småbrukarentusiast med meningars mot er gått bort i 2021.

Amund var leiar i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag i perioden 1991 til 1996. 
Han var dristig og uredd i all si handling og virke. For Bonde- og Småbrukar-

laget var han med å opne stengde dører, blant stortingspolitikarane
og spesielt innanfor AP.

I EU/EØS-saka skilde han lag med organisasjonen vår, men han respekterte
og følgde lojalt opp at NBS var EU-motstandar. Å stå som EU-tilhengar

i Bjerkreim, der bortimot 100 prosent sa nei, var tøft, men Amund hadde rygg 
til å tåle det. På E39, på veg til Vikeså, hengde vi opp ein plakat med

bodskapen: NEI TIL EU. JA TIL AMUND. Det synte kor stor pris vi sette
på Amund, til trass for stor usemje.

Amund var svært kunnskapsrik og hadde mangt interessant å fortelle.
Han var ein god ven, og viste god omsorg for alle rundt seg. Dei siste åra, 

gjorde han ein formidabel innsats med å hjelpe si kjære Solveig
slik at dei kunne bu heime. Amund var bonde på Svela heile livet,

men hadde i tillegg mange verv og jern i ilden utanfor bruket. 

Vi lysar fred over Amund sitt minne!

Nils S. Melbøe
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Styret i RBS 2021

Aase Landbruk – Chief By Shaktiman 
Robuste fresere, beitepussere og kantklippere som tilbyr mye valuta for pengene!
Disse produktene har allerede rukket å bli bant markedslederene  i mange land i 
Europa. Her er maskinene testet på de mest steinrike områdene sør i Italia og Hellas, 
som for øvrig er testfeltet for mange av de store produsentene.

horisontalfres
PTO aksling med klutsj. Kraftig
konstruksjon og bjelke i oljebad.
Avfjærede sider. Multispeed girkasse.

Chief by Shaktiman
beitepusser
Arbeidsbredde 220 cm. Solid konstruksjon.
Hydr. sideregulering. PTO-aksling. Utstyrt med “raketinder”
                                  for bedre knusing og slepemaier.

Postboks 3022, 4392 Sandnes
Tlf. 51 60 14 00
www.aase-landbruk.as

aaSe LanDBRUk aS

mcCormick 
X4.70

En lettvekter for norske 
forhold. Stillegående 4 syl. 
Deutz motor på 107 hk.
«Alt» av teknikk og utstyr. 
Bredde michelin hjul.

fullt utstyrt
traktor
med Ålø laster 
kr 599.000,-
u/laster   
kr 515.000,-

Alle priser er eks mva.
Forbehold om trykkfeil.

41.400,-

250 cm  76.000,-
300 cm  85.000,-

LEIAR
Stig Arild Helgesen
Nesvegen 106, 5567 Skjoldastraumen
Epost: sahelgesen@gmail.com
Tlf. 418 56 697

NESTLEIAR 
Torbjørn Norland
Norlandsvegen 29, 4120 Tau
Epost: tonorlan@online.no 
Tlf. 970 35 225

KASSERER
Alf Olav Erevik
Ryfylkevegen 14, 4110 Forsand
Epost: olaere@online.no
Tlf. 971 79 978

STYREMEDLEMMER
Geir Aksdal
Vågavegen 74, 5561 Bokn
Epost: geiaks@online.no
Tlf. 909 54 910

Sophie Eckhoff Gjermestad
Gjermestadveien 60, 4375 Hellvik
Epost: post@gjermestad.no
Tlf. 450 27 448

Kjell Helland
Amdalsveien 48, 4120 Tau
Epost: kjhel3@online.no
Tlf. 922 00 853

Eldar Melbøe Kyllesø
Kyllesveien 59, 4308 Sandnes
Epost: eldar.kylles@gmail.com
Tlf. 454 11 131

1. VARA
Svein Erik Ørsland
Sokndalsveien 530, 4372 Egersund
Epost: s.e.orsland78@gmail.com
Tlf. 917 77 786

2.VARA
Leif Rune Sundfør
Våg 40, 5570 Aksdal
Epost: leifrunesund@gmail.com
Tlf. 977 37 581

3.VARA
Janne Kathrine Schelbred 
Nedre Espedal 17, 4110 Forsand 
Epost: janne_k_k@hotmail.com 
Tlf. 932 04 419

FYLKESSEKRETÆRER 
Vivian Huglen
Nesvegen 91, 5567 Skjoldastraumen
Epost: vivian.huglen@gmail.com
Tlf. 932 30 101
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Leiaren har  ordetStig Arild Helgesen

I alle år har Rogaland 
Bonde- og Småbrukarlag 
prøvd å påverka utviklin-
ga i landbruksnæringa til 
beste for alle bøndene. Me 

har delteke i møter og på demonstrasjonar, me 
har skrive innlegg i aviser, me har vore interv-
jua på radioen. Og ikkje minst har årsmøtet 
vårt vedteke uttalar som retningsgjeverar for 
kva styret og leiar skal prioritera.
Me har peika på at jordvern utan drift av jorda 
er fånyttes. At røktaren er viktigaste elementet 
for å oppnå god dyrevelferd. Og me har konse-
kvent støtta pelsdyrhaldarane i deira kamp for 
næringa si, berre for å nemna noko. Men det 
me, gjennom alle år, har arbeidd mest med er 
at bonden skal ha ei rettferdig inntekt av ar-
beidet sitt, som kan samanliknast med andre. 
Me har brukt tilgjengelege statistikkar for å 
peika på at utviklinga har gått, og framleis går, 
i feil retning. Dette ser me av denne uttalen frå 
2019 – “Ei inntekt til å leve av!”

Bøndene ligg kr. 350 000 etter i inntekt for 
kvart årsverk! Urimeleg og skandaløst, meiner 
årsmøtet i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.
Gjennomsnittsinntekta til norske bønder ligg 
på 200 000 pr. årsverk. Dette er lite og milevis 
frå andre grupper i samfunnet. I gjennomsnitt 
tener andre grupper 551 800, altså tener ein 
bonde 350 000 mindre enn andre grupper. 
Dette må alle forstå er heilt urimeleg og kan 
ikkje halde fram lenger. Skal me framleis ha 
bønder i Norge, må dette endrast.

Landbruket vert avspist med nokre få kroner 
kvart år, men inntektsauken vert ete opp 
av auka utgifter. Så skal vi framleis ha eit 
norsk landbruk, må inntekta monaleg opp. Vi 
snakkar om milliardar i auka prisar og overfø-
ringar. Dersom det ikkje skjer noko vesentleg 

endring,  vil norske bygder fort dø ut. Det 
vert ikkje lenger ein langsam død, men store 
endringar på kort tid.
NBS har vedtatt at inntektsgapet skal tettast 
på 5 år. Dette krev 14 milliardar i 2020 kroner.
Vi må ha 2,8 millionar meir i inntekter i 5 år, 
for å tette gapet!

Me skal sjølvsagt ta vår del av ansvaret for 
utviklinga som har vore. Me har kanskje hatt 
litt for stort fokus på dei små sigrane i forhan-
dlingane og undervurdert resultatet av den 
dominerande retninga i jordbrukspolitikken. 
Men som uttalen frå 2019 syner, så har me 
vore tydelege i våre åtvaringar. Så på vegne 
av tidlegare styrer og leiarar i RBS og også 
på vegne av noverande styre. vil eg hevda at 
dersom fleire hadde lytta til våre åtvaringar 
tidlegare, så hadde stoda vore heilt annleis!
No har utviklinga gått så langt at så og sei 
heile næringa kjempar med ryggen mot 
veggen. Knapt nokon klarer å henta inntekter 
som står i forhold til arbeids- og kapitalinn-
sats. 

Det kunne slik sett vera freistande å sei: Kva 
VAR det me sa? Men ingenting vert betre av 
eit slikt utsegn. Det einaste som nyttar , for oss 
som organisasjon, er å arbeida endå hardare 
for næringa. Vi må bli langt betre på mange 
felt. Og, me må søka samarbeid med dei 
kreftene i samfunnet som kan bidra til å flytta 
politikken i den retninga me ønskjer.
Ei slik kraft som har kome på bana det siste 
året, er «bondeopprøret». Ei handfull bønder 
frå forskjellige delar av landet som nyttar so-
siale media for å beskriva dagens situasjon og 
kva som skal til for å betra tilhøva i næringa. 
Det har synt seg at desse bøndene har klart 
å påverka debatten og engasjementet på ein 
måte som ingen andre.

Enkelte politikarar og organisasjonsfolk har 
vore ute og åtvara mot å la oss påverka av slike 
krefter. Det vert pressa på for at me kun skal 
forhalda oss til dei «formelle, organiserte» 
måtane å arbeida på.
Stort sett har vår organisasjon og «bondeop-
prøret» felles mål. Difor ønsker me «bondeo-
pprøret» velkommen og vil sjølvsagt samar-
beida til beste for bonden! Me bestemmer sjølv 
kven me skal lytta til!

I fjor fekk RBS gjennomslag for at NBS skulle 
krevja 50000 i reell inntektsvekst inn mot 
jordbruksforhandlingane. Etter at NBS hadde 
forhandla med bondelaget vart kravet 30000. 
Rogaland Bonde- og Småbrukarlag vil også 
i år vera ein pådrivar for at landbruket skal 
krevja det som må til. Og, med landsmøteved-

tak om «krav etter behov» i ryggen, reknar eg 
med at me når fram når NBS skal utarbeida 
sitt krav til jordbruksforhandlingane til våren. 
Me har allereie fått gjennomslag for å krevja 
at årets forhandlingar må delast i to. Først 
må me få avklara dekning av auka kostnader. 
Deretter kan me inngå forhandlingar om reell 
inntektsvekst og tetting av gapet til andre 
grupper.

Til sist vil eg senda ei helsing til alle i fylket 
som lever i og av jordbruket. I fellesskap 
bidrar me til ei enorm verdiskaping. Dess 
fleire medlemmer me får, dess større tyngde 
har me til å endra feilslått politikk og sikra 
at fylket vårt også i framtida kan betegna seg 
som «matfylket Rogaland». Så meld deg inn 
og ver med oss i kampen for ei betre framtid!
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Knarrhult forhandler: 
Sverre Gustav Birkeland 
 
Tel: 957 923 21 
 
E-mail: 
sverre.gustav@knarrhult.no

Knarrhult forhandler: 
Mikal Nordbø 
 
Tel: 982 188 88 
 
E-mail: 
mikal@knarrhult.no

Knarrhult forhandler: 
Martin Moi  
 
Tel: 913 142 10 
 
E-mail: 
martin@knarrhult.no

Svensk kvalitet i norske fjøs siden 1984

FeedProcessor

www.tks-as.no

EasyFeed

• Kan fore inntil 20 grupper med 12 
startider pr gruppe

• Kan punktutfore, tilpasset båsfjøs
• Individuell fôrmengde til hver gruppe
• Opsjon med vektutfôring
• Inntil 2 kraftfôrslag og et grovfôrslag

“TKS EasyFeed er en den 
mest komplette automatiske 
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 aut-
matisere 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 DYRE 
dieselkostnader

• Enkel styring m/mobilt touchdisplay
• 62 doble kniver i HARDOX
• Hurtigfeste av kniver
• Sentralsmøring som standard
• RUSTFRITT BUNNBELTE
• NORSKPRODUSERT

Nordens suverent mest solgte 
automatiske foringsanlegg i 
2016/17/18/19/20 og 21

AGRI

• for eksaktkutting og blanding
• markedets laveste effektbehov - kun 11kW
• rustfri bunn - kan og leveres med rustfrie skruevindinger
• markedets laveste innlastingshøyde - min 960mm
• mange muligheter
• helt unik maskin med suverene egenskaper

NYHET !
Stolt leverandør 

til Norges viktigste 
yrkesgruppe !

Forhandles av :
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Eiksenteret Haugesund
Eikeskogvegen 72, 5570 Aksdal – Tlf. 52 75 44 44

VELKOMMEN!
DU FINNER OSS I AKSDAL NÆRINGSPARK

Sammen for det 
norske landbruket

Vi er stolte og glade over vårt samarbeid med Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag. Sammen hjelper vi med å 

forebygge skader og forsikre gårdene i landet vårt, slik 

at du kan sikre deg, dine og alt som er ditt. 

Som medlem av Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du 

goderabatter på privatforsikringer, driftsforsikringer og 

pensjon hos oss i Gjensidige. Du får:

Ring oss på 915 03100 eller 

les mer på gjensidige.no/landbruk

inntil 20 % rabatt på privatforsikring

23 - 24 % rabatt på landbruksforsikringer

god pris på ulykkesforsikring for voksne og barn

gode fordeler på pensjon

TopLac  Sau Fiber
 løyser utfordringa!

®

GODT GJORT ER BETRE ENN GODT SAGT
FISKÅ MØLLE ROGALAND  Tlf. 51 74 33 00
FISKÅ MØLLE ETNE                    Tlf. 53 77 13 77

Mange testa vårt nye kraftfôr i lamminga i 
fjor, og tilbakemeldingane er svært positive. 

Det høge fiberinnhaldet kvesste appetitten 
på både kraftfôr og surfôr. Sauene heldt seg 
friskare, mjølkeproduksjonen blei god og 
lammetilveksten likeeins.

TopLac Sau Fiber er spesielt effektiv om 
surfôret har høg kvalitet, eller tilgangen er 
avgrensa.

Ventar du fleire trilling - og firlingsøyer så 
tilrår vi den prisgunstige TopLac® Sau Fiber i 
lamminga. 

Sikrar høg mjølkeproduksjon 
trass fibermangel 
 
Skånsam for vomma trass høge 
kraftfôrrasjonar  

Kvar pellet består av 75% 
TopLac® Sau og 25% Roetopp 

Svært god smaklegheit  

TopLac® Sau Fiber – den perfekte løysinga ved store lammekull og ekstra godt surfôr.

Produksjonsstart: Tysdag 15. februar 

Supert til lamminga!
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Referat fylkesårsmøte      22. mai 2021
Forenklet digitalt møte
via Teams på grunn av covid-19.

Stig ønsker velkommen. Det er ikke et øn-
sket valg å ha fylkesårsmøtet digitalt. Når vi 
tok valget og utsatte møtet var det basert på 
spådommer fra myndighetene om at vi skulle 
være kommet lenger med gjenåpningen. At det 
ble som det ble i år håper vi dere vil unnskylde 
oss for, men nå får vi prøve å gjøre det beste ut 
av det.

Valg av ordstyrer: Stig A. Helgesen.
Valg av referent: Vivian Huglen.
Valg av to til å signere møtebok: 
Godkjenning av innkalling og saksliste
– godkjent.
Opprop: Vivian hadde opprop
– Svein Narve Veshovda hadde meldt avbud.

Årsmeldingen ble gått gjennom
Stig gikk gjennom årsmeldingen. Fin og god 
årsmelding, bra arbeid. Godkjent.

Regnskap
Alf Olav Erevik gikk gjennom regnskapet.
Årsmøtet i 2020 gav høgere kostander enn året 
før, flere deltagere på hele møtet, åpent møte 
ink. Lunsj og et styremøte ligger i disse ekstra 
kostnadene. Regnskapet for 2020 viser et un-
derskudd i driftsresultat på -8133,60 kroner.
Regnskapet ble tatt opp til votering og god-
kjent. 

Budsjett og arbeidsplan 2021
Stig gikk gjennom budsjett og arbeidsplan for 
2021/2022. Studietur siste uka i mai 2022 om 
situasjonen tillater dette. Arbeidsplan godkjent.

Valg 2020
Leder Stig A. Helgesen, Tysvær og Bokn BS   
Gjenvalg for 1 år - enstemmig valgt.

Nestleder Torbjørn Norland, Strand og Forsand 
BS - ikke på valg.
Styremedlem Alf Olav Erevik, Strand og For-
sand BS - ikke på valg.
Geir Aksdal, Tysvær og Bokn - ikke på valg.
Kjell Helland, Strand og Forsand BS gjenvalg 
for 2 år - enstemmig valgt.
Mikal Nordbø, Sandnes og Jæren BS - ikke 
gjenvalg.
Forslag på ny: Eldar Kyllesø Melbøe, Sandnes 
og Jæren valg 2 år - enstemmig valgt. 
Sophie Eckhoff Gjermestad, Egersund BS  
gjenvalg for 2 år - enstemmig valgt. 

Vara: 
1. Svein Erik Ørsland, Egersund BS   
gjenvalg 1 år - enstemmig valgt. 
2. Eldar Kyllesø Melbøe, Sandnes og Jæren 
- ikke gjenvalg.
Forslag på ny: Leif Rune Sundfør, Tysvær og 
Bokn valg 1 år - enstemmig valgt. 
3. Janne Katrine Schelbred, Strand og Forsand 
valg 1 år - enstemmig valgt.   
Revisor:
Solveig Horve, Sandnes og Jæren BS   
gjenvalg 1 år - enstemmig valgt. 
Jan Sigve Schelbred, Stand og Forsand BS 
gjenvalg 1 år - enstemmig valgt. 

Valgkomiteen 2022
Leder: Nils Melbøe  1 år
Kjell Magne Aksdal 2 år
Tom Ove Øksnevad ny for 3 år.

Gjennomgang av
jordbruksforhandlingene 2021
Kjell Erik Brandstadmoen satt i jordbrukets 
forhandlingsutvalg og informerte om forhan-
dlingene i 2021. Det ble først lagt frem 
primærkravene til begge lag. For første gang 
og fra Bondelaget, det er jo en seier. Selv om de 
sier i ettertid at deres primærkrav var likt det 
jordbruket landet på.

Innledningsforhandlingene med Bondelaget 
(BL) om ramma er muntlig. Det er ingen som 
har noe skriftlig fra de møtene. 
Vi er trygge på at vi har forhandla BL opp 1 
milliard. Det har vi dekning for, men vi har ikke 
noe skriftlig på det. Vi i NBS startet på 3 195 
milliarder. Vi har forhandlet ned en milliard, og 
da har vi møttes på midten. 2 ting som bekreft-
er vår versjon. BL ville ikke gå inn i forhandlin-
gene med NBS med et eksakt beløp. Det andre 
punktet, er at NBS vil aldri bli ening med BL, 
uten å få en eneste gevinst i forhandlingene. 
At vi må ned over 1 milliard betyr at vi må ta 
drastiske kutt fra de prioriteringene vi hadde 
i utgangspunktet. Vi har fått kritikk for dårlig 
prioritering av amme ku. Vi prioriterte sau 
og korn, det følte vi at vi hadde dekning fra 
landsmøte, studiesirkel og fylkesledere. Da 
måtte vi prioritere vekk andre ting. Det har 

vært underdekning på ammeku i flere år. Det 
er nå underdekning av storfe, korn og sau. Og 
importen skyter fart.
Vi måtte halvere to ganger for å nærme oss 
Staten, og det er litt mye. Når vi i ettertid 
offentliggjør kravet vårt, hadde det vært fint å 
ha vår ramme som utgangspunkt. At vi har et 
skriftlig dokument på vår ramme før vi går i 
forhandlinger med Bondelaget. Det blir nesten 
dobbelt så mye arbeid, men da kan vi vise hvor 
vi egentlig sto.
Vi takker Bondeopprøret for den innsatsen de 
har gjort for disse forhandlingene. Det ble et 
helt annet forhandlingsklima. Det ble forandret 
underveis, først var det viktig å tenke på hvilke 
regjering vi har og at det var viktig å ta vare på 
KrF, til at når de kom med tilbudet så var det 
ikke aktuelt. Presset fra Bondeopprøret gjorde 
noe med presset spesielt til Bondelaget. 
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Eldar: Syns vi må kreve mer. Du ser sitasjonen 
vi står i nå. Hadde kravet fra landbruket vært 
mye høgere hadde vi stått i en annen sitasjon 
når vi skulle i stortinget. Har aldri forstått 
hvorfor vi ber om 3 milliarder hvis vi trenger 
12 milliarder.

Svar: Veldig enig at vi egentlig burde krevd 
mye mer. Det at vi gikk ut på forhånd med at vi 
vil ha en opptrappingsplan på 5 år, må vi holde 
fast i. Hvis vi hadde bedd om 12 milliarder så 
hadde vi blitt hånt i den situasjonen lander er 
i nå. Vi må fortsette med opptrappingsplan, 
BL var ening i det, men de ville ikke tidfeste og 
fastslå størrelsen på den. Men det gjorde jo vi. 
Vi må kreve det vi skulle hatt i år + det som 
ligger i opptrappings planen for neste år. 

Trond: Vi bør jo satse på en opptrappingsplan i 
løpet av 5 år. Det legges ned ca 1 000 gardsbruk 
hvert år. Hvis dette fortsetter de neste 5 årene, 
vil ca 15% av bøndene være borte. Andelen 
bønder over 70 år er over 10% og det tallet er 
stigende, så da kan vi risikere langt mer enn 
15% nedleggelse de neste 5 årene. 

Svar fra Stig: Det som Trond tar opp er 
ganske alvorlig. Det der derfor vi i Rogaland 
har sagt at vi står ganske nær stupet i forhold 
til landbruk over hele landet. Det var og litt det 
som var bakgrunnen for fellesskrivet fra RBS 
og Rogaland Bondelag som ble sendt til poli-
tikerne i Rogaland. Å være tydelige på hva som 
ligger foran oss. Det er mange enkelt elementer 
som gjør at folk velger å legge ned. Summen 
av de er ganske alarmerende og burde fått 
alarmen til å gå. Det er ikke greit å være den 
siste bonden i bygda. Dette er veldig kipt. hvis 
det ikke skjer noe, så er jeg redd for at det hele 
rakner. Vi må få frem det reelle behovet for 
inntekt. Hvis vi kommer med et høgt krav får 
de bare le av oss de som vil. Men det viser en 
realisme i hva som trengs. Kanskje er det lurt å 
allerede nå å gå ut å si hva vi vil kreve til neste 
år. Bondeopprøret har vist oss at det er verre 
enn vi egentlig trodde.

Svar fra Kjell Erik: Bartnes sier det må gis 
muligheter for å investere, men nå handler det 
om å overleve. Vi burde ha en økonomi som 
gjør at vi kan investere uten Innovasjon Norge 
og andre investeringsprogram. Hvis det er 
økonomi, kan vi gå til banken og spørre om lån 
til investering, Istedenfor for å være avhengig 
av de offentlige investeringsmidlene. Da kunne 
de offentlige investeringsmidlene vært brukt 
mer målretta. I Rogaland er nå investering-
smidlene oppbrukt før vi har fått de. Altså på 
forskudd. Statens tilbud har ikke prioritert 
noen, de har bare smurt det jevnt utover. 

Eldar: Vi fikk hele landsmøtet til å reise seg på 
at landbruket for 2 år siden, på at landbruket 
skulle ha samme lønn som andre innen 5. Til 
og med Vidar Skogan reiste seg. Men vi har 
fremdeles null vekst. Hvis det ikke skjer en 
revolusjon snart, slutter det av seg selv. Hvert 
eneste år der det går i 0, der kostnadene tar alt, 
vil bare flere og flere bønder måtte gi seg.

Stig: Bondeopprøret har gjort det slik at det 
er greit å si at en ikke tjener penger på det en 
driver med. Før har det vært skambelagt å si. 

Det har alltid vært sagt at de som er flinke de 
tjener penger, men nå viser det seg at de som 
er flinke, heller ikke tjener penger. Bra at dette 
kommer frem.

Torbjørn: Nå er det dramatisk i toppen også. 
Også hos de på toppen, de kan ikke bare ta seg 
en ekstra jobb, døgnet har bare 24 timer. Fryk-
ter jo at FRP tar en ny 2014 og tar fra de fleste 
og bruker på et par store.

Avslutningsvis Kjell Erik: Mye gode innspill 
og virkelighets forklaringer. Jeg er glad for at 
Bondeopprøret har satt dette på dagsorden nå 
mer enn det har vært før. Mange som har trudd 
at alle andre har tjent penger på dette, bortsett 
fra meg. At bondeopprøret har blitt så stort 
viser jo at det er stor misnøye.
NBS har planer om å prøve å ta tak i den 
biten mer enn vi har gjort tidligere. At vi går 
gjennom grunnlagstallene. Prøve å arrangere et 
seminar med eksterne folk i tillegg til oss selv 
om grunnlagstallene. Vi kan ikke nok om det. 
De som sitter i budsjettnemda av våre tillitsval-
gte, føler ikke de oppnår noen ting der. De viser 
til konsensus som var i 1992. og når Staten er 

godt fornøyd blir det ingen endringer. Det har 
vi tenkt å ta tak i. 

Nils: 1/3 av alle bruk har ikke driftsoverskudd. 
Forslag til utvalget – Mikal Nordbø.

Behandling av innkomne forslag:
Neste års jordbruksforhandlingar
RBS vil foreslå for styret og fylkesleiarmøte i 
NBS at organisasjonen vår allereie no formul-
erer hoved linjene i kravet vårt ved neste års 
forhandlingar. Kravet må legga i botn dekning 
av årets krav pluss ytterlegare dekning av 
inntektsgapet og full utgiftsdekning. Fortsatt 
eit krav om opptrappingsplan med startpunkt 
2021. Samtidig vil me krevja at tre avgjer-
ande faktorar vert lagt til grunn ved neste års 
forhandlingar:

1. Full gjennomgang av talgrunnlaget for 
forhandlingane. Bønder har i mange år sagt at 
dei ikkje kjenner seg att i talmaterialet som vert 
presentert før forhandlingane. Dette inntrykket 
syner seg å vera rett og MÅ rettast opp i før 
neste års forhandlingar.

2. Det vert kvart år lagt til grunn for forhan-
dlingane at eit stort antall bønder skal ut av 
næringa. Dette vert kalla effektivisering. Dette 
kan vi ikkje godta lenger. Inntektspotensialet 
i ei evt. effektivisering må i framtida koma 
næringa til gode!

3. Stortinget har gitt landbruket eit samfunnso-
ppdrag gjennom å setja opp ei rekke målsettin-
gar for næringa. Skal vi kunna levera på desse 
målsettingane er det kun Stortinget sjølv som 
kan gi oss rammevilkår som set oss i stand til 
dette. Den viktigaste enkeltfaktoren er eit sterkt 
tollvern. Utan eit sterkt tollvern vil det vera 
umogleg å driva lønsamt landbruk i Norge, og 
det vil vera tilnærma nyttelaust for landbruket 
å inngå nye landbruksavtalar før dette er på 
plass.

Stig avslutta ned å takke alle for deltakinga.
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Besøk oss på www.fatland.no og sjekk våre bonuser, 
priser og vilkår. Eller ring Fatland Jæren, tlf. 97 97 21 20 

Godt salg!  
Vi trenger enda 

ßere b¿nder! 
¥ Svært konkurransedyktige priser og vilkår
¥ God oppfølging fra dyktige

produsentrådgivere
¥ God støtte til nye brukere
¥ Tilbud om faglige og sosiale arrangementer

Vi har lang erfaring 
innen landbruks-
drenering og
alternative løsninger 
innen VA til landbruket 
og entreprenører.

Kontakt oss
på 51 43 75 06
eller se vår 
hjemmeside 
drens.no

    Kjent for

lave priser og

 hurtig levering! 4362 Vigrestad

Kom gjerne innom vårt kontor
på Årsland for å se vårt store utvalg!

    I 46 år
har vi drevet
rørhandel
på Vigrestad
l Drensrør
l Avløpsrør
l Trekkerør
l  Kummer/ 

kumløsninger
l  Vannledning/ 

koplinger
l Platon
l Isodren
l  Drensrør 

med filter
l  Fiberduk
... og mye mer...

47 år
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Stig Arild Helgesen på talerstolen.

NBS landsmøte  2021

Bondeopprøret fekk ståande applaus.

Eldar
Melbøe Kyllesø ble valgt 
inn i Sentralstyret som 
1. vara.

Gjengen frå Rogaland Bonde- og Småbrukarlag.
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HELLELAND BIL 
OG LANDBRUK AS

Sirdalsveien 42, 4376 Helleland - Tlf. 51 46 60 40 - Mail: arne@hellelandbil.no

ÅPENT: MANDAG – FREDAG KL. 08.00-16.00
 www.hellelandbil.no   www.hcpetersen.no  www.hcpringen.no

Helleland Bil og Landbruk as
Sirdalsveien	  42	  4376	  Helleland

51466040 mail: arne@hellelandbil.no

Vi er deres HCP forhandler i Sør Rogaland og 
medlem i HCP Ringen

      Vi er deres Lokale Bilverksted og utfører 
EU kontroll,service og reparasjoner på alle merker

Aksjonar rundt
i fylket vårt...

Ungdomen stiller også opp!

EGERSUND



26 27

Aksjonar rundt i fylket vårt...

EGERSUND
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Aksjonar rundt i fylket vårt...

Gratis vafler frå Jørpeland (Strand og Forsand BS).

www.smabrukarlaget.no



30 31

Kontakt oss
for et godt 
tilbud:

Svein Myklebust tlf. 970 44 095
www.pretre.no

“Narvebygget”

“Narvebygget” er reist i tre og betong 
og blir lansert som et rimelig
universalbygg.
Tegning: 
Grindverksbygg

Tore Hundseid Birkeland
GRINDVERKSBYGG
Bygd på naturens premissar
Tlf. 906 36 966 – 5583 Vikedal

Tenk deg at du er på ein slitsam 
fjelltur. Du har overnatta i ei, skral, 
lita hytte og planen er at turen skal 
gå vidare denne dagen. Ja, det er 
faktisk slik at turen må gå vidare, 
du har ikkje andre val. I tillegg 
ligg skodda tjukk.
Du har sjølsagt med deg kart og 
kompass så trass i skodda burde 
turen vidare gå bra. Men, så 
er det slik at rett før du starta 
turen så gjekk kartverket ut 
med melding om at på ak-
kurat det kartbladet du skal 
nytta denne dagen så er det 
fare for store feil og det er 
bestemt at det skal teiknast 
eit nytt kart.

Korleis skal du løysa dette 
problemet? Kan du berre lata som 
kartet er rett og ta sjansen i skodda? 
Eller bør du ta høgde for at kartet kan 
leia deg på villstrå? Kanskje er det 
lurt å legga inn nokre ekstra sikker-
hetsmarginar så du slepp å gå deg 
utfor eit stup?

Ved årets jordbruksforhandlingar er 
me i denne situasjonen. I mange år har 
bøndene gitt uttrykk for at dei ikkje 
kjenner seg att i talgrunnlaget for jord-
bruksforhandlingane. Kartet stemmer 
altså ikkje med terrenget.

Så fekk me gjennomslag for at tal-
grunnlaget skal vurderast og rettast 
opp. Det skal teiknast nytt kart. Så vert 
det store spørsmålet fram mot årets 
forhandlingar: Skal me framleis nytta 
det «gamle» talgrunnlaget og basera 
forhandlingsstrategi og krav på dette?
Eller, skal me ta høgde for at det er 
sannsynleg at talgrunnlaget er feil, og 
legga inn sikkerhetsmarginar så me 
ikkje går oss utfor «stupet»?

Når kartet ikkje
stemmer med terrenget...
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Med hjerte for lokalmat

Tilskudd til miljøvennlig 
gjødselspredning gjelder 
nå hele fylket

I ordningen Regionalt miljøtilskudd i 
Rogaland ligger det nå 45,8 millioner 
kroner i 2022. Av disse pengene går ca. 
12 millioner til miljøvennlig gjødsel-
spredning. 

Bedre utnytting av husdyrgjødselen vil 
ganske sikkert få økt fokus i årene som 
kommer. Ikke bare på grunn av høye 
kunstgjødselpriser, men og på grunn av 
økt søkelys på bedre forvaltning av gar-
dens egne ressurser og tap av nitrogen. 
Det er derfor svært gledelig at vi har fått 
på plass en utviding av ordningen med 
tilskudd til miljøvennlig spredning, til å 
gjelde hele fylket.

Satsene for 2021 er: Nedfelling eller 
nedlegging av husdyrgjødsel kroner 80 
per dekar. Spredning av husdyrgjødsel 

med tilførselsslange kroner 50 per dekar. 
Til sammen kroner 130 per dekar om 
begge deler brukes.

Utstyr til miljøvennlig spredning er rela-
tivt kostbart og egner seg ikke alle sted-
er, men gevinstene på mange områder vil 
nok få økt oppmerksomhet i tiden som 
kommer.

-  Egner seg godt for samarbeid.
-  Stor kapasitet som gir «rett tid-effekt».
- Vanninnblanding for økt nitrogen-
   virkning.
-  Jevn fordeling som gir avlingsgevinst.
-  Mindre kjøreskader og jordpakking 
-  Større del av tilskuddene vil sann-
   synligvis bli miljørettet i årene som
   kommer.

Tilførselsleder Storfe.
Magnar Sandanger 481 14 525 • magnar@prima.as

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

Driftige bønder skaper de beste råvarene.
Det betaler vi godt for.
Prima Jæren er stolte over å levere det ypperste norske kjøttprodusenter kan produsere. 
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 kvalitetsbevisste 
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
middagsbordet 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 Gris.
Leidulf Sigmundstad 452 87 830: leidulf.sigmundstad@prima.as
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www.fkra.no | Telefon 99 43 06 40

Sørg for god og allsidig fôring

Formel Sau Ekstra  
Vårt toppkraftfôr til sau fra ca. 8 uker før lam-
ming til beiteslipp. Har et høgt protein (AAT)- 
og energiinnhold. Tilsatt ekstra E-vitamin for 
søyer med 3 lam eller mer, og metionin for 
mer levedyktige lam.

Formel Sau   
Til bruk for søyer og livlam fra innsett på høs-
ten til beiteslipp. Gir godt grunnlag for god 
melkeytelse. Tilsatt metionin for mer levedyk-
tige lam.

Formel Sau Intensiv  
Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. 
Dekker vitamin- og mineralbehovet for sau 
om vinteren. Tilsatt metionin for mer levedyk-
tige lam.

Formel Lam  
Kraftfôr til lam fra fødsel. Har god smakelighet 
og høgt innhold av AAT.  Egner seg godt til kopp-
lam/grillam og til lam på støttefôring, mens 
de går sammen med mora og dier på beite. 
 
Husk å gi dyra mineral- og vitamintilskudd: 
Pluss Sau Pellets og Pluss Sau Appetitt.

Vårt Formelsortiment til sau og lam er av høy kvalitet og passer til alle fôringsbehov.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på kraftfôr for faglige råd.

FORMEL_sau_jan-2021_210 x 297_200121.indd   6 26.01.2021   11:19:39

Ta kontakt for 
ein god handel!

Magnus Lunde Bakka
Eidfjord, Jondal, Odda, Kvinnherad, Etne, 
Erfjord, Sauda, Suldal og delar av Vindafjord

918 32 402 | 
magnus.lundebakka@fkra.no

Asbjørn Mæland
Rogaland, Agder

952 92 666 | 
asbjorn.maeland@fkra.no

Thomas Brådli
Jæren, Dalane

941 800 60 | thomas.bradli@fkra.no

John Skretting
Rogaland

957 03 858 | john.skretting@fkra.no

Olav Hjetland Bringedal
Rogaland, Agder

941 78 815 | 
olavhjetland.bringedal@fkra.no

Bjarne Aske
Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger
Veg, anlegg, park og industri Sør-Rogaland

928 39 444 | bjarne.aske@fkra.no

Torvald Øvrebø
Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, 
Rennesøy, Bokn, Karmøy, Haugesund, Tysvær

952 28 635 | torvald.ovrebo@fkra.no

Trond Maudal
Klepp, Time og Bjerkreim

971 90 376 | trond.maudal@fkra.no

Ola Haugland
Suldal, Sauda, Tysvær, Vindafjord, Etne, 
Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Kvinnherad, 
Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord

915 34 199 | ola.haugland@fkra.no

Lars Håland
Eigersund, Hå, Lund og Sokndal

900 60 062 | lars.haland@fkra.no

Roar Gundegjerde 
Karmøy, Haugesund, Utsira, Sveio, Bømlo, 
Fitjar, Stord, Tysvær og deler av Vindafjord

414 65 967 | 
roar.gundegjerde@fkra.no

Per Arvid E. Ueland
Jæren, Dalane

917 84 925 | perarvid.ueland@fkra.no 

TRAKTOR REDSKAP I-MEK

GRIS

SAUFJØRFÈ magnhild aanestad
Salgskonsulent gris
Rogaland
930 05 827
magnhild.aanestad@fkra.no

Finnøy, Rennesøy, Bokn, Karmøy, 
Haugesund, Tysvær

Jæren, Dalane, Forsand, Strand, Hjelmeland

Jæren, Dalane, Forsand, Strand, Hjelmeland

FjøRFE

Roar Gundegjerde
Salgskonsulent traktor/redskap
Kvinnherad, Etne, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Haugesund,
Karmøy, Utsira, Sveio, Stord, Fitjar og Bømlo
Tlf: 414 65 967
E-post: roar.gundegjerde@fkra.no

magnus Lunde Bakka
Salgskonsulent traktor/redskap
Eidfjord, Ullensvang, Jondal, Odda, Sauda, Suldal,
Vindafjord, Hjelmeland, Strand og Forsand
Tlf: 918 32 402
E-post: magnus.lundebakka@fkra.no

Christian Hovda
Salgskonsulent traktor/redskap
Inneselger Haugesund
Tlf: 954 71 143
E-post: christian.hovda@fkra.no

Bjarne aske
Salgskonsulent traktor/redskap
Sandnes, Sola, Randaberg Kvitsøy, Stavanger
Tlf: 928 39 444
E-post: bjarne.aske@fkra.no

trond maudal
Salgskonsulent traktor/redskap
Time, Klepp, Gjesdal, Bjerkreim, Forsand
Tlf: 971 90 376
E-post: trond.maudal@fkra.no

Lars håland
Salgskonsulent traktor/redskap
Egersund, Hå, Lund, Sokndal. Vapi Sør Rogaland
Tlf: 900 60 062
E-post: lars.haland@fkra.no

Kyrre Skrettingland
Salgskonsulent traktor/redskap
Inneselger Klepp - hovedansvar brukt
Tlf: 909 40 250
E-post: kyrre.skrettingland@fkra.no
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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. Alt på ett sted!

Nå tilbyr vi både bank, fond, forsikring 
og eiendomsmegling for landbruket 
– fra vårt distriktskontor.

Best pålandbruk!

Distrikskontoret i Sør-Vest 

Kontor på Særheim – Klepp

 
Peder (bank): 911 01 528 

Jens (fond): 900 80 811 

Aksel (forsikring): 969 07 727 

Jan Egil (eiendom): 900 79 994 

 
Landkreditt.no 

Alt på ett sted!
Nå tilbyr vi både bank, fond, forsikring 
og eiendomsmegling for landbruket 
– fra vårt distriktskontor.

Best pålandbruk!

Distrikskontoret i Sør-Vest 

Kontor på Særheim – Klepp

 
Peder (bank): 911 01 528 

Jens (fond): 900 80 811 

Aksel (forsikring): 969 07 727 

Jan Egil (eiendom): 900 79 994 

 
Landkreditt.no 

Best på
landbruk!
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medlem.tine.no

Kvifor skal eg være eigar av 
TINE-samvirket?
• Eit samvirke som arbeider for best mogleg økonomisk 

resultat frå din mjølkeproduksjon

• Trygg og forutsigbar avsetning av mjølka.

• Tilgang til verdfull kompetanse i alle deler av 
mjølkeproduksjonen.

• Ein gunstig startpakke som ny brukar.

• Eit godt fagleg og sosialt miljø i produsentlaget.

• Eit samvirke som sikrar deg konkurransekraft og 
påverking vidare i verdikjeda.

Saman skaper me eit levande Norge
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51 71 20 20 - www.agromiljo.no

Er du klar til våronna?

Spesialisten på håndtering av flytende husdyrgjødsel!

-graset er grønnere på vår side!

Fra vår nye generalsekretær
Takk, professor! 

Jeg er fullstendig klar over at noen 
og enhver kanskje begynner å bli lei 
av mitt gnål om manglende sam-
menheng mellom kjedenes innkjøps- 
og utsalgspriser. Jeg har selvinnsikt. 
Men det er faktisk veldig viktig å 
forstå hvordan dette henger sam-
men - særlig for norske jordbrukere 
og matprodusenter. 
Og da kjentes det godt å lese følgen-
de i Nationen i dag: 

«Tar den prisen forbrukerne vil 
betale. 

Professor i innovasjon ved Norges 
Handelshøyskole, Tor W. Andreas-
sen, sier det er åpenbart at prisen 
forbrukerne betaler for maten, ikke 
først og fremst avhenger av produksjonskost-
nadene.
– Dagligvarehandelen tar den prisen de ser at 
forbrukerne er villig til å betale, uavhengig av 
hvor mye de selv har betalt for varen. Det kan 
se ut som bøndene blir styrt av distribusjon-
sapparatet. Dagligvarekjedene har mye makt og 
kan bare vinke bakover, sier professoren.

– Leverandørene kan selvsagt prøve å øke 
prisen for å få en større del av kaka, men 
siden makta i dagligvarehandelen er konsen-
trert på få hender, kan det være en krevende 
øvelse. Konfrontert med krevende bønder og 
produsenter, kan kjedene true med eller legge 
press på politikere for å få økt import, sier 
professoren”. 
Takk, professor! 
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Rogaland Bonde- og Småbrukarlag beklager at 
regjeringen ikke tar den alvorlige situasjonen i 
norsk jordbruk på alvor. Vi opplever et enormt 
trykk fra medlemmene om behovet for økte 
inntekter og sosiale vilkår som andre grupper. 
På Facebook er det 30 000 som har signert på 
oppropet #bondeopprør. 

Tilbudet staten kom med inneholder ikke 
svar på noen av de sakene som jordbruket 
hadde prioritert i sitt krav. Vi mister i snitt to 
gårdsbruk daglig i Norge. Jordbruket krevde 
en kursendring i politikken for å kunne holde 
oppe produksjonen på små og mellomstore 
bruk over hele landet. Staten valgte i sitt tilbud 
å fortsette en politikk som fortsatt vil bidra til 
færre bruk og dårligere rekruttering. Lønnsom-
heten i næringa har blitt gradvis svekka over 
mange år, og er nå på et kritisk lavt nivå. Det 
har fått utvikle seg et stort inntektsgap mellom 
bønder og sammenlignbare grupper. Statens 
tilbud inneholdt ingen elementer som ville 

bidra til å tette dette gapet. Det betyr enda et år 
med halv betaling for dobbelt arbeid for norske 
bønder.

Det er et ekstremt stort behov for investeringer 
i landbruket. Jordbruket krevde en invester-
ingspakke på 450 millioner for å begynne å 
hente inn etterslepet på investeringer. Samtidig 
kommer det nye dyrevelferdskrav som også 
krever store investeringer. Tilbudet fra staten 
hadde ingen elementer som ville bidratt til å 
dekke investeringsbehovet som bare i melke-
produksjonen beløper seg til 20 milliarder de 
neste 12 åra.
 
Rogaland Bonde og Småbrukarlag støtter jord-
brukets forhandlingsutvalg når de nå har valgt 
å bryte forhandlingene. Vi beklager at sentrale 
politikere ikke kan eller ikke vil forstå at norsk 
matproduksjon er inne i en alvorlig krise. 

Brudd i jordbruksforhandlingene
Mange, ja kanskje langt dei fleste, er positive til 
å bevara den dyrka jorda me har. Når politiker-
ar vil skåra billige poeng i bondeforsamlingar 
så er jordvern eit sikkert kort. I så måte er 
sitjande regjering og landbruksminister ikkje 
noko unnatak. Det vert stadig laga nye strenge 
krav for å unngå nedbygging av matjorda vår 
og like ofte kjem det opp nye prosjekt 
som er så samfunnskritisk 
viktige at ein må sjå bort frå 
jordvernkravet.

Rogaland Bonde og 
Småbrukarlag har i 
mange år vore ein 
pådrivar for strenge 
jordvernkrav og har 
ved fleire høve kravd 
at det vert innført ei 
avgift for nedbygging av 
matjord i tillegg til eit krav 
om nydyrking av tilsvarande 
areal og at matjordlaget skal flyt-
tast og nyttast til matproduksjon. Men, 
det er nokre moment som sjeldan kjem opp i 
jordverndebatten. Tilgjengeleg land-
bruksjord er faktisk berre ein av føresetnadene 
for å produsera mat. Det er nok den viktigaste, 
men også andre moment er avgjerande for å 

halda oppe ein profesjonell matproduksjon. 
Kompetanse er eit ord som politikerar likar å 
bruka. Me skal leva i kunnskapssamfunnet , 
seier dei. Det synest ofte som om dei gløymer 
at også for å produsera mat så krevst det 
kunnskap og kompetanse. Ja, i vårt varierte 
land kan ein nesten sei at det krevst kom-

petanse ned på bruksnivå. I tillegg 
krevst det eit omfattande, op-

pegåande driftsapparat. Me 
må ha maskiner, redskap, 

bygningar, såvarer og 
husdyr. Alt dette er ting 
som vert fornya og 
halde vedlike på ein 
gard i, kontinuerleg, 
god drift. Desse punkta 
me har nevnt har det 

til felles at dei krev ein 
ting, nemleg bønder som 

driv gardane.

Jordvern uten aktive bønder kan 
samanliknast med ein dyr bil uten mo-

tor. Det viktigaste verkemiddelet for å oppnå eit 
godt jordvern, er aktive bønder med ei inntekt 
frå arbeidet med jorda som kan samanliknast 
med det andre grupper tener.

Jordvern?

Me tek vare på bøndene sine interesser!
Kom innom for ein drøs. Leverar over heile fylket!

Åpningstider: Mandag-fredag 8-18, lørdag 9-15. Hovevn. 80, Sandnes. Tlf. 51 66 08 81 / 480 31 605
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I Norge har vi mange fantastiske 
råvarer og spennende sesonger. 
Coop støtter norsk matproduksjon  
og tilbyr deg flere lokale varer.

U                     P R E S S E M E L D I N G E R

Landbrukets forhandlingsutvalg har i dag lagt 
fram sitt krav til årets jordbruksforhandlinger. 
Ramma på kravet er på 2,1 Mrd kroner.
Norske bønder har inntekter langt under nivået 
i sammenlignbare grupper, med en gjennom-
snittlig timelønn på ca 130 kroner. Det totale 
gapet mellom landbruket og andre grupper er 
nå oppe i ca 7 milliarder kroner. 

Over 20000 norske bønder har støtta initiativet 
«Bondeopprør» på Facebook. Banker og regn-
skapsførere bekrefter virkelighetsbeskrivelsene 
som nå kommer fram i media.

På bakgrunn av dette mener Rogaland Bonde 
og Småbrukarlag at kravet er lagt alt for lavt. 
Høsten 2020 presenterte vi et krav på 50 000 i 
reell inntektsvekst dette året. Pluss full dekning 
av kostnadsvekst og en opptrappingsplan over 
5 år for å nå målet om inntektsutjevning med 
andre grupper. Rogaland Bonde og Småbrukar-
lag er skuffa over kravet fra landbrukets 
forhandlingsutvalg. Dette kravet er ikke i 
nærheten av det vi må ha for å sikre et aktivt 
landbruk i framtida!

Langt fra nok!
Puslete krav fra landbruket

ROGALAND

ROGALAND

ROGALAND

ROGALAND
ROGALAND

ROGALAND

ROGALAND

ROGALAND

ROGALAND
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Våren nærmer seg og med den kommer årets 
jordbruksforhandlinger. I 2020 ble forhan-
dlingene gennomført ved at landbruket , på 
bakgrunn av coronasituasjonen, godtok statens 
ultimatum. Statistikk, regnskapsfirma og ikke 
minst den enkelte bonde kan bekrefte at heller 
ikke fjorårets oppgjør brakte oss nærmere 
en inntekt på linje med andre grupper slik 
Stortinget har vedtatt. Mange bønder opplev-
er en hverdag der utgiftene stiger i takt med 
indeksen i resten av samfunnet mens inntek-
tene , relativt sett, går ned dersom en ikke 
klarer å kompensere med økt produksjon. Slik 
har det vært i mange år og mange ser nå ingen 
mulighet til å tyne mer ut av produksjonsappa-
rat og eget arbeid. Svaret blir å hente inntekt 
utenom bruket for å berge familiens økonomi. 
Samtidig opplever vi stadig nye utgiftsøkende 

krav fra myndighetene uten at det samtidig 
følger med midler til å dekke investeringene. 
Vi nærmer oss et punkt der mange nå, om enn 
motvillig, vurderer om det er vits i å foreta nød-
vendige investeringer for å fortsette drifta på 
bruket. Vi forventer at landbrukets forhandlere 
i år tar signalene fra grasrota og stiller krav i 
forhandlingene til reell inntektsvekst for norske 
bønder! Vi har fått nok av ”inntektsmuligheter” 
eller ” det var det beste vi kunne få til”. 
Kravet ved årets forhandlinger må være ut-
formet slik at det gir:
1 . Et inntektsløft som bidrar til å tette gapet til 
andre grupper.
2. Full dekning av kostnadsveksten.

Vi klarer aldri å tette inntektsgapet til andre 
grupper dersom vi ikke krever det!

Vi får ikke mer enn vi krever!
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Landbruket i fylket 
vårt står for omlag 
20% av matproduks-
jonen i landet vårt. 
Rogalandsbonden 
er kjent for å vera 
hardtarbeidande, 
framtidsretta og 
nøysom. Me er alle 
stolte over den vari-
asjonen i produksjon 
og den kvaliteten 
me har på produkta 
våre. Heile fylket har 
tradisjonelt teke del i 
denne produksjonen, 
alt tilgjengeleg areal 
i fylket frå den beste 
jorda på nord Jæren 
til fjellområda har blitt nytta for å produsera eit 
breidt spekter av god og sunn mat. Bøndene i 
Rogaland leverer produkta sine til ein industri 
som sysselset tusenvis av arbeidarar. Alt dette 
har dei siste åra materialisert seg i begrep som 
”matfylket Rogaland” og i arrangement som 
Gladmat.

Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde og 
Småbrukarlag ønsker at me også i framtida 
skal ha eit aktivt og variert landbruk over heile 
fylket. Men, no i valåret 2021 ser me at framti-
da for Rogalandslandbruket ikkje er så lys som 
me kunne ønska. Landbruket står framfor store 
utfordringar i åra som kjem. Nye dyrevelferdsk-
rav fører til behov for store investeringar på 
svært mange gardsbruk i tillegg til at me vil få 
utfordringar knytta til klimaendringar. Det er 
i dag på ingen måte økonomi i produksjonane, 
til å stetta desse måla og krava.
 Men, den største utfordringa ligg i sviktande 
økonomi for dei fleste produksjonane og for 
gardsbruk av alle storleikar.  Budsjettmidler 

og produktprisar 
har, over mange år, 
ikkje halde følge med 
lønns og prisvekst i 
resten av samfunnet. 
Økonomien på det 
enkelte bruket har 
på denne måten , 
gradvis, blitt svekka. 
Resultatet er at 
svært mange bønder 
må henta inntekt 
utanom bruket for å 
finansiera naudsynt 
vedlikehald og inves-
teringar på garden. 
Som bondeorganis-
asjonar er me uroa 
over kva langtid-

seffektar sviktande økonomi på gardsbruka i 
fylket vårt vil få. 
Vil me få unge folk til å satsa på landbruket 
som yrke når dei må arbeida dobbelt for halv 
betaling?

Vil me klara å halda oppe ein økonom-
isk bærekraftig landbruksproduksjon over 
heile fylket? Er det mogleg å ta vare på ein 
bruksstruktur som sikrar at all dyrkajorda og 
beiteareal, vert drive slik at me kan halda oppe 
volum,kvalitet og variasjon i landbrukspro-
duksjonen vår?

Stortinget har vedteke at yrkesutøverane i 
landbruket skal ha inntekt omlag på line med 
andre grupper. Slik er det ikkje no, heller ikkje 
i Rogaland. Dersom me i framtida skal ha ein 
landbruksproduksjon på same i nivå som i dag 
og me skal kunna kalla oss Matfylket Rogaland 
vil me be alle politiske parti om å ta inn over 
seg alvoret og vera med å betra dei økonomiske 
vilkåra for alle bønder i fylket vårt.

Åpent brev til alle politiske parti
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BJØLLEFABRIKK
MOEN

Bestill øremerker i tide
        www.moenbjollefabrikk.no

          post@moenbjollefabrikk.no
         

        51401150 (

Moen Bjøllefabrikk as

moenbjollefabrikk

Velkommen til oss!

Vi 
leverer

øremerker til
alle typer 
husdyr

Fylkesutvalget skal behandle omkjøringsveien 
på Karmøy. Veibyggingen forårsaker store 
ulemper for de berørte gardsbruka. Med 
oppsplitting av fulldyrka mark, og fragmen-
tering av gardsbruka. En barriere mot beiter 
som vil ligge på andre siden av veien. Flere 
av brukene som blir berørt mister den mest 
fruktbare delen av garden. Ca. 70 dekar blir 
nedbygd, og langt mer blir ikke drivbart, siden 
teigene blir for små. Flertallet i kommunestyret 

uttaler at den planlagte veien blir markagrensa. 
Det betyr at arealet vest for veien skal regul-
eres til bolig og næringsformål. Vi snakker da 
om ca. 800 dekar foreslått nedbygget. Både 
fylkesrådmann og rådmann i Karmøy anbefaler 
heller en oppgradering av eksisterende vei. 
Vi vil oppfordre Senterpartiet til å stå opp for 
jordvernet.

Jarle Haaland, leier Karmøy Bonde- og Småbrukarlag
 Stig A. Helgesen, leier RBS

Opprop til Rogaland Senterparti

Alle bønder har gode og mindre gode dagar. No 
i juletida er det mange av oss som er stolte over 
å ha levert råvarer i verdsklasse til alle moglege 
slag mat og drikke. Det er gode dagar når me 
opplever at me er gode på det me driv med!
Samtidig kan det for mange vera mindre gode 
dagar når me ser korleis samfunnet verdset 
arbeidet og innsatsen vår. 

Det har gått nok eit år uten at bøndene har fått 
det inntektsløftet dei treng og fortener.
Me i Rogaland Bonde og Småbrukarlag er 
stolte over at me var dei første til å talfesta eit 
krav fram mot årets forhandlingar. Og, at me 
klarte å få resten av organisasjonen vår med på 
kravet om reell inntektsvekst på 50000 kroner 
for alle bønder. Dessverre klarte me ikkje å nå 
dette målet, delvis fordi det ikkje var mogleg å 
få bondelaget med på eit så høgt krav og delvis 
fordi regjeringa Solberg ikkje var villige til å gi 
bøndene eit inntektsløft.
Det siste halvåret har me sett ein utgiftsauke 
utan like i landbruket. Drivstoff, gjødsel, 
bygningsmaterial, elkraft , plantevernmiddel 
og nesten alt anna av driftsmiddel vert mykje 
dyrare samtidig med at prisane på produkta 
me leverer står stille. Ja, mjølkebøndene har 
til og med fått redusert mjølkepris. Dette må 

sjølvsagt få konsekvensar for kva krav landb-
ruket må stilla til forhandlingane 2022. Berre 
for å dekka auka kostnader må me , slik det ser 
ut no, ha nærare 5 milliardar. Skal me oppnå 
inntektsvekst og begynna på ei inntektsutjamn-
ing i høve andre grupper må det også fleire 
milliardar på bordet for å oppnå dette. Me kan 
lova at Rogaland Bonde og Småbrukarlag, også 
i år, skal gjera det me kan for at bonden skal få 
ei rettferdig inntekt. 
Skal me bevara eit mangfaldig landbruk i heile 
fylket. Ja, over heile landet , så må inntektene i 
næringa opp! Samtidig er det også viktig at me 
hugsar at det finnst folk med andre og større 
problem. Hjelpeorganisasjonar som Røde Kors, 
Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon melder at 
dei aldri har fått så mange henvendelsar om 
hjelp som i år. Dette er ikkje verdig det som 
vert kalla «verdas rikaste land». Me kan berre 
oppmoda om at det vert sett i verk tiltak for å 
snu denne utviklinga og så får me alle bidra så 
godt me kan.

Med desse orda vil me ønska alle medlemmene 
våre ei god og fredeleg julehelg og eit godt og 
framgangsrikt nytt år.

Julehelsing Facebook

U                     P R E S S E M E L D I N G E R
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Nordsjøvegen 613 - 4352 Kleppe - 51 42 06 10

Nettbutikk: www.sproyte.no

Vi har Norges største utvalg av sprøyter og utstyr
Berthoud ryggsprøyte – AR pumper – Teejet og Hypro dyser

   Manuell/elektrisk styring – GPS – Filter – Plast rørdeler – Skum utstyr

PÅ LAGER
Vi sender deler og utstyr til hele Norge.

I fjor høst gikk vi i Rogaland 
Bonde og Små-
brukarlag ut med et krav til 
årets jordbruks-
oppgjør på 50 000kr i reell 
lønnsvekst til bonden pluss 
full dekning av økte kostnader 
samt et krav om å jevne ut 
inntektsgapet til andre grup-
per i løpet av 5 år.

Dette kravet var og er realis-
tisk også nødvendig. Kravet er 
basert på konkret tallmateriale 
i tillegg til tilbakemeldinger vi 
får fra våre medlemmer hver 
eneste dag. Uten et kraftig 
inntektsløft som bringer 
inntektene i landbruket opp på 
nivå med andre grupper står 
vi i fare for å miste tusenvis 
av matprodusenter over hele 
landet i løpet av svært få år!
Rogaland Bonde og Småb-
rukarlag vil derfor allerede nå 
signalisere at vårt krav til neste 
års jordbruksforhandlinger 
vil være det samme som i år, 
PLUSS den delen av årets krav 
som ikke blir oppnådd gjen-
nom årets forhandlinger. 

Dersom vi legger landbrukets 
krav ved årets forhandlinger til 
grunn så vil det bety et krav til 
neste års forhandlinger på 70 
000 kroner i reell lønnsvekst 
til bonden, pluss full dekning 
av økte kostnader og krav om 
inntektsutjevning i løpet av 
4 år.

Jordbruksforhandlingene 2022
U                     P R E S S E M E L D I N G E R
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Vi er et lokalt skadedyrfima 
som er etablert i Sandnes.
Vårt primærområde
er Rogaland.

TRENGER DU HjELP MED
Å BLI KVITT SKADEDYR?

Da er vi her for deg!
Ring oss i dag for en uforpliktende

befaring – tlf. 464 47 774

Odd Christian Maurseth
post@alfa-skadedyrkontrol.no

Innspel til politiske parti 
og jordbruksforgandlingane.

I samband med årets valkamp har me vore i 
kontakt med fleire politikarar som innrømmer 
at dei har for liten kunnskap om landbrukspoli-
tikk generelt og spesielt velferdsordningane i 
landbruket.

Rogaland Bonde og Småbrukarlag ønsker å 
føra vidare kontakten me har med desse politi-
karane og vil difor prøva å auka kunnskapsniv-
ået deira gjennom sakleg informasjon.
Når det gjeld velferdsordningane vil me starta 
med å ta tak i ordningane som gjeld svanger-
skap, fødsel og småbarnsperiode. Me ser for 

oss å senda politikarane ei beskriving av dagens 
ordningar og korleis desse verkar i praksis. 
Gjerne samanlikna med ordningane som gjeld 
elles i samfunnet, saman me konkrete forslag 
til forbetringar og nye ordningar som kan bidra 
til å gjera kvardagen meir leveleg for unge 
bønder.

Det er dei som opplever regelverket i praksis 
som er best eigna til å uttala seg .
Difor vil me be våre unge medlemmer om å 
koma med innspel og håper å få tilbakemeldin-
gar kva som er viktig for dokke. Send gjerne 
ein e-post til meg eller til fylkessekretær
vivian.huglen@gmail.com. 

Unge bønder, sosiale vilkår
U                     P R E S S E M E L D I N G E R

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag 
krev strakstiltak!

Elektrisk kraft er ein viktig innsatsfaktor for 
produksjon av mat i landet vårt. Straumprisane 
har no nådd eit nivå som var utenkelege for få 
månader tilbake og i ei næring med eit kritisk 
lågt inntektsnivå får eit slikt prisnivå store 
konsekvensar for økonomien til bonden.
Tidlegare i haust var det tilleggsforhandlingar 
mellom partane i jordbruket. Den nye regjerin-
ga vår synte forståing for vanskane som auka 
prisar skaper for landbruksnæringa og kom 
faglaga i møte ved å innvilga kravet frå organis-
asjonane. Sidan den gong har det kome meldin-
gar om sterkt aukande prisar på handelsgjødsel 
og straumprisane er skyhøge, og er varsla å bli 
endå høgare. Det er slik at bøndene enno kan 
utsetja å kjøpa gjødsel nokre månader og ut-
giftsdekning for auka gjødselprisar kan takast 

inn i dei ordinære forhandlingane til våren, 
men elektrisk kraft er bøndene avhengige av 
nytta kvar dag. I andre næringar ville så store 
endringar i rammevilkåra for produksjonen 
umedelbart ført til auka prisar i marknaden. 
Slik fungerer det ikkje i landbruket.
Meldingane me får frå enkeltbønder er at det 
kan bli vanskeleg å klara å betala straumre-
kningane framover. Det kan verta kritisk for 
bonden og for samfunnet!
Rogaland Bonde og Småbrukarlag vil difor be 
Norsk Bonde og Småbrukarlag om snarast å 
kontakta landbruksminister Sandra Borch for 
å krevja at det kjem strakstiltak. Det må koma 
kompensasjonsordningar og pengar må seinast 
koma til utbetaling ved utbetaling av produks-
jonstillegg i februar 2022.

Straumprisen tyner landbruket
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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

TRANSPORTUTSTYR FOR DYR

NORSK PRODUSERT

Telefon 51 77 17 77 Internett www.tegle.no E-post post@tegle.no

Rogaland Bonde og Småbrukarlag krev inntekt-
sutjamning i løpet av den stortingsperioden 
som tek til i haust. For å nå dette målet vil 
vårt krav til forhandlingane 2022 vera eit reelt 
inntektsløft på 95 000 kroner for alle bønder, 
pluss full dekning av auka kostnader.
Det har gått om lag eit år sidan me i Rogaland 
Bonde og Småbrukarlag tydeleg peika på den 
alvorlege situasjonen i norsk landbruk. I så og 
sei alle sektorar av næringa var, og er, situas-
jonen prega av svært dårleg økonomi. Norske 
bønder arbeider for under halve timelønna av 
det norske arbeidarar har. 

Seinare har me fått eit ”bondeopprør” på 
sosiale media som har tydeleggjort og un-
derstreka vår beskriving av den økonomiske 
situasjonen for enkeltbonden. Bondeopprøret 
har gjort det mogleg for bønder, som elles ikkje 
kjem til orde, å beskriva situasjonen på deira 
eige bruk. Og, mange av desse historiane er 
sterke beskrivingar av ein kvardag som ikkje er 
verdig ein velferdsstat.
Trass i at det har vore sjeldent stor interesse 
for landbruk og landbrukspolitikk i media, så 
klarer me ikkje å sjå at fleirtalet av norske poli-
tikerar ser alvoret.  Stortingsvalet i år har ført 
til at enkelte parti og enkelte politikerar har vist 
ei viss interesse for landbruket. Men, me ser at 
det kun unntaksvis kjem forpliktande lovnader. 
Me kan dessverre ikkje konkludera på annan 
måte enn at me enno ikkje, tydeleg nok, har 

klart å formidla den ekstremt vanskelege økon-
omiske situasjonen som pregar kvardagen for 
norske bønder no.

Styret i Rogaland Bonde og Småbrukarlag vil 
difor også i år løfta fram det same kravet som i 
fjor. Me krev inntektsutjamning i løpet av den 
stortingsperioden som tek til i haust. For å nå 
dette målet vert vårt krav til forhandlingane 
eit reellt inntektsløft på 95 000 kroner for alle 
bønder pluss full dekning av auka kostnader.
Samstundes vil me ropa eit tydeleg varsko! Den 
svake økonomien i landbruket kombinert med 
nye krav til drifta som krev store investeringar 
kan, dersom det ikkje skjer store endringar, 
føra til at svært mange gardsbruk vert lagde 
ned i åra som kjem. Svært mange arbeidsplass-
er knytta til næringa kan gå tapt, kompetanse 
bygd opp over generasjonar vil forsvinna, 
beredskapen vert svekka og viktig kultur-
landskap vil gå tapt.

Me må vera ærlege og innsjå at det kostar å 
halda oppe ein matproduksjon tufta på nasjon-
ale ressursar. Mange års underfinansiering av 
landbruket betyr at me har eit etterslep på 8-10 
milliardar som må koma på plass i den nye 
stortingsperioden. Fine festtaleformuleringar 
om verdien av landbruket kan ingen bønder 
betala rekningar med. Norske bønder må ha 
inntekt på line med andre grupper no!

Varsko! Landbruket er i krise

U                     P R E S S E M E L D I N G E R
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– Er det noen i Dalane som kan åpne 
hjertet og hjemmet sitt for en lita 
jente? spør Hege Garbo Småmo 
(bildet) i fosterhjemstjenesten. Et av 
barna ønsker seg til et fosterhjem på 
en gård. 

Den ene jenta er i førskolealder, den andre går 
på barneskolen. Det er Fosterhjemstjenesten
i Stavanger som leter etter fosterhjem til de to 
jentene, og aller helst i Dalane.  

Småmo understreker at det er svært mange 
gode hjem der ute, og at mange allerede
er fosterhjem for et barn eller en ungdom.
I Rogaland er det rundt 1000 fosterhjem. 
Bare i Dalane er det rundt 65 fosterhjem. 

– De gjør en flott jobb. Noen av dem har jo tatt 
imot mange barn over tid. Og noen har tatt 
imot både to og flere samtidig. 

Jenta som går på barneskole er allsidig. Hun 
liker musikk/korps, håndball, fotball og er 
speider. Hun er glad i dyr, og vil gjerne bo på 
en gård.

Småmo håper at optimismen 
over mildere sykdom av
covid-19 og lettelser i til-
takene skal smitte over på 
folks vilje til å vurdere å bli 
fosterhjem.

– Det er et fantastisk 
givende oppdrag. Når 
vi har spurt fosterhjem i 
undersøkelser om hva som 
driver de, så er det dette som 
går igjen: Ønsket om å kunne 

hjelpe et barn eller en ungdom og gleden over 
å se utviklingen barnet eller ungdommen får i 
fosterhjemmet.

Småmo understreker at det er mange ulike 
familier de er på jakt etter.

– Mennesker som kan gi god omsorg og kan 
tilby et stabilt hjem har et godt utgangspunkt 

for å kunne bli fosterhjem. Alle som 
er interessert vil få god hjelp av 

rådgiverne i fosterhjems-
tjenesten til å vurdere om 

dette kan være et oppdrag 
som passer dem. Det er 
bare å ta kontakt, sier 
Småmo.

Interesserte kan ta 
kontakt via

fosterhjem.no

To jenter trenger
et nytt hjem i Dalane
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 • Foto: Tine Poppe

To jenter i Dalane trenger et 
nytt, trygt hjem. Kan du tenke 
deg å åpne hjertet og hjemmet 

ditt for en av dem?

Den ene jenta er i førskolealder. Den andre går 
på barneskole. Jenta som går på barneskole 

liker musikk/korps, håndball, fotball og er 
speider. Hun er glad i dyr, og vil gjerne bo på 

en gård. Den yngste jenta leker fint med andre 
barn i barnehagen, viser empati og omsorg, glad 
i å leke og er glad i dyr. Jentene er ikke søsken.

Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten
 i Stavanger enten via fosterhjem.no eller 

fosterheim.vest@bufetat.no
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OM VESHOVDA KONSEPTET
■ Utviklet av norske bønder  
 med lang erfaring fra  
 utfordrende gjerdearbeid.

■ Fleksibelt med tanke på  
 høyde, antall og type tråder.

■ Avstand mellom stolpene  
 og stolpetype avgjøres etter  
 underlag, og man kan ha  
 lange strekk mellom pålene.

Ta hele landet i bruk
MED VESHOVDA GJERDESYSTEM

Fleksibelt, solid og enkelt  
– med minimalt av vedlikehold!

Mer informasjon og priskalkulator:
www.gjerdesystem.no

Langholmveien 6, 4373 EGERSUND | Telefon: 913 42 369 | post@gjerdesystem.no

Oppsettings- 
arbeidet  

reduseres  
med 50–70%!

■ Kan tilpasses ulike typer  
 dyrehold, er i særklasse på  
	 dyreetikk,	og	dekker	de	fleste	 
 bruksområder.

■ Gjerdene tåler store  
 påkjenninger og er lett  
 å vedlikeholde.

■ Lengre levetid enn dagens  
 løsninger, ingen rustproblemer.

■ Svært enkelt å montere!

Utviklet av norske bønder

• Grunnfjordveien 1046  9130 HANSNES • Tlf: 970 87 998
• E post bjornar@bjornarsauto.no

Bjørnars Auto AS

– besøk oss på vår store stand sammen med Godkalven AS og Trioliet

Vi har et bredt utvalg av spesial-
maskiner til jordbruket

•  Gjødselskraper og trekk i verdensklasse  •  Separatorer – mobile og stasjonære  •   Pumpesystem og omrøring
•  Høykraner og traverskraner  •  Gjødselroboter og trekk i verdensklasse

• Grunnfjordveien 1046  9130 HANSNES • Tlf: 970 87 998
• E post bjornar@bjornarsauto.no

Bjørnars Auto AS

– besøk oss på vår store stand sammen med Godkalven AS og Trioliet

Vi har et bredt utvalg av spesial-
maskiner til jordbruket

•  Gjødselskraper og trekk i verdensklasse  •  Separatorer – mobile og stasjonære  •   Pumpesystem og omrøring
•  Høykraner og traverskraner  •  Gjødselroboter og trekk i verdensklasse

• Gjødselskraper og trekk i verdensklasse
• Separatorer – mobile og stasjonære
• Pumpesystem og omrøring
• Høykraner og traverskraner
• Gjødselroboter og trekk i verdensklasse

Bjørnars auto aS
Grunnfjordveien 1046, 9130 Hansnes
Tlf. 970 87 998
E-post: bjornar@bjornarsauto.no

Vi har et bredt utvalg
av spesialmaskiner
til jordbruket
– besøk oss på vår store stand sammen
med Godkalven AS og Trioliet
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Tlf. 24 03 29 00

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

Austad, 4580 Lyngdal
mobil 911 74 250
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Resultatregnskap 2021
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Arbeidsplan
2022/2023
1. Prioritera utadretta land-
brukspolitisk arbeid. Aktivt 
presentera B6S sin politikk 
gjennom å nytta alle tilgjenge-
lege media.
Halda oppe og auka aktivi-
teten på sosiale media, og 
auka oppslutninga på desse 
plattformene.
Setta i verk konkrete tiltak for 
å auka medlemsvervinga.

2. Tettare oppfølging av 
lokallaga. Delta på alle møter 
og andre tiltak som lokallaga 
steller til.
Tre styremedlemmer skal
arbeida særskilt med revi-
talisering av lokallag. Indre 
Ryfylke og Suldal er prioritert.

3. Fortsetta samarbeidet med 
Statsforvalteren og vera aktive 
og markante i arbeidet med 
fordeling av midlar lokalt.

4. Starta planlegging av
studietur til Austerrike våren 
2023. Unge bønder skal
prioriterast som deltakarar.

5. Stimulera til auka aktivitet 
i lokallaga. Studiearbeid, 
fagleg arbeid, sosiale arrange-
ment.

6. Kontakta fylkeslag
i nabofylka om eit felles
sommararrangement.

7. Fylkesårsmøte 11.-12. mars 
2023.

www.algardlandbrukssenter.no

Din totalleverandør - Vi står klar for å gi deg den beste service

Salgs- og
driftsinntekt

Budsjett
2022Salgs- og driftsinntekt Budsjett 2022     

Kontingent 150 000
Inntekt årsmøte 5 000
Annonseinntekter 170 000
Annen inntekt 70 000

Salgsinntekter 395 000

Varekostnader
Varer for videresalg 5 000
Varekostnad 5 000

Lønnskostnader
Lønn  160 000
Refusjon (45 000) 0
Honorar 30 000
Lønnskostnader 190 000

Driftskostnader
Leie lokale 40 000
Utstillinger 3 000
Datautstyr 3 000
Kontorrekvivita 4 000
Trykksaker 28 000
Årsmøte, styremøter  50 000
Telefon og gaver 12 000
Porto 20 000
Driftskostnader 160 000

Andre driftskostnader
Reisekostnader 20 000
Reklameartikler 5 000
Bankgebyr 2 500
Annen kostnad 16 500
Kostnader uten bilag 0
Andre driftskostnader 44 000

Renteinntekt 5 000

Resultat 1 000

 Lønnskostnader 190 000

 6 000
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Du ska få en 
dag i mårå
Det er god utnyttelse av 
ressursene i vårt langstrakte land 
å drive landbruk i hele Norge. Og 
landbruket bidrar til mange og 
viktige arbeidsplasser i distriktene.

Nortura er en garantist for et 
levende landbruk i hele landet. 
Ingen andre aktører i kjøtt- og 
eggbransjen tar dette ansvaret. 

Les mer på medlem.nortura.no

RETUR:
Vivian Huglen, Nesvegen 91
5567 Skjoldastraumen


