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”Bud fra Verdens Ende til Stortinget”…. 

Dette var et av mange nyhetsoppslag på Grønt Fagsenter siste året. Det dreide 
seg naturligvis om den store budstikkestafetten som praktisk talt gikk gjennom hver eneste kom-
mune i hele landet, og som her i Vestfold starta nettopp på Verdens Ende på Tjøme.
 ”Noen må ha beina på jorda” lød parolen. Målet var å sette fokus på behovet for og synlig-
gjøre viktigheten av økt norsk matproduksjon i takt med en voksende befolkning i forkant av ei 
ny Landbruksmelding. Vestfold Bondelag sine framtidsmål i budstikka var:
• Bønder og matindustrien i Vestfold fyller fortsatt det norske matfatet
• Matjorda er sikret som våre næringsarealer
• Vi dyrker mer matkorn og grønnsaker i Vestfold hvor vi har regionale fortrinn
 En stor del av Vestfolds kommune- og fylkespolitikere og næringsliv slutta seg til dette og 

bidro med egne gode budskap. Dette hadde aldri gått uten en kjempeinnsats fra dere i lokal-
laga som på kreativt vis laga flotte møteplasser og stafettvekslinger. 

Stortingsmelding  9 om Landbruks- og matpolitikken  er i skrivende stund ute på høring. Den 
inneholder mange gode ambisjoner, men dessverre få løsninger. Så må heller vi som et offensivt 
bondelag være med og utforme virkemidlene! 
 I Norge runder vi øyeblikkelig 5 mill. innbyggere. Vi vokser med netto 7 personer i timen. 
De trenger mat. Økt kornproduksjon vil være nøkkelen til en økt matproduksjon, siden vi før både 
mennesker og dyr med korn. Da er det alarmerende at kornfylket Vestfold har hatt �0 % nedgang i 
kornarealet de siste �0 år. Denne trenden må snus, og landbruks- og matmeldinga gir på mange måter 
en marsjordre til Vestfold: Økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt grunnlag for!

Klarer vi dette?  Svaret kan spisses ned til to forhold:
• Vi må sikre og ivareta landbrukets næringsarealer. Den pågående arbeidet med  den regionale 

arealplanen(RPBA) vil bli viktig her. Bevisstheten må økes. Matjorda er vårt næringsareal!
• Økonomien må være så god at bøndene fortsetter som, og ikke minst ungdommen finner det 

interessant å bli matprodusenter.

Vi har en svært krevende vekstsesong bak oss, med en våt og problemfylt innhøsting. Verst stilt er 
nok en del potet-, korn- og grøntbønder hvor store deler av avlinga blir vraka eller nedklassifisert, 
med påfølgende stort økonomisk tap. Ingen kan prate bort den situasjonen. Så; La oss ha litt ekstra 
omtanke for kollegaene våre nå og dyrk ”bonde-genet” som får oss til å se framover og ha trua 
på neste vekstsesong!
 Bud til Stortinget vil fortsette å komme fra alle «verdens ender».  Matproduksjon / forsyning 
vil få stadig større fokus. Vestfolds gode klima og jordsmonn gir oss et regionalt fortrinn, men 
også et nasjonalt ansvar. Vestfolds offensive bønder er spente på framtida. Vårens jordbruksopp-
gjør er første mulighet for Stortinget til å vise at det er politisk vilje til å innfri de gode ambisjo-
nene fra landbruks- og matmeldinga!

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 �997

Styret:
Leder: Hans Edv. Torp, Kopstadv. �05, ��78 Våle 
 �� 06 07 96 privat
 9� �5 87 96 mobil
 hanstorp@online.no

Nestleder:   Harald Lie, Sørbyv.898, ��78 Våle  
 90 9� 9� 77 mobil
 tufte.gaard@gmail.com 

Styremedl: Elisabeth Irgens Hokstad, Grøtting Gård, ��6� Larvik
 90 0� 97 96 mobil
 ehokstad@online.no  
 

 
 Hans Olav Moskvil, Moskvilveien �0, ��80 Nykirke
 98 �0 �6 66 mobil
 hmoskvil@online.no 

 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Cathrine Stavnum, Kleppanv.
 ���, ��60 Stokke 
 �� �6 7� 8� mobil
 cathrine.stavnum@gmail.com   

�. vara: Bjørge Madsen, Kirkeenga �5, ��79 Åsgårdstrand
 9� 08 05 56 mobil 
 ksten@online.no 

VBK-rep.: Else Marie Farnes, Tveitenveien ��, ��57 Barkåker 
 95 �6 08 0� mobil
 pofarnes@online.no

VBU-rep.: Jørgen Hvitstein, Wikes vei �, ���� Kodal
 90 99 �6 69 mobil
 jorg�h@hotmail.com 

Fra lokallagsledersamling på Gjennestad.
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UTSENDINGER

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2010/2011
 Torleif Müller, Nøtterøy
 Hans Kristian Hegg, Våle
 Thrine Rastad, Sandar

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2011/2012
 Elisabeth I Hokstad, Larvik   
 Hans Olav Moskvil, Borre 
 Harald Lie, Våle 

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

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2012:
 Elisabeth I Hokstad, Larvik  
 Hans Olav Moskvil, Borre    
         
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2012:
 Cathrine Stavnum, Stokke
 Børge Madsen, Borre

Aksjonsutvalg:
 Styret

OppNEVNINGER TIl REfERANSEGRUppER/STyRER/RåD

Tjenesteutvalg:
 Leder: Ranveig Grorud, Sem, leder
   Preben Fossaas, Våle
   Sigmund Foldvik, Brunlanes
   Svein Aarholt, Stokke
   Lisbeth Haugan, FMLA (konsultativ)
 Sekretær: Kåre Larsen 

  
Referansegruppe grønt:
 Leder:  Bjørge Madsen, Åsgårdstrand, leder
   Fredrik Bakke, Brunlanes
   Tom Christensen, Åasgårdstrand
   Egil Solheim, Sem
   Gudmund Gran, Sande
   Leif Thore Bjertnæs, Nøtterøy
   Harald Inge Sand, Strømm
   Olav Brattaas, Slagen
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   Bernt Saue, Våle
   Bente Stensland, Strømm
   Kristin Stenersen, Vestfold Gartnerlag (konsultativ)
   Lars Arne Høgetveit, GAFA (konsultativ)
   Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
 Sekretær: Amund Kind 

Referansegruppe korn:
 Leder: Hans Olav Moskvil, Borre
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Halvor Skaara, Tjølling
   Ann-Sophie Myklebust, Sem
   Jon Erik Knotten, Ramnes
   Tor Anton Hansen, Borgen Aktiemølle
   Ragnar Lensberg, Sem
   Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring (konsultativ)
   Jon Randby, FLMA (konsultativ)
 Sekretær: Amund Kind

Referansegruppe husdyr:
 Leder:  Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling, leder
   Dagfinn Henriksen, Horten
   Heidi Myhre, Våle (økologisk) Nortura
   Lars Bjarne Linneflaatten, Borre
   Anne Andvik, Re
   Knut Olav Omholt, Tine
   Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes
   Øyvind Bjune, Vestfold Landbrukstjenester
   Hans Kristian Heum, Nortura
   Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
 Sekretær: Kåre Larsen

Økonomiutvalget:
 Leder:  Cathrine Stavnum, 
   Helge Bonden, Sande
   Marit Adamsrød , Økonomiforbundet 
   Eli Svebakk Johansen, Vekstra 
   Jørn Gjone, MidtVestfold Regnskap
 Sekretær: Vidar P. Andresen 
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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:
 Elisabeth Irgens Hokstad – vara: Cathrine Stavnum

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Bjørge Madsen – vara : Harald Lie, Våle

Arbeidsutvalget:
 Leder, nestleder og org.sjef

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
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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, ��60 Stokke
Telefon �� �6 �� 00, faks �� �6 �� 0� E-post: vestfold@bondelaget.no

Medarbeidere innleid på timebasis i arbeidsåret
 Ivar Sørby  Biogassprosjekt

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
 Prosjekter
 Vestfold Landbruksselskap

Vekstkonto  
– for deg som er medlem

Landkredittbank.no/vekstkonto   |   815 52 245

Som medlem i Norges Bondelag får 
du vår beste rente fra første krone. 
Du kan selv åpne en vekstkonto på 
Landkredittbank.no/vekstkonto eller 
ring oss så hjelper vi deg. 

3,70 % fra første krone
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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 �00 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.

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

Samarbeidsadvokater, navn og adresser
  
 Advokatene  Foyn & Landmark AS v/avd. Ståle Landmark)
 Besøksadresse: Olavsgt. �, Larvik
 Postadresse: Postboks �5, ��5� Larvik
 Telefon: �� �� 56 90
 Telefax: �� �8 5� �0 
 
 Advokatene Haraldsen, Bydal & Søby v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten �9, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 6�5, ��0� Tønsberg
 Telefon: �� �5 8� 00
 Telefax: �� �5 8� �0
 
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.�0 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. �00,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt)
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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 ��, Bankløkka 7, Bjergestr. 7,
Postboks �0�5, Postboks �67, �080 Holmestrand
��0� Tønsberg.             ��9� Horten

Tess	avd.	Sandefjord				 Tess	Avd.	Larvik
Moveien 5�, Elveveien ��b,
Postboks �0�, Postboks ��05,
���5 Sandefjord ��6� Larvik

Avtalen kan sies opp med � 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.

Krøttera skal ned fra skauen i Lardal.
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fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

Telefon �� �7 �0 00 Postadresse Besøksadresse
Telefaks �� �7 �� �5 Postboks �076 Statens Park – Bygg I
E-post: postfmve@fmve.no  ��0� Tønsberg Anton Jenssensgt. �
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
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 �0 % befolkningsøkning i landet de neste �0 årene. Det vil si at jordbruket står over 
for en stor produksjonsutfordring. Vestfolds produktive arealer er spesielt viktige. 

Figuren nedenfor viser en positiv nedgang i omdisponering av dyrka og dyrkbar jord de 
siste årene.

III. Kort om landbruket i Vestfold

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



�6

Også omdisponeringen til bygg og byggområder som kommunene i stor grad styrer, viser 
nedgang 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 �0�0.

Avlingssvikt
Vekstsesongen �0�� var regnfull, særlig på ettersommeren og høsten. Det førte til dårlige 
avlinger og problemer med innhøstingen. Det er flere søknader om erstatning for avlings-
svikt i år enn i flomåret 2007, men avlingssvikten er ikke så stor og egenandelen på 30 % 
gjør at utbetalingene blir langt mindre enn i �007. Vi anslår årets erstatning til ca 7 mill. 
kroner.

Vi anslår avlingstapet samlet for planteproduksjonen i Vestfold til ca �0 %. Tapet utgjør 
ca ��0 mill kroner. Det er derfor diskusjon om hvor god den framforhandlede erstatnings-
ordningen er.

Statistikk for Vestfold:
    

Vekstgruppe Data 2007 2008 2009 2010 2011*
Korn Antall søkere 52   50 7 109
  Utbetalt beløp 1 478 343   1 883 398 0 1 299 114
Poteter Antall søkere 48 3 6   18
  Utbetalt beløp 9 661 313 0 531 687   218 255
Grønnsaker Antall søkere 25 5 7 2 11
  Utbetalt beløp 5 603 411 629 107 696 321 1 000 000 0
Frukt og bær Antall søkere 11 4 4 2 4
  Utbetalt beløp 1 259 511 265 140 227 467 140 462 0
Grovfôr Antall søkere 6 1 1 1 5
  Utbetalt beløp 148 630 31 414 33 068 0 27 577
Totalt Antall søkere 142 13 68 12 147
Totalt Utbetalt beløp  18 151 208 925 661 3 371 941 1 140 462 1 544 946

2011* De fleste sakene er ikke behandlet ennå fordi årets avling ikke er levert og dokumentert. Vi 
anslår erstatningen til ca 7 mill. kroner.

Næringsutvikling	
Fylkesmannens og Innovasjon Norges arbeid er forankret i Regional plan for landbruks-
relatert næringsutvikling (RS). Regjeringen har lagt fram en melding om landbruks- og 
matpolitikken, ”Velkommen til bords”, som Stortinget skal behandle våren �0��. I �0�� 
er det igangsatt et arbeid med å revidere den regionale næringsstrategien. Det er nedsatt 
en arbeidsgruppe som representerer et bredt partnerskap, og samhandlingen med Fylkes-
kommunen som regional utviklingsaktør på landbruks- og matområdet er styrket i dette 
arbeidet. Status og utviklingstrekk i Vestfold-landbruket er beskrevet i et faktagrunnlag 
som vil være en del av grunnlagsmateriale for videre arbeid med satsingsområder, mål og 
strategier. Det forventes at ny regional strategi vil foreligge sommeren �0��.
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Vi kan ikke presentere alt fra status og utviklingstrekk her, men tar med et eksempel som 
viser at arealene er verdifulle og står for stor verdiskaping, som igjen gir grunnlag for vi-
dereforedlingsvirksomhet og ytterligere verdiskaping.

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.

Det arbeides med å heve kompetansen og interessen i skolene om lokal mat. Fylkesman-
nen har siden �006 sammen med Vestfoldkokkenes Mesterlaug, opplæringskontoret for 
reiseliv, restaurant og matfag invitert VG�-elever til konkurranse i matfag i samarbeid 
med Fylkeskommunen og de videregående skolene om Østlandsmesterskapet. Profilering 
av Vestfoldmat står fortsatt på agendaen. Vi ser det som vesentlig å øke bevisstheten om 
lokalt produsert mat og sesongvariasjoner i produkttilgang.

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-re-
gionen skal få omsatt sine produkter gjennom dagligvare og storkjøkken. Agronomiske 
utfordringer hos grønnsakprodusentene løses i samarbeid med grønnsakveilederen ansatt 
i Foregangsfylkeprosjektet.  I �0�� ble det gjennomført en vellykket markdag med ugras-
roboter, og en av økoprodusentene i Foregangsfylkeprosjektet ble kåret til årets leverandør 
av Bama. Det er ikke fokusert på økt omlegging av grønnsakarealer i �0�� på grunn av 
usikkerhet i markedet.
Levering til dagligvaremarkedet har tatt seg opp for potet og gulrot. For storhusholdning 
har Foregangsfylkeprosjektet fått til et godt samarbeid med både Choice – hotellene i Vest-
fold og Sykehuset i Vestfold. For produsentene er levering til storkjøkken både mer sikkert 
og stabilt.

Arealfordeling Førstehåndsverdi

Kilde: Statens landbruksforvaltning, LIB – søknad om produksjonstilskudd (foreløpige 
tall 2011)
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Vestfold har utmerket seg med store omdisponering av arealer til økologisk jordbruk de 
siste årene. Resultat av det ser vi i ���77 dekar økologisk drevet areal i �0��. Det er 5,7 % 
av totalarealet, altså en stor økning de to siste årene (tidligere ble mindre enn � % drevet 
økologisk). Nå er det viktig at produsentene lykkes på disse arealene. God landbruksråd-
givingen er svært viktig.

BU-tilskudd	(Utrednings-	og	tilretteleggingsmidler)
Vestfold ble tildelt �,8� mill. i �0��. Fylkesmannen behandlet �6 saker for BU-tilskudd 
(utrednings- og tilretteleggings-midler). �� søknader ble innvilget med totalt kr �,8� mill. 
Totalt kostnadsoverslag på søknadene var ca. ��,7 mill. kr. Totalt søknadsbeløp for disse 
sakene var ca. �,� mill. I �0�� ble det inndratt ca. 0,5 mill. fra prosjekter som ble avsluttet. 
Dette skyldes i hovedsak at prosjektenes kostnader ble mindre enn budsjettert.

Alle prosjektene som har fått tilskudd, er i tråd med tiltakene i Regional strategi for land-
bruksrelatert næringsutvikling (RS).

Miljø	og	kulturlandskap
Vassdragene i Vestfold er oppdelt i vannområder i oppfølgingen av vannforskriften (EUs 
vannrammedirektiv). De utvalgte vassdragene som er med fra første fase, er i ferd med å 
iverksette tiltak, i tråd med vedtatt forvaltningsplan. For Vestfold gjelder det Lågen inklu-
dert Goksjø. Det er iverksatt mange viktige jordbrukstiltak også i �0��, og lagt grunnlag 
for en områdetiltaksplan for Lågen. I �0�� vil Fylkesmannen samle en «Goksjø-gruppe 
landbruk», for å gjøre opp status for gjennomførte tiltak i forhold til tiltaksplanen og «re-
videre» denne. Vi vil understreke hvor viktig de er at bondelaget involverer seg i dette 
arbeidet.

I resten av vannområdene i Vestfold er prosjektledere nå på plass i de fleste vannområdene. 
Arbeidet med oppfølging av vannforskriften går i flere trinn. Arbeidet i Aulivassdraget har 
bestått i å karakterisere vannforekomstene og finne dagens miljøtilstand. I vannområdet 
Siljan –Farris arbeides det med tiltaksplanen (de er litt lenger i prosessen). Arbeidet i Eike-
ren og Breiangen Vest vannområder er så vidt i gang. Fylkesmannen ser det som en viktig 
oppgave å sørge for at bondelag og landbruksforvaltning er involvert i dette arbeidet. Lo-
kalkunnskap og fagkompetanse om jordbruk og landbruksforurensning er viktig for å lage 
gode analyser og etter hvert realistiske og kostnadseffektive tiltaksplaner. 

Det blir utbetalt ca �7,5 millioner kroner i tilskudd for tiltak i Regionalt miljøprogram for 
�0��, ca 0,9 millioner mer enn året før. 87 % av tilskuddet brukes til forurensningstiltak 
og resten til kulturlandskapstiltak. Det ble utbetalt ca �,6 millioner kroner i SMIL-tilskudd 
(spesielle miljøtiltak i landbruket). �/� av midlene har gått til forurensningstiltak og �/� til 
kulturlandskapstiltak.

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er pekt ut som et nasjonalt utvalgt kulturlandskap 
i jordbruket. De øremerkede midlene til dette (kr �50 000) er omsatt til tiltak i �0��. Det 
meste utføres av gårdbrukerne på de to bebodde øyene. Økonomisk støtte gis til vegeta-
sjonsrydding, 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.
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Skogbruk
Skogbruksaktiviteten i fylket var i �0�� gjennomgående svært bra. Avvirkningen var nok 
en gang på rekordnivå. Dette som følge av god avsetning for alle typer sortimenter av 
rundtømmer. Til og med løsvedsortimentene av lauv lot seg enkelt omsette i et opphetet 
vedmarked.

Fjernvarmeselskapene som er under etablering har ennå ikke etterspurt flisvirke i Vestfold. 
Etterspørselen etter skogsflis forventes å stige kraftig når disse kommer i drift. Først ute er 
Tønsberg fjernvarme som vil være i drift fra høsten 2012. Uttaket av flisvirke økte i 2011 
med vel ��00 løskubikkmeter til �0�00, tilsvarende en energimengde på vel � mill. liter 
olje.

De langsiktige investeringene i skog har et høyt fokus i Vestfold. Planteaktiviteten er til-
nærmet optimal mens det er et forbedringspotensial i utførelsen av arbeidet på foryngel-
sesfeltene. Det samarbeides også med skogforskningen om å tilpasse skogbehandlingen til 
de mulige klimaendringene som forventes. Et av de kompetansehevende tiltakene som ble 
gjennomført i �0�� var å arrangere en studietur til Danmark for alt skogfaglig personell i 
fylket. 

Skogbilveinettet i Vestfold er relativt godt utbygget. Det er imidlertid et stort behov for 
opprusting av dette veinettet slik at vogntogene, tømmerbilene, kan komme frem. Det er i 
flere kommuner i Vestfold gjennomført skogsbilveiregistreringer som tydelig dokumente-
rer dette enorme behovet for ombygging til gjeldende veinormaler.

Skogbruksplanleggingen har startet på sitt tredje omdrev med områdetaksering. Det eta-
bleres større takstprosjekter ved at flere kommuner samarbeider. I forbindelse med disse 
revisjonstakstene vil det også gis svar på hvordan skogeiersiden har forholdt seg til nøk-
kelbiotopregistreringene i forrige takst. Foreløpig er det ikke grunnlag for å hevde at de 
utfigurerte nøkkelbiotopene ikke blir respektert av skogeierne.

Fylkesmannen har i �0�� prioritert både foryngelseskontroll og kontroll av kommunenes 
forvaltning av skogfondsordningen. Gjennomgående viser kontrollen en korrekt føring av 
skogfondsregnskapet, men med et forbedringspotensial i å være nøye med underskrift fra 
skogeier.
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Dyr	 31.07.2010	 31.07.2011
	 Antall	foretak	 Antall	dyr	 Antall	foretak	 Antall	dyr

Melkekuer 8� �5�6 8� �5��
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. ��0 �698 ��7 �789
Avlspurker 7� ���5 7� �0�8
Slaktegriser på telledato ��0 �9��8 ��� �8���
Søyer ett år og eldre ��5 �6�6 ��5 �8��
Verpehøner �8 ��6677 5� ��688�
Slaktekyllinger på telledato �5 7�0��0 �7 8����6

Arealfordeling	 31.07.2010	 31.07.2011
	 Antall	foretak	 Dekar/dyr	 Antall	foretak	 Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 6�� 70�6� 6�8 7�86�
Øvrige forvekster  ��97�  �����
Poteter �57 �556� �50 �5800
Vårhvete 699 �0�80� 7�5 ��0658
Høsthvete ��� ���09 �79 �86�9
Rug og rughvete ��6 ���58 �90 �596�
Bygg 59� 56�7� 596 6�588
Havre 56� �975� 5�0 ��9�5
Oljevekster �06 9800 �00 99�7
Erter og bønner til konserves �5 565� �� 5��0
Engfrø og annet frø til modning ��5 �7�6� ��6 �506�
Erter, bønner, andre belgv. til modning 6� �6�0 78 6��0
Frukt  �509  �56�
Bær  �976  �955
Grønnsaker på friland ��� ���68 �07 ��5�9
Totalt areal  �08�96  �08�59
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  �6�  �67
Antall søkere produksjonstilskudd �560  �5�8 
 
Okologisk	produksjon	(også	inkludert	i	tallene	ovenfor)    
Økologisk korn til modning �9 �879 5� 695�
Økologisk potet, grønnsaker, bær �5 90� �0 85�
Økologisk innmarksbeite �0 �0�� �7 ���9
Økologisk grønngjødsling �� ��� 8 ��6
Annet økologisk drevet areal (gras) 7� ���95 7� ��5�0
Totalt økologisk areal  �07�0  ���77
Andel økologisk areal av totalareal  5,� %  5,7 %
Økologiske melkekyr �6 50� �7 5��
Økologiske ammekyr �6 ��8 �5 �70
Økologiske avlsgriser � ��� � ��7

*) Foreløpige tall for 2011
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



��

Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks �009, ��0� Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  0�070
    800 �� ��7 (grønt nummer til medlemssenter)
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse:  Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks ��, ��6� Revetal
Telefon:  0�070
E-post:   post@prioreggprodukter.no 

TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse: Åskollen �, Sem
Postadresse:  Postboks ���, ��07 Sem
Telefon:  0�080

Hovedkontor Oslo
Postadresse:  Postboks �5, 005� Oslo
Besøksadresse:  Dronning Eufemias gate 6, 0�9� Oslo
E-post:   firmapost@tine.no 
Telefon:  0�080
Telefaks:  ��967�05
    www.tine.no 

fEllESKJØpET AGRI BA (VESTfOlD)

Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, ��57 Barkåker 
Telefon:  0�5�0

Larvik
Besøksadresse:  Løkka 8, ��6� Larvik
Telefon:  ���6���0

Hovedkontor
Adresse:  Flyporten, �060 Gardermoen
Telefon:  0�5�0
Telefax:  6�8�070�
    
    www.felleskjopet.no		
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1,5%  
rabatt på gjødselprisen

Forfall 1. mars

Kampanje på gjødsel 
til og med 24. februar

Såkorn
Det er fortsatt brukbar tilgang på såkorn av flere sorter 
som for eksempel:

* 2-rads sortene; Simba, Rosalina og Keops
* Havresortene Peppi, Scorpion og Canyon



��

Årsmøtet ble avholdt 
�5.mars �0�� på Gjenne-
stad Gartnerskole. Leder 
Hans Edvard Torp ønsket 
årsmøtedelegater, gjester 
og æresmedlem Hroar 
Kværne velkommen. 
Møteleder var Knut Olav 
Omholt.

Vinner av EMIL-prisen 
�0�� ble Tor Bjørvik fra 
Larvik.

Hans Edvard Torp innle-
det Leders tale med å sen-
de noen tanker til Japan og den katastrofen som nettopp var skjedd der. Våre utfordringer 
og problemer blir små i forhold, men viser nødvendigheten av mat og forsyningssikkerhet. 
Han hadde fokus på at landbruket må ut til folket, gjennom budskapet ”Kjærlighet til norsk 
mat”. Han pekte videre på det gode lokallagsengasjement og viste til Sandar bondelags en-
gasjement i spørsmålet om pris på jord- og landbrukseiendommer og Hedrum Bondelags 
innsats når veien til Skåtan raste ut. Han gikk videre i gjennom de mest aktuelle sakene 
VB hadde jobbet med; RPBA, ny landbruksmelding, matkjedeutvalget, innlemming av 
vannforskriften og både jordbruksforhandlingene �0�0 og det kommende i �0��. Økt mat-
produksjon til en økende befolkning har vært gjennomgående ”mantra”.

Styremedlem i Norges Bondelag, Clara A Hveem innledet om vårens jordbruksforhandlin-
ger, politikerpåvirkning, inntektsutvikling og prioriteringer.

Leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken var utfordret til å snakke om vårt 
ansvar for det globale matfatet.

Leders tale og innleggene fra Hveem og Haltbrekken ble fulgt av en engasjert diskusjon 
med innspill fra årsmøtet.

Budstikkestafetten fram mot ny landbruks- og matmelding ble dratt i gang på årsmøtet. 
Stokke Bondelag og Tjøme Bondelag mottok hver sin budstikke som skulle gå gjennom 
fylket på vei til Løvebakken.

Årets lokallag ble Våle Bondelag.

IV. Årsmøtet 2011

Vinner av EMIL-prisen 2011 ble Tor Bjørvik fra Larvik.
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Markedssekretær Ida Marie Johansen informerte årsmøtet om de gunstige medlemsforde-
lene gjennom Agrol.

Årsmeldingen �0�0 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Vidar P. Andresen gikk i gjennom regnskap �0�0 som viste et lite underskudd, 
men økt egenkapital på grunn av realiserte gamle fondsavsetninger.

Årsmøtet ga videre styret fullmakt til å vurdere ressursbruken samt lagets arbeidsform og 
aktivitetsnivå for resten av �0�0 uten at det ble fremmet eget budsjett for �0��.

Arbeidsplan for �0��/�0�� ble godkjent.

Valgkomitéens leder, Thrine Rastad, redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valg ble 
gjennomført i henhold til innstillingen. Leder Hans Edvard Torp ble gjenvalgt. Nestleder 
Elin Røed, Thorleif Müller og �. vara Hans Kristian Hegg hadde frasagt seg gjenvalg. Ny 
nestleder ble Harald Lie. Nye inn i styret ble Elisabeth Irgens Hokstad og Hans Olav Mos-
kvil. Bjørge Madsen ble ny �. vara.

Årsmøtet ble avsluttet med hilsninger og takketaler. Budstikkene ble transportert av sted 
bakpå traktor og kornhenger med representanter fra Tjøme og Stokke mens årsmøte sang 
budstikkesangen.

Våle Bondelag v/leder Knut Søyland mottar prisen for årets Lokallag fra Cathrine Stav-
num.
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Det har vært avholdt 9 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som har behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2011 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet �0. mars med bakgrunn i uttalelser fra �� lokale bondelag, 
referansegruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere

Styret	i	Vestfold	Bondelag	oppsummerte	de	viktigste	kravene	slik:
- Inntektsutvikling (i kr.) som samfunnet for øvrig, samt begynnende tetting av ”gap”.
- Økonomien må styrkes i alle produksjoner, men kornproduksjonen må løftes mer 

enn snittet. Kornarealet reduseres, mens forbruket. Trenden må snues.
- Ordninger som stimulerer til økt grøfting.
- Ekstra investeringspakke utenom inntektsrammen.
- Økte avskrivningssatser for driftsbygninger.
- Rammevilkår som gjør bruk av bioresten fra biogassanlegg i landbruket lønnsomt.
- Kompetanse – økte bevilgninger til landbruksrådgivningen og til Bioforsk.

Generelt
Vestfold Bondelag ønsker å understreke at det må mer stimulerende virkemidler til for å:
- Oppnå økt produksjon av korn framover.
- Sikre kulturlandskapet bedre.
- Opprettholdelse av et minimum av beitende dyr på Østlandet.
- Oppnå resultater på klima, miljø og vann

I årets oppgjør mener vi at en må oppnå:
- Dekning av kostnadsveksten fra �0�0 til �0��.
- Et kronemessig likt tillegg som for andre grupper.
- Et ”lavinntektstillegg” for landbruket for å følge opp Soria Moria- erklæringen hvor 

det heter at en vil videreutvikle inntekts- og velferdsnivået i landbruket i denne Stor-
tingsperioden.

Urovekkende	kostnadsbilde:
Kostnadsveksten er stor i følge NILF. Det blir en hovedoppgave i årets oppgjør å sikre 
bonden kompensasjon for dette.  De signaliseres økte rentekostnader, samt drivstoff- og 
gjødselkostnader.  I tillegg må en forvente økte kraftfòrkostnader grunnet økte priser på 
blant annet økte priser på importerte proteinråvarer.

Dette året skal en forhandle for �0��, mens budsjettnemnda for jordbruket legger fram 
prognoser for �0��.  Jordbruket må i sitt krav vurdere forventet kostnadsstigning for �0��.  
Vårt råd er at dette ikke må undervurderes.  Det har vært avgjørende de siste årene at man 
har fått korrigert kostnadsbildet i etterkant slik at inntektene holder unna for kostnadsøk-
ningene.

V. Fra saksbehandlingen
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Det er av avgjørende betydning at grunnlagsmaterialet, herunder utvalget til referanse-
bruka, gir et korrekt bilde av virkeligheten slik at man får et balansert oppgjør som sikrer 
ovennevnte krav. Det må tas større hensyn til effekten av mekanismer som tapper næringa 
for kapital, eks. jordleie, kvoteleie, kvotesalg.

Mange kornbruk på �00-�00 daa. har i dag svært dårlig lønnsevne og klarer heller ikke 
å investere for å møte fremtidige utfordringer. Dette er svært bekymringsfullt og er ikke 
forenlig med behovet for en økt kornproduksjon med større fokus på kvalitetsproduksjon.

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:

• Uttale om høring av ny forskrift om kvoteordning for melk
• Uttale om rapporten fra fornyingsutvalget i Norges Bondelag
• Uttale til Vestfold fylkeskommune vedrørende planprogram for delplan � og 5 i  
 Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA)
• Uttale til underveisdokuementer i RPBA
• Uttale om nye jakt- og fisketider
• Uttale planprogram for vannregion Vest-Viken �0�6-�0��
• Uttale Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og 
 honningsproduksjon
• Uttale Regional plan for styrket kollektivtransport
• Status, veivalg og justering av prosjektplan for prosjekt utmarksbasert 
 næringsutvikling
• Igangsetting av Prosjekt Tjenesteproduksjon
• Fylkeslagets involvering i vannområde Aulivassdraget og andre vannområder 
 i Vestfold
• Arbeidstidsbestemmelser for sesongarbeidskraft til innhøstingsarbeid
• Partnerskapsavtale med Vestfold Klima- og energiforum �0�� - �0�6
• Omsetning av jord og landbrukseiendommer, utredning av varslingsplikt
• Matsatsing i Vestfold
• Mediearbeidet framover for fylkeslag og lokallag
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I �006 ble det utarbeidet Regionale landbruksrelaterte næringsstrategier hvor Vestfold 
Bondelag var med på utarbeidelsen. Planen gjaldt for �007 – �009.  Planen ble godkjent 
av myndighetene sentralt.  Høsten �009 reviderte en planen med virkning for �0�0 – �0��.  
Det ble kun foretatt små endringer i planen i påvente av ny Stortingsmelding om land-
brukspolitikken. Arbeid pågår nå mellom ”partnerskapet” for å lage en ny næringsstrategi 
for landbruket hvor målet er at den blir felles i Vestfold, også for Vestfold Fylkeskom-
mune.

Biogass
Vestfold Bondelag har avsluttet et prosjekt i november �0�� og avgitt rapport til Statens 
Landbruksforvaltning. Prosjektleder har vært Ivar Sørby.

Prosjektet ble startet opp høsten �009. Det er utsatt et år grunnet forsinkelser i forprosjektet 
til �� kommunesamarbeidet. Eventuell plan og beslutning om investeringer er vi usikre på 
når vil komme til å skje. Etter opprinnelig plan skulle biogassanlegget være i drift i �0��. 

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 

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid

Ivar Sørby holder foredrag i Sandefjord.
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Resultatene viser at netto klimanytte ved tiltaket er størst om landbruket blir involvert 
med mest mulig husdyrgjødsel brukt som substrat i biogassproduksjonen og at landbruket 
benytter bioresten til å erstatte innkjøpt mineralgjødsel, heter det i en sluttrapporten. De 
økonomiske analysene viser at det er mulig å oppnå lønnsomhet med bruk av offentlige 
virkemidler. Det trengs offentlig støtte til både investeringer og drift.

Spenningen knytter seg til framtidige vedtak i ��K og Fylkeskommunen vedr. avsetning på 
biogassen og bygging av et. anlegg gjennom et såkalt OPS-samarbeid.

Utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold
Prosjekt Utmarksbasert næringsutvikling i Vestfold ble startet i �009, på grunnlag av et 
forprosjekt med samme navn som viste at mange grunneierlag i Vestfold var interessert i 
utmarksbasert næringsutviklig og at potensialet i Vestfold er stort. Vestfold Bondelag er 
prosjekteier med rådgiver Amund Kind som prosjektleder.

Formålet med prosjektet er å øke og nyetablere næringsutvikling i utmarka i Vestfold, syn-
liggjøre tilbudet og øke tilgjengeligheten samt kvalitet på utbudet hos brukerne. 

I løpet av �0�� har vi fått etablert et nettverk for grunneiere som kan være interessert i å 
utvikle gjeddefisketurisme. Borrevannet grunneierforening er de som har kommet lengst 
og har knyttet til seg studenter fra UMB som kartlegger fiskeressursen i vannet. Her drives 
det allerede utleievirksomhet basert på gjeddefisketurisme. Prosjektet fikk ekstra publisitet 
i høst og TV-reportasjer i både nasjonale og regionale sendinger på NRK. I november var 
11 vestfoldinger på en nasjonal konferanse i Sarpsborg – Gjeddefisketurismekonferanse.  
Både Borrevannet (Horten), Akersvannet (Stokke), Goksjø og Hagnessvassdraget (Sande-
fjord/Andebu/Larvik), Bergsvannet og Hillestadvannet (Hof) var representert.

Leder i Borrevanne Grunneierforening Bjørn-Tore Freberg intervjues av NRK om gjed-
defisketurisme.
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Prosjektperioden er forlenget til oktober 2012, hvor fokuset i sluttfasen blir på gjeddefis-
keturisme.

Tjenesteproduksjon/Inn på Tunet
Basert på erfaringene og konklusjonene i prosjektet ”Styrket samarbeid gir økt utvikling” 
i 2009/2010 fikk Vestfold Bondelag i oppgave å se på en videreføring i et nytt prosjekt. Vi 
fikk ansvar for tilbud til grupper av tjenesteprodusentene, mens andre skulle jobbe videre 
med dem som hadde behov for en til en oppfølging.

På sommeren 2011 fikk vi godkjent et prosjekt, og tildelt BU midler. Vi valgte denne gang 
å bruke Grønn Partner som prosjekteier. Tidsrammen er mai �0�� til mai �0��, men vi ser 
allerede at det vil være behov for å utvide tidsrammen for å tilpasse aktiviteter med andre 
tilbud til denne gruppen bønder.

Målet med prosjektet er å ivareta bonden som utøver i nye næringer. Det er lagt to strategi-
er: Kompetanse og Relasjonsbygging. Det er et mål at nettverk som etableres i prosjektpe-
rioden  skal drives videre av tilbyderne selv. Det er lagt opp til temamøter, nettverksmøter 
og studieturer, og det er også denne gang lagt opp til spissede tilbud med små målgrupper. 
Erfaringene fra forrige prosjekt sier at dette gir det beste resultatet for deltagerne. 

I september ble det arrangert et temamøte om MVA problematikk m.m. for tjenesteprodu-
sentene på Andvik gård i Brunlanes. Der fikk vel 20 deltagere et innblikk i en meget aktuell 
problematikk rundt MVA, organisering av drifta, jordbruksfradrag skatt m.m.. Et tilbud 
om nettverksmøte om Markedsføring og riktig prising til dem som driver med opplevelser 
måtte utsettes på grunn av få påmeldinger. Midt i november reiste �0 Inn På Tunet bønder 
i tillegg til prosjektgruppa på studietur til Värmland i Sverige for å se på deres tilbud som 
kalles ”Grøn Arena”. ”Grøn Arena” er et prosjekt som har til hensikt å utvikle virksomhe-
ter på landsbygda der kontakt med natur og dyr er en viktig del. Vi besøkte tre gårder og 
fikk nyttige innspill og inspirasjon i tillegg til erfaringsutveksling.  I Sverige har de startet 
opp senere enn i Norge, og ”Grøn Arena” er kun et tilbud i Värmland. De gav inntrykk av 
at de manglet sentrale myndigheters engasjement for dette. 
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- langsiktighet, sikkerhet og best økonomi
Enten du er storfeprodusent med 2 års 
produksjonssyklus eller kyllingprodusent med 
30 dagers oppforingstid, så ligger det et langsiktig 
perspektiv bak investeringene i kjøttproduksjonen.

Da er det trygt å ha en samarbeidspartner med 
den samme langsiktigheten som selve grunnlaget 
for sin virksomhet. En samarbeidspartner som 

også garanterer for avsetningen din, uansett hvor 
du bor eller hvor stor produksjon du har. Men 
kanskje aller viktigst : En samarbeidspartner med 
et overordnet mål om å bidra til best økonomi for 
bonde - både på kort og lang sikt .  
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Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

landbrukshelga 2011 i langesund 23.-24.01.11
Eli Reistad som satt i “matkjedeutvalget” innledet først arbeidet i utvalget og hvorledes 
deres forslag også vil kunne påvirke bondens hverdag. Deretter fulgte Per Arne Hoppestad 
opp med innlegget Bondeyrket - viktig, spennende og med mange muligheter. Det ble ar-
rangert Unge Bønder-kurs med nærmere �0 landbruksinteressert ungdom og Inspirasjons-
kurs med �5 deltakere. Det ble også arrangert kurs i driftsledelse og i grunneierspørsmål i 
samarbeid med Telemark Bondelag.

landbruksspillet ble gjennomført på lardal ungdomsskole 27.01.11
-Veldig morsomt og lærerrikt! Det var dommen fra �0. klassingene ved Lardal ungdom-
skole. Med hjelp fra lokale bondelagsmedlemmer i Lardal gjennomførte de, som første 
klasse i Vestfold, Landbruksspillet- et spill hvor elevene selv får være bonde for en dag.
 

VII. Organisasjonsarbeidet

10. klassingene i Lardal fikk prøve seg som bønder for en dag.

Xxx
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Stort landbrukspolitisk møte om ny landbruksmelding 31.01.11
Terje Lien Aasland (Ap), leder av Næringskomiteen på Stortinget, Nils Bjørke, leder i 
Norges Bondelag, Jan-Egil Pedersen, forbundsleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmid-
delarbeiderforbund (NNN) og Irene Lange Nordahl (Sp) var innledere på stort landbruks-
politisk møte i Larvik hvor tema var: Hva er ambisjonene for norsk matproduksjon og 
næringsmiddelindustri i framtida?

Oppstartsmøte i vannområde Aulivassdraget 07.02.11
Innføring av EUs vanndirektiv er godt i gang i Lågen og Goksjø. Nå står Aulivassdraget 
for tur. Hvordan vil dette påvirke bondens hverdag? Vestfold fylkeskommune inviterte 
berørte kommuner og organisasjoner til oppstartmøte.

landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 08.02.11
Status og utfordringer foran årets jordbruksforhandlinger og tips til lokallagenes arbeid 
utover våren hadde lokket �5 tillitsvalgte i fra fylkes- og lokallag i Vestfold Bondelag til 
årets landbrukspolitiske fylkesmøte på Melsom vgs. 

felles AU-møte for bondelagene rundt Oslofjorden 13.02.11
Gode diskusjoner og erfaringsutveksling rundt stadig effektivisering i antall forsøksringer, 
pris på jord, prioritering av midler i Innovasjon Norge, planprosesser med mer da Arbeids-
utvalgene til fylkesbondelagene rundt Oslofjorden hadde samling.

Husdyrmøte på Gjennestad 14.02.11.
Møtet ble arrangert i samarbeid med Tine Vestfold, Norsvin, Egg- og kjøttringen i Nor-
tura og Vestfold Bondelag. - Vær raus og begynn med deg selv var blant hovedrådene 
hovedinnleder og samlivsterapeut Håvard Altern kom med under det årlige husdyrmøtet 
på Gjennestad. Amfiet var overfylt og ekstra stoler måtte bæres inn. Temaet var “Ansvar 
for egen hverdag og hverandres”.

pilotkurs: Bonden som arbeidsgiver (for utenlansk arbeidskraft) på 
Gjennestad 15.02.11
Formålet med kurset var å bidra til å gjøre arbeidsgivere innenfor landbruk og gartneri 
dyktigere i rollen som arbeidsgiver. Kurset tok for seg : Lov- og avtaleverk f.eks. hva angår 
arbeidskontrakter, arbeidstid, lønn (lønn for overtid), boforhold, HMS, m.v.

Dialogmøte med Vestfold fylkeskommune 16.02.11
Vestfold Fylkeskommune arrangerte sammen med Vestfold Bondelag et dialogmøte med 
landbruket i Vestfold. Formålet var å gi info og få landbrukets syn på prinsipper og proses-
sen i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA).

Korndagen  01.03.11 
Over 80 interesserte kornbønder deltok på Korndagen �0��. - Vi må tenke mer langsiktig 
og helhetlig i jordbruket og få opp humusinnholdet i jorda. Det er både miljøvennlig og 
øker avlingene, var hovedbudskapet til kveldens svenske hovedgjest Göta Bertilsson.

årsmøte i Vestfold Bondelag 15.03.11
Egen omtale i årsmeldinga
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Budstikkestafetten – fra Verdens Ende til løvebakken 15.03- 12.04.11
Årets bondelagsaksjon var rettet inn mot den nye landbruks- og matmeldinga. To budstik-
ker gikk innom alle lokallagene i Vestfold før de endte opp på Stortinget i Oslo ��. april. 
Stor honnør til lokallagene for kreativitet og gode ideer og til de mange ordførere, fylkes-
mann, fylkesordførere, øvrig næringsliv og landbruksaktører som bidro med sine viktige 
”bud” fra oss i Vestfold. Tilsvarende budstikker gikk rundt i hele landet før de endte opp 
hos stortingspresident og lardøl Dag Terje Andersen på Løvebakken.
  Bilde fra Verdens Ende

Aksjonsberedskap
Det var lenge uklart om en kom fram til avtale i fjorårets jordbruksforhandlinger og Bon-
delaget hadde aksjonsplaner klare og aksjonsvillige medlemmer. Det ble avtale og planene 
er arkivert til senere beredskap.

ledersamling 11.05.11
Vestfold Bondelag inviterte lokallagene i Vestfold til orienteringsmøte etter at Staten tidli-
gere på dagen hadde overleverte sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Godt oppmøte og en-
gasjerte tillitsvalgte fikk luftet både spørsmål, tanker og frustrasjon. Aksjonsberedskapen 
ble gjennomgått i detalj.
 
Møte om årets jordbruksavtale 31.05.11
Leder Nils Bjørke i Norges Bondelag fikk både ris og ros da han møtte et 50 talls medlem-
mer i Vestfold på Gjennestad for å orientere om jordbruksavtalen. -Neste oppgjør etter 
den nye landbruksmeldinga blir testen på hvilken politisk vilje det er til å løfte landbruket 
økonomisk, sa Bjørke i sin innledning.

Lardøl (lokallagsleder Bjørnar Steinsholt i Lardal bondelag) overleverer budstikka til en 
annen lardøl (stortingspresident Dag Terje Andersen). Renate Ottersen fra Tjøme i bak-
grunnen.
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årsmøte i Norges Bondelag på lillehammer
Vestfolddelegasjonen markerte seg på bondetinget med blant annet innlegg fra nestleder 
Harald Lie om kommunikasjon og fra styremedlem Elisabeth I Hokstad om nødvendighe-
ten av samvirkeorganisasjonene. Leder Hans Edvard Torp tok opp temaene pris på land-
brukseiendommer og jordvern.

Norges Bondelag på jordvernbesøk i Vestfold 29.06.11
Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag fikk besøk av Mina Mjærum Johan-
sen fra Norges Bondelag. Hun har ansvaret for å utarbeide en jordvernstrategi for Norges 
Bondelag og ønsket å høre på erfaringer fra jordvernarbeidet i Vestfold. 

Vis trafikkvett på traktoren 11.07.11
Vestfold bondelag ønsket å minne om at den som kjører traktor på offentlig vei må vise 
ekstra trafikkvett. Unngå å skape farlige situasjoner, slipp trafikken forbi og tenk sikkerhet 
ved bruk av frontmontert tilleggsutstyr er noen av tipsene. Leder Hans Edvard Torp ble 
intervjuet av NRK.

åpen Gård 21.08.11
Det var mange Åpen Gård arrangement i Vestfold også i år. Hvis en tar med arrangementer 
i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 6 Åpen Gård. Følgende 
lokallag arrangerte: Borre, Sandar, Sem, Hof, Sande og Våle. Ramnes måtte avlyse sitt 
arrangement på grunn av været. Hedrum og Botne og Hillestad valgte å avlyse da deres ar-
rangement var lagt samtidig med nasjonal minnemarkering etter terrorangrepene ��. juli.

Rundt 5500 voksne og barn besøkte også i år Åpen Gård og fikk oppleve dyr, mat og miljø. 
Et svært positivt arrangement som viser hva vi som bønder og matprodusenter leverer til 
samfunnet av smak, opplevelse og natur.  Både store og små gleder seg over alt de ser, 
hører og smaker.

Åpen Gård på Rørås Gård i Tønsberg.
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Valgkamparrangement for listetoppene til fylkestingvalget 24.08.11
Vestfold Bondelag samlet listetopper fra fylket til gårdsbesøk i valgkampen. Fylkestop-
pene fikk presentert resultatene fra en undersøkelse om holdning til landbruket og de fikk 
anledning til å kommentere en del av fokusområdene i Vestfold; Jordvern, framtidstro på 
landbruket, landbruksutdanning og landbrukskompetanse i kommunene og bruk av forny-
bar energi. De fikk også visualisert hvor mye mat som kan produseres på 100 m2. 
 Bilde fra valgkamparrangementet

Avlingsskadeerstatning
Rekordvåt innhøstingsperiode medførte hyppig kontakt med myndighetene angående ord-
ningen med avlingsskadeerstatning. Fylkesmannen og Vestfold Bondelag gikk etter hvert 
ut og oppfordret til å vente med innhøsting til forholdene var forsvarlig. Faren for skader 
på grøftesystem og pakkeskader var stor.

lokallagsledersamling 21.09.11
Ledere, styremedlemmer og representanter fra lokale valgkomitéer i hele Vestfold møtte 
opp på Lokalledersamlingen på Gjennestad gartnerskole. Temaene under årets lokallags-
ledersamling varierte fra TV-aksjonen “Vi rydder for livet”, via avlingssituasjonen og er-
statningsordninger, til nasjonal landbrukspolitikk og konkrete tips til gjennomføring av 
lokale årsmøter og aktiviteter for lokallagene. Dessuten var valgkomitéene rundt om i 
fylket invitert til egen samling. Oppmøtet fra lokallagene var veldig bra! 

Utmarksprosjektet på NRK og Norge i dag 20.09.11
- Sats på gjeddefisketurisme! Denne utfordringen gikk ut på NRK Østafjells og Norge i 
Dag sendingene etter at Bjørn Mikael Pettersen og Amund Kind, begge engasjert i Vestfold 
Bondelags prosjekt Utmarksbasert næringsutvikling, samt leder i Borrevannets grunneier-
forening, Bjørn Tore Freberg tokk med NRK på gjeddefiske i Vestfold.

Valgkamparrangement for partitoppene til fylkestingsvalget hjemme hos Hans Edvard Torp.
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Klimanytte- og økonomimodeller for biogass presentert i Sandefjord 23.09.11 
Resultater fra prosjektet ”Modell for klimagassregnskap og verdikjedeøkonomi for bio-
gass fra avfall og gjødsel” ble presentert på et møte på Sandefjord Motell. Resultatene ble 
godt mottatt og Ivar Sørby, prosjektleder for Vestfold Bondelags biogassprosjekt, pekte 
på at modellene vil være til god hjelp når bonden skal vurdere lønnsomheten ved biogass, 
leveranse av gjødsel og bruk av biorest på sin gård.

Hvem skal eie jorda? Stort landbrukspolitisk møte på Vestfossen 20.10.11
Dette var temaet da Bondelagene i Vestfold, Buskerud og Telemark arrangerte landbruks-
politisk møte på Vestfolssen. Møtet samlet 70 personer.

årets TV-aksjon 23.10.11
Leder Hans Edvard Torp oppfordret og fikk med seg mange bønder under årets TV- aksjon 
som hadde fokus på minerydding. Store matjordarealer blir ikke brukt til å produsere mat 
på grunn av faren for gjemte miner. Ikke dumt å løfte blikket og støtte kollegaer i andre 
land som sliter verre enn oss i mellom!

Hans Edvard Torp og Kathrine Kleveland under årets TV-aksjon.
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Gartnerdagene 25.-26.11
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.

Styretur og Samarbeidsrådet Øst på Tyrifjorden 1.-2.11.11
Styret i Vestfold Bondelag la sitt styremøte til første dag da �80 tillitsvalgte i Samarbeids-
rådet Øst var samlet på Tyrifjorden Hotell. Leder i matkjedeutvalget, Einar Steensnes, var 
invitert til å presentere utvalgets forslag. I tillegg ble det gode dialoger og diskusjoner 
mellom tillitsvalgte i samvirkeorganisasjonene og Bondelaget.

Utmarksprosjektet på gjeddefisketurismekonferanse 4.-5.11.11
Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Utmarksavdelingen for Østfold og Akers-
hus arrangerte tidenes første nasjonale konferanse for gjeddefisketurisme på Quality Hotel 
& Resort Sarpsborg. Av i alt 60 deltakere og foredragsholdere på konferansen var �� fra 
Vestfold. Vi lærte masse!

Samling for nye tillitsvalgte på Grønt fagsenter 8.11.11
�� nye tillitsvalgte i fra lokale bondelag deltok på samling i regi av Vestfold Bondelag. 
Nestleder 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.

Skattekurs 10.-11.11.11 
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 

ledermøte på Tjøme 18.-19.11.11
Til sammen 60 engasjerte tillitsvalgte fra lokale bondelag i Vestfold og inviterte gjes-
ter deltok på årets ledermøte i Vestfold Bondelag. Mange gode innspill fra lokallag og 
landbruksorganisasjonene, samt en grundig innføring i Bondelagets arbeid med å bedre 
rammevilkåra for bøndene i Norge, Bondelagets kommunikasjonsstrategi, praktisering av 
konsesjonsloven og presentasjon av konklusjonene i fra biogassprosjektet var noe av inn-
holdet. Det ble også tid til gruppeoppgaver. Brita Skallerud, �. nestleder, og Per Skorge, 
generalsekretær i Norges Bondelag var med oss begge dager. 

Møter med NVE og Statnett angående ny kraftforbindelse mellom Norge og 
Sverige
Statnett og NVE arrangerte begge møter i løpet av november hvor folk kunne få mer info 
om den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Sverige, den såkalte Sydvestlinken. Det er 
skissert flere alternative løsninger som Statnett nå ønsker tilbakemelding på. Felles for alle 
er at bønder i Vestfold vil bli berørt. Både fylkeslaget, grunneierutvalget og Sem Bondelag 
deltok på disse møtene.
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Mattilsynet møtte Vestfold Bondelag 04.12.11
Leder for Mattilsynet i Vestfold Stig Atle Vange og Jan Harald Moen møtte representanter 
for Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter. Temaet var generell orientering om virksom-
heten og ikke minst endringene i Dyrevelferdsloven med bl.a. varslingsplikt for alle som 
mener dyr “lider”. Det gjelder både hobbydyr og nyttedyr. 

Vestfold Bondelag sendte innspill og møtte på fylkesutvalgsmøtet
Førsteutkastet til Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) skulle behandles i 
desembermøtene. Etter å ha sett på utkastet sendte Vestfold Bondelag brev til fylkespoli-
tikerne hvor vi ba de gjøre konkrete endringer før de sendte det på høring. VB poengterte 
at det må komme tydeligere fram, hvis de virkelig ønsker å ta vare på Vestfolds verdifulle 
matjord. Leder Hans Edvard Torp møtte også på fylketsutvalgets møte. 

Møte med banker og Innovasjon Norge 06.12.11
Etter høstens dårlige avlinger har flere bønder betalingsproblemer eller vil få det når de 
skal kjøpe inn driftsmidler til våren. -Ser du at likviditeten ikke strekker til? Ta kontakt 
med banken din. Jo før, jo bedre! oppfordret representantene fra DNB og fra Landkreditt 
Bank AS på et møte i regi av Vestfold Bondelag i desember. 

landbruksspillet gjennomført i lardal 16.12.11
Vinterens suksess, Landbruksspillet, ble gjennomført med nye �0. klassinger på Lardal 
Ungdomsskole. Lardal Bondelag bidro nok en gang med hjelpelærere. De spanderte og 
serverte dessuten pølser i lunsjen.

Vestfold Bondelag hos Verdiskaping Vestfold 16.12.11
Siste uka før jul var det møte i Verdiskaping Vestfold. Tema var “Landbruks- og nærings-
middelindustrien i Vestfold”. Vestfold Bondelag v/leder Hans Edvard Torp og Nortura var 
invitert til å holde innlegg. De tok seg også tid til omvisning på Gårdsand A/S. 

førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 19.12.11
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 �0�0. Vestfold Bondelag har i samar-
beid med Jordvernforeningen i Vestfold levert inn flere uttalelser i løpet av året og deltatt 
på møter. Hans Edvard Torp har dessuten representert Vestfold Bondelag i en referanse-
gruppe for delplan � Arealstrategier for næringsliv og arbeidsplasser. Vårt mål har hele 
tiden vært å løfte fram behovet for best mulig vern av Vestfolds svært verdifulle matjord 
knyttet opp mot behovet for mer mat til en økende befolkning.

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 produ-
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seres mat på vassdragsnære 
landbruksarealer. Nestleder 
Harald Lie er styrets kontakt-
person og sitter blant annet i 
styringsgruppa for vannom-
råde Aulivassdraget. Rådgi-
ver Amund Kind sitter i pro-
sjektgruppa for det samme 
vannområde. Etter hvert vil 
lokallagene måtte engasjere 
seg i egne faggrupper for 
landbruk i de ulike vannom-
rådene.
 
Arbeidet med ny landbruks- 
og matmelding har hatt stor 
fokus i �0��, og da særlig 
påvirkningsarbeid mot politikere, både lokalt, regionalt og mot stortingspolitikere fra 
Vestfold. Det ble lagt ned mye jobb i å få inn jordvern og behovet for matproduksjon i 
partiprogrammene før høstens kommune- og fylkestingsvalg og det ble arrangert møter 
med disse politikerne i forkant av valget. Også budstikkestafetten ble brukt for å få fram 
landbruksnæringas viktige rolle i Vestfold.

Populært med dyr på timeplanen
På Melsom videregående skole møtes fortsatt 
mennesker og dyr. Skolen har et unikt tilbud til 
ungdom som trives i selskap med hester, hunder og 

andre dyr. 
Studiespes. med toppidrett 
hest, sprangridning og trav.
Eller Naturbruk med fordyp-
ning i Hest, Trav, Hund, 
Dyrepleie og Friluftsliv.
Skolen har faglig dyktige 
lærere og har knyttet til 
seg profesjonelle trenere og 
instruktører.

Melsomvikv. 180, 3159 Melsomvik
Telefon: 33 36 39 00
Hjemmeside: mvs.vfk.no
E-post: melsom.vgs@vfk.no

Nestleder Harald Lie på gråtassen som ledet an budstik-
ketoget mot Stortinget.



�0

REfERANSEGRUppER OG UTVAlG I VESTfOlD BONDElAG

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

Referansegruppen pekte i sitt innspill på at alle argumenter i årets jordbruksoppgjør måtte 
fokusere på større arealeffektivitet for å øke matproduksjonen i tråd med en økende befolk-
ning. Samtidig ble det pekt på at det rundt oss i verden, også i EU�7, importeres mye mat. 
EU�7 importerer opp mot �/� av matbehovet på andre lands arealer, hvilket betyr at Norge 
selv må styrke sin produksjon. Øvrige momenter i innspillet:
- Tollvernet er av meget stor betydning for grøntsektoren og må styrkes
- Investeringsmidler må økes, spesielt investeringsstøtte til grøfting/drenering.
- Må etableres en fondsordning, etter modell fra skogfond, også i jordbruket.
- Ønsker å skille mellom frukt- og bær når det gjelder areal- og kulturlandsakpstil-

skudd
- Ønsker flere robuste, mellomstore produsenter. Må derfor holde fast på arealbegrens-

ningen i areal- og kulturlandskapstilskuddet, men øke satsene betydelig. 
- Ønsker at gårdens oppnådde gjennomsnittspris siste 5 år benyttes i erstatningsordnin-

gen for avlingsskade.
- Økte overføringer til forskning og forsøksringer, skal produksjonen økes.

Referansegruppe Grønt støtter eget prosjekt for å øke grøfteaktiviteten 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.

Referansegruppen er skeptisk til at det nå legges opp til færre skattekontorer som leverer ut 
skattekort, noe som vil medføre lengre reisevei. Minst like viktig å drøfte med skattemyn-
dighetene er utfordringer knyttet til restskatt. Også arbeidstidsbestemmelsene må sees på. 
Veldig tydelig i år med styrtregn noen dager, etterfulgt av ett par dager med oppholdsvær. 
Da må man få jobbe lengre dager.

På høstmøtet ble årets avlingssituasjon drøftet. Det har vært store variasjoner i avlingene, 
men middels til dårlig i mange produksjoner. Det var fortsatt usikkerhet knyttet til lag-
ringsråte på en del sorter da høstmøtet ble avholdt. Avlingsskadeordningen ble diskutert. 
Må vurderes ut i fra verdi og ikke mengde avling. Vekstgruppene bør enten splittes opp 
eller fjernes helt. 

Ekstremvær er også et argument for en fondsordning i jordbruket og gjennomsnittslignin-
ger etter modell fra skogbruket. Vil også fange opp markedsvariasjoner.

VIII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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Fylkesmannen brukte høstmøtet for å få innspill til ny strategi for landbruksrelatert næ-
ringsutvikling (RS). 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt � 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 vi trenger mer korn 
for å brødfø en økende befolkning. Da må det bli mer lønnsom å utnytte matjordarealene til 
kornproduksjon. Jordbruksoppgjøret �0�� må stimulere til dette ved enten å øke kornpriser 
eller å legge til rette for økt avkastning per daa ved å gi støtte til grøfting. Det siste vil øke 
lønnsomheten på alle arealer som grøftes, gi mer mat til en økende befolkning og i tillegg 
gi en klima- og miljøgevinst.

Referansegruppe korn holdt fast på sitt ønske om å fjerne differensiert arealtilskudd over 
og under 800 daa. For øvrig ble følgende spilt inn; viktigheten av støtte til rådgivning og 
kompetanseoppbygging, økt kornpris med premiering av mathvete og kvalitet, økt pris-
nedskriving i takt med økte kornpriser, støtte til beredskapslager av såkorn, ekstra stimu-
lans til økologisk kornproduksjon m.m. 

Referansegruppen har også i �0�� vært medarrangør på Korndagen i Statens park.  I tillegg 
var referansegruppen godt representert på Kornkonferansen i Oslo

På høstmøtet ble årets vekstsesong gjennomgått; utfordringer med såkorn, mye kjøreska-
der, mer av det meste i år, bortsett fra avling! Matkornandelen i Vestfold antydet ned mot 
�0 % (mot ��-��% i resten av landet).

Høstmøtet ble for øvrig brukt til å diskutere ny regional strategi for landbruksrelatert næ-
ringsutvikling (RS), Kornddagen, avlingsskadeordningen og stadig større utfordringer 
med jordpakking.

Referansegruppe Korn oppfordret Vestfold Bondelag til å arrangere møte med Innovasjon 
Norge og bankene for å diskutere den likvide situasjonen til vestfoldbøndene nå og til 
våren.

Tjenesteutvalget
Utvalget består av medlemmer som driver med forskjellige tiltak innen Inn På Tunet, opp-
levelser og mat. Målsettingen med gruppen er å holde hverandre orientert om det som skjer 
innenfor de ulike sektorene, ta opp aktuelle saker, og planlegge aktiviteter.
Det er holdt tre møter i utvalget i �0��. I tillegg arrangerte utvalget en samling med hoved-
vekt på det sosiale på Aarholttunet i februar.
Saker i utvalget har vært: Oppsummering av møtet på Aarholttunet/hvordan følge opp 
ønsker om aktiviteter, KSL kurs for Inn På Tunet, nytt prosjekt tjenester, organisering av 
sektoren, i tillegg til referat og orienteringer.
Det er ulike syn på organisering av tjenesteprodusentene og arbeidspoppgaver. Både sam-
virkemodellen som finnes i Trøndelag og Akershus er diskutert, i tillegg til Inn På Tunet 
nettverk som er etablert blant annet i Telemark og Buskerud. Det er ikke konkludert på 
dette, og diskusjonen videreføres og konkluderes i �0��. 
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Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt � møter i �0�� med grundige gjennomganger av situasjo-
nen for de ulike husdyrslaga i fylket. Elisabet Irgens Hokstad overtok som leder etter Elin 
Røed etter årsmøtet.
� melkekvoter på til sammen ��0 tonn ble solgt i Vestfold i �0��. Kvotene er omsatt innen 
fylket. Det er nå 77 tappepunkter igjen i Vestfold. � ammekuprodusenter har sluttet.

Salget av kylling er økt, og lageret redusert. Det er behov for nye produsenter, men en er 
noe avventende enda. Forbudet mot burhøns gjelder fra �0��. Overgangen fra burhøns til 
frittgående har gått bra, uten stor overproduksjon, samtidig som etterspørselen ser ut til å 
dekkes når forbudet settes i kraft.
Antall svineprodusenter er redusert med �,7 %, men det er like mange purker, så produsen-
tene blir større. Det er ca ��0 saueprodusenter med ca �.000 vinterfora sau i fylket.

Årets Husdyrmøte ble holdt på Gjennestad ��. februar. Tema var: ”Ansvar for egen hver-
dag og hverandres, - om å jobbe godt sammen når oppgavene er mange og krevende”. 
Innleder var skribent, samlivspedagog og kårkall Håvard Altern. Et annerledes tema, men 
en nyttig kveld med bra frammøte.

Referansegruppa har også i �0�� kommet med innspill foran jordbruksforhandlingene. De 
gikk på økte målpriser, reduserte avgifter, økte overføringer og bedre importvern. Korn/
kraftforpris var også tema, og det var enighet om at eventuelle økte kornpriser må følges 
opp med økt prisnedskrivingstilskudd eller grunntilskudd på kjøtt, egg og melk. Andre 
tema var blant annet kornkvalitet, investeringsmidler, struktur og økologisk produksjon.

Referansegruppe husdyr er svært nyttig for Vestfold Bondelag for å kunne ta pulsen på 
markedet og de ulike dyreslaga.

Grunneierutvalget
Det er blitt avholdt ett møte i grunneierutvalget i �0��. Medlemmene i grunneierutvalget 
kunne fortelle om henvendelser hovedsakelig knyttet til avtaler om vei, gang- og syk-
kelvei, VA-ledninger, fiberkabel, tilførselsvei til gård i anleggsfasen og vedlikehold/opp-
rusting av høystpenttrasé. I tillegg er Grunneierutvalget koblet på sak om fremføring av 
ny hovedstrøm fra Sverige, den så kalte SydVestlinken, saker knyttet til innføring av EUs 
vanndirektiv/ Vannforskriften og til en viss grad i prosessen med RPBA.  Nettleiesaken 
mot Skagerak Nett er nå todelt. Vanningslagene har engasjert en advokat som jobber med 
en klagesak til NVE, samtidig som Bondelaget er utfordret til å arbeide næringspolitisk 
med saken. På møtet ble det også orientert om at det er satt i gang et arbeid med ny kultur-
minnemelding. Marit Aspaas følger denne prosessen.

Leder i grunneierutvalget, Harald Lie, var invitert til ledermøtet i Telemark for å infor-
mere om vår organisering av grunneierutvalget. De er interessert i å opprette tilsvarende 
utvalg. Leder i Norges Bondelag var også til stede og vil følge opp saken inn mot Norges 
Bondelag.

Alf Aakerholt stilte ikke til gjenvalg. Nytt medlem i utvalget er Paul Edvard Vittersø som 
særlig vil bistå i arbeidet med innføring av ny vannforskrift/EUs vanndirektiv. 
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Økonomiutvalget
Utvalget skal søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vestfold 
som ble vedtatt nedlagt på årsmøtet �8.�.07.  Dette skjer gjennom arbeidsdeling med råd-
givningsselskapet Grønn Partner AS nå heleid av Vestfold Landbruksselskap 
Utvalget har hatt �. møte i �0��. 

Det er avholdt et medlemsmøte for regnskapskontorene i �0��. Temaene var: Opphør av 
Landbrukets Arbeidsgiverforening ( LA) som egen forening fra �0��. Regnskapskontore-
ne var bedt om å gi beskjed innen �0. november dersom de ikke ville bli med over til NHO 
Mat og Landbruk.. Norges Bondelag tilbød et opplegg via arbeidsgiverforeningen Spekter, 
mens det også var tilbud fra Abelia tilknyttet NHO og fra Virke (Gamle HSH). På møtet 
var en også innom: Likviditetsproblemer etter problemhøst – Avlingsskadeerstatning  og 
endringer i revisjonsplikt for AS-er og tilpasning til ny samvirkelov

Det har videre vært � samling for de daglige lederne på regnskapskontorene. 

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER MED 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.
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 2011 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Årssamling ble avholdt�0 februar på Landbruksmuseet på Ås. Tor Bjørvik, Larvik orien-
terte om driften og bakgrunnen for oppstarten av Nordgardsetra for årssamlingen. 
Marit Bårnes, Larvik fra (Felleskjøpet Agri) ble gjenvalgt som leder.
I arbeidsåret har Forum for organisasjonsansvarlige avholdt � møter. 

Det har vært bevilget midler til politikerkontaktopplegg og til utadrettede arrangementer 
som Åpen Gård, Dyrsku’n. 
 



��

Det har vært avholdt konferansen Landbruk Treffpunkt Øst i �0�� som i �009. I år var 
Einar Stensnes som ledet matkjedeutvalget i storform når han presenterte utvalgets forslag 
for �80 tillitsvalgte i Samarbeidsrådet Øst på Tyrifjorden Hotell. I tillegg var temaene 
landbrukssamvirkets utfordringer framover med interne innledere og Per Ingvar Olsen fra 
Handelshøyskolen, BI

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

Fra �.5.�00� har Vestfold Travforbund hatt driftsansvaret for Jarlsberg utstillingsplass.  
Henrik Berg fortsetter arbeidet som driftsjef.

I �0�0 var det ca �00 arrangementer med sterkt innslag av barn og unge.  Dette gjelder 
spesielt de som driver med kaninhopping og ponnikjøring. Samarbeidet mellom bane-
mannskap, brukere og driftssjef har vært meget bra.

I �0�� har styret vedtatt å slå G. Jahnsen og hustrus legat slås sammen med Vestfold Fylkes 
Landbruksfond dersom lagatets styre (Fylkespolitikere) godtar våre premisser for sam-
menslåingen.

I �009 vedtok styret å kjøpe 58 aksjer i Grønn Partner AS slik at en blir eneeier med totalt 
68 aksjer.  Selskapet forenkler driften og vil bli brukt til informasjon, prosjekter og nett-
løsninger i første omgang.

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 �90 000 til kr �0� �00. Selskapet har i �0�0 og �0�� gått med overskudd.

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

Selskapet har også i �0�� 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.
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REGNSKApSKONTORENE I VESTfOlD

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

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

Vekstra Nordre Vestfold, 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
www.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
 www.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 post@hovregnskap.no

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

Våle Regnskapskontor BA 33 06 45 00
Skaugvn. 2, Postboks 35, 3177 Våle firmapost@vrk.no
 www.vrk.no

Tjølling Regnskap 33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap BA  32 86 71 90
Postboks 98, 3647 Hvittingfoss post@merkur-regnskap.no

Merkur Regnskap BA, avd. Lardal 31 00 50 33
Lågavn. 35, 3275 Svarstad post@merkur-regnskap.no
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lokallag Medl. 01.01.2011 Medl. 31.12.2011     
 
Borre 129 125  
Botne/Hillestad 161 162  
Sem 262 265  
Sandar 231 233  
Tjølling 164 168  
Brunlanes 118 119  
Kjose 19 20  
Hedrum 234 228  
Strømm 64 64  
Sande 289 281  
Hof 133 138  
Våle 231 227  
Undrumsdal   58   56  
Ramnes 182 183  
Fon 73 78  
Vivestad 32 31 
Andebu 199 200  
Stokke 284 288  
Nøtterøy 81 81  
Tjøme 26 25  
Lardal 156 158  
Direkte fylket 2 3

Totalt pr. 31.12.2011  3133 

IX. Medlemsoversikt
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere	i	lokale	bondelag	2011/2012
Andebu Karen Anine H. Eliassen, 95227772
 Lakskjønnv.1,3158 Andebu anine.ho@online.no
Borre Rigmor Aspvik Freberg,  93496276
 Hellandvn. 225, 3180 Nykirke rig-freb@online.no
Botne/  Jan Egil Sølvernes 90697503
Hillestad    Gaupåsvn. 1, 3080 Holmestrand je-solvernes@online.no
Brunlanes Karl Arnt Bårnes,  91191143
 Tvedalen, 3295 Helgeroa ka@baarnes.no   
Fon Magnus Johnsen, 97192068
 Fon, 3174 Revetal  magnusjohnsen83@hotmail.no 
Hedrum Dag Fredrik Eftedal,  47466846
 Hedrumv. 644, 3270 Larvik pajordet@yahoo.no  
Hof Anne Nordby Skarstad,  93839347
 Eidsfossvn. 10, 3090 Hof annskars@online.no
Kjose Ivar Næss,  48209609
 Kjosev.460, 3268 Larvik ivarn@kjose.net
Lardal Bjørnar Steinsholt,  92035482
Moen Vestre, 3277 Steinsholt  stensmo@frisurf.no
Nøtterøy Hans Jacob Fosaas,  90866342
 Kirkev.113, 3140 Nøtterøy htfosaas@online.no
Ramnes Hans Harald Kirkevold,  91895930
 Stasjonsvn. 134, 3175 Ramnes hhkirkev@online.no 
Sandar Andreas Botne,  90032923
 Helgerødvn. 200, 3233 Sandefjord andreas@botne.no
  leder@sandarbondelag.no
Sande Hans Kr. Teien,  41487437
 Teienvn. 67, 3070 Sande hkteien@online.no
Sem Anders Fadum,  90869178
 Fadumvn. 38, 3170 Sem bjrgfadum@yahoo.no 
Stokke Oddbjørn Rød, 92039093 
 Kodalvn. 811, 3158 Andebu oddbj-ro@online.no
Strømm Anne Margrethe Jebsen Holm,  92258455
 Strømmvn. 691, 3075 Berger marjebho@online.no
Tjølling Ole B. Arvesen,  90954511
 Furustadvn. 129, 3232 Sandefjord ole.b.arvesen@online.no
Undrumsdal Olav Sæthre,  95026189
 Lofstadv. 97, 3178 Våle olav-saethre@hotmail.com 
Vivestad Helge Skjeggestad,  95208356
 Teien, 3175 Ramnes he-skje@online.no  
Våle Arne Erichsen,  91 61 21 27
 Sørbyvn. 304, 3178 Våle arne.erichsen@tryg.no
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Bygdefolkets Studieforbund Vestfold

Styret	har	fra	årsmøtet	i	mai	2011	bestått	av:	
Vidar P. Andresen (Vestfold Bondelag), leder
Else Marie Farnes (Vestfold Bygdekvinnelag), 
Arild Knutsen (Landbrukssamvirket, Tine),
Hans Martin Gran (Landbrukssamvirket, Nortura) 
Lars-Arne Høgetveit (Vestfold Landbruksrådgiving Viken)

Ansatte: Elisabeth Larsen, daglig leder (�0 %)

Gjennomføringen av felles Landbrukshelg med Tele-
mark i januar �0�� har vært det store løftet i året som 
har gått.  Kurshelga ble svært vellykket med god delta-
kelse og høy stemning.  I tillegg har vi arrangert flere 
plantevernkurs i samarbeid med Fylkesmannens Land-
bruksavdeling og Norsk Landbruksrådgiving Viken, � 
eierskiftekurs med Ole Christen Hallesby, Mariann An-
dersen og Jan Per Stokke som kurslærere, lastebilkran-
kurs, maskinførerkurs og truckførerkurs i samarbeid 
med AOF Telemark/Vestfold, samt flere HMS-kurs i 
samarbeid med lokale bondelag og Landbrukets HMS-
tjeneste.   I november sto vi som arrangør for et felles 
avløserkurs for Telemark, Buskerud og Vestfold.

BSF Vestfold vil takke våre kurslærere, samt Vestfold Bondelag, Norsk Landbruksrådgi-
ving, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Vestfold Fylkeskommune, Landbrukets 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.

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner

Fra landbrukshelga.
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Årsmøtet ble avholdt ��.april på Borgheim Ungdomsskole, Nøtterøy.  Styremedlemmer 
over flere år Oddbjørn Rød, Anne Berit Finden og Trond Clausen ble takket av. Etter års-
møtet består styret av:
Leder: Rolf Berg, Horten,   
 mobil 99����68
Nestleder: Heidi Engeset, Horten,   
 mobil 95�8�6��
 Kristen Skoli, Sandefjord   
 mobil 9����58�
 Øyvin Solheim, Sem  
 mobil 908�8666
 Leiv Thore Haugen, Våle  
 mobil 90976�6�
   
Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøtet ��. april ble det arrangert et åpent møte hvor vi hadde besøk 
av landskapsarkitekt Rainer Stange, som har erfaring med utvikling av både Slottsfjellet i 
Tønsberg og Ground Zero i New York! Han fokuserte på at god byplanlegging er godt jord-
vern, og mente at en utvikling av Tønsberg by som ”hovedstad” i Vestfold er veien å gå. Vi 
fikk også status i RPBA-prosessen v/ Rakel Skjerve og vi fikk høre Åsmund Bjertnæs, en 
av initiativtakerne og pådriverne i Bevar Grønne Nøtterøy, fortelle om deres arbeid, status 
og veien videre med utviklingen rundt Borgheim.

Det har vært arrangert � styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av representanter fra 
Jordvernforeningen i Telemark. Styret var også samlet på Holt Gård i januar, sammen med 
styret i Vestfold Bondelag, til et miniseminar med NRK profil Kim Holtan. Temaet var 
kommunikasjon rundt temaet jordvern. 

Jordvernforeningen har i løpet av året sendt inn høringsuttalelser til rullering av kommu-
neplanene på Nøtterøy, i Holmestrand og i Horten, til kommunedelplan for Store Bergan i 
Sandefjord og til områdeplan for Revetal Syd i Re. Vi har avgitt uttalelse til planprogram 
for delplan � og 5 og til regional plan for styrket kollektivtransport, samt til underveisdo-
kumenter i prosessen med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA). 
Vi bidro også med en uttalelse under Bondelagets Budstikkestafett i april. I sommer ble 
Jordvernforeningen i Vestfold utfordret og tok utfordringen med å skrive en jordvernartik-
kel i tidsskriftet Sosialistisk Fremtid.

Arbeidet med RPBA har også medført deltakelse på noen møter i regi av Vestfold Fylkes-
kommune. Leder har dessuten vært på møte i Agder for mulig oppstart av en jordvernfore-
ningen og deltatt på oppstartsmøte i Jordvernforeningen i Telemark. 

Nettsiden www.jordvern.no forsøker vi å holde mest mulig oppdatert. 

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

Styret	i	Vestfold	BU	har	i	perioden	2011/12	bestått	av:

Leder: Jørgen Hvitstein 
Organisatorisk nestleder: Tarjei Skjørdal 
Bygdepolitisk nestleder: Anne-Helene Sommerstad 
Lagsutviklingsleder: Ingrid Andvik
Økonomi leder: Marius Hundstuen Bøhle
Kulturleder: Joachim Røed Hansen
Tevlingsleder: Carl-Henrik Gjelstad
Infoleder: Silje Røysgård Pettersen
Styremedlem: Dan Enerhaugen
Bondelagets representant: Bjørge Madsen
Bygdekvinnelagets representant: Reidun Green

Pr ��. desember �0�� hadde Vestfold Bygdeungdomslag ��8 medlemmer. Tilsvarende tall 
for de siste årene er 57 (�00�), 50 (�005), 7� (�006), �5� (�007), ��8 (�008), 89 (�009), 
��8 (�0�0)

Medlemmene fordeler seg følgende over lokallagene Stokke og Andebu ��9 (��6 i fjor), 
Re 88 (8�), Botne/Hillestad �05 (7�), Sande �� (��) og Hedrum � (�)

Styret i Vestfold BU har hatt syv styremøter og to styrehelg-samlinger i løpet av styre-
året. 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. Jørgen Hvitstein har 
vært VBUs representant i Vestfold bondelag, mens Carl-Henrik Gjelstad  har vært VBUs 
representant i Vestfold Bygdekvinnelag. Ingrid Andvik, Carl-Henrik Gjelstad og Jørgen 
Hvitstein stilte for VBU under bondelagets årsmøte �0��.

Vestfold BU får klubba som årets fylkeslag.
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Som leder i VBU, sitter Jørgen Hvitstein i NBUs representantskap. Representantskapet 
hadde i �0��/�� to møter. Leder Jørgen Hvitstein stilte på begge og hadde med seg organi-
satorisk nestleder Tarjei Skjørdal og bygdepolitisk nestleder Anne-Helene Sommerstad. 

Årsmøtet i NBU foregikk �0. og ��. juli �0�� i forbindelse med NBUs landsstevne ”Sann 
i mydla tædne” på Nærland i Hå kommune i Rogaland. VBU var representert med Jørgen 
Hvitstein, Marius Hundstuen Bøhle og Carl-Henrik Gjelstad. Som observatører stilte Anne 
Helene Sommerstad. Lokallagsrepresentanter var Jostein Jacobsen, observatør Knut Halv-
ard Brunvatne og Inger Martha Skjelland (alle fra Vestre Skjee), Ingrid Andvik, observa-
tører Elise Røisgård Kirkevold og Karianne Lunde (alle fra Re), Alf Solberg, observatør 
Cristell Haugerud, Gjert Meland og Marthe Røed Hansen (alle fra Botne og Hillestad) og 
Tarjei Skjørdal (Sande).

VBU var meget aktive under årsmøtet, og mange tok turen opp til talerstolen. Et høyde-
punkt var da VBU ble kåret til Årets fylkeslag og fikk overrekt ”klubba”.

Jørgen Hvitstein 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.

Dette har vært et meget aktivt år for Vestfold Bygdeungdomslag. Det har vært aktiveteter 
nesten hver eneste måned og god stemning. Primærmålet dette året var å holde seg på 
nogenlunde samme medlemstall. Resultatet ble fortsatt medlemsvekst! Vestfold Bygde-
ungdomslags fylkesstyre er stolte av året som har godt og er ydmyke mot den innsatsen og 
aktiviteten som lokallagene står for. Det er de som former VBU.

VBU-nytt, fylkeslagets medlemsavis, kom ut med fire utgaver i 2011. Opplaget har vært på 
�50 stk. Side antallet 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 har vært mer frampå i media enn på lenge dette året. I forbindelse med Stihl 
cuppen i Drammen ��. mai hadde vi konkurranse mellom to stortingsrepresentanter som 
gjorde at aviser og NRK kom for å vise folket hva bygdeungdomslagene i Buskerud og 
Vestfold er gode for!

Vestfold har vært flere ganger på nettsidene til NBU, på grunn av arrangementer og flinke 
tevlere! Lokallagene har vært flere ganger i lokalaviser og i fylkesaviser. 
Medlemmer i VBU ble under Stihl-cupen på landstevnet intervjuet av NRK Rogaland. Et 
knallinnslag hvor vi kynisk stjal TV tid fra vertsfylket. Hipp Hurra! Sommerstevnet fikk 
også en helsides reportasje i Tønsbergs blad.
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Vestfold 4H
 
I �H Vestfold har vi i dag �6 klubber og 880 betalende medlemmer. �H-
kontoret har i �0�� bestått av Cicilie Skjennum og Kristian Flåtnes som 
delte konsulent stillingen fram juli. Irene Pande ble ansatt som konsulent 
i september.  Instruktør har vært Elise Andersbakken Lunde og prosjektle-
der i Sunn matglede Renate Bjørnsen Lindhovd. 

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

VIGGAs representant har vært Vebjørn Steinsholt og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Ellen Finne. 

Ordfører i Årsmøte har vært Liv Bekkeseth fra DNB. 

�0�� har vært et aktivt år i �H Vestfold, med blant annet opplæringskurs for styremedlem-
mer, storkurs på Melsom skole, hvor også medlemmer fra Buskerud deltok, fylkesårsmøte, 
den årlige nattvolleyball turneringen og skogdag på �H-hytta i Storås. Sommeren er leirtid 
med aspirantleir på Melsom og fylkesleir i Lunde i Telemark i juni.  I juli reiste 7� �H-ere 
og ledere til Danmark på Nordisk �H-leir. Representanter for komiteen for Nordisk leir 
�0�� var også i Danmark for å se og lære. I �0�� er det Vestfold sin tur til å være vertskap 
for �H ungdom fra hele norden. 
Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 
�5 �Here mottok �H plaketten på Gjennestad videregående skole. 

�0�� var �H Norge 75 år og valgte å markere dette med jubileumsaksjonen Hand of Hope. 
Målet var å gi en gave i stedet for å få gaver, og gaven var rent vann til Sierra Leone. �H 
bygger brønner og pr. ��.��.�� er �7 av �� vannbrønner allerede ferdigstilte. Jubileumså-
rets motto har vært ”Forandre for Andre”.

�H-Hytta i Storås blir mye brukt både av �H-klubbene i fylket og �Hs samarbeidspartnere. 
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 �H-Seter kan se tilbake på en aktiv sesong trass i mye nedbør. Det er mange 
�H-ere som velger å gjennomføre �H-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 dugnadsinn-
satsen som legges ned på setra. Etter år med dårlig økonomi, ser det i år ut til at det peker i 
positiv retning.  Det må fortsatt jobbes målbevist for å bedre økonomien, men vi kan satse 
på en ny sesong i �0�� med både seterkurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra kommer 
til å være en viktig turistattraksjon og kurssted for �H også i årene som kommer. 
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Prosjektet Sunn matglede som var et samarbeidsprosjekt med Vestfold bygdekvinnelag ble 
avsluttet i juni. Prosjektet har jobbet for å bedre matvaner og øke kunnskapen om sunn mat 
og mattradisjoner blant barn og unge i SFO og �H klubber rundt i fylket vårt. 

Alle konsulenter i �H har �0 % av sine arbeidsoppgaver på sentralt plan – konsulenten i 
Vestfold har sittet i organisasjonsgruppa og ledergruppa i �H Norge fram til sommeren 
�0��. Høsten �0�� ble gruppene oppløst da �H Norge vedtok en organisasjonsendring 
hvor fylkene skal deles inn i regioner. Vestfold er i region med Vest-Agder, Aust-Agder 
og Telemark. 

Norsk landbruksrådgiving Viken
           
Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken) ble stiftet �0. mars �0��. Rådgivingsenhe-
ten er en fusjon mellom Vestfold Forsøksring (VF), GA-FA Vestfold (Gartnerinæringens 
fagsenter og forsøksring i Vestfold), Lier og omegn Forsøksring (LOFO) og Frukt og Bær-
rådgivningen Øst (FBØ). 

Vårt formål er å drive opplysning, rådgiving og utvikling innenfor de landbruksrelaterte 
fagfelt som medlemmene etterspør. Gjennom �0�� har vi gjennomført feltforsøk og pro-
sjekter innen alle de kulturer vi jobber innenfor; korn, frø, proteinvekster, grovfôr, potet, 
grønnsaker på friland, frukt og bær samt blomster i veksthus. NLR Viken har utstrakt 
prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner, 
rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen landbruket. Foruten stor råd-
givingsaktivitet 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 arrangeres Gartnerdagene, et samar-
beid med Gjennestad Gartnerskole, og er en utstilling av teknisk utstyr og driftsmidler for 
hagebruksnæringen.

I løpet av �0�� har NLR Viken gitt ut 5 medlemsskriv i tillegg til en rekke nyhetsbulletin-
ger innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde pr. ��.��.�� 68� ordinære medlemmer, �5 støttemedlemmer og �0 kår-
medlemmer.  

Styret	i	NLR	Viken	har	i	2011	bestått	av:
 Ole R. Tala Styreleder (fra tidl. VF)
 Ernst A. Skalleberg Nestleder (fra tidl. GA-FA)
 Arne Kristoffer Enger Styremedlem (fra tidl. LOFO)
 Bjørn Ekeberg Styremedlem (fra tidl. FBØ)
 Marianne Strøm Styremedlem (ansattes repr.)
 Ellen A. Dieset Møtende varamedlem (fra tidl. VF)
 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. Auli Rådgiver grønnsaker friland
 Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
 Marianne Strøm Rådgiver veksthus
 Eli Ronglan Rådgiver veksthus
 Anders Sand Rådgiver veksthus (innleid)
 Sigrid Mogan Rådgiver bær
 Dan H. Christensen Rådgiver bær
 Gaute Myren  Rådgiver frukt
 Andrew Leese Forsøkstekniker (sluttet ��.��.��)

Det er ansatt ny forsøkstekniker, Hans Håkon Helmen, som begynner i stillingen ved Foss 
gård, Lier, �. april �0��. NLR Viken har kontorsted på Grønt Fagsenter, Gjennestad og 
Foss gård, Lier. 

Norsk landbruksrådgivning Østafjells

NLR Østafjells er en rådgivingsenhet fra som ble dannet i �009 ved en sammenslutning 
av fem forsøksringer: Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Fabio Forsøksring, 
Buskerud Forsøksring og Forsøksringen Telemark.  Det geografiske arbeidsområdet til råd-
givingsenheten er Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus vest for Oslo.  Organisasjo-
nen har �0 ansatte fordelt på ni ulike kontorsteder; Åmot i Vinje, Tinn, Gvarv og Skien i 
Telemark, Åmot i Modum, 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 rådgiv-
ningstilbudet, med korn, grovfôr, frukt og bær som de fagområdene der det er størst aktivi-
tet.  Det er noe aktivitet også på grønnsaker, engfrø og potet.  Både økologisk og konven-
sjonell produksjon dekkes opp innenfor alle de nevnte produksjonene, med spesielt gode 
ressurser på økologisk korn og grønnsaker.  Det drives et utstrakt utviklingsarbeid innenfor 
ulike deler av planteproduksjonen gjennom et variert og omfattende utvalg av prosjekter.

I tillegg til den tradisjonelle virksomheten til forsøksringene innenfor planteproduksjon, har 
NLR Østafjells rådgivings- og prosjektaktivitet på en rekke andre fagområder, som gårds-
basert reiseliv, innlandsfiske, vilt- og naturforvaltning, kulturlandskapspleie og bygde- og 
næringsutvikling.  I �0�0 startet vi opp med tilbud om bygningsteknisk og økonomisk råd-
giving, og dette området har vært videreutviklet i �0��.  En god del av dette tilbudet blir 
gitt med basis i Vestfold (ved Kjell Tangen og Arne Nøkland), men er tilgjengelig i hele 
regionen og uavhengig av medlemskap.  
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Styret i NLR Østafjells består i �0�� av Hans Ellef Wettre (leder, fra Asker), Dag Lislien 
(nestleder, fra Rollag), Audun Flåtten (fra Re), Anne Berte Lerberg (fra Hønefoss), Ivar 
Gulseth (fra Skien), Nils Olav Bjerva (fra Nome) og Olav Traaen (ansattes representant).

Kontoret i Vestfold er samlokalisert med de øvrige rådgivingsenhetene i Grønt Fagsenter, i �. 
etasje i samme bygget som Vestfold Bondelag, og var i 2010 bemannet med fire rådgivere; 
- Silja Valand, med økologisk korndyrking som arbeidsområde
- Thomas Holz, med økologisk grønnsaksdyrking som arbeidsområde
- Kjell Tangen, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

Dersom man ønsker mer informasjon, anbefales www.nlro.no som et godt utgangspunkt.  
Der finnes nødvendig kontaktinformasjon til alle ansatte, en del fagstoff og oppdatert over-
sikt over arrangementer m.m.

Vestfold landbrukstjenester BA

Dette året har vi hatt � landbruksvikarer, Magnus Heian og Ragnar Viken, som stort sett 
er ute på oppdrag. De er en god del mer ute på ferie/fritidsavløsing enn sykdomsavløsing, 
som i og for seg burde være bra. Men når en ser på all sykdomsavløsing i fylket under ett, 
utgjør landbruksvikarvirksomheten bare en liten andel. Vi har mulighet til å ha 5 land-
bruksvikarer til å dekke hele vestfold, men har ikke oppdrag til mer enn � ansatte pr.d.d. 
Landbruksvikarene er hele tiden i beredskap og i �0�� hjalp de bl.a. til på to gårder med 
dødsulykker.

Ellers lønner vi arbeidskraft for bønder, og mange velger å overføre sitt tilskudd til ferie/
fritid til oss slik at vi lønner det ut direkte. Vi lønner også for noen mindre bedrifter. Vi er 
ikke ferdig med resultatet for �0�� enda, men omsetningen ligger rundt �� mill. som er en 
liten økning fra i fjor. I  �0�0 hadde vi et overskudd på 70 000 kr. Det kan se ut til at det 
blir noe lignende i år. Det er svake resultater og laget burde ha en mer robust økonomi. Vi 
har sendt ut ��0 lønns- og trekkoppgaver for �0��, som er en liten nedgang fra i fjor. Antall 
aktive medlemmer ligger rundt ��0.

Avløserkurset for vår region ble i år arrangert i Vestfold. Det gikk over � dager og det var 
�� deltakere som ble faglig oppdatert med gårdsbesøk, bedriftsbesøk og foredrag.

Styret	i	2011	har	bestått	av:
Harald Lie, Våle leder
Tor Anton Stensholt, Steinsholt nestleder
Lene Haslestad, Stokke styremedlem
Gro Anita Rød, Andebu styremedlem
Magnus Heian, Kodal ansattes representant
Øyvind Bjune, Re fast vararepresentant

Styret har i �0�� hatt 6 styremøter, og alle var på Norske Landbrukstjenesters årlige høst-
samling på Gardermoen som både er en faglig og sosial begivenhet.
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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 yrkes-
lidelser. Som medlem i Landbrukets HMS-tjeneste får du tilbud 
om bedriftshelsetjeneste, personlig 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 landbruksfor-
sikringspremien og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. Medlemstilslutningen er økende i 
Vestfold. Målet for neste år på landsbasis er �� 000 medlemmer. 

Fylkesgruppa	i	Vestfold	har	bestått	av:
Leder: Per Asbjørn Andvik, VB
 Vidar Andresen, VB
 Grim Melø, BSL
 Ragnhild Sannes, Bedriftshelsen
 Henning Hegdahl, Bedriftshelsen
 Aslaug Øverland, HMS-rådgiver
 Per Obrestad, Lhms

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

Det har vær avholdt to møter i regiongruppa sist år. Saker som var oppe til behandling var: 
Helsekontroller, gårdsbesøk, fagmøter, kurs, sikkerhetsdager og medlemsverving.  

Tema for gårdsbesøk er brannforebygging på egen gård. Hvert år rammes landbruket av 
tragiske branner. Både menneskeliv og dyreliv er i fare når ”den røde hane” galer. Som 
gårdbruker er man sin egen brannleder hvis det begynner å brenne på din gård. Ved fore-
byggende tiltak og tilgang på brannslokkingsutstyr, kan brannkatastrofer unngås. 

Det er gjennomført totalt 5 sikkerhetsdager på Melsom og Gjennestad vgs. Det er et tilbud 
til vgs skoler med naturbrukslinjer og finansieres av Landbrukets Brannvernkomite. 

Det er gjennomført 9 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 � med lærer:  Motivasjon, holdninger og HMS.
- Del �:  6 timer med E-læring.
- Del � med lærer:  Gårdsvandring i gruppe.

Målet er kurset er å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på 
myndighetenes og KSLs krav. Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk landbruk.

Vi gir overskudd og trygghet!!
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Hva bør jeg forsikre?
er jeg godt nok dekket?
Hva skal jeg velge av egenandel?
trenger jeg gjeldsforsikring?

Få svar på alle spørsmål du har om forsikring

Gjensidige har samarbeidet med Norges Bondelag i over 50 år. 
Hele 7 av 10 bønder er forsikret hos Gjensidige! Vi hjelper deg med å finne 
løsninger som passer dine behov. 

Ta kontakt med Gjensidige på 03100, eller snakk med din forsikringsrådgiver.
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Gjennom medlemskapet i Bondelaget får du betydelige fordeler – samtidig som du blir medeier i Gjensidige.


