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Askim Bondelag har per 01.10.21 i48 medlemmer. Det har i ar blitt avholdt 6 styremøter og 5
møter i Fellesutvalget, i tiilegg til en rekke møter med kommunen, politikere og
lokallagsmøter i Østfold Bondelag. I første halvdel av aret ble flere av møtene avholdt digitalt
mens vi utover høsten endelig har kunnet gå tilbake til å avholde ftsiske møter. Som tidligere
år har vi hatt mye aktivitet i sosiale medier, samt mye kommunikasjon per telefon og e-post.
Gjennom året har det værl Iå politiske høringer å svare opp men vi har giennom Fellesutvalget
vært arvåkne på det som rører seg i kommunen. I aret vi har fremfor oss ligger det imidlertid
noen store saker på planen som kommer til å kreve stor aktivitet fra oss i Indre Østfold. Blant
annet gielder dette nye regionale miljøkrav i Viken, ny arealdel til kommuneplanen for Indre
Østfold, høyhastighetstog til Sverige osv.

2021 har på grunn av covid-paldemien vært svært begrenset når det gjelder aktiviteter. I fior
fikk vi de fleste planlagte møtene avlyst og da vi skulle i gang med planiegging av dette året
stod vi fremdeles midt i en hissig pandemi. Det ble derfor tidlig bestemt at vi ønsket å satse
alt på å fi arrangert Bønder i by'n på høsten, men la vårens aktiviteter utgå.

Ved påsketider arrangerte vi påskelotteri i sosiale medier. Vi var heldige å få sponset en deilig
matkurv fra lokalbutikken Bælgodt i Spydeberg som en vinner stakk av med. Alle pengene vi
fikk inn på dette loddsalget gikk uavkortet til ungdomsklubben TimeOut i Askim. Vi ønsket å
hedre de lokale ungdommene som en gruppe som har måttet ofre mye under pandemitiden,
samtidig som vi ønsket å synliggjøre landbruket ovenfor ungdommen. Vi opplevde
kjemperespons på lotteriet og kunne til slutt sende hele 5000 kr over til ungdomsklubben.

Inn mot arets jordbruksforhandlinger valgte vi også i år å etablere faggrupper på tvers av
lokallagene innad i storkommunen for å svare opp den årlige questback'n som legger
grunnlaget for kravet fra fagorganisasjonene. Dette er andre året vi løser det på denne måten.
Det er en løsning vi liker godt og kommer til å ta i bruk også i kommende ar. Det er positivt
både for å få samlet fagkompetansen på hvert enkelt tema, samtidig som det er positir.t å
kunne samarbeide på tvers av lokallagene.

I forkant av jordbruksoppgjøret vokste det fram et Bondeopprør i Norge. Dette var et privat
initiativ og hadde ingenting direkte med Norges Bondelag å gjøre, annet enn at mange av
medlemmene også signerte bondeopprøret. Aldri før har vi sett så mange både i og utenfor
landbruket som viste interesse for norsk landbrukspolitikk. Bondeopprøret kan nok sies å ha
vært en stor påvirkning til at det i år ble brudd i jordbruksforhandlingene. Fagorganisasjonene
opplevde glennom Bondeopprøret stor misnøye blant sine medlemmer om at de giennom
tidligere forhandlinger ik-ke har klart å ha nok fokus på lønnsutviklingen i landbruket.
Samtidig var det så stor avstand mellom kravet og statens tilbud at Norges Bondelag og Norsk



bonde- og småbrukarlag mente de ikte så noen annen løsning enn å bryte forhandlingene
tved.

Bruddet førte naturligvis til aksjoner bade på lokalt og nasjonalt nivå. Vi i lokallagene innad i
Indre Østfold har vært opptatt av at vi i slike aksjoner ikke skal oppleves som for hissige og
«plagsomme» ovenfor våre medborgere, så vi valgte å opptre forsittig i aksjonene. Vi hadde

bannere på flere steder i Askim, kjørte i traktortog i Askim sentrum, samt at 25 traktorer fra
hele Indre Østfold var samlet til aksjon/frlminnspilling hos Thomas Riiser.

Hvert år arrangerer Norges Bondelag ulike kampanjer hvor lokallagene flr oppgaver som skal
synliggjøre landbruket. fuets kampa4je gikk ut på å etablere kontakt med en eller flere
bamehage(r) og følge en vekstsesong siunmen. Dessverre opplevde vi en oppblomstring av
smitte blant barn og uoge i perioden dette skulle utføres, og vi følte ikke at dette var forsvarlig
å giennomføre. Vi valgte derfor i stedet å ta opp tråden fta fioraret med rammer rundt om i
kommunen for å synliggiøre landbrukets viktige bidrag til å ivareta og opprettholde
kulturlandskapet.

Iru1 mot sommeren så man at stadig flere i befolkningen fikk vaksine mot coronaviruset,
smittetrenden vm synkende og det fø1tes trygt å gå i gang med planlegging av Bønder i By'n.
Den 25.september gikk et av tidenes mest vellykkete Bønder i By'n arrangement av stabelen.
Himmelen var skyfri, det var stort oppmøte fra start til slutt, og alle oppmøtte var glade for at

vi endelig kunne møtes på slik måte iglen.

2021viste seg å bli skremmende likt foråret med en uhyggelig pandemi som satte stopper for
det meste av aktiviteter. Nå ser det likevel ut til at vi nærmer oss en slags «norrnab> igien og
vi håper at vi giennom det kommende aret kan ta tilbake hverdagen og få giennomført de

møtene og al<tivitetene vi har savnet gjennom denne tiden.
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