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Årsmelding for 2021-2022 
 
Styret har i arbeidsåret bestått av:  
Leder   Anne Kristin Syverstad  
Kasserer  Thor Christer Blakkestad 
Sekretær  Ida Marie Strekerud  (nestleder) 
Styremedlem  Hege Gjerberg Degnes  
Styremedlem  Helge Kristian Dahl  (verveansvarlig) 
Styremedlem  Harald Solberg 
Styremedlem   Ole Johan Rudsrud 
1.varamedlem   Lars Peder Grimsrud 
2.varamedlem  Espen Mostad  
3.varamedlem   Hans-Jürgen Høie 

Representant fra Bygdekvinnelaget: Borghild Grav Strekerud   
Representant fra Bygdeungdomslaget: Matilde Granli    
 
Valgkomite 
Leder  Thor Bjørneby 
Medlem Rolf Magne Oustorp 
Medlem Ole Christian Steen 
Vara  Anders Melleby Fremmerlid 
 
Styret har avholdt 7 styremøter.  

 
 
Aktiviteter vi har arrangert eller vært medarrangør til, samt representasjon:  
 

28. okt. 2021  Årsmøte i Rakkestad og Degernes Bondelag, Bøndenes Hus. 

Nov. 2021 Årsmøte i Bøndenes Hus. Rune Smetana deltok som valgt felles representant 
fra Bondelaget og Degernes Bygdekvinnelag.  

2. des. 2021 Viltmøte i Rakkestad kulturhus i samarbeid med skogeierlagene.  

10. jan. 2022 Organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte i regi av Østfold Bondelag.  

19. jan. 2022 Digitalt kurs i hvordan bygge omdømme på facebook og instagram. Kristin 
Syverstad deltok. 

27. jan. 2022 Lokallagsmøte i Østfold Bondelag. Kristin Syverstad deltok. 

8. feb. 2022 Medlemsmøte for å gi innspill til jordbruksforhandlingene. 

17. feb. 2022 Grønn møteserie i lokalmatprosjektet, Bondestua.  

3. mars 2022 Lokallagsledermøte i Østfold Bondelag. Kristin Syverstad deltok. 

9. mars 2022 Våronnmøte i samarbeid med Degernes Landbrukslag, Bøndenes Hus.  

22. mars 2022  Årsmøte, Markens Grøde Stiftelsen. Kristin Syverstad deltok. 

24. mars 2022 Årsmøte i Østfold Bondelag. Styret deltok med 6 utsendinger. Trude Hegle 
ble valgt til nestleder i Østfold Bondelag. 

29. mars 2022 Årsmøte i Bondestua. Kristin Syverstad og Ida Marie Strekerud deltok.  

30. mars 2022 Våronnmøte i samarbeid med Rakkestad Sogneselskap, Bondestua. 

31. mars 2022 Grønn møteserie i lokalmatprosjektet, Fru Blom. 
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April 2022 Årsmøte i Bøndenes Hus. Andreas Graff deltok.  

6. april 2022 Potetdag på ungdomsskolen, 9. trinn. Borghild Glorvigen (Norsk 
Landbruksrådgiving) og Morten Rasmussen (NIBIO) deltok.  

6. april 2022 Bygdeprat om potet, faglig og lokalhistorisk. Åpent møte i Bøndenes Hus, i 
samarbeid med Degernes Bygdekvinnelag.  

8. april 2022 HMS-dag på ungdomsskolen, 10. trinn. Fire bønder og to fra Norsk 
Landbruksrådgiving deltok en hel dag.  

19. april 2022 Lokallagsledermøte i Østfold Bondelag. Kristin Syverstad deltok. 

April/mai 2022 TILTAK I SKOLEN*: 4.klassinger fra Kirkeng skole besøkte bonde Svein Iver 
Gjøby i våronna. Tema: korn og såing. Årlig opplegg.  

5. mai 2022 Ledermøte i Østfold Bondelag i forbindelse med statens tilbud i 
jordbruksforhandlingene. Kristin Syverstad deltok. 

12.-14. aug. 2022 Markens Grøde. Bondelaget fikk en rekke oppgaver: Dyr på Bygdetunet, 
lokalmattorg, bistand på Østfold Bondelags stand i Klimalåven, dugnadshjelp i 
forkant/underveis/etterkant med frakt av gjerder og utstyr. Vi er veldig 
takknemlige for alle som har stilt opp og hjulpet til!  

17. sept. 2022 Høstlørdag i sentrum. Vi rigget et lokalmattorg gjennom prosjektet vårt.  

22. sept. 2022 Lokallagssamling i Østfold Bondelag, Bøndenes Hus Kolberg. Kristin Syverstad 
deltok.  

23. sept. 2022 Markens Grøde, avslutning. Ida Marie Strekerud deltok.  
 
Til punkter merket TILTAK I SKOLEN*: Bøndene gjør oppdragene vederlagsfritt for Bondelaget, noe  
styret er svært takknemlige for.  
 
Vi har deltatt på årsmøter i Rakkestad Bygdekvinnelag og Degernes Bygdekvinnelag.  
 
Vi samarbeider om et potetprosjekt med Rakkestad Gammeltekniske forening og Høitomts venner, 
der elever får være med på å sette poteter om våren og ta opp poteter om høsten. Gammelteknisk 
har ansvar for Os og Bergenhus skole, og Høitomts venner har ansvar for Kirkeng skole.  
 
I sympati for våre ukrainske kollegaer, og for å minne om hvor sårbart verdens matvareproduksjon 
er, sådde vi solsikker i jordekantene i år. På Bygdetunet fikk alle plukke solsikker og kunne støtte opp 
om formålet ved å vippse kr. 10 pr stk. En stor takk til alle som har bidratt! Vi har samlet inn kr. 
30 000 som sendes til Røde Kors for å hjelpe ukrainske bønder.  
 

INFORMASJONSARBEID 
Stor takk til alle som sender bilder og tekst til oss! Dette gjør oss godt synlige på sosiale medier, og gir 
alle et innblikk i bønders mangfoldige hverdag.  

• Det har blitt sendt ut medlemsbrev jevnlig gjennom arbeidsåret.  

• På facebook har Rakkestad og Degernes Bondelag om lag 650 følgere, med en økning på 
omtrent 130 følgere siden i fjor.  

• Vi laget Instagram-kontoen i år, og har hatt veldig høy aktivitet med over 200 innlegg og 
omtrent 200 følgere. Innleggene deles også på facebooksiden vår.  

 

NORGES STØRSTE LOKALLAG 
Vi har 569 medlemmer, og er fremdeles Norges Bondelags største lokallag.  
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BONDESTUA 
Rakkestad og Degernes Bygdeungdomslag, Rakkestad Bygdekvinnelag og Rakkestad og Degernes 
Bondelag eier Bondestua i Rakkestad. Det er et eget styre som driver Bondestua og Ida Marie 
Strekerud er leder. Bondestua har slitt med lite utleie og svært høye kostnader i mange år, til tross 
for en betydelig dugnadsinnsats. Takket være midler fra Sparebankstiftelsen i DNB, bidrag og 
dugnadsinnsats fra eierlaga, gaver og Spleis-innsamling har Bondestua fått noen malingsstrøk og nye 
møbler. Det ser ut til at utleien tar seg opp igjen.  
  

VILTRÅDET 
Hans Oskar Gudim har vært Bondelagets og skogeierlagenes representant i viltrådet i Rakkestad 
kommune. I viltrådet har Bondelaget spesielt fokus på villsvin. Fra september 2022 har Harald 
Solberg tatt over som representant, med Lars Peder Grimsrud som vara.  
 

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD 
Hege Gjerberg Degnes har vært vår representant i Rakkestad Næringsråd frem til mai 2022. Deretter 
har Kristin Syverstad deltatt.  
 

HØRINGSINNSPILL 
Styret har levert følgende innspill i perioden: 

- Innspill til jordbruksforhandlingene 2022 
- Innspill til høring på ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken 
- Innspill til høring om jakt på hjort  

 
PROSJEKTER 
Styret har søkt om og fått bevilget midler til følgende prosjekter i perioden: 
 

- Samarbeid med brannvesenet: Innkjøp av utstyr til dyreredning, kompetanseheving og 
digitalisering av beredskapsplaner for gårder med husdyrproduksjon. Totalt kr. 110 000 fra 
Gjensidigestiftelsen, der vi fikk kr. 20 000. Resten gikk til Rakkestad Brannvesen. Prosjektet 
ble sluttrapportert i 2021. 
 

- Vekstprogram lokalmatprodusenter: Satsning på kursing og testmarkeder for mulige 
lokalmatprodusenter i Rakkestad. Totalt kr. 375 000 fra Viken Fylkeskommune. Ida Marie 
Ruud Stemmedalen har vært tilsatt som prosjektleder. Det har vært avholdt en grønn 
møteserie med tre inspirasjonskvelder for matprodusenter med temaene: Hvordan utnytte 
gårdens ressurser, erfaringer fra etablerte lokalmatprodusenter, emballasje og 
merkevarebygging. I tillegg har vi rigget lokalmattorg. Prosjektet sluttrapporteres i 2022. 

 
- Offensivt landbruk i grønne kommuner: Christer Blakkestad er vår representant i 

styringsgruppa. Prosjektet er et samarbeid mellom Rakkestad, Aremark og Marker 
kommuner, og bondelagene i disse kommunene. Målet er å øke interessen for jord og 
jordhelse hos bønder i distriktet, gjennom nettverksbygging, markvandringer og fagmøter. 
Prosjektet går over perioden 2022 til 2024.  

 
- Mer havre til mat og drikke: Vi søkte om kr. 70 000 fra Norges Vel og fikk innvilget kr. 

45 000. Prosjektet skal gjennomføres med fagmøter i løpet av 2023.  
 


