
 

 

 

 

Hvordan skal vi ivareta bonden og unngå tragedier? 

 
Hol Bonde- og Småbrukarlag inviterer medlemmer i Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag til møte om bondens velferd, der formålet er å komme frem til en 

handlingsplan. 

 

Lørdag 25 februar klokken 10-16 

Pers Hotell, Sentrumsvegen 72, Gol 

 

Program 

 
1000  Velkommen og presentasjon av deltakerne 

1005  Hilsen fra bonde og leder i NBS – Tor Jacob Solberg 

 

1015-1300 Guro Villand – 40 år som melkebonde  

   

  Har de som skal hjelpe oss blitt våre fiender? 

  (Politi, Helsevesen, Nav, Mattilsynet, Ksl, Samvirket, Norsk     

  landbruksrådgivning, avløserlag, landbrukskontor og andre) 

 

  Kåre Skogstad – bonde 

   

  Hjelpeapparatet: 

  Finst det? 

  Fungerar det etter hensikten? 

  Finst det modellar som kan gjennomførast i alle kommuner/område? 

  Kan samarbeid og full openheit mellom instansane føre til auka forståing for  

  problematikken, rett handsaming av tilfella og avverging av tragedier? 

 

  Korleis handterar vi tausheitsplikta? Den kan både beskytte men også forhindre  

  tilstrekkeleg og rask hjelp, samt vera noko som enkelte instansar ynskjer å gøyme seg 

  bak i gitte situasjonar. 

 

  Jarle Ring - bonde 

 

1) Traumatiske opplevelser som kan gi behov for nødetatenes utrykning. 

  Opplevd Brannkatastrofe med deri Dyretragedie (To ganger) 

  Nødetatenes viktighet i slike situasjoner- Brann – Politi – Helsevesen, på   

  hendelsesdagen. 

  Like viktig, - de påfølgende dagene. ( Nød-slakteren ble den beste psykologen.) 

  Nødetatenes evaluering av seg selv og sin innsats.  



 

 

  Hva kan den enkelte bonde forvente og forlange i slike situasjoner? 

 

  2) Erfaringer med 40-års Samvirkemedlemsskap, 13 forskjellige organisasjoner. 

  Økonomisk gevinst – eller – tap i det lange løp? 

  Her søkelys på en Samvirkeorganisasjon,  

  – Norsk Landbruksrådgivning, NLR. «Bondens Kompetansebank» ??? 

  Spesifikt NLR`s Bygg rådgiving – HMS oppgaver/rådgiving. 

  Hva kan skje når vi kjøper og betaler for kompetansen som skal sikre oss - uteblir? 

  Hvilken risiko utsetter bonden seg for i slike tilfeller, hvilket tap kan det påføre til? 

  Hva skjer når de ansvarlige melder seg til «VM» i ansvarsfraskrivelse? 

 

 

   Torbjørn Aalton  -  Buskerud landbrukstjenester 

 
  -Hvem kan ta seg av dyrestell og gårdsdrift i bondens fravær, og hva kan være 

smart   bruk av tilskudd for å redusere muligheten for en tragedie 

   

  -Rekrutering 

 

1300-1400 Lunsj 

 

1400-1600 Gruppearbeid – Hva kan Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjøre for å forbedre bondens 

  situasjon. 

 

  Vår formålsparagraf: «Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ein fagleg og næringspolitisk 

  organisasjon, som har til føremål å fremje dei faglege, kulturelle, sosiale og økonomiske 

  interessene til folk i jordbruket. Organisasjonen skal på alle område arbeide for å skape 

  gode og jamstelte vilkår for alle i jordbruket, og skal vere aktivt med på oppgåver som 

  fremjar utvikling og trivsel i lokalsamfunnet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er  

  partipolitisk nøytralt og ubunde.» 

   

   Strategien vår sier: «Våre medlemmer er alle som er opptatt av bondens inntekt og  

  arbeidsvilkår, og som deler vår entusiasme for ren og trygg mat laget på norske  

  ressurser.» 

 

  Evaluering 

 

Arrangementet er gratis 

 

Påmelding innen 10/2/2023 til: 

Guro Villand, Tlf 91102751, epost: svilland@outlook.com 
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