
     

                                                                                                      

Takk til dere som produserer mat eller som heier på norsk matproduksjon.  

Velkommen til årsmøte 31. oktober på Bondestua. Vi gleder oss til å få besøk 

av leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. De fleste årsmøtepapirer er 

vedlagt. Regnskapet legges ut på årsmøtet.  

Vi fortsetter med å dele diverse fra Rakkestadlandbruket på Sosiale medier. Takk til dere 

som deler fra deres gård og hverdag. Send bilder, eller ta kontakt med Ida Marie 950 04 216 

eller Kristin 975 39 759. Du finner bondelaget på Insta ’rakkestaddegernesbondelag’ eller 

Facebook Rakkestad og Degernes Bondelag. Bildene i infobrevet er eksempler på bilder vi 

har publisert.   

 

40/60  

Fra 01.01.2023 innføres det nye regler for pløying. Det blir kun lov å pløye 40 % av arealet. 

For noen betyr dette ingen ting, mens det for andre vil bety endringer i driftsopplegg. 

Rakkestad og Degernes bondelag vil gjennomføre flere møter med både praktisk og 

fagmessig vinkling for å bidra til best mulig overgang for Rakkestadbonden. Vi planlegger 

blant annet et møte i samarbeid med Rakkestad kommune i januar der Statsforvalteren vil 

bli invitert.  Og husk at det heldigvis er mange bønder som god erfaring med endret 

jordarbeiding.  

 

HØSTINFORMASJON 

Rakkestad og Degernes Bondelag jobber for å øke 

bærekraftig matproduksjon på lokale ressurser. 

Målet er gode rammevilkår både sosialt og 

økonomisk for våre medlemmer.  

UTEN BØNDER – DÅRLIG MED MAT 

Egg er godt og sunt. 

Tomatsuppe med små egg 

hos Heidi og Knut Lyngstad. 

Høsthvete hos Hans Thøger 

Holmsen - Litt av 

mangfoldet i 

Rakkestadlandbruket.  



 

Bondepub 4. november kl 19.00 på Byekroa. 

Endelig – en kveld der vi kan kose oss skikkelig. 

Pizza, quiz og loddsalg til ny do på Bondestua. Spis så mye pizza du vil for kr 50,- . Drikke må 

du betale selv.  Det er mange plasser, men ikke ubegrenset, så meld deg på snarest mulig til 

Hege: 971 04 585       

 

Slaktedag på Lilleheier gård 12. november. 

Vi hedrer bygdeslakteren og førjulsskikker på Lilleheier gård. Det blir slakting, partering og 

tillaging av julemat og klubb i tillegg til muligheter for kjøp av et godt måltid og informasjon 

om «slakting i gamledager». Hold av datoen. Det starter kl 10.00 med slakting. Partering av 

gris fra kl 12.00.  

 

Trenger du en mentor, eller vil du være en mentor? 

Dette er en ordning som skal bidra til å gi nye bønder en god start. Mentor skal være en 

erfaren bonde som ønsker å dele av sin kompetanse. Fagområder er både tradisjonelle og 

nye landbruksnæringer. Mentor får kr 8.000 for jobben, og forplikter seg til 5 møter med ny 

bonde. Ordningen administreres av NLR og får midler gjennom Jordbruksavtalen.  

Er dette noe for deg, ta kontakt med NLR Øst. (Ole Henrik Lauritzen 481 63 0879). 

 

Ta vare på deg sjøl – og ta gjerne en kopp kaffe med noen som kan ha godt av en liten 

prat. Bondelivet betyr mange arbeidstimer, mye ansvar og mye dokumentasjon. – Husk at 

matproduksjon er særdeles viktig.   

 

Viltrådet 

Harald Solberg, med vara Lars Peder Grimsrud erstatter Hans Oskar Gudim i Viltrådet i 

Rakkestad. Takk til Hans Oskar for jobben. 

 

Ha en fin høst – hilsen 

styret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


