
 
 

Bondens makt og avmakt i jordbruksforhandlingene 

Har bonden makt i dag, og i så fall – hvilken makt? Hvordan har bondens organisasjoner brukt sin 

makt? Kan internasjonal bondesolidaritet føre til økt lønnsomhet for bønder? Landbrukssamvirkets 

rolle. Forholdet mellom forhandlingsinstituttet og Stortinget. 

 

 

 

Velkommen til seminar med nyttig informasjon og debatt om jordbrukets fremtid! 

Tid: Tirsdag 29. mars klokken 12.00 – 18.00 

Sted: P-Hotell, Grensen, Oslo  

Program: 

12.00 – 12.15: Velkomst – bakgrunn for seminaret v/ Merete Furuberg, leder i NBS 

12.15 – 12.45: Har bonden makt? v/ Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Sp 

12.45 – 13.30:  Rettferdig pris til bonden v/Even Erlien, leder i Bondesolidaritet 

13.30 – 13.50: Benstrekk (servering av kaffe, te og frukt 

13.50 – 15.20: Jordbruksforhandlinger, makt og streikerett v/Frank Aarebrot, professor UiB 

                          Spørsmål og kommentarer fra salen  

15.20 – 15.50: Benstrekk (servering av rundstykker, kaffe og te) 

15.50 – 17.00: Forhandlingsinstituttet i jordbruket/Forhandlingsinstituttet og Stortinget 

                          v/ Eivind Smith, professor UiO 

                          Spørsmål og kommentarer fra salen 

17.00 – 18.00:  Hvordan arbeider landbrukssamvirket for økt pris for bonden?  

                           v/ administrerende direktør Ola Hedstein, Norsk landbrukssamvirke  

                          Spørsmål og kommentarer fra salen  

Møteleder: Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet 



Om innlederne: 

Per Olaf Lundteigen, Stortingsrepresentant for Sp: 

Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.  Leder i Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag fra 1986 til 1992. 

 

 

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag: 

Bonde fra Grue Finnskog, tidligere skogforsker med dr. grad i skogbrukets driftsteknikk. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler hvert år med staten om bondens 

rammebetingelser, blant annet inntektsmuligheter. 

 

 

 

Even Erlien, leder i Bondesolidaritet: 

Bonde, tidligere Senterparti-ordfører på Røros og leder i grasrotorganisasjonen 

Bondesolidaritet, som jobber for en rettferdig pris for bondens produkter.  

 

 

Frank Aarebrot, professor UiB: 

Professor i sammenlignende politikk ved Institutt for sammenlignende politikk ved 

Universitetet i Bergen. Har tidligere uttalt at bønder bør få reell streikerett og at dagens 

ordning er et demokratisk problem.  

 

Eivind Smith, professor UiO: 

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hovedarbeidsområdet er norsk og 

komparativ forvaltningsrett og konstitusjonell rett. 

 

 

 

Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk landbrukssamvirke: 

Fra Skatval i Nord-Trøndelag. Han er oppvokst på en gård ved Trondheimsfjorden med 

svin og kornproduksjon. Hedstein er utdannet sivilagronom fra Universitetet for miljø- og 

biovitenskap. 


