
 

 

Årsberetning for Skiptvet Bondelag 2020-2021 

 

Styret har bestått av: 

Leder:  Per Kristian Solberg 

Nestleder:  Lars Agnalt 

Kasserer:  Malin Holm 

Sekretær:  Harry Hågensen 

Studieleder: Ole Magnus Christiansen 

Skolekontakt: Mona Madland Hansen 

 

Laget hadde pr. 30.09.2021 – 212 medlemmer, og det er 7 flere enn i fjor. Dette arbeidsåret 

har vært sterkt påvirket av Korona og regler for smittevern. Vi har derfor måttet avlyse og 

endre en del av våre planlagte aktiviteter. 

Styret har avholdt 3 ordinære styremøter og hatt jevnlig oppdateringer på mail. 

 

Følgende medlemsaktiviteter er gjennomført: 

 

19. januar: Bålaksjon mot ulv i regi av Naturbruksalliansen ble gjennomført hos Tor Jacob 

Solberg. Bra oppmøte og dekning i Smaalenenes avis. 

14. februar: «Foran jordbruksforhandlingene» ble i år gjennomført digitalt på Zoom og vi 

leverte inn vårt innspill til Østfold Bondelag. 

6. mars: Kontroll av brannslukkere ble gjennomført hos Per Kristian Solberg, og vi 

hadde leid inn HMS rådgiver Anlaug Wennevold. Medlemmene meldte da inn  

hvor mange apparat som skulle kontrolleres og betalte da bare for kontroll av 

apparatene.  



29. mars: Påskekonkurranse på Facebook med trekning av vinner og gavekort fra 

Skiptvet Mølle. Stor respons og mange deltakere.  

25. april: Digitalt våronnmøte ble gjennomført og vi fikk en oppdatering av Norsk 

Landbruksrådgivning ved Bjørn Inge Rostad på det agronomiske og Per 

Gunnar Kraggerud på teknikk og maskiner. Bra oppslutning, ca 35 pålogget. 

11. mai: Brudd i jordbruksforhandlingene og vi deltok i aksjoner. Første dag ved 

bruddet hadde vi en samling med traktorer i Meieribyen, for så å kjøre til 

Sarpsborg. Der hadde vi en samling ved Quality hotell, og etterpå en runde i 

byen. Aksjonen ble avsluttet med samling hos Alf Håvard Bro, hvor vi også 

koste oss med pølser og kaffe i den fine vårsola. 

17. mai: Vi deltok med våre traktorer i kortesjen som kjørte rundt i bygda. Også her var 

det veldig bra oppmøte. 

24. juni: Økologisk markvandring hos Stian Haltuff. Stian er en dyktig økobonde og han 

øste ut av sin kunnskap og erfaring. Skiptvet Kommune har ansatt ny 

medarbeider på Landbrukskontoret og Gayle Enger ble presentert. Også 

Skiptvet Mølle har ansatt ny daglig leder og vi ble presentert for Rune Arnesen 

 Vi avsluttet kvelden med samling rund bålpanna med pølser og kaffe. 

15. august: Bygdedagen var i år utsatt på grunn av korona, men fikk til gjengjeld meget 

bra oppslutning. Vi viste fram kalver, geiter og griser og det var fullt kjør hele 

tiden. Vi hadde også natursti, med premier til alle.  

 

 

   

 

Aktiviteter rettet mot skole og barnehager. 

På grunn av korona ble vår planlagte skolegris og HMS dag for Kirkelund Ungdomsskole 

utsatt på ubestemt tid. Vi må ta sikte på gjennomføring frem mot jul også for alderstrinnet 

som ikke fikk tilbud i år. 

 

15. april: Norges Bondelag markerte sitt 125 års jubileum med en kampanje som het    

«vi dyrker landet vårt» Vi inviterte da alle barnehagene i bygda til å være med 

oss å plante grønnsaker og blomster i vekstkasser. Dette ble veldig godt 

mottatt og alle vekstkassene er nå høstet. 

20. mai:  Hestehoven Gårdsbarnehage fikk være med på kuslipp hos Mona Madland 

Hansen. Det ble en meget fin dag for barna, som ble avsluttet med grilling, lek 

og moro på gården. 



27. mai: Geitene til Lars Sæther ble slippet ut i havna ved Kirken, og i år var det 

barnehagene Finnlandsskogen, Solhaug og Lindormen  som fikk være med. Vi 

serverte boller til barna og takk til Bygdekvinnelaget som hjalp oss med 

steking av boller. Etter at geitene var sluppet fri, gikk barna over til Alf Håvard 

og Marit der de fikk hilse på alle dyra på gården. Det ble også satt poteter i 

dyrkningskassene og dagen ble avsluttet med grilling, hvilket barna satte stor 

pris på. 

29. mai: Kuslipp hos Alf Håvard Bro for 4. klasse på Vestgård skole. På veien til Hoel, 

fikk elevene hilse på geitene ved kirken og en natursti, før de så viltre sprett 

og hopp fra våryre kuer. Dagen avsluttet med grilling, boller fra 

Bygdekvinnelaget og is. En kjempefin dag. 

 

  

Vi har også deltatt på følgende: 

• Årsmøte i Østfold Bondelag ble i år avholdt digitalt og Malin, Mona og Per Kristian 

deltok. 

• Lokallagssamling i Eidsberg og Råde 

• Dugnad i geitehavna med rydding og brenning av kvist 

• Vi har også i år plassert ut bilderammer i kulturlandskapet, en ved geitehavna ved 

kirken, og en på veien mot Hoel 

• Deltatt med planting av epletrær i Meieribyen, samt tilsåing av blomstereng ved Kiwi. 

Samarbeid med Birøkterlag og Hagelaget. 

 

 

 

 

Styret vil til slutt få takke medlemmene for god oppslutning om våre 

arrangementer, som vi har gjennomført i dette spesielle arbeidsåret.  

 

 

 

 

 


