
                                                                                                           

Velkommen til nye medlemmer. Sammen blir vi sterkere. 

Det er mye å jobbe for i bondelaget. Inntekt og velferdsordninger er sentrale tema. 

Produksjonsmuligheter, jordvern og vettige dokumentasjonskrav er andre ting. Sjekk ut 

hvilke muligheter du har gjennom ditt medlemskap. Det kan være penger å spare eller 

nyttige tjenester å bruke. Lokalt styre i Rakkestad og Degernes bondelag har mål å arrangere 

et medlemsmøte hver måned med varierende innhold.    

Årsmøtet ble gjennomført 31. oktober på Bondestua. Det ble ingen utskiftninger i styret. 

Bruk oss, og si fra om det er saker vi skal engasjere oss i eller du har ideer til medlemsmøter.  

Rakkestad og Degernes bondelag er medlem i Rakkestad næringsråd. Det betyr at du som 

enkeltmedlem kan delta på kurs arrangert av næringsrådet.  

Kurs i varme arbeider: Trenger du kurs i varme arbeider, send en mail til 
post@rakkestadnaringsrad.no. De vil rigge et kurs i samarbeid med AOF, og de sikter seg inn 
på et heldagskurs i des-jan eller så fort kurset er fulltegnet. Kurspris er ca kr 2.100,- inkl 
kursmateriell, teoridel og slokkeøvelse. Kurssted er 2. etasje i Brannkassegården i 
næringsrådets lokaler, Storgata.   (NLR arrangerer også kurs i varme arbeider, men ikke i 
Rakkestad.) 
 
Etablere ny bedrift: Rakkestad er kjent for sitt gründerblod og onsdag 23.11, kl 12:00 - 15:00 
forvandler Rakkestad næringsråd møterommet i Rakkestad Bibliotek til Etablererkontoret. 
Dette blir et gratis og lavterskel sparringstilbud til alle som har en idé om å etablere en 
virksomhet i Rakkestad. Møt opp og få 1-1 informasjon, tips til forretningside eller 
forretningsplan og råd til veien videre – alt etter hva du har behov for. Vi som er på plass, er 
Rakkestad Næringsråd og Etablerertjenesten. Interessenter kan droppe innom eller melde 
seg på via post@rakkestadnaringsrad.no. 
 
Styremøte 10. november: Det ‘nye’ styret får besøk av Johannes Martin Eriksen for å 
diskutere nye forslag til RMP-tilskudd og hvordan vi kan samarbeide om temamøter om 
jordarbeiding og vannkvalitet neste år. Ellers skal vi gi innspill om Grytten, diskutere forslag 
til dobling av flyvninger fra Åstorp og lokallagets arbeidsplan framover.  
 

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.  

Takk til dere som står på for å produsere sunn og 

næringsrik og nok mat i en turbulent verden.  

UTEN BØNDER – DÅRLIG MED MAT 
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Slaktedag på Lilleheier gård 12. november. 

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

tillaging av julemat. Du kan kjøpe deg klubb (bestilles på forhånd) eller noe annet godt og få 

informasjon om «slakting i gamledager». Det starter kl 10.00 med slakting. Partering av gris 

fra kl 12.00.  Bygdekvinnelaget viser hvordan man tilbereder julemat, og det blir samtale i 

sofaen. 

 

 

 



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). 

 

Mer bruk av havre i mat og drikke. 

Vi har søkt om og fått tilsagn om midler fra Norges Vel for å øke vår kunnskap om å 

produsere og bruke mere havre. Det gleder vi oss til. Har du gode ideer til foredragsholdere 

eller andre ting vi bør tenke på, ta kontakt.  

 

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.  

 

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.   

  

 

Øverst: Lilleheier gård –her 

kan du kjøpe både interiør 

og hjembakst og delta på 

slaktedag 12. november.                      

Til venstre: Fangvekster hos 

Espen Mostad.                                        

Litt av mangfoldet i 

Rakkestadlandbruket.  



 

 

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, men DU er viktigst av alt.  

 

Ha en fin høst – hilsen 

styret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


