God jul og godt nyttår!

Kjære alle medlemmer,
Vi har hatt et utfordrende år med pandemi og restriksjoner. Planlagte aktiviteter har måttet vike
for smittevernstiltak. Nå sist med avlyst julemøte. Jeg vil rose både medlemmer og styret for den
innsatsen som er blitt lagt ned i 2021. Og innsatsen har gitt resultater.
Med et samlet trykk har vi, med flere, klart å bremse nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord i
Sarpsborg. Dette er selve hovedgrunnlaget for landbruk. Arealet med dyrket mark i Sarpsborg er
ifølge SSB redusert med mer enn 7 prosent de siste 20 årene. Trenden måtte brytes, for å styrke
landbruket i Sarpsborg. Kampen er ikke over, men jeg er stolt av hva vi har fått til sammen.
Sarpsborg kommunes kartlegging av friluftsområder har medført at store deler eller hele
landbrukseiendommer er blitt båndlagt. Dette er inngripende i forhold til fremtidig drift av
eiendommene som skal utvikles i tråd med utviklingen i samfunnet. Styret har jobbet hardt for å få
til en ny registreringsprosess. Dette har vi lykkes med, og en ny prosess skal starte etter at
kommunens arealplan er vedtatt. I forkant må vi samle oss - Bondelaget, Småbrukerlaget,
skogeierforeninger og grunneierlag. Alle må med!
Lyssetting på landbrukseiendommer i Sarpsborg er et tema etter forslag fra Miljøpartiet. Vi er av
administrasjonen lovet at det vil komme forslag om unntak for landbrukseiendommer. Vi følger
denne saken nøye videre. Dette er en trussel mot bondens behov for plassbelysning, trygghet og
trivsel. For veksthusnæringen er det en direkte trussel for etablering og utvikling.
Det er forslag om forbud mot traktor på motorvei. Forslaget har vært på høring, og Sarpsborg
bondelag har levert innspill om at E6 er viktig for traktortransport over Glomma. Vi antar at det blir
etablert en ny forbindelse mellom Hafslund og byen. Vi vet også at det vil komme
vektbegrensning på den eksisterende Sarpsbrua. Hvis minste hastighet på motorveien blir økt må
vi krysse via Fredrikstad. Dette er selvfølgelig uholdbart. Vi samarbeider med næringsavdelingen i
Norges bondelag i denne saken.
Styrking av bondeinntekten er noe av det viktigste for Bondelaget. Da vi er selvstendig
næringsdrivende innebærer det store variasjoner i drift, investeringer, belåningsgrad osv. Hva som
påvirker lønnsomheten er forskjellig, men det er viktig at alle har noen grunnleggende felles
forutsetninger for lønnsomhetsberegninger. Norges bondelag jobber med å øke bondeinntekten,
og arbeider mot et skikkelig inntektsløft som starter allerede til våren. I den forbindelse skal
Sarpsborg Bondelag bidra spesielt i forhold til et godt studiearbeid med innspill til
jordbruksforhandlingene. Vi er allerede blitt bedt om å være i aksjonsberedskap til våren.
Styret har helt siden det politiske møtet på Folkvang arbeidet med tilrettelegging av
tilleggsnæringer. Ifølge SSB har 148 av 252 landbruksbedrifter i Sarpsborg en eller flere
tilleggsnæringer. Videre har 52 prosent av de 252 aktive landbruksvirksomhetene i sarpsborg en
arbeidsbelastning på inntil 0,4 årsverk. Samlet gir denne informasjonen styret en indikasjon på at

tilleggsnæringer er viktige. Dessverre er det slik at vi må kjempe i forhold til nåværende
kommunestyre og administrasjon, for at Sarpsborgs bønder skal få ta gårdens ressurser i bruk. Her
må det holdningsendringer til!
Utfordringer i 2022 ser ut til å bli økte priser på bl.a. gjødsel, for og energi. Dette skaper usikkerhet.
Konsumprisene øker i hele verden. Dette vil innebære høyere rente internasjonalt. Det er
sannsynlig at sentralbanken vil heve renten flere ganger i 2022. Dette medfører betydelige
kostnadsøkninger i landbruket. Vårens jordbruksoppgjør blir helt avgjørende!
Styret har lagt planer for både medlemskurs, og tema møter. Så snart koronarestriksjonene er
opphevet vil vi komme med mer informasjon om aktivitetene.
Med ønske om en riktig god jul, og et godt nytt år.
Julehilsen fra styret i Sarpsborg Bondelag ved leder Hans Solberg.
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