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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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Koronapandemien har prega hele dette siste året. 
Det har betydd at så å si alt av møteaktivitet har 
foregått på datamaskinen hjemme. Tradisjonell mø-
tevirksomhet, Åpen gård, sosiale arrangement og 
andre treffpunkt har det ikke blitt noe av.

Vi har etterhvert blitt ganske gode på denne måten 
å holde hjulene i gang på. Men savnet etter å tref-
fes, prate med folk direkte, ta litt på hverandre og ha 
alminnelig omgang, begynner å bli stort etter et år 
der vi nikker til hverandre bak masker på butikken.

Vi håper vi snart er tilbake til en slags normal situa-
sjon igjen.

Pandemien har vist oss at norsk matproduksjon er 
viktig, og at folk i stor grad velger norsk når de kan 
velge sjøl. Mye matlaging hjemme og stengt grense 
til Sverige har ført til stort behov for norske matva-
rer, og alle våre produkter har solgt godt. Dette gir 
også økte muligheter for oss til økt omsetning.

Jeg trur bestemt at norsk mat har styrka seg i anse-
else dette siste året, og at befolkningen ser behovet 
for å opprettholde et norsk landbruk minst på linje 
med idag. Det er sjølsagt utfordrende for bønder og 
industrien med så store endringer i salget på kort 
tid, men det mener jeg at gjennomgående har blitt 
håndtert godt. All honnør til hele verdikjeden.

Vi bør nå få på plass en merkeordning som viser 
folk hvor maten kommer fra, også når de er på ho-
tell, kafè og restaurant.

Klimameldinga fra staten skal behandles i stortin-
get nå i vår. Vi er fornøyd med at en ikke legger opp 
til å avgiftsbelegge rødt kjøtt, slik vi hadde grunn 
til å frykte. Men vi føler at vi ikke blir trudd på våre 
beregnede kutt. Det er sjølsagt vanskelig å si noe 
eksakt om hva ulike tiltak vi gjør, gir i klimagevinst. 
Vi driver med biologiske prosesser og vi må få for-
ståelse for at dette vil ta noe tid, og at det er innfløkt 
å beregne. 

En satser stort på at kostholdsendringer gjennom 
informasjonskampanjer skal stå for mye av utslipps-
nedgangen. Men hva betyr det egentlig? Er det kli-

makur 2030 i litt mindre provoserende innpakning?  
En hundelort er en hundelort sjøl om en pakker den 
inn i silkepapir.

Forslaget om økt avgift på kunstgjødsel mener jeg 
er lite treffsikkert, og kun vil gi økte kostnader og 
mindre norsk matproduksjon.

Vi er i gang med vår tiltaksplan, og nå er klimakal-
kulatoren klar for korn-, svin- og mjølkeprodusenter. 
Her vil vi få verdifull informasjon om hvilke tiltak som 
vil være mest effektive på den enkelte gård for å 
redusere utslipp. Det vil også i de fleste tilfeller være 
lønnsomt å utnytte ressurser enda bedre, og hin-
dre tap av næringsstoffer. Her vil det nok være en 
innkjøringsprosess, og alt er ikke på plass med en 
gang. Men jeg vil oppfordre dere til å være positive 
til dette. Jeg har blitt overbevist om at verktøyet blir 
nyttig for oss, og vi trenger at flest mulig blir med.

Vår tilnærming er at vi skal kutte de 5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter gjennom mange ulike tiltak, uten 
at det skal gi mindre norsk matproduksjon. Det ten-
ker jeg det bør være mulig å få både forståelse og 
begeistring for. 

Raset i Gjerdrum i romjula setter ting i perspektiv. 
Ca 1500 personer blei evakuert kl 04 på morgenen 
den 30. desember, deriblant familiene på to gårds-
bruk med husdyr. 1200 gris og 200 storfe var uten 
strøm, vann eller tilsyn. 

Som fylkesleder blei jeg kobla på krisa på formidda-
gen den 30., og var i tett dialog med jordbrukssjef 
og mattilsyn i uka som fulgte.

Det var rare dager, men oppi alt det triste var det 
veldig fint å kunne bidra. Jeg vil berømme Land-
brukssjefen for måten han håndterte krisen på, og at 
han tok oss med på råd og med i det konkrete som 
skjedde de dagene.  Samhandlinga vi fikk til her, 
kan vi lære noe av til seinere, tenker jeg.

Det gikk bra med dyra, og etter tre uker hadde bøn-
dene tilgang på gårdsveien og gårdene som nor-
malt.

HILSEN FRA LEDER
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Det har etter raset kommet en debatt om bygging 
på kvikkleire. Der skal vi være tilstede. Areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus, som blei vedtatt 
i 2015, setter rammer som er ødeleggende for hvor-
dan kommunene riktigst kan utvikle sine arealer. I 
Akershus er det i de fleste tilfeller ikke mulig å byg-
ge 70 eller 80 % av boliger i sentrum uten at det får 
store konsekvenser for jordvern, bokvalitet og mulig-
het til å utvikle hele bygda.

Vi i Bondelaget har jobba mye med dette tidligere, 
og vil delta i debatten som kommer. Mange kommu-
ner ser på arealplanene sine på nytt i kjølvannet av 
raset i Gjerdrum. Vi vil jobbe for at vi skal dyrke mat 
på jorda og bo på fast grunn. 

Jeg vil takke dere fire flinke på kontoret, dere er vir-
kelig en fantastisk gjeng. Alltid lette å spørre, alltid 
godt humør, og med mye kompetanse. Takk og til 
gode kolleger i fylkesstyret og alle dere dyktige til-
litsvalgte ute i lokallaga.

Det er virkelig et privilegium, og en udelt glede, å få 
lov til å være leder i Akershus Bondelag!

Hilsen Jens

Jens Thori Kogstad ble valgt til leder for Akershus 
Bondelag på årsmøtet i 2020
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STYRET I AKERSHUS BONDELAG 2020

Leder Jens Thori Kogstad er 50 år og bor på går-
den Kogstad i Gjerdrum

Jens er fulltidsbonde og driver mjølk- og kjøttpro-
duksjon, samt noe korn.  
Som leder av Akershus Bondelag har Jens ansvar 
for alle styrets oppgaver og aktiviteter. Han har 
fagansvar for klima- og miljøspørsmål, er medlem 
av Akershus og Østfold Bondelags fellesutvalg for 
korn, og er utsending til Landbruksråd Øst.

Nestleder Eli Berven er 50 år og bor på gården 
Finstad i Nannestad

Der består drifta av mjølk, korn og oppforing av ok-
ser. Eli jobber til daglig i Nortura, med ansvar for å 
legge til rette for nye eiere/produsenter, for rekrut-
tering og for samarbeidet med 4H og NBU. I styret i 
Akershus bondelag har Eli fagansvar for saker som 
handler om husdyr, HMS og næringsutvikling og lo-
kalmat. Møter i styret til Akershus bygdekvinnelag.

Styremedlem Torbjørg Kylland er 49 år og bor på 
gården Grytland Søndre i Kråkstad i Nordre Follo. 

I tillegg til gårdsdriften med såkorn- og erteproduk-
sjon, er hun daglig leder i Follo Regnskap SA, som 
i hovedsak er eid av lokale bønder. Torbjørg jobber 
mest med eierskiftesaker.

I styret i har Torbjørg fagansvar for saker som drei-
er seg korn og kompetanse. Hun er leder for felles 
utvalg for korn og miljø i Østfold og Akershus bonde-
lag, og regionansvarlig for Follo og Region Vest.

Styremedlem Helge Olaf Aas er 61 år og bor på 
Aas Nordre på Eidsvoll. 

Helge er sauebonde med drøyt 250 vinterfôra sau. I 
tillegg jobber han for Bygdeservice ved behov. 

I styret har han ansvar for saker som handler om 
rovdyr, og er dermed observatør i rovviltnemnda. 
Han er også regionansvarlig for Øvre Romerike.
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Styremedlem Terje Gulbrand Romsaas er 54 år 
og bor på Sulerud gård i Sørum. 

Terje dyrker 1500 mål korn, og driver som mekani-
ker, reparatør og konstruktør på eget verksted.

I styret i Akershus bondelag har Terje fagansvar for 
saker som dreier seg om jordvern sammen med 
første vara Kjell Johansen, og er ansvarlig for grønt 
og økologisk landbruk. Han er regionansvarlig for 
Nedre Romerike, og møter i styret til Akershus byg-
deungdomslag.

Første vara Kjell Johansen er 
65 år og bor på Bjastad gård på 
Kråkstad i Follo. Kjell har over-
dratt gården til sønnen Simen, 
som dyrker 500 mål korn der. 
Kjell jobber som driftsoperatør i 
Fortum.I styret i Akershus bon-
delag har Kjell fagansvar for 
saker som handler om jordvern, 
sammen med Terje Romsaas.

Andre vara Kari-Anne 
Svennebye Aanerud bor i 
Blaker i Lillestrøm kommu-
ne. Kari-Anne er til daglig 
HMS-rådgiver i Norsk Land-
bruksrådgiving Øst. Der holder 
hun mye kurs, og jobber med 
helse, miljø og sikkerhet. Hun 
er også kasserer i Blaker Bon-
delag.

Tredje vara Frank Hoel-Knai 
driver Liesbakken Limousin i 
Hurdal. I tillegg til å drive med 
ammedyr jobber Frank på den 
lokale byggevareforretningen. 
Han er også lokallagsleder i 
det veldrevne lokallaget Hurdal 
Landbrukslag. 

REPRESENTANTER I STYRET

Marit Lund er leder i Akers-
hus bygdekvinnelag, og byg-
dekvinnelagets representant 
i styret. Marit er pensjonert 
folkehøgskolelærer og bor 
på Berg i Oslo. Hun er aktiv 
i en rekke organisasjoner, er 
sertifisert Oslo-guide og rei-
searrangør. Marit er spesielt 
opptatt av jordvern, og en 
forkjemper for å bruke norsk 
bygg i stedet for ris. 

Oda Eithun Paulsen er 
bygdepolitisk nestleder 
i Akershus Bygdeung-
domslag og bygdeung-
domslagets representant i 
styret. 
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ÅRET 2020

Tidenes første heldigitale årsmøte i Akershus Bon-
delag gikk av stabelen på Skype 3. juni. Møtet var 
utsatt fra mars i et håp om at det kunne avvikles 
fysisk. 

Det var vårt første store digitale møte, og den tek-
niske gjennomføringen gikk som smurt. Møteleder 
Terje Fossen-Hellesjø loset de frammøtte delegate-
ne trygt gjennom de to timene. 

I møtet takket Sigurd Enger av som leder etter åtte 
år, og Jens Thori Kogstad ble valgt til ny leder. 

Også Ann-Kristin Knudsen og Svein Bjerke gikk ut 
av styret. Inn kom Terje Romsaas og Torbjørg Kyl-
land. 

Ny leder Jens Thori Kogstad understreket i sin tale 
at han var ydmyk og stolt over å bli valgt, og at han 
er opptatt av å jobbe for alle bøndene i Akershus. 

ÅRSMØTET 2020

Styrte årsmøtet på Skype: Avtroppende leder Sigurd Enger, 
møteleder Terje Fossen-Hellesjø og organisasjonssjef Vidar 
Kapelrud.

MEDLEMSTALL OG UTVIKLING 
I 2020 fikk Akershus Bondelag en medlemsnedgang 
på 98 medlemmer. Ved inngangen av 2020 hadde vi 
5228 medlemmer, og ved utgangen av 2020 hadde 
vi 5130 medlemmer. Det er en liten nedgang i bruks-
medlemmer, men den store nedgangen er i personli-
ge medlemmer. 

REGIONMØTER 
Regionmøtene ble avholdt i januar 2020 som ett 
felles regionmøte (lokallagssamling) for alle lokalla-
gene i Akershus Bondelag. På agendaen sto bl.a. 
lokallagenes arbeid med kommunenes klima- og 
miljøplaner, grunneierinvolvering som følger av 
handlingsplan mot villsvin samt diverse organisa-
sjonssaker.

Regionmøtene ble på nytt avholdt i januar 2021. Sa-
kene som stod på dagsorden var raset i Gjerdrum, 
klimakalkulatorkurs, «veien mot Viken Bondelag» 
og Bondelagets markering av 125 års jubileet den 6. 
februar.

LEDERMØTET 
Ledermøtet ble gjennomført i november. De aller 
fleste lokallagene var representert på ledermøtet. Vi 
fikk besøk av Bodhild Fjelltveit som er 2. nestleder 
i Norges Bondelag. I tillegg hadde Lise Boeck Ja-
kobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag en 
innledning om Bondelagets arbeid i sosiale medier. 
Vi hadde også en grundig lokallagsrunde hvor de 
lokallagene som deltok fikk anledning til å fortelle 
om aktiviteten de hadde hatt i 2020, samt et blikk 
fremover på hva de hadde planlagt i 2021. Denne 
runden viste et bredt spekter av hva lokallagene 
hadde gjennomført av aktivitet i 2020.  

ÅRSMØTER I LOKALLAGENE 
Årsmøtene i lokallaga i Akershus ble stort sett gjen-
nomført i løpet av oktober. Vi har per 31. desember 
2020 26 lokallag. Det største er Nes Landbrukslag 
med 455 medlemmer, det minste er Feiring med 20. 
Vårt ferskeste lokallag, Oslo Bybondelag, hadde ved 
årsmøtet 2020 ingen kandidater til styreverv, og års-
møtet besluttet å la laget ligge på vent et år.  

KURS FOR TILLITSVALGTE 
I månedsskiftet januar/februar 2020 gjennomførte 
Akershus organisasjonskurset for tillitsvalgte med 
Brita Skallerud som inspirerende kursholder.

Marte Gustad Iversen fra organisasjonsavdelingen 
i Norges Bondelag holdt organisasjonskurs for våre 
tillitsvalgte i desember, ettersom det var ønskelig å 
ha det så snart de nye lokallagsstyrene var valgt og 
konstituert etter årsmøtene. Det var 7 deltakere fra 
6 lokallag. De fikk en gjennomgang av Bondelagets 
historie, hvordan drive styrearbeidet samt aktuelle 
problemstillinger i et styre. 

BÅLAKSJON MOT STATEN I JANUAR 2021  
I desember 2020 overprøvde klima- og miljødepar-
tementet rovviltnemdenes vedtak om å ta ut revi-
rene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og Røm-
skog. Etter behandling hos klima- og miljøministeren 
så ble Kynna og Aurskog revirene vedtatt tatt ut. På 
bakgrunn av dette ble det arrangert en bålaksjon 
tirsdag 19. januar 2021 med oppfordringen til å lytte 
til rovviltnemdenes lokale stemme. Mange av våre 
lokallag deltok på bålaksjonen.
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ÅRET 2020

PRISER 
Akershus Bondelag sitter i juryen for Bedriftsutvik-
lingsprisen i landbruket i Oslo. I 2020 vant Bygdøy 
Kongsgård BU-prisen i Oslo. Kongsgården er øko-
logisk og drives av Norsk Folkemuseum. Gården 
er i dag Oslos største økologiske melkeprodusent, 
og tilbyr besøkstun, rideskole, ulike kurs, økologisk 
matproduksjon, kafé og gartneri.  
I Viken var det Dyster Gård i Ås (bildet til høyre) 
som stakk av med prisen. Dyster Gård er en av 
seks urgårder i Ås kommune. Dette tilsier at den 
sannsynligvis er minst 4000 år gammel. Gården har 
vært i familien Bjørnebys eie siden 1899 og drives 
av Johan Bjørneby og kona Tove. De driver kjøtt-
produksjon, med storfe og noen gris. Gården er ca. 
500 dekar dyrket og 500 dekar skog, de leier jord i 
tillegg slik at det totale antallet dekar de driver ligger 
på rundt 1800. Her dyrker de korn, raps, grasfrø og 
åkerbønner, samt gras til dyra. 

ÅRSMØTET I NORGES BONDELAG 
Norges Bondelags årsmøte ble avholdt 30. september 2020. Akershus-delegasjonen var samlet på Olavs-
gaard hotell (se bildet over). På dette digitale og forkortede årsmøtet ble Lars Petter Bartnes gjenvalgt som 
leder i Norges Bondelag, og det ble vedtatt et nytt næringspolitisk program. Akershus Bondelag hadde 
mange forslag til endringer i nytt Næringspolitisk program, men fikk ikke flertall for sine forslag. Akershus 
ønsket et program som i størst mulig grad kunne være en felles plattform for å møte utfordringene i alle 
produksjoner og landsdeler. 
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POLITISKE AKTIVITETER 
Flere politiske saker som angår bønder i vårt områ-
de har vært høyt på agendaen gjennom 2020. 

Høringer og uttalelser 
Akershus har i 2020 avgitt uttalelser i bl.a. disse sakene: 
- innspill til jordbruksforhandlingene 2020 
- innspill til høring om melkekvoteleie 
- innspill til næringspolitisk program 2020-2024 
- innspill Landbrukets Klimaplan 2021 – 2030 
- høring regional planstrategi for Viken, sammen 
med Østfold Bondelag og Buskerud Bondelag 
- innspill til Viken fylkeskommunes landbruksstrate-
gi, sammen med Østfold og Buskerud Bondelag.

 
Rovvilt: Nyttårsaften 2019 overprøvde regjeringa 
rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflok-
ker i ulvesona. Det var derfor høy stemning og stor 
frustrasjon da nær tusen bygdefolk var samlet på 
Bjørkelangen til fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte 
22. januar 2020. Akershus Bondelag var sterkt invol-
vert i planlegging og gjennomføring av arrangemen-
tet.

Landbrukets klimaplan: I begynnelsen av april lan-
serte Norges Bondelag «Landbrukets klimaplan». 
En hel næring står samlet om planen som viser 
hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og 
øke opptaket av karbon fra 2021–2030.

Jordbruksforhandlingene: I slutten av april gjen-
nomførte Jordbrukets forhandlingsutvalg forenklede 
jordbruksforhandlinger med staten om en avtale for 
2021. Kornprisen ble økt med mellom 10 og 17 øre/
kg. Arealtilskuddet for korn økte med 9 kr/daa, og 
ytterligere 7 øre/daa for økologisk kornproduksjon. 
Det forventes ingen økning i kraftfôrprisen som føl-
ge av jordbruksoppgjøret, siden prisnedskrivnings-
tilskudd er benyttet for å skrive ned kostnadene på 
råvarene til kraftfôr. Gledelig nok var markedssitua-
sjonen slik at målprisen på gris fikk et godt løft, med 
1,46 % økning i målprisen. 

Utenlandsk arbeidskraft: Restriksjonene som 
følge av koronasituasjonen rammet mange pro-

dusenter innenfor potet, grønnsaker, frukt og bær 
- produksjoner som krever mye sesongarbeidskraft. 
Akershus og Østfold inviterte derfor 2. april til et sky-
pemøte rundt spørsmålsstillinger rundt korona og 
sesongarbeidskraft. I begynnelsen av mai besluttet 
regjeringen at det var gjort endringer i regelverket 
som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor 
EØS som skal arbeide i landbruket, kunne komme 
til Norge. Og i midten av mai var smittevernveilede-
ren for frukt-, grønt-, bær- og potetprodusentene på 
plass.

E16: Vi har vært inne aktivt i saken om ny E16 mel-
lom Kløfta og Kongsvinger. I 2020 sto trasevalg på 
kalenderen, og lokallagene i Nes og Ullensaker har, 
sammen med fylkeskontoret, vært i dialogmøter og 
deltatt i andre andre aktiviteter. Hovedbudskapet 
har vært å verne matjord. Se også «informasjon og 
kommunikasjon».

Solcellepark i Nes: Da ordføreren i Nes gikk høyt 
ut med ideen om å opprette en solcellepark på noe 
av landets beste matjord, gikk alarmen ikke bare i 
Akershus Bondelag. Men også vi – og spesielt lo-
kallagslederne, Dave Eggum og siden Hans Arild 
Grøndahl, har vært sktive i diskusjonen i mange 
fora. Planene er nå avlyst.

Togparkering på Ski: VY vil ta mye matjord til å 
anlegge en togparkering på Ski. Lokale bondelag 
har vært aktivt inne i saken, med bistand fra fylkes-
kontoret og Bondelaget sentralt.

Klimameldinga: Regjeringa la i januar 2021 fram 
sitt forslag til klimaplan, en plan for å nesten halvere 
utslippene før 2030. Denne var bebudet gjennom 
hele året, og har vært høyt på agendaen i hele 
2020. Også i Akershus har vi hatt møter med politi-
kere for å diskutere meldinga, blant annet et felles-
møte mellom lederne i Akershus, Østfold og Buske-
rud og VIken Frp. 

Valgoppkjøring, for-
kleaksjon: Det er valg 
i 2021, og i desember 
sendte vi en hilsen i 
posten til alle som er 
nominert til Stortinget 
fra Akershus. De fikk et 
hyggelig, håndskrevet 
gratulasjonskort, og en 
liten gave. Førstekan-
didatene i alle partiene 
fikk et Norsk mat-forkle. 
Resten fikk et Norges 
Bondelag-nett. Aps 
Mani Huseini viste stolt 
fram sitt forkle på insta-
gram i jula (t.v.).

ÅRET 2020

Fakkeltog og rovviltpolitisk stormøte 22. januar 2020
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INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
Vi har jobba en del med synlighet i 2020, og har ret-
ta oppmerksomhet mot medlemmer og tillitsvalgte. 
Tidlig på høsten presenterte vi alle styremedlemme-
ne i en serie på nettsidene. I desember presenterte 
vi lokallagsledere i en rekke facebookposter. I for-
bindelse med vervemåneden november profilerte vi 
tre unge bønder fra vårt distrikt. Også på kommuni-
kasjonsområdet har vi samarbeidet tett med Østfold 
og Buskerud Bondelag, og dette har gitt inspirasjon, 
kompetanse og ikke minst større aktivitet på både 
nettsider og sosiale medier. Vi har utveksla saker og 
samlet kreftene der det har vært mulig. 

Debatt/kronikker  
I løpet av 2020 har vi økt bevisstheten om og innsat-
sen for å delta i samfunnsdebatten, foreløpig mest i 
form av kronikekr og debattinnelgg.   
Styret har vedtatt at det ønsker større trøkk på me-
ninger, og dette jobber vi med i 2021. 

 
Kanaliseringspolitikk: I juni var leder Jens Kog-
stad på trykk og nett i Nationen med en kraftsalve 
om kanaliseringspolitikk og Romeriksbøndenes bruk 
av mark til beite. Kronikken var et svar til Nationens 
kommentator Hans Bårdsgård, og fikk mye positiv 
oppmerksomhet. 

 
Vern av matjord: I oktober var lokallagslederne 
Dave Eggum og Marthe Bogstad på trykk i flere 
lokalaviser på Romerike med et innlegg om valg 
av trase for E16. Budskapet dreide seg om å verne 
mest mulig av matjorda. 

ÅRET 2020

Møte med Ap hos Torbjørg: I august inviterte Torbjørg Kylland en delegasjon fra Arbeiderpartiet til 
gården på Kråkstad. Hun fikk besøk av partileder Jonas Gahr Støre, stortingsrepresentant Tuva Moflag, 
ordfører i Nordre Follo Hanne Opdan, ordfører i Ås Ola Nordal. Fra Bondelagets side møtte, i tillegg til 
Torbjørg, leder Jens Kogstad, HMS-ansvarlig i NLR og styremedlem i AB Kari Anne Svennebye Aane-
rud. Tema for møtet spente fra bondens økonomi til psykisk og fysisk helse, og ikke minst statens klima-
melding, som på det tidspunkt var under arbeid.
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ÅRET 2020

SOMMERKAMPANJEN #KOMHIT 
Bondelaget satte på kort varsel i gang en insta-
gram-rammeaksjon for å fremheve kulturlandskapet 
som bøndene skaper. Vi viste fram hvordan land-
bruket skaper utsikten fra bilvinduet, og aller mest 
fra sykkelsetet og gåturen. Kampanjen fikk god 
oppslutning i Akershus og Oslo, og mange satte 
opp rammer i sine lokallagsområder. Vi talte over 20 
rammer, og antakelig var det flere. Noen eksempler: 
I Hurdal satte landbrukslaget med Frank Hoel-Knai 
i spissen opp rammer for å vise fram alpakka på 
beite, og velstelte fine jorder. I Fetsund sto ei ramme 
langs Gamle Kongevei, og peker ut øyene i sundet, 
der 180 kyr og 300 sau pleier kulturlandskapet hver 

sommer. Innerst i Sørkedalen viste Oslo og Aker 
bondelag at det drives hestebruk i hovedstaden, og 
Kråkstad og Ski Bondelag satte opp ramme langs 
flere jorder.

ÅPEN GÅRD 
Åpen gård ble avlyst som fysisk arrangement. I 
stedet ble det lagt opp til en forenkla, digital Åpen 
Gård, arrangert av Norges Bondelag, med li-
vestream og videoer fra utvalgte gårder fra hele 
landet. 

Hurdal landbrukslag satte opp to rammer, og viste blant annet fram beitende alpakka (øverst til venstre og nederst til venstre). 
Oslo og Aker bondelag satte opp ramme innerst i Sørkedalen i Oslo, og viste fram markene med mat til hest ved Sandbråten gård.
Fet Jordbruksforening ramma inn øyene der nærmere 500 beitedyr jobber med kulturlandskapet hver sommer.
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Medlemmer
Lokallag Leder Epost Telefon 2019 2020
Aker Og Oslo Bondelag Kristin Nesmoen knesmoen@hotmail.no 97679721 493 462
Oslo Bybondelag * 53 36
Vestby Landbrukslag Stein Are Lie stein.lie@roxtec.com 97437803 237 234
Kråkstad/Ski Bondelag Jan Ivar Tjernæs jani-tje@frisurf.no 95135772 262 262
Ås Landbrukslag Ottar Kristoffer Kjus bogkju@online.no 91391456 332 322
Frogn Bondelag Per Fr. Saxebøl p-fresax@online.no 90143171 142 144
Nesodden Landbrukslag Jan Gulbrandsen ja-gulb2@online.no 90592830 70 68
Asker og Bærum Bondelag Unni Wolden Staver uwstaver@gmail.com 92868666 356 362
Enebakk Landbrukslag Gro Grinde toboel@online.no 97 54 37 11 172 171
Aurskog Bondelag Lars Vegard Borstad lveg-b@online.no 90738919 134 135
Høland Bondelag (Nytt) Rita Rakstad rita@rakstad.no 92011252 352 340
Sørum Bondelag Joar Hylland Mikkelsen Joar.hylland.mikkelsen@gmail.com 40280061 216 217
Frogner Bondelag Christian Pedersen sondreyssen@gmail.com 90923713 68 70
Blaker Bondelag Kai Helge Eid Fjuk kaifjuk@hotmail.no 95832318 156 149
Fet Jordbruksforening Per-Jacob Ølstad perjacob@fetsundveterinar.no 48024802 170 171
Rælingen Landbrukslag Thomas Karlstad thomas@eurosign.no 90025883 67 61
Lørenskog Landbruksforening Ole Haug ole_haug@online.no 90127084 68 64
Skedsmo Bondelag Kristine Koller kristine@fossumgaard.no 92633524 151 147
Nittedal og Hakadal Bondelag Olav Skrøver Aaraas olav.aaraas@gmail.com 96626347 124 122
Gjerdrum Bondelag Anders Kjærstad asmyrhovedgard@gmail.com 41447375 154 151
Ullensaker Bondelag Svein Hortemo shortemo@online.no 90848098 410 399
Nes Landbrukslag Hans Arild Grøndahl hansarild@nyr.no 97135336 468 464
Eidsvoll Landbruksforening Kaja Merete Aas kaja_m.a@hotmail.com 94821958 271 271
Feiring Landbrukslag Jens Ola Lundstad jens.ola@holnordre.no 91600687 23 21
Nannestad Bondelag Tonje Aas tonjeaas@icloud.com 91616627 197 202
Hurdal Landbrukslag Frank Hoel-Knai frankhk@frisurf.no 90626036 81 84
Direkte medlem fylkeslaget 1 1
Totalt 5228 5130

*Årsmøtet i Oslo Bybondelag hadde ingen kandidater til styret, og  vedtok å gi laget en pause.

LOKALLAG I AKERSHUS BONDELAG
ETTER ÅRSMØTENE I 2020
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RESULTATREGNSKAP 2020

AKERSHUS BONDELAG Budsjett 2020 Regnskap 2020
INNTEKTER:
AB inntekter kjernevirksomhet (A) 1 541 000 1 464 582 

KOSTNADER per aktivitet:
Fylkesleder 310 000 281 415 
Reise-/møtegodtgjørelse styret 490 000 376 719 
Egne møter: Års-, Styre-, Region-, Ledermøter, 351 000 116 121 
Deltagelse i utvalg, RMP, vannområder mm. 5 000 
Valgkomiteen Akershus 15 000 35 954 
Opplæring tillitsvalgte 50 000 15 750 
Unge bønder/eierskiftekurs 30 000 
Lokale aktivitetsmidler (støtte lokallag) 265 000 257 500 
Aksjoner 10 000 21 250 
Politikerkontakt 30 000 8 774 

Diverse andre kostnader 20 000 4 806 

Sum driftskostnader AB kjernevirksomhet (C) 1 576 000 1 118 289
Sum driftsresultat (A-C) -35 000 346 293 
Finansinntekter (D) 35 000 29 119
Resultat AB (kjerneaktivitet) 0 375 412 
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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 2020. Utvalgets medlemmer er også med i 
prosjektgruppe i kornprogrammet, dermed blir det 
meste av møteaktiviteten i utvalget kanalisert inn 
der. Hovedtema på korn- og miljøutvalgsmøtene har 
vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, oppfølging 
av RMP og vannområdearbeid.

Korn- og miljøutvalget har bestått av Torbjørg Kyl-
land (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) 
(ØB), Ole-Kristian Bergerud (ØB), Per Kristian Sol-
berg (ØB), Jens Thori Kogstad (AB), Øivind Kjølberg 
(AB), Svein Bjerke (vara, AB) og Ellen Evenrød 
(vara, ØB).

Nytt kornprogram startet opp i 2021, nå er også med 
Buskerud. Kornskolen og Kornskolen økonomi har 
vært de største kursaktivitetene. Videre er det anlagt 
flere forsøksfelt med ulike strategier for høstkorn, 
dyrkingsteknikk av fangvekster, og forsøksfelt med 
bladgjødsling og såmengde i bygg. Kornprogrammet 
har også arrangert webinar om fossilfrie korntørker 
sammen med Klimasmart landbruk – Klima Østfold. 

Det årlige kornmøtet i regi av Akershus og Østfold 
Bondelag skulle gå av stabelen 10. mars, men mø-
tet måtte avlyses på kort varsel grunnet korona-ned-
stengingen som ble innført.

GRØNTUTVALGET 
Østfold og Akershus Bondelag har felles fagutvalg 
på fagområdene grønnsaker, potet, frukt og bær. 
Østfold Bondelag har sekretariatsfunksjonen. Grønt-
utvalget har holdt to møter i 2020. 

Saker som har vært jobbet med og gitt innspill på er:

Konsekvenser av Covid-19-situasjonen for pro-
dusentene: 
- Utenlandsk arbeidskraft: tilgang, regelverk 
- Norsk arbeidskraft: tilgang, regelverk 
- Smittevern: regelverk og praktiske løsninger 
- Kompensasjon for økte kostnader som følge av 
pandemien 
- Oppfølging mediasaker knyttet til arbeidsgivers 
ansvar for lønn, boforhold m.m. 
- Jordbruksforhandlingene 2020– saker som gjelder 
grøntproduksjon.

I tillegg har utvalget startet arbeidet med å planleg-
ge fagmøte for «Grøntprodusenten som arbeidsgi-
ver med fokus på utenlandsk arbeidskraft». Skissen 
for møtet ligger klart, men det er utsatt i påvente av 
muligheten for igjen å arrangere fysiske fagmøter. 

Utvalget har i 2020 bestått av Henning Lyche Røed 
(leder) (ØB), Terje Gulbrand Romsaas (AB), Hans 
Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Per Fredrik Saxe-
bøl, (AB), Finn-Erling Kristoffersen (ØB) og Berit Ul-
lestad (ØB), og dessuten Ole Henrik Aakeberg (ØB) 
og Lill-Ann Østby (AB) som vararepresentanter.

FELLES UTVALG MED  
ØSTFOLD OG BUSKERUD

Utvalgsleder: Torbjørg 
Kylland er styremedlem 
i Akershus Bondelag, og 
har ledet felles korn- og 
miljøutvalg i 2020.
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REPRESENTASJON FOR AKERSHUS 
BONDELAG 2020-2021

Regionansvarlige 
Øvre Romerike Helge Olaf Aas 
Nedre Romerike    Terje G. Romsaas 
Follo og Vest   Torbjørg Kylland

Fagansvar innen styret 
Miljø / klima   Jens T. Kogstad 
Korn   Torbjørg Kylland 
Husdyr  Eli Berven 
Rovdyr  Helge Olaf Aas 
Grønt   Terje G. Romsaas 
Jordvern  Terje G. Romsaas og   
   Kjell Johansen 
HMS   Eli Berven  
Kompetanse  Torbjørg Kylland 
Åpen gård  Helge Aas 
Inn på tunet  Kjell Johansen  
Næringsutvikling/  
lokal mat  Eli Berven 
Økologisk landbruk  Terje G Romsaas

Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre:  
Eli Berven. Vara: Helge Olaf Aas 

To utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet 
i Akershus Bygdekvinnelag:  
Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet 
skal arrangeres. 

Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: 
Terje G Romsaas. Vara: Kjell Johansen

To utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet 
i Akershus Bygdeungdomslag:  
Eli Berven og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet 
skal arrangeres. 

Styrerepresentasjon i Utmarksforvaltningen AS 
(Norges Bondelag er formell aksjonær) 
Sigurd Enger. 

Beredskapsansvarlige:  
Fylkesleder og org. sjef

Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 
(2018-2021): Terje G Romsaas, vara: Eli Berven

Utsending til årssamling i Landbruksråd Øst:  
Fylkesleder 

Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus 
Bondelag og Østfold Bondelag: 
Torbjørg Kylland (leder), Jens T. Kogstad og Øyvind 
Kjølberg. Vara: Svein Bjerke 

Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag 
og Østfold Bondelag 
Terje G. Romsaas, Sigurd Enger og Per Fredrik 
Saxebøl. Vara: Lill-Ann Jordfald Østby

Fylkesmannen i Oslo og Viken; 
RMP arbeidsgruppe: Jens T. Kogstad + adm., 
vara: Kjell Johansen 
RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm. 
Representant til partnerskapet: Fylkesleder. 

Representant til styret i Stiftelsen Smebøls 
Landbrukslegat: Svein Bjerke  

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

MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget:    
Styringsgruppen: Knut Edgar Berger, vara         
Øyvind Kjølberg 
Temagruppe landbruk: Knut Edgar Berger og Ole 
Karlsrud.

Leira-Nitelva 
Styringsgruppen: Jens T. Kogstad, Vara: Eli Berven 
Temagruppe landbruk: Asbjørn Dahle (oppnevnt 
22/9/2020)

Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA)
Styringsgruppen: Tom Wetlesen. 
Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Jan-Ivar 
Tjernæs.

Haldenvassdraget 
Styringsgruppe: Kjell Johansen, vara: Stig Vorme-
land  
Temagruppe landbruk: Stig Vormeland

Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø  
Mjøsa-prosjektet 
Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer 
også Akershus   

Hurdalsvassdraget / Vorma 
Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug 

Representant i Markarådet: Ann-Kristin Knudsen, 
vara: Eli Berven (oppnevning følger lokalvalgsperio-
dene).

Observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas
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ÅRSMELDINGER FRA 
SAMARBEIDENDE ORGANER

Akershus bygdeungdomslag sitt 81. årsmøte ble 
arrangert 15.02.2020 av Nittedal/Hakadal BU. Her 
ble et nytt styre valgt som så lyst på arbeidsåret 
2020. Fylkesstyret rakk å avholde to styremøter før 
Covid19-pandemien inntraff. Fylkesstyret deltok i 
mars på en digital versjon av vårkurs som arrange-
res av Norges bygdeungdomslag hvert år for at alle i 
fylkesstyret skal lære mer om sitt verv.

I april hadde fylkesstyret planlagt å arrangere nem-
ndshelg, men det ble en digital nemndsdag. Dagen 
besto av en fellesdel for alle nemdene og deretter 
eget arbeid med mandat for alle nemdene.

På grunn av strenge restriksjoner måtte vi dessverre 
avlyse det planlagte sommerstevnet som skulle avhol-
des i Sørum. Sommerstevnekomiteen i Sørum har be-
stemt at de heller skal avholde sommerstevnet i 2021.

Landsstevnet som skulle arrangeres i Rogaland i 
2020, ble dessverre avlyst, mens årsmøte i NBU ble 
avholdt digitalt. Det ble et kortere årsmøte enn van-
lig, da de viktigste sakene for å holde organisasjo-
nen i gang ble prioritert. Akershus samlet sine dele-

gater på Grønt 
fagsenter.

Høsten startet 
med at lokalla-
gene arranger-
te årsmøte, og 
fylkesstyret bidro så godt de kunne med å hjelpe 
lokallagene i gang med ett nytt arbeidsår.

I september arrangerte Akershus BU høstkurs. 
Vanligvis samles alle lokallagstyrene, men i år måt-
te vi tenke alternativt på grunn av pandemien. Løs-
ningen ble å samle ett og ett verv på forskjellige 
lokasjoner. Høstkurset ble arrangert over en dag 
istedenfor en helg. Fylkesstyret fikk gode tilbake-
meldinger på denne løsningen.

2020 har vært et annerledes år for de fleste, og 
Akershus BU har merket dette godt på medlem-
stall. Så å si alle fysiske arrangementer som inn-
traff etter 12. mars har blitt avlyst. Lokallagene har 
vært flinke til å arrangere både quiz, tevlinger og 
sosiale kvelder digitalt.

ÅRSMELDING AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG

Les mer på Landkreditt.no eller ring oss på 23 00 08 00.

Bank og forsikring for landbruket

Ny bonde?

Les mer om dine medlemsfordeler på: Landkreditt.no/nb

Vi er spesialister på finansiering og forsikring for landbruket. Som medlem i Norges Bondelag kan du  
blant annet få Bondelagets  personforsikringer med svært gode dekninger til markedets beste priser.  
Ønsker du en gjennomgang? Ta kontakt for en bank- eller forsikringsprat.

Vi ønsker å gjøre etableringsfasen som bonde litt enklere.  
Derfor tilbyr vi nå Ny bonde-lån fra 1,99 %.

Spesialisten
på bank og

forsikring for
landbruk!
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ÅRSMELDINGER FRA 
SAMARBEIDENDE ORGANER

Koronapandemien preget store deler av året 2020 
både i distriktsstyret og i våre 23 lokallag. Smit-
tevern-restriksjoner har ført til avlysning og utsettels-
er av mange fysiske arrangementer. Hovedfokus i 
distriktsstyret har derfor vært å holde så god kontakt 
som mulig med lokallaga og følge opp på sosiale me-
dier, på telefon, e-post, oppmuntre til smittefrie ak-
tiviteter og ikke minst – oppfordring til å ta vare på 
hverandre i en vanskelig tid! Vi besluttet å være til 
stede fysisk på alle Årsmøtene i den grad det lot seg 
gjøre. 

Vi har hatt ni styremøter i 2020, et på telefon, et pri-
vat og sju på Landbrukets Hus. Vår representant i 
Akershus Bondelag sitt styre er Marit Helene Lund, 
i Akershus Bygdeungdomslag sitt styre, Bodil 
Berg og Kari Fjeldstad Luke. Marit Helene Lund er 
styremedlem i Studieforbundet Kultur og Tradisjon. 
Vår kontaktperson i Norges Bygdekvinnelag er Inger 
Amb fra Ringsaker. Alle våre 23 lokallag har gjen-
nomført årsmøtene i løpet av 2020, de fleste fysisk, 
noen få digitalt. Fem lag valgte nye ledere, Gjerdrum, 
Kråkstad, Nes, Gansdalen og Ullensaker.

Vi startet 2020 med planlegging og forberedelser til 
Årsmøtet og Inspirasjonssamlingen vi skulle arrang-
ere 14. og 15. mars på Garder Kurs og Konferans-
esenter på Gardermoen. Gjerdrum- og Ullensaker 
Bygdekvinnelag var vertskapslag og samarbeidspart-
nere. I samråd med alle lokallagslederne og lege i Ul-
lensaker ble arrangementet avlyst to dager før Norge 
stengte ned på grunn av pandemien.

Årsmøtet ble holdt som telefonmøte 14. mai. Ingrid 
Grene Henriksen gikk av som styreleder og Marit 
Helene Lund overtok som ny. Gro Johnsen Ås Byg-
dekvinnelag ble valgt som nytt styremedlem. Ellers 
ble styresammensetningen som før.

Landsmøtet i Norges Bygdekvinnelag som skulle 
vært i Bergen ble avlyst og gjennomført digitalt 16. 
juni. Seks delegater fra Akershus deltok og var sam-
let på Kirkerud Gård i Hakadal.  Et spennende leder-
valg endte med at ny leder i Norges Bygdekvinnelag 
ble Jorun Henriksen fra Frogn som gikk av med en 
overlegen seier. Blant mange vedtektsendringer, på 
grunn av ny distriktsinndeling, ble navne-endring 
vedtatt. Fylkeslagene nå skal hete distriktslag, ek-
sempel, Norges Bygdekvinnelag distrikt Akershus.

Flere planlagte arrangementer fra Distriktsstyret 
måtte avlyses/utsettes. Kurs i å lage sunn bar-
nemat, et samarbeidsprosjekt med Geitmyra Mat-
kultursenter 30. oktober ble avlyst, men vil bli 
satt opp på nytt når smitterisikoen er eliminert. 
Sonestyremøtet som skulle holdes på Badet Kul-

ÅRSRAPPORT 2020 FRA STYRET I AKERSHUS 
BYGDEKVINNELAG

turtun 21. november i 
samarbeid med Eidsvoll 
Bygdekvinnelag så vi oss 
nødt til å avlyse.  Da vi 
ikke kunne møtes fysisk 
og følge opp de nye led-
erne ble de kontaktet på sosiale medier. 

Et prosjekt finansiert av Handelens Miljøfond, Gjen-
bruk og Fellesskap mot unødig bruk av plast ble del-
vis gjennomført før smittevernreglene igjen ble trap-
pet opp. Dette prosjektet fortsetter når det blir mulig.

Strenge smittevernregler satte bremsene på for mark-
eringen av Verdens matvaredag 16 oktober. Tema 
var lammekjøtt og utnyttelse av hele dyret. I stedet 
for utdeling av smaksprøver ble det gitt ut brosjyrer 
med oppskrifter på matretter av lam og informasjon 
om viktigheten av å utnytte kulturlandskapet for å 
produsere norsk, kortreist mat og stimulere til større 
sjølforsyning. Noen lokallag holdt kurs i oppdeling av 
lam, et lag produserte video som viste hvordan lage 
lammerull.  

På årsmøtet pleier vi å dele ut hederspriser. Da dette 
ikke lot seg gjøre fysisk reiste vi til vinnerne og over-
rasket med prisutdeling ute hos styrelederne i vin-
nerlaga.  Ullensaker Bygdekvinnelag fikk Unge Byg-
dekvinner prisen. Vestby Bygdekvinnelag vant hele 
tre priser, Stå på prisen, Best i vekst og Best på so-
siale medier.

I desember presenterte vi egen Julekalender på 
Facebook-siden vår, en luke for hvert lokallag og top-
pet den 24.12. med julebrev og bilde av distriktsstyret 
med nisseluer.

Lokallaga har til tross for pandemien vært kreative 
og funnet nye måter å være sammen på, aktiviteter 
som tur-grupper, bålpannetreff, drive-in blodklubbsa-
lg, geriljabroderi på Facebook, digitale styremøter og 
mye mer. 

På slutten av 2020 skjedde den grusomme skred-
katastrofen i Gjerdrum. I distriktsstyret holdt vi tett 
kontakt med Gjerdrum Bygdekvinnelag. Ønske om å 
hjelpe var stort fra de andre lokallaga og her hadde 
distriktsstyret en koordinerende rolle. Vi fortsetter å 
følge opp Gjerdrum Bygdekvinnelag i 2021.

Vi setter pris på den gjensidige representasjonen 
mellom våre to organisasjoner og takke for godt og 
givende samarbeid i 2020.

 
Akershus Bygdekvinnelag 

distriktsleder Marit Helene Lund
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Landbruksråd Øst består av medlemsorganisasjo-
nene i Norsk Landbrukssamvirke, Norges Bondelag 
og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Landbruksråd 
Øst er et samarbeidsforum for landbrukets orga-
nisasjoner 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 koor-
dinering 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 selv-
stendige juridiske enheter, men er å betrakte som 
«avdelinger» i Norsk Landbrukssamvirke.

Arbeidsutvalget i Landbruksråd Øst 2019/2020 
Tine: Kari Lise J. Breivik, leder 
Nortura SA: Ole Tala 
Felleskjøpet Agrj SA: Silje Eckdahl, nestleder 
Norges Bondelag: Sigurd Enger 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Ketil Jørstad 
Landkreditt: Hans Kristian Teien 
Gartnerhallen: Steffen Green 
 
På årssamlingen 7. september 2020 ble disse valgt: 
Tine: Kari Lise J. Breivik, leder 
Felleskjøpet: Silje Eckdahl, nestleder 
Nortura SA: Ole Johannes Egeland 
Bondelagene: Thorleif Müller 
Småbrukarlagene: Regina Brajkovic 
Gartnerhallen: Steffen Green 
Landkreditt: Hans Kristian Teien

Sekretær for Landbruksråd Øst har vært Eline Stok-
stad Oserud frem til 1.januar 2020, da hun gikk ut i 
barselpermisjon. Ole Andreas Lilloe-Olsen har vika-
riert i hennes sted.

Arbeidsåret 2019/2020 
Arbeidsutvalget hadde første møte etter årssam-
lingen 27.november 2019. Møtet ble avholdt som 
Skype-møte. Arbeidsutvalget fordelte midler etter 
søknad og fastsatte datoer og temaer for årssamling 
i mai og Treffpunkt Øst i november.

Arbeidsutvalget innvilget følgende søknader for 
2020: 
• Telemark Bonde- og Småbrukarlag – Fagmøte god 
agronomi  
• Bondelagene i Vestfold og Telemark – Politikerkon-
takt   
• Akershus Bondelag – Ambassadørgårder   
• Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold – 
Politikerkontakt 
• Telemark Bondelag – Informasjonsarbeid Dyrsku’n 
• Vestfold Bondelag – Møte om beiterett og gjerde-
plikt

I januar 2020 hadde arbeidsutvalget fysisk møte i 
Oslo. Det ble vedtatt program for årssamling i mai 
og Treffpunkt Øst i november. På grunn av koro-
na-pandemien ble det avholdt nettmøte i arbeidsut-
valget 21.april. Her ble rapportene fra aktivitetene 
i faglagene lagt frem. Det ble vedtatt å utsette års-
samlingen til månedsskifte august/september og 
Treffpunkt Øst med et år. 

Arbeidsutvalget vedtok å arbeide videre med koor-
dinering av alle arrangementer i et årshjul. På grunn 
av Korona-pandemien og alle avlysninger på grunn 
av denne har dette vist seg praktisk vanskelig.

Årssamlingen 2020 ble avholdt 7. september 2020, 
via Teams med 31 fremmøtte. Årssamlingen gjen-
nomgikk regnskap og budsjett, samt foretok valg. 
Det var også en runde med gjennomgang av arbeid 
i organisasjonene. 

ÅRSRAPPORT LANDBRUKSRÅD ØST 2019-2020
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Et hektisk år ligger bak oss. Det ble et annerledes 
år for Utmarksforvaltningen, som for alle andre, på 
grunn av Covid-19 situasjonen, men vi har kunnet 
opprettholde normal drift utenom ukene på vårpar-
ten da Norge ble stengt ned. Vårt arbeidsfelt har 
foreløpig ikke blitt særlig påvirket av økonomiske 
nedgangstider som følge av pandemien.

Den 12. desember 2019 stiftet Norges bondelag, 
Viken Skog SA og Glommen-Mjøsen Skog SA «Ut-
marksforvaltningen AS (UFAS)». Det nye selska-
pet tilbyr kompetanse og tjenester innen utmarks-, 
areal- og ressursforvaltning og har kontoradresse 
på Ørje. Det ble avholdt digital generalforsamling 
i UFAS den 16. april, og ekstraordinær generalfor-
samling den 28. august 2020 med deltakelse fra 
samtlige eiere.

2020 ble også det første året vi drev innenfor ram-
men av et eget selskap. Det krevde omstilling til ny 
arbeidsform og tilknytning til tidels nye samarbeids-
partnere innenfor administrative tjenester. Prosjekte-
ne og øvrige arbeidsoppgaver har likevel i stor grad 
vært som tidligere og vi er på mange måter heldige 
som kan bygge videre på en historikk og portefølje.

Styret i Utmarksforvaltningen har i 2020 bestått av 
Svend-Arild Uvaag (leder) Østfold bondelag 
Sigurd Enger (styremedlem) Akershus bondelag 
Gunnar Gundersen (styremedlem) Glommen-Mjø-
sen Skog SA 
Olav Bjella (styremedlem) Viken Skog SA 
Ole Haugen (observatør) Akershus grunneierlag 
Thore Haugerud (observatør) Østfold utmarkslag

I administrasjonen har Elin Kollerud vært daglig le-
der og Johan Bergerud rådgiver innen artsmangfold, 
vilt og miljø. Nikolai Aarseth Krøgenes ble ansatt i 
60 % stilling som utmarkskonsulent den 10. juni.

De fleste og største oppdragene til Utmarksforvalt-
ningen har også i 2020 vært innenfor forvaltning 
av edelkreps og villsvin. Samtidig har vi en god 
miks av prosjektet som omfatter vilt, fisk, økologi 
og næringsutvikling. Utmarksforvaltningen har hatt 
sekretariatfunksjoner for Akershus grunneierlag SA, 
Østfold Utmarkslag SA, Havass fiskelag SA, Natur-
bruksalliansen, og elgregionrådene ERRØ, RØE, 
Vorma-Storsjøen og delvis Follo.

Det ble overført 228 000 kr fra Glommen Skog SA i 
aksjekapital i forbindelse med stiftelsen av Utmarks-
forvaltningen AS i desember 2019. De resterende 
midlene som sto på den tidligere Utmarksavdelingen 
for Akershus og Østfolds avdelingsregnskap ble 
overført til Utmarksforvaltningen AS i februar 2020. 
Det ga en beholdning på rundt 1 450 000 kr som 
formelt sett sto som gjeld i Utmarksforvaltningen AS. 
Den 30. april formaliserte Utmarksforvaltningens at 
utbetalingene ble tilført selskapet og at gjelden i Ut-
marksforvaltningen ble ettergitt.

Utmarksforvaltningen drifter med mål om økonomisk 
bærekraft uten store utbytter. Foreløpig årsresultat i 
2020 ble et underskudd på rundt 67 000 kr. Inntek-
tene er ujevnt fordelt i løpet av året og det er viktig å 
periodisere inntekter.

ÅRSMELDINGER FRA 
SAMARBEIDENDE ORGANER

SAMMENDRAG AV  
UTMARKSFORVALTNINGENS  
ÅRSRAPPORT 2020
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SAMARBEIDENDE REGNSKAPSKONTOR 
OG ADVOKATER

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 Robertsen AS Pb. 2724 Solli 0204 OSLO 22 12 24 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 ADVOKATER

SAMARBEIDENDE REGNSKAPSKONTOR

Asker og Bærum  
Gårdsregnskapslag SA Drengsrudbekken 4 1383 ASKER 66 76 09 02

Aurskog Regnskapskontor AS Aurvn., 1930 AUR-
SKOG 63 85 38 50

Blaker Regnskapskontor AS Svarstadvn 1 1925 BLAKER 63 86 60 50

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

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 GJER-
DRUM 97 99 85 60

Nannestad Regnskapslag SA Pb. 27, 2031 NANNE-
STAD 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 SKEDS-
MOKORSET 64 83 63 80

Statera Accounting AS Pb. 13 1350 LOMME-
DALEN 90 19 53 14

Thorshaug Regnskap Bjørke 2067 JESS-
HEIM 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
Wethal Økonomi AS Wethalsvegen 390 2040 KLØFTA 97 66 11 17
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FYLKESKONTORET

Organisasjonssjef Vidar Kapelrud  
mobil 959 70 093  
epost vidar.kapelrud@bondelaget.no

Vidar er sjefen på kontoret. Han er ansvarlig for hele 
virksomheten her i Akershus, og sekretær for fylkes-
styret.

Rådgiver Eline Stokstad Oserud 
mobil 971 28 563  
epost eline.stokstad.oserud@bondelaget.no

Eline er rådgiver og bonde med mjølkeku og kjøtt-
produskjon. På fylkeskontoret har hun ansvar for or-
ganisasjonsarbeid, husdyr og rovdyr, og er sekretær 
for landbruksråd Øst og Smebøls landbrukslegat.

Rådgiver Simen Solbakken  
mobil 976 07 740  
epost simen.solbakken@bondelaget.no

Simen er rådgiver, kornprodusent i Aurskog-Høland 
og varaordfører. På fylkeskontoret har han ansvar 
for arealsaker og jordvern, klima og miljø, han er 
prosjektleder for kornprogrammet og sekretær for 
felles korn- og miljøutvalg i Østfold og Akershus

Rådgiver Mona Askerød  
mobil 934 27 061,  
epost mona.askerod@bondelaget.no

Mona er rådgiver med ansvar for kommunikasjons- 
og organisasjonsarbeid. 

Besøks- og postadresse: Grønt Fagsenter, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam, telefon 63 90 44 40 
Faktura: Akershus Bondelag, Postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo. Orgnr 939 678 670
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