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HILSEN FRA FYLKESLEDER OLE-KRISTIAN BERGERUD 
 
KJÆRE TILLITSVALGTE, MEDLEMMER 
OG VENNER AV ØSTFOLD BONDELAG  

Vinterens mørke og kalde dager er i 
ferd med å slippe taket. Det er snart 
vår, men først skal vi ha et nytt 
årsmøte i Østfold bondelag. 

Vi kjenner at tanken om pandemi, og 
nedstengninger begynner å bli glemt, 
og samfunnet stabiliseres etter flere 
år med inngripende og utenkelige 
tiltak som snart er fjerne minner. 
Hvem skulle tro at vi skulle oppleve 
en slik situasjon? Det samme kan vel 
sies om krigsutbruddet i Ukraina for 
cirka ett år siden. Det er ikke mange 
som forutså denne massive fullskala invasjonskrigen på vårt kontinent. Ei heller hvor stor 
betydning dette har fått for forsyninger, energi, beredskap og usikkerhet. 

Beredskap har fått en helt annen rolle i det norske samfunnet. Når det snakkes om 
samfunnsberedskap i 2022, er matsikkerhet og forsyning blitt helt sentrale temaer. Vi har blitt 
utfordret på beredskap fra landbruket, og vårt mantra har vært; en løpende norsk matproduksjon 
over hele landet, er den beste beredskapen vi kan ha. Dette har vi fått gjennomslag for hos 
politikere og opinionen, og vil være viktig for å videre jobbing med opptrappingsplan, tetting av 
inntektsgap osv. 

Under årsmøtet i fjor, kom det forslag om at vi skulle så solsikker for å vise solidaritet med våre 
ukrainske kolleger. Dette ble gjennomført i vekstsesongen i fjor, med stort engasjement og 
deltagelse fra mange av lokallagene våre. Vi har fått mye positiv oppmerksomhet rundt denne 
kampanjen, og vil legge opp til en utvidet og enda mer målrettet kampanje i år.  

Vekstsesongen 2022 var optimal for mange i vårt fylke. Store korn-, grønnsaks- og grovfôr-
avlinger gjorde godt for næringa. Det var dessverre områder i fylket vårt som  

fikk svært lite nedbør, og dertil små avlinger. Det viser at selv innenfor vårt relativt lille fylke, kan 
det være store variasjoner og svingninger.  

Utgiftene i hele samfunnet har vært i en voldsom utvikling det siste året. Alle våre innsatsfaktorer 
har steget dramatisk i pris, og utfordrer oss. Det blir enda mer viktig å planlegge godt, gjøre gode 
vurderinger av innkjøp og optimalisere produksjon med fokus på ressursbruk. Gode vurderinger 
kan føre til god bærekraft og sirkulærøkonomi på gårdsnivå. 

Klima og miljø har stor betydning i næringa vår før, nå og fremover. Vi må få fart i klimaarbeidet 
vårt, og klimakalkulatoren er viktig for å kartlegge landbruket som sektor, men også for å 
kartlegge mulighetene på gårdsnivå. Jeg vil oppfordre alle til å ta i bruk klimakalkulatoren så raskt 
som mulig, slik at vi kommer videre i klimaplanen vår. På miljøsiden bruker vi mye tid til å legge til 
rette for best mulig virkemiddelbruk og tilpasse miljøkrav som er treffsikre og gjennomførbare 
for praktisk bruk. 

 

 

 

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud 
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Styret jobber med prioriterte saker gjennom året, og deltar på alle arenaer vi ser som 
formålstjenlig.  Jeg som leder av Østfold Bondelag jobber hver eneste dag for å skape gode, 
bærekraftige og varige løsninger for våre medlemmer. Vi har et styre som gjennom sine verv 
bruker mye av sin tid og sin energi til beste for medlemmene. Våre ansatte legger ned en helt 
uvurderlig innsats hver eneste dag til det beste for organisasjonen vår.  

Det er svært viktig at vi står sammen, og jobber mot felles mål, med felles utgangspunkt og 
forståelse. La oss gjøre en god jobb sammen og skape en solid fremtid for næringa vår, som vi er 
så glade i.  

Takk til deg som er lokallagsleder, eller har et annet tillitsverv i lokallaget, for det gode 
samarbeidet vi har hatt i året som har gått.

 

ÅRSMØTET I ØSTFOLD BONDELAG 2022      
 
Etter to år med digitale årsmøter var det endelig duket for fysisk årsmøte. Den 24. mars møtte 57 
stemmeberettigede og 20 gjester til årsmøte på Hafslund hovedgård og konferansesenter i 
Sarpsborg. Blant gjestene var fire representanter fra valgnemnda og tre ansatte. Fylkesleder Ole-
Kristian Bergerud ønsket velkommen, og ga ordet til årsmøteordfører Reidar Kaabbel, som ledet 
møtet fra kl. 09.00 til 17.20.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordstyrerbordet på Østfold Bondelags årsmøte. 
F.v: Ole-Kristian Bergerud, Reidar Kaabbel og Mina Mjærum Johansen  
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ORDINÆRE SAKER 

 
Årsmelding, regnskap, budsjett og strategi- og handlingsplan er sentrale saker som blir behandlet 
hvert år. Det er viktige styringsverktøy for det nye styret i det kommende arbeidsåret. Det var 
ingen innkomne saker. 
 

INNLEDNINGER OG GENERALDEBATT 

 
Leders tale og innleggene fra journalist i TV2, Aslak Eriksrud, og 2. nestleder I Norges Bondelag, 
Bodhild Fjelltveit, dannet grunnlag for generaldebatten. Fylkesleder var i sin tale innom temaer 
som at Europa nå er i krig, og oppfordret alle med husrom om å åpne disse. Han pekte også på 
viktigheten av sjølforsyning av både mat og energi. Bergerud ga ros for fjorårets aksjoner etter 
bruddet i jordbruksforhandlinger, men håpet det blir landet en avtale i 2022. Han pekte også på 
at regionreformen hadde økt samarbeidet mellom de tre fylkeslagene i Viken, og at arbeidet med 
sammenslåing hadde positive sider, til tross for at regionreformen ble reversert. Bergerud var 
innom temaer som rovdyr, klima og miljø, som Østfold Bondelag bruker mye tid på, og han pekte 
på viktigheten rundt åpenhet rundt prisdannelsen i dagligvarekjedene på matvarer. Han avsluttet 
med hvilke saker Østfold Bondelag ønsker å løfte inn i jordbruksforhandlingene våren 2022. 
 
Aslak Eriksrud innledet på temaet «Hvilke muligheter ligger det for norske bønder i en verden 

«full» av kriser?» Han oppfordret Bondelaget til å løfte fram bondens viktighet for samfunnet, og 

å framsnakke seg selv, men syte mindre. Bodhild Fjelltveit sa at den beste matberedskapen er 

løpende matproduksjon, at en treffende gjødselkompensasjon er helt avgjørende i de kommende 

jordbruksforhandlingene. Hun minnet forsamlinga om at Hurdalplattformen er ambisiøs på 

næringas vegne, og at målet er å tette inntektsgapet med minst ¼. Hun sa at rekordmange 

lokallag har gitt innspill til jordbruksforhandlingene og pekte på noen av funnene i undersøkelsen. 

Innleggene ble etterfulgt at en generaldebatt med 19 innlegg og hilsener fra gjester. Blant 

temaene som ble løftet var uravstemning i forbindelse med jordbruksavtalen, soner for 

arealtilskudd, aksjoner, Norges Bondelags kommunikasjonsstrategi, jordvern, inntektsløft, 

regionalt miljøprogram, villsvin, solsikker til pollinerende insekter, tollvern og rekruttering. 

Pål Haglerød fra Hobøl Bondelag la fram resolusjonsforslag om bruk av uravstemning om 

jordbruksavtalen, men forslaget falt 35 mot 20 stemmer.

PRISER 

 
Prisen for årets verver 2021 ble tildelt Per Ola Haartveit fra Aremark, for andre år på rad. Årets 
lokallag 2021 ble Skiptvet Bondelag og Innsatsprisen 2021 ble til Evy Lund Kvernenes, fra 
Trøgstad, og Elise Eng, fra Berg, for deres formidling av østfoldlandbruket på ulike plattformer. Se 
side 25-26 for utfyllende begrunnelse.   
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FYLKESSTYRETS ARBEID        

 
STYRET I ØSTFOLD BONDELAG I PERIODEN 24.MARS 2022 - 16.MARS 2023: 
Leder:   Ole-Kristian Bergerud 
Nestleder:  Trude Hegle 
Styremedlemmer: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 

Kjell Einar Huseby 
Thomas Riiser 
 
Tone Tomt Holene (ØBK) 
Syver Minge (ØBU) 

Varamedlemmer:      1. Per Erik Tofteberg 
2. Ida Bamsrud 
3. Finn-Erling Kristoffersen 
 

Styret i Østfold Bondelag 2022/2023 
Fv. Kjell Einar Huseby, Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Finn-Erling Kristoffersen, Tone Tomt Holene, 
Thomas Riiser, Ole-Kristian Bergerud og Per Erik Tofteberg.  

 
Styret har hatt 11 styremøter i 2022. I tillegg er det gjennomført flere teamsmøter i forbindelse 
med jordbruksforhandlingene. Til sammen har det blitt behandlet 91 styresaker og 5 
orienteringssaker. 
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NOEN AV DE VIKTIGSTE SAKENE HAR VÆRT:  

 

• Innspill til Norges Bondelag sitt krav til jordbruksforhandlingene 2022 

• Planlegging og gjennomføring av politisk påvirkning, aktivitet og aksjonsplaner knyttet til 

jordbruksforhandlingene 2022 

• Høring oppdeling av Viken Fylkeskommune 

• Høring nasjonal instruks om regionale miljøtilskudd i jordbruket 

• Innspill til rapport «Tilskudd til produksjonssvikt» ordningen 

• Høring revidert forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken 

• Høring handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 

2022 – 2026 

• Høring NOU 2022:14 Inntektsutvalget for jordbruket (Grytten) 

• Høring regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2023 – 2026 

• Høringsinnspill til helhetlig korn- og proteinstrategi fram mot 2030 

• Ny kommunikasjonsstrategi Norges Bondelag 

• Henvendelse rovviltnemnda region 4 om rovviltavvisende gjerder 

• Kriterier for tildeling av aktive lokallagsmidler 

• Medlemsundersøkelsen 

• Solsikke aksjonen 2022 

• Fagtur til Nederland 2022 

• Rullering av Østfold Bondelag sin klimaplan og gjennomføring av kurs i bruk av 

klimakalkulator   

• Oppfølging av innspill fra generaldebatten fra årsmøtet i Østfold Bondelag 

• Oppfølging av medlemsverving og -tall med en forsterket verveaksjon i november 

• Oppfølging av rovviltsituasjonen i Østfold; herunder status ulveforvaltning og oppfølging 

av rovviltnemndenes arbeid  

• Arbeid med problematikk knyttet økende utbredelse av villsvin og oppfølging av 

nasjonalt villsvinprosjekt 

• Arbeid med problematikk knyttet til gåseskader og revisjon av forvaltningsplaner 

• Revisjon av beredskapsplanen til Østfold Bondelag 

• Arbeidet i de ulike vannområdene og samarbeid om bedret vannkvalitet 

• Innspill til Norges Bondelags valgnemnd 

• Innspill til Bedriftsutviklingsprisen 2022 

• Beredskapssaker 
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POLITIKERPÅVIRKNING 

Det har i løpet av året vært gjennomført en rekke møter med politikere og politiske partier på 
fylkes- og nasjonalt nivå. Både i kontakt med AP, SP, SV og H har vi hatt egne møter og enkelte i 
fellesskap med de andre fylkesbondelagene i Viken.  
Det ble også avholdt eget møte med næringskomiteen i Viken Fylkeskommune i forbindelse med 
vårkampanjen. Videre arrangerte vi landbruksakademiet for ungdomspolitikere i samarbeid med 
Akershus og Buskerud Bondelag.  
 
Landbruks- og matminister Sandra Borch åpnet Markens Grøde 2022 i Klimalåven hvor blant 
annet Østfold Bondelag hadde sine aktiviteter. Statsråden lovet i sin åpningstale blant annet at 
regjeringa vil satse på beredskapslagring av korn. Hun sa videre at landbruket er en del av det 
grønne skiftet, og at regjeringa vil satse på Bionova for å stimulere til mer fossilfri energi i 
næringa. Samme dag besøkte Borch bønder i Østfold. Biogass som energikilde og gårdsanlegg for 
biogass var tema når nettverket Biogass Oslofjord inviterte på befaring til gårdsbiogassanlegget 
til familien Kopperud på Slommerud gård og hos Terje Haug på Grønnerød gård. Fylkesleder holdt 
en innledning om landbrukets bidrag, og under befaringen fikk ministeren informasjon om 
hvordan biogass løser essensielle samfunnsoppgaver, reduserer belastningen på miljø og klima, 
og skaper nye grønne arbeidsplasser.  
Landbruks- og matministeren besøkte også Harald og Ragnhild Solberg på gården Labraaten i 

Rakkestad hvor de driver økologisk egg- og kornproduksjon. 

Høsten 2022 ble stortingsbenken fra Østfold invitert på besøk, denne gang var stedet for 
diskusjonene Bergerud gård. Det er drøftet saker som betydning av landbrukets verdiskaping, 
behov for kostnadskompensasjon, konsekvenser av strenger miljøkrav, rovvilt og ikke minst 
utfordringer knyttet til behovet for tetting av inntektsgap og inntekt på nivå med andre grupper. 
 

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud og landbruks- og matminister Sandra Borch 
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Styret har deltatt i så stor grad det var mulig på årsmøter i lokallagene. Det ble avholdt tre 
samlinger for lokale tillitsvalgte fordelt på januar, mai og september. I oktober var vi vertskap når 
ledermøtet i Troms Bondelag var på tur blant annet for å høre om vannmiljøutfordringer i 
Østfold. I tillegg ble ledermøtet arrangert som en fagtur til Nederland i november. 
 

REGIONREFORM OG FYLKESSAMMENSLÅING     
Bondetinget 2019 vedtok at Bondelaget skal ha samme organisasjonsstruktur som 
fylkeskommunene innen 1. april 2022. For Østfold Bondelag sin del har intensjonen vært en 
sammenslåing med Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag. Dette har forutsatt at Viken 
fylkeskommune består.  
 
Viken fylkeskommune søkte regjeringa om oppløsning innen fristen 1. april 2022, og Stortinget 
vedtok samme vår at Viken, sammen med Troms og Finnmark, samt Vestfold og Telemark fylker 
skulle deles inn i sine opprinnelige fylker fra og med 1. januar 2024. Det betyr at 
sammenslåingsprosessen ble avsluttet, mens samarbeidet fylkeslagene mellom fortsatte om for 
eksempel innspill til jordbruksforhandlingene 2023 til Viken fylkeskommune, høringssvar på nye 
miljøkrav for Oslo og Viken, samt høringssvar på rullering av regionalt miljøprogram 2023-2026. 
 
 
 

VILTFORVALTNING       

 

GÅS 
Østfold Bondelags har arbeidet for utvidet jakttid på gås, og fikk gjennomslag for dette gjennom 
ny forskrift for jakt- og fangsttider, som trådte i kraft 1. april 2022. I denne gis Statsforvalteren i 
Oslo og Viken fullmakt til å utvide jakttida på grågås med 20 dager før ordinær jaktstart og i hele 
januar. Utvidelsen betinger en godkjent forvaltningsplan. Utmarksforvaltningen AS oppdaterte 
forvaltningsplanen for kommunene Sarpsborg, Råde og Moss våren 2022 på oppdrag fra 
lokallagene i disse kommunene og Østfold Bondelag. Statsforvalteren godkjente planen, samt ga 
mulighet for utvidet jakt i disse kommunene. 
 
Den 11. februar arrangerte Østfold Bondelag seminar om gås for kommunal forvaltning i Østfold. 
Seminaret måtte avholdes digitalt da landet fortsatt var nedstengt på dette tidspunktet. På 
programmet holdt forsker Ingunn Tombre og prosjektleder i det nasjonale gåseprosjektet, Ove 
Martin Gundersen, innlegg om det siste innen gåseforskning og hvordan man kan redusere 
konfliktene mellom gås og landbruk. Asmund Fjellbakk fra Statsforvalteren fortalte om etatens og 
fylkeskommunenes ansvarsoppgaver innen gåseforvaltninga. Jørgen Torp i Fredrikstad kommune 
fortalte om hvordan kommunen praktiserte skadefelling av gås. 

 
ULV 
I motsetning til de foregående årene har det vært relativt stille når det gjelder ulv. Lisensfellinga 
av Rømskogreviret ble sterkt utsatt på grunn av flere runder i rettsapparatet. Borgarting 
lagmannsrett overprøvde tingrettens kjennelse, og lisensjakta ble åpnet 12. februar. På grunn av 
mye forstyrrelser og sabotasje av lisensjakta fikk SNO i oppdrag å gjennomføre ekstraordinært 
uttak. De tok ut fire ulv, inkludert lederparet, inntil jakta ble avslutta 25. februar. 
 
Beitesesongen 2022 ble rolig, og det ble ikke rapportert tap av husdyr til ulv i Østfold. 
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VILLSVIN 
Utmarksforvaltningen AS (UFAS) deltar i det nasjonale villsvinprosjektet som har som mål å 
organisere grunneiere for å redusere villsvinbestanden og hindre utbredelse. Blant annet jobber 
prosjektet med å forvalte villsvin etter elgvaldenes grenser langs grensa og har hatt 
prøveprosjekter på uttesting av ulike villsvinfeller (levendefangst). Dessverre har ingen villsvin 
latt seg lure inn i aktiviserte feller, og forsøkene med feller er nå avslutta. 
 
 

HØRINGER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR GITT INNSPILL PÅ I LØPET AV 2022  

 
HØRINGSINNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER: 

- Innspill til oppdeling Viken Fylkeskommune 
- Innspill til jordbruksforhandlingene 2023 Viken Fylkeskommune 
- Innspill til Handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 

2022 – 2026 
- Innspill til regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2023 - 2026 

 

HØRINGSINNSPILL TIL NORGES BONDELAG: 
- Innspill til nasjonal instruks om regionale miljøtilskudd i jordbruket  
- Innspill til «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» - – 

Partssammensatt arbeidsgruppe til jordbruksoppgjøret 2022  
- innspill til Revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd – 

Partssammensatt arbeidsgruppe til jordbruksoppgjøret 2022  
- Innspill til revidert forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken  
- Innspill til ny kommunikasjonsstrategi for Norges Bondelag 
- Innspill til NOU 2022:14 Inntekstutvalget for jordbruket (Grytten) 
- Innspill til helhetlig korn- og proteinstrategi fram mot 2030 

 
 

VÅRKAMPANJEN         

 
Jordbruksforhandlingene blei innledet med vårkampanjen i mars og april (ikke en like definert 
tidsperiode som tidligere), der vi gjennomførte aktiviteter retta mot politikere. Dette var en del 
av det som ble hetende «Samla plan» for Norges Bondelags arbeid inn mot 
jordbruksforhandlingene. 
Flere lokallag arrangerte gårdsbesøk for eller møte med ordføreren sin, og delte bilder og 
opplevelser på sosiale medier. Fire østfoldordførere i indre-regionen sendte brev med bekymring 
for jordbruket til landbruks- og matminister Sandra Borch. Lokallaga fikk også i oppgave å kåre 
den beste butikken på norsk mat. Fylkeslaget benyttet vårkampanjen til politisk kontakt med 
utvalgte partier. Det ble også avholdt eget møte med næringskomiteen i Viken Fylkeskommune i 
samarbeid med Akershus og Buskerud Bondelag. De respektive fylkesledere utfordret 
næringskomiteen innenfor behovet for inntektsløft og kostnadsdekning, klima- og miljø og ikke 
minst kom den en rekke spørsmål fra interesserte politikere. 
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NÆRINGSPOLITISK ARBEID        
 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 

Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i 
lokallaga. Det kom innspill til fylkeslaget fra 22 av 24 lokallag. Fylkeslaget mottok også innspill fra 
korn- og miljøutvalget, samt grøntutvalget i Østfold og Akershus, ett enkeltmedlem og 13 andre 
lag og organisasjoner. Det ble gjennomført en møtedag der organisasjoner og lag ble invitert til å 
komme med sine innspill.  

 
ØSTFOLD BONDELAG PRIORITERTE FØLGENDE TILTAK I ÅRETS 
JORDBRUKSFORHANDLINGER:  
• Det er viktig å sikre en god kornøkonomi, både gjennom økte priser og budsjettmidler. En 

økning i målpris må veies opp mot økonomien i husdyrproduksjonene, og kompenseres fullt 
ut med bruk av prisnedskrivingstilskudd. 

• Det skal være lønnsomt å være en klima- og miljøvennlig bonde. Derfor må RMP-potten økes 
med minst 50 prosent og SMIL-potten økes vesentlig, særlig i fylker med store utfordringer 
med avrenning til vassdrag og Oslofjorden. Østfold Bondelag kan ikke akseptere å innføre 
fjorårets foreslåtte fordelingsnøkkel for RMP.  

• Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element i forhold til rekruttering til 
næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til sjukdom og fødsel mv., 
sjukepengeordninga og avløsning til ferie og fritid. 

• Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og plante-
produksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes. 

• Det er fortsatt et stort etterslep når det gjelder drenering, og Østfold Bondelag mener derfor 
at det er viktig å øke satsen til kr 3 000 per dekar, og ikke redusere avsetningene til 
dreneringstilskuddet. 

• Det er stor etterspørsel etter investeringer i fossilfrie anlegg på gårdsnivå. For å 
imøtekomme denne etterspørselen må ramma til verdiskapingsprogrammet for fornybar 
energi og teknologiutvikling dobles. 

• Det bør innføres trappetrinn på arealtilskudd for korn, der arealtilskuddet må økes vesentlig 
på første trinn og være lavt på det siste. Trinnene som foreslås er 1-800 dekar, 801-1600 
dekar og 1601 + dekar. I tillegg må det innføres trappetrinn og tak på arealtilskudd innen 
grøntproduksjonene, jf. forslag under kapittel 10.   

• Satsen for distriktstilskudd for bær i sone 1-3 må økes med 50 øre per kilo, jamfør kapittel 
10. 

• Sikre tilgang på nødvendige og effektive bekjempelsesmetoder/plantevernmidler for å sikre 
vår plantehelse og konkurransekraft. 

• Etablering og økning av husdyrhold må betinge nok spredeareal og bærekraftig arealbruk. 
Gras- og beiteområder må ha samme inntektsmulighet, uavhengig hvor de ligger i landet. 
Østfold Bondelag mener at arealtilskudd for grovfôr må gjeninnføres i sone 1 og at satsen 
heves i sone 3. I tillegg må grensekommunene Marker og Aremark legges til sone 3, i 
påvente av kartbasert tilskuddsutmåling, basert på NIBIOs jordsmonnkartlegging. 

• Innføre et småskiftetilskudd på kr 1 000 per skifte for skifter under 10 dekar, der det dyrkes 
korn. 

• Innføre et nytt og soneuavhengig tilskudd for ku og kalv på beite på kr. 3 000 per ku 
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• Endre driftstilskuddet for ammeku, med et tak på 50 kuer, og med satser på kr 6 000 per ku i 
sone 1-4 og kr 7 500 per ku i sone 5-7. 

• Innføres et dyrevelferdstilskudd på kr 10 000 til alle dyrehold som deltar i, og tilfredsstiller 
kravene i et dyrevelferdsprogram godkjent av Mattilsynet. 

 

FORHANDLINGER 
Jordbrukets krav ble lagt fram 27. april. Kravet var på 11,6 mrd. kroner, der om lag 8 mrd. gikk til 
kostnadsdekning i 2021-2023. I tillegg lå det inne et krav på lik inntektsutvikling som andre 
grupper i 2023 (kr 25 000 per årsverk) og kr 100 000 mer enn det andre grupper i samfunnet 
forventes å få (tetting av gap). Ramma 2023 var på 9,16 mrd. kroner, og denne var finansiert 
gjennom 8 080 mill. kroner i budsjettmidler, 852 mill. kroner gjennom markedet (målpriser) og 
228 mill. kroner i økt verdi av jordbruksfradraget. I tillegg krevde jordbruket en 
kostnadskompensasjon på 2,4 mrd. kroner for 2021-2022, og at denne skulle utbetales så raskt 
som mulig i 2022. 

 
I kravet ble det prioritert å gi et inntektsløft til alle bønder, å styrke de produksjonene med lavest 
inntektsutvikling, som storfekjøtt, korn og sau/lam, øke samfunnets beredskap og 
sjølforsyningsgras, styrke velferdsordningene, miljø- og klimatiltak samt 
investeringsvirkemidlene. For sistnevnte ble det foreslått ei investeringspakke på 600 mill. kroner 
utenfor jordbruksforhandlingene. Samme kveld kravet ble lagt fram ble det arrangert Teamsmøte 
for fylkesstyret og lokallagslederne, der kravet ble gjennomgått. 
 
Torsdag 5. mai, én dag på overtid, og midt i styremøtet, kom statens tilbud. Staten la fram et 
historisk høyt tilbud på 8,9 mrd. kroner. Staten mente at tilbudet var på 10,15 mrd. I tilfelle ville 
det tilsvarende tallet for jordbrukets krav være 12,8 mrd. Fylkesleder Bergerud uttalte følgende: 
«Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på 
kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. For at bonden skal fortsette å produsere mat, 
trenger vi et kraftig inntektsløft.» Det ble samme kveld avholdt et fysisk møte på Bøndenes hus i 
Askim, med mulighet til å følge gjennomgangen av statens tilbud på Teams, for lokallagsledere og 
fylkesstyret. På møtet ble det orientert om tilbudet, aksjonsplaner og aktuelle saker. 

 
AVTALE 
Mandag 16. mai kl. 14.00 var avtalen i årets jordbruksforhandlinger et faktum. Avtalen gir en 
økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,9 milliarder kroner. Dette er 778 millioner 
kroner mer enn i statens tilbud. Kostnadsdekningen utgjør størsteparten av avtalen. 
 
Avtalen gir full kostnadsdekning, i tillegg til inntektsvekst allerede i 2022, for å håndtere 
usikkerheten og den kraftige kostnadsveksten. 2 milliarder utbetales i september. For at bønders 
inntekt skal komme nærmere andre grupper gir avtalen et inntektsløft på 64 000 kr per årsverk i 
2023, hvorav 40 000 kr per årsverk går til tetting av inntektsgap. 
 
Avtalen løfter alle produksjoner, og spesielt produksjonene som ligger lavest i inntekt. Det gjelder 
korn, sau og ammeku. Jordbruket har fått gjennomslag for alle målprisøkningene, med unntak av 
mathvete. Velferdsordningene har blitt spesielt høyt prioritert både av staten og jordbruket. 
Fordi avtalen kom såpass seint 16. mai, utsatte Østfold Bondelag sitt møte med lokallagene til 
den 18. mai på kveldstid. 
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BONDETINGET 2022        
 
Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt 15. og 16. juni på Lillehammer. Østfold hadde ti 
delegater: Ole-Kristian Bergerud (fylkesleder), Trude Hegle (nestleder), Aase Maren Øiestad 
Hesleskaug, Kjell Einar Huseby, Ellen Evenrød, Per Erik Tofteberg, Thomas Riiser, Finn-Erling 
Kristoffersen, Gunn Amundsen Eng og Hans Solberg. 

 

Østfold-delegasjonen til årsmøtet i Norges Bondelag. 
F.v: Gunn Eng, Kjell Einar Huseby, Trude Hegle, Ellen Evenrød, Ole-Kristian Bergerud, Thomas Riiser, Per Erik 
Tofteberg, Aase Maren Øiestad Hesleskaug, Finn Erling Kristoffersen, Hans Solberg 

 
LEDERS TALE 
I sin første leders tale til Bondetinget sa leder Bjørn Gimming at mye hadde skjedd på det året 
han hadde vært leder i Norges Bondelag. - Vi har fått ny regjering, vi opplever en krig i Europa, 
som har fremhevet viktigheten av norsk matproduksjon, og vi har forhandlet oss fram til en 
historisk avtale i jordbruksoppgjøret, sa Gimming. - Jeg vil sende en stor honnør til dere som 
sitter her i salen. Som står opp hver dag, tar på dere arbeidsskoa og gjør en enormt viktig jobb. 
Dere som holder hjula i gang til tross for en kostnadseksplosjon uten sidestykke. Dere som driver 
jorda, tar vare på dyra og sørger for at folk får mat på bordet hver eneste dag. Som engasjerer 
dere og står på for norsk landbruk. 

I talen trakk Gimming opp temaer som matsikkerhet, inntektskamp, å bygge organisasjonen etter 
pandemien, jordbruksoppgjøret, internasjonale forhold, importvernet, sjølforsyning, bærekraft, 
klima og rovdyr. 

FØRST UT I GENERALDEBATTEN 
Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud var første taler ut i dagens generaldebatt på årsmøtet i Norges 
Bondelag. Han takket Bjørn Gimming for en god leders tale, og at Gimming understreket at årets 
jordbruksoppgjør kun var starten på en snuoperasjon for næringa. Bergerud takket også for et 
historisk løft av kornprisen, men stusset på om det kan kalles ei matkornsatsing. Fylkeslederen 
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avslutta innlegget med å takke for RMP-midler øremerket til Oslofjordarbeidet, og at grovfôr i 
arealene 1 igjen er berettiget tilskudd fra 2023. 

TENK NYTT OM KOMMUNIKASJON 
Det oppfordret Thomas Riiser organisasjonen til i sitt innlegg under generaldebatten på 
Bondetinget. - Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi 
må kommunisere ut det som faktisk betyr noe; "Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det 
enkelt årsverk?", sa Riiser fra talerstolen. 

 
ØSTFOLDINGER STILTE MINISTEREN SPØRSMÅL 
Landbruks- og matminister Sandra Borch besøkte Bondetinget, holdt innlegg og svarte på 
spørsmål fra salen. I sitt innlegg sa hun blant annet at utsettelsen av Grytten-utvalgets innstilling 
for inntektsmålinga ikke bør være til bekymring for bønder. Hun var klar på at det er mulig å 
starte jobben med å løfte inntekta likevel. 
 
Leder i Norges Bygdeungdomslag og hærlending, Inger Johanne Brandsrud, lurte på hvordan 
regjeringa vil jobbe for at flere unge vil være stolte av å bli bonde. Statsråden pekte blant annet 
på nødvendigheten av å framsnakke næringa og være stolt av den viktige jobben som bonde og 
matprodusent. Samtidig trakk hun fram gode velferdsordninger som svært viktig for unge som vil 
inn i næringa. 
 
- «Hvor ble det av matkornsatsinga?», lurte Per Erik Tofteberg på, og stilte spørsmålet til Borch. 
Tofteberg minnet landbruks- og matministeren om at hun gjentatte ganger i vinter og vår har gitt 
kornbøndene en garanti om at det skulle være trygt å satse på å dyrke matkorn. Dette til tross for 
galopperende priser på viktige innsatsfaktorer som kunstgjødsel og plantevernmidler. Matkorn 
krever en ekstra innsats på nettopp disse innsatsfaktorene for å lykkes. I årets jordbruksavtale er 
differansen på målpris mellom matkorn og fôrkorn maksimalt 10 øre, og havre får en 
målprisøkning på 1 krone, akkurat som mathvete. – Ministeren sier at det skal være lønnsomt å 
dyrke matkorn, men hvordan får ministeren dette regnestykket til å gå opp. Hvor ble det av 
matkornsatsinga når målprisen på havre blir løftet like mye som mathvete, spurte Tofteberg. 
 
Statsråd Borch svarte at hun dessverre ikke styrer vær og vind, som i stor grad avgjør 
matkornkvaliteten, og at korn er prioritert i årets jordbruksoppgjør. Hun vil fortsatt legge til rette 
for videre satsing på matkorn, og at dette blir viktig når vi skal øke Norges sjølforsyningsgrad, 
som ligger i Hurdalplattformen. 
 

STARTSKUDDET HAR GÅTT – INNTEKTSLØFTET SKAL GJENNOMFØRES  
Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok én resolusjon, som omhandlet hvordan hva som må til for å 
legge til rette for økte inntektsmuligheter, og et bærekraftig landbruk i Norge. Her ble et 
inntektsløft satt som den viktigste saken. I tillegg ble elementer som økt tollvern, økt norskandel i 
både fôr og mat, investeringsvirkemidler for å møte nye krav til drifta, tydeligere 
opprinnelsesmerking, velferdsordninger på lik linje med andre grupper og at miljøkrav og -hensyn 
må være kunnskapsbaserte, målretta og balanserte løfta fram. 

 
VALG 
Bjørn Gimming fra Idd i Halden ble gjenvalgt som leder i Norges Bondelag etter ett år som leder.  
Med seg har han Egil Christoffer Hoen fra Buskerud og Bodhild Fjelltveit fra Vestland i 
ledertrioen. 
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MØTER OG ARRANGEMENTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 
DELTATT PÅ I 2022          
 

• Møte om lisensfelling i ulvesona 

• Planleggingsmøte vedr friluftsplan 
Viken FK  

• Møte grunneieravtaler - ferdsel i 
friluft med Viken FK 

• Gåseseminar for kommunene i 
Østfold 

• Webinar om importvern 

• Åpning nytt grisefjøs Tomb 

• Møte næringskomiteen Viken 

• Møte «kjøttskam» i regi av 
Bygdekvinnelaget 

• Dialogmøte Mattilsyn  

• Sluttseminar prosjekt "Verdiskaping 
Haldenkanalen" 

• Fylkesstyresamling for Agder 
Bondelag 

• Økouka sin panelsamtale 

• Jubileumskonferanse Morsa 

• Møte om framtidig 
agronomutdanning i regi av Norges 
Bondelag 

• Miljøkonfonferanse Oslo; 
Østlandssamarbeidet 

• Møte kostnadsutvikling 
fjørfenæringa 

• Iddefjordkonferansen 

• Referansegruppe og lansering 
Økologisk handlingsplan Viken  

• Panelsamtale økologisk korn i regi 
av Økoløft Norge 

• Kornkonferansen NB/FK 

• Samling grøntansvarlige i Norges 
Bondelag 

• Felles AU- møter bondelagene i 
Viken 

• Fylkesledersamling, 
representantskap og årsmøte 
Norges Bondelag 

• «På tvers møter» AU i fylkeslag og 
styret Norges Bondelag 

• Styringsgruppemøter i Klimasmart 
Landbruk Viken 

• Styringsgruppe-
/prosjektgruppemøter 
Kornprogrammet 

• Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdeungdomslag 

• Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdekvinnelag 

• Styremøter og generalforsamling 
Utmarksforvaltningen AS 

• Arbeidsutvalgsmøter Østfold 
Landbruksselskap 

• Dialogsamling med Innovasjon 
Norge 

• Møter i Partnerskap for 
næringsutvikling Viken 

• Dialogmøte og årsmøte i Guldkorn 

• Oppstartsmøte mentorordning NLR 

• Dialogmøter om miljøvirkemidler 
Statsforvalter i Oslo og Viken 

• Dialogmøte RMP i regi av 
Statsvalteren i Oslo og Viken 

• Dialogmøte om Oslofjordpakka 
Statsforvalter i Oslo og Viken 

• Miljødager, Statsforvalteren i Oslo 
og Viken 

• Østfoldkonferansen 2022 

• Vannområdearbeid i 
Haldenvassdraget 

• Vannområdearbeid i Morsa 

• Vannområdearbeid i Glomma sør for 
Øyeren 

• Vannområdearbeid i Øyeren 

• Møter i rovviltnemnd 4 

• Nettverkssamling skolehager 

• Gårdsbesøk med landbruks- og 
matminister Borch vedr. korn 

• Gårdsbesøk med landbruks- og 
matminister vedr. fornybar energi 
og egg i kombinasjon med besøk på 
Markens Grøde 

• Klimalåven Markens Grøde 
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• Kurs i fornybare energiløsninger for 
bønder i regi av Klimasmart 
landbruk Viken 

• Innspill fylkestingsprogram Østfold 
SV 

• Møter og innspill fylkestingsprogram 
i møte Østfold AP 

• Innspill fylkestingsprogram Viken V 

 
 

ORGANISATORISK ARBEID      

 
LEDERMØTET    
Årets ledermøte ble erstattet av en fagtur til Nederland. I alt 33 deltakere ble med for å se hva 
det nederlandske landbruket har av utfordringer, og hvordan de har valgt å løse det.   
Østfoldingene lærte at Nederland er store på melkeproduksjon, blomster og veksthusgrønnsaker, 
og er verdens nest største eksportør av landbruksvarer, men også at Nederland har produksjoner 
som geitemelk og kanin! 
Ikke minst lærte vi at utfordringene i Nederland og Norge er ganske like. Alt fra nitrogen på 
avveie i luft og vann, at det produseres for lite grønn energi og gass til veksthusproduksjonen, 
større avstand mellom den urbane og rurale befolkninga, å ta ut rettferdige priser i 
dagligvarekjedene, ulv som angriper beitedyr og fugleinfluensasmitte i fjørfebesetninger fra ville 
fugler. 
Det mest overraskende av det vi lærte på besøket hos det lokale bondelaget var hvor like 
utfordringene i våre to land er, men også hvor store forskjellene er i skala. Nederland består av 
halvparten dyrka mark, mens Norge har under 3 prosent. Nederland har over 1,5 millioner 
melkekyr på et areal som tilsvarer Trøndelag fylke, mens Norge har 0,2 millioner i hele landet. 

 
Det var også interessant å lære om vannforvaltning i et land, hvor store deler ligger under 
havnivået. Både utfordringene med å holde landområdene tørre fra fersk- og saltvann, men også 
hvordan nederlenderne bruker vannet som en ressurs ved å magasinere det til vanning i tørre 
perioder.  
 
 

Tillitsvalgte på ledermøtet i Nederland 
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Vi besøkte vår søsterorganisasjon LTO Noord i Zwolle, en av forsøksgårdene til Waageningen 
universitet hvor vi blant annet fikk se strip cropping i praksis. 
På Agro Innovation Centre De Marke i Hengelo forskes det på hvordan melkeproduksjonen kan 
bli enda mer bærekraftig, og i Rotterdam fikk vi oppleve verdens første flytende gårdsbruk. 
 
KOMMUNIKASJON 
Vi jobber hele tiden med å bli bedre på kommunikasjon både eksternt og internt overfor 
tillitsvalgte og medlemmer. De siste årene har vi også samarbeidet administrativt med Akershus 
og Buskerud Bondelag, noe som både bidrar til bedre og mer effektiv kommunikasjon.  
Det eksterne hovedfokuset er rettet mot den enkelte østfolding, politikere, media, 
beslutningstakere og andre som påvirker bondens hverdag. Fylkeslaget har vært i utstrakt 
kontakt med NRK Oslo og Viken, NRK Østfold radio og lokalaviser. Østfold Bondelag vektlegger å 
være aktive på sosiale medier i tillegg til oppdatering av nettsidene. Det publiseres 1 – 5 saker om 
aktiviteter og meninger om aktuelle saker hver uke. Det siste året har det vært vektlagt å øke 
aktiviteten på Facebook og Instagram, mens hjemmesiden ikke oppdateres så hyppig da vi ser at 
våre hovedkanaler har blitt sosiale medier. 
Flere og flere lokallag har også blitt aktive med egne sider på sosiale medier.   
 
Vi har også gjennomført ulike varianter av Åpen Gård på facebook og Instagram. Dette er tiltak 
for å vise hverdagen i husdyrproduksjonene med et spesielt fokus på dyrevelferd.  
 

Til årets sommerkampanje spilte vi inn ideer til steder å stoppe for å spise og shoppe, og 
produkter å teste om ferieturen ble lagt til Østfold. Dette ble presentert i nyhetssaker utover 
sommeren. 

 
I tillegg brukes interne grupper på Facebook for tillitsvalgte og lokallag aktivt, enten det er 
vervekampanjer eller aksjonsplanlegging. Statistikk viser at vi når ut til mange spesielt gjennom 
bruk av Facebook.  
 

KURS I BRUK AV SOSIALE MEDIER 
Vi har gjennomført 2 ulike kurs i bruk av sosiale medier. Først ett digitalt tilbud hvor 
kommunikasjonsrådgiver Siv Iren Moe innledet om bondelagets erfaringer og muligheter med å 
dele hverdagen i landbruket på sosiale medier. Videre delte Elise Eng som har kontoen 
@grisebonden erfaringer med å dele sin hverdag på godt og vondt. 
Seinere på våren arrangerte vi et kurs hvor vi satt fysisk samlet med temaet «Praktisk kurs i bruk 
av sosiale medier for tillitsvalgte og kommende «bondeinfluensere". Denne gang var, i tillegg til 
Elise Eng @grisebonden, Eva Pettersen hovedinnleder. Hun har lang erfaring i mediebransjen, 
med spesiell tyngde innen digital markedsføring og grafisk design. 
Deltakerne fikk nå praktisk trening i å lage gode poster, video, bilder, storys, live, reels osv i tillegg 
til kunnskap om hvordan man bygger merkevaren rundt bønder først og fremst på Facebook, 
men også Instagram. Kursene samlet lokale- og fylkestillitsvalgte, ansatte i landbrukets 
organisasjoner, repr fra Kalnes og bønder som bruker sosiale medier i sin markedsføring. 
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MENTORORDNING FOR LOKALLAGENE 
Østfold Bondelag har en mentorordning bestående av ressurspersoner med god kunnskap om 
offentlig forvaltning. Disse personene stiller som mentorer for lokallagene og deres tillitsvalgte. 
Lokallaga tar selv kontakt med mentorene for hjelp og innspill i forbindelse med arealplansaker. 
Mentorene har vært:  

• Knut Hærland  (Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog) 

• Jan Erik Tveten   (Rakkestad og Degernes, Sarpsborg) 

• Kjell Eivind Solberg  (Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Askim) 

• Martha Mjølnerød (Idd, Berg, Aremark) 

• Øivind Holt   (Jeløy, Våler og Svinndal, Rygge, Råde) 

• Ikke oppnevnt   (Glemmen, Kråkerøy, Torsnes, Borge, Rolvsøy, Hvaler,  
Onsøy) Disse lagene har et fellesutvalg med en oppnevnt leder,  
Lars-Håkon Wennersberg, men uten egen mentor. Østfold 
Bondelag har også vært innspillspartner i året som har gått.  

 
KURSING AV TILLITSVALGTE  
Lokallagsskolen for nye tillitsvalgte i lokallaga ble avholdt i januar. Kurset skal gi en god start på 
jobben som tillitsvalgt i Bondelaget, og er en praktisk innføring i lokallagsarbeid, næringspolitisk- 
og kommunikasjonsarbeid, verktøy m.m. Det deltok både nye og erfarne tillitsvalgte på kurset 
som ble avholdt elektronisk. Marthe G. Iversen fra Norges Bondelag, var kursholder.  
 
FELLES GRØNTUTVALG 
Østfold Bondelag (ØB) har felles fagutvalg med Akershus Bondelag (AB) på fagområdene 
grønnsaker, potet, frukt og bær. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. 
Grøntutvalget har avholdt to utvalgsmøter i 2022. Saker som har vært drøftet og gitt innspill på 
er: 

• Status sesong, produksjon og planer i vårt område 

• Tollbeskyttelse  

• Strømstøtte grøntproduksjon 

• Kommunens dispensasjonspraksis knyttet til bolig sesongarbeidskraft 

• Mulig samarbeid NLT om tilgang på sesongarbeidskraft 

• Innspill til jordbruksforhandlingene 2022 

• Beredskapsgruppe grønt på tvers av fylkesbondelagene i Viken 
 
I tillegg bidro utvalget til at vi endelig kunne gjennomføre et heldags fagmøte for 
grøntprodusenter våren 2022. Denne gang med et program som i større grad omhandlet 
muligheter for økt grøntproduksjon, ny regjeringsplattform o.l. i tillegg til innleder fra 
Arbeidstilsyn om deres kontrollvirksomhet. Dette var planlagt til januar, men igjen satte 
koronaen en stopper for å møtes fysisk slik at det ble flytt til april. 
 
Utvalget har i 2022 bestått av Thomas Riiser (leder) (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Hans 
Solberg (ØB), Sigurd Enger (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Finn-Erling Kristoffersen (ØB) og 
Henning Lyche Røed (ØB). I tillegg til Ingrid Rosèn Guren (ØB) og Lill-Ann Østby (AB) som 
vararepresentanter. 
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FELLES KORN- OG MILJØUTVALG   
Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen 
innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i 2021. Utvalgets 
medlemmer er også med i prosjektgruppe i kornprogrammet. Hovedtema på korn- og 
miljøutvalgsmøtene har vært nye miljøkrav, innspill til jordbruksforhandlingene og Stormøte 
Korn. 
Korn- og miljøutvalget har bestått av Torbjørg Kylland (leder) (AB), Kjell Einar Huseby (nestleder) 
(ØB), Simen Solberg (AB), Ellen Evenrød (ØB), Terje Fossen-Hellesjø (AB), Per Erik Tofteberg (ØB), 
Ole Kristian Sæther (vara, AB) og Pål Haglerød (vara, ØB). 
 
 

LOKALLAGENES ARBEID     
Fortsatt hang koronabegrensningene i, og 2022 startet også tøft for muligheten til tradisjonelt 
lokallagsarbeid. På tross av forutsetningene har lokallagene gjort mange forsøk på å gjennomføre 
ulike aktiviteter og møter, men det har til tider vært vanskelig på grunn av restriksjoner. Allikevel 
har omtrent alle lokallaga fått gjennomført fysiske årsmøter i år. Norges Bondelag gav fylkeslaget 
en bevilgning på ca. kr. 359 000. Av disse ble ca. kr. 284 000 gitt i direkte støtte til lokallagene 
basert på innkomne søknader. Det har blitt gitt støtte til blant annet bondepuber, 
markvandringer, sykkelturer, opplegg for og med barnehager/skoler, medlemsmøter og 
fagmøter. 
 
 

ARRANGEMENTER OG MØTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 
ARRANGERT ELLER VÆRT MEDARRANGØR TIL I 2022    
 

• Lokallagsskolen for lokale tillitsvalgte del 1 og 2 

• Kornprogrammets kornskole, markvandringer, fagmøter- og fagturer  

• Stormøte korn  

• Fagmøte grønt 

• Landbruksakademiet for ungdomspolitikere 

• 39 grader topptur på Kalnes 

• Kurs i bruk av Sosiale medier 

• Klimakvelder med bruk av klimakalkulator  

• Skattekurs for regnskapsførere 

• Unge bønder samling 

• Temadag for regnskapsførere 

• Vertskap for ledermøte i Troms Bondelag 

• Møte om beitesesong, beitekrav- og tilskudd til rovviltgjerder 

• Møter med politiske partier, enkeltpolitikere om kostnadskompensasjoner, 
opptrappingsplan, jordbruksforhandlingene  

• Møte med Stortingsbenken fra Østfold 

• Møte for samarbeidende lag og organisasjoner i forkant av jordbruksforhandlingene 2021 

• Årsmøte Østfold Bondelag 

• Lokallagssamlinger og informasjonsmøter for lokallagstillitsvalgte, digitalt og fysisk 

• Ledermøte  
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PROSJEKTER OG SATSNINGER I ØSTFOLD BONDELAG   

KORNPROGRAMMET        
Kornprogrammet er et kompetanseprogram for kornbønder i Viken, i regi av Akershus, Østfold og 
Buskerud Bondelag. Målet er å øke kornproduksjonen på en bærekraftig måte, og skape 
fellesskap kornbønder imellom.  
Inga Holt fra NLR Øst, er engasjert som prosjektleder i 50 % stilling fra 2022. Oppstart av 
nyhetsbrev, møteserien «Lunsj med fag», markvandringer, feltforsøk, harvedemonstrasjon, 
fagurer til England og Trøndelag, kornskolen, kornskolen økonomi og klima- og miljøskole har 
vært blant årets aktiviteter. 
 

KLIMASMART LANDBRUK        
Prosjektet Klimasmart landbruk er ledet av Viken fylkeskommune ved Klima Østfold og 
prosjektleder Charlotte Forsberg. Østfold Bondelag har vært representert i prosjektets 
styringsgruppe. Østfold Bondelag har samarbeidet med Klimasmart landbruk Viken om flere 
arrangementer, som Klimalåven på Markens Grøde og Unge Bønder-seminar, som er omtalt i 
egne avsnitt i dette kapitlet. 
 
Prosjektet har arrangert en rekke webinarer og fysiske kurs innen temaer som biokull, biogass, 
regenerativt landbruk, bygging i tre, autonome maskiner i landbruket og omlegging til fornybar 
energi på gården. Prosjektet har også arrangert en inspirasjonsdag for naturbrukselever på 
Inspiria Science center. 
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FAGDAG FOR GRØNTPRODUSENTER      
Bondelagene i Østfold, Akershus og Buskerud arrangerte fagmøte for grøntprodusentene i Viken 
5. april. Temaet på møtet som ble gjennomført på Bøndenes Hus i Råde var «Hva vil de neste 
årene bringe av muligheter og utfordringer?».  

 
Det var gode faglige innlegg. Wenche Westberg, statssekretær i Landbruks- og 
matdepartementet var først ut og begynte dagen med å snakke om Hurdalsplattformen og hvor 
regjeringen ønsker å ta landbruket. Arne Kristian Kolberg, leder for Forum for Norsk 
Grøntproduksjon, var en av innlederne og han dro igjennom hovedpunktene i rapporten 
«Grøntsektoren mot 2035 – sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk». 
Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård gjestet også programmet. Hun snakket 
naturlig nok om de kommende jordbruksforhandlingene. Kari-Anne Aanerud, rådgiver HMS i NLR 
Øst innledet videre om  bondens fysiske og psykiske helse, før dette med tilsyn og hvordan det 
oppleves ble satt på dagsorden av Laila Grødal, senioringeniør Arbeidstilsynet og Per-Fredrik 
Saxebøl, jordbærprodusent 

 
59 GRADER TOPPTUR 
12. mai ble 59 grader opptur arrangert for første gang i Østfold, på Kalnes videregående skole. 
Det er prosjektet Velg landbruk som står bak arrangementet, der 160 elever fra alle Vikens 
naturbruksskoler konkurrerer i lag ved å gå og padle gjennom ei løype med ulike teoretiske og 
praktiske poster.  
 
Østfold Bondelag sto på siste post, sammen med Felleskjøpet Agri. Bondelaget arrangerte 
smakskonkurranse på ulike oster fra Tine og Rygge gårdsmeieri. Felleskjøpet gjennomførte 
presisjonskjøring med traktor. Til tross for vekslende vær var alle lag svært positive, og dagen blei 
avslutta med felles middag og superfinale mellom de fire beste lagene. Begge østfoldskolene, 
Kalnes og Tomb, kom på pallen, men det var hjemmelaget fra Kalnes som kapret 1. plassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smaksprøver på ost fra Tine og 
Rygge gårdsmeieri 
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MARKENS GRØDE 
Markens Grøde i Rakkestad ble arrangert 12. til 14. august. Østfold Bondelag hadde egen stand i 
Klimalåven, som Klimasmart landbruk Viken holdt åpen for aktører som arbeider med klima innen 
landbrukssektoren, deriblant Statsforvalteren i Oslo og Viken, Biogass Oslofjord; Inspiria Science 
center, Tomb videregående skole og Viken fylkeskommune.  
 
Østfold Bondelag hadde laget en egen klimaløype, der deltakerne fikk spørsmål knyttet opp til de 
8 klimamålene i landbrukets klimaplan. Postene var spredt utover messeområdet på stander som 
var relevant for det enkelte spørsmål. Til hver post var det laget ett spørsmål for barn og ett for 
voksne. Fredag inviterte Østfold Bondelag til drop-in-timer i klimakalkulatoren. Da satt to 
klimarådgivere fra NLR Øst klare for å hjelpe bønder inn i kalkulatoren. 
 
Landbruks- og matminister Sandra Borch foretok den offentlige åpninga av Markens Grøde 
fredag ettermiddag på scena i Klimalåven, og gjennom hele helga foregikk det ulike fagseminarer 
fra den samme scena.  
 

KURS FOR UNGE BØNDER         
I samarbeid med Klimasmart landbruk i Viken arrangerte Østfold Bondelag Unge Bønder-samling 
for over 70 frammøtte på INSPIRIA science center 27. september. Det ble en kjempeflott kveld, 
med klima som et gjennomgående tema. Kvelden startet med klimasmart mat, ei nydelig 
meksikansk hønsegryte, med høner fra Runar Sørli. Før vi fikk omvisning på den imponerende 
dinosaurutstillingen av Eirik Mathias Rommelhoff.  
 
Nestleder Trude Hegle ønsket velkommen og fortalte litt om landbrukets klimaplan, og hvordan 
landbruket jobber for å nå målene i planen, blant annet ved å bruke verktøyet klimakalkulatoren. 
Charlotte Forsberg fortalte om klimasmart landbruk i Viken.  

Administrerende direktør hos INSPIRIA Geir Endregard hadde et engasjerende innlegg om 
klimaendringer og hvilke muligheter som ligger i fremtidens teknologi.  
 
Carl Wilhelm Støren Aschjem fortalte om sin produksjon, sine erfaringer fra det første året som 
bonde med overdragelse, nybygg og det nyoppstartede Abchar AS hvor målet er å både levere 
energi som kan brukes direkte på et gårdsbruk, og samtidig produsere biokull. Det var mange 
spørsmål underveis, og de unge bøndene var engasjerte. 

Unge Bønder kurs på INSPIRIA science center. 
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KLIMAKALKULATORKURS    
Klimakalkulatoren er et verktøy for at man på gårdsnivå kan gjøre klimasmarte grep, og den kan 
danne grunnlag for å lage en aktivitetsplan, gjerne i samarbeid med en rådgiver. Kalkulatoren gir 
en oversikt over klimagassutslippene på det enkelte gårdsbruk fra 2018, og den sammenlikner 
med gårder med tilsvarende produksjon(er) og geografi. 
 
Østfold Bondelag arrangerte i to kurs i landbrukets klimakalkulator; 28. november på Bøndenes 
hus i Askim og 29. november på Bøndenes hus i Råde. Begge kursene var generelle kurs, hvor 
formålet var at deltakerne skulle få en innføring og bli mer kjent med landbrukets 
klimakalkulator, slik at de selv kan ta den i bruk etter kurset. Det var Inga Holt fra NLR Øst som 
innledet om kalkulatoren. I tillegg holdt representanter fra landbrukskontorene i kommunene om 
hvilke ordninger det er mulig å søke på innen klimarelevante temaer. Kveldene ble avsluttet med 
en drop-in seanse, der deltakerne kunne gå inn i sin egen kalkulator med kyndig veiledning fra 
klimarådgivere fra NLR Øst. 
 
 
 

TILDELING AV PRISER OG  UTMERKELSER       
 
ÅRETS VERVER 2021 
For andre året på rad utmerket Per Ola Haartveit seg med sitt 
engasjement for verving. I tillegg til å være Østfolds toppverver i 
2021 er han nr.3 på den nasjonale lista. I 2021 ga den gode 
innsatsen 13 nye medlemmer. - Ditt bidrag er betydelig og til 
stor inspirasjon for oss alle, sa  
juryens leder i forbindelse med overrekkelsen 
 
ÅRETS LOKALLAG 2021 
Styret gjør en årlig vurdering av lokallagenes aktivitetsnivå for å 
finne det lokallaget som har utmerket seg innenfor gitte 
kriterier. Årets lokallag 2021 gikk til Skiptvet Bondelag som har 
hatt positiv medlemsvekst og god medlemspleie gjennom året. 
Laget bidrar med god aktivitet rettet mot barn og ungdom i sin 
kommune, bidrar til å forskjønne sentrum og samarbeider godt 
med andre organisasjoner i kommunen.  I tillegg premieres de 
for deres aksjonsvilje ved bruddet i jordbruksforhandlingene 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Ola Haartveit blei årets 
verver i Østfold! 
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INNSATSPRISEN 2021 
Østfold Bondelag deler hvert år ut en innsatspris til en eller flere person(er) som på en eller 
annen måte har lagt ned en mangeårig og 
enestående innsats for Østfoldlandbruket. Helt 
siden 1999 har fylkesstyret gjort dette. For 2021 
ønsket styret å gi Innsatsprisen ikke til èn men til 
to personer som på en fantastisk, men ulik måte 
formidler kunnskap om, stolthet og tillit til 
landbruket. 
Evy Lund Kvernenes ble tildelt Innsatsprisen 
2021 for hennes mangeårige arbeid og innsats 
for å spre kunnskap om og vise fram landbruket. 
Hun er en meget god ambassadør for den norske 
bonden, med et sterkt engasjement og hjerte for 
aktiv bruk av kulturlandskapet. 
 Elise Eng ble også tildelt Innsatsprisen 2021 for 
hennes innsats for å skape stolthet, tillit til og 
kunnskap om landbruk, og en ung bondes 
hverdag gjennom Instagramprofilen 
@grisebonden.  
Gjennom denne kanalen er hun med på å heve 
kunnskapsnivået hos mange på en god, enkel og 
forståelig måte. Dette treffer spesielt unge både 
i og utenfor næringa. 

 
 

BEDRIFTSUTVIKLINGSPRISEN I ØSTFOLD 
Innovasjon Norge deler hvert år ut 
Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket. 
Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de 
som har etablert en vellykket bedrift eller næring 
med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. 
Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 
000 kr, og de fylkesvise vinnerne deltar i den 
nasjonale konkurransen om 250 000 kr. For vårt 
område deles det ut en pris i Viken og en for Oslo. I 
2022 gikk fylkesprisen for Viken til «Den sorte 
havre» som eies av Ingunn Brunstad Anstensrud 
og Johan Anstensrud fra Våler i Østfold. De er også 
«på pallen» i konkurransen om den nasjonale 
prisen som deles ut januar 2023.  
 
 
 
 
 
 

Årets innsatspris gikk til Elise Eng (venstre) og Evy 
Lund Kvernenes (høyre).  

Ingunn Brunstad Anstensrud og Johan 
Anstensrud med bedriftsutviklingsprisen 
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FAKTA OM LOKALLAG OG MEDLEMSTALL      
 

Østfold Bondelag 
Lokallagsleder eller 
kontaktperson  

Antall 
31.12.2021 

Antall 
31.12.2022 

Idd Bondelag Jon Stumberg 138 135 

Berg Bondelag Gunn Elisabeth Amundsen eng  327 315 

Jeløy Bondelag Karl O. Reier  33 33 

Sarpsborg Bondelag Hans Norman Andre Solberg  487 479 

Borge Bondelag Knut Espen Hystad 92 91 

Glemmen Bondelag Per Simen Veum  35 34 

Kråkerøy Bondelag Lars Håkon Wennersberg  33 31 

Onsøy Bondelag Charlotte Forsberg  210 214 

Rolvsøy Bondelag Oskar Rostad  72 69 

Torsnes Bondelag Edvard Fosdahl 97 97 

Hvaler Bondelag Erik Ragnarsønn Lie 70 69 

Aremark Bondelag Per Ola Haartveit  141 139 

Marker Bondelag Sven-Ole Nesset 226 234 

Rømskog Bondelag Thomas Kragtorp 30 29 

Trøgstad Bondelag Hans Anders Olsen  290 285 

Spydeberg Bondelag Kristin Thonerud  216 215 

Askim Bondelag Thomas Riiser  149 150 

Eidsberg Bondelag Ragnhild Duserud 551 555 

Skiptvet Bondelag Øyvind Andrè Wethal 218 217 

Rakkestad og Degernes Bondelag Anne Kristin Syverstad  578 571 

Råde Bondelag Eivind Eide Reime 283 282 

Rygge Bondelag Finn-Erling Kristoffersen  240 242 

Våler Og Svinndal Bondelag Øyvind Tofteberg 179 175 

Hobøl Bondelag Pål Aslak Haglerød  148 146 

Direkte Medlem Av Fylkeslaget   7 7 

Sum   4850 4814 
    

 
Østfold Bondelag hadde 4814 medlemmer ved utgangen av 2022. Måltallet var 5000 
medlemmer. Medlemstallet er noe lavere med 36 færre medlemmer sammenlignet med 2021. 
Østfold Bondelag fikk 187 nye medlemmer, og 203 har meldt seg ut. Det er 5 av 24 lokallag som 
har hatt positiv medlemsvekst i året som har gått. Rakkestad og Degernes er fortsatt største 
lokallag i Norge med Eidsberg like bak som Norges nest største lokallag.  
 
Det var nasjonal vervekampanje i Norge i november. Østfold Bondelag fikk 29 nye medlemmer i 
denne perioden. Råde vervet flest i denne perioden med 9 nye medlemmer og en 3,32% økning. 
Gjennom året ble det vervet 180 medlemmer til Østfold Bondelag totalt. Gjennom året har 
Eidsberg vervet flest med 22 medlemmer.  
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OPPNEVNINGER AV STYRET I ARBEIDSÅRET   
 

FELLES KORN- OG MILJØUTVALG MED 
AKERSHUS 
Kjell Einar Huseby, Berg 
Per Erik Tofteberg, Råde 
Pål Haglerød, Hobøl  
Ellen Evenrød, Glemmen (vara) 
 
FELLES GRØNTUTVALG MED AKERSHUS  
Thomas Riiser, Askim (leder) 
Henning Lyche Røed, Råde 
Hans N. Solberg, Sarpsborg 
Finn-Erling Kristoffersen, Rygge 
Ingrid Guren, Rygge (vara) 
 
ARBEIDSUTVALGET I ØSTFOLD BONDELAG  
Ole-Kristian Bergerud og Trude Hegle 
 
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEKVINNELAG  
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, vara: Kjell Einar 
Huseby 
  
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEUNGDOMSLAG 
Thomas Riiser, vara: Kjell Einar Huseby 
 
VARA FOR NESTLEDER TIL 
REPRESENTANTSKAP I NORGES BONDELAG 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug 
 
REPRESENTANT TIL STYRET I 
UTMARKSFORVALTNINGEN AS 
Trude Hegle (leder), vara: Kjell Einar Huseby 
 
REPRESENTANT TIL ØSTFOLD 
LANDBRUKSSELSKAPS ARBEIDSUTVALG (AU)  
Ole-Kristian Bergerud (leder) 
 
REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET 
I ØSTFOLD LANDBRUKSSELSKAP 
Ole-Kristian Bergerud (leder i AU) og Aase Maren 
Øiestad Hesleskaug 
 
PARTNERSKAPET (Viken fylkeskommune, 
Statsforvalterens landbruksavdeling, Innovasjon 
Norge, Viken Skog, Glommen/Mjøsen Skog mfl.) 
Ole-Kristian Bergerud og Mina Mjærum Johansen 
(Vara: Trude Hegle og Heidi Kirkeby) 
 
 

JURY FOR BU-PRISEN 
Felles representant med Akershus og Buskerud 
 
PARTNERSKAPET FOR NÆRINGSUTVIKLING I 
ØSTFOLD (Fylkeskommunen) 
Ole-Kristian Bergerud (vara: Trude Hegle og Mina 
Mjærum Johansen) 
 
VANNDIREKTIVARBEIDET I ØSTFOLD 
Morsa prosjektet 
Vannområdeutvalget for Morsa: Ole-Kristian 
Bergerud, vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 
Landbruksgruppa: Per Erik Tofteberg, vara: Finn-
Erling Kristoffersen 
 
Vannområde Haldenvassdraget 
Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget: Jens 
Oskar Olsen-Torp, vara: Kjell Einar Huseby 
Landbruksgruppa: Jens Oskar Olsen-Torp, vara: 
Kjell Einar Huseby 
 
Vannområde Glomma sør for Øyeren 
Referansegruppe: Trude Hegle, vara: Ida Bamsrud 
Faggruppe landbruk: Per Erik Tofteberg, vara: Ida 
Bamsrud 
Faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk: Per Erik 
Tofteberg, vara: Ida Bamsrud 
 
Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Aase Maren Øiestad 
Hesleskaug og Heidi Kirkeby. Vara: Thomas Riiser 
 
Enningdalselva 
Kjell Einar Huseby, vara: Ole-Kristian Bergerud 
 
Vannregion Glomma 
Heidi Kirkeby, referansegruppa 
 
REGIONALT MILJØPROGRAM (RMP)  
Ole-Kristian Bergerud og Mina Mjærum Johansen 
Vara: Trude Hegle og Heidi Kirkeby 
 
STATSFORVALTERENS BEREDSKAPSGRUPPE 
Trude Hegle. Vara: Kjell Einar Huseby 
 
LANDBRUKSRÅDET ØST 
Ole-Kristian Bergerud og Mina Mjærum Johansen. 
Vara: Trude Hegle 
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PROSJEKT KLIMASMART LANDBRUK VIKEN 
Mina Mjærum Johansen (styringsgruppe) 
 
NORGES BONDELAG NASJONALE 
GÅSEPROSJEKT 
Ole-Kristian Bergerud 
 
4H ØSTFOLD 
Ida Bamsrud 
 
KONTAKTPERSON, NEI TIL EU I ØSTFOLD 
Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL HV. DISTRIKTSRÅD 
Ellen Evenrød (vara) 
 
KONTAKT MED GJENSIDIGE  
Ole-Kristian Bergerud, Mina Mjærum Johansen og 
Anne-Grethe Jarlset/Erlend Lund Kvernenes 
 
REPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 
GLOMMEN OG MJØSEN SKOG 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug, vara: Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I  
VIKEN SKOG SA 
Trude Hegle, vara: Aase Maren Øiestad Hesleskaug 

 
 

VALGKOMITÉ I NORGES BONDELAG  
Akershus Bondelag har felles representant 2022-
2023 
 
STYRETS ANSVAR I ØSTFOLD BONDELAG SINE 
PROSJEKTER  
Kornprogrammet: Ole-Kristian Bergerud og Trude 
Hegle 
Unge Bønder: Aase Maren Øiestad Hesleskaug og 
Trude Hegle 
 
FYLKESSTYRETS FORDELING AV LOKALLAG 
Berg, Idd, Aremark, Marker og Rømskog: Trude 
Hegle 

Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Glemmen, Rolvsøy,  
Torsnes og Borge: Per Erik Tofteberg 

Råde, Rygge, Jeløy, Våler og Svinndal: 
Thomas Riiser 

Sarpsborg, Skiptvet, Rakkestad og Degernes: Kjell 
Einar Huseby 

Hobøl, Spydeberg, Askim, Trøgstad og Eidsberg: 
Aase Maren Øiestad Hesleskaug  
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FYLKESKONTORET       
 
Post- og besøksadresse: 
Løkenveien 4, 1811 Askim 
Telefon: 69 89 81 50 
E-post: ostfold@bondelaget.no  

 
FYLKESKONTORET HAR HATT FØLGENDE ANSATTE MED TILHØRENDE 
ARBEIDSOPPGAVER: 
 
MINA MJÆRUM JOHANSEN 
Organisasjonssjef 100 % stilling, ansvar for styresaker, politisk kontakt, daglig ledelse av kontoret 
og beredskap. Fagansvarlig for arealsaker, landbrukspolitikk, klima og miljø, og regionalt arbeid. 
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no   
 
HEIDI KIRKEBY  
Rådgiver i 100 % stilling. Fagansvarlig for grønt, miljø, lokalmat og reiseliv, kommunikasjon, 
saksbehandling og utadrettet virksomhet. Sekretær for grøntutvalget.  
heidi.kirkeby@bondelaget.no  
 
ANNE-GRETHE JARLSET (I PERMISJON FRA 27. JANUAR TIL OG MED 30. SEPTEMBER)  
ERLEND LUND KVERNENES (VIKAR 1. JANUAR TIL OG MED 30. NOVEMBER)  
Førstekonsulent i 100 % stilling. Medlemssenter, medlemsregister, regnskapslag, utadrettet 
virksomhet, kontaktperson for ØBU, saksbehandling, sentralbord. Fagansvarlig for klimaspørsmål 
og på organisasjonsspørsmål. 
anne-grethe.jarlset@bondelaget.no   
 
I tillegg til sin stilling i Østfold Bondelag, har Anne-Grethe Jarlset vært sekretær for Østfold 
Landbruksselskap. 
 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:ostfold@bondelaget.no
mailto:mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
mailto:heidi.kirkeby@bondelaget.no
mailto:anne-grethe.jarlset@bondelaget.no


 
 
  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
  

33 
 

ÅRSREGNSKAP 2022        
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