
 
 

 

 

AREMARK BONDELAG 
 

ÅRSMELDING 2020 
 

1. Styret har i 2019/2020 bestått av: 
 

Leder                  :  Per Ola Haartveit  
Nestleder           :  Andreas Natvig Skolleborg 
Kasserer             :  Andreas Natvig Skolleborg             
Sekretær            :  Åge Ulserød      
Styremedlem    :  Halvor Tjernæs  og Anders Brynildsen 

 
2. Utvalg med mer, vedtatt på årsmøtet 2019 

 

Verv Navn År på valg 
Varamedl. i nr. orden                 Stein Lagerholt                       gjenvalg 1 år 

 Trine Ulsrød gjenvalg 1 år 

 Nils Håkon Sandtorp gjenvalg 1 år 
   

Miljøutvalget Harald Østensvig                gjenstår 1 år 

 Thor Ove Wiig gjenvalg 2 år 

 Nils H. Sandtorp                      gjenvalg 1 år 
   

Revisorer Anne Grete Stabæk                    gjenstår 1 år 

 Asgeir Holth ny for 2 år 
   

Valgkomite    Carina Hansesætre                     gjenstår 1 år 

 Linda Smaadahl                         gjenstår 2 år 

 Thor Sæter                Ny for 3 år 
   

Aksjonsutvalg   Styret  
   

Utsendinger fylkesårsmøtet Leder, Nestleder  
   

Varamedlem fylkesårsmøtet Styremedlemmer, 
varamedlemmer 

 

 
Godtgjørelser: kr. 7000 til leder, kr. 1500 til styremedlemmer, kr 2000 for heldagsmøter 
for styremedlemmer 

 
 

3. Medlemmer 
Pr. 13. oktober 2020 har Aremark Bondelag (ABo) 123 medlemmer. 5 medlemmer er 
utmeldt/døde i løpet av det siste året.  16 nye medlemmer er blitt vervet. 

 



 
 

 

4. Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter i beretningsåret. Pga. koronautbruddet i mars ble det en 
møtepause fra 3. mars til 10. juni. 

 
5. Representasjon, deltagelse eksternt 

ABo har i arbeidsåret vært representert på følgende møter og arrangementer: 
 

o Per Ola Haartveit og Anders Brynildsen deltok på Østfold Bondelags (ØBo) 
ledersamling på Slitu 15. – 16. november 2019 
 

o Per Ola Haartveit, Anders Brynildsen og Åge Ulserød deltok på lokallagsmøte i Råde 
30. januar. 

 
o Årsmøtet i ØBo ble gjennomført 19. mars. Grunnet koronasituasjonen ble årsmøtet 

gjennomført digitalt og i en forkortet versjon. Det var fortsatt anledning til å komme 
med innlegg og Per Ola Haartveit gjentok kravet om endret sone for Aremark og 
Marker kommune.  

 
o Per Ola Haartveit og Andreas Natvig Skolleborg deltok på lokallagsledermøte 29 

september på Kirkeby grendehus 
 

o Per Ola Haartveit har også deltatt på telefonmøter arrangert av ØBo 
  

 
6. Arbeidsplan 2019/2020. 

Ihht. retningslinjene fra Bondelaget sentralt skal det utarbeides en arbeidsplan for hvert 
år. Følgende plan for arbeidsåret 2019/20 ble vedtatt på årsmøtet 2019: 
 
1. Fortsette arbeidet med å øke antall medlemmer 
2. Utarbeide synspunkter ifm. jordbruksforhandlingene 
3. Forberede åpen gård 2021 
4. Gjennomføre landbruksspillet i ny versjon 
5. Fortsette arbeidet med innføring av ny soneinndeling.  
6. Utarbeide og starte gjennomføring av pilotprosjekt vedr. lokal 

forvaltning/begrensning av villsvin. Et «føre var-prosjekt». 
7. Planlegge og gjennomføre oppfølging av «nye produksjoner i grenseland» 
8. Arbeide for forbedring av returordning for landbruksplast 

 
Status for hver aktivitet er beskrevet under pkt. 7 nedenfor. 
 
 
 
 
 

7. Status arbeidsplan 2019/2020. 



 
 

 

 
➢ Medlemsverving 

Som forrige år har ABo jobbet aktivt med verving av nye medlemmer. Verving har 
vært fast tema på samtlige styremøter. Vi har bl.a.  kontaktet registrerte 
medlemmers ektefeller/samboere og fremmet tilbud om å bli husstandsmedlem. På 
årsmøtet i fjor hadde Aremark bondelag 112 medlemmer. Det totale antallet er nå 
123. Dette er den største økningen for lokallag i Østfold både absolutt og i prosent. 
 

➢ Jordbruksforhandlingene 
Styret inviterte til det årlige møte om jordbruksforhandlingene 13. februar på 
Kirkeng. Medlemmer som kunne representere driftsområdene sau, storfe, melk, 
korn, fjørfe og økologi ble kontaktet spesielt før møtet mht. innspill. Det ble servert 
varm mat, det var gode diskusjoner og innspill som ble registrert, samordnet og sendt 
inn til fylkeslaget innen fristen.  
 
Våren 2020 ble lokallagene i tillegg invitert til å fremme uttalelse om forslaget til nytt 
Næringspolitisk program for Norges Bondelag 2020-2024. Uttalelsen skulle fremmes 
ved å besvare et ganske omfattende spørreskjema. Dette ble utført av styret. I denne 
forbindelse fremmet vi krav om at Bondelaget måtte programfeste at det for 
perioden 2020 -2024 skal utarbeides kriterier for sonegrenser i den hensikt å oppnå 
en mer treffsikker inndeling 

 
➢ Forberedelse åpen gård. 

Styret har kontaktet aktuelle gårdbrukere mht. plassering av et Åpen Gård 
arrangement i 2021.  Styret har utarbeidet en momentliste som er et egnet grunnlag 
for videre planlegging. Videre oppfølging vil bli gjort av det nye styret. 

  
➢ Landbruksspillet 

Det ble ikke gjennomført andbruksspill i år grunnet koronarisikoen. 
 

ABo har i flere år kjørt landbruksspillet og erfaringene er at Landbruksspillet er for 
teoretisk og at spillet trenger oppdatering. Det er bondelaga i Trøndelag som har  
eierskapet til Landbruksspillet, og det er de som leder arbeidet med videreutvikling.  
Ny versjon skulle vært ferdig i august i år, men som så ofte med utvikling av digitale 
systemer, så er det forsinket. Vi er informert om at en pilot skal bli ferdig i høst og vi 
har meldt inn at vi er interessert i å prøve ut denne piloten.  

 
➢ Soneinndeling  

ABo har jobbet med dette temaet i 4 år og har registrert at det de siste to åra er flere 
lokallag og fylkeslag som også har fremmet krav om endring av soner. ABo tok 
kontakt med flere fylkeslag for om mulig å lage et felles utspill vedrørende endring av 
soner, men dette viste seg å bli for vanskelig. Resultatet ble at Per Ola Haartveit igjen 
framførte ABos krav, denne gangen «digitalt», ifm årsmøtet i ØBo. 
 



 
 

 

I etterkant av årsmøtet ba Per Ola Haartveit om å få tilsendt Østfold bondelags 
innspill til jordbruksforhandlingene 2020.  Styret i ABo konstaterte med glede og 
tilfredshet at ØBo i flere sammenhenger hadde gitt full støtte til vårt krav. 
Eksempelvis uttaler ØBo at det bør innføres «kartbasert utmåling av arealtilskudd på 
skiftenivå, basert på Nibios jordsmonns-kartlegging. I påvente av dette må 
grensekommunene Marker og Aremark legges til arealsone 3, i likhet med tidligere 
Rømskog kommune» 
 
Pga. koronaepidemien ble det gjort klart at det i årets forhandlinger ikke ville bli rom 
for å ta opp denne type krav. Vi satser imidlertid på nye muligheter i 2021 og tar det 
for gitt at vi da fortsatt vil ha full støtte fra ØBo. 

 
➢ Villsvin og villsvinskader. 

ABo har fortsatt arbeidet fra de to siste åra med etablering av «Pilotprosjekt Villsvin». 
Det er sendt ut informasjon om dette i løpet av året, men noen korte hovedpunkter 
fra arbeidet er som følger: 

o Per Ola Haartveit og Åge Ulserød har hatt 3 møter med Utmarksforvaltningen 
AS på Ørje (tidligere Utmarksavdeling Akershus og Østfold). ABos prosjekt er 
en del av et større prosjekt i regi av Utmarksforvaltningen, Norges Bondelag, 
Mjøsen Skog AS og Norskog 

o Per Ola Haartveit har vært på møter i Askim og Kongsvinger og presentert 
prosjektet. 

o Prosjektleder har hatt et betydelig antall møter med grunneiere og jegere i 
prosjektet for informasjon og diskusjon. 

o Det er brukt mye tid på etablering av prosjektdokumenter og spesielt 
grunneier- og jeger-avtale. Vi har også hatt konstruktive drøftinger med 
Østfold Jeger- og Fiskerforbund. Dette for å sikre god gjennomtenking av 
prosjektet og redusere misforståelser og mulige konflikter 

o Styringskomiteen for det overordnede prosjektet kom på besøk etter eget 
ønske i august for å se eksempler på villsvinskader og åteplass for villsvin  

o Hovedprosjektet søkte Miljødirektoratet om dispensasjon for bruk av 
villsvinfeller. Direktoratet godkjente utprøving av 4 feller. Èn av fellene - en 
villsvinfelle for fangst av flere svin samtidig, er tildelt vårt pilotprosjekt. Denne 
fella er flyttbar og vil etter planen bli testet hos flere grunneiere i 
prosjektperioden 

o Styret hadde planlagt et eget temamøte om villsvin i mars. Men møtet kunne 
ikke gjennomføres som planlagt grunnet koronautbruddet 

 
Videre så har elgjaktlagene i Kvisler hatt 2 helger med organisert jakt med hunder på 
villsvin. Første gang var to dager i februar med ca. 30 jegere og 6 hunder hvor 3 svin 
ble skutt. Andre gang var to dager i september med 3 hunder og ca. 30 jegere og da 
ble det ingen villsvin. Dette viser også at reduksjon og kontroll av villsvinstammen er 
krevende.  
 

 



 
 

 

➢ Nye produksjoner 
Arbeidet med «Nye produksjoner i grenseland» ble påbegynt forrige periode og det 
ble arrangert en vellykket samling på Kirkeng med over 100 deltagere. I inneværende 
periode ble det tidlig på året avholdt 3 møter for videre oppfølging. De som har 
deltatt her har væt Helene Rødseth fra Ressursparken, landbrukssjef Karl Martin 
Møgedal, Vidar Østenby fra Haldenkanalen Regionpark, Camilla Nordmo fra 
Guldkorn, Andreas Skolleborg og Per Ola Haartveit fra Aremark bondelag.  
Oppfølgingsmøte var planlagt i mars, men måtte avlyses grunnet pandemien    
 

➢ Rundballeplast 
Innsamling av rundballeplast har vært tema på ABos arbeidsplan siden 2018. Dette 
viste seg å bli en lang og tidkrevende sak. Resultatet pr i dag er at mange leverer 
landbruksplast ifm med Aremark kommunes søppelinnsamling. Problemet er at 
plasten blir håndtert som restavfall og dermed ikke kommer inn i «Grønt Punkt 
Norge» - ordningen. Hovedårsaken synes å være mangesidig: For det første er det for 
tiden lav inntjening på landbruksplast for mottakene av slik plast. For det andre er 
logistikken for dårlig i den forstand at bøndene selv må levere til godkjente mottak. 
Noen mottak har tidligere hatt biler som har hentet plast. Men da var landbruksplast 
«god butikk». I dag er slik henting ikke regningssvarende. I tillegg har mottakene 
strenge krav for rensing og sortering av plasten. 
Våre kontakter med ulike aktører innen ordningen gjør at vi tror det snart skal bli 
mulig å få landbruksplast fra Aremark inn i returordningen for materialgjenvinning. 
Dette blir en viktig oppgave for nytt styre 

 
8. Andre utførte oppgaver 
 

➢ Informasjonsbrev 
o Styret har sendt ut 2 informasjonsskriv til medlemmene i løpet av året for å 

orientere om vårt arbeid og om planlagte aktiviteter mot 4 forrige år. Dette 
gjenspeiler nokså direkte virkningen av koronapandemien og at temamøter 
og aktiviteter måtte avlyses eller utsettes 

 
       Styret i Aremark bondelag har samarbeidet godt og vi takker alle som har bidratt til at 
       2019/2020 ble et aktivt og godt arbeidsår på tross av koronabegrensningene.           
 

 
Aremark 13. oktober 2020  
Styret i Aremark Bondelag 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


