
 

 

Årsmelding for Asker og Bærum Bondelag   01.10.2020 – 30.09.2021  
Styret har i meldingsåret bestått av: 
Leder    Unni Wolden Staver 
Nestleder og sekretær  Karen Elisabeth Oppegaard Bjørum 
Kasserer   Thor Gunnar Mathisen 
Studieleder   Kari Anne Aaby 
Styremedlem   Erik Friis Røkholt 
1. varamedlem - møtende Margaret Skjulestad 
2. varamedlem   Kristin Bue Jahn 
3. varamedlem   Hans Fredrik Aaby 
 
Det har vært avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte.  
 
Asker og Bærum Bondelag hadde 356 medlemmer ved utgangen av september 2021.  
 
 

Møter og arrangementer 
20.10.2020: Årsmøte på Kråka Pub, Vettre gård – 17 stemmeberettigede møtte.  Fra 

Akershus Bondelag møtte Jens Thori Kogstad. 
Januar- 
Februar 2020: Studiering i forbindelse med innspill til jordbruksforhandlingene 2021.  

Studiering ble gjennomført med inviterte «delegater» fra de ulike 
produksjonene vi har i Asker og Bærum. Studieringen ble gjennomført på 
denne måten for å kunne ta hensyn til gjeldende smittevernregler på best 
mulig måte. 

Vår -  
Sommer 2021: «Vi dyrker landet»-kampanje.   
 Lommedalen skole, Kirkerudbakken friluftsbarnehage, Vettre skole og Furuly 

barnehage dyrket agurkplanter som vi fikk fra Solbergs gartneri. Agurkene ble 
dyrket i barnehagene og skolene fram til sommerferien. Bildene vi mottok fra 
dyrkerne våre, viser at det var stort engasjement for å få frem agurkene.  

 
 

Deltakelse på møter og arrangementer i andres regi: 
20.11.2020:    Ledermøte I Akershus Bondelag - på Teams 
 Leder Unni Wolden Staver og nestleder Karen Bjørum deltok. 
 
07.01.2021: Regionmøte i region Follo og Vest – på Teams 
   Leder Unni Wolden Staver og 1. vara Margaret Skjulestad deltok. 
 
17.04.2021: Årsmøte i Akershus Bondelag – på Teams  

Årsmøtedelegater var Unni Wolden Staver, Karen Bjørum, Erik Friis Røkholt og 
Margaret Skjulestad. 



 
 

 
Jordbruksforhandlingene 2020 
 
Vi fulgte Norge Bondelags oppfordring om å dele ut en symbolsk gave med lokale varer til 
stortingspolitikerne fra vårt område. De aktuelle politikerne fikk overlevert en kurv med 
lokalmat før tilbudet fra staten forelå.   
  
Årets forhandlinger endte med brudd den 6. mai, og vi var raskt ute med å sette opp 
bannere med «Norge trenger bonden» på flere sentrale steder i Asker og Bærum allerede 
første dag. Vi fikk oppslag i Budstikka dagen etter med reportasje og bilde fra 
banneroppsetting ved Gullhella. 
 
På aksjonsdagen 11. mai var det traktorkolonner til Oslo fra flere kanter av landet. Asker og 
Bærum Bondelag hilste kolonnene vestfra velkommen fra Regnbuebrua og påfølgende bru 
over E18 med banner og plakater. Stor oppmerksomhet fra trafikken og mange hyggelige 
vink og tuting! 
 
På aksjonsdagen var det ordførermøte på Bryggerhuset på Frøtvedt gård i Røyken. Leder 
deltok sammen med lederne i Røyken og Hurum Bondelag. 
 
 

Uttalelser og vedtak 
Asker og Bærum Bondelag har avgitt høringsuttalelse til både Klimaplan og Temaplan 
Næring i Asker kommune. Begge høringssvar ble gitt også på vegne av de to andre 
bondelagene i Asker kommune; Røyken og Hurum.  
 
Vi har i to runder gitt innspill til kommuneplanens arealdel i Bærum kommune med fokus på 
generelt jordvern. 
 
Vi har også hatt en uttalelse til Akershus Bondelag/Statsforvalteren i forbindelse med nye 
miljøtiltak rundt avrenning rundt vassdrag. 
 

Bærum 1.10.2021 
Styret i Asker og Bærum Bondelag 

 
Unni Wolden Staver 

leder 
(sign) 

 
Karen Elisabeth Oppegaard Bjørum      Kari Anne Aaby 
 (sign)         (sign) 
          
Erik Friis Røkholt       Thor Gunnar Mathisen
 (sign)         (sign) 


