
ÅRSBERETNING FOR ARBEIDSÅRET 2019-2020 

Årsmøtet ble avholdt på Berg ungdomslokale mandag 29.10.19. Styret har bestått av: 

 

Leder:    Hans-Trygve Torp 

Nestleder:   Gunn Elisabeth Amundsen Eng 

Sekretær:   Lene H. Mjølnerød 

Kasserer:   Knut Erik Snopestad 

Studieleder:   Magnus Wik 

Verveansvarlig:  Jon-Olav Hauge 

 

1. varamann:  Hanne Fosby 

2. varamann:  Lars Theodor Holm 

3. varamann:  Ida Martine Mo 

Utsendinger til Østfold Bondelags årsmøte er leder, nestleder og sekretær 

   Varautsendinger: Kasserer og styremedlem 

Valgkomitè:  Leif Henrik Moen 

   Einar Egeland 

   Anne Ragnhild Thorby Torp 

Revisorer:  Bjørn Sørlie og Lars Petter Eriksen 

Varamenn:  Jens Fritjof Eriksen og Rita Eng 

Møteleder for årsmøtet 2019: Kjell Einar Huseby 

Aksjonsutvalg:  Styret 

Mediekontakt: Styret 

 

 

 

 

 

 



Laget har vært representert ved følgende møter og arrangementer: 

-Ledersamling på Brennemoen i november. (med suksesshistorie fra lokallaget) 

-Julemarked på Rokke skole i desember. 

-Organisasjonskurs for nye styremedlemmer to kvelder i Råde i januar.  

-Lokallagsmøte i Råde i januar.  

-Bondepub på Rokke skole i februar. 

-Samarbeidsmøte med landbrukskontoret i februar.  

-Samling i forbindelse med innspill til JBF, alle produksjoner var representert. 

-Årsmøte i Østfold Bondelag på Skype mars (med innlegg ang. klimadebatten) 

-Telefonmøter i forbindelse med Jordbruksforhandlingene.  

-Markvandring på Hjelmungen i Berg i juni i samarbeid med landbrukskontoret, Idd 

bondelag, Norsk landbruksrådgivning Øst og Haldenvassdragets vannområde.  

-Lokallagsmøte på Skype i juni. 

-Deltok på årets sommerkampanje #kom hit», lagde rammer og satte opp fire rammer i    

nærmiljøet. 

-Årsmøte i Berg Bygdeungdomslag i august. 

-Lokallagssamling i Eidsberg i september. 

 

Styret har sendt følgende henvendelser: 

 -Innspill nye miljøkrav 

 -Høringssvar kommunal hjorteviltforvaltning 

-Nyttårsbrev  

-Innspill JBF 

-Høringssvar «Næringspolitisk program 2020-2025» 

-Høringssvar «Endring i regelverk kvoteleie» 

-Høringssvar «Klimaplan Halden Kommune» 

  

 

 

 



Aktiviteter i beretningsåret: 

Styret har avholdt 4 styremøter i løpet av året.  

Den 01. desember deltok vi på Julemarkedet på Rokke skole. Vi bidro med tråtraktorer slik at 

barna fikk tatt «traktorlappen». Dette er alltid populært hos de små. 

  

Styret sendte på nyåret ut et nyttårsbrev med en presentasjon av det nye styret. Vi 

informerte også om hva som skulle skje den første tiden, samt at vi fremover vil bruke Berg 

Bondelags facebook-side og sms/mailutsendinger aktivt for å informere om aktiviteter. 

Den 07.02.20 arrangerte vi Bondepub på Rokke skole. Elise Eng informerte om sin 

Instagramkonto «Grisebonden». Hun bruker sosiale medier til å informere om familiens 

griseproduksjon. Elise hadde et flott og informativt foredrag. Det var godt oppmøte og vi 

hadde en veldig hyggelig kveld. Det ble servert pizza og god drikke. 

   

 

Jordbruksoppgjøret: Det ble avholdt en utradisjonell og forenklet jordbruksforhandling 

grunnet koronautbruddet. Hans-Trygve deltok på telefonmøte 02.04, 23.4 og 30.04. Her fikk 

han informasjon om forhandlingene, avtalen ble inngått den 30.04. Det har vært noe 

blandede tilbakemeldinger på disse forhandlingene. 



All aktivitet som var planlagt fra mars ble nå avlyst. Vi hadde planer om et medlemsmøte og 

et styremøte i mars, dette ble avlyst grunnet koronaen. Alle møter denne våren ble nå 

avholdt på Skype eller pr. telefon. Andre arrangementer som har gått ut er aktivitet med 

skoleklasser og Høstarrangement med Handel i Halden. 

Den 17.06. var det markvandring på Hjelmungen gård i Berg. Berg bondelag, Idd bondelag, 

landbrukskontoret, Norsk Landbruksrådgivning Øst og Haldenvassdragets vannområde var 

arrangører. Det var 26 fremmøtte, koronarestriksjoner ble ivaretatt og det ble servert mat. 

Det ble en gjennomgang av SMIL-midler, tiltak gjort hos grunneier, plantevern, aktuelt i 

åkeren, tilskuddsordninger og generell status i kommunen. Det var et bra arrangement og 

regnet som kom ble tatt godt imot av bøndene etter lang tørketid. 

Årets sommerkampanje «kom hit» hilsen bonden ble en vellykket og positiv kampanje. 

Styret snekra og malte fire rammer som vi satte opp i nærmiljøet. Kampanjen skulle sette 

fokus på hvilken betydning bøndene har for naturlandskapet. Folk ble oppfordret til å ta 

bilde av seg selv i rammen å legge ut i sosiale medier.  Kampanjen slo godt an i hele landet. 

Berg bondelag tok mange bilder som vi sendte til Østfold bondelag og som de delte på sine 

sider. Vi satte opp rammer ved Rokke kirke, Klatreparken, Jellhaug og på Strupe. I tillegg fikk 

vi inn en reportasje i Halden Arbeiderblad. Vi fikk mye positiv tilbakemelding på denne 

kampanjen. 

                          

 



                                    

 

 Også i år gjør Marie og Jarle Herrebrøden en flott innsats med å fremme kunnskap om 

landbruket til barn og ungdom. 

1. oktober er medlemstallet 334 og for et år siden var det 336. Samtidig vil vi oppfordre 

medlemmene til å verve nye medlemmer i Bondelaget. Stor medlemsmasse er viktig for 

organisasjonens slagkraft. Meld fra til verveansvarlig , eller en av de andre 

styremedlemmene. 

Vi vil minne om at Berg Bondelag er på Facebook, der vil vi informere om aktuelle temaer og 

aktiviteter som skjer i Bondelaget. 

 

Styret vil rette en stor takk til alle medlemmene som har stilt opp på arrangementer vi har 

hatt i gjennom året.  

 

For styret i Berg Bondelag 

 

Hans-Trygve Torp            Gunn E. Amundsen Eng Knut Erik Snopestad 

Leder      Nestleder   Kasserer 

 

Lene H. Mjølnerød    Magnus Wik   Jon Olav Hauge 

Sekretær     Studieleder   Verveansvarlig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


