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Bondesangen 
Tekst: Jonas Dahl 

Melodi: Rett som ørnen stiger 

 
 

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord. 
Der er moderstyrken, først bak plogen gror. 

Samfunnslivet frem, bygd og by og hjem, 
Første bonden var hele livets far. 

 
 

Jord, du er vår moder – overalt ennu. 
Skifter livets goder, trofast bliver du. 
Ligger hvor du lå, bygder hvor vi gå, 
Årvisst enn i dag – Åndens underlag. 

 
 

Sterk som havets bølge, Norges bondestand. 
Sine fedre følge, tro mot Gud og land. 
Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå. 

Bølg fra støl til strand, om vårt fedreland. 
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Hilsen fra leder 

Nok ett år er godt og det er tid for noen refleksjoner fra året som har passert. For de fleste av oss har avlingene og 
resultatet blitt bra og mye bedre enn tørkeåret 2018. Det var kjærkomment med en sommer hvor en kunne snakke om 
noe annet enn været og mangel på nedbør. Med unntak av områdene lengst nord i fylket fikk vi gjort våronna før 
regnet satte inn midt i mai. Der ikke det var mulig å få til, gikk det langt ut i juni før en fikk sådd. Det viser hvor små 
marginene er og at vi virkelig driver en risikosport. Været er det som betyr aller mest for våre avlinger.  
 
Dette med været fører meg inn på et annet tema som har preget mye av året som har gått, - nemlig klimaendringene. 
Dette tema opptar store deler av oss. De aller fleste er enige om at det vi nå ser av endringer på klima er menneske-
skapte. Det er også stor enighet om at vi må gjøre noe for å snu eller bremse denne endringen. Norge har gjort avtaler 
med resten av verden om at vi skal gjøre tiltak som bedrer situasjonen.  
Landbruket slipper ikke unna i denne sammenheng. Vi skal ta ned klimaavtrykket med 5 mill. CO2-ekvivalenter innen 
2030. Dette er et mål vi i landbruket mener å klare uten å ta ned matproduksjon. Vi har til og med skrevet en avtale 
med Staten på hvordan vi skal greie dette. Likevel har vi kommet dårlig ut i denne debatten. Det har festa seg et 
inntrykk blant det norske folk at produksjon av rødt kjøtt er omtrent det verste en kan gjøre med tanke på klima-
avtrykket. Det begynte for flere år siden, og til og med vår statsminister gikk ut og sa at drøvtyggere var et stort 
problem. Det siste nå er at Klimakur 2030 sier noe av det samme. Den billigste formen for å bremse klimaendringene 
er å spise mindre rødt kjøtt. Jeg mener at vi i denne debatten har glemt å se hele næringskjeden. Produksjon av fôr til 
drøvtyggere binder mye karbon. Sjølve fotosyntesen er jo løsningen på å hindre CO2 lekkasje. Det er forskning som 
viser at metanutslippene vi får fra drøvtyggere nulles ut ved dyrking av gras, men det er stor usikkerhet og uenighet 
om dette. Landbruket er med andre ord en del av løsningen og ikke hovedproblemet. Selvfølgelig skal vi gjøre det vi 
kan for å dempe klimatrykket i vår sektor. Vi skal jobbe med bedre fôring, mindre bruk av diesel og stort sett bli mer 
klimasmarte i alt vi gjør. Men når det gjelder rødt kjøtt så er den viktigste oppfordringen:  
-Spis norsk, -spis sesong og -spis opp! 
 
Dyrevelferd er viktig, og noe vi bønder blir målt på. Legitimiteten for norsk landbruk er avhengig dyrevelferden er helt 
på topp. I sommer kom det en film om norsk svineproduksjon. Journalisten hadde gått «under cover» for å lage en film 
av hvordan norsk gris ble produsert. Det var de stygge tilfellene vi fikk se, og det var stygt. Ingen tvil om det. Det ble en 
vekker for mange, men de fleste skjønte nok at disse tilfellene var de ekstreme. Likevel er dette nok et tilfelle av at vi 
bønder blir sett etter i sømmene. Det er så viktig at vi har det slik på gården at vi kan ta imot besøk uansett når de 
kommer. For å snu det bilde som kom fram i denne dokumentaren, så vil vi jobbe med å vise fram landbruket slik det 
er i de fleste tilfeller. Vi jobber nå derfor med å se på løsninger på å lage noen besøksgårder rundt om i Akershus hvor 
vi kan tilby alt fra barnehager til politikere å komme på besøk for å se hvordan norsk landbruk drives. 
 
Landbruket har mange samfunnsoppdrag. I tillegg til det jeg har nevnt på klima og dyrevelferd så skal vi også ta vare på 
miljøet, og særlig vannmiljøet. Med en sånn vinter vi har nå så kan en bli frustrert med tanke på forurensing til vann. 
Sjøl der det er gjort gode tiltak forsvinner noe av jorda i vannet. Men uten tiltak ville det vært verre. Klimaendringene 
jobber nok mot oss på dette punktet. Likevel vil vårt omdømme svekkes hvis vi ikke er gode nok her. Og vi har noe å gå 
på. Vi kan bli flinkere til å sette inn tiltak å droppe plogen på høsten. Vi bør derimot bli bedre kompensert for 
innsatsen. Vi spiller igjen inn at potten til RMP må bli bedre. 
 
Vi er nå i en situasjon der vi må ta ned noe produksjon av mjølk for å kompensere for bortfallet av eksportstøtte til 
Jarlsbergost. Landbruket klarte å få til en avtale med staten og 200 mill. kroner ble lagt på bordet. Ordningen betyr at 
det skal tas ned prosentvis likt i alle deler av landet. Og det er bra. Vi trenger å beholde storparten av mjølka vi har. I 
vår befolkede del av landet så er det viktig at folk ser husdyrproduksjon og ikke bare planteproduksjon. Dessuten har vi 
en del arealer som egner seg bare til gras. Det er viktig å få fram i disse dager hvor en igjen er veldig opptatt av 
kanaliseringspolitikken. 
 
Jeg vil benytte anledningen til å takke våre folk på kontoret. De gjør en enorm innsats og gjør vårt arbeid som tillits-
valgte lettere. Anders har valgt å slutte hos oss, men heldigvis har han tatt på seg verv i Bondelaget. Han er nå leder i 
kornutvalget i Norges Bondelag.  Jeg vil også takke alle dere tillitsvalgte i lokallag og i fylkeslaget. Uten deres gode 
innsats hadde det vært tungt og vært leder i Akershus bondelag! 
 
Med hilsen Sigurd 
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Leder: Sigurd Enger  
Adr.: Moe, 1960 LØKEN 
Tlf: 959 26 727 
E-post: sigurd@gardsbutikk.no 

Nestleder: Eli Berven 
Adr.: Holterveien 34, 2034 HOLTER 
Tlf: 918 29 063 
E-post: eli.berven@nortura.no 

 
 

 

Styremedlem:  
Ann- Kristin Knudsen  
Adr.: Erikstadveien 321, 1555 SON  
Tlf: 412 47 440 
E-post: annkknud@gmail.com 
 

Styremedlem:  
Svein Bjerke 
Adr: Furumoveien 29, 1435 ÅS 
Tlf: 918 89 383 
E-post: sve-bje@frisurf.no  

Styremedlem:  
Helge Olaf Aas 
Adr: Åsleia 181, 2080 EIDSVOLL 
Tlf: 918 19 067 
E-post: olaf-aa@online.no 

 

ABU-representant: Maja Aas 
Adr.: Kjerkevegen 372, 2040 Kløfta 
Tlf: 473 57 281 
E-post: majaaas96@gmail.com 
  

ABK-representant:  
Marit H. Lund 
Adr.: Irisveien 9, 0870 Oslo 
Tlf.: 928 90 372 
E-post: m.h.lund@online.no  

1. vara:  
Terje Gulbrand Romsaas 
Adr.: Sulerud Gård, Asakvn. 338,  
1923 Sørum 
Tlf.: 908 80 089 
E-post: terje@sulerudgard.no  

2. vara: Kjell Johansen 
Adr.: Bjastadveien 2,  
1408 Kråkstad 
Tlf.: 909 19 334 
E-post: kjellbjastad@hotmail.com 
  

3. vara  
Kari-Anne Svennebye Aanerud 
Adr.: Blakervegen 527, 1925 
Blaker 
Tlf.: 902 07 464 
E-post: kari-anne@husebygard.no  

 

mailto:sigurd@gardsbutikk.no
mailto:eli.berven@nortura.no
mailto:annkknud@gmail.com
mailto:sve-bje@frisurf.no
mailto:olaf-aa@online.no
mailto:majaaas96@gmail.com
mailto:terje@sulerudgard.no
mailto:kjellbjastad@hotmail.com
mailto:kari-anne@husebygard.no
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REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2019-20 

 
1. Regionansvarlig 

Øvre Romerike  Helge Olaf Aas 

Nedre Romerike     Eli Berven 

Follo og Vest    Ann-Kristin Knudsen 

2. Fagansvar innen styret 

Miljø / klima    Sigurd Enger 

Korn    Ann-Kristin Knudsen 

Husdyr    Eli Berven 

Rovdyr    Helge Olaf Aas 

Grønt    Terje G Romsaas 

Jordvern   Svein Bjerke 

HMS    Ann-Kristin Knudsen 

Kompetanse   Ann-Kristin Knudsen og Eli Berven 

Åpen gård   Svein Bjerke 

Inn på tunet   Ann-Kristin Knudsen    

Næringsutvikling/ lokal mat Eli Berven 

Økologisk landbruk   Terje G Romsaas 

 

3. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Eli Berven. Vara: Ann-Kristin Knudsen  

4. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:  

Ann-Kristin Knudsen og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

5. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje G Romsaas. Vara: Svein Bjerke 

6. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:  

Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.  

7. Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 

Sigurd Enger. Vara: Eli Berven 

8. Beredskapsansvarlige Fylkesleder og org. sjef 

9. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Eli Berven, vara: Terje G Romsaas  
10. Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst: Fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef  

11. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Ann-Kristin Knudsen (leder), Sigurd Enger og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 

12. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Terje G Romsaas, Morten Tømte og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Kristin Bue 

13. Regional Matkultur Oslofjord (Avviklet i 2019, Akershus Bondelag var støttemedlem): Eli Berven 

14. Fylkesmannen i Oslo og Akershus; 

RMP arbeidsgruppe: Sigurd Enger + adm., vara: Stig Vormeland 

RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm., vara: 

Representant til partnerskapet: Fylkesleder og nestleder, og fagansvarlig ved behov.  

15. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Svein Bjerke   

16. Styret Studieforbundet Næring og Samfunn (medlemskap avviklet i 2019): Administrasjonen 
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17. Vannområdeprosjektene 

(Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)  

MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget) 

Styringsgruppen: Svein Bjerke, vara Øyvind Kjølberg 

Temagruppe landbruk: Svein Bjerke og Ole Karlsrud. 

Leiravassdraget 

Styringsgruppen: Eli Berven. Vara: Sigurd Enger 

Temagruppe landbruk: Einar Korvald 

Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA) 

Styringsgruppen: Tom Wetlesen. 

Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Kjell Johansen. 

Haldenvassdraget 

Styringsgruppe: Sigurd Enger. Vara: Stig Vormeland  

Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 

Vannområde Øyeren 

Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø  

Mjøsa-prosjektet 

Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer også Akershus    

Hurdalsvassdraget / Vorma 

Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug  

18. Representant i Markarådet: Ann-Kristin Knudsen, vara: Eli Berven 

19. Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas 
20. Planleggingsgruppen for Nyskapingskonferansen: Helge Olaf Aas 
21. ØQ (Foregangsfylket for bærekraftig og økologisk meny i storhusholdninger): Terje G Romsaas 
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2019 

 

Organisasjonen 
Akershus Bondelag avholdt 20. mars 2019 for første gang sitt årsmøte på Nesodden.  
Styret ble gjenvalgt, og har bestått av styreleder Sigurd Enger, nestleder Eli Berven, styremedlemmene Ann-
Kristin Knudsen, Helge Olaf Aas og Svein Bjerke, 1. vara Terje Gulbrand Romsaas, Marit Lund (Akershus 
Bygdekvinnelag) og Maja Aas (Akershus Bygdeungdomslag). I tillegg har 2. vara Kjell Johansen og 3. vara Kari-
Anne Svennebye Aanerud møtt på enkelte møter. Styret har avholdt 10 møter der 86 saker er behandlet – i 
tillegg til orienterings- og referatsaker.  
Videre er det avholdt ett felles styremøte for bondelagene i Viken (Akershus, Østfold og Buskerud). 
 
Det er avgitt innspill/uttalelser i bl.a. følgende saker: 

• Innspill til jordbruksforhandlingene 

• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag 

• innspill konsesjonsgrenser gris 

• Innspill til felles arbeid med dyrevelferd 

• Innspill vedr. nedskalering av melkeproduksjonen 

• RMP og miljøkrav i Akershus 
Akershus fremmet også Anders Klaseie, Eidsvoll, som kandidat til det ledige 
ledervervet i Kornutvalget – og han ble oppnevnt av styret til ny leder!  
 
Årsmøtet i Akershus Bondelag 20. mars på Nesodden fattet 
vedtak om at de ikke ønsket at fylkeslaget skulle slå seg sammen 
til Viken Bondelag.  
Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok imidlertid 6. juni at dagens 
fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, og at 
sammenslåing skal være fullført innen 1. april 2022.  
For Akershus Bondelag betyr det at vi innen nevnte dato blir en 
del av Viken Bondelag, så sant Viken består i 2022. 
 
På årsmøtet ble prisen for «Årets lokallag 2018» tildelt Vestby 
Landbrukslag. Lokallaget feiret også sitt 125-års-jubileum i 2018. 
«Stå på-prisen» for 2018 ble tildelt tidl. Landbruksdirektør hos 
fylkesmannen i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen. 
Årets vervevinnere 2018 var ULLENSAKER BONDELAG og 
HURDAL LANDBRUKSLAG. 
 
Regionmøtene ble avholdt i slutten av januar, og lokallagene 
jobbet bl.a. med en idédugnad for aktiviteter inn mot lokalvalget 
i september2019. 
 
Organisasjonskurs over to kvelder ble også avholdt i januar, med 
Brita Skallerud som interessant og dyktig kursholder. 
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Årets ledermøte ble gjennomført som en studietur til Nederland der 
klimatiltak var tema.  
 
2019 var et aktivt år for Åpen Gård-arrangementer. 7 lokallag 
arrangerte egne dager, eller deltok på bygdedager med aktiviteter – 
alle godt besøkt. 
 
Akershus Bondelag fikk en liten medlemsnedgang i 2019, og hadde 
ved utgangen av året 5227 medlemmer – ned fra 5350 året før. 
Nedgangen er i det store og hele frafall av personlige medlemmer, 
mens tallet på aktive bønder som er medlemmer holder seg nesten 
stabilt. 
Verveaktiviteter blir derfor viktige fremover. Akershus Bondelag 
inviterte lokallagene til vervedugnader i november, men det var noe 
laber interesse for å delta.  
 
 
Næringspolitisk arbeid 

Akershus Bondelag sine innspill til jordbruksforhandlingene var som 
tidligere år basert på innspill fra lokallagene, fra dialogmøte med landbruksorganisasjonene og fra våre felles 
fagutvalg med Østfold. 
 
Det ble 16. mai enighet med staten om jordbruksavtale for 2020 med en ramme på 1.240 mill. kroner. 
Det ble forhandla fram en avtale som gir kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper, for første 
gang siden oppgjøret i 2013. Hovedpunkt i avtalen er: 

• Kronemessig høyere inntektsutvikling enn andre grupper 

• Innovasjons- og vekstprogram på frukt og grønt 

• Skattelette gjennom økt jordbruksfradrag 

• Styrker ordninger til fordel for små og mellomstore bruk  

• Stimulerer til mer beiting i utmarka 

• Målprisen på matkorn øker med 14 øre/kg (opp fra 12 øre/kg i statens tilbud). 

• Målprisen på fôrkorn øker med 12 øre/kg. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte rett over sommeren ut forslag til ny forskrift om regionale miljøkrav, 
som ble sendt på høring i lokallagene. Flere nye vassdrag/områder vil få miljøkrav, bl.a. Rømua og Nitelva. 
Det er videre forslått utvidelse av områder i bl.a. Ski, Oppegård, Ås Vestby og Sørum.  
 
Det er to sett med miljøkrav som foreslås. Områder som får de strengeste kravene (krav 1-5) får i praksis 
pløyeforbud i erosjonsklasse 3 og 4. I områder med krav 1-4 vil jordarbeiding om høsten være tillatt, men 
man skal bl.a. ta hensyn til dråg og buffersoner mot vassdrag. 
 
Klimaavtale. Bondeorganisasjonene og regjeringa signerte 21. juni en intensjonsavtale om reduksjon av 
klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Landbruket forplikter seg til å redusere jordbrukets samla 
klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekv. fra 2021-2030. 
 
Reduksjon av melkeproduksjonen. Fra 1. juli 2020 faller støtten til eksport av Jarlsbergost bort, og 100 
millioner liter melk, tilsvarende sju prosent av den melka som produseres i Norge, blir overflødig. Det ble 17. 
oktober enighet mellom Norges Bondelag og regjeringa om hvordan melkemengden i Norge skal reduseres. 
Staten blir med på et «spleiselag» der til sammen 40 millioner liter melk skal kjøpes ut på landsbasis. I 
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Akershus forutsettes 750.000 liter utkjøpt, og ytterligere 1 million liter må reduseres gjennom bruk av 
forholdstall. 
Fakta om melkeproduksjon i Akershus (2018):  
117 foretak som med 4028 melkekyr produserer omtrent 29 mill. liter melk. 
 
 
Akershus på bondetinget 
I debatten om ny fylkesstruktur i Bondelaget, viste fylkesleder 
Sigurd Enger til et klart årsmøtevedtak i Akershus Bondelag mot 
sammenslåing til Viken Bondelag. Som oppfølging av dette 
vedtaket fremmet fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og 
Fjordane et felles forslag om at sammenslåing må være basert på 
frivillighet.  
Men forslaget falt med klar margin, og dermed må alle fylkeslag 
tilpasse seg ny fylkesstruktur innen 1. april 2022. 
Fylkeslagene i Østfold, Akershus og Sogn og Fjordane fremmet 
også et felles forslag om fylkeslagenes ressurser. Forslaget ble vedtatt: 

"Fylkeslagene sin rolle er avgjørende for at Norges Bondelag skal fungere som en treleddet 
organisasjon med aktive lokallag. Det er derfor avgjørende at Norges Bondelag opprettholder 
fylkeslagas samlede ressurser, minst på dagens nivå".  

 
En aktiv delegasjon fra Akershus på årsmøtet i Bondelaget 5.-6. juni tok bl.a. opp følgende: 

• Svein Bjerke tok opp aktuelle saker knyttet til jordvern, og ba Norges Bondelag om støtte til å få 
avklart juridiske forhold rundt opprettelse av jordfond. 

• Lars Halvor Stokstad Oserud tok bl.a. opp vi må øke norskandelen i dyrefôret - og at det er fullt mulig. 

• Sigurd Enger, som leder av miljø- og kvalitetsutvalget i Bondelaget tok opp en rekke tema, bl.a. at vi 
må synliggjøre de oppgaver vi løser på vegne av storsamfunnet. Også klimaspørsmålet omtalte han, 
og var tydelig på skillet mellom fossilt karbon og biologisk karbon. 

Delegatene var også med i mange replikkordskifter, fra støtte til agronomutdanningen, bekymring for 
endringer i melkesektoren, naturlig beitemark på Østlandet og til bekymring for fravær av strukturelementer 
i korn. 
 
Rovdyr 
I desember 2018 overprøvde regjeringen rovviltnemndenes vedtak om å 
ta ut tre ulveflokker i ulvesona.  Dette førte til kraftige reaksjoner, og 8. 
januar samlet flere tusen deltagere seg til rovdyrpolitisk fakkeltog for å 
protestere mot at regjeringen ikke respekterer Stortingets bestandsmål.  
 
Villsvin 
Villsvin er en uønsket art i norsk fauna. Men med en villsvinbestand ute 
av kontroll i Sverige, har vi også i Østfold, Akershus og sørlige Hedmark tydelig merket at villsvin etablerer 
seg i grensetraktene. Dette er bekymringsfullt, for villsvin kan bringe smitte av f.eks. afrikansk svinepest inn i 
landet som igjen kan smitte til svinebesetninger. I tillegg roter og ødelegger villsvin åker og eng.  
Miljødirektoratet og Mattilsynet la torsdag 14. november fram en handlingsplan mot villsvin. 
Handlingsplanen har som hovedmål at det skal være minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst 
mulig område, men planen legger imidlertid ikke opp til bruk av statlige jegere for å redusere bestanden av 
villsvin. Planen forutsetter i stedet at grunneierne i samarbeid med lokale jegere sørger for at 
villsvinbestanden blir redusert og holdt under kontroll. 
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Klimautfordringer for landbruket 
Gjennom året 2019 ble ved utallige anledninger - i leserinnlegg, debatter, artikler og i rapporter - redusert 
kjøttforbruk utpekt som klimatiltak nr. 1. For landbruket er ensidig fokus på klimaeffekten av rødt kjøtt en 
utfordring. Redusert kjøttforbruk fremstilles som en enkel måte å redusere klimagassutslippene på, men tar i 
for liten grad inn over seg de positive effektene av husdyrhold, som kulturlandskapspleie, sysselsetting, 
verdiskapning gjennom ringvirkningene av landbruk over hele landet, opptak av CO2 ved fotosyntese, osv. 
Den nylig fremlagte Klimakur2030 inneholder en rekke forslag for alle sektorer. Men denne rapporten 
inneholder kun forslag, og er ikke vedtatt politikk i Storting og regjering.  
Landbruket har derimot inngått en klimaavtale med myndighetene, og det er den landbruket skal måles 
etter. For lokallagene og fylkesstyret/kontoret i Akershus Bondelag blir arbeidet med kommunenes klima- og 
energiplaner viktig. Dette arbeidet har startet i flere kommuner, og følges opp tett. 
 

Stormøte korn 
Mange fant veien til Askim kulturhus 7. mars, hvor de bl.a. 
fikk høre innlegg fra Landbruks- og matminister Olaug 
Bollestad og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 
 
Fylkeslederne Sigurd Enger og Svend Arild Uvaag innledet 
med en presentasjon av landbruket i Østfold og Akershus. Til 
tross for iherdig innsats fra Sigurd må vi i Akershus erkjenne 
at Østfold er det største kornfylket i areal og avling. Neste år 
har vi ikke engang den største kornkommunen, da blir Nes 
forbigått av Indre Østfold. 
 
Bollestad og Bartnes var begge utfordret til å snakke om korn og selvforsyning med ny regjering og ny 
landbruksminister. Bollestad har røttene sine i landbruket, og fremhevet viktigheten av det norske 
familiejordbruket. Det må være plass til de små og mellomstore brukene, men også noen store. Det skal 
lønne seg å være bonde, og Bollestad ønsker seg mer forskning for å øke andelen norsk korn og protein i 
kraftfôret. 
 

Kornprogrammet 
Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i Akershus i 
2014. Bakgrunnen var at man hadde sett en dårlig utvikling i kornavling, areal og økonomi i mange år. Det 
ble bestemt at det skulle opprettes et treårig kornprogram og at Akershus Bondelag skulle administrere 
prosjektet. Anders Klaseie, rådgiver i Akershus Bondelag, er administrativ prosjektleder og har ledet arbeidet 
til prosjektmedarbeiderne og vært sekretær for styrings- og prosjektgruppa. Sigurd Enger, leder i Akershus 
Bondelag, er prosjektleder. Prosjektet har husholdert utmerket med de bevilgede midler, og det i 
utgangspunktet 3-årige prosjektet har holdt det gående ut 2019 på den opprinnelige bevilgningen.  
 
Siden det fra 2020 blir et felles Viken fylke og det blir noen endringer for hvordan midler som finansierer 
kornprogrammet organiseres, arbeides det med en søknad søke om å få drifte et nytt kornprogram for hele 
Viken etter samme mal som prosjektet fra 2014-2019.   
 
Den politiske situasjonen og aktiviteter inn mot lokalvalget 2019 
KrF gjennomførte høsten 2018 en intern prosess for å klarlegge om partiet skulle samarbeide mot 
venstresiden eller mot regjeringssiden. Resultatet ble at KrF valgte å gå inn i forhandlinger om regjerings-
deltagelse med Høyre, FrP og Venstre. I midten av januar 2019 ble det klart at KrF ville gå inn i regjeringen, 
og en ny plattform for en flertallsregjering ble utformet («Granavoll-plattformen»). I plattformen sikres 
mange viktige landbrukspolitiske hovedgrep, men situasjonen i Stortinget og manøvreringsrommet der vil bli 
vesentlig endret. 
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Akershus Bondelag har inn mot lokalvalget bl.a. gjennomført følgende 
aktiviteter:  
25/3 hadde vi besøk av Høyres landbrukspolitiske nettverk som ble 
tatt med på en rundtur på Romerike. 
28/8 arrangerte vi – koordinert med fylkeslagene i Buskerud og 
Østfold, en fagtur med fokus på melk i Akershus/Oslo. 
Fylkestingskandidater til Viken fylkesting ble invitert til et besøk på 
Tine sitt anlegg på Kalbakken og på Smedstad Gård i Gjerdrum som 
driver med kjøtt- og melkeproduksjon i tillegg til utleie av lokaler for 
møter, kurs og selskaper. 
 
Regionprosessen 

Regionreformen innebærer at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til Viken fylke fra 
1.1.2020. Nytt fylkesmannsembetene for Oslo og Viken trådte i kraft 1.1.2019.   
Som nevnt tidligere i denne meldingen, vedtok årsmøtet i Akershus Bondelag 20. mars at de ikke ønsket at 
fylkeslaget skulle slå seg sammen til Viken Bondelag. Men årsmøtet i Norges Bondelag vedtok imidlertid 6. 
juni at dagens fylkeslag skal tilpasse seg den nye fylkesstrukturen, og at sammenslåing skal være fullført 
innen 1. april 2022. For Akershus Bondelag betyr det at vi innen nevnte dato blir en del av Viken Bondelag, så 
sant Viken består i 2022.  
Disse prosessene har allerede ført til en god del møter, kontakt og 
fellesaktiviteter med fylkesbondelagene i Østfold og Buskerud – bl.a. 
felles AU-møter og felles styremøte 5. november 2019. 
Fylkeskontorene har også innledet et tettere samarbeid, bl.a. fordi 
koordinering av kontakten med det nye Viken fylkesting er nødvendig 
– og fordi generalsekretæren i Bondelaget har bedt Fylkeskontorene 
om å lage en prosjektplan frem mot eventuell sammenslåing. Men 
ingen tiltak så langt har irreversibel karakter. Blir Viken vedtatt 
oppløst, kan vi beholde nåværende fylkesbondelag. 
 
Areal- og jordvernarbeid  
I 2019 sluttbehandlet de fleste kommunene sine kommuneplaner. De fleste kommunene tar nå større 
hensyn til matjorda, men det er fortsatt noen pressområder som er utsatt. Fylkesmannen har stort sett vært 
på «vår» side og fremmet innsigelser. Flere planer ligger nå i departementet for endelig behandling. Selv om 
det nå er en liten pause i rullering av kommuneplanene er det all grunn til å følge med fortsatt. Den nye 
storkommunen Lillestrøm skal slå sammen sine planer, og det kan få konsekvenser for arealbruken. Det 
forventes at Viken Fylkeskommune vil starte med rullering av areal- og transportplanen, noe som vil kunne 
legge nye føringer for arealbruk og jordvern. 
Det er flere store infrastruktur-prosjekter som må følges opp. Konseptvalgutredning for ny vei mellom Nedre 
Glomma og Lillestrøm/Gardermoen er avsluttet, og ligger ute på høring. Det er intens lobbyvirksomhet for 
høyhastighetstog via Bjørkelangen. Dette er to eksempler på prosjekter som kan få stor betydning for dyrka 
og dyrkbar mark. 
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Priser 
«Bondens marked Oslo» vant Bedriftsutviklingsprisen 2019 for 
landbruk i Oslo!  
Bondens marked Oslo har gjennom 15 år bidratt til matmangfold og 
gode matopplevelser for Oslos befolkning. Markedene har skapt en 
møteplass mellom forbruker og bonde med mat og matkultur i 
sentrum.  
 

«Bringebærlandet» (Åse-
Marit Thorbjørnsrud og 
Roy Andersen) fikk Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Akershus 
for 2019.  
Bringebærlandet på Østre Torp i Drøbak, er de første bringebær-
produsentene som lager vin av bringebær i Norge. To av årets 
viner, isvin og musserende, kan skilte med å være de første av sitt 
slag i verden, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding. 
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REGNSKAP 2019  

 

 
 
 

 

  

Resultatregnskap 2019

 Navn  Regnskap 2019  Budsjett 2019 - 

kjernevirksomheten 

 Regnskap 2018 

Salgsinntekter -775 340,00                 -45 000,00 -419 522,00         

Andre inntekter -2 021 209,72              -1 470 000,00 -2 394 427,33     

 Sum inntekter -2 796 549,72 -1 515 000,00 -2 813 949,33

Lønnskostnader 840 786,01                   824 000,00 759 521,96          

 Driftskostnader                2 103 890,26 726 000,00        2 051 345,35 

 Sum kostnader 2 944 676,27 1 550 000,00 2 810 867,31

 Driftsresultat -148 126,55 -35 000,00 3 082,02

 Finansresultat                      37 762,10 35 000,00             34 945,72 

 Resultat -110 364,45 0,00 38 027,74

Balanse 31.12.2019

Eiendeler Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring 839 212                        Egenkapital 1.1.2019 1 549 576            

Bank bundet - BSF midler 320 968                        Årets resultat -110 364              

Sum Bank/Fond 1 160 180                     Egenkapital 31.12.2019 1 439 212            

Fordring kornprosjekt 600 000                        Avsatt BSF midler 320 968               

Sum Fordring 600 000                        Sum Gjeld 320 968               

  

Sum Eiendeler 1 760 180                     Sum Gjeld og egenkapital 1 760 180            
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS 

Korn og miljøutvalget 

Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen innehas av 
Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i 2019. Utvalget er prosjektgruppe i Korn-
programmet, dermed blir det meste av møteaktiviteten i utvalget kanalisert inn der. Hovedtema på korn- og 
miljøutvalgsmøtene har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet om korn, oppfølging 
av RMP og vannområdearbeid.  
Korn- og miljøutvalget har bestått av Ann Kristin Knudsen (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) (ØB), 
Ole-Kristian Bergerud (ØB), Per Kristian Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Øivind Kjølberg (AB) og Svein Bjerke 
(vara, AB). 

Felles grøntutvalg   

Akershus Bondelag har felles fagutvalg med Østfold Bondelag på fagområdene grønnsaker, potet, frukt og 
bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grøntutvalget har avholdt to utvalgsmøter i 2019.  
Saker som har vært jobbet med og gitt innspill på er: 

• Regelverk og gebyr i forbindelse med oppholdstillatelse sesongarbeidere 

• Regelverk for godkjenning av plantevern, og manglende tilgjengelige godkjente preparater i enkelte 
kulturer, spesielt potet. 

• Nytt regelverk for Regionalt miljøprogram Oslo og Viken 

• Jordbruksforhandlingene 2019 – saker som gjelder grøntproduksjon 
 
I tillegg har utvalget stått som arrangør i samarbeid med NLR Øst av fagmøtet «Verdiskaping, investeringer 
og vekst innenfor grønnsaker, frukt og bær». Temaene «trender og innovasjon på tallerken», orientering om 
arbeidet i det nasjonale vekst og innovasjonsprogrammet, tjenestetilbudet til Innovasjon Norge, langsiktig 
investering i jordliv, ulike erfaringer med ny teknologi i landbruket var noe av det som engasjerte de 
grøntprodusentene som deltok. 
Møtet ble også utvidet med en sesjon om informasjon om godkjenningsregimet for plantevern i Norge, og 
utfordringer knyttet til tilgang på godkjente midler. 
Utvalget har i 2019 bestått av Henning Lyche Røed (leder) (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Hans Solberg 
(ØB), Morten Tømte (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Stina Aarsland (ØB) og Berit Ullestad (ØB). I tillegg til Ole 
Henrik Aakeberg (ØB) og Kristin Bue Jahn (AB) som vararepresentanter. 
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FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER 

Årsmelding Utmarksavdelingen 2019 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble 
etablert i 1989. I styret for 2019 satt: 
Svend-Arild Uvaag (leder) Østfold bondelag  
Ole Haugen (nestleder) Akershus grunneierlag  
Sigurd Enger (styremedlem) Akershus Bondelag  
Tore Haugerud (styremedlem) Østfold utmarkslag  
Ann-Berit J. Kværner (styremedlem) Glommen Skog SA  
Hallvard Brevig (styremedlem) Viken Skog SA  
 
Gjennom 2019 har det spesielt vært jobbet med en ny organisasjonsmodell for Utmarksavdelingen. Etter 
innstramminger i Hvitvaskingsloven og Enhetsregisterloven kunne ikke lenger Utmarksavdelingen formelt sett 
være en del av Glommen Skog SA. Tre ulike alternative organiseringsformer ble vurdert. Styret vedtok til sist å 
etablere et eget selskap som skal videreføre Utmarksavdelingens aktiviteter, og den 12. desember 2019 stiftet 
Norges Bondelag, Viken Skog SA og Glommen-Mjøsen Skog SA «Utmarksforvaltningen AS (UFAS)».  
Det nye selskapet skal tilby kompetanse og tjenester innen utmarks-, areal- og ressursforvaltning og ha 
kontoradresse på Ørje i samme lokaler som Utmarksavdelingen har sittet.  
 
Vi har i tillegg i 2019 skiftet ut staben, med alt det innebærer av å skulle sette seg inn i nye saksområder, skaffe 
kontakter og bli kjent.  
Utmarksavdelingen har gjennom året hatt varierte oppdrag innen viltforvaltning, artsmangfold, fiske og kreps og 
verdiskapning basert på utmarksressursene. Villsvin og kreps har likevel vært dominerende arbeidsfelt med særlig 
mange oppdrag innen kartlegging av edelkrepsbestanden og med store prosjekter med mål om kontroll av 
villsvinbestanden.  
 
Vedrørende edelkreps, vant Utmarksavdelingen fire anbud i Nitelva, Vannområdet Leira-Nitelva, Hobølvassdraget 
og Aurskog-Høland. Vi har vært underleverandør til NINA i forbindelse med Nasjonalt overvåkingsprogram for 
edelkreps og vi fikk innvilget to søknader hos Fylkesmannen i Oslo og Viken til krepsearbeid i Rakkestadelva og 
Rødenessjøen. 
 
Forventningene til arbeidet med villsvin har vært store og i juli kom prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for 
kontroll av villsvin» i gang. Prosjektet ledes av Norskog og har med Norges Bondelag, Glommen Skog SA og 
Utmarksavdelingen som partnere. Prosjektet skal bidra til å realisere den nasjonale Handlingsplan mot villsvin 
2020-2024 som kom i november. Grunneiere gis mulighet til å ta nødvendige grep for å organisere seg, slik at det 
kan drives målrettet jakt for å holde antall villsvin i Norge nede og hindre videre utbredelse.  
 
Utmarksavdelingen var også medarrangør for første nasjonale konferansen for gås og gåseforvaltning arrangert i 
Skogn i Trøndelag i mai. 
 
Utmarksavdelingen er en lokal kompetanseintensiv virksomhet med røtter i grunneierorganisering og 
grunneierperspektiv. Vår kunnskap om lokale forhold skal vi dyrke videre sammen med kompetanse innen 
utmarks- og ressursforvaltning, slik at vi blir en foretrukket samarbeidspartner også framover. Det blir viktig å 
legge en langsiktig strategi for det nye selskapet som sikrer videre drift og utvikling. 
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Årsmelding Akershus Bygdeungdomslag 2019 

Akershus Bygdeungdomslags 80. årsmøte ble holdt av Kråkstad/Ski 
BU 23. februar. I begynnelsen av arbeidsåret dro ni av fylkesstyre-
medlemmene på vårkurs til Jevnaker for å lære mer om styrearbeid 
og våre verv. Her fikk vi god opplæring, og ble bedre kjent med 
hverandre og andre styremedlemmer fra andre fylkeslag. I løpet av 
mars hadde fylkesstyret satt ned hver sin nemnd som skulle hjelpe 
til med arbeidet i løpet av året. 5.–7. april var 23 ABU-ere med på nemndshelg for å planlegge det 
kommende arbeidsåret. Mye gode planer ble lagt her! 
 
24. april ble det avholdt lokallagssamling på Grønt fagsenter. Tema for samlingen var workshop med 
politisk plattform. NBU ønsket innspill til den politiske plattformen som skulle vedtas på årsmøte i juli, og 
hadde forberedt ulike spørsmål lokallagene var med på å besvare. Det ble i tillegg utdelt ryddepakker til 
ryddeuka i mai.  
 
27. april arrangerte Frogn- og Nesodden BU et fint vårarrangement med stor tevlingsdeltakelse. Mange 
lokallag deltok på strandryddedagen 4. mai. Vi prøvde å ta opp igjen suksessen fra tidligere år med å 
arrangere Plankeloppet opp Karl Johan som en del av lokallagsstafetten. Dessverre var det litt liten 
oppslutning om dette, så arrangementet ble avlyst. Nannestad arrangerte fylkesuttak i motorsag til NBUs 
Høstarrangement 1. juni.  
 
14.-16. juni arrangerte Aurskog-Høland BU et skikkelig godt sommerstevne! Med over 60 oppmøtte på 
dugnad i forkant, ble det en flott helg som var godt organisert med tevlinger, mat, vakter og fest. Sola 
kom også fram som bestilt da de over 250 stevnedeltakerne rullet inn på stevneplassen. Dette var en 
svært vellykket helg! Under sommerstevnet arrangerte Nittedal/Hakadal BU Stihl-cupen. Det begynte å 
nærme seg sommerens absolutte høydepunkt: Landsstevnet. Forberedelsene til NBUs årsmøte startet 
med et møte 3. juli for alle delegatene som skulle delta fra Akershus. To dager før Landsstevnet begynte i 
Hof, Vestfold, dro årsmøtedelegatene og 16 leirbyggere i forveien for å være med på årsmøtet i NBU, 
samt å bygge opp Akershusleiren før resten av gjengen kom. Under årsmøtet var Akershusingene aktive 
på talerstolen. Akershus BU vant også NBU-klubba for det beste fylkeslaget det siste året. Dette var veldig 
stas! Årets tema i Akershus-leiren var «Oktoberfest» som en oppvarming til NBUs Høstarrangement. Det 
ble en vellykka fest på onsdag med over 200 på «Oktoberfest». I løpet av stevneuka var Akershus i år igjen 
det største fylkeslaget med 386 deltakere  - det er skikkelig moro! Det var mange aktive tevlere som 
resulterte i morsomme premieutdelinger med Akershus på pallen hver dag.  
 
Det begynte å nærme seg høst, og lokallagene var i full gang med planlegging av årsmøter. 14 lokallag 
avholdt gode årsmøter, og mange nye fikk prøve seg med styreverv. Fylkesstyret arrangerte 
kursholderkurs for fylkesstyrene i Akershus, Østfold og Hedmark der vi lærte mye nyttig fram mot 
høstkursene vi snart skulle holde. Datoen viste 13. september, og det var tid for Høstkurs på Sanner Hotell 
på Gran, Hadeland. Hele 85 tillitsvalgte fra Akershus hadde tatt turen for å lære mer om hvordan det er å 
sitte i et styre, hva BU er og å bli kjent med andre lokallagsstyrer.  
 
Ås BU arrangerte ABUs høstarrangement 21. september. Det var et flott arrangement med mange nye og 
erfarne tevlere. 4.-6. oktober var Akershus vertskap for NBUs Høstarrangement som fant sted på Frogner 
i Sørum. I forkant av helga, var det mange Akershusinger som var med og jobba timevis med dugnad for 
at deltakerne skulle komme til et plettfritt arrangement. Hele 143 ABU-ere var med på 
Høstarrangementet og mange av dem hjalp til som vakter, med dugnad, matlaging, tevling, aktiviteter og 
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ikke minst gode festdeltakere. ABU hadde under Høstarrangementet ansvar for bygdedagen som ble 
arrangert på lørdagen. Vi vil rette en stor takk til hovedkomiteen som har jobbet lenge og godt for å vise 
fram Akershus BU fra sin beste side. Fylkesstyret arrangerte en skalkefest for alle som var med på å jobbe 
dugnad i januar.  
 
21. oktober arrangerte vi leder- og nestledersamling på Skedsmokorset. Her var fokus aksjonsuka, verving 
av medlemmer og status i lokallaga. Det ble en fin samling med gode diskusjoner. I løpet av høsten har 
også Landsstevnefondet blitt tømt, noe som tyder på mye god aktivitet i lokallaga.  
 
I tillegg til dette har vi også deltatt på to representantskap i NBU, nemndshelg med NBU og jobbet dugnad 
på Fellekjøpets messe i Lillestrøm. 

 

Oppsummering av 2019 fra Akershus Bygdekvinnelag  

 
Ved starten av 2019 hadde Akershus Bygdekvinnelag (ABK) 22 lokallag 
med ca 1095 medlemmer. Det var stor glede da Oslo Bygdekvinnelag ble 
stifta på nytt 11.november, og antall lokallag økte til 23. Det nye laget 
fikk 21 medlemmer ved oppstart. Akershus ble vervevinner i Norges 
Bygdekvinnelag (NBK) med 119 nye medlemmer. Fylkeslaget 19 direkte støttemedlemmer. Mange lag har 
medlemmer under 30 år. De betaler halv kontingent.  
 
Styret i 2019: Leder Ingrid Grene Henriksen, nestleder Marit Helene Lund, styremedlemmer er Kari 
Fjeldstad Luke, Liv Kristin Brattum, Christine Skjellum Eriksrud, Bodil Berg og vara Marit Stranna. 
Fylkesstyret arbeider for at medlemmene skal oppleve at de er en del av en stor organisasjon og gi støtte 
og motivasjon i arbeidet de gjør for å skape gode samfunn.  
 
Fylkeslaget er delt i fire soner som hver har et fylkesstyremedlem som sin soneleder. Soneleder holder 
kontakt med lagene og kan kontaktes når det er behov og ønskelig.  
Det er mange og varierte aktiviteter i lokallagene, og Vestby Bkl ble tildelt Læringsprisen 2019 fra 
Voksenopplæringsforbundet Akershus. ABK og alle lagene er på Facebook og har nettsider under 
bygdekvinnelaget.no.  
 
Det var 11 styremøter i 2019. I tillegg var det planleggingsmøter i forbindelse med sonestyremøtet, ny 
utgivelse av Mattradisjoner fra Akershus og årsmøtet 2020. Styremedlemmer har vært representert på 
fylkesledersamling og inspirasjonsseminar i regi av NBK. Leder var med i aksjonskomiteen for TV-aksjonen 
2019 – Nå er det hennes tur.  
Som samfunnsaktør deltar ABK i aktuelle saker og hadde mange leserinnlegg i 2019.  
ABK fikk tildelt kr 50.000 fra Handelens Miljøfond til prosjektet Gjenbruk og fellesskap i kampen mot plast. 
Dette skal gjennomføres i 2020. 
 
Årsmøtet 2019 ble holdt 16.mars på Smakfulle Rom i Sørum i samarbeid med Sørum  Bygdekvinnelag og 
Blaker Bygdekvinnelag. Vigdis Jordal holdt årsmøteforedraget med fokus på inkludering. Leder Ellen 
Krageberg representerte Norges Bygdekvinnelag. Årsmøtet vedtok resolusjonen Kvinner, fred og sikkerhet 
angår oss alle. Den ble sendt aktuelle departementer. Det ble utdelt fire priser: Østre Udnes Bkl ble tildelt 
to: Best-i-vekst og Unge Bygdekvinner; Ullensaker Bkl ble tildelt Stå-på-prisen og Frogn Bkl ble tildelt Best 
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på sosiale medier. Hele det sittende styret ble gjenvalgt.  Voksenopplæringsforbundet Akershus ga støtte 
til foredragsholder.  
 
Søndag 17.mars var det inspirasjonsseminar på Scandic hotell, Lillestrøm med tema Jeg – en 
samfunnsaktør. Inger Elise Solberg fortalte om byens historie og kulturskatter. Professor Anna Haug ved 
NMBU holdt foredrag med tittelen Mat og sunt kosthold. Det var samtaler om prosjekter, 
satsingsområder og utfordringer. Leder Anne-Lise Lund fra Ullensaker Bkl fortalte om aktiviteter i og 
organisering av laget. Det var innlegg om bl.a. aktuelle temaer for kurs og møter, Organisasjonsskolen og 
temaet beredskap. Dagens stunt: Potetskrellekonkurranse. Potene var levert av Terje Romsaas, og skrellet 
ble til nydelig hjemmelaget potetgull.  

Det ble arrangert fire åpne sonemøter, og fylkesstyret arrangerte et felles sonestyremøte. Her var det 
bl.a. gjennomgang av organisasjonssaker, innlegg om prosjektet KvinnerUt og hilsen fra stortingspresident 
Tone Wilhlmsen Trøen om den viktige frivilligheten.  
 
Styret i Akershus Bygdekvinnelag takker for godt og inspirerende samarbeid i 2019 og ser fram til nye år 
med felles innsats for gode samfunn! 

 

Årsrapport Samarbeidsrådet Øst, arbeidsåret 2019  

På SKYPE-årsmøte 26. mars 2019 ble Samarbeidsråd Øst formelt 
oppløst. Følgende vedtak ble enstemmig fattet:  

«Samarbeidsrådet Øst oppløses. Sekretær i Samarbeidsrådet Øst sørger for at de nødvendige 
dokumentene blir oversendt til Brønnøysundregisteret for endelig oppløsning av Samarbeidsrådet 
Øst.» 

Videre ble det fattet vedtak om at egenkapitalen overføres til Landbruksråd Øst. 
Pr. 31.12.2018 sto det totalt kr. 729 428,18 på konto i Samarbeidsrådet Øst. 
 
Følgende deltok på årsmøtet: 
Sigurd Enger, leder Akershus Bondelag 
Vidar Kapelrud, organisasjonssjef Akershus Bondelag 
Ketil Jørstad, fylkessekretær Buskerud Bonde- og Småbrukarlag 
Wenche Redzepi, organisasjonssjef Buskerud Bondelag 
Jon Ansten Johansen, tillitsvalgt Felleskjøpet 
Anton Ole Evju, ansatt Felleskjøpet 
Steffen Green, tillitsvalgt Gartnerhallen og nestleder Buskerud Bondelag 
Anders Sigstad, ansatt Landkreditt 
Sondre Aasan, fylkesleder Telemark Bonde- og Småbrukarlag 
Helle K. Gjerde, fylkessekretær Telemark Bonde- og Småbrukarlag 
Jan Thorsen, organisasjonssjef Telemark Bondelag 
Anne Birgitte Riis-Johansen, tillitsvalgt Tine 
Silje Eckdahl, nestleder Vestfold Bondelag 
Elin Røed, organisasjonssjef Vestfold Bondelag 
Svend Arild Uvaag, fylkesleder Østfold Bondelag 
Ole-Kristian Bergerud, nestleder Østfold Bondelag 
Mina Mjærum Johansen, organisasjonssjef Østfold Bondelag 
Eline Stokstad Oserud, sekretær Samarbeidsrådet Øst 
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Årsrapport Landbruksråd Øst, arbeidsåret 2019 

Landbruksråd Øst består av medlemsorganisasjonene i Norsk Land-
brukssamvirke, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
Landbruksråd Øst er et samarbeidsforum for landbrukets 
organisasjoner i Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark og 
skal bidra til å fremme landbrukets felles interesser i regionen.  
Landbruksrådet skal være en arena for læring, nettverksbygging og koordinering for tillitsvalgte og ansatte på 
regionalt nivå, bidra til en koordinert samfunnskontakt i regionen og delta i utvikling av regional grønn næring og 
bruk av regionale virkemidler. 
Landbruksrådene er ikke selvstendige juridiske enheter, men er å betrakte som «avdelinger» i Norsk 
Landbrukssamvirke. 
 
Arbeidsutvalget (som tilnærmet tilsvarer et styre) i Landbruksråd Øst har i 2018/19 bestått av: 
Tine: Anne Birgitte Riis-Johansen 
Nortura SA: Ole Tala 
Felleskjøpet Agri SA: Jon Ansten Johansen 
Norges Bondelag: Egil Chr. Hoen 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Ketil Jørstad 
I tillegg vedtok årssamlingen i 2018 å utvide arbeidsutvalget med 2 organisasjoner;  
Steffen Green fra Gartnerhallen 
Hans Kristian Teien fra Landkreditt.  
 
På årssamlingen 6. november 2019 i Drammen ble nytt arbeidsutvalg valgt: 
Tine: Kari Lise J. Breivik 
Nortura SA: Ole Tala 
Felleskjøpet Agri SA: Silje Eckdahl 
Norges Bondelag: Sigurd Enger 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Ketil Jørstad 
I tillegg vedtok årssamlingen i 2019 å videreføre representasjon i AU fra 2 organisasjoner: 
Steffen Green fra Gartnerhallen 
Hans Kristian Teien fra Landkreditt. 
 
I januar 2019 var arbeidsutvalget på en felles samling for alle landbruksrådene i landet i Oslo. Der ble det diskutert 
blant annet hva landbruksrådene skal jobbe med. Hele arbeidsutvalget i Landbruksråd Øst deltok.  
 

Arbeidsutvalget hadde møte den 27. mai i Sylling hos John 
Gunnar Swang. Her ble rapporter fra 2018 gjennomgått, og saker 
om årssamling og høstsamling drøftet.  
Arbeidsutvalget hadde også en diskusjon om hvordan man skulle 
håndtere egenkapitalen i Landbruksråd Øst fremover. Det ble 
besluttet at den gradvis skal trappes ned, i samsvar med 
retningslinjene for regionale landbruksråd.  
Arbeidsutvalget fikk de også info om tunelldyrking av ulike 
vekster – alt fra jordbær til plommer. 

 
Det ble avholdt et arbeidsutvalgsmøte over telefon i april der søknadene for 2019 ble behandlet. Arbeidsutvalget 
innvilget følgende søknader: 

• Telemark Bonde- og Småbrukarlag – Stølsdag i Vest-Telemark,  

• Bondelagene i Vestfold og Telemark - Valgarrangement,  

• Buskerud Bonde- og Småbrukarlag – Topptur 59,   

• Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold - Valgarrangement.  

• Telemark Bondelag. Denne søknaden ble delvis innvilget med støtte til Dyrsku’n i Seljord  
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Lokallagsledere med kontaktinformasjon og medlemstall 

Lokallag Leder Epost Telefon 
Medlemmer 
2018 - 2019  

Aker Og Oslo Bondelag Kristin Nesmoen knesmoen@hotmail.no 97679721 519 493 

Oslo Bybondelag Morten Lønmo  m.lonmo@hotmail.com 45761407 53 53 

Vestby Landbrukslag Stein Are Lie stein.lie@roxtec.com 97437803 232 237 

Kråkstad/Ski Bondelag Jan Ivar Tjernæs  jani-tje@frisurf.no 95135772 270 262 

Ås Landbrukslag Ottar Kristoffer Kjus bogkju@online.no 91391456 336 332 

Frogn Bondelag Per Fr. Saxebøl p-fresax@online.no 90143171 145 142 

Nesodden Landbrukslag Jan Gulbrandsen ja-gulb2@online.no 90592830 71 70 

Asker og Bærum Bondelag Hans Ellef Wettre  Hewettre@online.no 90735771 379 356 

Aurskog Bondelag Lars Vegard Borstad lveg-b@online.no 90738919 138 134 

Høland Bondelag (Nytt) Rita Rakstad rita@rakstad.no 92011252 345 352 

Sørum Bondelag Joar Hylland Mikkelsen Joar.hylland.mikkelsen@gmail.com 40280061 221 216 

Frogner Bondelag Theodor Gauterud theodor@gauterud.no 92453550 74 68 

Blaker Bondelag Kai Helge Eid Fjuk kaifjuk@hotmail.no 95832318 153 156 

Fet Jordbruksforening Per-Jacob Ølstad perjacob@fetsundveterinar.no 48024802 166 170 

Rælingen Landbrukslag Thomas Karlstad thomas@eurosign.no 90025883 70 67 

Enebakk Landbrukslag Jørgen Thorshov joe-tho@online.no 91732569 181 172 

Lørenskog Landbruksforening Ole Haug ole_haug@online.no 90127084 68 68 

Skedsmo Bondelag Kristine Koller kristine@fossumgaard.no 92633524 163 151 

Nittedal og Hakadal Bondelag Olav Skrøver Aaraas olav.aaraas@gmail.com   96626347 132 124 

Gjerdrum Bondelag Anders Kjærstad asmyrhovedgard@gmail.com 41447375 158 154 

Ullensaker Bondelag Marthe Bogstad martheb_90@hotmail.com 93496582 419 410 

Nes Landbrukslag Dave Jr. Eggum eggumjr@gmail.com 48045600 482 468 

Eidsvoll Landbruksforening Kaja Merete Aas  kaja_m.a@hotmail.com 94821958 263 271 

Feiring Landbrukslag Jens Ola Lundstad jens.ola@holnordre.no 91600687 24 23 

Nannestad Bondelag Tonje Aas  tonjeaas@icloud.com 91616627 204 197 

Hurdal Landbrukslag Frank Hoel-Knai frankhk@frisurf.no 90626036 83 81 

Direkte medlem fylkeslaget       
         
1          1 

 Totalt       5350 5228 
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Samarbeidende regnskapskontor, advokater og takstmenn 

 

Samarbeidende advokatkontorer           

Advokatfirma Wahl-Larsen AS Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO 22 01 06 70 
  

Advokatfirmaet Hjort DA Pb. 471 Sentrum 0105 OSLO 22 47 18 00 
  

Advokatfirmaet Lund & Co DA Pb. 1148, Sentrum 0104 OSLO 99 11 99 00 
  

Advokatfirmaet Seland Orwall DA Postboks 1938 Vika 0125 OSLO 24 13 43 40 
  

Djerv Advokatfirma AS Theresesgate 14 0452 OSLO 92 03 60 46   
 
 
Samarbeidende regnskapskontorer 

 Drengsrudbekken 4 1383 ASKER 66 76 09 02 
 

  

Aurskog Regnskapskontor AS Aurvn., 1930 AURSKOG 63 85 38 50 
 

  

Blaker Regnskapskontor AS Svarstadvn 1 1925 BLAKER 63 86 60 50 
 

  

B-S Regnskap AS Pb. 116 1941 BJØRKELANGEN 63 85 89 80 
  

Ecit Ski AS Sentrum veien 6A 1400 SKI 64 91 14 06 
  

Ek Økonomi AS Feiringvegen 1189 2093 FEIRING 63 95 60 62 
 

  

Fenstad Regnskapskontor AS Droggetoppen 2 2150 ÅRNES 63 91 29 00 
  

Fet Regnskapskontor Pb. 59 1900 FETSUND 67 90 00 40 
 

  

Follo Regnskap SA Pb. 8 1431 ÅS 64 97 41 90 
 

  

Gansdalen Regnskapskontor Holtedalsvn. 415 1903 GAN 63 88 34 16 
 

  

Heiaas Regnskap AS Haugvn. 7 1911 FLATEBY 64 92 64 33 
 

  

Leira Regnskap SA Pb. 2 2024 GJERDRUM 97 99 85 60 
 

  

Nannestad Regnskapslag SA Pb. 27, 2031 NANNESTAD 63 99 68 00 
 

  

Ormstad Regnskap AS Skjea, bergvegen 55 1923 Sørum  
 

 

Sigma Regnskap AS Pb. 63 1960 LØKEN 63 85 42 20 
  

Skedsmo Regnskap AS Pb. 135 2021 SKEDSMOKORSET 64 83 63 80 
  

Statera Accounting AS Pb. 13 1350 LOMMEDALEN 90 19 53 14    

Thorshaug Regnskap Bjørke 2067 JESSHEIM 63 97 04 05 
 

  

Vestby Regnskapskontor AS Klevervn. 3 1540 VESTBY 64 98 51 10 
  

Vorma Økonomi og Regnskap SA Seterstøavegen 2c 2150 ÅRNES 63 91 29 20 
  

 
Samarbeidende takstmenn           

Oversikt over samarbeidende takstmenn 
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Fylkeskontoret 

Organisasjonssjef  
Vidar Kapelrud  
Mobil 959 70 093 
e-post vidar.kapelrud@bondelaget.no  
 
Rådgiver  
Anders Klaseie  
Mobil 415 000 30 
e-post anders.klaseie@bondelaget.no  

Rådgiver 
Eline Stokstad Oserud  
Mobil 971 28 563  
e-post eline.stokstad.oserud@bondelaget.no  
 
Rådgiver  
Simen Solbakken  
mob: 976 07 740 
e-post: simen.solbakken@bondelaget.no  

 

 
De ansatte i Akershus Bondelag sammen med generalsekretær Sigrid Hjørnegård. 

 
Fakturaadresse  
Akershus Bondelag, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo 
Org. nummer: 939 678 670 
Fakturaer sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF-format,  
eller som vedlegg til e-post fakturamottak@bondelaget.no 
 
 
 
 

mailto:vidar.kapelrud@bondelaget.no
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Egne notater 
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Vi får Norge til å gro! 
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Følg oss på Facebook! 
www.facebook.com/akershusbondelag 
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