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Årsmelding

2014

“Listhaug lyver” var vår 
parole under bonde-
demonstrasjonen i Oslo 
etter bruddet i jord-
bruksforhandlingene.
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for gjennomføring av fellessamling 
med Vest- og Aust-Agder
på BS Rica Farsund Resort

LØRDAG 7. MARS
11.00 – 12.30:
Ankomst, lunsj, innsjekking og registrering.
12.30 – 16.00:
Åpent landbrukspolitisk møte: 
“Norsk landbruk – hva nå?”
Innspill fra sentrale landbrukspolitiskere
og styret i NBS.
Svenn Arne Lie (forfatter og tidligere
Landbruksforsker og nå rådgiver
i Fagforbundet)) 
Arne Lofthus (nestleder i NBS) og
inviterte ungdomspolitikere fra ulike 
politiske partier.
Debatt.
«Nye E-39» Kort presentasjon
ved  Rune Gjedrem.
16.00 – 16.30:
Kaffepause med litt å bite i.
16.30 - 18.00:
Avvikling av separate årsmøter i samsvar 
med gjeldende vedtekter.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder og sekretær.
Valg av to til å skrive under protokollen.
Innkomne forslag. Årsmelding, regnskap, 
Budsjett og arbeidsplan.
Tale av fylkesleder Nils S. Melbøe.
19.30:
Middag og sosialt samvær. Musikk/dans.

08.00 – 09.00:
Frokost.
09.00 – 13.00:
Gjensidigeavtalen ved representant
fra Gjensidige.
“Fosfor i globalt perspektiv”
ved Erik Hagen.
Faginnlegg hovedvekt jord og
plantekultur fra Forsøksringen/FK.
Foran jordbruksforhandlingene
ved Arne Lofthus NBS.
Andelsjordbruk ved Alexandra Devik.
Det avsettes 45 min. til hver programpost, 
samt korte pauser.
Inntrykk frå studietur til Sveits
ved Torbjørn Norland, RBS.
13.00 – 13.15:
Avslutning av årsmøte, behandling
av uttalelser m.v.
13.15:
Lunsj/hjemreise.

Det tas forbehold om tidsplan
og eventuelle innledere.
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Regionkontakter

Står du framfor viktige valg for fremtiden? 

K o n t a k t   T I N E  R å d g i v e r  e l l e r  l e s  m e r  p å  m e d l e m . t i n e . n o

TINE Strategi og Veivalg
Bonden som bedriftsleder må planlegge og lede virksomheten på 

lang sikt. Strategiprosesser dreier seg om å gjennomføre veivalg. 

Riktig retning  vil sikre lønnsomhet på kort og lang sikt! 

Sertifiserte rådgivere kan bistå med å 

•  Utforme mål 

•  Kartlegge muligheter 

•  Utvikle alternativer

•  Vurdere og motivere til valg

•  Støtte i gjennomføring

Tar du ikke valg selv, vil omgivelsene gjøre det for deg!

DALANe
Torger Birkeland, Birkelandsvn. 52,
4376 Helleland, tlf.: 45 66 65 63,
e-post: torgbi@online.no
(Eigersund  og Bjerkreim)

ØyANe
Torbjørn Norland, Norlandsvn. 29,
4120 Tau, tlf.: 51 74 53 05,
Mobil: 97 03 52 55,
e-post: tonorlan@online.no
(Forsand, Strand, Finnøy og Ombo)

RyFyLke
Jan Sigve Schelbreid, Nedre Espedal 
17, 4110 Forsand.
Tlf.: 51 70 36 06, mobil: 90 59 33 05
e-post: sigvesch@online.no

JæReN
John Olav Stangeland, 
Brathetlandsvn.164, 4308 Sandnes.
Tlf: 41 32 06 27
e-post: joningrid@yahoo.no
(Randaberg, Jæren, Sandnes/
Gjesdal)

kARMSuND
Ingvild Sønstabø, Nesvegen 106,
5567 Skjoldastraumen.
Tlf.: 92 04 67 40
e-post: isoensta@online.no
(Karmøy, Tysvær, Vindafjord/ Ølen)
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Lokallagsleiarar 
RANDABeRG
Arnfinn Askvik, Vistvikvn. 10,
4070 Randaberg. Tlf 402 20 942.

FORSAND
Jan Sigve Schelbreid,
Nedre Espedal 17, 4110 Forsand.
Tlf 51 70 36 06, 905 93 305
e-post: sigvesch@online.no

STRAND
Bjarne Kvist-Hansen,
Heggheimsvn. 152, 4120 Tau.
Tlf 51 74 19 40, 970 03 749
e-post: bk-hans@frisurf.no

HJeLMeLAND
Egil Ulvestad, Tuntlandsvegen 142, 
4130 Hjelmeland. Tlf 476 05 255.

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

FINNØy
Harald W. Bjørn-Nielsen, 4168 Byre.
Tlf 51 71 09 72.

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

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

INDRe RyFyLke
Anders Tysseland, Tysseland,
4208 Saudasjøen.
Tlf 52 79 41 95, 971 19 903.

SANDNeS
Gina Osaland,
Dansen, 4308 Sandnes.
Tlf 51 67 09 54, 915 26 923
e-post: gosaland@online.no

JæReN
Olav Spanne,
Skulevegen 13, 4352 Kleppe.
Tlf 51 42 51 65, 414 75 004.

eGeRSuND
Svein Narve Veshovda,
Veshovdavn. 139, 4370 Egersund.
Tlf 51 49 16 87, 913 12 164
e-post: svein.narve.
veshovda@dabb.no

BJeRkReIM
Arnold Helland,
Helland, 4387 Bjerkreim,
Tlf.: 51 45 02 62,
mobil: 41 43 77 43,
e-post: arhellan@online.no

TySVæR OG BOkN
Stig Arild Helgesen
Nesvegen 106,
5567 Skjoldastraumen.
Tlf 481 56 697
e-post: sahelgesen@gmail.com

NeDSTRAND
Jakob Helle, Helle Nedre,
5560 Nedstrand.
Tlf 52 77 84 80, 992 38 136.

kARMØy
Gunnar Jaakkimainen
Gamle Sandhåland vegen  36,
4272 Sandve. Tlf 951 12 055.
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Nyhet: Gjødselmiksing 
med ekstrem effekt!
Propell ombygget til sving som dekker 90%
til begge sider. Kommer til der andre må gi tapt!
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Tlf 920 29 479     oslandmaskin@gmail.com

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

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

OSLAND MASKIN
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Medlemmer i styrer, utvalg og komiteer
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Styret i RBS 2014

Representantskapet
i NBS: Nils S. Melbøe.
Rogaland landbruks-
selskap: Nils S. Melbøe.
Styringsgruppe
for rovviltforvaltning
i Rogaland: Arnold
Helland.
etterutdanningsutval 
eDL i Rogaland:
Arnfinn  Olsen, 
vara:Torbjørn Norland.
Styret for Agrovisjon: 
Kristian Nordgård.
Prosjektgruppa for
Regionalt Miljøprogram: 
Nils S. Melbøe.

Ressursgruppa
for Handlingsplan for 
økologisk landbruk
i Rogaland: Gina Osaland.
Fylkeskontakt for
Landbrukets HMS-
tjeneste: Vera Bergaas 
Utne.
Verneplan for Frafjord-
heiene: Jan Sigve
Schelbreid.
Aksjon Jærvassdrag: Nils 
S. Melbøe,
vara: Morten Oseland.
Styringsgruppe for
Regionalt miljøprogram: 
Torbjørn Norland,

vara: Nils S. Melbøe.
Samarbeidsutvalget 
RBS/Gjensidige Nor
Rogaland: Vera Bergaas 
Utne.
Styremedlem NBS:
Torbjørn Norland,
vara: Svein Narve
Veshovda.
Grøntutvalget i  NBS:  
Harald Wiig,
Bjørn-Nielsen.

Leiar:
Nils Steinar Melbøe,
Kyllesvn. 59, 4308 
Sandnes. Tlf 916 68 840
e-post: ns-planter@online.no

Nestleiar:
Torbjørn Norland,
Nordlandsvegen 29,
4120 Tau. Tlf 51 74 53 05, 
970 35 255.
E-post: tonorlan@online.no

Styremedlemmar:
Jan Sigve Schelbreid 
(kasserer), Nedre Espedal 
17, 4110 Forsand.
Tlf 51 70 36 06,
905 93 305. E-post: 
sigvesch@online.no
Torger Birkeland,
Birkelandsvn. 52, 4375
Helleland. Tlf 456 66 563,
e-post: torgbi@online.no
Tormod Omdal, Åsen 110,
4387 Bjerkreim.
Tlf 996 31 652. E-post: 
torm-omd@online.no
Ingvild Sønstabø, Nesvegen 

106, 5567 Skjoldastaumen.
Tlf 920 46 740. E-post: 
isoensta@gmail.com
John Olav Stangeland, 
Brathetlandvn. 164, 4308 
Sandnes,. Tlf 413 20 627.
E-post: joningrid@yahoo.no

Vara 1:
Sven Magne Skadsem
Kvernelandsvn. 94, 4323 
Sandnes. Tlf 51 62 81 07,  
911 35 558 / 479 56 005.
E-post: svenmagne@live.no

Vara 2:
Stig A. Helgesen, Nesvegen 
106, 5567 Skjoldastaumen.

Tlf 481 56 697. E-post: 
sahelgesen@gmail.com

Vara 3:
Ingunn Horve Åsen, Åsen, 
Ålgårdvegen 460, 4347 
Lye. Tlf 952 08 702.
E-post:
ingunnhorve@hotmail.com

Fylkessekretær:
Vera Bergaas Utne,
O. Cappelensgt. 12,
4011 Stavanger.
Tlf 934 24 830.
E-post:
rogaland@smabrukarlaget.no



kjære medlem!

Vi fekk eit resultat i 2014
på kr. 0 i tillegg på ramma 
(budsjettmidlar).
Pluss 250 millionar på priser.
Nokre få enkeltbruk fekk 
tillegg på opptil 650 000. 
Dette er berre mogleg der-
som ein  tek frå mange og 
gjev til nokre få – som faktisk 
var resultatet. Prisen på 
mjølk vart auka med 15  øre/
liter, elles minimale endringar 
på pris. Avtale med støtte av 
Krf og V.
I 2015 vil det være bruk i 
Norge som mottar over 3 mil-
lionar i statsstøtte i året!
Regjeringa valde ei provo-
kasjonsline, framfor reelle 
forhandlingar med jordbruket.

Vi må ha inntektsmuligheiter 
som andre grupper i samfun-
net og norsk mat må være 
produsert med utgangspunkt 
i norske ressursar. Landbruks-
areala, både inn- og utmark, 
må nyttast og vernast i heile 
Rogaland. Dette må vi være 
villig til å bruke budsjettmid-
lar til.
Dersom meir av matproduk-
sjonen skal baserast på 
importert kraftfôr frå Brasil 
kan vi gløyme store deler av 
Rogaland som matprodusent. 
Norsk sjølvbergingsgrad er 
allereie rekordlav, langt under 
40%.

Importvernet, er ikkje ein del 
av jordbruksavtalen, men er 
helt avgjerande for å opp-
retthalde ein norsk produk-
sjon. Eit svekka importvern, 

er for jordbruket, som om 
vi skulle tilsetje folk i norsk 
industri til kinesiske arbeids-
vilkår. Det hadde ikkje vore 
mykje å betale rekningar med 
Norsk landbruk vil være med 
å løyse hovudutfordringane 
med auka klimaproblem 
og sterk folkevekst, både 
nasjonalt og internasjonalt. 
Men då hastar det å gjere 
radikale tiltak på inntektssida. 
Samfunnet må vere villig til 
å betale det det kostar å pro-
dusere mat i eit høgkostland. 
Samla må prisar og tiltak 
auke med om lag 100 000 pr. 
årsverk i første omgang, der-
som ikkje mykje skal leggjast 
ned. Spesielt er situasjonen 
pressa i dei grovfôrbaserte 
produksjonane. Både den 
store nedgangen i produk-
sjonen og den elendige 
lønnsemda, syner dette. 
Vi fortener verkeleg å få ei 
avklaring om vi framleis skal 
ha eit norsk landbruk over 
heile landet eller ikkje. Gjen-
nomsnitt inntekt på under 
kr. 100 pr. time i 2015 er 
horribelt!

Vil nytte høve til å takke alle 
medlemmer og tillitsvalte for 
innsatsen i 2014. Det har 
vore mange gode og inspir-
erande markeringar gjen-
nom året. Vi fekk og netto 
medlemsauke i fjor!

Håper at du som medlem og 
vil vere med vidare. Vær snill 
og kontakt fylkeslaget der-
som du treng hjelp eller har 
innspel til aktivitetar. Det skal 
ikkje stå på oss!

Leiaren har ordet

Nils S. 
Melbøe
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Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
sin studietur til Sveits 29. mai - 3. juni
Turen startet i Tirano (Italia), 
fortsatte til den lille bygden 
Furna (i nærheten av Davos), 
videre til Appenzell (nordøst i 
Sveits) og avsluttet turen i den 
lille bygden Murren (Wengen 
ligger på andre siden av dalen) 
Faglig og sosialt var dette en 
skikkelig kjekk tur, innrammet 
av et nydelig kulturlandskap.
Vi besøkte flere kjøtt- og mel-
keprodusenter med ca. 20 kyr, 
bygde- slakteri og et meieri i 
Appenzell. Smaksprøver av ost 
og kjøtt ga oss et innblikk i en 
fantastisk kvalitet. 
Hovedinntrykket fra turen var 
hvor sterkt jordbruket står i 
Sveits. Det var tydelig at hele 
befolkningen var stolte av jord-
bruket sitt. DeT var over 40 000 
mjølkeprodusenter i landet. Her 
er et fantastisk kulturlandskap, 
med jorder så bratte at det tok 
nesten pusten fra oss. Så langt 
vi kunne se var driftsomfanget 
på gårdene i samsvar med 
naturgrunnlaget. Både prismes-
sig og tilskuddsmessig, lå de 
minst på norsk nivå. Det går 
altså an å drive et miljøtilpasset 
jordbruk dersom det er politisk 
vilje til det.
Det var over 25 personer som 
ønsket å være med på tur, men 
beklageligvis var det ikke plass 
til alle denne gangen. Torbjørn 
var vår utmerkete reiseleder. Vi 
håper flere skal få muligheten til 
å være med på studietur i 2016.
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Spar tid
med nytt gjerdeSyStem

Et norsk produkt fra:

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

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

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

www.gjerdesystem.no
post@gjerdesystem.no

tlf 414 44 878

Spar tid
med nytt gjerdeSyStem

Et norsk produkt fra:

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

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

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

SALG tlf 909 35 708
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Årets ungdoms-
seminar vart halde 
på Ringvassøya i 
Troms og vart ein 
stor suksess. Delta-
karane fekk oppleve 
nordnorsk landbruk, 
særeigne fjøs, nord-
ljos og nordnorsk 
gjestfridom.

AV CHRIS DYBVAD

Ungdomsutvalet i Norsk 
Bonde- og Småbrukar-
lag saman med Troms 
Bonde- og Småbrukarlag 
var arrangørar av årets 
ungdomsseminar. Med dei 
fine rorbuene til Hav og 
Fjell i Karlsøy kommune 
som base, vart det tid til 
mange lærerike foredrag, 
fjøsvitjingar og nettverks-
byggjing. Med felles 
bussavgang frå flyplassen 
i Tromsø var samlinga i 
gang.

Hav og Fjell
Vel framme på rorbuene 
ønskte Marit og Vidleiv 
velkommen til Hav og Fjell 
og fortalte om turistsatsin-
ga deira. Her har dei bygd 
opp alt frå botnen av, sjølv 
hamna har dei lagt opp 
med eigen gravemaskin. 
Nett då rorbuene stod klare 
tok nordljosturismen av, 
og her ute langt frå byen 
er det gode høve for å sjå 
nordljoset, noko delta-
karane alt første kvelden 
fekk kjenne. Det driftige 
paret laga ei fin ramme for 
seminaret. 

Velkomen
Leiar i Ungdomsutvalet, Siri 

Folven, ønskte velkomen 
til samlinga. Ho la vekt 
på at det er særs viktig 
å knyte kontakter med 
ungdom i heile landet. Eit 
nettverk med folk på eigen 
alder innafor landbruket 
er naudsynt for å skape 
trivnad i tilveret i land-
bruket og ønskje om å ta 
over garden. 

kvinner og ungdom
Etter ein god middag 
innleidde prosjektleiar for 
Kvinner i landbruket, Agnes 
Walton, om utmaningane 
kvinner møter når dei øn-
skjer å ta over garden. Òg 
etter overtakinga vert kvin-
ner møtt med andre hald-
ningar enn menn. Mange 
av desse haldningane gjeld 

òg ungdom generelt som 
tek over. Ho gjekk inn på 
kva skilnader det er mellom 
bønder av ulike kjønn. Mel-
lom anna ønskjer kvinner 
å drive gardar av mindre 
storleik enn menn. Ein 
politikk som aukar struktur-
rasjonasliseringa vil difor 
gjere det mindre freistande 
for kvinner å ta over gard.

Moderne bureising
Birger Bull, dreng (som han 
sjølv kallar seg) på Bull 
gard, fortalde om Karlsøy 
kommune og deira satsing 
på landbruket. Dette er 
noko uvanleg i ein fisk-
erikommune, men det har 
frå gamalt av vore drive 
landbruk her, og tilhøva 
ligg godt til rette for ein 

Gildt ungdomsseminar
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auke i landbruksproduks-
jonen. I Grunnfjorden på 
nordsida av Ringvassøya 
starta Birger og Lena 
Bull opp med å kjøpe ein 
utmarksteig med berre ein 
liten flekk dyrkamark. Her 
har dei brote nytt land og 
bygd ein stor ammekufjøs. 
Det var ein lang prosess å 
få godkjend planane hos 
Innovasjon Norge, men 
med toppfinansiering frå 
kommunen gjekk det til 
slutt. Fjøsen er rund og har 
mange uvanlege løysingar. I 
midten heng ei fôrkran som 
kan løfte rundballar rett inn 
på fôrbrettet frå yttersida. 
Ved å importere direkte frå 
produsent og med mykje 
eigeninnsats har dei spart 
store summar på bygget. 
Deltakarane gledde seg alt 
til å sjå fjøsen dagen etter.

Lån og tilskot
Laurdagsmorgonen et-
ter frukost starta Gunnar 
Kvernenes, avdelingsleiar 
i Innovasjon Norge, med 
kva høve det er for lån og 
tilskot i landbruket. Han 
gjekk inn på forskjellar mel-
lom fylka og kva ordningar 
som gjeld kor. I Troms er 
Innovasjon Norge mest ein-
erådande på landbrukslån, 
medan dei private bankane 
er meir aktive i andre delar 
av landet. 
Reidar Vinje i Gjensidige 
gjekk inn på faren for brann 
i landbruket. Her er det 
mykje kvar einskild av oss 
kan gjere for å verne gar-
den mot brannfaren. Mange 
tragediar skjer kvart år, 
men eit lyspunkt er at gode 
rutinar gjev positive utslag 
på statistikken.
Svein Løken frå NBS innlei-
dde om odelslova. Her vart 
det mange spørsmål og det 

var mange reglar å setje 
seg inn i. Ei nyleg revider-
ing av lova innskrenka 
odelskrinsen, slik at det 
no er færre som kan ta ein 
gard på odel. 

Driftsplanlegging
Rådgjevar i Tine, Knut 
Hovet, synte korleis ein kan 
setje opp ein økonomisk 
plan ved ei gardsovertak-
ing. Ved å nytte ein gard 
som ligg ute til sals som 
døme, vart alt særs lett å 
leve seg inn i. Kva tid lyt 
ein kjøpe ny bil og traktor, 
og kanskje treng fjøsen til 
ombygging? Ved å leggje 
inn alle naudsynte invest-
eringar kan ein sjå kva ein 
kan betale for garden. 
Midt på dagen bar det av 
stad til Grunnfjorden for å 
sjå på tre fjøsar. Først var 
det Birger 
Bull som ønskte velkommen 
til den runde ammekufjøs-
en. Særleg fôrkrana vekte 
mykje interesse. Endeleg 
fekk ein sjå det ein berre 
hadde sett på bilete kvelden 
før.
Hos Raymond Mathisen var 
fjøsen under oppføring. Her 
var alle flater i dyrerom-
met i plast av smitteomsyn. 
Det var mykje å lære om 
materialval og løysingar 
for dyretrafikk inn og ut av 
mjølkestallen. Sjølv trykk 
og mottrykk på kjellarfun-
damenta og brannsikring 
av teknisk rom vart det ei 
innføring i, og alle følgde 
godt med.
Før siste fjøs vart det tid til 
kaffi og vafflar i grillhytta 
til Kay Morten Bull. Han 
fortalte om fjøsbygginga og 
valet av mjølkekarusell, ein 
av svært få for geit i Norge. 
Framme i fjøsen fekk 
mjølkinga på karusellen 

stor merksemd. Det var 
god takhøgd inne og plass 
for mykje geit. Fôringa er 
i dag med trillebår, men 
etter planen skal det inn ein 
fullfôrblandar og rullande 
fôrbrett. 
Etter all inspirasjonen frå 
desse fjøsane bar det at-
tende til rorbuene. Her 
var det ein svært vellukka 
festmiddag med sosialt 
samvere utover kvelden.

Driftsbygningar
Sundag morgon etter 
frukost var Svein Johnsen, 
avdelingsleiar ved Land-
bruk Nord, siste innleiar på 
seminaret. Han la vekt på 
kor viktig planlegging er for 
kostnadene. Tidleg i proses-
sen har ein høve til å endre 
mykje uten at det kostar, 
medan det under oppføring 
vert særs dyrt. Det å byg-
gje slik at ein seinare har 
høve til å utvide fjøsen er 
viktig. Noko som ofte vert 
for lite prioritert, er å tenkje 
på lokal byggjeskikk og 
tunløysingar før ein bygg. 
Garden er ikkje berre ein 
arbeidsplass, han er òg ein 
plass å bu og leve - dette 
må ein ikkje gløyme!

ei minnerik helg
Etter dugurd var det avgang 
til flyplassen i Tromsø, og 
ei minnerik helg gjekk mot 
slutten. Med deltakarar frå 
Rogaland, Sogn og Fjor-
dane, Troms og Finnmark 
vart det gode høve til å 
utveksle erfaringar og knyte 
kontaktar i andre lands-
delar. Siri Folven var godt 
nøgd med oppmøtet, sær-
leg frå Rogaland BS som 
hadde send fem deltakarar. 
Til neste ungdomsseminar 
kjem det kanskje ungdom-
mar frå fleire fylke?
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Me tek vare på bøndene
sine interesser!
Kom innom for ein drøs.
Leverar over heile fylket!

Utsnitt av rogalands-
benken på landsmøtet.
Vi møtte med 15
utsendinger i år, så vi 
gjorde oss sterkt bemer-
ket med aktive debatter 
og stort engasjement.
Bildet til venstre viser
vår innholdsrike stand.

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

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

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

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

vi være med på å gjennomføre det. 

Mer informasjon: www.forsandbetong.no
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Referat fra
årsmøtet i RBS
Årsmøte i Rogaland- 
Vest Agder- og
Aust Agder bonde-
og småbrukarlag
Lista flystasjon
laurdag 8. mars 2014

Velkomsthelsing ved Helge 
L. Fossen, ønskjer velkom-
men til Lars Fredrik Stuve, 
Norske Felleskjøp.
Oddvar Vigdenes, nestleiar 
NBS. Odd Omland, Nærings 
komiteen AP, Vest Agder.
Svein Abrahamsen,
Rogaland Venstre.
Hans Fredrik Grøvan,
Stortingsrepresentant,
KRF Vest-Agder.

Val av møteleiar der Nils 
Melbøe blir valt. Han gir 
ordet til:
1. Lars Fredrik Stuve. 
Norsk matproduksjon med 
grunnlag i den globale situ-
asjonen for dyrking av korn 
som fundament for husdyr, 
og til føde for menneske.  

2. Oddvar Vigdenes.
Lønner stordrift seg? Fokus 
på klima, miljø, økonomi og 
areal.

3. Svein Abrahamsen.
Venstre er opptatt av 
landbruk, viktig med norsk 
matproduksjon, og på 
ein miljøvennleg måte. 
Oppretthalde jordbruks-
forhandlingar, men behov 
for reformer.  Vil fjerne 
delingsforbudet og odelslo-
va. Oppmjuking av buplikt, 
gjennomgang av marknad-
sreguleringa og jordbruk-

savtalen, betre vilkår for 
samdrift.

4. Hans Fredrik Grøvan.
Landbruk, to avgjerande 
faktorar:  Bonden og 
jorda. Vil legge til rette 
for å kunne leve av jorda. 
Unngå matjord til bygging, 
nedbygging betyr tap av 
jord. Vil ha gode støtteor-
dningar. KRF ser tydeleg 
kva svekkelsen av støtteor-
dningar som Listhaug legg 
opp til, vil føre med seg. 
Vil arbeide for eit forenkla 
rapporteringssystem og vil 
ha norskprodusert gras og 
korn. KRF meiner drivep-
likta er sentral og sikrar 
framtidig jordbruk. Fjernast 
denne, er det «siste spiker 
i kista». Gapet i inntekt i 
forhold til andre grupper, 
har KRF til hensikt å gjere 
noko med.

5. Odd Omland.
Norsk landbruk – kva no? 
Landbruk er meir enn bare 
bonden. Vil vidareføre dei 
raud/grøne sin politikk. 
Solberg sine vyar stem-
mer dåleg med FrPs syn på 
landbrukspolitikken. Forut-
sigbarheit i forhold til ut-
talte mål. Ros til Venstre og 
KRF i ostetollsaka. Fjerning 
av arveavgift, betyr større 
kostnad for dei som overtar 
pga. avskrivningsgrunnla-
get. Matalliansen, positivt, 
spennande jordbruksop-
pgjer.

DeBATT.
Arnold Helland: Politika-

rar må ikkje bruke ordet, 
tilskot, om støtteordningar, 
men løn for arbeid, eller 
støtte til produksjon for det 
arbeidet som jordbruket 
gjer for «mor Norge». Sn-
akk vel om bonden, retorik-
ken er viktig
Oddvar Bjørkås: Skuffa 
over at ingen av politikarane 
nemnde rovdyrpolitikken.
eivind Østnå: Skog – 
dårleg økonomi.. 40 kr per 
kubikk når kostnader er 
tatt vekk. Er det berekraftig 
utvikling?
Odd Harald Reve: Venstre 
og KRF har nøkkelrolle i ut-
viklinga av norsk jordbruk 
framover. Utfordring er 
mangfaldet, dette dei store, 
falle dei små
Svein Narve Veshovda: 
Takkar for nyttige innlegg. 
Politikarane er opptatt av 
miljø. Storfe og sau trap-
past ned, lam frå Island, 
storfekjøtt frå Brasil! I 
mitt hode er dette å legge 
ned vannkraft og å bygge 
opp kullkraft. Skuffa over 
regjering før og no, saknar 
truverdigheit. Storberget 
– plutseleg landbrukets 
talsmann?
Stig Helgesen: Heiltids-
bonde? Begrepet bekym-
rar. Veit at bønder hentar 
inntekt der dei kan. Til 
Venstre: Kven er den aktive 
bonden?
Torbjørn Nordland: Føler 
meg beroliga etter å ha 
høyrt på politikarane i dag. 
Det handlar om framtida, 
noko som alle må ta
innover seg.  g



Svara frå politikarane:
Venstre: «Den aktive 
bonden» - for å ivareta jor-
da, må jorda vere i hevd. 
Sauehald/import – venstre 
er opptatt av kortreist mat 
basert på lokale ressursar. 
Rovdyrproblematikk: Viser 
til internasjonale forpliktel-
ser, men vil gå inn for gode 
erstatningsordningar.
KRF: Takk for gode innspel 
og synspunkt. Skal ta det 
med meg vidare. At gnisten 
forsvinn er viktig bodskap 
til oss politikarar. Rovdyr, 
vanskelig felt, forlik som 
ligg i Stortinget, tar det 
med meg. Ikkje tilskot, 
men løn for arbeid. Land-
brukspolitikk skal ikkje vere 
til sals. Takk for spennande 
dag!
AP: Prate bonden opp, 
retorikken er viktig, skape 
optimisme er viktig for 
kommunar og land. Tre 
gardsbruk per år ut av 
næring med raud/grøne. 
Ja, men viktig å få levelege 
kår for dei som er igjen. 
Landbruket må settast i 
perspektiv, KRF og vens-
tre må halde saman. Ikkje 
einig med Svein Narve 
Veshovda at dei åtte åra 
har vore dårlege. Rovdyr – 
klarer ikkje ta ut det som 
forliket krev.

Opprop av alle utsendingar.
Merknader: Arnold Helland:  
For lita tid, foreslår at val 
flyttast til søndag. Avvist.  
Gina Osaland: Val manglar 
på dagsorden i årsmelding. 

Tatt til følgje.
Nils Melbøe: To innkomne 
forslag ikkje kome med. 
Blir kopiert og utlevert.
Val av referent: Elbjørg 
Kyllesø Melbøe, valt.
Val av to møteleiarar: 
Arnold Helland og Ingvild 
Sønstebø,  valt.
Val av to til redaksjon-
skomité: Stig Helgesen og 
Svein Narve Veshovda.

Arnold Helland ønskjer 
velkommen, bemerkar at 
årsmøteutsendingane ikkje 
fekk årsmelding tilsendt på 
førehand. Tatt til følgje
Val av to til underskriving 
av protokoll: Svein Narve 
Veshovda og Arve Gram-
stad, valt.
Rekneskap ved Nils Melbøe. 
Rekneskapsførar Schelbred, 
ikkje tilstade.
Merknader: Svikt i kontin-
gent, ca. 20.000 kroner. 
Dersom laga ikkje har 
årsmøte, går pengane til 
landslaget. Annonser seld 
for 113.000 kroner. App-
likasjon. Årsmøtemiddag 
2013 dyrt.
Arnold Helland – revisor 
må komme med skriftleg  
merknad  til rekneskap. 
Rekneskap godkjent.
Budsjett: 
Merknader: Stor post med 

kjøp av prosjektør + store 
reisekostnader. Budsjett 
godkjent.
Årsmelding ved Torbjørn 
Nordland. Møte med Sylvia 
Listhaug, Nils og Torbjørn.

Uttalelsar frå årsmøtet 
2013.
Referat frå årsmøtet 2013.
Bilder frå landsmøtet.
Bygdeutviklingspris til 
Svein Narve Veshovda.
Nervepirrande «bon-
detriller» utfordra av «Velg 
Landbruk».
Jubileumstur til Jøsenneset, 
der Merete Furuberg var 
med. Har samla inn pengar 
til utviklingsfondet 4.000 
kroner, RBS dobla til 8.000 
kroner som derav gjekk 
4.000 kroner til ungdom-
sutvalet. Gina Osaland retta 
stor takk til Lars Bog for 
imponerande innsats.
Studietur til Sveits 29.15 – 
03.06 2014.
100-årsmarkering Eidsvoll.
Agrovisjon, kreativt med 
siloballe.
Haustmarken Egersund.
Ingen merknader til års-
melding, godkjent.
Innkomne forslag:
1. Frå Arild Hovland, Eger-
sund BS:  Utlevering av 
antibiotika slik at bonden 
har eit lager.
Kommentar frå Stig Hel-
gesen: Ikkje praktisert i vår 
kommune. Forslag forkasta. 
Stig kom med forslag til 
nytt: RBS arbeider for å få 
til ei ordning der bonden 
kan få antibiotika til imiter-
ings behandling i samråd 
med veterinæren. Dette for 
å korte ned behandlings-
periode, og mindre liding 
for dyra og i siste hand 
redusere antibiotikabruken.
2. Frå Arnold Helland: 
Redusere talet i valnemnda 
frå fem til tre personar. 
Godtatt.

Forslag til arbeidsplan – 
kommentarar frå utsend-
ingane: Viktig å følgje opp 

“Prat bonden opp!
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kontakten ned lokallag. 
Arrangere medlemssam-
ling, anledning til å kunne 
snakka saman.

Tale ved Nils Melbøe.
Synspunkt etter talen:
Bjarne kvist: Sagt mye 
om dansk landbruk, ingen 
må tro at vi skal følgje 
Danmark. Marginale for-
skjellar, men det danskane 
ikkje får til er å få reg-
nestykket til å gå opp.
Samuel Tengs: 10.000 på 
Youngstorget i dag 8. mars, 
minner 70-talet. Sylvi 
Listhaug får folk til å vakne 
også i jordbruket. Det 
skjer mykje som er godt 
for landbruket. Rammer: 
Konsultere Venstre og KRF 
på førehand? Storberget – 

Stortinget kan stemme ned 
forhandlingsresultatet
Torbjørn Nordland: Har 
prøvd med ostetollen, 
opna, men ombestemt. Dei 
forventar vel at dei skal bli 
spurd på førehand
Arnold Helland: Høgre 
skubbar FRP føre seg. Når 
passert 62 år, lite pensjon 
viss ein ikkje har inntekt. 
Kan ta ut 80000. Ikkje 
nok, vi må synleggjere at 
bøndene må ha inntekt
Nils Melbøe: Trur ikkje 
regjering vil drøfte/ konsoli-
dere på førehand

Val ved Gina Osaland
Leder: Nils Melbøe,
Sandnes  gjenvalg 1 år.
Ingvild Sønstabø, Tysvær
ikke på valg.

John Olav Stangeland,
Sandnes ikke på valg.
Torger Birkeland,  Eigersund
ikke på valg.
Torbjørn Norland, Strand
gjenvalg 2 år.
Jan Sigve Schelbred,
Forsand  gjenvalg 2 år.
Tormod Omdal, Bjerkreim
ny 2 år. 
Vara: Sven Magne Skadsem
Sandnes gjenvalg 1 år.
Stig Helgesen, Tysvær
gjenvalg 1 år.
Ingunn Horve Åsen,
Sandnes gjenvalg 1 år.
Valkomité: Arnold Helland, 
Bjerkreim 2 år, Lars Bog, 
Hjelmeland 1 år og Nils 
Sæbø, Tysvær 3 år. Etter 
loddtrekning.

t

Smaksprøver fra kåre Wiigs 
Gartneri på klepp falt i smak hos 
deltakerne under landsmøtet.
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Av Nils Melbøe
Lista Flystasjon
8. mars 2014

Kjære årsmøte utsendinger 
gjester. Kjekt at vi kunne 
gjøre noe nytt i år og sam-
les sammen med Agderfylk-
ene. Stikkord vil være:  
Ny regjering: Hva kan vi 
forvente oss og hvilke 
krav bør vi stille?
   
Organisasjonsarbeid: 
Hvordan lage en mer 
effektiv organisasjon?

Valget i fjor gav oss en ny 
blå-blå regjering. De mest 
«bondefiendtlige» av alle 
er satt til å styre. Når vi ser 
isolert på de uttalte målene 
for landbrukspolitikken har 
vi neppe noe å frykte. Økt 
matproduksjon og styrket 
sjølforsyning.

Økt inntekt. Styrket rekrut-
tering. Landbruk over hele 
landet. Hovedbudskapet fra 
Norsk Bonde og Småbru-
karlag er økt produksjon av 
landbruksvarer, basert på 
norske ressurser over hele 
landet. Slik sett er det stor 
grad av samsvar mellom de 
blå-blå og NBS sine ønsker. 
Er det da grunn til bekym-
ring? Signalene så langt har 
dessverre vært lite lystelige 
og til dels motstridende:
Virkemidlene skal stimulere 
til økt produksjon i de 
beste områdene av landet. 
Konsesjonsgrenser og nivå 
for maks. produksjon skal 
fjernes og/eller heves. 
Støttenivået (overførin-
gene) skal ned. Tollvernet 
skal svekkes. Prisreguler-

inger på landbrukseiendom-
mer skal bort og odelsloven 
skal svekkes/fjernes.

Listen kunne raskt vært 
gjort lengre. Men alle med 
litt innsikt, ser at det er 
svært stor avstand og 
ikke minst indre konflikt 
mellom disse målsetnin-
gene. Inntektsnivået i vår 
næring er nå så lavt at 
svært mange vurderer å 
legge ned og svært mange 
gjør det. Landbruksar-
ealene krymper år for år 

og vi har underdekning på 
mange produkter, spesielt 
korn, storfe og lammekjøtt. 
Sjølforsyningsgraden er 
historisk lavt. De siste tal-
lene viser langt under 40% 
sjølforsyning, når det kor-
rigeres for import av korn 
og kraftfor. Rogaland Høyre 
vil gjeninnføre beredska-
pslagre for korn.
Faren for terror, alvorlig 
kriminalitet, naturkatastro-
fer, ekstremvær, smitte og 
sykdom krever at vi har et 
bevisst forhold til selvfor-
syningsgraden av matvarer. 
Matvaresikkerhet er en av 

pilarene i en nasjons sam-
funnssikkerhet og bered-
skap.

Fortsatt lever altfor mange i 
Norge i troen på at stordrift 
er veien å gå i norsk land-
bruk. Men vi vet at det ikke 
er mulig å forandre norsk 
geografi og virkelighet. 
Landbruket er svært ar-
beidskrevende. Skal vi me-
kanisere alt som er mulig å 
få til i dag, blir det ingent-
ing igjen til å dekke ar-
beidsinntekt og avkastning 

av egenkapital. Allerede nå 
har vi nådd denne grensen. 
Produksjonskostnadene er i 
dag større enn produksjon-
sinntektene, og dette øker 
faktisk likt med produks-
jonsomfanget. Kan vise til 
mange eksempler på dette.
Hvorfor det er slik henger 
som nevnt sammen med 
at landbruket er svært 
arbeidskrevende. Men 
sjølsagt og med det norske 
kostnadsnivået og norsk 
natur. Hele 30% av norsk 
grasareal er på teiger under 
10 da.
 g

Fjorårets årsmøtetale
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veldeas.no

Vårt pukkverk 
utvinner stein 
fra fast fjell. 

Herfra produserer vi varianter av pukk, 
grus og industrisand som brukes direkte 
eller foredles til asfalt og betong 
- uten omveier eller tilsetting av 
skadelige stoffer.
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Utfordringen for jordbruket 
må være å synliggjøre disse 
forholdene som for oss 
er opplagte. La oss håpe 
på og oppfordre Listhaug 
til å basere politikken på 
kunnskap og fakta. Ikke 
på liberalistiske dogmer og 
viss vass. Se til Danmark, 
over 350 milliarder i gjeld 
og ingen inntekt. Fare for 
konkursras i danske banker 
var gårdagens nyhet 
(Vestjyske Bank):

Vestjysk Bank rykker 
tæt på dødskamp
af Dorte Stenbæk Bro
dsb@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 55
mandag 3. marts 2014

“Der er risiko for, at 
Vestjysk Bank ikke over-
lever, mener revisorer.
Vestjysk Bank lukker for 
nye landbrugskunder.”  
Det er for tiden i gang 
et såkalt kystopprør. Ser 
helt klare paralleller her 
til jordbruket. Noen få 
kapitalsterke personer, har 
tilgang til hovedtyngden av 
de norske fiskeressursene. 
Fisken i havet, bare på 
noen få bruk. Har hørt ek-
sempler på at en må fiske 

i 11 måneder og en uke i 
året, for å dekke kapital-
kostnadene. De tre siste 
ukene av året er igjen til 
inntekt. Noen som kjenner 
seg igjen?
I landbruket skal det være 
fri prisdannelse og ingen 
konsesjoner i følge Listhaug 
og co. Dette vil legge opp 
til at også kapitalen kan 
overta norske gardsbruk i 
stor stil. Hvor tid får vi den 
første REMA garden eller 
RIMI- bygden om du vi, 
med et slikt regime?
BEKYMRET: Arbeiderparti-
ets landsbrukspolitiske tal-
sperson Knut Storberget er 
bekymret for planene om å 
liberalisere jordbruket. 
Mener Frp-statsråd vil rive 
grunnmuren. 
Knut Storberget reagerer 
på landbruksminister Sylvi 
Listhaugs vyer om norsk 
landbruk. 

Når vi kaster et blikk utover 
de norske grensene, ser 
vi mange faresignaler. 
Verdens matproduksjon er 
synkende, mens befolknin-
gen øker med over 230 000 
mennesker netto pr. dag. 
Dette går ikke i hop. Hvor 
lenge skal vi «gamble» med 

norsk befolknings matsik-
kerhet? Både avvikling av 
norsk landbruk, nedbygging 
av dyrka jord og rivning 
av kornsiloer i Stavanger 
er et farlig og uansvarlig 
sjansespill.

Dette må og Listhaug ta 
innover seg. Synes det er 
trist at politisk ledelse i LD 
ikke ville komme til årsmø-
tene våre, for å diskutere 
disse temaene med oss. 
Vi får håpe at hun er enig 
med oss og tar til vettet til 
våren!
Det positive er at mange 
fler enn bøndene interesser 
seg for landbruk og mat-
sikkerhet, kanskje takket 
være Listhaug. Til og med 
løssalgsavisene interesser 
seg nå for landbruk. VG 
tok opp strukturrasjon-
aliseringa og lav inntekt i 
jordbruket i forrige uke.
Og i følge den tidligere 
omtalte dame er jordbruket 
ikke så kommunistisk leng-
er og samvirke «er freda» 
til 2015. Vårt handlingsrom 
er nå at de blå-blå ikke 
har flertall i Stortinget og 
heldigvis for det!
  t

knut Storberget 
er bekymret 
for planene om 
å liberalisere 
jordbruket. 
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Appell ved Stavanger Havnesilo 10. mars 2014

kriseberedskapen
må ikke privatiseres!
Slutt med tullet,
bevar kornsiloene i Stavanger!

Landbruksminister Listhaug vil at Felleskjøpet skal ta ans-
var for de store kornsiloene på Stavanger Havn.  
Troen på det frie markedets ufeilbarlighet er så sterk at 
man også tror det også kan løse store matkriser. 
Historien har tydelig vist at når krisen kommer, er det bare 
samhold i hele samfunnet som duger. 
Erna Solberg og hennes regjering har hele ansvaret for 
beredskap og matvaresikkerhet i vårt land.
Slutt med tullet, bevar kornsiloene i Stavanger!!

Verdens kornressurser er i dag på et historisk lavmål. 
Det er i dag ikke mer korn tilgjengelig enn for en 70 – 80 
dagers forbruk på verdensbasis.
Samtidig er norsk kornproduksjon i sterk tilbakegang 
 
Stort sett er verdens korn ressurser i dag under transport. 
Ofte bare en skipslast unna en katastrofe.Staten må sørge 
for befolkningens matsikkerhet og slutte å tulle med å 
skyve ansvaret over på andre.

Nils Melbøe, leiar i RBS

Statens tilbud
til jordbruket:

uvirkelig
og useriøst!
Staten la i dag fram 
sitt tilbud til norske 
bønder. Av et krav på 
1.5 milliarder, tilbyr 
Staten 10 %, altså 150 
millioner. Overførin-
gene over statsbud-
sjettet reduseres med 
250 millioner, mens 
prisene økes med 400 
millioner, altså en 
netto effekt på 150 
millioner. 

Familiejordbruket, 
slik vi kjenner det i 
dag vil bli radert bort 
om dette tilbudet blir 
stående.

Staten vil omfordele 
midler i stor monn. Ta 
fra familiejordbruk og 
overføre store summer 
til noen få enkeltbruk. 
Historisk har vi ingen 
paralleller til en slik 
galskap. Dette går i 
mot all tidligere poli-
tikk og er blottet for 
miljøhensyn, etikk og 
kvalitet.

Erna Solberg må 
straks gripe inn og 
sette Listhaug på 
plass. Dette skambu-
det er intet forhan-
dlingstilbud!

Nils Melbøe,
leiar i RBS

U                                                 A P P E L L E R 
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Høvel, sagespon og bark til salgs
Leveres i 20-80 m3 lass
- nå også sponballer

Austad, 4580 Lyngdal
Tlf 38 34 71 29, mobil 911 74 250
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De ti viktigste
forenklings-
forslagene: 
1. Felles kvotetak for alle 
typer melkeforetak (sam-
drifter og enkeltbruk). 
2. Avvikle det særskilte 
samdriftsregelverket med 
antalls- og avstandskrav.  
3. Flate ut all strukturprofil 
i arealtilskuddene.  
4. Slå sammen satsinter-
valler i tilskudd til husdyr.  
5. Innføre tilskudd for mer 
enn 50 kyr på samme nivå 
som for andre storfe.  
6. Fjerne samdriftsregelver-
ket i produksjonstilskudds-
forskriften.  
7. Utbetale samme til-
skudd til sau uavhengig av 
driftsform (vanlig sau og 
utegangersau).  
8. Igangsette arbeid 
med ny IKT-plattform for 
produksjonstilskudd (eStil).  
9. Kutte bevilgningen til 
spesielle miljøtiltak i jord-
bruket med 70 mill. kroner 
og innsnevre formålet.  
10. Avvikle omsetningsk-
ravet for å være berettiget 
produksjonstilskudd og i 
stedet heve bunnfradraget. 

Tilskudd som foreslås 
avviklet i sin helhet:  
11. Avvikle tilskudd til fruk-
tlager og i stede utbetale 
direkte til produsenter av 
frukt, bær og grønnsaker.  
12. Avvikle tilskudd til 
tidligpensjonsordningen 
for jordbrukere, men opp-
rettholde den for de som 

allerede er inne i ordnin-
gen.  
13. Avvikle overføring til 
Sametinget under Land-
brukets utviklingsfond.  
14. Avvikle praktikant-
ordningen.  
15. Avvikle tilskudd til
kadaverhåndtering.  
16. Avvikle tilskudd ved tap 
i epleproduksjonen forårsa-
ket av rognebærmøll.  
17. Avvikle erstatning ved 
tap av sau på beite.  
18. Fjerne tilskudd til 
prisnedskriving av korn 
i pelsdyrfôr og erstatte 
det med administrative 
toll-nedsettelser som for 
fiskefôr (frihandelsnæring). 

Andre forenklinger:  
19. Fjerne beløpstaket i 
tilskudd til husdyr.  
20. Fjerne kvantumstaket 
for frukt og bær i distrikts-
tilskuddet.  

21. Fjerne beløpstaket for 
veksthusgrønnsaker i dis-
triktstilskuddet og redusere 
antall tilskuddssoner. 
 
22. Avvikle strukturdiffer-
ensiering for melkeproduk-
sjon i avløsertilskuddet. 
 
23. Avvikle forskrift om 
miljøplan og ivareta nød-
vendige krav gjennom 
forskrift om produksjonstil-
skudd og Kvalitetssystemer 
i landbruket. 
 
24. Redusere utviklings-
midlene til økologisk jord-
bruk med 12 mill. kroner 
og fjerne soneinndelingen 
i tilskudd til økologisk hus-
dyrproduksjon. 
 
25. Overføre forvaltning av 
regionale midler til bioen-
ergi til nasjonalt nivå. 
 
26. Avvikle nasjonalt tak 
for investeringstilskudd. 
 
27. Avvikle midler til In-
novasjon Norge under Sen-
trale bygdeutviklingsmidler.  

Her er Frp-statsrådens kuttforslag



25

Rogaland Bonde-
og Småbrukarlag vil 
kome med følgjande 
innspel til høyringa:

§ 2
Synes ordlyden om 
utvikling av «ny nærings-
virksomhet basert på 
landbrukets ressurser» 
er bra, kanskje med å 
sette inn ordet «sam-
lede» foran ressurser.

§ 3
Vi er ikkje einig at dette 
skal endrast. Vi har den 

tiltru til at når bøndene 
investerer, gjer dei 
det utifrå den situas-
jonen som det einskilde 
bruket er i. Bonden veit 
best kor skoen trykker. 
Trass alt er det jo ikkje 
snakk om 100% tilskott, 
berre 40%. Det vil vere 
meiningslaust å gjere en 
«dum» investering, for å 
få opptil 40%. 

§4
Vi støttar framleg-
get i forskrifta om at 
søknaden skal sendast 
via kommunen. Vi trur 

dette er den beste 
starten for ein søknad. Vi 
stellar oss litt undrande 
til at dette vil frigjere tid 
til rådgjeving

§5
Vi støttar uttalen og 
kommentarane frå 
Fylkesmannen. 

Elles forutsetter vi at 
faglaga i landbruket må 
vere en sentral aktør 
korleis midlane vert 
fordelte.

Nils Melbøe

28. Avvikle lokal forvaltning 
av bygdeutviklingsmidler 
i Valdres og Nord-Gud-
brandsdal.  
29. Forenkle ordningen 
tilskudd til veterinærreise 
og delvis samordne denne 
med tilskudd til semin.  
Utredninger, med 
sikte på forenkling:  
30. Utrede konsekvensene 
av å gjøre produksjonsre-
gionene i kvoteordningen 
for melk større, med sikte 

på å innføre større regioner 
i jordbruksavtalen 2015.  
31. Gjennomføre en 
helhetlig utredning av 
miljøvirkemidlene under 
miljøprogrammene til 
jordbruksoppgjøret 2015 
med sikte på målretting 
og forenklinger for miljø, 
næring og forvaltning, 
redusere antall støtteord-
ninger og øke formålsef-
fektiviteten ved virkemid-
delbruken.  

32. Evaluering av ordnin-
gen tilskudd til avløsn-
ing ved sykdom m.m. og 
tilskudd til sykepenger, med 
sikte på en forenkling.  
33. Revidere og forenkle 
forskrift om produksjonstil-
skudd.  
34. Utrede konsekvenser 
av å avvikle tilskudd til 
reparasjon av vinterskadd 
eng og erstatning for tap av 
bifolk.

Ny forskrift om midlar til
investering og bedriftsutvikling 
i landbruket
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Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA ) bidrar til økt lønnsomhet for bonden! Vi produserer og selger fôr, gjødsel og såvarer. Vi leverer dessuten traktorer og maskinvarer.  
Vi har 18 butikker og 9 verksteder fra Sunnhordland i nord til Tvedestrand i sør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, mens maskindivisjonen ledes fra Klepp.

GODE RÅD GIR  
ØKT LØNNSOMHET

Ta kontakt med en av våre konsulenter innen kraftfôr og tilskuddsfôr.

Bestill på www.fkra.no eller ring vår ordretelefon 800 30 640.

Daniel Vignes - Salgssjef kraftfôr
51 88 70 00 
daniel.vignes@fkra.no 

Ingrid Ropeid - Fagleder storfe/tilskuddsfôr 
Hele FKRA sitt område 
916 09 800
ingrid.ropeid@fkra.no

Sverre Vanvik - Salgskonsulent storfe
Jæren
916 40 301
sverre.vanvik@fkra.no

Marte Johannessen - Salgskonsulent storfe og hest  
Hele FKRA sitt område
980 76 184
marte.johannessen@fkra.no

Ådne Undheim - Fagkonsulent storfe/småfe 
Ryfylke og Haugalandet. Småfe Rogaland. 
907 62 714 
aadne.undheim@fkra.no

Siril Kristoffersen - Fagleder fjørfe 
Hele FKRA sitt område
979 60 250
siril.kristoffersen@fkra.no

Svein Kjetil Litlehamar - Salgskonsulent fjørfe 
Hele FKRA sitt område 
912 41 362
sveinkjetil.litlehamar@fkra.no

Arild Eriksen - Fagleder svin 
Hele FKRA sitt område 
957 24 299
arild.eriksen@fkra.no

Gert Vognstoft - Salgskonsulent svin 
Nord-Rogaland og deler av Hordaland
970 53 779
gert.vognstoft@fkra.no

Egil Hervik - Salgskonsulent alle dyreslag
Nord-Rogaland og deler av Hordaland
915 47 591
egil.hervik@fkra.no

Harald Støyl - Salgskonsulent alle dyreslag 
Aust-Agder og Vest-Agder
975 60 020
harald.stoyl@fkra.no

Kjetil Kruse - Salgskonsulent alle dyreslag 
Aust-Agder og Vest-Agder
975 57 771
kjetil.kruse@fkra.no

Jæren og Dalane

Lone Vierdal
908 63 376
Lone.vierdal@fkra.no

Borghild Barstad
413 12 160
borghild.barstad@fkra.no

Ola Stene - Fagleder Storfe
Agder
952 16 260
ola.stene@fkra.no
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Ragnvald Bjelland
Salgskonsulent Traktor/redskap 
Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand,
Hjelmeland og Gjesdal
917 59 777
E-post: ragnvald.bjelland@fkra.no

Bent Kåre Haugen
Salgskonsulent Traktor/redskap
Eidfjord, Ullensvang,Jondal, Odda, 
Kvinnherad, Etne, Sauda, Suldal
og deler av Vindafjord
467 88 821
E-post: bentkare.haugen@fkra.no

Tore Ingvald Hegerland
Salgskonsulent Traktor/redskap
Karmøy Haugesund Tysvær, Bokn, 
Utsira, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio
og deler av Vindafjord
913 18 580
E-post: tore.ingvald.hegerland@fkra.no

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

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

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

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

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

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

Sten Ivar Skretting
Salgskonsulent  Storfe /småfe
Kontorplass Lyngdal, Kirkeveien 32,
4580 Lyngdal. Tlf (+47) 900 77 780
E-post: sten.ivar.skretting@fkra.no
Selgar ID: 17. Salgsområde: Vest-Agder 
utenom Sirdal, Aust-Agder.



28

endrede ramme-
betingelser 
 
Forutsigbarhet for bonden 
gir forutsigbarhet for for-
brukeren. Matproduksjon 
på norske ressurser må 
ikke baseres på dugnad. 
Grunnlaget for produks-
jonen er de rammer myn-
digheter og produsenter 
blir enige om i de årlig 
jordbruksforhandlingene.  
Jordbruksavtalen må 

derfor være å anse som 
en kontrakt mellom de to 
partene.  
Hensikten med jord-
bruksforhandlingen var 
i utgangspunktet å sikre 
at det norske folk skulle 
kunne skaffe seg  nød-
vendige matvarer til en 
overkommelig pris, sam-
tidig med at bøndene fikk 
best mulig pris for sine 
varer. Matproduksjonen 
er avhengig av langsik-

tige rammebetingelser og 
forbrukerne har krav på 
trygghet. 
Når rammebetingelsene 
stadig endres gjør dette 
det vanskelig for bonden 
å oppfylle sin del av 
avtalen. Stadig endrede 
rammebetingelser vil 
være å betrakte som kon-
traktsbrudd. 
Trygghet for bonden gir 
trygghet for forbrukeren.

uttalelser fra årsmøtet:

Ikke effektiviser bort naboen min!  
Hvert år blir det i føringene til jordbruksforhandlin-
gene lagt inn en effektiviseringsprosent. Dette vil 
i praksis innebære at vi skal produsere mer med 
lavere tidsbruk. 
Resultatet blir at for at landbruket skal kunne ta 
ut høyere inntekter så må et visst antall bønder ut 
av næringen. Vi kan ikke lenger godta å hvert år 
forhandle «yrkesbrødre» ut av næringen. 
For å holde oppe produksjonen og unngå bruksn-
edlegging må NBS i utarbeidingen av kravdokument 
til jordbruksforhandlingene redusere eller fjerne 
effektiviseringsprosenten.

krise beredskap
må ikke privatiseres!
Landbruksminister Listhaug vil 
at Felleskjøpet skal ta ansvar 
for de store kornsiloene på 
Stavanger Havn.  
Troen på det frie markedets 
ufeilbarlighet er så sterk at 
men tror det også kan løse 
store matkriser. 
Historien har tydelig vist at 
når krisen kommer, er det 
bare samhold i hele samfun-
net som duger. Erna Solberg 
og hennes regjering har hele 
ansvaret for beredskap og 
matvaresikkerhet i vårt land.

Slutt med tullet,
bevar kornsiloene i 
Stavanger!
Verdens kornressurser er i dag 
på et lavmål. Det er i dag ikke 
mer korn tilgjengelig enn en 70 
– 80 dager på verdensbasis. 
Stort sett er verdens korn res-
surser under transport. Bare en 
skipslast unna en katastrofe. 
Staten må sørge for befolknin-
gen matsikkerhet og slutte å 
tulle med å skyve ansvaret over 
på andre.

Mer mat fra norsk jord  
Norsk sjølforsyning viser en negativ utvikling. 
Bare 36% av vårt matforbruk dekkes nå med ba-
sis i norsk jord. Import av korn til kraftfôr viser en 
dramatisk auke. Kornarealet i Norge er redusert 
med 25% siden 1991. 
Det fulldyrka arealet er vesentlig redusert, beite-
bruken går ned. Store grasarealer gror igjen. 
For å snu denne utviklingen må en under årets 
jordbruksforhandlinger gi kornprisen et vesentlig 
løft. Kornøkonomien må ikke bedres med økte 
budsjettmidler. Prisen på kraftfôr må reflektere 
den økte kornprisen og ikke kompenseres gjen-
nom økt prisnedskriving. Husdyrproduksjonene 
må kompenseres på annen måte. Høyere kraft-
fôrpris gir større verdi på grovfôret og mer jord i 
hevd.
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Styrk
jordvernet!  
Krf har fremma for-
slag om å opprette et 
jordvernutvalg for å 
kunne styrke jordver-
net i Norge. 
Venstre har også gitt 
signal om at de ønsker 
et styrket jordvern. 
Felles årsmøtet for 
RBS, AABS og VABS 
støtter KRF og V i 
arbeidet for et styrka 
jordvern og tror et 
jordvern utvalg kunne 
være et viktig redskap 
for å oppnå dette. 
 
BS har lenge kjem-
pet for dyrka jorda 
i landet vårt og kan 
bidra med kunnskap 
og innspill for at vi i 
fellesskap skal vinne 
kampen om matjorda 
til beste for fremtidige 
generasjoner.

Stordriftsfordeler
ved norsk landbruk?  
Det bygges fortsatt ned 
mange bruk i Norge hvert 
år, og dette synes å være 
en villet politikk fra myn-
dighetene, retning av 
større produksjonsenhet. 
Landbruksinisteren ønsker 
danske tilstander i norsk 
landbruk med større bruk og 
industriell drift.
Industriproduksjon av mat 
er miljøfiendtlig, ulønnsomt 
og ekstremt sårbart i alle 
former for tenkbare kriser. 
Landbrukspolitikken må 
være bygd på fakta og 
kunnskap om natur, ikke på 
lettvinte slagord enn foren-
kling og å slippe bonden fri.

Heltidsbonden? Hva er det?  
Den norske bonden lever av mangesysleri,
det har han/hun alltid gjort. 
Slik sett er gårdens størrelse ikke nødvendigvis 
så viktig, men kreativiteten til bonden er alt-
avgjørende. 
Nå opplever vi at nesten ingen gårdsbruk selges 
eller foreslås solgt som selvstendige driftsenheter 
fordi politikkere og byråkrater ønsker en utvikling 
mot større bruk.
Derfor gis det i stor grad anledning til å skille 
jorden fra tunet og selge disse hver for seg. 
Det gir og økonomisk gevinst for grunneier og 
derfor selges nesten ingen bruk som selvstendige 
enheter. 
Dette ødelegger grunnlaget for videre drift som 
selvstendig driftsenhet, delingsforbudet bør
gjeninnføres!

Nytt styre i Rogaland
Bonde- og Småbrukarlag  
Fylkesårsmøtet i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag
ble avholdt lørdag 8. mars på Lista Flypark, Vest-Agder. 
Fylkesårsmøtet ble avholdt sammen med Vest-Agder BS 
og Aust-Agder BS. Følgende personer ble valgt inn
i styret:

Leder: Nils Melbøe, gjenvalg 1 år
Ingvild Sønstabø, ikke på valg
John Olav Stangeland, ikke på valg
Torger Birkeland,  ikke på valg
Torbjørn Norland, Strand gjenvalg 2 år
Jan Sigve Schelbred, Forsand gjenvalg 2 år
Tormod Omdal, Bjerkreim ny 2 år
Vara: Sven Magne Skadsem, Sandnes gjenvalg 1 år
Stig Helgesen, Tysvær gjenvalg 1 år
Ingunn Horve Åsen, Sandnes gjenvalg 1 år
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dnb.no

Illustrasjon: Ø
yvind W

estgård

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager. 

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for  
å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn  
til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke.  
Så fra og med i dag kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe  
oss når det passer. På samme nummer, 04800.
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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
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Lognvikgolvet er et norskutviklet saue- og 
geitegulv i FRP-kompositt, med smarte 
T-profilersomenkeltslipperlortogfôr
igjennom spaltene. Med Lognvikgolvet 
 slipper du tidkrevende rengjøring, og 
dyrene har et lunt og behagelig underlag 
medetpraktiskslitebeleggforklauvene.

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

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

Lognvikgolvet gir enklere 
renhold og skadefrie dyr

Wee Marine AS  |  Tlf.: 982 18 155  |  E-post: aage@wee.no  |  www.wee.no
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Spesialfelt
innan landbruk

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

og nyinstallasjoner - drensrør og anleggsrør m.m.

Kontakt oss når du trenger hjelp!
Tlf 51 30 15 06  post@ovesror.no



* Pløying/
   jordfresing
* Slåing/raking
* Rundballepressing
* Småballepressing
* Kornhøsting
* Salg av strøhalm,
   fôrhalm, hestehøy
   (fôranalyse),
   singel, pukk,
   matjord
* Maskinballe-
   transport (22 tonn)

* Div. traktorarbeid/
   sleping/transport-
   tjenester/skraping
* Snøbrøyting/
   strøing
* Belegningstein/
   støttemurer
* Trefelling
* Bemanningsutleie
* Massetransport
* Diverse
   graveoppdrag

UTFØRER:
Tlf 920 28 645

34
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McCormick traktor
– blant de eldste merkenavn i bransjen

Nå med hele 4 nye traktorserier og i alt 24 nye 
modeller. I tillegg til flere eksisterende modeller fra 
35 hk til over 200 hk. Årets store nyhet for små og 
mellomstore bruk er X4-serien med ytelse fra 64 hk 
til 107 hk i vektklasse 3200 kg. En sprek traktor du 
bare må prøve før neste traktorhandel!

For deg som 
ønsker litt mer
– ta en kikk på 
X6-serien!

Tlf  52 75 50 80 / 480 18 765 / 488 94 990
www.aase-landbruk.as
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Møte om vei og bane
NY E39 med samarbeidspartnere inviterte til 
åpent møte om vei og bane torsdag 29. januar 
2014 i Egersund.

Bakgrunnen er samferdselsministerens 
nullstilling av planene for E39 mellom Søgne 
og Ålgård. At det nå skal planlegges for 4-felt 
motorvei på hele strekningen, gjør ny trasé 
Sandnes-Egersund-Flekkefjord svært aktuell.

Den nye transportkorridoren kan gjøres 
komplett med motorvei og høyhastighetsbane 
bygd parallelt og samtidig. Dette er en svært 
effektiv og miljøvennlig måte å bygge på. 
Strategien er å legge til rette for utbygging av 
boliger og næring i uproduktive områder, en 
ny trasè langs kysten der folk bor, samtidig 
som moderne transport sikres. For Rogaland 
og Vest-Agder er dette de viktigste spørsmål 
om infrastruktur i dette århundre.

Tenk langsiktig – tenk sikkerhet – tenk 
utvikling... og ikke minst tenk jordvern!
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Merete Furuberg 
satser på geit, 
grønnsaker og har 
en gløgg som slår 
an. Nå er hun blitt 
Årets Bygdeprofil.

Lederen i Norges Bonde- og 
Småbrukarlag er kåret til 
Årets Bygdeprofil av Na-
tionens ledere. 
Merete Furuberg ble slått 
på målstreken i 2013, men 
under siste kåring var hun 
uslåelig med sine 2800 
stemmer.
– Jeg ble så overrasket 
over at jeg ble nominert 
en gang til. Dette var både 
overraskende og koselig. 
Jeg ble veldig glad, og 
dette betyr mye. Det blir 
lagt merke til deg jeg gjør, 
sier Merete Furuberg, som 
har brukt julehøytiden til å 
kose seg med barnebarnet 
Louise på to år. 
Odelsjenta har vært med 
bestemor i fjøset i jula.
Fire kreftrunder
Furuberg har gjennom sine 

mange verv vært en offen-
tlig person, klar for debatt. 
Da hun fikk kreftdiagnosen 
for noen år siden, ble hun 
med og startet Gynkreft-
foreningen. 
Hun har vært talskvinne 
for landets første pasient-
forening for kvinner med 
underlivskreft. Merete har 
selv vært gjennom fire 
runder med kreft, og vet at 
en eldgammel genfeil gjør 
at hun vil få kreft igjen.
– Jeg vet at den kommer 
tilbake, sier Furuberg.
Utvider gården
Selv om hun er aktiv på 
mange fronter, verner hun 
sterkt om hjemgården 
Furuberget, der hun stadig 
har planer om utvikling og 
nytenking. Fanesaken er 
sunn og kortreist mat. 
Da Finnskogen Natur- 
og kulturpark skulle ha 
konkurranse om den 
beste Finnskogdrikken, 
fikk Merete Furuberg delt 
førsteplass med sin Små-
brukargløgg. 
Nå ønsker hun å dyrke 

grønnsaker i Furuberget, 
sette opp drivhus og pro-
dusere høy. Hun har hatt 
sau i årevis. Ulv og andre 
rovdyr har gjort kraftige 
innhogg i sauebesetningen 
hennes, og hun har måtte 
starte på nytt flere ganger. 
Nå ser det ut til at det går 
bra innenfor sauegjerdet på 
Finnskogen.
– Oldefaren min delte 
bruket i to. Nå har jeg 
kjøpt tilbake den andre 
halvdelen. Jordveien var 
vokst igjen, så jeg har hogd 
tømmer og skal ta fatt på 
nydyrking. Tømmeret er 
skåret til materialer på byg-
desaga, og det er mange 
hus som trenger restau-
rering. Jeg er glad jeg har 
mye materialer liggende, 
sier Furuberg.
Nå har hun skaffet seg 11 
melkegeiter og fire mo-
hairgeiter og en mohair-
bokk. Planen er klar, hun 
skal lage ost i Furuberget, 
selge kjøtt og grønnsaker. 
Av ulla skal det lages garn.

Kenneth Mellem, Glåmdalen

kåret 
til årets 
profil på 
bygda
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Rogaland Bonde- og
Småbrukarlag var godt
representert på bonde-
demonstrasjonen i Oslo
20. mai 2014 etter bruddet
i Jordbruksforhandlingene.
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Vi har stort utvalg i rekvisita og utstyr. 
” Norsk” melkeerstatning for kalv, lam og smågris:

Mineral / vitaminbøtter
         Melkeku                    Gjeldku            Magnesium-rik       Ungdyr-kjøttdyr          Sau-lam

                    
                       

Endelig har vi funnet en vitamin- og mineral-blanding
som er tilpasset innholdet i graset på våre kanter.

Produktet leveres i en smakfull og holdbar konsistens
i bøtter til konkurransedyktig pris.

Bryne Landbruksservice A/S
Hålandsveien 31,   4340 Bryne

Tlf  51 77 07 00           E-post:  post@bls-as.no
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– Reparasjon av rustskader
– Vi har leiebil

Følger du bilens 
serviceprogram 

hjelper vi deg 
24 timer i døgnet

I HELE EUROPA

Fornøyde kunder er vårt viktigste mål

«Skulle 
bare mangle!»

Følger du bilens 
serviceprogram 

hjelper vi deg 
24 timer i døgnet

I HELE EUROPA

Fornøyde kunder er vårt viktigste mål

«Skulle 
bare mangle!»

Tlf 24 03 29 00
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Litt sånn er det å være kunde hos Tveit. Du får en enklere hverdag, større 
frihet og mer fritid. Finn ditt nærmeste avdelingskontor på www.tveit.no

Regnskap og økonomisk rådgivning 
for næringsliv og landbruk
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Frihet

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

Regnskap og økonomisk rådgivning 
for næringsliv og landbruk
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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 melkekur og melkegeit skyldes

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

· Økt sufôropptak

· 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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Felles uttale om landbruk
fra Rogaland Bondelag, 
Latin Amerikagruppene
i Norge, De jordløses 
Bevegelse i Brasil, Natur 
og ungdom Rogaland 
og Rogaland Bonde- og 
Småbrukarlag

«Minst en gang i livet 
kommer du til å trenge en 
lege, en advokat, eller en 
arkitekt. Hele ditt liv, hver 
dag, tre ganger om dagen, 
kommer du til å trenge en 
bonde.
Plakat fra en bondedemon-
strasjon i Colombia.

Familielandbruk framfor 
industrilandbruk
2014 har blitt utnevnt av 
FNs generalforsamling til 
det internasjonale året for 
familielandbruk. Over hele 
verden markerer bønder 
og sosiale organisasjoner 
verdens matvaredag 16. 
oktober. Det blir en global 
aksjonsdag for familieland-
bruket og matsuverenitet.
Matsuverenitet er folks 
rett til å produsere og 
spise sunn og bærekraftig 
mat. Innenfor dagens 
landbruksmodell har mat i 
stor grad blitt redusert til 
en handels- og fortjenes-
tesvare i favør for inter-
nasjonale selskaper innen 
industrilandbruket og 
dagligvarenæringen.  In-
dustrilandbruket reklamerer 
bredt for denne modellen, 
med argumenter om at den 
har et produktivitetsnivå 
og en effektivitet som er 
avgjørende for å få bukt 
med verdens matkrise. I 
realiteten er industrilan-
dbrukets hovedmål økt 
fortjeneste og profitt, heller 

en omfordeling og bedre 
mattilgang. På verdensba-
sis er et av syv mennesker 
underernæret grunnet 
mangelfull tilgang til mat, 
og industrilandbrukets 
selskaper bidrar i for liten 
grad til å redusere dette 
antallet 
Siden den grønne revolus-
jonen på 1970-tallet har 
det vært en produksjon-
søkning på verdensbasis 
og i dag produseres det 
nok mat til å fø verdens 
befolkning. Samtidig er et 
av syv mennesker under-
ernærte på grunn av skjev 
fordeling og mangelfull 
tilgang til mat. Dagens 
landbruksmodell fører til 
at nye frøsorter utkonkur-
rerer tradisjonelle frø, 
landbruket blir mer og mer 
avhengig av mekaniserte 
innsatsmidler og bruken 
av kunstig vanning og 

sprøytemidler øker kraftig. 
Industrilandbruket sat-
ser på monokultiver og 
eksportretta produksjon 
heller enn produksjon for 
egen befolkning. Dette 
fører til tap av biodiversitet, 
utnyttelse av landarbeidere 
og en vanskeligere økono-
misk situasjon for bonden, 
særlig i land i sør. Kort sagt 
utkonkurrerer industrilan-
dbruket småbøndene og 
familielandbruket. 
I Norge ser vi hvordan 
stadig større landarealer 
omdisponeres til andre 
formål, som næring og bol-
iger. I takt med dette blir 
vi stadig mer avhengige av 
importert mat og kraftfôr. 
I Brasil øker etterspørse-
len på råvarer fra indus-
trilandbruket. Dette fører 
til jordkonsentrasjon og 
storskala industrijordbruk, 
heller enn matproduksjon 
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og omfordeling av jord til 
egen befolkning. 
Dagens landbruksmodell for 
produksjon og handel med 
mat må reformeres for å 
møte framtidens utfordring-
er knyttet til tilgang på 
mat, befolkningsvekst og 
miljøproblemer. Spesialisert 
og industriell satsing på 
monokulturer i stor skala 
er ikke veien å gå. FNs 
spesialrapportør på retten 
til mat konkluderer med at 
verdens nasjoner må satse 
på en nasjonal bærekraftig 

matproduksjon med basis 
i familielandbruk framfor 
industrilandbruk. Politik-
ken må tilrettelegge for 
videreforedling av råvarer 
og stimulere til velfunger-
ende markeder, lokalt og 
nasjonalt. Som et ledd i 
dette oppfordres landene 
til å støtte opprettelsen av 
bondeeide samvirker og 
andre former for samarbeid 
mellom produsenter.
Vi oppfordrer alle til å bli 
med å bygge en modell 
hvor natur og mennesker 

står i sentrum. Å op-
pretthold og styrke fami-
lielandbruket er et skritt i 
riktig retning. Matproduk-
sjonen vil da være basert 
på lokale ressurser, felles 
goder vil bli jevnere fordelt 
og eiendom vil ikke være 
et privilegium for de få. Når 
en prislapp kan settes på 
alt krenkes både «moder 
jord» og menneskene som 
lever på den. Det er nå 
vi skal «tenke globalt og 
handle lokalt.

kulturland-
skap i Odda 
ved flomelva 
Opa.
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Årets sommartur
til Åsen i Bjerkreim hos Tormod Omdal

Årets sommertur ble en suksess
både med vær (det regnet
både før og etter turen) og
med over 50 deltakere.
Berit Pettersen fra Fatland
pratet om årets lammesesong
og spanderte god mat på
grillen. Det var omvisning
i gamlefjøset, samt at det
ble arrangert natursti.
Takk til Tormod Omdal
for at vi fikk komme til Åsen!
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Lengde 4,0 og 5,2 m

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

MEDLEMS-
FORDELER
I NBS
- Avtale med
  Gjensidige
  Forsikring og Bank
- Rabatt på
   driftsforsikringer
- Avtale om juridisk
   bistand
- Avtale med
  DEKAR A/S
- HotellavtaleLayout og design:

Hilja Birgitte Holden

hiljabirgitte@live.no

TESS Egersund er importør av 
Easy Petrol Post Driver

Du skaffer deg raskt og enkelt produkter og tjenester fra:

Varbergveien 1 - 4371 Egersund
Tlf.: 51 46 49 49 - Faks: 51 46 49 40
E-post: egersund@tess.no - www.tess.no

En bærbar pålebanker som er lett å ta med seg, og 
kan brukes til både trepåler, stenger og vinkeljern. 
Fra 10-107 mm tykkelse. Ideelt for 
arbeid i ulendt terreng, og steder  
med begrenset tilgjengelighet.

Kontakt: 
TESS Egersund
Telefon: 51 46 49 43
Mobil: 98 80 92 62
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Regnskap 2014
kontonavn Regnskap i år Budsjett 2014 Regnskap i fjor

Salgs- og driftsinntekt   
Salgsinntekt 0 5 000 6 000
Kontingent 133 541 165 000 135 149
Inntekt årsmøte 14 300 5 000 22 260
Annonseinntekter 103 925 120 000 101 100
Salgsinntekter 251 766 295 000 264 509
    
Varekostnader   
Varer for videresalg 0 10 000 3 504
Varekostnad 0 10 000 3 504
    
Lønnskostnader   
Lønn  43 467 48 000 49 717
Avsatte feriepenger 5 216 0 5 216
Arb.g.avg. 6 053 7 000 7 085
Avg. Av avsatte f.penger 735 0 735
Lønnskostnader 55 471 55 000 62 753
    
Driftskostnader   
Leie lokale 12 000 12 000 12 000
Utstillinger 0 0 11206
Datautstyr 10303 20 000 0
Dataprogram 0 0 0
Regnskapshonorar 0 10 000 16 250
Kontorrekvivita 868 8 000 2 213
Trykksaker 20 969 40 000 21 312
Årsmøte, styremøter  9 487 82 000 54 334
Telefon 0 0 1000
Porto 5 426 15 000 8 638
Driftskostnader 59 053 187 000 126 953
    
Andre driftskostnader   
Reisekostnader 29 295 27 000 3 899
Kostgodtgjørelse 0 0 0
Reklameartikler 4188 10 000 0
Gaver 3000 13 000 0
Representasjon 0 0 0
Bankgebyr 1 110 3 000  1 443 
Annen kostnad 11 380 0 14 545 
Kostnader uten bilag 0 0  -   
Andre driftskostnader 48 973 53 000  19 887 
    
Renteinntekt 323 0 267
Resultat 88 592 0 51 643
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Balanse

Gå inn
på NBS
sine
oppdaterte
nettsider!

www.smabrukarlaget.no

 Inng. balanse I perioden utg. balanse
eiendeler     
      
Kundefordringer 26 268 -24 268 2 000
Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar 5 000 0 5 000
1503.03.85206 Dnb NOR 248 963 102 780 351 743
1503.08.44529 Skattekonto 10 960 -3 537 7 423
Sum eiendeler 291 191 74 975 366 166
    
egenkapital og gjeld     
egenkapital     
Udisponert overskudd  -88 593 -88 593
Annen egenkapital -269 113 0 -269 113
Opptjent egenkapital -269 113 -88 593 -357 706
      
Gjeld     
Leverandørgjeld -10 742 10 742 0
Forskuddstrekk -3 375 1 995 -1 380
Skyldig arbeidsgiveravgift -2 009 881 -1 128
Avsatt avg av feriepenger -735 0 -735
Skyldig feriepenger -5 216 0 -5 216
      
Sum kortsiktig gjeld -22 078 13 618 -8 460
Sun egenkapital og gjeld -291 191 -74 975 -366 166
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1. Vektlegge utadretta landbrukspolitisk arbeid.
    Målsettinga er å jobbe med marketsføring av
    BS-lagets politikk.
2. Følgje opp kontakten med lokallaga.
    Revitalisere «sovande lag».
    Fortsatt netto auke i medlemstalet.
    Styrke organisasjonen.
3. Arrangere ein medlemssamling/sommartur
    på fylkesnivå.
4. Fylkesårsmøtet 12.-13. mars 2016.
5. Studietur til Sveits/Østerrike.
6. Auke studieaktiviteten: Minst eit tiltak per
    lokallag i gjennomsnitt.

Forslag til arbeidsplan 
2015/2016

Forslag til
budsjett 2015
Inntekter
Medlemskontingent 135 000
Annonseinntekter/støtte 120 000
Salgsinntekter     5 000
Loddsalg 5 000
Sum inntekter 265 000

kostnader
Innkjøp varer for videresalg 10 000
Lønn til fylkessekretær 48 000
Arbeidsgiveravgift 14,7% 7 000
Kontorleie 12 000
Skriver/skanner/kopimaskin/datautstyr 20 000
Regnskapshonorar 10 000
Kontorrekvisita 8 000
Trykksaker 30 000
Årsmøte, styremøter m.m. 62 000
Porto 15 000
Reisekostnad 37 000
Gaver 3 000
Bank- og kortgebyr 3 000
Sum kostnader 265 000



A-K maskiner avd. Nærbø  tlf 51 79 85 00
A-K Ålgård Landbrukssenter tlf 51 61 19 40
A-K Årdal Landbruk  tlf 51 75 26 40
A-K Møgedal mek. verksted, Sand tlf 52 79 25 30

www.a-k.no
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Med Norturas startpakke for 
nye brukere tilbyr vi:

•	 Bedre	pris
•	 God	rådgiving
•	 Tett	samarbeid
•	 Langsiktighet	

Som	medlem	og	eier	av	
Nortura	sikrer	du	deg	din	del	
av	verdiskapingen	i	hele	  
verdikjeden,	fra	slakting	til	  
landets	mest	kjente	  
merkevarer	på	kjøtt	 		

Ny bonde?

Bli medlem i Nortura!

Nortura - best i det lange løp
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