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ARSBERETNING 2020 

Leder: 
Nestled er: 
Kasserer: 
Studieleder: 
Sekreter: 
1.vara: 

Thomas Riiser 
Mina Westbye 
Hans-Petter Sylliaas 
Anders Maseng 
Julie Beate Oraug 
Kim Bredesen 

Askim Bondelag har per 22.09.20 154 medlemmer. Det har i är blitt avholdt seks styremter, 
syv mter i Fellesutvalget, lokallagsmter og flere mater med politikere. Grunnet 
omstendighetene har flere av motene blitt avholdt digitalt. Til og med ärsmotet i Qstfold 
Bondelag ble avholdt digitalt, noe som fungerte godt og var et svrt godt alternativ i en 
spesiell tid. Det har i tillegg vert mye aktivitet i sosiale medier, samt kommunikasjon per 
telefon, e-post og andre digitale verkty. Vi har i lpet av äret ogsä svart opp to politiske 
hringer; kommunal mälsetning for hjorteviltforvaltningen i Indre Zstfold Kommune, og 
Kommunedelplan for vann og avlp 2022-2034. 

Hovedfokuset har vaert pà à ivareta medlemmenes helse, samt à synliggjre landbruket pà 
andre digitale flater i denne spesielle tiden. 

Folgende var pä ärsplanen for 2020: 

24.02.20 
26.02.20 
13.03.20 
21.03.20 
02.04.20 
Mai 
19.09.20 

Väronnm@te i Askim 
Väronnmote i Eidsberg 
Bondepub - AVLYST 
rsmote Qstfold Bondelag 
Kyllingdag -AVLYST 
Jordbruksoppgjret - FORENKLET 
Bonder i by'n - AVLYST 

I är var det planlagt ~ arrangere Väronnmote, Bondepub, Kyllingdag og Bonder i by'n. Mälet 
var à viderefre suksessen med disse arrangementene fra de siste ärene, med fokus pà 
strre medlemsaktivitet og à synliggjre oss enda mer i lokalmiljet. 

24.februar gikk ärets väronnmte av stabelen. Nytt for äret var at alle medlemmer innenfor 
den nye storkommunen ble invitert, samt at temaene hadde en sammenheng med temaer 
som ble tatt opp pà det päflgende väronnm@tet i Eidsberg. Pà ärets väronnmote var det 
informasjon om NoroTech ved Ole Magnus Lillestrand, deretter informasjon om hvordan ke 
norskandelen i kraftfôr ved Ingrid Str@mstad og Arne Lund i Felleskjpet, og sä fokus pà god 
jordhelse ved Else Villadsen i NLR. 

13.mars var det planlagt bondepub pä Don Pablos. Kort tid for bondepub skulle arrangeres 
ble det valgt a avlyse, med bakgrunn i utviklingen av covid-19-pandemien. Det ble det gjort 
rett i, for 12.mars innfrte regjeringen de strengeste og mest inngripende tiltakene i 
fredstid, med häp om à begrense utbruddet her i landet. I likhet med bondepub, ble bäde 



kyllingdagen og Bonder i by'n etter hvert ogsâ avlyst. I tillegg ble ärets 
jordbruksforhandlinger gjennomf@rt som forenklede forhandlinger. 

Til tross for Covid-19 har Bondelaget fätt gjennomfort noe aktivitet og noen kampanjer. 
Gjennom sommeren deltok ogsä Askim bondelag i den nasjonale kampanjen #komhit. 
Kampanjen gikk ut pä ä plassere rammer rundt om i det norske kulturlandsskapet. När 
landegrensene var stengt og de fleste nordmenn ferierte innenfor Norges grenser, nsket 
bondelaget ä synliggjre hvor viktig landbruket er for ä opprettholde det flotte 
kulturlandskapet vi har. 

I forbindelse med ärets jordbruksoppgjr valgte vi â etablere faggrupper pá tvers av 
lokallagene i den nye storkommunen. Dette syns vivar en god lsning ved at vi fikk samlet 
fagkompetanse pà tvers av lokallagene, sà dette kan vare en lsning vi kan se for oss à 
bruke igjen ved senere är. Vi har ogsä samarbeidet med de andre lokallagene gjennom 
fellesutvalget med ä lage en film om landbruket i Indre (Z)stfold kommune. Filmen ble 
ferdigstilt i jun i.Deter en informasjonsfilm som viser hvor spredt, allsidig og stort landbruket 
i den nye storkommunen er. Filmen er ten kt til blant an net og vises inn mot de politiske 
partiene for à synliggjre landbrukets posisjon i kommunen. 

Oppsummert har 2020 vaert et spesielt og annerledes är bäde for Askim bondelag og for 
samfunnet generelt sett. Pä tross av dette fler styret at vi allikevel har fätt gjort oss synlige i 
lokalsamfunnet, men pà andre mäter enn normalt. Det er viktig at vi ikke legger oss bakpä i 
en slik tid, men viser folk flest hva vi bidrar med og hvorfor landbruket er viktig. For@vrig mä 
vi fortsette ä forholde oss til de retningslinjene som kommer fra bäde nasjonalt og 
kommunalt hold fremover. Pandemien er fortsatt ikke over! Nä mä vi legge planer for b~de 
fysiske og digitale arrangementer fremover. Vi ser frem til 2021 med mye faglig og sosia It 
innhold. 

Askim, 23.09.20 

STYRET 


