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TopLac®Sau 
– et nytt kraftfôr for bedre lammetilvekst

4120 Tau, tlf: 51 74 33 00  • 5590 Etne, tlf: 53 77 13 77 • 4660 Kristiansand, tlf: 38 12 77 50 

7100 Rissa, tlf: 73 85 90 60  • 2270 Flisa, tlf: 62 95 54 44 

Godt gjort er bedre enn godt sagt

TopLac® har i flere år vært det beste kraftfôret for melkekyr. Fôret har
vært så godt at det i flere år har vært tatt i bruk av mange sauebønder.

TopLac-suksessen til melkekyr og melkegeit skyldes

· Svært høy konsentrasjon av energi og protein (AAT) med høy 
biologisk verdi

· Økt surfôropptak

· God pelletskvalitet sikrer stabilt og høyt opptak i  topplaktasjonen.

Resultatet er økt melkeytelse og høyere protein- og fettprosent i
melka.

Nye TopLac®Sau  er «skreddersydd» for sau for å gi samme respons.
Noe som betyr bedre lammetilvekst (større lam) på våren noe som
øker  muligheten for flere slaktemodne lam når  prisene er som
best. Kort sagt: Muligheten for bedre økonomi.  

TopLac®Sau fås både i 
storsekk og i bulk.

Nytt kraftfôr
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Lederen har ordet 
 
Ettersom mitt første år som  
leder i Troms Bonde- og 
Småbrukarlag nå går mot slutten, 
så har jeg gjort meg noen tanker 
om veien videre. 

For jordbruket i Troms så viser 
historien at vi sliter. Vi mistet  
6% dyrket jord over de siste par 
årene, mens landet forøvrig har 
en nedgang på 2%.  Vi både 
melker og slakter mindre i alle 
produksjoner, og vi står foran 
store generasjonsskifter i  
mange viktige jordbruks-
kommuner i fylket. Vi skal jobbe 
hardt for å klare å stoppe nedgangen i bruk, areal og volum. 

Skal vi møte denne nedgangen med satsing, så må det satses 
på de premissene vi har i Troms. Vi har et fantastisk 
beitegrunnlag, men vi må ha vinterfôr for å utnytte disse beitene, 
og vi må ha en fungerende rovdyrforvaltning. I Troms sliter vi 
spesielt med ørn, som står for over 34% av de lammetapene vi 
har dokumentert, og mørketallene er etter all sannsynlighet 
store. Dette er noe vi skal sette fokus på i 2016: Beskatning av 
kongeørn og dokumentasjon på at også havørna tar beitedyr. 

Skal vi hindre nedgang i areal så må vi ha fokus på 
jordbrukspolitikk! 

«Det er alt for stille i jordbruket i Troms» - sitat, Kristine Østvold, 
journalist i NRK.  
Det er et utsagn jeg stiller meg 100% bak, og det ligger til oss å 
gjøre noe med det. 
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Vegard Vigdenes, leder i Stjørdal og Meråker BS spør om vi kan 
forvente at noen vil stake ut en ny kurs for jordbrukspolitikken for 
oss om vi ikke selv er villige til å gjøre det?  Vi som bønder og 
aktører med tilknytning til næringa må faktisk selv ta grep for å 
sette dagsorden, ikke bare i Troms men i landet! Det er vår plikt 
å opplyse forbrukerne om hva som er resultatet av dagens 
jordbrukspolitikk, og det er vår plikt i samarbeid med forbrukeren 
å sette rammene for en politikk som kan ta oss inn i fremtiden! 

Jordbruket skal sees i et evighetsperspektiv, og da kan vi ikke 
basere oss på andre lands forsyning til oss. Vi skal produsere 
hoveddelen av maten på de ressursene vi har, der vi er! 

Volum og vekstjaget fører oss inn i en mindre lønnsom drift. Det 
er nå faktisk dokumentert stordriftsulemper større enn fordelene 
liketil på Hedmarken. Er det enda noen som tror at frelsen ligger i 
å bygge større enn sitt eget ressursgrunnlag her oppe da? Med 
våre naturgitte forutsetninger og avstander til grunn? 

Mitt ønske som leder er å fokusere på jordbrukspolitikk fremover. 
Ny landbrukspolitikk som skal dreie virkemidlene over på verdien 
av arealene, og ikke på volumet på den enkelte gård. I Troms 
kan vi produsere enorme mengder kjøtt på utmarka, men da må 
det finnes økonomi i å utnytte de marginale jordressursene. Det 
må være økonomi i 100 sau, for har vi 10 bruk med 100 sau, 
over en avstand på 30km, så produserer vi adskillig mer kjøtt 
enn ett bruk med 450 sau innenfor samme område. 

De små enhetene har en helt annen agronomi, et helt annet 
avlingsnivå og en helt annen ressursutnyttelse. De har heller ikke 
den gjeldsgraden og de store transport- og finanskostnadene 
som de store brukene har. 

Hvis mantraet er at vi skal kunne leve av drifta, så er det et 
politisk grep å innrette virkemidlene slik at det er mulig å leve av 
drifta. Her kommer jobben vår til å ligge fremover, i 
politikkutvikling, informasjonsspredning og fakta!  
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Forbrukeren har makt til å endre jordbrukspolitikken i rekordfart, 
jfr palmeolje og narasin. La forbrukeren se hvor vi tar jordbruket i 
dag, og vi kommer til å oppleve politikere som ser med helt 
andre øyne på jordbruket. 

Til medlemmene i laget, lokallagsstyrer og alle engasjerte 
støttespillere vil jeg da få komme med en appell: 

Det er nå vi har sjansen til å skape ny politikk! FRP/H har ingen, 
AP/SP har den dårlige gamle, men virrer sånn passe usikkert 
rundt. Det er nå vi må komme hardt på banen, og middelet skal 
være å få fakta på bordet! Tallene taler for oss, og vi har allerede 
folkemeninga med oss, det er om å gjøre å få kunnskapen ut! 

Bruk stemmen din til å prate jordbruk, prat om kvalitet, prat om 
dyrevelferd, om antibiotikabruken vår kontra andre lands, og 
spør folk om det betyr noe for dem at maten vi eter er produsert 
på en skikkelig måte. At dyrene har brukt marka og at de har 
levd et naturlig liv. 

Prat politikk! Prat jordbruk! Slå neven i bordet og la det høres at 
jordbruket er her enda! 

Vi må sjøl legge premissene og stake ut kursen for politikken om 
vi skal kunne leve med den, for det er ikke en kjeft som kommer 
til å gjøre det for oss. 

 
Birger B Bull 
fylkesleder 
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  Troms Bonde- og  
  Småbrukarlag 
 

 
Årsmøte 5. mars 2016  -  Program 

 
08.30 Åpning av møtet 
 v/ Birger Bull 
 
 Årsmøtesaker 
 se saksliste 
 
10.30 Pause 
 
10.50 Gjensidige bank 
 v/ Reidar Vinje 
 
11.15 Studieforbundet Natur og miljø 
 v/ Per Arne Slettmo 
 
11.30 Aksjon ny landbrukspolitikk 
 Innledning v/ ArneLofthus, politisk nestlleder i NBS 
 Vegen videre  -  politikkverksted 
 
13.30 Avslutning og lunsj 
 
 
 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

7



Medlemsorganisasjoner
 

Norsk Kennel Klub 
Norges Jeger- og Fiskerforbund

Jakt- og Fiskesenteret
4H Norge 

Den Norske Turistforening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Birøkterlag
Det norske hageselskap
Norges speiderforbund 

Norges sopp- og nyttevekstforening 
Natur og Ungdom 

Norges Kaninavlsforbund
Norsk Roseforening 

Norges Naturvernforbund 
Norsk Ornitologisk Forening 

Hest og Helse 
Norsk Botanisk Forening 

Norsk organisasjon for dyreassistert terapi

Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6  -  1369 Stabekk

Telefon: 67 10 22 60 (9-15)
post@naturogmiljo.no
www.naturogmiljo.no

Det
grønne
studieforbundet



Årsmøte 5. mars 2016  -  Saksliste 
 
 
1 Konstituering 
 a) Godkjenning av innkalling og saksliste 
 b) Valg av 2 møteledere 
 c) Valg av 2 møtesekretærer 
 d) Valg av 2 til å underskrive protokollen 
 e) Valg av 3 til redaksjonskomiteen 
 
2 Årsmelding og regnskap 2015 
 
3 Arbeidsplan og budsjett 2016 
 
4 Innkomne saker 
  
 a) Vedtektsendring, reisefordeling ved fylkesårsmøter 
 Tromsøysund BS foreslår å legge til følgende i §3:  

"Til fylkesårsmøtet nyttes reisefordeling for 
årsmøteutsendinger fra lokallagene i Troms når møtet avholdes 
i Troms fylke."  

 
 b) Vedtektsendring, ansvar for likeverd  

Fylkesstyret foreslår å fjerne punkt a i §4 : (Styret skal) velge 
en innen styret til å ha ansvar for saker som angår likeverd 
mellom kjønnene. 

 
 c) Styrket kommunikasjon innad i NBS 
 Fylkesstyret foreslår at årsmøtet tar initiativ til følgende: 

På landsmøtene innføres rutine for oppfølging av fjorårets 
landsmøtevedtak.   
Innkalling til landsstyremøtene sendes som kopi til lokal- og 
fylkeslag.  Protokoll fra landsstyremøtene sendes som kopi til 
lokal- og fylkeslag innen en uke etter avholdt møte.  

 
5 Valg 
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Tillitsvalgte i Troms Bonde- og Småbrukarlag 2015 
 
 

       
       Lokallag 
 Valgt år  
Styret  
 
Leder *  Birger Bull   Tromsøysund 2014    
Nestleder * Margrethe Wikran  Tromsøysund 2011
   
Styremedlem Ragnhild Elvestad  Nordreisa 2013
   
Styremedlem Mats Hegg Jacobsen  Tromsøysund 2015 
Styremedlem Per-Arne Slettmo  Balsfjord 2014 
 
1. vara   Berit Nikolaisen   Dyrøy  2006 
2. vara   Inske de Buhr   Balsfjord 2014 
3. vara   Trond Inge Vebostad   Kvæfjord 2001 
 
  
Revisorer 
   Kurt Olsen   Balsfjord 2015 
   Tore Karoliussen  Balsfjord 2015 
 
 
Representantskapet i NBS 
 
Medlem * Birger Bull    Tromsøysund 2014 
Varamedlem * Margrethe Wikran  Tromsøysund 2011 
  
  
Valgkomité 
  Arvid Norskott   Kvæfjord 2013
  

 Olaug Bergset   Nordreisa 2014 
 Ole-Anton Teigen  Lyngen  2015 

 
 
 
*) Fungerende roller.  Se "Lagets virksomhet" for detaljer. 
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Andre valgte/oppnevnte ombud 
 
Styret for Troms landbruksfaglige senter medl: Berit Nikolaisen 
     vara: Ragnhild Elvestad 
 
Styringsgruppa for FoU i Nordnorsk Landbr.råd Olaug Bergset 
 
Styringsgruppa for Nordnorsk Landbr.råd   vara: Margrethe Wikran 
 
Styret i studieforbundet Natur og Miljø Troms:   Per Arne Slettmo 
 
Medlem i faggruppe KIL:    Chris Dybvad 
 
Styret i Troms landbruksselskap  medl: Ragnhild Elvestad 
     vara: Ole-Anton Teigen 
 
Ungdomsrepresentant på NBS-landsmøtet:  Ragnhild Elvestad 
     
Ressursgruppa for Rekruttering til landbruket:  Berit Nikolaisen 
 
Referansegruppa for Dyr i Drift:   Olaug Bergset 
 
Ref.gruppa for Lyngsalpan landskapsvernområde: Ivar Jørgensen 
 
 
 
 
 
SETT INN ANNONSE FELLESKJØPET 1/2 SIDE 

Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Felleskjøpet har i 120 år hatt som sin viktigste rolle å styrke bondens økonomi 
på kort og lang sikt. Det er det også i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!
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Lagets virksomhet 
 
Året startet med felles nordnorsk matkonferanse og fylkesårsmøte i 
Tromsø 20.-21. mars.  Dette er del av et treårig samarbeidsprosjekt med 
Finnmark og Nordland Bonde- og Småbrukarlag, hvor Nordland BS har 
hovedadministrasjonen.  Lokalmatkonferansen trakk innpå 130 
deltakere, og vi har fått mange tilbakemeldinger om godt faglig 
innhold.  Det kom også flere nye innmeldinger til laget i etterkant av 
konferansen.   
Selve årsmøtene ble avviklet fylkesvis. 
   
Noe av det første det nyvalgte fylkesstyret måtte ta stilling til, var egen 
organisering.  Fylkessekretær Chris Dybvad sa opp stillinga si like 
etter årsmøtet, etter en intens periode med mye prosjektarbeid.  
Fylkesstyret valgte å gjøre ei omrokkering i forhold til årsmøtets 
vedtak.  Valgt leder Margrethe Wikran rykket ned til nestleder og 
overtok som fylkessekretær, mens valgt nestleder Birger Bull rykket 
opp som fylkesleder.  Lokallag og enkeltmedlemmer ble orientert om 
vedtaket, og det ble presisert at de hadde anledning til å kreve 
ekstraordinært årsmøte for å behandle saken.  Det kom bare positive 
tilbakemeldinger på omorganiseringa, og ved årets slutt kan styret 
konstatere at løsninga har fungert utmerket. 
 
I forbindelse med jordbruks-
forhandlingene fikk styret laget 
plakater, flygeblader og T-skjorter  
som vi brukte på stand i Tromsø.  
T-skjortene ble fort populære, og vi 
trykket derfor opp en god del for salg.  
Dette har gitt laget netto inntekt  i 2015, 
og vi har fortsatt  
skjorter på lager.  Plakatdesignet  
ble også godt mottatt av Lands-styret, 
og de trykket opp store bannere med 
dette motivet for alle fylkeslag som 
ønsket det.       NBS' ordfører, Per-Anton Nesjan,  
     har sans for T-skjortene våre. 
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Etter at jordbruksforhandlingene var over, inviterte vi til et 
miniseminar i Tromsø 27. mai.  Her ble både gangen i 
forhandlingene og det endelige resultatet gjennomgått av  
Torbjørn Norland fra NBS' forhandlingsutvalg. Med godt 
oppmøte fra både bønder, politikere og folk fra forvaltninga ble 
det mange engasjerte innlegg og livlig debatt.  Styret sier seg 
enig i fylkeslederens oppsummering av seminaret: Vi skaper 
engasjement, vi synliggjør at det trengs kunnskap, vi synliggjør 
at det må jobbes politisk og at vi som bondeorganisasjon skal 
levere premissene til framtidig politikk. 
 

 

Fylkesleder Birger Bull åpnet miniseminaret om jordbruksforhandlingene. 
 
Også i år var Troms Bonde- og Småbrukarlag til stede på 
Landbruksmessa i Balsfjord.  Fylkesstyret vil rette en spesiell takk til 
Tromsøysund BS og Balsfjord BS for hjelp med arrangementet!  Det 
krever mye både tid og penger å sette opp og bemanne en slik stand i to 
hele dager, men det er viktig at vi er synlige.  Merete Furuberg holdt 
appell på messa, og hun var med oss på stand.  Dette ble veldig godt 
mottatt av de besøkende.  Etter konkurransen om å gjette vekta på en 
veterantraktor, satt vi igjen med ei liste på over 30 personer som ønsket 
mer informasjon om NBS! 
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Høstsamlinga ble denne gangen lagt til sørfylket.  Vi startet lørdag 31. 
oktober på Rå vgs, med flere forskjellige foredrag under temaet 
lokalmat.  Etter en bedre kortreist lunsj gikk turen innom hele tre 
gårder, og vi fikk høre og spørre om sanering av grisebesetning, 
fôringsmuligheter til sau, båsfjøs og verneverdige storferaser.  
Fylkesstyret vil takke lokallaget for god hjelp med alt det praktiske 
rundt samlinga.   
Lokallaget hadde også årsmøte kvelden før høstsamlinga.   
Der ble det blant annet bestemt å utvide nedslagsfeltet til laget og skifte 
navn fra Kvæfjord BS til Hålogaland BS.  
Fylkesstyret gratulerer med ny giv i sørfylket og ser fram til å følge 
Hålogaland BS videre! 
 

 
Tromsbenken på landsmøtet 
 
Landsmøtet ble avholdt på Gardermoen 6.-8. november.  Lokallagene 
Tromsøysund, Nordreisa, Dyrøy og Balsfjord hadde utsendinger til 
møtet.  I tillegg var Ragnhild Elvestad ungdomsutsending fra 
fylkeslaget, Camilla Beddari representerte Ungdomsutvalget og 
Margrethe Wikran representerte Kvinneutvalget.  Fylkesstyret ser det 
som viktig at vi er tydelig tilstede fra nord, og oppfordrer lokallagene til 
å prioritere 
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landsmøtedeltakelse også i 2016. 
Fylkeslaget fremmet forslag om økning av medlemskontingenten over 
en treårsperiode for å styrke organisasjonens økonomi.  Landsmøtet 
vedtok økninga for ett år.  Nordreisa BS fremmet forslag om ansettelse 
av organisasjonsutvikler ved sekretariatet i Oslo.  Landsmøtet støttet 
forslaget, og i skrivende stund pågår ansettelsesprosessen.  Troms-
delegasjonen sto ellers for flere engasjerte innlegg fra talerstolen.  
Landsmøtet ble avsluttet med valg av nytt landsstyre, og Ragnhild 
Elvestad ble da valgt inn på fast plass! 
 
I slutten av november ble Årets unge bonde kåret under 
Agroteknikk på Lillestrøm.  Vi var ikke lite stolte over å kunne 
gratulere fylkesstyremedlem  Mats Hegg Jacobsen med tittelen! 
Juryen skrev blant annet: "Vinneren av Årets unge bonde 
kombinerer det å spre kunnskap om landbruket og økologisk 
produksjon med vekst på en måte som juryen har latt seg 
imponere av. Vinneren utdanner befolkningen om det å bruke 
alle ressursene vi har, noe store deler av samfunnet kanskje har 
glemt. Årets unge bonde driver økologisk, og er med på å 
formidle gleden ved økologi, og hva denne måten å drive 
landbruk på gir av dyrevelferd, miljøgevinster og ikke minst god 
smak." 

Å utnytte de ressursene gården har er det eneste bærekraftige, og Mats er et fantastisk 
forbilde i så måte. Vi er stolte over å ha han som tillitsvalgt!  
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Idét vi gikk inn i adventstida, inviterte fylkeslaget til inspirasjonsdag 
for damer i Tromslandbruket.  Maiken Cecilie Bjørkli tok damene med 
på omvisning i det nye bakeriet og gårdsutsalget sitt, og Ethel Seljevold 
(FMLA) fortalte om prosjektet Grønt reiseliv.  Det ble bestemt å 
etablere et eget "bondetuppe-nettverk", og fylkeslaget vil inntil videre 
stå for administrasjonen av det. 
 
Tradisjonen tro, ble lokallagene invitert til det siste fylkesstyremøtet før 
jul.  Denne gangen var det kommunikasjon og mediehåndtering som sto 
på dagsorden, noe vi fikk strålende innføring i av May-Tordis 
Simonsen i FUTT!  Disse førjulsmøtene er også en god anledning for 
styret til å bli kjent med hva som skjer rundt om i fylket.  Det gjør at vi 
lettere kan gi den støtta lokallagene ønsker, og vi håper derfor at stadig 
flere av lagene vil ha anledning til å delta på julelunsjmøtene.  
 
Fylkesstyret har i 2015 hatt fem fysiske styremøter og to telefonmøter, 
i tillegg til e-postkorrespondanse innad i styret. Protokollen viser 22 
saker.  Matkasting, jordbruksforhandlinger, kontakt med media, 
vegvesenets kantslått, rovvilt, lausdriftkravet, oppfølging av lokallag, 
planlegging av egne arrangement og forberedelser til landsmøtet er 
noen av dem. 
 
I tillegg til egne arrangement og møter, har styret deltatt på blant annet 
årsmøter i Studieforbundet, Troms Bondelag og Troms Sau og Geit, 
folkeaksjonen til Kystopprøret, ulike møter i regi av Fylkesmannen, 
Hurtigruteseminaret, Tenkeloft og Rådsmøte i Nordnorsk 
Landbruksråd. 
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SIDEN ISTIDEN HAR NORDMENN 

PRODUSERT MAT PÅ LOKALE RESSURSER

VI HAR DA FAEN IKKE 
TENKT Å GI OSS!

troms@smabrukarlaget.no Tlf: 932 44 599 www.smabrukarlaget.no/troms
plakat A1 nbs 2015 05-05-15, 12:051
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Ark1

Side 1

Budsjettforslag 2016  -  Troms Bonde- og Småbrukarlag

Budsj 16 Regnsk 15 Budsj 15

Medlemskontingent
Tilskudd sekretær
Tilskudd Gjensidige
Annonseinntekter
Tilskudd årsmøte
Inntekt høstsamling
Inntekt møter/kurs 2013-14
Etterbetaling prosjekter
Etterfakturering årsmøte 2014
Salg T-skjorter (inkl porto)
Prosjekt
Andre inntekter
Sum Driftsinntekter

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift 395
Lønn Sekretær
Honorar Kasserer
Honorar Leder
Styrets møteutgifter
Årsmelding
Årsmøte
Stormøte
Høstsamling
Ungdomsseminar 
Julemøte/kurs
Andre møte- og reiseutgifter
Tele- og datakostnader
Kontorhold Sekretær
Kontorhold Leder
Kontorutgifter
Porto
Gaver 963
Profileringsmateriell
Produksjon T-skjorter
Prosjekt
Andre kostnader
Sum Driftskostnader

Årsresultat

95 000 57 617 95 000
25 000 25 000 25 000
10 000 10 500 10 000
15 000 24 352 25 000
8 000
5 000 4 800

9 712
106 850 20 000
11 100 10 000

8 000 29 432
150 000

5 000
316 000 284 363 175 000

45 000 60 000
5 000

62 000
3 000
5 000

15 000 14 800 18 000
18 000 21 125 18 000
18 000 7 699 10 000
15 000
5 000 5 125

11 931
5 000 11 300

25 000 48 665 40 000
10 413 5 000

5 000
5 000
1 000 3 138 5 000
5 000 4 811 5 000

5 000
3 187

18 975
120 000

1 500 1 663 3 000
313 500 209 189 169 000

2 500 75 174 6 000

21



Referat fra årsmøtet  2015 
   

Frammøtte: Margrethe Wikran, Chris Dybvad, Berit Nikolaisen, 
Ragnhild Bergset Elvestad, Per Arne Slettmo, Birger Bull, Siri Folven, 
Heidi Elvebo, Gunnar Eilertsen, Fred Johansen, Inge Larsen, Barbara 
Vögele, Lars Ole Musum, Mats Hegg Jacobsen, Paul Johansen, Magni 
Hunnålvatn og Ole-Anton Teigen. 
 
Valg av møteleder: Margrethe Wikran 
Valg av sekretær: Berit Nikolaisen 
 
Årsmeldinga ble godkjent med følgende endring: På side 10 skal 
følgende strykes: Ivar Jørgensen i Kompetansenettverket geit, 
Margrethe Wikran i styringsgruppa for landbruksuka og Berit 
Nikolaisen i Kompetansenettverket for lokalmat. Disse vervene er 
opphørt. 
Kom inn ønske om at styret, og spesielt leder burde bli mer synlig i 
media. Mediakurs til høsten? Verving er veldig viktig, her gjør 
fylkessekretæren en god jobb. 
 
Regnskapet ble godkjent med følgende kommentarer: Lønnsposten økt 
pga tilsatt kasserer. En del fakturering etter fjorårets årsmøte mangler, 
slik at årsmøtet framstår dyrere enn det var. 
 
Budsjettet ble godkjent med følgende endring: Etterfaktureringa på 
10.000 legges til som  inntekt. 
 
Arbeidsplan: 
Vanlig drift som årsmøte, høstsamling , samarbeidsmøter og styremøter 
Landbruksmessa 
Valg – politikerkontakt 
Oppfølging av handlingsplanen til den regionale kandbruksplan 
Delta på festivaler? 
Jobbe videre med matkasting og landbruksplastsaka 
Kontakt med naturbruksskolen  
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Valg: 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent: 
 
Margrethe Wikran som leder, Birger Bull som nestleder, Ragnhild 
Bergset Elvestad gjenvalgt i styret og Mats Hegg Jacobsen nytt 
styremedlem for to år. 
Vara: Berit Nikolaisen, Inske de Buhr og Trond-Inge Vebostad 
 
Revisorer: Kurt Olsen og Tore Karoliussen 
 
NBS representantskap: Leder med nestleder som vara 
 
Nytt medlem i valgkomitèen: Ole Anton Teigen. Arvid Norskott blir 
leder neste år. Olaug Bergset fortsetter. 
 
Ref: Berit Nikolaisen          
Valgte underskrivere; Per Arne Slettmo og Heidi Elvebo (sign) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sett inn anonse Tine, halv side 
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Glimt fra lokallagene 
 
 
Landsmøtet 2015 
 
Av Siri Folven, Tromsøysund BS 
 
Landsmøte er alltid kjekt å få vere med på, dette var mitt femte, 
trur eg. Likevel var det denne gongen spesielt for meg, då eg 
skulle representere Troms for fyrste gong.  
 
Vi var godt representert frå Troms fylke, og gjør oss bemerka frå 
talerstolen og under middagen. Troms fikk gjennomslag både for 
auka medlemskontingent, og å få annsatt ein organisasjons-
koordinator.  
 
Der er stort sett gode ting å seie om landsmøte, men der er for 
lite tid til politisk debatt. Noko som gjer jobben for organisasjonen 
vanskelig, då debatt og innspel må skje utanom, i staden for i 
fellesskap. Det håpar eg at det skal bli satt av meir tid til i 
framtida.  
 
Det viktigaste å nemne frå landsmøtet må vere at det vart 
einstemmig vedtatt at vi skal arbeide for ein ny landbrukspolitikk. 
Dette er eit utruleg viktig arbeid, som alle med interesse for 
landbruk og mat bør engasjere seg i. Kvar vil vi med norsk 
landbruk og korleis vil vi kome oss dit? 
 
Dersom du er nysgjerrig på å delta på landsmøtet sjølv, kan det 
anbefalast på det sterkaste. 
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Generasjonskiftekurs 
 
Av Berit Nikolaisen, Dyrøy BS 
 
Dyrøy Bonde- og Småbrukarlag arrangerte i høst et 
generasjonskiftekurs med rådgiver i NBS, Svein Løken som 
innleder. Han var inne på både økonomiske og følelsemessige 
sider, juss, pensjon, forsikring m.m.  Som mangeårig 
regnskapsfører fra landbruket, var Løken godt kvalifisert. 
Vi ble så godt fornøyd med den dagen, at vi gjerne anbefaler 
andre lokallag om å gjøre det samme! 
 
 
Klimagården  
 
Av Heidi Elvebo, Balsfjord BS 
 
Klimagården er et prosjekt i Balsfjord kommune med Allskog og 
Balsfjord kommune som initiativtakere, og lokale faglag er invitert inn.  
Balsfjord BS har vært representert under hele prosjektet.  Det startet 
høsten 2015 og ble avsluttet med en presentasjon på Balsfjord rådhus 
21. januar 2016.  
 
Landbruket står for ca 10% av de totale klimautslippene.  Det vil være 
viktig for legitimiteten til landbruket å forsøke å ha så lavt klimatrykk 
som mulig.  Økt fokus og økt kunnskap er viktig for at den enkelte 
bonden hele tiden skal være istand til å ta gode valg for klimaet og 
tenke bærekraft i egen produksjon. 
Vi ønsket i starten å kunne få til en kalkulator som kunne brukes av den 
enkelte gårdbruker.  Det er utarbeidet et regneark, men det fremstår ikke 
som helt brukervennlig ennå. På sikt håper vi at kalkulatoren justeres og 
finner en form som til og med kan brukes som dokumentasjon overfor 
media, forbrukere, og andre interesserte. 
 
Hele rapporten og det foreløpige regnearket finnes på Balsfjord 
kommune sin hjemmeside. 
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Det skal ikke skje ulykker 
på min gård!
Skadeforebyggende tiltak er viktig!  
Fortsatt har vi svært mange branner i 
driftsbygninger i landbruket i Norge. 
2012 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 elkontroll med termografering – da 
får du betydelig rabatt på forsikringene 
også.

Ring oss  
på 03100  
så hjelper  

vi deg



Lover for Troms Bonde- og Småbrukarlag 
 
Sist endret på fylkesårsmøtet 9. mars 2002 
 
 
§ 1.  Formål 
Troms Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og næringspolitisk organisasjon, med det til 
formål å fremme jordbruksbefolkningens faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske 
interesser. 
 
Organisasjonen skal på alle områder arbeide for å skape gode og likeverdige vilkår for alle 
i jordbruket, ta aktivt del i oppgaver som fremmer trivsel i lokalsamfunnet, og arbeide for 
økt oppslutning om samvirke i kjøp og salg. 
 
Troms Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytral og uavhengig. 
 
Troms Bonde- og Småbrukarlag er tilsluttet Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
 
 
§ 2.  Medlemskap 
 
Alle som enten sjøl driver jordbruk eller på annen måte deler interesser med jordbruksbefolkninga 
og støtter vår formålsparagraf, kan bli medlem i organisasjonen.  
 
 
§ 3.   Årsmøtet 
 
Fylkeslagets høyeste myndighet er fylkesårsmøtet. 
 
Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av april, og kunngjøres minst 6 uker i 
forveien. 
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkommet til fylkeslaget minst 4 uker i 
forveien. 
 
Innkallingen til årsmøtet, med saksliste/saksdokumenter skal sendes årsmøteutsendinger, 
lokallag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag senest 2 uker før møtet skal holdes. 
 
Alle lokallag har rett til å sende 3 utsendinger til fylkesårsmøtet. Videre har lokallag rett til 
å sende èn representant for hver påbegynte 25. medlem over 25. 
 
De som er organisert som direktemedlemmer i fylkeslaget, regnes som et lokallag og kan følgelig 
ha samme representasjon som lokallag på fylkesårsmøtet.  
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Bare medlemmer som har betalt kontingent til NBS siste år kan møte som utsendinger til 
fylkesårsmøtet. 
  
Det er bare de valgte representanter som har stemmerett på årsmøtet.  Fylkesstyret og 
representanter fra landslaget har talerett på årsmøtet. 
 
Alle medlemmer i laget har rett til å følge årsmøtets forhandlinger. 
 
Ordinært årsmøte skal: 
        a. Velge 2 møteledere. 

b. Velge 2 møtesekretærer. 
c. Velge 2 til å underskrive protokollen. 
d. Velge 3 til redaksjonskomiteen.  
e. Behandle styrets melding og revidert regnskap. 
f. Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år. 
g. Behandle framlegg fra styret og lokallagene. 
h. Velge leder og 4 medlemmer til styret. 

Velge nestleder blant de valgte styremedlemmene. 
Velge 3 vararepresentanter til styret i nummerrekkefølge. 
Leder, nestleder og vararepresentanter velges for 1 år 
og styremedlemmer for 2 år. 

i. Velg 2 revisorer. 
j. Velge medlem og varamedlem til representantskapet i Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag. 
k. Velge et nytt medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen består av 3 personer. 

Medlemmene velges for 3 år med et rulleringssystem der den som har sittet  
lengst går ut og årsmøtet velger en ny. Den som sitter på 3. året fungerer  
som leder i valgkomiteen.   

 
Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak, hvis ikke annet er bestemt i loven. 
Står stemmetallet likt, avgjør fungerende møteleder med sin dobbeltstemme. 
 
Alle valg foregår enkeltvis. Dersom det foreligger mer enn ett forslag eller dersom noen 
forlanger det, skal avstemninga foregå skriftlig. Blanke stemmesedler teller ikke, og 
regnes som ikke avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall, foretas bundet omvalg 
mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Årsmøteprotokollen skal underskrives av begge møtelederne, begge møtesekretærene og  
de som er valgt til å underskrive protokollen. 
 
Ekstraordinært årsmøtet innkalles når styret eller halvparten av lokallagene eller styret i 
landslaget krever det. 
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§ 4.  Styret 
 
Styret leder fylkeslagets virksomhet og står ansvarlig ovenfor fylkeslagets årsmøte. 
Styret består av leder og 4 styremedlemmer.  Et mest mulig likt antall kvinner og menn 
skal være representert. 
 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 
Styret skal: 
   a  Velge en innen styret til å ha ansvar for saker som angår likeverd mellom  

 kjønnene. 
   b  Velge en innen styret til å ha ansvaret for studieaktiviteten. 
   c  Lede fylkeslagets virksomhet i samsvar med organisasjonens lover og  
 retningslinjer. 
   d  Ta opp saker som fremmer organisasjonens formål. 
   e  Behandle saker som sendes til høring fra landslaget innen de tidsfrister som er 
 satt. 
   f  Behandle saker som sendes til uttalelse fra lokallag og enkeltpersoner. 
   g  Velge / oppnevne representanter til aktuelle utvalg/ombud for fylkeslaget. 
 
Styret skal ha møte minst 4 ganger i året. 
 
 
§ 5     Oppløsning  
 
Oppløsning av Troms Bonde- og Småbrukarlag kan bare gjøres på ordinært årsmøte, med 
vedtak som fattes av ¾-dels flertall. 
Melding om forslag til oppløsning skal være sendt til lokallagene og direktemedlemmene 
minst 2 måneder før årsmøtet, og minst halvparten av lokallagene må være møtt fram. 
Blir fylkeslaget nedlagt, skal midlene som fylkeslaget har overføres til landslaget. 
 
 
§ 6.  Lovendringer 
 
Endringer i loven kan bare gjøres på ordinært årsmøtet, med vedtak som fattes av 2/3-dels 
flertall. 
Endringer som bryter med intensjonene i loven til Norsk Bonde- og Småbrukarlag må 
godkjennes av styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
 

29



Valgkomiteens innstilling 
 
Innstilling fra valgkomiteen foran årsmøtet 2016   
(årstallet i parentes angir første gang de ble valgt til verv i styret)  
  
Leder                   Birger Bull   Tromsøysund  gjv (2014/2015) 
Styremedlem Per Arne Slettmo Balsfjord  gjv (2014)  
Styremedlem  Helene Pedersen Senja  ny  
 
Styremedlemmene Ragnhild Elvestad, Nordreisa (2013) og 
og Mats Hegg Jacobsen, Tromsøysund (2015) er ikke på valg.  
 
Blant de fire styremedlemmene skal det velges en nestleder for ett år.  
Her foreslår valgkomiteen Per Arne Slettmo.  
 
Komiteen foreslår videre; 
1. varamedlem   Berit Nikolaisen   Dyrøy   gjv (2006) 
2. varamedlem  Inske de Buhr  Balsfjord  gjv (2014) 
3. varamedlem   Trond Inge Vebostad  Kvæfjord     gjv (2001) 
 
Revisorer: Kurt Olsen  Balsfjord  gjv (2015) 

Tore Karoliussen Balsfjord  gjv (2015) 
 
Representantskapet i NBS:   Medlem       leder   

Varamedlem    nestleder 
 
Valgkomité: Arvid Norskott  Hålogaland (2013) 

Olaug Bergset  Nordreisa (2014) 
Ole-Anton Teigen Lyngen  (2015) 
 

Årsmøtet foreslår og velger nytt medlem til valgkomitéen etter Arvid Norskott 
som går ut etter 3 år. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Arvid Norskott 
leder i valgkomitéen 
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Lokallag i TBS  (oppdatert mars 2016) 
 
 
Balsfjord  Anita Karlsen  Selnesvn 1339   

anita@storbuktgard.no 9042 Laksvatn 900 86 968 
 
Lyngen  Ole-Anton Teigen  Solheim   
    teigen.ole@gmail.com 9064 Svensby 995 43 097 
 
Nordreisa  Chris Dybvad  Tangen, Straumfjord vest 877  

chrisdybvad@hotmail.com 9151 Storslett 907 56 514 
 
Tromsøysund Margrethe Wikran  Furuvn 32 
  margrewi@online.no  9057 Vikran 932 44 599 
 
Målselv   Alf-Roald Pedersen   Fjellfroskvatn  478 70 037                                      

alf@hattavarre.no        9334 Øverbygd 
 
Dyrøy  Berit Nikolaisen  Vinje  77 18 71 86 
  beriniko@online.no   9311 Brøstabotn 958 79 784 
 
Øvre Salangen Tor Sæther  9350 Sjøvegan 77 17 31 78 
        e-post til laget: Tomas.karl.Overvatn@salangen.kommune.no 
 
Senja   Håkon Ryvoll  Ryvoll gård  
  haak_ry@live.no  9392 Stonglandseidet  938 75 996 
 
Hålogaland Monica Storå           Gamnes             

 stallcjm@yahoo.no  9402 Harstad 934 92 960 
 
Astafjord  Jan Røkenes  Sørsida 255 
  karoeken@online.no  9357 Tennevoll 413 35 991 
 
 
 
 
 
Og noen flere nyttige adresser: 
 
Fylkesleder Birger Bull    Norsk Bonde- og Småbrukarlag   
Grunnfjorden    Akersgata 41 
9130 Hansnes    0158 Oslo 
Telefon 970 87 998   Telefon 22 00 59 10 
E-post birger.bull@bullangus.no  E-post post@smabrukarlaget.no 
     Nettside www.smabrukarlaget.no 
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Avsender:
Troms Bonde- og Småbrukarlag
Furuvn 32
9057 Vikran


