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«Bønder i byen» - vurderte jeg å kalle denne lederen. Først og fremst fordi vi siste 
året har vært synlig, nettopp i byen.

Men når fjorårets beste reklamefilm, Gullfisken ble kåret først i februar, var det 
ingen tvil. Felleskjøpets film «Bønder i byen» ble altså årets suverent beste rekla-
mefilm! Noe jeg skjønner godt. Jeg ble stolt og imponert første gang jeg så den, men ennå mer inntrykk 
gjorde det når jeg hørte denne ble diskutert på arbeidsplasser i både finans og helsevesen. Også i de 
miljøer så de den positive, hjelpsomme bonden. Som med stor fagkunnskap og effektivitet bidrar i 
samfunnet. Og aldri før har det vel vært større mangfold i media av matprogrammer og «det gode liv 
på landet ». Mat og landbruk som underholdning er i skuddet. Kjempefint! Da skulle man kanskje tro 
at veien var kort over til den reelle grunn til å drive landbruk?   Og for veldig mange er den det. Det er 
nasjonalt og globalt økt etterspørsel etter mat. Ressursene som matjord og vann trues, og hver 6.dag 
kjøpes det opp landarealer i Afrika på størrelse med London by.

Like fullt bruker Bondelaget mye ressurser på å argumentere og synliggjøre landbrukets berettigelse, 
og sloss for bondens vilkår. Med ny landbruks- og matmelding våren 2012 ble litt av framtida målsatt. 
Norske bønder skal øke matproduksjonen i takt med en økende befolkning. Denne utfordringen er vi 
bønder klare til å ta, men da må det jo lønne seg å produsere mat. Og det handler om politisk vilje. Den 
viljen var ikke tilstrekkelig i fjor, og derfor ble det for første gang på 12 år brudd i jordbruksforhand-
lingene. Det var alvorlig. Men, når så var nødvendig, må jeg takke alle medlemmer for en fantastisk 
innsats og oppslutning om aksjonene. Slike markeringer står og faller på skikkelig trøkk fra bøndene 
- som vil bruke noen dager «i byen».

Bondelagets plass er i skjæringspunktet mellom «politikk og butikk». Og der har vi tenkt fortsatt å 
være.  God butikk forutsetter en god og offensiv landbrukspolitikk. Og nettopp denne politikken er 
grunnlaget for en av Norges få komplette verdikjeder. Norsk matproduksjon - med en enorm sys-
selsetting og verdiskaping. På gårder og i næringsmiddelindustrien i Norge sysselsettes rundt 90.000 
personer og det omsettes for over 160 milliarder! Bare i lille Vestfold viser en fersk rapport at vi har 144 
bedrifter i Næringsmiddelindustrien med over 2600 ansatte, og en verdiskaping på over 13 mrd!  Det 
er klart dette er viktig for hele Vestfoldsamfunnet!
Alt næringsliv i Norge trenger gode og stabile rammevilkår som for eksempel et godt tollvern. Allike-
vel skapte det betydelig støy, både politisk og i media, da regjeringa sist høst vedtok en helt nødvendig 
styrking av tollvernet på noen få utvalgte landbruksprodukter. Dette viste nok en gang hvor viktig det 
er at vi har aktive organisasjoner som står på og formidler kunnskap.

Vi er i et valgår og møte med alle politiske partier er høyt prioritert for å fortelle hva som skal til for å 
sikre og øke matproduksjonen. Kampen om virkelighetsforståelsen og faktiske forutsetninger er i gang. 
For bønder og ansatte i matindustrien er følgende svært viktig:
Vi må oppnå et godt resultat i årets jordbruksoppgjør.
Vi må sikre en best mulig landbrukspolitikk også etter valget.
Det er nok folk i byen - vi bønder trengs på bygda for å produsere mat!  Men vi nøler heller ikke med å 
være «bønder i byen» hvis det blir nødvendig.

Hilsen fra lederen
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 1. All kultur er dyrken - først og fremst av jord;
  Der er moderstyrken, Først bak plogen gror
  Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem,
  Første bonden var Hele landets far.

 2. Jord du er vår moder - Overalt ennu,
  Skifter livets goder, Trofast bliver du.
  Ligger hvor du lå, Byder hvor du gå,
  Årvisst enn i dag - Åndens underlag

 7. Sterk som havets bølge, Norges bondestand
  Sine fedre følge.  Tro mot Gud og land.
  - Bølg til tegn derpå Blad og aks og strå.
  Bølg fra støl til strand Om vårt fedreland.

Bondesangen
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Æresmedlem i Vestfold Bondelag 

   Hroar Kværne
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord 1997

Styret:
Leder: Hans Edv. Torp, Kopstadv. 305, 3178 Våle 
 33 06 07 96 privat
 93 25 87 96 mobil
 hanstorp@online.no

Nestleder:   Harald Lie, Sørbyv.898, 3178 Våle  
 90 92 91 77 mobil
 tufte.gaard@gmail.com 

Styremedl: Elisabeth Irgens Hokstad, Grøtting Gård, 3261 Larvik
 90 02 97 96 mobil
 ehokstad@online.no  
 

 
 Hans Olav Moskvil, Moskvilveien 20, 3180 Nykirke
 98 40 16 66 mobil
 hmoskvil@online.no 

 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Bjørn Gran Bergsholm, Stokke Raveien. 722, 
 3160 Stokke 
 90 76 78 37 mobil
 bgranb@online.no 
  

1. vara: Bjørge Madsen, Kirkeenga 15, 3179 Åsgårdstrand
 92 08 05 56 mobil 
 ksten@online.no 

VBK-rep.: Else Marie Farnes, Tveitenveien 12, 3157 Barkåker 
 95 16 08 04 mobil
 pofarnes@online.no

VBU-rep.: Anne-Helene Sommerstad, Skjelland, 3158 Andebu
 45 48 70 51 mobil
 anne.sommerstad@gmail.com 

Godt oppmøte på landbrukspolitisk møte på Gjennestad i januar.
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Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2011/2012
 Elisabeth I Hokstad, Larvik 
 Hans Olav Moskvil, Borre 
 Harald Lie, Våle 

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2012/2013
 Cathrine Stavnum, Stokke
 Bjørge Madsen, Borre
 Bjørn Bergsholm, Stokke

Vararepresentant for Vestfold Bondelags nestleder til representantskapet i 
Norges Bondelag:
 Elisabeth I Hokstad, Tjølling

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2013:
 Elisabeth I Hokstad, Larvik  
 Hans Olav Moskvil, Borre    
            
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2013:
 Bjørge Madsen, Borre
 Bjørn Bergsholm, Stokke

Aksjonsutvalg:
 Styret

Oppnevninger til referansegrupper / styrer / råd:

Referansegruppe for grøntsektoren:
 Leder:  Bjørge Madsen, Åsgårdstrand, leder
   Fredrik Bakke, Brunlanes
   Tom Christensen, Åasgårdstrand
   Egil Solheim, Sem
   Gudmund Gran, Sande
   Åsmund Bjertnæs, Nøtterøy
   Harald Inge Sand, Strømm
   Olav Brattaas, Slagen
   Hans Kristian Berge, Tjølling
   Sondre Austein, Tjølling
   Bente Stensland, Strømm
   Kristin Stenersen, Vestfold Gartnerlag (konsultativ)
   Lars Arne Høgetveit, GAFA (konsultativ)
   Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
   Sekretær  Amund Kind 



9

Referansegruppe for korn etc.:
 Leder: Hans Olav Moskvil, Borre
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Halvor Skaara, Tjølling
   Ann-Sophie Myklebust Pettersen, Sem
   Jon Erik Knotten, Ramnes
   Fred-Olaf Korsgården, Holmestrand
   Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet
   Tor Anton Hansen, Borgen Aktiemølle
   Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring (konsultativ)
   Jon Randby, FLMA (konsultativ)
   Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
 Leder:  Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling, leder
   Magnus Johnsen, Fon, Vestfold Kjøttavlslag
   Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum, Vestfold Sauavlslag
   Kristian Hotvedt, Tønsberg, Norsvin
   Gro-Anita Rød, Stokke, Vestfold Landbrukstjenester 
   Charlotte Langklep, Undrumsdal, Kjøttringen (økologisk)
   Knut Olav Omholt, Lardal, Tine
   Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes, Eggringen
   Hans Kristian Heum, Nortura
   Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
   Sekretær Kåre Larsen

Økonomiutvalget:
 Leder:  Bjørn Bergsholm, Stokke 
   Helge Bonden, Sande
   Marit Adamsrød , Økonomiforbundet 
   Eli Svebakk Johansen, Vekstra 
   Jørn Gjone, MidtVestfold Regnskap
   Sekretær Vidar P. Andresen 
  
Grunneierutvalget:
 Leder:  Harald Lie
   Marit Kaupang Aspaas, Tjølling
   Paul Edvard Vittersø, Tjølling
   Marit Sibbern, Re 
   Ola Arne Hotvedt, Tønsberg
   Sekretær Amund Kind

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
 Hans Olav Moskvil
 Vara: Elisabeth Irgens Hokstad
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Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Bjørge Madsen
 Vara : Harald Lie, Våle

Arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Bygdefolkets Studieforbund, fylkesstyret og opplæringsansvarlig:
 Vidar P. Andresen, Sandefjord
 Vara: Amund Kind, Sandefjord

Norges Bondelag s representantskap:
 Hans Edvard Torp, Våle

Regiongruppen for Landbrukets HMS-tjeneste:
 Vidar P. Andresen, Sandefjord 

Diverse:
 Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter

Stemningen var alt annet enn lystig da Statens tilbud ble presentert for lokallagene.
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2011. 

   Organisasjonssjef 
   Vidar P. Andresen
   Vidar.Andresen@bondelaget.no 

   

   Rådgiver:
   Amund Kind
   Amund.Kind@bondelaget.no 

    
   

   Førstekonsulent (60%) og Daglig leder BSF (40%)
   Elisabeth Larsen
   Elisabeth.Larsen@bondelaget.no

   Prosjekt, org. arbeid og regnskap
   Kåre Larsen
   Kare.Larsen@bondelaget.no 

Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
Telefon 33 36 32 00, faks 33 36 32 01 E-post: vestfold@bondelaget.no

Medarbeidere innleid på timebasis i arbeidsåret
 Sigbjørn Fjærvoll, Jordleieprosjekt

II. Fylkeskontoret
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Kontoret er lokalisert til Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt Fagsenter er: 
 Norsk Landbruksrådgivning Viken
 Norsk Landbruksrådgivning Østafjells 
 Viken Skog
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester
 Veksthusringen
 MidtVestfold Regnskap BA
 Bygdefolkets Studieforbund
 Vestfold Nei til EU
 Vestfold Bondelag

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor 
AS. Kontoret har serviceoppgaver for:
Vestfold Bondelag
Bygdefolkets studieforbund
Jordvernforeningen i Vestfold
Vestfold Landbruksselskap
Grønn Partner AS
Prosjekter

Kontoret har videre samarbeidsavtale om sekretariatsbistand / bruk av 
lokaliteter for:
 Vestfold Bygdekvinnelag
 Vestfold Bygdeungdomslag
 Vestfold Nei til EU

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk rundt 200 ganger til møter og kurs av organisa-
sjonene/forsøksringene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Norges Bondelag har opprettet fagteam og organisert prosjekter hvor kontorets ansatte 
har deltatt; Arbeidet med nytt Næringspolitisk program, utarbeidelse av jordvernstrategi, 
livsfasepolitikk-utvalg og fagteam Matjord.

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet vestfoldlandbruket, videre 
er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av www.grontfagsenter.no og egen or-
ganisasjonshjemmeside knyttet til bondelagets hjemmeside www.bondelaget.no/vestfold.
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Bondelagets samarbeidsadvokater

 Advokatene  Foyn & Landmark AS v/avd. Ståle Landmark)
 Besøksadresse: Olavsgt. 2, Larvik
 Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
 Telefon: 33 13 56 90
 Telefax: 33 18 52 20 
 
 Advokatene Haraldsen, Bydal & Søby v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 625, 3101 Tønsberg
 Telefon: 33 35 82 00
 Telefax: 33 35 82 10

Takstmenn knyttet til Bondelagets takstmannsgruppe
  ROS Økonomi AS v/Marit Sibbern
 Gamleveien 1, 3174 Revetal 
 Epost: post@rosokonomi.no. Tlf.  33 06 46 40 

 Bedre Råd AS v/Ole Gunnar Green, Per Ståle Tjentland og Per Einar Hoff
 Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
 Epost: post@bedrerad.no. Tlf.  32 76 68 80 
 
 Erling Riis
 Drakeåsveien 39, 3229 Sandefjord
 Epost: erling.riis@c2i.net . Tlf 33 46 48 02 

Vestfoldinger i Takstmannsgruppa f.v: Per Ståle Tjentland, Per Einar Hoff, Marit Sibbern, 
Ole Jacob Helmen (RJS), Erling Riis og Ole Gunnar Green.
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Rabattavtale med Tess, Skagerrak. Avtalen og adresser
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.  
Medlemmer i Vestfold Bondelag får rabatter som varierer etter produkt, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en liten godtgjørelse av salget.  

Betalingsbetingelser:
Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr.30 dager netto ved fakturering.  Den enkelte 
gårdbruker faktureres direkte etter kundeopprettelse.  Det skal ikke belastes fakturagebyr 
til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over kr. 300,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt)
 
Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
• Avtalen dekkes av Tess-gruppens system for kvalitetssikring.
• Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons
 /foretaksnummer slik at en blir registrert for kredittkjøp.  

Avtalen gjelder ved følgende avdelinger:

Tess Skagerrak A/S       Tess Avd. Horten Tess Holmestrand 
Kjelleveien 21, Bankløkka 7, Bjergestr. 7,
Postboks 2025, Postboks 467, 3080 Holmestrand
3103 Tønsberg.             3193 Horten

Tess avd. Sandefjord    Tess Avd. Larvik
Moveien 53, Elveveien 12b,
Postboks 203, Postboks 2105,
3215 Sandefjord 3262 Larvik

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. Partene vil møtes en gang pr år for gjennom-
gang av avtalen. Tess forbeholder seg retten til eventuelt å forandre rabattsatsene. Ved evt 
forandringer skal melding om dette gis til Vestfold Bondelag.
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Årsmøtet ble avholdt 15.mars 2012 på Gjennestad Gartnerskole. Leder Hans Edvard Torp 
ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Hroar Kværne velkommen. Møteleder 
var Elin Røed.

Vinner av EMIL-prisen 2012 ble Vestfold Bygdeungdomslag.

Hans Edvard Torp innledet Leders tale med å vise til rekordoppslutning om norsk jord-
bruk og roste vestfoldbøndene for engasjement og oppslutning rundt f.eks Budstikkesta-
fetten. For øvrig berørte han flere av siste års aktiviteter, engasjement rundt omsetning av 
jord og landbrukseiendommer, prosjektarbeid i regi av Bondelaget, betydningen av organi-
sasjonsarbeidet, fjorårets vanskelige vekstsesong, etableringen av et grøfteprosjekt i Vest-
fold, arbeidet som matkjedeutvalget har gjennomført, vårt engasjement i Regional plan 
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og nytt regionalt næringsprogram for landbruket i 
Vestfold, den nye landbruks- og matmeldinga og forventningene til det kommende jord-
bruksoppgjøret. Avslutningsvis manet han til samhold og viktigheten av å sikre og ivareta 
landbrukets næringsarealer, samt å jobbe for økonomiske rammer slik at bøndene fortsetter 
som, og ikke minst ungdommen finner det interessant å bli matprodusenter.

Adm.dir i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve orienterte om utviklingen i norsk 
kornproduksjon, forholdet mellom norsk korn og importert korn og utviklingen i RÅK-

III. Årsmøtet 2012

Sandar Bondelag v leder Andreas Botne får prisen for Årets Lokallag av nestleder Harald 
Lie.
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importen. Han orienterte videre om prosjekt Norsk korn i kraftfôr og pekte på økende bruk 
av kraftfôr i melkeproduksjon og høy andel norskandel i kraftfôr til svin.

Styremedlem i Norges Bondelag, Synne Vahl Rogn innledet om vårens jordbruksfor-
handlinger, politikerpåvirkning, inntektsutvikling og prioriteringer.

Leders tale og innleggene fra Stuve og Vahl Rogn ble fulgt av en engasjert diskusjon med 
innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Sandar Bondelag.

Årsmeldingen 2011 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Vidar P. Andresen gikk i gjennom regnskap 2011 som viste et lite overskudd.

Årsmøtet ga videre styret fullmakt til å vurdere ressursbruken samt lagets arbeidsform og 
aktivitetsnivå for resten av 2012 uten at det ble fremmet eget budsjett for 2012.

Arbeidsplan for 2012/2013 ble godkjent.

Valgkomitéens leder, Paul Edvard Vittersø, redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valg 
ble gjennomført i henhold til innstillingen. Leder Hans Edvard Torp ble gjenvalgt. Det 
samme ble nestleder Harald Lie. Cathrine Stavnum gikk ut av styret og ble erstattet med 
Bjørn Bergsholm.  Birgitte Ringdal Brekke ble ny 3. vara, da Hans Kristian Berge tok over 
som 2. vara etter Vibeke Kvalevåg.

Årsmøtet ble avsluttet med hilsninger og takketaler. 
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Det har vært avholdt 10 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2012 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 8. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere

Styret i Vestfold Bondelag oppsummerte de viktigste kravene slik:
- Inntektsutvikling i kroner som for samfunnet for øvrig, samt begynnende tetting av ”gap”.
- Økonomien må styrkes i alle produksjoner.
- Korn- og storfèkjøttproduksjonen må løftes spesielt.  
- Ordninger som stimulerer til økt grøfting.
- Ekstra investeringspakke utenom inntektsrammen.
- Eget referansebruk eller ”beregninger” for utbyggingsbruk til forhandlingene neste år.
- Kompetanse – økte bevilgninger til Norsk landbruksrådgiving og til Bioforsk.
- Brudd bør sterkt vurderes dersom inntektsgapet til andre grupper ikke reduseres.
- Demonstrasjoner og markeringer prioriteres høyest ved brudd. 
- Rammevilkår som gjør bruk av bioresten fra biogass-anlegg i landbrukets lønnsomt.

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Uttalelse til Sydvestlinken, ny kraftforbindelse mellom Norge og Sverige
• Søknad om samarbeidsavtale for 3 nye regnskapskontorer
• Uttalelse til mål, strategier og retningslinjer for RPBA
• Fått utarbeidet rapporten ”oversikt over næringsmiddelindustrien i Vestfold”, som vi-

ser en omsetnng på 13 milliarder og sysselsetting på ca 2600 årsverk
• Økonomisk støtte til 4Hs fylkesleir i Sande og Nordgardssetra. 
• Uttale om utvidelse av jakttider
• Nedsatt et verveutvalg
• Brev til Fylkestinget før behandling av mål, strategier og retninglinjer i RPBA og før 

RPBA ble sendt ut på høring i september.
• Framdrift og planer for bruk av biorest i jordbruet - Kvalitetssikring av avtalene ved 

mottak av biorest for bruk på gårdsbruk, markedsføre og rådgi bøndene.
• Høringsuttalelse til meldeplikt for hogst og foryngelse i Horten
• Høringsuttalelse til nytt Regionalt miljøprogram (RMP) 2013-2016
• Uttalelse til reguleringsplan for godsterminal på Kopstad
• Godkjenning av sluttrapport for Utmarksprosjektet i Vestfold
• Uttalelse Vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannregion Vest-Viken
• Uttalelse til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA)
• Fylkeslagets involvering i vannområde Aulivassdraget (styringsgruppe og prosjekt-

gruppe) og i Horten – Larvik (styringsgruppe)
• Igangsetting av Prosjekt Tjenesteproduksjon
• Arbeidstidsbestemmelser for og organisering av sesongarbeidskraft til innhøstingsarbeid
• Igangsetting av Jordleieprosjekt

IV. Fra saksbehandlingen
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Gårdskreditt
- rask og enkel tilgang til kapital

Gårdskreditt er et fleksilån for landbruket 
som gir deg større økonomisk frihet.

Innenfor den avtalte lånerammen styrer du 
selv hva du bruker pengene på, og hvor mye 
som skal nedbetales. 
Renter beregnes kun på det beløpet som du 
til enhver tid har benyttet.

Søk om gårdskreditt hos oss! Vi hjelper deg 
med lån og finansiell rådgivning.

Landkredittbank.no/landbruk   |   815 52 245
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I juni 2012 ble det vedtatt nytt Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP) 
2012-2015. Vestfold Bondelag har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Vest-
fold fylkeskommune i hele prosessen fram mot ny vedtatt RNP.
Overordnet mål for landbruket i Vestfold er formulert slik i RNP:
• Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende 

arealene
• Vestfoldlandbrukets produksjon av mat, fiber og tjenester skal være konkurransedyk-

tig, markedsrettet og miljøvennlig, og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Det er pekt på og laget egne mål for i alt 5 satsningsområder; Matproduksjon, Skog og 
trebruk, Bygdenæringer, Kompetanse og Omdømmebygging.

Alle nye tiltak skal vurderes i forhold til hovedmålene og kriteriene (1) markedsoriente-
ring, (2) lønnsomhet, (3) miljø/klima og (4) samfunnsnytte.

Vestfold har hatt følgende prosjekter gående i 2012:

Biogass
Vestfold Bondelag har avsluttet et prosjekt i november 2011 og avgitt rapport til Statens 
Landbruksforvaltning. Prosjektleder har vært Ivar Sørby.

Prosjektet ble startet opp høsten 2009. Det ble utsatt et år grunnet forsinkelser i forpro-
sjektet til 12 kommunesamarbeidet. Etter opprinnelig plan skulle biogassanlegget være i 
drift i 2013. 

Landbruksdelen av prosjektet har:
- Kartlagt råstofftilgangen fra landbruket
- Arbeidet med alle sider rundt bruken av bioresten fra biogassanlegget
- Kartlagt og arbeidet med å få til gode økonomisk forutsigbare løsninger for bøndene
- Tallfestet utslippsreduksjonene fra landbruket 

Resultatene viste at netto klimanytte ved tiltaket er størst om landbruket blir involvert med 
mest mulig husdyrgjødsel brukt som substrat i biogassproduksjonen og at landbruket be-
nytter bioresten til å erstatte innkjøpt mineralgjødsel, heter det i en sluttrapporten. 

Arbeidet med å realisere et biogassanlegg skjøt igjen fart sommeren 2012. Høsten 2012 var 
Vestfold Bondelag og NLR Viken med i arbeidet med å kvalitetssikre avtaler og økonomi 
med mottak av biogjødsel for spredning bøndenes arealer. Det ble også arrangert et stort 
informasjonsmøte for bønder med innleder fra Sverige med fokus på svenske Bønders 
erfaring med bruk av Biogjødsel. 

Ivar Sørby er engasjert av Vesar AS gjennom sitt firma Re Bioconsult for å tegne avtaler 

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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med bøndene for mottak av biogjødsel. Det er også åpnet for å ta inn en del husdyrgjødsel 
til Biogassanlegget samtidig som de mottar biogjødsel tilbake. Det er mål om mottak av 
60000 m3 biogjødsel for spredning på jordbruksarealer. I tillegg er det intensjon om å ta 
inn 15000 m3 husdyrgjødsel inn sammen med matavfall i ”biogassprosessen”. 

Målet er oppstart med prøvedrift i 2015 og full produksjon i 2016 dersom byggingen av 
biogassfabrikken realiseres. 

Utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold
Prosjekt Utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold ble startet i 2009, på grunnlag av et 
forprosjekt med samme navn som viste at mange grunneierlag i Vestfold var interessert i 
utmarksbasert næringsutvikling og at potensialet i Vestfold er stort. Kjartan Sjulstad ble 
ansatt som prosjektleder og Vestfold Bondelag har vært prosjektansvarlig.  

Formålet med prosjektet har vært å øke og nyetablere næringsutvikling i utmarka i Vest-
fold, synliggjøre tilbudet og øke tilgjengeligheten samt kvalitet på utbudet hos brukerne. 

Ved utgangen av 2010 hadde prosjektet som mål at mellom 5-10 av disse lagene skulle 
være i gang med utmarksbasert næringsutvikling. Situasjonen var derimot at kun ett lag, 
Borrevannets grunneierforening, var der vi hadde ønsket. De satser på gjeddefiske og fis-
keturisme. En del lag hadde gitt tilbakemelding om at de fortsatt ønsker å utvikle sine 
utmarksprodukter, men at de ikke var helt klare for det ennå.

Høsten 2010 ble derfor prosjektet justert noe og prosjektperioden forlenget til november 
2012. Prosjektleder sluttet og Vestfold Bondelag v/ Amund Kind tok på seg prosjektleder-
rollen. Prosjektet ble spisset mer inn mot gjeddefisketurisme.

Det er blitt etablert en gruppe med grunneiere som tilbyr eller ønsker å utvikle et tilbud 
knyttet til gjeddefisketurisme. Denne gruppa har vært på nasjonal gjeddefisketurismekon-
feranse, har hatt egen samling på Borrevannshytta og har vært på studietur i Østfold. Bor-
revannets grunneierforening har kommet lengst og sitter på erfaringer som kan inspirere 
andre lag til å satse. Både Hillestadvannet/ Bergsvannet i Hof, Akersvannet i Stokke og 
Goksjø/Hagnessvassdraget i Sandefjord er representert i tilbydergruppa.

Prosjektet ble avsluttet og sluttrapport overlevert i henhold til planen i november. Det blir 
allikevel viktig å følge opp gjeddefisketilbyderne i Vestfold videre slik at flere tilbydere 
kan etablere seg med utleie av egnet husvære. Dette er en utmarksnæring som har stort 
potensial i Vestfold.

Kompetanseheving og relasjonsbygging for tjenesteprodusenter
På sommeren 2011 ble det startet opp et prosjekt i regi av Grønn Partner med tittel: «Kom-
petanseheving og relasjonsbygging for tilbydere av landbruksbaserte tjenester»

Vi gjennomførte temamøte og studietur på høstparten 2011, og hadde planlagt nok et te-
mamøte og studietur på våren 2012. Vi klarte imidlertid ikke å få nok påmeldte til å gjen-
nomføre det vi hadde planlagt, og på våren ble vi derfor enige om å avslutte prosjektet.
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Jordleieprosjekt
Vestfold Bondelag har diskutert jordleieproblematikk ved flere anledninger de siste årene. 
I 2012 engasjerte vi derfor Sigbjørn Fjærvoll som prosjektleder for et eget jordleieprosjekt. 

Følgende utredninger er gjennomført:
 • Spørreundersøkelse om jordleie i Sandefjord kommune – delrapport
 • GIS analyse for Vestfold – hovedrapport
  o     GIS analyse for Sandefjord kommune – delrapport 

De to undersøkelsene har hver for seg og samlet gitt gode svar på mange spørsmål og 
problemstillinger knyttet til jordleie. Hovedformålet med GIS-analysen har vært å skaffe 
en detaljert oversikt over avstandsfaktoren i tilknytning til jordleie. Gjennomsnittlig kjø-
reavstand til leid jord i Vestfold er 4,6 km og beregnet total transportlengde som leietaker 
tilbakelegger til og fra leiejorda hvert år tilsvarer 7 ganger jordas omkrets ved ekvator. Det 
viser at det legges mye tid og ressurser for å komme til og fra leiejorda, men at det sann-
synligvis ikke er avstandsfaktoren til leiejorda som er avgjørende for hvor man leier jord.

Prosjektet har også avdekket at det er mange leieforhold i Vestfold (3350 jordleieavtaler 
fordelt på 850 leietakere).

Arbeidene har også gitt grunnlag for å stille nye spørsmål. I særlig grad gjelder dette jord-
leiers vurdering av flere sentrale problemstillinger knyttet til avtalesida og til jordleias 
betydning for bruksutbyggingen. Vi må derfor jobbe videre med denne problematikken i 
2013.

Grøfteprosjekt
En stor andel av den dyrka marka i Vestfold er ikke tilfredsstillende drenert. Mange grøf-
tesystemer er gamle og fungerer ikke lenger tilfredsstillende, blaute partier reduserer fram-
kommelighet og avling. De siste åra har vi hatt nedbørsepisoder hvor konsekvensene har 
blitt store når overflødig vann ikke har blitt fjernet fort nok. 

Det var bakgrunnen for at Vestfold Bondelag, NLR Viken og Fylkesmannen i Vestfold 
valgte å opprette eget grøfteprosjekt våren 2012. I jordbruksoppgjøret 2012 ble det avsatt 
penger til grøfting. Det har aktualisert prosjektet ytterligere. Prosjektet er firedelt:

Delprosjekt 1: Grøftekompetanse - rådgiving
NLR-Viken og enkelte Landbrukskontorene i Andebu og Tønsberg oppgraderer sin kom-
petanse på drenering ved å delta på kurs ved UMB. NLR Viken utreder behovet for bistand 
med å utarbeide grøfteplaner og behov for utvikling av rådgivingstilbud i grøfting og andre 
hydrotekniske tiltak. Inkludert i dette er kost/ nytte vurdering av tiltak, utnytting av teknis-
ke hjelpemidler og utstyr som nye digitale kart med 1 m høydekurver, GPS og nivellering.
 
Delprosjekt 2: Avlingsanalyse før og etter grøfting på Jarlsberg Hovedgård
Jarlsberg har registrert avlinger på treskeren i mange år og har grøftet mye jord i den 
samme perioden. De har også kartdata for gjødseltildeling i enkelte år. Ved å kombinere 
kartdata for avlinger, jordsmonn og gjødsling og nygrøfting, bør det være mulig å få fram 
interessante resultater. Jarlsberg har vært sentrale i presisjonsjordbruksprosjektet som Bio-
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forsk ved Audun Korseth har hatt ansvar for. Audun forespørres om å få til å gjøre en slik 
analyse i samarbeid med Egil Samnøy på Jarlsberg. Siden det foreligger så lite resultater 
av avlingsøkning etter grøfting, er det verdt å gjøre et forsøk. 

Delprosjekt 3: Grøftemøte
26. mars ble det avholdt informasjonsmøte om grøfting for bønder i Vestfold. FMLA og 
Vestfold Bondelag hadde hovedansvar for arrangementet. FMLA og Bioforsk bidro faglig, 
og Bondelaget dro i gang diskusjon knyttet opp mot økonomiske virkemidler.
Det skal arrangeres et informasjonsmøte høsten 2013, hvor det informeres om hvem som 
besitter kompetanse på ulike områder innen drenering, hvordan det best organiseres. I til-
legg legges fram tall rundt økonomi knyttet til drenering.

Delprosjekt 4: Utredning av virkemidler
Vestfold bondelag utreder aktuell bruk av jordbruksavtalemidlene for å stimulere til økt 
aktivitet innen drenering. Ideer til tiltak spilles inn i jordbruksforhandlingene.

Målet med prosjektet er 
• at grøfteprosjektet skal motivere bøndene i Vestfold til å iverksette kostnadseffektive 

tiltak for at den jorda de eier eller dyrker på skal ha en tilfredsstillende drenering i 
forhold til den produksjonen som er aktuell.

• å bygge kompetanse, slik at bøndene kan få gode råd i forhold til hvilke tiltak som 
synes fornuftig.

• å tilrettelegge for effektiv gjennomføring og tegning av funksjonelle grøftekart.

Vestfold Bondelag på samrådsmøte for å diskutere RPBA sammen med AP, AUF, LO, NHO 
og næringsforeninger. Stortingspresident Dag Terje Andersen var også med.



23

Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Unge Bønder-kurs 1 Nå er det min tur 17.01.12 
Nærmere 60 landbruksinteresserte ungdommer møtte tirsdag kveld på Unge Bønder-kurset 
Nå er det min tur i Holmestrand. Karl Arnt Bårnes foredrag om samvirkets rolle og nød-
vendige plass i landbruket var kveldens hovedtema.

Landbrukspolitisk fylkesmøte på Gjennestad vgs 31.01.12
Bondelagsleder Nils T. Bjørke ga klar beskjed på landbrukspolitisk møte på Gjennestad 
om hva som skal til for at bønder skal bidra til å nå regjeringens produksjonsmål; å produ-
sere mer mat til en økende befolkning.

Møte med aksjonsutvalg 02.02.12
Oppnevnt aksjonsutvalg avholdt møte hvor temaet var: hva gjør en ved evt. brudd i de 
kommende jordbruksforhandlinger og hvilke faktorer bør veies for og mot. Nytt møte ble 
avholdt rett over påske.

Husdyrmøte på Gjennestad 06.02.12.
- Bøndene må stå sammen mot kjedemakta og dere må senke kostnadene i slakting og 
foredling sa Per Ingvar Olsen fra BI på husdyrmøtet på Gjennestad. Styremedlem i Nortura 

VI. Organisasjonsarbeidet

Øyvind Flåtten får prøve seg i møte med ”journalist” Amund Kind under Inspirasjonskur-
set i februar.
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Hans Kristian Heum bekreftet dette og sa at kutt i kostnader diskuteres hver dag. Utfor-
dringen i dag er at matprisene kun har økt med 1.5 % de siste årene, mens lønnskostnadene 
har økt 3-4 % årlig, sa Olsen. Det kreves i dag politiske grep, sa Olsen.

Unge Bønder-kurs 2 Nå er det min tur 07.02.12
Vinterens andre Nå er det min tur - kurs ble arrangert. Denne gangen var kurset lagt til 
Melsom videregående skole og temaet var «grønn» utdanning.

Inspirasjonskurs – håndtering av media 10-11.02.12
Hvordan bli bedre i media? Dette var det viktigste spørsmålet i kurset Vestfold Bondelag 
avholdt på Holmestrand Fjordhotell for 20 tillitsvalgte. Med oss hadde vi blant andre Per 
Ole Ranberg, Norges Bondelag og vaktsjef Rune Kristoffer Holm fra NRK Vestfold.

Korndagen 13.03.12 
Ca 100 vestfoldbønder møtte opp på årets korndag på Statens Park i Tønsberg. Tema var 
jordstruktur og jordpakking i relasjon til den våte høsten vi har bak oss. Mykotoksiner i 
korn og havre spesielt er et av de største utfordringer vi i dag har i kornproduksjon og 
Vestfold kom ikke spesielt godt ut siste år.

Årsmøte i Vestfold Bondelag 15.03.12
Egen omtale i årsmeldinga

Dialogmøte om regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 20.03.12
Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold inviterte ulike aktører i vestfold-
landbruket for å få deres innspill til regionalt næringsprogram for landbruk i Vestfold 
(RNP). Det ble fokusert på Vestfolds fortrinn for matproduksjon og mulighetene som lig-
ger i Stortingets ønske om mer norskprodusert mat.

Påskelunsj foran Stortinget 26.03.12
Appellantene kappes om å ville det beste for landbruket, men hvem har vilje til å gjøre ord 
til handling? Bønder og stortingspolitikere var samlet på Eidsvolds plass for å markere at 
næringskomiteen gir sin innstilling til Stortinget om landbruks- og matmeldinga.

Grøftemøte 26.03.12
Over 80 bønder og entreprenører var samlet til grøftemøte i Tønsberg. Møtet markerte 
starten på prosjektet Økt grøfting i Vestfold i regi av NLR Viken, Fylkesmannen i Vestfold 
og Vestfold Bondelag. Prosjektet, som er delt inn i flere delprosjekt, ble presentert og dis-
kutert. I tillegg ga Atle Hauge fra Bioforsk en god innføring i optimal grøfting på ulik jord 
og til ulike vekster. 
 
Årets Påskeaksjon ”Ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder”
Fylkestinget fikk oversendt ”Landbrukspolitikk på 10 minutter” og mange av lokallagene ar-
rangerte møter med lokalpolitikere, hvor utdeling av eggekartonger og budskap stod i fokus.

Møte om Facebook i Bondelaget 18.04.12
Marthe Haugdal fra Norges Bondelag holdt kurs på Grønt Fagsenter om mulighetene som 
ligger i Facebook og hva som skal til for å opprette og tips til å drifte en Facebook-side.
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Bondelaget serverte påskelunsj foran Stortinget. F.v: Lars Egeland (SV), Katrine Kleve-
land, Hans Edvard Torp, Harald Lie og Steinar Gullvåg (AP). Org. sjef i Østfold Bondelag 
Nina G. Saxsrud er høne.

Påskeaksjonen startet i Stokke kommunestyre  Her er Oddbjørn Rød og Trond K. Bettum 
sammen med Stokkeordfører Erlend Larsen.



26



27

Årets jordbruksoppgjør
Møte om statens tilbud og aksjonsplaner 09.05.12
Vestfold Bondelag arrangerte orienteringsmøte for sine lokallag. Det ble redegjordt for 
de umiddelbare reaksjonene som var kommet etter at Staten tidligere på dagen hadde lagt 
fram sitt tilbud. De drøyt 40 lokale tillitsvalgte som hadde møtt opp fikk også orienteringer 
om rammen og fordeling av tilbudet, samt de aksjonsplanene som foreligger hvis det skulle 
bli brudd i årets forhandlinger.

Statens tilbud ble fulgt opp av flere spontanaksjoner fra lokallag.

Brudd i jordbruksoppgjøret 12.05.12
Bruddet skjedde før forhandlingene egentlig hadde startet. Aksjonene ble ikke dratt i gang 
før mandag morgen, men gjennom helga var der lokallag flere steder i fylket som markerte 
med å henge opp bannere og markere bruddet.

Mandag morgen ble det satt ut ”traktoregg” i hele fylket, med klistremerke ”Jens (Stolten-
berg) har lagt det store egget”. Budskap ble overlevert til Fylkesmann Erling Lae.

Tirsdag var det aksjon Brødstopp med både mølleblokkader og tomme brødhyller i butik-
kene.

Onsdag var det markering i forbindelse med sykkelrittet Tour of Norway, hvor Hans Ed-
vard Torp og Harald Lie fikk med seg bønder i Re og Tønsberg til å lage en kjempesykkel 
ved hjelp av 120 rundballer og 20 traktorer som kjørte rundt og dannet hvert sitt sykkel-
hjul! Sykkelstuntet og god info om Vestfoldlandbruket ble behørig dekket på direkten av 
TV2 og filmet fra helikopter!

4 fulle busser og flere traktorer gikk innover fra Vestfold til felles stormarkering i Oslo 
21. mai.

Bildene på forsiden er fra de ulike bruddaksjonene.

Vestfoldlandbruket møtte jernbaneverket 31.05.12
Jernbane mitt i matfatet og tvers over næringsarealene til bøndene engasjerer! Nærmere 30 
bønder og matjordvenner lot våronn være våronn for å høre på prosjektleder for Vestfold-
banen, Terje Grennes fra Jernbaneverket og for å diskutere hvordan ny InterCitybane kan 
legges uten å ta for mye av Vestfolds svært verdifulle matjord.

Årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 13.-14.06.12
Vestfolddelegasjonen markerte seg på bondetinget med blant annet innlegg fra nestleder 
Harald Lie og fra styremedlem Elisabeth I Hokstad. Leder Hans Edvard Torp fokuserte på 
politikerkontakt og behovet for å landbrukets politiske posisjon før valget 2013. Nils T. 
Bjørke, leder i Norges Bondelag trakk fram og viste video fra vestfoldbøndenes ”traktor-
sykling” og Dag Fredrik Eftedals spontane stunt i Oslo under sin tale.

Rapport om næringsmiddelindustrien i Vestfold 18.08.12
2600 ansatte og 13 mrd. kr i omsetning for næringmiddelindustrien i Vestfold viser en 
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undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har foretatt på oppdrag fra blant andre Vest-
fold Bondelag i forbindelse med arbeidet med å utvikle Regionalt næringsprogram for 
landbruket i Vestfold. Råvarer fra regionen er en viktig forutsetning for industrien slik at 
rammebetingelsene til jordbruket blir avgjørende komponent også for næringsmiddelin-
dustrien heter det i rapporten.

Møter med fylkespartiene august 12
Vestfold Bondelag gjennomførte møter med fylkespartiene, både H, AP, FrP og Sp på et-
tersommeren. Sentralt på møtene var arealforvaltning, prosessene med partiprogram og å 
få landbruk på den politiske dagsorden.

Åpen Gård 26.08.12.
Det var veldig mange Åpen Gård arrangement i Vestfold også i år. Hvis en tar med arran-
gementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 10 Åpen Gård. 
Følgende lokallag arrangerte: Andebu, Botne og Hillestad, Stokke, Hedrum, Ramnes, 
Borre, Sandar, Sem, Sande og Våle. Til sammen nærmere 10 000 voksne og barn var 
innom arrangementene og fikk oppleve dyr, mat og miljø. Åpen Gård er et svært positivt 
arrangement for vestfoldlandbruket. Her får bønder og matprodusenter vist hva vi leverer 
til samfunnet av smak, opplevelse og natur.  Både store og små gleder seg over alt de ser, 
hører og smaker.

Jordvernmøte med AP, LO, NHO og næringsforeninger 
Vestfold Arbeiderparti inviterte til samrådsmøte med NHO, NNN, lokale næringsforenin-
ger, LO og Vestfold Bondelag om hvordan vi kan ta vare på matjorda i Vestfold. Også 
Stortingspresident Dag Terje Andersen og stortingsrepresentant Steinar Gullvåg stilte. 

Hopping i høyet under Åpen Gård i Kvelde.
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Styretur til Troms Her er styrene i både Vestfold og Troms på toppen av Sommerøya.

Styretur til Troms 12-14.09.12
Vestfold Bondelag var invitert opp til Troms Bondelag. Der fikk vi se på hvordan det er å 
være bonde i Troms. I løpet av 3 dager ble vi vist rundt i hele fylket, samt at vi hadde fel-
les styremøte med fylkesstyret i Troms. Det var mange utfordringer knyttet til rovdyr og 
klima, men også flotte møter med bønder som har framtidstro. Vi fikk også orientert om 
vestfoldlandbruket.

Lokallagsledersamling 24.09.12
Ledere, styremedlemmer og representanter fra lokale valgkomitéer i hele Vestfold møtte 
opp på Lokalledersamlingen på Gjennestad gartnerskole. RPBA, tollvern, politiske valg-
kampprogrammer og kommende jordbruksforhandlinger stod på programmet. Dessuten 
var valgkomitéene rundt om i fylket invitert til egen samling. Oppmøtet fra lokallagene 
var veldig bra! 

Studietur til Østfold om gjeddefisketurisme 27.09.12
-Vi har fått en trygghet for at gjeddefisketurisme kan forsvare en god del investeringer på 
utleiehytter. Men kvalitet er viktig, det har vi skjønt! Vestfoldingene som var på tur i Indre 
Østfold var godt fornøyde og fikk ikke mindre lyst til å satse på gjeddefisketurisme.

Skattekurs 18.-19.10.12 
Bondelaget arrangerte «Skattekurs» for regnskapsførere som er med i Norges Bondelags 
nettverk for regnskapsførere av landbruksregnskap. Dette er et årlig arrangement og var 
i år på Rica Havna Hotell og samlet 80 deltakere fra Vestfold. Aktuelle selskapsformer 
og eventuell omdanning av ulike selskapsformer i landbruket var fokusområdet på årets 
samling 
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Gartnerdagene 23.-24.10.12
Også i år deltok Vestfold Bondelag med stand i samarbeid med forsøksringene.  Vestfold 
Bondelag mener Gartnerdagene er viktig for å synliggjøre at grøntnæringen i fylket er av 
vesentlig størrelse.

Lokale årsmøter okt/nov 12
Det ble arrangerte lokale årsmøter i slutten av oktober, og noen i starten av november. 
Fylkesstyret og –kontoret fordelte lokallagene seg i mellom. De lokale årsmøtene er en fin 
anledning til å informere og ta i mot informasjon fra våre medlemmer. Lokallagsarbeidet 
fungerer godt i Vestfold!

Samling for nye tillitsvalgte på Grønt Fagsenter 12.11.12
Nye tillitsvalgte i fra lokale bondelag deltok på samling i regi av Vestfold Bondelag. Nest-
leder Harald Lie gikk i gjennom med ord og bilder hva som skjer i lokallaga i løpet av et år. 
Han understreket at lokale tillitsvalgte er viktige brikker i organisasjonen.

Ledermøte 2012 på Havna i Tjøme 16.-17.11.12
60 engasjerte tillitsvalgte fra lokale bondelag i Vestfold og inviterte gjester deltok på årets 
ledermøte i Vestfold Bondelag. Mange gode innspill fra lokallag og landbruksorganisasjo-
nene, samt en grundig innføring i Bondelagets fokus mot jordbruksoppgjør og valg i 2013 
og et minikurs i landbrukspolitikken var noe av innholdet. Det ble også satt av tid til grup-
peoppgaver hvor vi ble drillet på ulike former for politikerkontakt. Einar Frogner, styre-
medlem og Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i Norges Bondelag var med oss begge dager.

Møte for å diskutere Fagskole og 2+2 vgs innen gartnerfag 06.12.12 
Gartnerforbundet, NLR Viken, Gjennestad vgs, Fylkeskommunen i Vestfold og Vestfold 
Bondelag var samlet for å diskutere muligheten for å utrede et fagskoletilbud og 2+2 vgs 
innen gartnerfag på Gjennestad Gartnerskole. Det jobbes videre mot en KIL søknad på i 
2013 om utredning av fagskoletilbudet. Referansegruppe Grønt diskuterte saken på sitt 
høstmøte og er veldig positive til et slikt tilbud.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 19.12.12
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag sine æresmedlemmer og noen pensjonister til 
førjulslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig ble det gode diskusjoner om vestfoldland-
bruket! 

Andre organisasjonssaker
Prosessen med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA) er viktig 
og vil legge føringer for arealbruken i fylket fram mot 2040. Vestfold Bondelag har i sam-
arbeid med Jordvernforeningen i Vestfold levert inn flere uttalelser i løpet av året og deltatt 
på møter. I forhold til førsteutkastet som ble presentert i 2011 har matjorda fått en langt mer 
sentral plass i det dokumentet som var ute til høring i høst. Det er også gjort noen viktige 
endringer i mål og retningslinjer. Arealregnskapet viser derimot at det fortsatt er alt for mye 
matjord som er foreslått nedbygd. Lokallagene har derfor vært viktige bidragsytere for å 
spille inn konkrete alternative utbyggingsområder før fristens utløp ved nyttår.  
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Innføring av EUs vannrammedirektiv og nasjonal vannforskrift er en annen prosess 
som Vestfold Bondelag har vært veldig engasjert i. Her er det også viktig å beholde fokus 
på at Vestfold, med sine naturgitte forutsetninger for å produsere mat, fortsatt skal produse-
res mat på vassdragsnære landbruksarealer. Nestleder Harald Lie er styrets kontaktperson 
og sitter blant annet i styringsgruppa for vannområde Aulivassdraget. Rådgiver Amund 
Kind sitter i prosjektgruppa for det samme vannområde. Etter hvert vil lokallagene måtte 
engasjere seg i egne faggrupper for landbruk i de ulike vannområdene.
 
Arbeidet med ny landbruks- og matmelding hadde stor fokus i første halvdel av 2012, 
og da særlig påvirkningsarbeid mot politikere, både lokalt, regionalt og mot stortingspoli-
tikere fra Vestfold. Da meldinga ble vedtatt var konklusjonen at det var gode mål, men lite 
konkrete virkemidler. Målet om økt matproduksjon i tråd med en økende befolkning har 
vært brukt aktivt i jordvernarbeidet, men er også bakt inn i nytt regionalt næringsprogram 
(RNP) for landbruket i Vestfold.

Utover året har stortingsvalget 2013 fått stor fokus. Det har vært mye kontakt mot alle 
partier for å få best mulig målsettinger for norsk landbruk i partiprogrammene.
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REFERANSEGRUppER OG UTVALG I VESTFOLD BONDELAG

Referansegruppe grønt

Referansegruppen har hatt 2 møter i meldingsåret og sendt inn innspill til fylkesstyrets ut-
talelse foran jordbruksforhandlingene.  

Foruten å diskutere innspill til jordbruksforhandlingene  ble følgende diskutert på vårmø-
tet:
- Referansegruppe Grønt ble orientert om nytt grøfteprosjekt og diskuterte opplegget for 

grøftemøtet som ble arrangert i mars.
- Importforbud av eple- og pæretrær pga pærebrann. Det ble sendt eget innsill på Mat-

tilsynet.
- Fagskoleutdanning innen gartnerfag. ifm pågående grøfteprosjekt for å øke grøfteak-

tiviteten i Vestfold. Var egen sak under høstmøtet. Årets ekstremvær har vist at gode 
grøftesystemer er viktige for å komme ut på jordene, tidlig nok og mellom regnbygene.

På høstmøtet ble også fagskole og vgs 2+2 diskutert, hvor blant andre rektor og driftsleder 
ved Gjennestad vgs deltok. Ellers var det årets avlingssituasjon som ble drøftet. 2012 var 
en grei sesong for mange produksjoner. Utfordring med innhøstingsforhold for en del i år 
også, eple og pære fikk dessuten hard medfart med tidlig varme og påfølgende kulde og 
dårlig blomstring på grunn av lang og kjølig vår. 
For øvrig ble det en god diskusjon rundt hvordan øke grønt, frukt og bærproduksjonen i 
Vestfold og tanker rundt fagorganisering av sesongarbeidskraft. 

Norges Bondelag inviterte de regionale referansegruppene til dialogmøte 26. november. 
Det vil kunne være viktig arena framover for å bedre ”grøntkommunikasjonen” mellom 
regioner og innad i organisasjonen.

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret, og sendt innspill til fylkesstyret foran 
styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. 
Signal overordnet alt annet i innspillet fra Referansegruppe Korn var at økonomien må 
bli bedre for kornprodusentene som skal sørge for mat til en økende befolkning. Vi 
trenger mer korn for å nå produksjonsmålet i den nye landbruks- og matmeldinga. Det må 
skje ved å øke kornprisene og å legge til rette for økt avkastning pr da ved å gi støtte til 
grøfting. Økt grøfting vil i tillegg til mer mat gi en klima og miljøgevinst.
Referansegruppe korn ønsker flere referansebruk blant dem som har investert de siste 10 
årene for å få bedre tall for utviklingen i lønnsomhet for framtidsbønder og dem som har 
investert.
Referansegruppe korn holdt fast på sitt ønske om å fjerne differensiert arealtilskudd over 

VII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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og under 800 daa. Videre at prisen på mathvete må økes for bedre økonomien i matkorn-
produksjon, og at prisforskjellen på bygg og havre økes i favør av bygg.
Avlingsskadeordningen må gjennomgås på nytt etter revisjonen i 2011. Egenandelen må 
justeres ned og innslagspunktet opp. 

Referansegruppen har også i 2012 vært medarrangør på Korndagen i Statens park.  I tillegg 
var referansegruppen godt representert på Kornkonferansen i Oslo.

På høstmøtet ble årets avlingssituasjon gjennomgått. Sesongen ble spesiell med såing i 
mars, april og mai. Avlingene varierer en del, men i snitt ble det omtrent normalårsavling 
i Vestfold. Matkornandelen ser ut til å bli ca 68%, en stor framgang fra 2011. Spireprosen-
ten i timoteifrø var lavere enn normalt. De økologiske avlingene ble stort sett bra, og det 
økologiske arealet er økt betydelig. 

Det ble også orientert og diskutert rundt grøfteprosjektet, korndagen, arbeidet med å starte 
produksjon av biogass basert på matavfall i Vestfold og ekspertgruppe korn.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i 2012 med grundige gjennomganger av situasjo-
nen for de ulike husdyrslaga i fylket. Elisabet Irgens Hokstad er leder for referansegruppa.

Salget av kylling har økt vesentlig i 2012, og det importeres nå kylling. Det diskuteres om 
konsesjonsgrensene skal økes. Overgangen fra burhøns til frittgående har gått bra, men 
det prognoseres et betydelig overskudd av egg i 2013. Det er også et betydelig overskudd 
av svin, og prisen til bonde ligger langt under målpris. Frivillig reduksjon av slaktevekt 
blir premiert, og «Opplysningskontoret for kjøtt og egg» intensiverer arbeidet med å øke 
salget. På storfe er det fremdeles betydelig underskudd, og over 20 % av forbruket impor-
teres. Melkeproduksjonen og fettprosenten er økt i 2012, men det er fremdeles underskudd 
på fett. Importert vare dekker restbehovet for smør. Slaktingen av sau og lam kom senere i 
år enn i 2011. Det importeres noe for å dekke behovet for pinnekjøtt til jul.

Årets Husdyrmøte ble holdt på Gjennestad 9. februar. Tema var: ”Hvordan øke inntektene 
fra markedet framover”. Innleder var Per Ingvar Olsen fra BI. Møtet var godt besøkt.

Referansegruppa har også i 2012 kommet med innspill foran jordbruksforhandlingene. 
«Jordbruksforhandlingene 2012 må skape økonomiske forhold som danner grunnlag for 
rekruttering, og investeringer nok til å gi økt produksjon av mat i tråd med myndighetenes 
mål i landbruks- og matmeldinga.» Målpriser må minst øke i takt med kostnadsøkningen, 
det samme må tilskudd til avløsning og fritid. Konsesjonsgrensene må beholdes som struk-
turvirkemiddel, og eventuell prisøkning på korn må kompenseres med prisnedskrivning 
på kraftfor. Frakttilskudd på korn og inntransport av kjøtt må økes, og det må innføres 
tilskudd til grøfting. I tillegg trengs ekstraordinære virkemidler for å øke produksjon av 
storfekjøtt. De må rette seg mot volum, som tilskudd pr kg slakt i bestemte slakteklasser, 
og hindringer som begrenser volum må reduseres eller fjernes.

Referansegruppe husdyr er svært nyttig for Vestfold Bondelag for å kunne ta pulsen på 
markedet og de ulike dyreslaga.
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Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2012. Medlemmene i grunneierutvalget har 
derimot vært kontaktet av bondelagsmedlemmer flere ganger i løpet av året og har fungert 
som ”førstelinjetjeneste” overfor disse. Nasjonalt jobbes det med ny kulturminnemelding. 
Marit Aspaas har vært kontaktet av Norges Bondelag for å bistå i denne prosessen.

Avdeling for Regnskap og juridisk service (RJS) var på avdelingstur til Vestfold i høst. Der 
innledet Amund Kind om hvordan vi jobber med grunneierspørsmål i Vestfold og det ble 
diskutert hvordan RJS og Norges Bondelag best kan bistå oss i arbeidet.

Marit Sibbern har deltatt på vegne av grunneierutvalget på møte med Statnett angående ny 
hovedkraftledning fra Sverige, SydVestlinken.

Amund Kind deltok også på første samling for Norges Bondelags nye takstmannsgruppe i 
Hurdal sammen med 60 takstmenn fra hele landet. 5 av disse var fra Vestfold, blant andre 
Marit Sibbern. Disse vil bli viktige i forhold til erstatningsutmålinger framover.

Økonomiutvalget
Utvalget skal søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vestfold 
som ble vedtatt nedlagt på årsmøtet 28.2.07.  Dette skjer gjennom arbeidsdeling med råd-
givningsselskapet Grønn Partner AS nå heleid av Vestfold Landbruksselskap 

Det har videre vært 1 samling for de daglige lederne på regnskapskontorene. 
I meldingsåret er det inngått 3 nye samarbeidsavtaler mellom 3 regnskapskontorer i Vest-
fold og Regnskap og Juridisk Service i Bondelagets Servicekontor AS. Disse er Kjell Thor-
sen, Andebu, Ros Økonomi, Re og Økonomitorget, Sande.

Tjenesteutvalget
Tjenesteutvalget ble lagt ned i 2012. Det jobbes fremdeles mot tjenesteprodusentene i fyl-
ket, men i mindre målestokk en tidligere.

Samarbeidende organisasjoner m/sekretærbistand fra Bondelaget

Samarbeidsrådet øst

Følgende organisasjoner er medlemmer:
Nortura                                                          Telemark Bondelag
Tine Meierier øst                                            Buskerud Bondelag
Felleskjøpet Agri                                   Vestfold Bondelag
Landkreditt                                                Østfold Bondelag
  Akershus Bondelag 
  (sekretariat)                             

Samarbeidsrådet formål er å:
A  gjennomføre utadrettet virksomhet for å ivareta landbrukets interesser i regionen.
B være et forum for medlemsorganisasjonene hvor landbrukspolitiske utfordringer og 
     samarbeidsoppgaver i regionen drøftes.
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C  arbeidet for økt tilslutning til de økonomiske og faglige organisasjonene i landbruket.
D  ellers bidra til å oppfylle de til enhver tid gjeldende avtaler om regionalt samarbeid 

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2012 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Årssamlingen ble avholdt onsdag 8. februar, Århus gård, Skien  
Leder i arbeidsåret har vært Bente Roer, (Nortura). Nestleder har vært Marit Bårnes (Fel-
leskjøpet Agri).
I arbeidsåret har Forum for organisasjonsansvarlige avholdt 2 møter. 

Det har vært bevilget midler til politikerkontaktopplegg og til utadrettede arrangementer 
som Åpen Gård, Dyrsku’n. I meldingsåret er det åpnet for søknad om medlemskap fra 
Gartnerhallen og fra Buskerud Bonde og Småbrukerlag. Avgjørelsen tas på årssamlingen 
i 2013.
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Vestfold Landbruksselskap
Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfolds landbruk. Med-
lemmer av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Melsom Videregående Skole og Gjennestad Gartnerskole.

Styret i Vestfold Landbruksselskap består av det til enhver tid valgte styre i Vestfold Bon-
delag.  Styret innkaller til medlemsmøte når styret finner det ønskelig, eller minst 3 av 
medlemmene forlanger det.

Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt 3 styremøter i meldingsåret. Vestfold Travselskap har inngått leieavtale med 
Vestfold Landbruksselskap om bruk av utstillingsplassen.  Utstillingsplassen blir fremde-
les flittig brukt av hobbydyrlagene.

Fra 1.5.2004 har Vestfold Travforbund hatt driftsansvaret for Jarlsberg utstillingsplass.  
Henrik Berg fortsetter arbeidet som driftsjef.

I 2012 var det 179 arrangementer med sterkt innslag av barn og unge.  Dette gjelder spesi-
elt de som driver med kaninhopping og ponnikjøring. Samarbeidet mellom banemannskap, 
brukere og driftssjef har vært meget bra.

I 2011 vedtaok å slå G. Jahnsen og hustrus legat slås sammen med Vestfold Fylkes Land-
bruksfond dersom lagatets styre (Fylkespolitikere) godtar våre premisser for sammenslåin-
gen. Dette er i løpet av 2012 gått i orden og sammenslåingen gjelder fra 1.1. 2013.

Vestfold Landbruksselskap er eneeier  av Grønn Partner AS med totalt 68 aksjer.  Selskapet 
har forenklet driften og benyttes til informasjonsvirksomhet, prosjekter og nettløsninger

Grønn partner AS
Selskapets formål er rådgivning, kompetansehevning, aktuelle prosjekter og andre opp-
drag/produkter. Selskapet eies i dag av Vestfold Landbruksselskap etter at selskapet har 
kjøpt alle aksjene og driften er forenklet og lagt om. Aksjekapitalen er nedskrevet i mel-
dingsåret fra kr 390 000 til kr 101 400. Selskapet har siden 2010 gått med overskudd.

Styret består av: Leder Vidar P. Andresen, Hans Edvard Torp og Elisabeth Larsen

Selskapet har også i 2012 driftet av internettportalen Grønt Fagsenter ved at det 
er opprettet en leieavtale med Vestfold Bondelag. Videre samarbeider en med regnskaps-
kontorene om markedsføring av deres tjenester på nett og om møtevirksomhet. Selskapet 
har videre driftet 3 prosjekter på vegne av medlemmene i meldingsåret. Det gjelder et 
prosjekt for tjenesteprodusenter, et  jordleieprosjekt og utarbeidelse av en rapport om be-
tydningen av næringsmiddelindustrien i Vestfold.
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REGNSKApSKONTORENE I VESTFOLD

Andebu Regnskapskontor 33 44 30 60
Boks 48, 3158 Andebu andebu.regnskapskontor@c2i.net

Vekstra Nordre Vestfold SA, avd. Holmestrand 33 09 82 00
Vesthøyvn. 19, 3080 Holmestrand vnv@vekstra.no  

Vekstra Nordre Vestfold SA, avd. Sande 33 09 82 00
Revåvn. 45, 3070 Sande   vnv@vekstra.no

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik brunlanesrk@c2i.net

Hedrum Regnskapslag 33 13 00 00
Sophus Buggesvei 15, 3257 Larvik post@hedrum-regnskap.no

Re Regnskap AS 33 39 68 70
Ramnesvn. 919, 3175 Ramnes raf@re-regnskap.no 

Hof  Regnskapskontor 33 05 85 60
Thorshaugvn. 19, 3090 Hof post@hof-regnskap.no

Sandar Regnskapslag 33 42 16 00
Skiringssalvn 9, 3211 Sandefjord sandarre@online.no

Hov Regnskap AS 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik regnskap@hov-as.no

MidtVestfold Regnskap SA 33 36 32 20
Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke post@midtvestfold.no

Våle Regnskapskontor SA 33 06 45 00
Skaugvn. 2, Postboks 35, 3177 Våle firmapost@vrk.no 
 
Tjølling Regnskap 33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap SA  32 86 71 90
Sentrumsvn. 62, 3647 Hvittingfoss post@merkur-regnskap.no
Merkur Regnskap SA, avd. Lardal 31 00 50 33
Lågavn. 35, 3275 Svarstad post@merkur-regnskap.no

Økonomitorget Sande A/S 33 78 99 10
Revåvn. 9, 3070 SANDE anne.kari@okotorget.no 

RosØkonomi A/S 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 REVETAL post@rosokonomi.no

Kjell Thorsen 33 44 00 65
Lakstjønnvn. 21, 3158 ANDEBU kjell.thorsen@online.no
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Lokallagene i Vestfold

Lokallag Antall medlemmer Antall medlemmer
 pr 31.12.2011 pr 31.12.2012
 
Borre 125 125  
Botne/Hillestad 162 163  
Sem 265 266  
Sandar 233 234  
Tjølling 168 174  
Brunlanes 119 117  
Kjose 20 19  
Hedrum 228 224  
Strømm 64 68  
Sande 281 275  
Hof 138 137  
Våle 227 218  
Undrumsdal 56 56  
Ramnes 183 184  
Fon 78 79  
Vivestad 31 31 
Andebu 200 193  
Stokke 288 291  
Nøtterøy/Tjøme 106 109  
Lardal 158 157  
  
Direkte fylket 3 3

Totalt pr. 31.12.2012 3133 3123 

VIII. Medlemsoversikt
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere i lokale bondelag 2012/2013
Andebu Jørn Erik Bøe 99 25 06 94
 Lerskall 4, 3158 Andebu jeboee@gmail.com 
Borre Rigmor Aspvik Freberg,  93 49 62 76
 Hellandvn. 225, 3180 Nykirke rig-freb@online.no
Botne/  Jan Egil Sølvernes 90 69 75 03
Hillestad    Gaupåsvn. 1, 3080 Holmestrand je.solvernes@online.no
Brunlanes Karl Arnt Bårnes, 91 19 11 43 
 Tvedalen, 3295 Helgeroa ka@baarnes.no   
Fon Hans Edvard Holtung 93 44 37 16
 Fonsvn. 490, 3174 Revetal hans-edvard@holtung.org 
Hedrum Dag Fredrik Eftedal,  47 46 68 46
 Hedrumv. 644, 3270 Larvik pajordet@yahoo.no  
Hof Anne Nordby Skarstad,  93 83 93 47
 Eidsfossvn. 10, 3090 Hof annskars@online.no
Kjose Ivar Næss,  48 20 96 09
 Kjosev.460, 3268 Larvik ivarn@kjose.net
Lardal Bjørnar Steinsholt,  92 03 54 82
 Moen Vestre, 3277 Steinsholt stensmo@frisurf.no
Nøtterøy/Tjøme Eleanor Schøning  90 60 17 36
 Berganvn. 166B, 3138 Skallestad eleanor@ulve.no
Ramnes Vigbjørn Bue  95 72 96 73 
 Bjunevn. 201, 3174 Revetal vbue@online.no 
Sandar Andreas Botne,  90 03 29 23
 Helgerødvn. 200, 3233 Sandefjord andreas@botne.no
  leder@sandarbondelag.no
Sande Hans Kr. Teien,  41 48 74 37
 Teienvn. 67, 3070 Sande hkteien@online.no
Sem Anders Fadum,  90 86 91 78
 Fadumvn. 38, 3170 Sem bjrgfadum@yahoo.no 
Stokke Oddbjørn Rød,  92 03 90 93 
 Kodalvn. 811, 3158 Andebu oddbj-ro@online.no
Strømm Anne Margrethe Jebsen Holm,  92 25 84 55
 Strømmvn. 691, 3075 Berger marjebho@online.no
Tjølling Karine Huseby  93 40 44 62
 Husebyvn. 70, 3280 Tjodalyng karine@husebygaarden.no 
Undrumsdal Olav Sæthre,  95 02 61 89 
 Lofstadv. 97, 3178 Våle olav-saethre@hotmail.com
Vivestad Sverre Langeland  91 11 09 66
 Orrevaal,  3175 Ramnes sverrelangeland@gmail.com
Våle Arne Erichsen,  91 61 21 27
 Sørbyvn. 304, 3178 Våle arne.erichsen@tryg.no
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Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

Telefon 33 37 10 00 Postadresse Besøksadresse
Telefaks 33 37 11 35 Postboks 2076 Statens Park – Bygg I
E-post: postfmve@fmve.no  3103 Tønsberg Anton Jenssensgt. 4
www.fylkesmannen.no/vestfold     

Dette er ikke en komplett orientering om avdelingens arbeid, men noen utvalgte tema og 
statistikk som vi tror vil være av interesse. Fylkesmannen har en rolle i å formidle og gjen-
nomføre vedtatt landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle signaler 
tilbake til nasjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorgansisjonene er 
derfor viktig.

Arealforvaltning
Fylkeskommunens arbeid med å utarbeide Regional plan for bærekraftig arealpolitikk 
(RPBA) er i sluttfasen. Fylkesmannen har vært aktivt med i prosessen, bla gjennom å 
utarbeide verdiklassekart for jord- og skogbruksarealene i fylket, men også som deltager i 
møter med kommunene. Å unngå at dyrka mark blir omdisponert er vanskelig, utbygging 
av infrastruktur som vei og gang-/sykkelveier tar noe areal, men dyrka mark brukt til bolig 
og næringsformål må søkes redusert til et minimum. Vi tror og håper at planen med et 30-
års perspektiv, bidrar til det. Kommunepolitikernes holdning er avgjørende for å nå målet 
om sterkt redusert bruk av dyrka mark til annet enn landbruksproduksjon. 

IX. Kort om landbruket i Vestfold

Kilde: Innsamlet data fra kommunene til og med 2004 og SSB (KOSTRA) fra 2005.

Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord i Vestfold
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Vern om dyrka og dyrkbar jord er en av våre viktigste oppgaver. Høyere matvarepriser på 
verdensmarkedet de siste årene minner oss om dyrka jordas verdi. Den framlagte land-
bruksmeldingen slår fast at sjølforsyningsgraden bør opprettholdes på ca 50 %. Det for-
ventes 20 % befolkningsøkning i landet de neste 20 årene. Det vil si at jordbruket står over 
for en stor produksjonsutfordring. Vestfolds produktive arealer er spesielt viktige. 

Figuren på forrige side viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord de siste årene.

Omdisponeringen til bygg og byggområder som kommunene i stor grad styrer, viser ned-
gang i forhold til slutten av 90-tallet. Vårt inntrykk er at kommunene er mer restriktive i 
forhold til omdisponering av dyrka jord enn tidligere. Omdisponeringen er innenfor halv-
eringsmålet som skulle nås innen 2010.

Avlingssvikt
Selv om også vekstsesongen 2012 var regnfull, særlig på ettersommeren og høsten, så ble 
det ikke så dårlige avlinger som året før. Det er 38 erstatningssaker med til sammen ca. 2,5 
mill. kroner i utbetaling. Året før var tallene 156 saker og 7,5 mill. kroner utbetalt.

Den våte sommeren var særlig vanskelig for konservesproduksjon av erter og bønner. Den-
ne produksjonen er nå overført til vekstgruppe grønnsaker og flere av produsentene fikk 
derfor erstatning (noe de ikke ville ha fått med den gamle ordningen).

Erstatning offentlig pålegg planteskadegjørere
Vestfold har hatt få men store erstatningssaker på skadegjørere i veksthus. Denne ordnin-
gen spiller en viktig rolle for Mattilsynets arbeid med plantehelse.

I år ble det funnet heksekost i produksjonen av epletrær hos Sagaplant og Fjeld Hagebruk. 
I Vestfold er det påvist heksekost hos 2 fruktdyrkere med pålegg om destruksjon av trær og 
forbud mot å ta ut plantemateriale. Mattilsynet følger disse sakene tett. Som en konsekvens 
av heksekostfunn i produksjonen av epletrær, ble det åpnet for import av plantemateriale 
av kjernefrukt.

Næringsutvikling 
Et bredt partnerskap har i 2011-2012 utarbeidet «Regionalt næringsprogram for landbruket 
i Vestfold 2012-2015» (RNP). Fylkeskommunen og fylkesmannen har i fellesskap vært 
eier av prosjektet. Næringsprogrammet, som erstatter «Regionale strategier for landbruks-
relatert næringsutvikling i Vestfold 2010-2011» (RS), ble godkjent av et enstemmig Fyl-
kesting i juni.

Utnyttelse av regionale fortrinn og økt matproduksjon er to viktige fokusområder i det nye 
næringsprogrammet. Innenfor de prioriterte satsingsområdene «matproduksjon», «skog og 
trebruk», «bygdenæringer», «kompetanse og rekruttering» og «omdømme» er det formu-
lert målsetninger og strategier. RNP danner grunnlaget for blant annet regionale aktørers 
forvaltning av virkemidler, samt utarbeidelse av årlige handlingsplaner hos fylkeskommu-
nen, Innovasjon Norge og fylkesmannen. 
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Regionalt næringsprogram del 2 beskriver status og utviklingstrekk innenfor flere temaer i 
Vestfold-landbruket. Figurene på denne siden viser prosentvis endring av foretak, areal og 
dyr innen ulike produksjoner i løpet av de siste ti årene.
 
Strukturrasjonaliseringen har vært omfattende og jordbruket har gjennomgått en rask ut-
vikling mot færre og mer effektive jordbruksforetak. Effektiviseringen handler først og 
fremst om utvikling innen teknologi og rammevilkår (økonomiske og juridiske).

Endringer i antall foretak og areal fra 2003 til 2012

Endringer i antall foretak og dyr fra 2002 til 2012
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Både kornareal og avling per dekar synker i Vestfold, så kornproduksjonen de siste årene 
er betydelig mindre enn før årtusenskiftet. Det samme skjer også i de andre kornfylkene. 
Dette er bekymringsfullt når landbruksmeldingen satser på økt kornproduksjon. Økt korn-
produksjon, spesielt matkorn, er helt nødvendig for å holde oppe sjølforsyningsgraden når 
folketallet øker med 1 % i året. 

I de senere årene har Fylkesmannen og Vestfold Bondelag hatt flere samarbeidsprosjekter 
for å støtte opp om tilbydere av landbruksbaserte tjenester og opplevelser. Oppslutningen 
fra næringsutøverne har vært relativt dårlig, og flere arrangementer har av den grunn måt-
tet avlyses. Vestfold Bondelag har lagt ned sitt tjenesteutvalg i 2012. Gode muligheter for 
arbeid utenfor gårdene er nok en forklaring på den relativt beskjedne satsingen på bygde-
næringer i Vestfold. 

Vestfold deltok sammen med Østfold, og Akershus/Oslo på Grüne Woche i Berlin i januar 
og fikk mye publisitet og omtale både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten var å vise 
fram norsk mat og lokale matprodusenter, gjerne som et lokkemiddel for å få turister til 
vårt område.

Fylkesmannen i Vestfold er tildelt midler for å være Foregangsfylke for økologisk grønn-
sakproduksjon. Vi jobber fra jord til bord og har fokus på at produsentene i Viken-regionen 
skal få omsatt sine produkter gjennom dagligvare og storkjøkken. Agronomiske utfordrin-
ger hos grønnsakprodusentene løses i samarbeid med grønnsakveilederen engasjert i Fore-
gangsfylkeprosjektet. I 2012 er det påvist nematoder i grønnsakkulturer. Dette er et av de 
tema som vil få spesielt fokus fremover. På markedssiden er Sykehuset i Vestfold nå godt i 
gang med omlegging til økologisk mat. Fylkesmannen i Vestfold ble i år miljøfyrtårnserti-
fisert og som følge av dette ble det innført økologisk mat i kantinen. Prosjektet har i år hatt 
spesielt fokus på offentlig innkjøp.  

Kornproduksjon i Vestfold
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Vestfold har utmerket seg med store omlegging av arealer til økologisk jordbruk de siste 
årene. Resultat av det ser vi i 25 565 dekar økologisk drevet areal i 2012. Det er 6,3 % 
av totalarealet, altså en stor økning de to siste årene (tidligere ble mindre enn 4 % drevet 
økologisk) og størst økning er det i økologisk kornareal. Nå er det viktig at produsentene 
lykkes på disse arealene. God landbruksrådgivingen er svært viktig.

BU-tilskudd (Utrednings- og tilretteleggingsmidler)
Vestfold ble tildelt 1,81 mill. i 2012. I tillegg var det overført kr 631 983 fra 2011. Fylkes-
mannen behandlet 25 saker for BU-tilskudd (utrednings- og tilretteleggings-midler).  Det 
ble innvilget totalt kr 2,11 mill. Totalt kostnadsoverslag på søknadene var ca. 21,1 mill. kr. 
Totalt søknadsbeløp for disse sakene var ca. 2,0 mill. I 2012 ble det inndratt ca. 0,3 mill. fra 
prosjekter som ble avsluttet. Dette skyldes i hovedsak at prosjektenes kostnader ble mindre 
enn budsjettert. To av søknadene gjaldt praktikant ordningen. Til sammen ble det gitt kr 
222 392 kr til disse to søknadene.

Alle prosjektene som har fått tilskudd, er i tråd med tiltakene i Regional strategi for land-
bruksrelatert næringsutvikling (RS) og Regionalt næringsprogram for landbruket (RNP) i 
andre halvår.

Miljø og kulturlandskap
Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Vestfold ble rullert i 2012. Næringsorgani-
sasjonene og landbruksrådgivingen deltok aktiv sammen med landbruks- og miljøforvalt-
ningen i rulleringen. Det ble jobbet med å skaffe et best mulig faktagrunnlag som grunn-
lag for føringene i programmet. Nytt nasjonalt miljøprogram la rammer for det regionale 
programmet. Tilskuddsordningene i RMP må nå velges i en nasjonal meny. Det gir noen 
endringer for tilskuddsordningene i 2013. Et nytt fagsystem der søker må søke tilskudd ved 
å digitalisere arealer og elementer i kart kommer til å bli utfordrende.

Arbeidet med oppfølging av vannforskriften fortsetter. De fleste vannområdene har nå 
prosjektledere på plass. I 2012 ble det utarbeidet en rapport over «Vesentlige vannforvalt-
ningsspørsmål» for hvert vannområde med ulik grad av medvirkning fra landbruket pga. 
av manglende organisasjon i vannområdene. I 2013 er utarbeidelsen av tiltaksanalyser for 
hvert vannområde hovedoppgaven. Vannområdene er bedre organisert og det vil bli større 
muligheter for medvirkning. Det er svært viktig at bondelaget og bøndene involverer seg 
i arbeidet med tiltaksanalysene. Lokalkunnskap og fagkompetanse om jordbruk og land-
bruksforurensning er viktig for å lage gode analyser og etter hvert realistiske og kostnads-
effektive tiltaksprogram.

Det blir utbetalt ca. 17,5 millioner kroner i tilskudd for tiltak i Regionalt miljøprogram 
for 2012, omtrent samme beløp som året før. 87 % av tilskuddet brukes til forurensnings-
tiltak og resten til kulturlandskapstiltak. Det ble innvilget ca. 5,3 mill. kr i SMIL-tilskudd 
(spesielle miljøtiltak i landbruket). 2/3 av midlene har gått til forurensningstiltak og 1/3 til 
kulturlandskapstiltak.

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er pekt ut som et nasjonalt utvalgt kulturland-
skap i jordbruket. De øremerkede midlene til dette (kr 435 000) er omsatt til tiltak i 2012. 
Tiltakene utføres av gårdbrukerne på de to bebodde øyene og andre grunneiere på øyene. 
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Økonomisk støtte gis til vegetasjonsrydding, beitetiltak, infrastruktur, kulturminnetiltak 
mv. Aktiv gårdsdrift med beitedyr er et viktig fundament i skjøtselen av øyene, og det 
tilrettelegges også for tilleggsnæring i forbindelse med gårdsdriften. 

Skogbruk
Skogbruksaktiviteten i fylket var i 2012 noe svakere enn 2011. Avvirkningen hadde en 
nedgang på nesten 20 %. Dette som følge av ustabil avsetning og lavere priser for tømmer 
til industrien. Og opphoping av ved hos produsentene førte ut over året til synkende inter-
esse for rundvirke til ved. Da vedtømmer oftest representerer løvandelen i en granhogst, vil 
vanskelig avsetning på ved føre til at en unnlater å hogge disse granbestandene.

Det første av fjernvarmeselskapene som er under etablering har begynt å bruke flis fra 
Vestfold. Tønsberg Fjernvarme (Skagerak Varme) kom i drift høsten 2012 og vil etter 
hvert bli en stabil fliskunde i midtfylket.  Økonomien for skogeier ved uttak av flisvirke 
er fortsatt dårlig, og det har vært liten etterspørsel og lave priser. Uttaket av flis er fortsatt 
basert på en investering i jordkantrydding eller veikantrydding hvor tilskuddet ikke dekker 
driftskostnadene. 
Men med et fast tilskudd på kr 43 / lm3 har uttaket av flisvirke økte med 100 % til volum 
på 21 210 lm3 hvorav 30 % fra grot- og løvtrehogst; tilsvarende en energimengde på vel 
2 mill. liter olje.

De langsiktige investeringene i foryngelse og ungskogpleie har et høyt fokus i Vestfold. 
Planteaktiviteten er tilfredsstillende, men med en svak nedgang fra 2011 til 890 000 planter 
mot et beregnet behov på 1.2 mill. Foryngelseskontroll 2011 og 2012 har vist at 10 % av 
plantekjøpet skjer uten bruk av skogfond, - og synliggjøres derfor ikke i statistikken, og 
at det er en klar tendens til at hogstmark i kyststrøkene forynges med lokale løvtreslag.

Vestfoldskogbruket har et godt samarbeid med skogforskningen om å tilpasse skogbehand-
lingen til de mulige endringene som forventes i klima. Og det er etablert flere prøveflater 
for å tilegne skogbruket kompetanse om stedstilpasset proveniens- og treslagsvalg. 

Det avdekkes stadig avvik i utførelsen av etterarbeidet på foryngelsesfeltene. Ungskog-
pleie har et beregnet etterslep i forhold til foryngelsesareal på 5000 da; - 20 % av for-
yngelsesarealet. Stort artsmangfold og gode vekstbetingelser er en ekstra utfordring ved 
etablering av ny skog, og fører til at ryddekostnadene øker.
Skogbilveinettet i Vestfold er relativt godt utbygget. Det er imidlertid et stort behov for 
opprusting av dette veinettet til gjeldende veinormaler. I Vestfold ble det i 2012 gitt 4,1 
mill til utbedring av skogbilveinett. Vi fikk noe ekstra midler på grunn av skadene på vei-
nettet i nordfylket som følge av ekstremnedbøren i august.
Skogbruksplanleggingen har startet på sitt tredje omdrev med områdetaksering. Det eta-
bleres større takstprosjekter ved at flere kommuner samarbeider. Takstprosjekt i Andebu, 
Re og Vassåsdelen av Hof er i sluttfasen og Horten, Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme startes 
opp i 2013.
Fylkesmannen har i 2012 prioritert både foryngelseskontroll og kontroll av kommunenes 
forvaltning av skogfondsordningen. Gjennomgående viser kontrollen en korrekt føring av 
skogfondsregnskapet, men med et forbedringspotensial i å foreta tiltakskontroller sammen 
med skogeier, og å være nøye med underskrift fra skogeier.
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Dyr 31.07.2011 31.07.2012
 Antall foretak Antall dyr Antall foretak Antall dyr

Melkekuer 81 2523 78 2546
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 128 2799 125 2798
Avlspurker og ungpurker 74 5797 71 5727
Slaktegriser på telledato 123 38343 122 37627
Søyer ett år og eldre 125 3822 127 4027
Verpehøner 51 126881 45 111208
Slaktekyllinger på telledato 27 811346 24 878577

Arealfordeling 31.07.2011 31.07.2012
 Antall foretak Dekar/dyr Antall foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 640 73173 641 75459
Øvrige forvekster  12202  13184
Poteter 151 15773 139 16366
Vårhvete 735 110523 733 125898
Høsthvete 179 18629 44 3810
Rug og rughvete 190 15966 57 5112
Bygg 596 64576 626 71300
Havre 531 43816 482 42158
Oljevekster 100 9937 123 10967
Erter og bønner til konserves 43 5210 41 4585
Engfrø og annet frø til modning 136 15054 125 14546
Erter, bønner, andre belgv. til modning 79 6242 93 7643
Frukt 47 1552 42 1430
Bær 60 1889 62 2101
Grønnsaker på friland 108 13491 102 13035
Totalt areal  408033  407594
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  276  277
Antall søkere produksjonstilskudd 1531  1517 
  
Okologisk produksjon (også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning 52 7020 51 7955
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca. 20 582 ca. 20 676
Økologisk innmarksbeite 36 1178 37 1296
Økologisk grønngjødsling 9 139 8 193
Annet økologisk drevet areal (gras) 74 13973 73 15445
Totalt økologisk areal  23277  25565
Andel økologisk areal av totalareal  5,6 %  6,3 %
Økologiske melkekyr 17 511 17 537
Økologiske ammekyr 16 380 18 386
Økologiske avlsgriser 4 137 4 144
Økologiske slaktegriser 4 198 4 359

*) Foreløpige tall for 2012. Ytterligere informasjon kan hentes på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) hjemmeside 
http://www.slf.dep.no

Noen tall om landbruket i Vestfold
Kilde: Statens Landbruksforvaltning - produksjonstilskudd i landbruket
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Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks 2009, 3103 Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  03070
    800 33 227 (grønt nummer til medlemssenter)
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse: Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks 24, 3164 Revetal
Telefon:  03070
E-post:   post@prioreggprodukter.no 

TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse:  Åskollen 2, Sem
Postadresse:  Postboks 114, 3170 Sem
Telefon:  03080

Hovedkontor Oslo
Postadresse:  Postboks 25, 0051 Oslo
Besøksadresse:  Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
E-post:   firmapost@tine.no 
Telefon:  03080
Telefaks:  22967205
    www.tine.no 

FELLESKJØpET AGRI BA (VESTFOLD)

Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, 3157 Barkåker 
Telefon:  03520

Larvik
Besøksadresse:  Løkka 8, 3263 Larvik
Telefon:  33164310

Hovedkontor
Adresse:  Flyporten, 2060 Gardermoen
Telefon:  03520
Telefax:  64820701
 
    www.felleskjopet.no  
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Bygdefolkets Studieforbund Vestfold
Styret har fra årsmøtet i mai 2012 bestått av: 
Vidar P. Andresen (Vestfold Bondelag), leder
Else Marie Farnes (Vestfold Bygdekvinnelag), Renate Ottersen 
(Landbrukssamvirket, Tine),
Hans Martin Gran (Landbrukssamvirket, Nortura) og Lars-Arne Høgetveit (Norsk Land-
bruksrådgiving Viken)
Ansatte: Elisabeth Larsen, daglig leder (40 %)

Planlegging av Landbrukshelga 2013 har tatt mye tid på slutten av året.  Det har også 
arbeidet med å danne et regionledd m/interimstyre for Telemark og Vestfold i Studiefor-
bundet næring og samfunn. Stiftelsesmøtet ble avholdt 12.11.2012 på Høyers Hotell i Ski-
en.  Denne stiftelsen er en følge av at sentralleddet av Bygdefolkets Studieforbund f.o.m. 
01.01.2012 ble slått sammen med Studieforbundet Populus til Studieforbundet næring og 
samfunn. I løpet av 1. halvår 2013 vil BSF Vestfold finne sin plass i det nye studieforbun-
det.

På kursfronten har vi arrangert de faste plantevernkursene i samarbeid med Fylkesman-
nens Landbruksavdeling, KSL-kurs for Inn på tunet-tilbydere, flere HMS-kurs i samarbeid 
med lokale bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste, samt kurset Bonde i stress og krise, 
også i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste. Vi har også vært involvert i oppstart av 
nettbasert agronomkurs for voksne ved Melsom vgs.  

BSF Vestfold vil takke våre dyktige kurslærere, samt Vestfold Bondelag, Norsk Land-
bruksrådgiving, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Vestfold Fylkeskommune, Landbru-
kets HMS-tjeneste, Vestfold Landbrukstjenester, AOF Vestfold/Telemark, Melsom vgs., 
Gjennestad Gartnerskole m.fl. for et positivt og godt samarbeid. Et samarbeid vi er helt 
avhengig av for å kunne arrangere gode kurs for bøndene i Vestfold!

Jordvernforeningen i Vestfold
Jordvernforeningen i Vestfold er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhen-
gig interesseorganisasjon.  Foreningen vil gjennom handling og målrettet 
informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred 
forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold.  I 
dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred 
samfunnssak.  Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer 
enn matjord.

Årsmøtet ble avholdt 16.april på Gjennestad vgs i Stokke.  Styremedlem Leiv Thore Hau-
gen og vara Rakel Skjerve ble takket av. Etter årsmøtet består styret av:

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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Leder: Rolf Berg, Horten,  mobil 99131168
Nestleder: Heidi Engeset, Horten,  mobil 95184632
 Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
 Øyvin Solheim, Sem mobil 90828666
 Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
 Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøtet 14. april ble det arrangert et åpent møte hvor vi hadde invitert 
stortingsrepresentant Rigmor A. Eide (KrF) under parolen ”Vinne hjerter for jordvern”. 
Hun måtte melde avbud samme dag. Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) var 
også invitert til å fortelle om hvordan Vestfold Fylkeskommune opplever at kommunene 
og andre aktører i RPBA forholder seg til jordvern. Han var sporty og tok deler av Eides 
tema på sparket. Mina Mjærum Johansen (Norges Bondelag) var utfordret til å orientere 
om Norges Bondelags jordvernstrategi og  hvordan de jobber med temaet for å unngå at 
jordvern bare bli en ”bondesak”. 

Jordvernkonferansen ”Bygger ikke ned Norges brødboks!” ble arrangert 25. oktober, med 
fokus på RPBA som redskap for både utvikling og styrket jordvern. Tittelen henspeilte på 
et utsagn fra fylkesmann Erling Lae, som også innledet på konferansen. Stortingsrepre-
sentant Dagfinn Høybråten (KrF), ”mediemann” Dag N. Kristoffersen, fylkesvaraordfø-
rer Hans Hilding Hønsvall (KrF) og landbruksdirektør Olav Sandlund var også inviterte 
innledere, samt at Rune Høiseth (AP, ordfører Larvik), Lena Kristin Simonsen (Veidekke 
Eiendom AS), Kristin Saga (NHO Vestfold) og Hans Edvard Torp (leder i Vestfold Bonde-
lag) var utfordret til paneldebatt omkring oppfølgingen av jordvern og RPBA. Det var 65 
påmeldte og konferansen ble arrangert på Norsk senter for seniorutvikling i Melsomvik.

Det har vært arrangert 6 styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av representanter fra 
Jordvernforeningen i Telemark. 

Jordvernforeningen har i løpet av året sendt inn høringsuttalelser til Godsterminal på 
Kopstad, til områdeplan for Revetal Syd, arealstrategi for Nøtterøy 2012-2040, til kon-
septvalgutrednig (KVU) for ny InterCity for Vestfoldbanen og KVU for Godsterminal 
i Drammensområdet/Vestfold, til planprogram for camping i Larvik. Vi har også avgitt 
høringsuttalelser til Mål, strategier og retningslinjer for Regional Plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk i Vestfold (RPBA) i april og til RPBAs høringsforslag med tilhørende kart 
med frist til nyttår. 

Arbeidet med RPBA har også medført deltakelse på noen møter i regi av Vestfold Fylkes-
kommune. Vi har også holdt innledninger på fagdag i regi av Norsk Jordforening på Ås og 
på oppstartsmøte i Buskerudbyen Jordvernallianse og deltatt på møte med Jernbaneverket. 
Jordvernforeningen har også engasjert seg i arbeidet med plassering av ny jernbanestasjon 
i Horten og lokal aksjonsgruppe for Skoppum Vest.

Utover høsten har vi også invitert de andre regionale jordvernforeningene til mer samar-
beid om hjemmesider, epost og felles profilering. Det vurderes også om det er behov for en 
nasjonal overbygning. I den forbindelse har det vært arrangert et par møter.  
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Nettsiden www.jordvern.no forsøker vi å holde mest mulig oppdatert. I forbindelse med 
nevnte regionale samarbeid vurderes det nå å bygge om siden.

Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kas-
serer- og sekretariatsbistand!

Vestfold Bygdeungdomslag
Styret i Vestfold BU har i perioden 2012/13 bestått av:
Leder: Anne-Helene Sommerstad
Organisatorisk nestleder:  Tarjei Skjørdal
Bygdepolitisk nestleder:  Inger-Martha Skjelland
Lagsutviklingsleder:  Elise Røisgård Kirkevold
Økonomileder:  Marius Hundstuen Bøhle
Kulturleder:  Ole-Kristian Bruserud
Tevlingsleder:  Carl-Henrik Gjelstad
Infoleder:  Silje Røysgård Pettersen
Styremedlem:  Henrik Erichsen
Bondelagets representant:  Bjørge Madsen
Bygdekvinnelagets representant:  Reidun Green

Pr 31. desember 2012 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 230 medlemmer. Tilsvarende tall
for de siste årene er 57 (2004), 50 (2005), 73 (2006), 151 (2007), 128 (2008), 89 (2009),
318 (2010), 348 (2011)

Medlemmene fordeler seg følgende over lokallagene Stokke og Andebu 88 (129 i fjor),
Re 63 (88 i fjor), Botne/Hillestad 53 (105), Sande 24 (23) og Hedrum 2 (3)

Styret i Vestfold BU har hatt ti styremøter og to styrehelg-samlinger i løpet av styreåret.
Bortsett fra et styremøte som ble avholdt i Undrumsdal, har samtlige av styremøtene har 
foregått på Gjennestad, der VBU disponerer møterom og kontor av Vestfold Bondelag. 
VBUs representanter i Vestfold Bondelag og Vestfold

Bygdekvinnelag har deltatt flittig på VBL og VBK sine styremøter. Anne-Helene Som-
merstad har vært VBUs representant i Vestfold bondelag, mens Carl-Henrik Gjelstad har 
vært VBUs representant i Vestfold Bygdekvinnelag. Inger-Martha Skjelland, Anne-Helene 
Sommerstad og Jørgen Hvitstein stilte for VBU under bondelagets årsmøte 2012. I år var 
det Vestfold bygdeungdomslag som ble tildelt EMIL-prisen. Dette var en veldig hyggelig 
overraskelse og en viktig motivasjonsfaktor. Prisen ble tatt imot av Jørgen Hvitstein og An-
ne-Helene Sommerstad, som begge synes det er veldig artig at VBU har blitt lagt merke til! 

Som leder i VBU, sitter Anne-Helene Sommerstadi NBUs representantskap. Represen-
tantskapet hadde i 2012/13 to møter. Leder Anne-Helene stilte på begge og hadde med 
seg bygdepolitisk nestleder Inger-Martha Skjelland og Lagsutviklingsleder Elise Røisgård 
Kirkevold..

Årsmøtet i NBU foregikk 16. og 17. juli 2012 i forbindelse med NBUs landsstevne «rock’n 
roll tjuetolv» På Nes i Hedemark. VBU var representert med Anne-Helene Sommerstad, 
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Bilde av årets EMIL-pris vinner.

Marius Hundstuen Bøhle, Inger-Martha Skjelland og Elise Røisgård Kirkevold. Som ob-
servatører stilte Ole-Kristian Bruserud og Carl Henrik Gjelstad. Lokallagsrepresentanter 
var Christel Haugerud (Botne/Hillestad BU), Ingrid Andvik (Re BU), Lars Tore Johannes-
sen (Sande BU) og Malin Larsen (Stokke og Andebu BU)
VBU var ganske aktive under årsmøtet, og mange tok turen opp til talerstolen. 

Marius Bøhle sitter som representant til styret i Vestfold Barne- og ungdomsråd, og har
deltatt på møter der.
VBU disponerer kontor, hylleplass, PC, telefon og kopimaskin på Vestfold Bondelags kon-
torer på Gjennestadtunet. Mesteparten av lagets eiendeler er satt på lager.

Fordi vi i år har hatt et «generasjonsskifte» i Vestfold bygdeungdomslag har medlemstallet 
gått betydelig ned i 2012. Det er noe vi håpet ikke skulle skje, men vi så det vel egentlig 
komme. 

Det har allikevel vært et meget aktivt år for Vestfold Bygdeungdomslag. Vi har arrangert 
nye og spennende aktiviteter, det har vært aktiviteter hver måned og god stemning. 

VBU-nytt, fylkeslagets medlemsavis, kom ut med to utgaver i 1012. Opplaget har vært på
250 stk. Sideantallet har vekslet fra åtte til tolv. Etter avtale skaffer trykkeriet annonsører
mot at de får annonseinntektene. I tillegg har noe informasjon gått ut til medlemmene per
post.

VBUs nettside www.nbu.no/vestfold, som det er linket til på www.grontfagsenter.no har
vært beskjedent oppdatert denne perioden. VBUs Facebookside brukes i større grad.

Vestfold Bygdeungdomslag har vert omtrent like mye i media som i fjor. Et stort bilde 
av ivrige tevlere fra Vestfold BU preget blant annet forsiden av Trønderavisa under årets 
høstarrangement som ble arrangert i Melhus i Sørtrønderlag 12.- 14. oktober. Vi har også 
fått prøvd oss litt på radio i forbindelse med EMIL-prisen. I tillegg har vi også fått inn et 

par uttalelser i blant annet Sande-
fjords blad. Lokallagene har vært 
flere ganger i lokalaviser.

Vestfold Bygdeungdomslag har i 
2012 vert veldig aktive på tevlings-
fronten og hentet hjem norgesmes-
tertitler fra både Landsstevnet og 
Høstarrangementet. Gratulerer til 
Inga Marie Horntvedt Thorsen som 
norgesmester i borddekorering og 
til Elise Røisgård Kirkevold som 
norgesmester i motorsag! I tillegg 
har vi også flere andre pallplasse-
ringer fra ymse mesterskap i 2012.
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Vestfold 4H  
I 4H Vestfold har vi i dag 27 klubber og 860 betalende medlemmer. 4H-
kontoret har i 2012 bestått av Irene Pande som 4H konsulent og 4H In-
struktører t Elise Andersbakken Lunde og Kristian Flåtnes.

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2011 har bestått av:
Leder Siri Myhre Haug
Nestleder  Hans Jørgen Galleberg
Styremedlem Bjørn Martin Bamrud, Ulrik Myrhaug 
Vararepresentant  Sofie Kjær (medlemmenes representant)
  Jørgen Vaaden, Elise Kirkevold 

VIGGAs representant har vært Robin Schei Østvik og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Arild Michelsen. 

Ordfører i Årsmøte er Guro Huseby fra DNB. 

2012 har vært nok et aktivt år i 4H Vestfold, med blant annet opplæringskurs for styremed-
lemmer, storkurs i Buskerud, fylkesårsmøte, den årlige nattvolleyball turneringen og skog-
dag på 4H-hytta i Storås. Sommeren er leirtid med aspirantleir på Melsom og fylkesleir på 
Sande golfklubb.  I juli reiste 60 4H-ere og ledere på landsleir i Buskerud. 

I 2013 er det 4H Vestfold sin tur til å være vertskap for 4H ungdom fra hele Norden. Ko-
miteen har jobbet i hele år og en delegasjon med ungdommer reiste på riksleir i Sverige 
for å promotere leiren. 
Tema for leiren blir Think – Love –Do – Move og alle aktivitetene skal gjenspeile slagor-
det vårt. Følg oss på www.thinklovedomove.com   

Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 
33 4Here mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole. 

4H Vestfold har hatt ekstra fokus på medlemsrekruttering siste halvdel av 2012 med mål 
om å re starte Elgen 4H i Hillestad og etablere en ny klubb sentrumsnært i Holmestand. 
Rett før jul var denne etableringen et faktum og Fjellreven 4H avviklet sitt første årsmøte. 

4H-Hytta i Storås har hatt noe mindre utleie til 4H klubber og samarbeidspartnere enn 
tidligere. Dette skyldes i hovedsak utbyggingen av E18 forbi Storås. Vi håper på støtte 
aktivitet når veien til hytta er på plass igjen. Hytta leies også ut til møter og arrangement til 
andre som er interessert. Vi ønsker at den flotte hytta vår skal bli brukt så mye som mulig 
til møter og aktiviteter. 

Nordgardsetra 4H-Seter kan se tilbake på en flott sesong med rekord høyt besøkstall. Vi 
kunne ønske oss flere 4H-ere som velger å gjennomføre 4H-prosjektet sitt ved å være med 
på seterkurs en uke på sommeren. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade 
for den dugnadsinnsatsen som legges ned på setra. Vi satser friskt på en ny sesong i 2013 
med både seterkurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H seter kommer til å være en 
viktig turistattraksjon og kurssted for 4H også i årene som kommer. 



53

Alle konsulenter i 4H har 20 % av sine arbeidsoppgaver på sentralt plan – konsulenten i 
Vestfold har Nordisk leir som sin nasjonale oppgave ut 2013. 4H Norge har også i 2011 
vedtatt en organisasjonsendring hvor fylkene skal deles inn i regioner. Vestfold er i region 
med Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Vi jobber fortsatt for å finne formen på dette 
samarbeidet. 

Følg oss på: www.4h.no/vestfold og http://www.facebook.com/#!/4HVestfold 

Norsk Landbruksrådgiving Viken         
Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken) er 
en rådgivingsenhet med 15 ansatte som har konto-
rer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på 
Foss gård i Lier. Vi utfører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både 
konvensjonell og økologisk, på friland og i veksthus. Våre rådgivere har spisskompetanse 
som står til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvekster, potet, grovfôr, 
grønnsaker på friland, frukt, bær og blomster i veksthus.  

NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som er en in-
teresse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og 
etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjen-
nom rådgiving og ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år rundt 100 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruks-
vekster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndighe-
ter, forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen 
landbruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving har det blitt utarbeidet 
gjødslingsplaner, miljøplaner og arrangert ulike kurs i tillegg til fagmøter, gartneri- og 
markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt arbeidsfelt i NLR Viken. Hvert år ar-
rangeres Gartnerdagene, et samarbeid med Gjennestad Gartnerskole, og er en utstilling av 
teknisk utstyr og driftsmidler for hagebruksnæringen.

I løpet av 2012 har NLR Viken gitt ut 5 utgaver av «Medlemsskriv» i tillegg til en rekke 
nyhetsbulletinger innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 
NLR Viken hadde pr. 31.12.12 698 ordinære medlemmer, 35 støttemedlemmer og 9 kår-
medlemmer.  

Styret i NLR Viken har i 2012 bestått av:
 Ole R. Tala Styreleder (repr. korn, jordbr.)
 Ernst A. Skalleberg Nestleder (repr. veksthus)
 Arne Kristoffer Enger Styremedlem (repr. grønnsaker)
 Bjørn Ekeberg Styremedlem (repr. frukt og bær)
 Marianne Strøm Styremedlem (ansattes repr.)
 Paul Edv. Vittersø Møtende varamedlem (repr. korn, jordbr.)
 Kari Mette Holm Representant for FMLA Vestfold
 Elin Bøe Representant for FMLA Buskerud
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Ansatte:
 Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder
 Jon Holmsen Rådgiver korn og jordkultur
 John Ingar Øverland Rådgiver frø og proteinvekster
 Siri Abrahamsen Rådgiver potet
 John Herman Wold-Hansen Rådgiver grovfôr
 Torgeir Tajet Rådgiver grønnsaker friland
 Lars-Arne Høgetveit Rådgiver grønnsaker friland
 Mona K. Nordli Rådgiver grønnsaker friland (sluttet 31.12.12)
 Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
 Marianne Strøm Rådgiver veksthus
 Eli Ronglan Rådgiver veksthus
 Anders Sand Rådgiver veksthus / energi (innleid)
 Sigrid Mogan Rådgiver bær
 Dan H. Christensen Rådgiver bær
 Gaute Myren  Rådgiver frukt
 Hans Håkon Helmen Forsøkstekniker (og rådgiver fra 01.01.13)

Jon Holmsen fratrer pr. 31.03.13. Som ny rådgiver for korn og oljefrø har vi ansatt Ingvild 
Evju. Hun tiltrer 01.03.13.

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells er en rådgivingsenhet som ble dan-
net i 2009. Det geografiske arbeidsområdet til råd-
givingsenheten er Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus vest for Oslo. Organisasjo-
nen har 17 ansatte fordelt på åtte ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i
Telemark, Åmot, Rollag, Rødberg og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter)
i Vestfold.

Basis i virksomheten er rådgiving i planteproduksjon, og det er relativt stor bredde i råd-
givningstilbudet, med korn, engfrø, grovfôr, frukt og bær som de fagområdene der det 
er størst aktivitet. Det er noe aktivitet også på grønnsaker og potet. Både økologisk og 
konvensjonell produksjoner dekkes opp innenfor alle de nevnte produksjonene, men med 
spesiell vekt på økologiske korn- og grønnsakproduksjoner. 

NLR Østafjells gir et rådgivingstilbud også på flere andre fagområder. Slike er gårdsbasert
reiseliv, innlandsfiske, vilt- og naturforvaltning, kulturlandskapspleie og bygde- og
næringsutvikling. I 2010 startet vi opp med tilbud om bygningsteknisk og økonomisk 
rådgiving for gårdbrukere i hele regionen. Gårdbrukere kan her få hjelp med bygnings-
tegninger, beregninger, planløsninger og kostnadsoverslag. Fra september 2012 har vi 
også gitt tilbud om hjelp med byggesøknader og regulær byggeledelse. Særlig på store 
prosjekter regner vi med at vårt tilbud om byggeledelse bør være interessant for flere. 
Innenfor økonomisk rådgiving gir vi tilbud om kalkylearbeid, driftsplanlegging og bistand 
ved eventuell søknad om støtte fra BU-midler. Tilbudet er åpent for alle, men medlemmer 
i landbruksrådgivingen  får 25% rabatt på våre priser. Rabatten gis uavhengig av hvilken 
rådgivingsenhet gårdbrukeren er medlem i. 
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Styret i NLR Østafjells består i 2012 av Hans Ellef Wettre (leder, fra Asker), Nils Olav 
Bjerva (nestleder, fra Nome), Lars Fullu, (Nore og Uvdal), Ivar Gulseth (fra Skien) og 
Arne Nøkland (ansattes representant).

Kontoret i Vestfold er samlokalisert med de øvrige rådgivingsenhetene i Grønt Fagsenter, i 
2. etasje i samme bygget som Vestfold Bondelag, og var i 2012 bemannet med fire rådgivere;
- Silja Valand, med økologisk korndyrking og engfrø som arbeidsområde
- Thomas Holz, med økologisk grønnsaksdyrking som arbeidsområde
- Kjell Tangen, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

Mer informasjon får du på www.nlrø.no, eller ved å ta kontakt med en av våre ansatte. På 
nettsiden ligger telefonnummer og e-postadresse til alle ansatte.

Vestfold Landbrukstjenester BA
Vestfold Landbrukstjenester SA er en del av felles-
skapet på Grønt Fagsenter. Vår hovedoppgave er å 
skaffe avløsing til medlemmer og kunder slik at de får fritid, avlastning og avløsing under 
sykdom m.m. Utlønning av utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksproduksjon m.m. er også 
vesentlig. Vi er arbeidsgiver for avløserne og alle vi lønner og sørger for at det formelle 
er i orden.

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker m.m. 
I 2012 ansatte vi 2 nye landbruksvikarer. Den ene jobbet som praktikant her i Vestfold før 
han begynte som landbruksvikar og den andre var ny for oss. Det har fungert veldig bra 
med begge og de er blitt godt mottatt av våre medlemmer. Våre to ”gamle” landbruksvi-
karer har redusert sine stillinger. Tidligere år har vi hatt problemer med å sysselsette land-
bruksvikarene når de ikke har jobbet for syke bønder. I 2012 har etterspørselen vært større 
og landbruksvikarene har hatt jevnt med oppdrag. Vi har stort sett dekket etterspørselen når 
bønder har vært syke, og heldigvis har vi noen avløsere som stiller opp når de har mulighet 
dersom det er behov.

Maskinkatalogen for 2012/2013 ble gitt ut i mars og responsen har vært god. Den gir over-
sikt over mange leiekjørere og entreprenører i landbruket i Vestfold, og priser. Vi har også 
økt vår profilering med deltakelse på møter og markedsdager, og hatt kurs om arbeidskraft 
med NHO. 

Ellers har vi hatt en omsetning på 15,5 mill. og sendt ut 300 lønns- og trekkoppgaver. An-
tall medlemmer har holdt seg stabilt fra i fjor, og vi jobber med markedsføring for å få til 
en økning. I administrasjonen har vi fortsatt 2 ansatt i 1,2 % stilling. 

Styret har i 2012 bestått av:
Harald Lie, Våle leder
Gro Anita Rød, Andebu   nestleder
Lene S. Haselstad, Stokke styremedlem
Bjørnar Langklep, Undrumsdal styremedlem
Magnus Heian, Kodal ansattes representant
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Landbrukets HMS-tjeneste                             
Landbrukets HMS-tjeneste er landbrukets sin 
egen forebyggende HMS-tjeneste og har som 
mål å redusere antall ulykker og yrkeslidelser. 
Som medlem i Landbrukets HMS-tjeneste får du tilbud om bedriftshelsetjeneste, person-
lig rådgiving og oppfølging av HMS på gården. All rådgiving er tilpasset gårdbrukere og 
ansatte på gårdsbruk, basert på landbruksfaglig og medisinsk kompetanse. Medlemmer 
får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. 
Medlemstilslutningen er økende i Vestfold. 

Fylkesgruppa i Vestfold har bestått av:

Leder: Per Asbjørn Andvik, VB
  Vidar Andresen, VB
  Grim Melø, BSL
             Ragnhild Sannes, Bedriftshelsen AS
  Henning Hegdahl, Bedriftshelsen AS
  Aslaug Øverland, HMS-rådgiver
  Per Obrestad, distriktsleder  LHMS

Landbrukets HMS-tjeneste er knyttet til Bedriftshelsen AS i Larvik. HMS-rådgiveren har 
kontorsted i Bedriftshelsens filial på Borgeskogen.

Det har vært avholdt to møter i fylkesgruppa sist år. Saker som var oppe til behandling var: 
Helsekontroller, gårdsbesøk, fagmøter, kurs, sikkerhetsdager og medlemsverving, kam-
panjen trygghet og helse.   

Tema for gårdsbesøk er sikker jobb analyse og risikovurdering 

Det er gjennomført totalt 4 sikkerhetsdager på Melsom og Gjennestad vgs. Det er et tilbud 
til vgs skoler med naturbrukslinjer og finansieres av Landbrukets Brannvernkomite. 
Det er gjennomført et kurs i «Bonden i stress og krise» og et kurs i «Inn på Tunet»

Det er gjennomført 7 kurs i Praktisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven setter krav til alle 
som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. Landbrukets HMS-tjeneste har utvi-
klet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. 

Kurset består av tre deler: 
- Del 1 med lærer: Motivasjon, holdninger og HMS.
- Del 2: 6 timer med E-læring.
- Del 3 med lærer: gårdsvandring i gruppe.

Målet med kurset er å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på 
myndighetenes og KSL`s krav. Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk landbruk.
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Kampanjen Trygghet og helse i landbruket har vært et satsningsområde i 2012 og er et 
målrettet samarbeid mellom offentlige og private landbruksaktører. Hans Huseby fra San-
defjord er prosjektleder for denne kampanjen.

Norsk landbruk er en risikoutsatt arbeidsgruppe i forhold til ulykker, branner og yrkesli-
delser, 3 % av Norges sysselsetting jobber i landbruket, de står for over 20 % av dødsulyk-
kene. Dette er etisk og økonomisk belastende for næringa. Målet til kampanjen er å gi en 
målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. 
Det er arrangert 8 markdager i Vestfold i forbindelse med kampanjen innen følgende tema:
- trygg bruk av traktor
- sikrere håndtering av store dyr
- brann og brannsikring
- reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet
- reduksjon av fallfarer
- sikkerhet i skogen

Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket!

Vi gir overskudd og trygghet!
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