
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSPAPIRER TIL FYLKESÅRSMØTE 

Torsdag 16. mars 2023 



 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

b. Åpent eller lukket møte 

c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

d. Valg av tellekorps 

 

Sak 2 Leders tale 

Sak 3 Innledninger 

a. Lise Boeck Jakobsen  

b. John-Erik Skjelnes Johansen  

 

Sak 4 Årsmelding 2022 

Sak 5 Regnskap 2022 

Sak 6 Strategi- og handlingsplan 2023-2024 

Sak 7 Budsjett 2023 

Sak 8 Innkomne saker 

a. Det er ikke mottatt noen innkomne saker innen fristen 16. februar 2023 

Sak 9 Utdeling av priser 

Sak 10  Valg 

PRESENTASJON AV INNLEDERE

 

 

 

 

 

                       Lise Boeck Jakobsen  John-Erik Skjelnes Johansen  

.  

John-Erik Skjellnes Johansen  

Lise er kommunikasjonssjef i Norges Bondelag 

med hovedansvar for ekstern kommunikasjon. 

Hun skal innlede om «Hva, hvordan og når 

kommuniserer vi i Bondelaget – ny 

kommunikasjonsstrategi».  

John-Erik er styremedlem i Norges 

Bondelag. Han driver med melk- og 

kjøttproduksjon på Løkta på 

Helgelandskysten.  

Han vil innlede om aktuelle saker fra Norges 

Bondelag 



 

 

 

TIDSPLAN 

08.30 Registrering, kaffe og rundstykker 

09.00 Åpning av årsmøtet  

09.25 Opprop 

09.30 Sak 1 Konstituering av møtet 

 a. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 b. Åpent eller lukket møte 

 c. Valg av to til å underskrive protokollen sammen med møteleder 

 d. Valg av tellekorps 

09.40 Sak 2 Leders tale 

10.10 Sak 3 Innlegg v/ Lise Boeck Jakobsen  

10.40 Pause 

10.55 Sak 3 Innlegg v/ John-Erik Skjelnes Johansen  

11.25 Generaldebatt  

12.30 Lunsj 

13.30 Generaldebatt fortsetter 

14.30 Sak 4 Årsmelding 2022 

14.40 Sak 5 Regnskap 2022 

14.50 Sak 6 Strategi- og handlingsplan 2023 - 2024 

15.00 Sak 7 Budsjett 2023 

15.10 Sak 8 Innkomne saker 

15.15 Pause 

15.40 Aksjonsplaner i fbm. Jordbruksforhandlingene, samt vårkampanjen – møtet lukkes 

15.50 Sak 9 Utdeling av priser 

16.05 Sak 10 Valg 

17.00 Avslutning og avtakking  

~17.20 Møteslutt 



 

 

 

SAK 6 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2023/2024 

 Økt verdiskaping i landbruket, og økte inntektsmuligheter for våre medlemmer er alltid en prioritert 
sak. Vi vil styrke bondens posisjon i verdikjeden for mat, slik at bonden får sin rettmessige andel av 
verdiskapningen i verdikjeden for mat og drikke. Vi vil bidra til kompetanseheving og utvikling av 
aktive produsentmiljøer i hele fylket. Vi prioriterer saker som kan skape positiv omtale av landbruket, 
og alliansebygging. Vi jobber aktivt for å synliggjøre våre medlemmers interesser innad i Norges 
Bondelag. 

 

Offensiv næringspolitikk; Inntekt, marked, verdiskaping og økonomiske vilkår 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Styrka økonomi og økte inntektsmuligheter 
for å tette inntektsgapet for Østfoldbonden. 
 
Skape forståelse for inntektsopptrappingsplan 
og endringer i grunnlagsmateriale  

Gjennomføre aktiviteter spisset fram mot 
jordbruksforhandlingene 2023 og kommune- og 
fylkestingsvalget. Herunder: 
 
- Møter/fagturer med fylkestingskandidater, 
næringskomiteen i Viken, fylkesråd, fylkespartier 
og stortingspolitikere fra Østfold 
- Landbruksakademiet for ungdomspolitikere 
- Bred kontakt med forbrukere på ulike 
kommunikasjonskanaler 

Økt næringsutvikling og verdiskaping i Østfold. 
(konvensjonell og økologisk) 

Gjennom partnerskap for landbruksbasert 
næringsutvikling påvirke prioriteringene knyttet 
til bruk av BU midlene i Viken 
 
Bidra til at aktivitetene i «Handlingsplan for økt 
økologisk produksjon, omsetning og forbruk for 
Oslo og Viken» iverksettes 
 
Jobbe for krav om opprinnelsesmerking, og øke 
bevisstheten rundt opprinnelse i 
storhusholdningsmarkedet 
 
Igangsette aktiviteter initiert i forprosjekt «Økt 
verdiskaping grønt» 
 
Samarbeid med Guldkorn om trendkonferanse 

Norskandelen i mat og fôr skal økes i alle 
produksjoner  
 

Stimulere til mer og bedre produksjon av korn og 
proteinvekster gjennom kornprogrammets 
aktiviteter 
 
Fagmøte grønt og kornmøte 

Styrke importvernet Påvirke politisk i alle ledd 

 

 

 

 



 

 

 

 

Offensiv næringspolitikk; Areal og produksjon 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Matproduksjonen i Østfold skal øke med 1,5 % 
i året de neste 20 årene 
 

Gjennomføre årets aktiviteter innenfor 
kornprogrammet. Herunder: kornskole, fagturer 
o.l.  
 
Stimulere til et sterkt husdyrhold  
 
Legge til rette for nydyrking 
 
Være aktiv i høringene knyttet til rapporter fra 
arbeidsgrupper om strukturdifferensiering/tak 
tilskudd, kvoteordning melk, soneinndeling o.l. 

Redusert omdisponering av dyrka mark 
 

Være offensiv i konkrete utbyggingssaker og 
jobbe politisk for et sterkere vern av jord  

Sikre retten til en næringsmessig og 
bærekraftig utnyttelse av våre 
grunneierressurser.  
 

Påvirke Norges Bondelag til å jobbe for å beholde 
landbruksunntaket i tomtefesteloven 
 
Bistå lokallaga i arbeid med lokale 
utbyggingssaker  
 
Være offensiv i utarbeidelse av ny arealplan i 
Østfold Fylkeskommune 
 
Bidra til at lokallagene benytter mentorordningen 
i arbeid med nye arealplaner og høringer  
 

Sikre en rovviltpolitikk som gir grunnlag for 
beitenæring med lave tap, og fokus på 
livskvalitet og byrdefordeling. 
 
Sikre en politikk som sterkere regulerer arter 
som er utfordrende for landbruket 
 

Synliggjøre konsekvensene av rovviltpolitikken 
ovenfor politikere og folk flest 
 
Sikre at bestandsmålet for ulv etterleves 
 
Tilby kurs og bidra i testprosjekt knyttet til 
forvaltning gås. 
Delta og samarbeide med det nasjonale 
gåseprosjektet om aktiviteter i Østfold 
 
Støtte opp om det nasjonale villsvinprosjektet 
gjennom god organisering av grunneiere og 
skadefellingslag 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Offensiv næringspolitikk; Et bærekraftig landbruk 

 

Sterkere organisasjon 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Fylkes- og lokallag har medlemstilbud/aktivitet 
som sikrer  
tilhørighet til og oppslutning om bondelaget  
 
Alle lokallag gjennomfører årsmøte hvert år 
 
 
 

Aktive lokallagsmidler brukes for å motivere til 
aktivitet i lokallaga  
 
 
Aktiv bruk av fylkesstyrets fadderordning gjennom 
å videreføre arbeid i «kjøkkenbords» regioner 
 
 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Økt klima, miljø og bærekrafthensyn i 
jordbruksdriften 

 

Flere tar i bruk klimakalkulatoren 

 

Lønnsomt å være Klimasmart Bonde 

Gjennomføre tiltak iht. vedtatt klimaplan i Østfold 
Bondelag, herunder kurs, informere om aktuelle og 
målrettede klimatiltak  

 
Bidra til aktiviteter i prosjekt Klimasmart Landbruk i 
Viken 

Økt andel RMP-midler til fylket, og arbeide 
for å endre bruk av juridiske virkemidler 
 

Delta aktivt i arbeidet med programutvikling, og 
fordeling av RMP midlene  
 
Arbeide for at Oslofjordpakka i RMP styrkes i JBF 
 
Arbeide for alternativer til 60/40 regelen i miljøkrava 
 
Delta aktivt i arbeidet med implementering av nye 
miljøkrav, og sørge for at god klimainnsats honoreres 
 
Tett kontakt og alliansebygging med 
interesseorganisasjoner og vannregionutvalgene  

Sikre fortsatt god dyrevelferd, og dyrehelse Støtte opp under arbeidet med dyrevelferdsprogram, 
og forebygge dårlig dyrevelferd 
 
Styrke dyrehelse gjennom fokus på oppdatering av 
smittevernplaner  
 
Avholde dialogmøter m/Mattilsyn o.a. 

Ivareta næringas behov for kompetanse og 
utdanning 

 

 

Skolering av arbeidsgivere i landbruket 

God dialog med naturbruksskolene 
 
Markedsføre grunntilbud og voksenagronom. 
  
Formidle/tilby kurs og fagdag «Bonden som 
arbeidsgiver» 

Gården skal være en sikker arbeidsplass og 
et trygt sted å bo.  

Samarbeide med NLR HMS om økt fokus på behovet 
for oppdaterte beredskapsplaner på enkeltbruk  



 

 

 

 
 
 

Deltakelse fra fylkesstyret på lokale årsmøter og 
andre arrangement 

Etablere en kultur for verving i fylkes- og 
lokallag, med rutine for å spørre nye og  
aktuelle medlemmer.  
5 000 medlemmer innen utgangen av 2023 

Formidle rådgivingsmateriell med argumentasjon 
om medlemsnytte  
 
Arbeide for å aktivt beholde eksisterende 
medlemmer og rekruttere nye medlemmer 
i/utenfor næringa   

Fylkes- og lokallag er organisert slik at vi sikrer 
god påvirkning av politiske vedtak, og  
andre prosesser på fylkes- og kommunenivå 

Bidra i prosesser som initieres av lokallag knyttet til 
deres framtidige organisering 

Gi oppdaterte opplæringstilbud innenfor 
organisasjonsutvikling, kommunikasjon,  
beredskap og i å påvirke politikk- og 
arealutvikling 
 

Tilby organisasjonskurs for lokale tillitsvalgte 
 
Gi lokallaga bistand i bruk av digitale 
verktøy/muligheter 
 
Rådgivende hjelp til lokallagas informasjonsarbeid 
(hjemmeside, sosiale medier) 

Godt informerte tillitsvalgte på alle nivå God og jevnlig internkommunikasjon på flere 
kanaler 

 

Økt forståelse for landbruket; kommunikasjon 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Gjennom fakta synliggjøre betydningene av 
Østfoldlandbruket, og «sette dagsorden» i den 
offentlige debatten 
 
Skape forståelse for de næringspolitiske 
prioriteringene 
 
 
 

Gjennom aktiv og oppsøkende mediakontakt, og 
utstrakt bruk av sosiale medier 
- tydeliggjøre bondelagets inntektskrav og -mål 
- vise fram hva bønder og landbruket bidrar med 
(saker, bilder, filmer) 
 
Kurs i bruk av sosiale medier 
 
Utvikle og tilpasse lokalt budskap ifm kommune- 
og fylkestingsvalget 2023 
 

Styrke omdømmet til bondelaget, norske  
bønder og norsk landbruk  
 
Gi forbruker og samfunn større forståelse for og 
innsikt i landbruk og matproduksjon 

Videreføre solsikkeaksjon 
 
Målretta aktivitet mot unge voksne for å øke 
kunnskapen om norsk landbruk 
 
Motivere til flere Åpen Gård lignende arrangement 

Utarbeide kommunikasjonsplan for Østfold 
Bondelag 

Etablere strategi for bruk av sosiale medier 
 
Opplæring i strategisk og praktisk bruk av 
kommunikasjon for fylkesledd og lokallag 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hverdags - Bondelaget leverer; medlemsnytte 

Mål Prioriterte tiltak i perioden  
Gi god landbruksfaglig og juridisk veiledning til 
medlemmer 
 
 

Være støttespiller for medlemmene 
Formidle regelverk, rådgivingstilbud og 
avtaleverk til hjelp for det enkelte medlem 
 
Arbeide for endring av regelverk, avtaler med 
videre for å ivareta våre medlemmers interesser 

Kompetanseheving for medlemmer  
 
Sosialt møtested 
 
Flere unge inn i næringa 
 

Gjennomføre Ung Bondesamling, 
generasjonsskiftekurs, fagmøter for 
grøntprodusenter og kornprodusenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAK 7 BUDSJETT 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SAK 10 VALG 

Valgnemndas innstilling til Østfold Bondelags årsmøte 2023 

Styret i Østfold Bondelag 

Leder    Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg, for 1 år, gjenvalg 

Nestleder   Thomas Riiser, Askim, for 1 år, ny 

Styremedlem  Liss Cathrine Holme, Råde, for 2 år, ny 

Styremedlem  Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg, gjenvalg 1 år (suppleringsvalg for 

Kjell Einar Huseby som ønsket avløsning etter 1 år pga. tid)  

Styremedlem   Hans Solberg, Sarpsborg, for 2 år, ny 

Styremedlem  Thomas Riiser, Askim, gjenstår 1 år, (på valg 2024) 

 

1. vara    Per Erik Tofteberg, Råde, for 1 år, gjenvalg 

2. vara   Finn-Erling Kristoffersen, Rygge, for 1 år, ny 

3. vara   Jørgen Kraggerud, Spydeberg, for 1 år, ny 

 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (på valg for 2 år (2023 og 2024) 

Liss Cathrine Holme, Råde 

Hans Solberg, Sarpsborg 

Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Eidsberg 

Jørgen Kraggerud, Spydeberg 

Kjell Einar Huseby, Berg 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (gjenstår 1 år (2023), på valg 2024) 

Per Erik Tofteberg, Råde 

Thomas Riiser, Askim 

Ida Bamsrud, Eidsberg 

Finn-Erling Kristoffersen, Rygge 

 

Vararepresentanter i nummerorden til Norges Bondelags årsmøte (på valg for 1 år) 

1. Ragnhild Duserud, Eidsberg 



 

 

 

2. Simen Veum, Glemmen 

3. Astrid Thuen, Spydeberg 

4. Jon Stumberg, Idd 

5. Aina Benedicte Huseby, Onsøy 

6. Øyvind Wethal, Skiptvet 

7. Mina Funderud Westbye, Askim 

8. Edvard Fosdahl, Torsnes 

9. Gunn Amundsen Eng, Berg 

10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag 

 

Utsendinger med vararepresentanter til årsmøtene i Østfold Bygdekvinnelag og Østfold 
Bygdeungdomslag:  

Valgnemnda foreslår at vedtektene (§20 b.7.) følges, der står det at styret i Østfold Bondelag skal 
velge disse representantene.  

- Valgnemnda mener at dette er mest riktig, og gir en best mulig 
arbeidsfordeling/arbeidsmengde innad i styret, siden styret også skal bestemme 
styrerepresentant til disse lagene, i tillegg til styrerepresentantenes deltagelse i andre møter 
og utvalg. 

 

Representanter til valgnemnda i Østfold Bondelag 

 Valgnemnda legger frem forslag i årsmøtet til ny representant, for 3 år. 

Per Kristian Solberg, Skiptvet, gjenstår 1 år (på valg 2024) 

Hans Christian Kihl, Råde, gjenstår 1år (på valg 2024) 

Martha Mjølnerød, Spydeberg, gjenstår 2 år (på valg 2025) 

Hans Oscar Gudim, Rakkestad og Degernes, gjenstår 2 år (på valg 2025) 

 

Leder i valgnemnda  Per Kristian Solberg, Skiptvet, for 1 år 

Nestleder i valgnemnda  Hans Christian Kihl, Råde, for 1 år 

 

Vararepresentanter (på valg for 1 år) 

1. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy (gjenvalg) 

2. Anny Guro Bjørnstad Gustavsen, Sarpsborg (ny) 

3. Hans Nummestad, Rakkestad og Degernes (gjenvalg) 

 



 

 

 

 

 

Møteleder på Østfold Bondelags årsmøte 2023 (velges for 1 år) 

Reidar Kaabbel, Våler og Svinndal (gjenvalg) 

Vara: Kristin Thonerud, Spydeberg (ny) 

 

Valgnemndas innstilling til godtgjøring av tillitsvalgte 

Valgnemnda foreslår ingen endringer.  

Dagens godtgjøring er:  

Fast godtgjøring til leder: Vedtas av Norges Bondelags årsmøte (for 2023 kr 161.000) 

Fast godtgjøring til nestleder: 15 % av leders faste godtgjøring  

Fast godtgjøring til årsmøtevalgte styremedlemmer og 1. vara: 5 % av leders faste godtgjøring.  

 

(Nestleder godtgjøres ikke som både styremedlem og nestleder. Fast godtgjøring til medlemmene av 
styret erstatter tidligere praksis med utbetaling av kostnadskompensasjon for data og teleutgifter (kr 
3.000).) 

 

Møte- og reisegodtgjøring: Følge de til enhver tid gjeldende satser i Norges Bondelag  

 

Valgnemnda har i arbeidsåret 2022-2023 bestått av:  

Eva Skår Sørli (leder)   Per-Kristian Solberg (nestleder) 

Martha Mjølnerød  Hans Oskar Gudim  Hans Christian Kihl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRESENTASJON AV KANDIDATENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole-Kristian Bergerud (43 år) 

Heltidsbonde i Varteig 

Sarpsborg Bondelag 

Produksjon: Korn, gras og ammekyr med full fremfôring. 

Hele gården drives økologisk. Varierende ant. daa pr vekst; 

ca. 300 daa korn, ca. 600 daa fôrproduksjon og beiter. Ca. 

35 kalvinger i året, Limousin er hovedrasen. Driver også 

med import og salg av plastprodukter.  

Bakgrunn: Fagbrev som prosessoperatør i kjemisk industri 

og ingeniør i industriell design. Tidligere leder i Tyr Østfold i 

5 år. Tidligere leder i Sarpsborg Bondelag i 2 år. Vært leder 

i Østfold Bondelag i 2 år, nestleder i 4 år, og før det 

varamedlem og styremedlem. 

Thomas Riiser (41 år)  

Deltidsbonde i Askim 

Askim Bondelag 

Produksjon: Korn, raps og bønner på 367 daa, hvorav 67 

daa er leid areal. Har i tillegg 50 daa skog (hovedsakelig 

ungskog). 

Bakgrunn: Fagbrev i kontorfag, prosjektledelse på BI og 

lederutdannelse i Telenor. Arbeider nå som leder på 

Kundeservice Landbruk i Felleskjøpet. Styremedlem i 

Østfold Bondelag i 1 år og styremedlem i Indre Østfold 

Regnskapsbyrå (6 år). Tidligere leder i Askim Bondelag (5 år) 

og sekretær (4 år). Var også tidligere leder i Fellesutvalget 

for bondelagene i Indre Østfold i 2 år. Har ellers tidligere 

hatt ulike verv i Viken Skog SA (lokallagsleder, nestleder 

lokalt og medlem i sentral valgkomite) 

 

Aase Maren Øiestad 

Hesleskaug (45 år)  

Deltidsbonde i Trømborg 

Eidsberg Bondelag 

Produksjon: Driver ca. 200 daa korn. Produserer ca. 2000 

SPF slaktegris årlig i et relativt nytt grisehus. Ca. 400 daa 

skog. 

Bakgrunn: Utdannet agronom og sykepleier med 

mastergrad i helse- og sosialinformatikk. Jobber som HMS-

rådgiver i NLR Øst. Styremedlem i Østfold Bondelag i 4 år, 

og tidligere vært 1. vara til Østfold Bondelag i 1 år. Medlem 

i skoleutvalget i Eidsberg Bondelag i flere år. Er 

styremedlem i Norsvin Østfold. Har 4H-plaketten og er 

aktiv i Trømborg Bygdekvinnelag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Solberg (56 år) 

Heltidsbonde i Skjeberg 

Sarpsborg Bondelag 

Produksjon: Driver frukt- og bærgård, hovedsakelig eple og 

plomme. Har også noe bringebær og solbær til selvplukk. 

Produserer «Olseng eplemost» som distribueres av 

Norgesgruppen i enkelte utsalg i Viken og Innlandet.  

Gården har eget gårdsutsalg, og nytt kjølelager med kapasitet 

på 100 tonn frukt samtidig.  

Bakgrunn: Agronom. Medlem av felles grøntutvalg for 

Østfold og Akershus. Leder i Sarpsborg Bondelag. Troppsbefal 

og troppsjef v/luftforsvarets skole. Utdannet siviløkonom. 

Erfaring fra Braathens SAFE, Johnson & Johnson, SCA 

Mølnlycke, og Storebrand ASA 

 

Produksjon: Korn, gras, olje- og proteinvekster. 

Småfeproduksjon og skogsdrift. Festetomter for 

fritidsbolig. 

Bakgrunn: Utdannet homeopat og tidligere jobbet 15 år 

i helsevesenet. Gårdbruker siden 2002. 

Landbruksutdanning ved Kalnes vgs. Styremedlem og 

styreleder Råde Mølle og styremedlem i Norsk Matraps.   

Ulike tillitsverv i styret i Råde Bondelag første gang i 2007, 

derav ett år som lokallagsleder. 

 

Liss Cathrine Holme (54 år)  

Heltidsbonde i Råde 

Råde Bondelag 

Per Erik Tofteberg (41 år)  

Heltidsbonde i Råde 

Råde Bondelag 

Produksjon: Driver 850 daa (50 daa på frøkontrakt med 

raigras, 150 daa grasproduksjon og resten korn). 

Melkeproduksjon med 220 tonn i kvote.  

Bakgrunn: Fagbrev i vei- og anleggsfaget. Agronom-

utdannelse fra Tomb vgs. Utleid til Tomb vgs som lærer i 

naturbruk. Ett år som 1. vara og ett år som 2. vara til 

fylkesstyret. Vært leder i husstyret i Bøndenes Hus i Råde. 

Vært leder i Råde Bondelag i 4 år, og styremedlem i ett år 

før det. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn-Erling Kristoffersen (28år)  

Heltidsbonde i Rygge 

Rygge Bondelag 

Produksjon: Poteter, korn, grønnsaker i veksthus og på 

friland. 

Bakgrunn: Fagbrev som anleggsgartner, og agronom fra 

Tomb vgs. Har plaketten i 4H, og vært på utveksling til USA 

som IFYE. Medlem i grøntutvalget i Østfold Bondelag. Er 

leder i Rygge Bondelag på 6. året, og styremedlem i Norske 

IFYE Alumner. 

Jørgen Kraggerud (33 år) 

Heltidsbonde Spydeberg 

Spydeberg Bondelag 

Produksjon: Driver med korn, raps, bønner og 

rødkløverfrø på 1150 daa. 80 000 slaktekylling pr år. Ca. 

550 daa skog.  

Bakgrunn: Utdannet maskiningeniør. Heltidsbonde siden 

2020. Styremedlem i Spydeberg Bondelag. 

 


