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Enten du er storfeprodusent med 2 års produksjons-
syklus eller kyllingprodusent med 30 dagers opp-
foringstid, 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 .  

- langsiktighet, 
sikkerhet og 
best økonomi
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I vår del av verden tar vi kanskje maten for gitt. Den bare er jo der. Butikkhyl-
lene er alltid fulle, og i forhold til den norske kjøpekraften: Til en lav pris.  Vi 
sier ofte ved mange anledninger at vi framover skal produsere mer mat til en 
økende befolkning. Men vet vi egentlig hva det innebærer? Tenker vi gjennom hvor livsnødven-
dig og avgjørende det er at vi lykkes og hva som skal til for å lykkes?

Det siste året har arbeidet med ny St.melding om Mat og Landbruk stått svært sentralt i bondela-
gets arbeid. Meldinga skal etter planen legges fram før sommeren, og innspill og politisk dialog er 
nå øverst på dagsorden. På et stormøte i Larvik i slutten av januar møtte bønder fulltallig opp for 
å høre på, og delta i debatten med sentrale stortingspolitikere.

Verdensbildet har endret seg mye siden dagens landbruksmelding ble vedtatt i Stortinget i �999 og 
det er i større grad et internasjonalt fokus nå på landbrukets rolle for matsikkerhet.
FNs matorganisasjon (FAO) anslår at verdens matproduksjon må økes med 70 % innen �050 for 
å holde tritt med befolkningsveksten.

I Norge antar en at vi er ca.1 mill flere i 2030. Disse ”nye” innbyggerne trenger flere boliger og 
arbeidsplasser. De trenger veier å kjøre på og butikker å handle i, samt rekreasjons- og fritidsakti-
viteter. Og ikke minst; De trenger mat. MYE mat!  

Maten kommer som kjent ikke ut av et hull i veggen. En del forutsetninger må være på plass. Tu-
senvis av norske bønder og ansatte i matindustrien jobber hver eneste dag for at vi alle kan kjøpe 
den maten vi har lyst på. Slik sett er matproduksjon en gedigen samfunnsoppgave. Det bekreftes 
av årlige undersøkelser hvor 8 av �0 vil opprettholde jordbruket på dagens nivå.

Men samtidig som vi blir flere, blir ressursgrunnlaget vårt mindre. Det er en særdeles dårlig kom-
binasjon. Det blir helt avgjørende at vi får et helt annet fokus på landbrukets næringsarealer – Vi 
må ikke bare verne og dyrke mat på den matjorda vi har, vi må i tillegg bryte opp nye arealer til 
matproduksjon.

For å øke matproduksjonen i tråd med befolkningsveksten snakker vi faktisk om økte arealer i 
Norge tilsvarende Vestfolds totale dyrka areal – innen �0�0! 

Landbruket er en verdifull, vesentlig og viktig næring i Vestfold. Med vårt klimatiske og produk-
sjonsmesige fortrinn… ja, så er den det! 

For å lykkes med å brødfø en sterkt økende befolkning, så blir vi alle viktige brikker i verdens 
”viktigste” yrke.

Den nye meldinga må derfor ha klare ambisjoner som gir Matsikkerhet for befolkningen og op-
timisme for bonden.

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:   Elin L. Røed, Korsgårdsv. ��, �080 Holmestrand
 �� 05 �6 �� privat 
       9� 8� 8� �� mobil
 elinroed@h-nett.no

Styremedl:  Harald Lie, 
 Tufte gård, Sørbyv. 898, ��78 Våle
 909 �9 �77 mobil
 tufte.gaard@gmail.com
 
 
 
 Thorleif Müller, 
 Sannev. 8, ���0 Nøtterøy 
 �� �8 7� �6 privat
 90 56 75 �� mobil
 thormu@online.no 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Cathrine Stavnum, 
 Kleppanv. ���, ��60 Stokke 
 �� �� 7� �0 privat
 �� �6 7� 8� mobil
 cathrine.stavnum@gmail.com 

�. vara: Hans Kristian Hegg, 
 Bispeveien ��75, ��78 Våle 
 90 78 �5 �7 mobil
 hegg@hotmail.no 

VBK-rep.: Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten 
 �7 6� �0 6� mobil
 jon.aasg@online.no 

VBU-rep.:   Ingrid Andvik, 
 Ramnesveien 8�7, ��75 Ramnes 
 9� �� �6 �8 mobil
 ingrid-9�-@hotmail.com    
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Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2010/2011
 Thorleif Müller, Nøtterøy
 Bjørn Erik Gran, Andebu
 Thrine Rastad, Sandefjord
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i Norges Bondelag 
 Thorleif Müller, Nøtterøy
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Tjenesteutvalg
Leder:  Ranveig Grorud, Sem, leder
   Arve Børresen, Sandar
   Sigmund Foldvik, Larvik
   Preben Fossaas, Re
   Svein Aarholt, Stokke
   Lisbeth Haugan, FMLA konsultativ
Sekretær: Kåre Larsen 
  
Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder:   Thorleif Müller, Nøtterøy
   Fredrik Bakke, Brunlanes
   Egil Solheim, Sem
   Gudmund Gran, Sande
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   Leif Thore Bjertnæs, Nøtterøy
   Harald Inge Sand, Strømm
   Olav Brattaas, Slagen
   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 for korn etc.:
Leder:  Hans Kristian Hegg, Tjøllling
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Olav Jarle Røsholt, Lardal
   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 for husdyr:
Leder:  Elin Røed, Holmestrand
   Dagfinn Henriksen, Horten
   Heidi Myhre, Våle (økologisk) Nortura
   Lars Bjarne Linneflaatten, Borre
   Anne Andvik, Re
   Hans Martin Gran, Sande
   Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling
   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
   Alf Akerholt, Hof
   Marit Sibbern, Re 
   Ola Arne Hotvedt, Tønsberg
Sekretær: Amund Kind

Styret i Vestfold forsøksring:
 Hans Kristian Hegg, Våle – vara: Hans Edvard Torp, Våle

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
 Cathrine Stavnum, Stokke – vara: Vibeke Kvalevåg, Hedrum

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Thorleif Müller – vara : Harald Lie, Våle

Arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef sekretær

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

Norges Bondelag s representantskap:
 Hans Edvard Torp, Våle

Regiongruppen for landbrukets HMS-tjeneste:
 Elin Røed, Holmestrand
 Vidar P. Andresen, Sandefjord 

Representasjon i arbeidsgruppe for å utrede fjøssituasjonen ved 
Melsom vgs:
 Elin Røed, Holmestrand

Diverse:
 Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2010. 

 	 	 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 

Anveig E. Nybø sluttet som sekretær �. april �0�0. Elisabeth Larsen overtok samtidig som 
førstekonsulent.

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
 Kjartan Sjulstad Prosjekt Utmarksbasert næringsutvikling 
 Ivar Sørby  Biogassprosjekt

II. Fylkeskontoret
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Fylkeskontoret feiret 10 år på Grønt Fagsenter!

Kontoret er lokalisert til Grønt fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt fagsenter er: 
 GAFA
 Vestfold Forsøksring
 Viken Skog
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester
 Norsk Landbruksrådgivning Østafjells 
 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
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Kontoret har videre samarbeidsavtale om sekretariatsbistand / bruk av lo-
kaliteter for:
 Vestfold Bygdekvinnelag
 Vestfold Bygdeungdomslag
 Landbrukets Brevskole
 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 fakturage-
byr 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.
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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. Rekordhøye matvarepriser 
på verdensmarkedet minner oss om dyrka jordas verdi. Det er økende internasjonalt fokus 
på hvert land sitt ansvar for å produsere egen mat. 

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
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Også omdisponeringen til bygg og byggområder som kommunene i stor grad styrer, viser 
nedgang i forhold til slutten av 90-tallet. Det vedtatte halveringsmålet gjelder omdispone-
ring av dyrka jord unntatt til skog og annet jordbruksområde. Tabellen nedenfor viser at 
omdisponeringen det siste året er innenfor halveringsmålet, og det har det vært i � av de 
siste � årene. Vårt inntrykk er at kommunene er mer restriktive i forhold til omdisponering 
av dyrka jord enn tidligere.

 Omdisponert	dyrka	jord
	 (arealer	i	dekar)

Gjennomsnitt �99�-�00� 70� �00%
Gjennomsnitt �00� - �009 �75 67%
Siste år ��5 ��%

Fylkeskommunen i Vestfold er i gang med å lage en regional plan for bærekraftig areal-
politikk (RPBA). Fylkesmannen har fått ansvar for en verdiklassifisering av landbruksa-
realene som viser potensialet for matproduksjon, avvirkning, karbonbinding og biologisk 
energiproduksjon. Sammen med en verdiklassifisering av bl.a grøntstrukturverdier, vil 
dette være et grunnlag for regional arealplanlegging. 

Selv om arbeidet ikke er avsluttet, vil vi si litt om arbeidet så langt. Vi ønsker at klassi-
fiseringen skal være faktabasert på objektive grunnlagsdata med åpenhet rundt kriteriene 
som er valgt. Skog og landskaps detaljerte jordsmonnsdata og bonitetskart er grunnlag for 
GIS-analysene.
 - Jordbruksproduksjon: tre klasser A, B, C der A har størst potensial
 - Skogbruksproduksjon: tre klasser A, B, C der A har størst potensial
 - Dyrkbar jord er et overlappende tema på kartet (skravur)

Jordbruksarealene i Vestfold har stor nasjonal verdi fordi de er skikket til korndyrking, po-
teter, grønnsaker og andre varmekrevende vekster. Klasse A for jordbruksproduksjon kan 
derfor bare oppnås hvis arealet er godt eller svært godt egnet til en av disse produksjonene. 
Men selv om kriteriet for klasse A er strengt, så er likevel 70 % av det fulldyrka arealet 
klassifisert i denne klassen. Hvis vi setter inn et minstekrav til skiftestørrelse på 20 dekar, 
vil likevel 67 % av arealet komme i klasse A. Det er imidlertid viktig at verdiklassekartet 
forstås og brukes riktig. Klasse B og klasse C er ikke mindreverdige arealer som enkelt 
kan omdisponeres.

Næringsutvikling
Fylkesmannens og Innovasjon Norges arbeid er forankret i Regional plan for landbruks-
relatert næringsutvikling (RS). Planen er utarbeidet i samarbeid med næringsorganisasjo-
nene, fylkeskommunen og kommunene. Etter at ny landbruksmelding er framlagt for Stor-
tinget i �0�� vil RS bli revidert. 

Strukturendringene i landbruket fortsetter. Figuren nedenfor viser nesten halvering i antall 
foretak de siste ti årene i flere produksjoner samtidig som produksjonsvolumet holder seg 
godt oppe og til dels øker. Unntaket er antall mjølkekuer.
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Kilde: Staten landbruksforvaltning – søknad om produksjonstilskudd

Vestfold er Foregangsfylke for økologisk grønnsakproduksjon fra �0�0. Målet er å øke 
den økologiske grønnsakproduksjonen, og få avsetning til akseptabel pris i markedet. Pro-
sjektet har i �0�0 jobbet med offentlige innkjøp og ny rammeavtale for næringsmidler fra 
�0��, for å få økt fokus på økologisk mat i offentlige innkjøp. Vi har etter storhushold-
ningskunders ønske satt i gang produksjon av ferdig kutta økologiske grønnsaker i �0�0 
og fått samarbeidet inn i en helkjedeavtale. I samarbeid med Oikos har Foregangsfylket 
gjennomført demo i �0 dagligvarebutikker i Vestfold. Innsatsen mot markedet vil forster-
kes ytterligere i �0��.

Vestfold har utmerket seg med store omdisponering av arealer til økologisk jordbruk de 
siste årene. Resultat av det ser vi i �0��� dekar økologisk drevet areal i �0�0. Det er 5 % 
av totalarealet, altså et kraftig hopp fra året før da �,9 % av arealet ble drevet økologisk. 
Imidlertid er det lagt om et mindre areal det siste året. Det har vært en kraftig økning i an-
tall økologiske mjølkekuer det siste året og � nye besetninger. Nå er �0 % av mjølkekuene 
i fylket økologiske.

I �0�0 har Fylkesmannen innvilget �0 saker for BU-tilskudd (utrednings- og tilretteleg-
gings-midler); totalt kostnad for sakene var ca �5,9 mill. kr. Totalt søknadsbeløp for disse 
sakene var ca 2,3 mill. Totalt innvilget tilskudd var 2,25 mill. Vestfold bondelag fikk i 2010 
en tilleggsbevilgning på kr 50 000,- til prosjektet “Industriell biogassproduksjon”.  Alle 
prosjektene som har fått tilskudd, er i tråd med tiltakene i Regional strategi for landbruks-
relatert næringsutvikling (RS).

Avlingene var langt bedre enn året før og det blir utbetalt erstatning for klimabetinget 
avlingssvikt i svært få saker. Det er dessverre mange som sliter økonomisk på grunn av 
stor gjeldsbelastning; særlig i husdyrproduksjoner. Flere uttrykker bekymring for rekrut-
teringen til landbruket.
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Miljø og kulturlandskap
Nå skal tiltakene settes i gang for de utvalgte vassdragene som er med i første gruppe i EUs 
vannrammedirektiv. For Vestfold gjelder det Lågen med sidevassdrag. Et nytt forurens-
ningsregnskap viser imidlertid at jordbruket står for mer forurensning og større andel av 
forurensningen enn i tiltaksanalysen og tiltaksplanene som er vedtatt. Årsaken er først og 
fremst at det viser seg at avrenningsjorda har et høyere fosforinnhold enn det som er brukt 
i tidligere beregninger. Tiltaksplanene må derfor revideres. Vi vil understreke hvor viktig 
det er at bøndene og lokale bondelag involverer seg i dette arbeidet.

Det nye forurensningsregnskapet vil være grunnlag for tiltaksanalyser og tiltaksplaner som 
skal lages for resten av vassdragene i fylket. Samlet viser det seg at jordbrukssektoren står 
for 56 % av fosforavrenningen, så jordbruket vil få et stort fokus. Det er derfor svært viktig 
å involvere seg og påvirke tiltaksplanene slik at vi oppnår en optimalisering av tiltakene i 
forhold til produksjon og bondens økonomi.

Det blir utdelt ca �6,6 millioner kroner i tilskudd for tiltak i Regionalt miljøprogram, om-
trent det samme som de siste årene. 86 % av tilskuddet brukes til forurensningstiltak og 
resten til kulturlandskapstiltak. Det er en liten økning av andelen til kulturlandskapstiltak. 

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er pekt ut som et nasjonal utvalgt kulturlandskap. 
Rydding og beiting er godt i gang. I �0�0 ble det foretatt en kartlegging av beiteressursene 
på de enkelte øyene for å sikre riktig beitetrykk i forhold til skjøtsel av kulturlandskapet 
og dyrevelferd. Vi ønsker at bøndene selv skal være kulturlandskapsentreprenører fordi vi 
tror det gir best resultater av de innvilgede midlene.
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Skogbruk
Aktiviteten i Vestfoldskogbruket har vært høy, spesielt mot slutten av �0�0. 
Volumet på innmålt tømmer nærmet seg rekordårene �007 og �008 med �60 000 m� inn-
målt virke. I tillegg til oppgang i tømmerprisene og etter hvert god avseting på både skur- 
og massevirke, har vedmarkedet vært meget godt. Det har vært mangel på vedtømmer i 
hele regionen, etterspørselen etter ved øker, men underskuddet på tømmer bremser ved-
omsetningen. Etter at Viken Skog åpnet for å kjøre flis fra hele Vestfold til sine terminaler 
og forbrenningsanlegg, har flishogsten tatt seg noe opp, men fortsatt er avsetning til store 
varmeanlegg et hinder for å løse ut flishogst og krattrydding i Vestfold. 

Investering i ny skog er fortsatt noe lavt i forhold til behovet for ungskogpleie, men plante-
aktiviteten har vært meget god. Arealene som er mekanisk ryddet og avstandsregulert har 
ikke hatt forventet økning, men det har vært en klar økning i arealer som sprøytes – først 
og fremst før planting, men også noe mer etter planting. Plantetallet har hatt en positiv 
økning med ca 5 % fra �009. Naturlig frøspredning av gran, og ønsket om en relativt høy 
lauvandel i feltene, reduserer behovet for å plante tett, men det er en tilfredsstillende opp-
følging av hogstflatene.

Vestfoldskogbruket er fortsatt preget av aktivitet og optimisme. Selv om det er en økning 
i andel skogeiere som bor og arbeider andre steder, er det mange engasjerte skogeiere som 
selv driver skogen, eller gjør bruk av skogeierandelslagets driftsapparat.

Leasing

Landbrukslån

Sparekonto Fondssparing

Nettbank/brukskonto

Pensjonssparing

Gårdskreditt

Driftskreditt

Vi har alle banktjenestene du har bruk for 
både til gårdsdriften og privat. Vi er Norges 
Bondelags samarbeidspartner på banktjenester 
og har i snart 100 år jobbet for gode produkter 
og betingelser for landbruket. Det har gitt oss 
kunnskap som bidrar til økonomisk trygghet og 
en enklere hverdag for deg.

Sjekk dine muligheter på Landkredittbank.no
eller ring 815 52 245.

Verktøyene du 
trenger på kort 
og lang sikt

Enkel å bruke. Lett å snakke med.
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Dyr	 31.07.2009	 31.07.2010
	 Antall	foretak	 Antall	dyr	 Antall	foretak	 Antall	dyr

Melkekuer 88 �5�9 8� �5�6
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. ��6 �59� ��9 �670
Avlspurker 8� ��5� 7� ���5
Slaktegriser på telledato ��9 �8�0� ��0 �9��8
Søyer ett år og eldre ��� �6�8 ��5 �6�5
Verpehøner 5� �5�79� �8 ��6677
Slaktekyllinger på telledato �0 �90�0� �5 7�0��0

Arealfordeling	 31.07.2009	 31.07.2010
	 Antall	foretak	 Dekar/dyr	 Antall	foretak	 Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 6�9 67�86 6�� 70068
Øvrige forvekster  ���69  ��997
Poteter �68 �6876 �57 �56�5
Vårhvete 759 �0�879 699 �0�790
Høsthvete ��� ���9� ��� ����6
Rug og rughvete �89 �597� ��5 ���66
Bygg 57� 5�8�6 59� 56��6
Havre 6�� 5��0� 565 �9798
Oljevekster 98 807� �06 98�6
Erter og bønner til konserves �6 ��05 6� �6�9
Engfrø og annet frø til modning �78 �9��7 ��� �7�07
Erter, bønner, andre belgv. til modning   6� �6�9
Frukt  �5�5  ��8�
Bær  �006  �976
Grønnsaker på friland ��� ��7�9 ��� ����6
Totalt areal  ���08�  �09�66
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  �66  �7�
Antall søkere AK-tilskudd �5�5  �5�� 

Okologisk	produksjon	(også	inkludert	i	tallene	ovenfor)    
Økologisk korn til modning �� ���� �8 �666
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca �5 ��0� Ca �� 90�
Økologisk innmarksbeite �6 9�8 �0 �00�
Økologisk grønngjødsling �� �85 �� ���
Annet økologisk drevet areal (gras) 6� 96�� 70 �����
Totalt økologisk areal  �6070  �0���
Andel økologisk areal av totalareal  �,9 %  5 %
Økologiske melkekyr �� ��� �6 50�
Økologiske ammekyr �5 ��7 �6 ��8
Økologiske avlsgriser � ��� � ���

*) Foreløpige tall for 2010
Ytterligere informasjon kan hentes på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) hjemmeside http://www.slf.dep.no

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

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks �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:  Kanalgata �0, ��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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Årsmøtet ble avholdt �8.mars �0�0 på Gjennestad Gartnerskole. Leder Hans Edvard Torp 
ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Hroar Kværne velkommen. Leder ga så 
ordet til møteleder Per Asbjørn Andvik.

EMIl-prisen 2010
Vinner �0�0 ble Foldvik familiepark v/ 
Sigmund Foldvik. Foldvik har klart å byg-
ge opp en bedrift som i løpet av sommeru-
kene har passert �5 000 besøkende:
• Som lar besøkende få hilse på masse 

forskjellige dyr, ta en tur med toget el-
ler traktoren eller simpelthen slappe av 
i nydelige omgivelser

• Som sysselsetter drøyt �5 personer 
hver sesong, mest ungdom i alderen �6 
til �0 år.

• Som serverer egen hjemmelaget jord-
bærjuice helt fri for sukker og konser-
veringsmiddel

• Som samler barnefamilier, skoler, bar-
nehager og institusjoner fra hele Viken-området

leders tale
Leder Hans Edvard Torp innledet talen med en liten tilstandsrapport, om trøkket ute i 
landbruket og aksjonsviljen i forkant av jordbruksoppgjøret. Han tok et skikkelig oppgjør 
med omfordeling og bondekannibalisme og pekte på flere konsekvenser av dette som fort 
vil kunne snu befolkningens positive innstilling til norsk landbruk.
 
Han var ikke sikker på at de 86 % av befolkningen og politikere som støtter dagens land-
bruk vil være like positive da. 

Landbruket trenger ikke omfordeling, men friske midler! Torp siterte Nationen på at “Man 
kommer ikke langt med sugerør i kornbøndenes lommebøker. Skal målet om et differensiert 
landbruk i hele landet ha troverdighet, må man sette slamsugeren dypt ned i statskassa.”

Han fokuserte videre på markedet og at vi må forsøke å produsere det markedet etterspør 
for å unngå import.

Torp minnet videre om at gjennomsnittsfamilien i dag kun bruker ca �� % av kronene sine 
til mat og at landbruksoverføringene ikke er mer enn �,� % av statsbudsjettet. For dette får 
landet så utrulig mye mer enn bare mat;  kulturlandskapet, spredt bosetting, arbeidsplasser 
i foredlingsindustrien, tilleggsnæringer mm.
 

IV. Årsmøtet 2010

EMIL-prisvinnerne: Fra v: Hanna Ma-
rie Foldvik, Sigmund Foldvik, Helene M. 
Foldvik og leder Hans Edvard Torp.
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Torp oppsummerte styrets viktigste krav i årets jordbruksforhandlinger og understreket at 
det fra landbrukets side er helt helt nødvendig med samhold og lojalitet, både i politikken 
og i butikken. Bondelaget er kanskje viktigere enn noen gang. Dette skjønner Vestfoldbon-
den, for oppslutningen om Bondelaget fører oss på landstoppen over aktive bønder som 
er medlemmer.

- Husk at mange misunner oss muligheten til å kommunisere via mat. Stolte, dyktige, 
blide bønder som har en Kjærlighet til norsk mat blir lagt merke til, avsluttet Hans Edvard 
Torp.

Aktuelle saker – 

Hva gjør vi ved jordbruksforhandlingene til året?
v/ 1. nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla.
Hundåla hilste til årsmøtet fra Norges Bondelag.  Hun tok for seg situasjonen foran årets 
jordbruksforhandlinger, Bondelagets prioriteringer og aksjonsberedskap. Både Brekk og 
Stoltenberg har stort fokus på moderasjon i år. Inntekten til den norske bonden er for lav til 
at vi kan godta dette. Hundåla gikk igjennom mulighetene for økte produksjonsinntekter, 
økte budsjettoverføringer, kostnadsreduserende tiltak og omfordeling, men konkluderte 
med at vi må ha friske midler fra statsbudsjettet for å nærme oss andre inntektsgrupper, og 
advarte som Torp mot bondekannibalisme.
 
Er jordbruk og næringsmiddelindustri som hånd i handske? 
v/ fylkeskoordinator i NNN Ann Kristin Kvaløysund og fabrikkdirektør 
per Berg i Nortura ås.
Vi er gode og produktive, men utfordringen er at vi har for mange fabrikker for å kunne 
drive effektivt. Driftskostnadene øker med lønnsveksten til de ansatte. Og dermed også 
prisen på produktene ut til kunden. Hvorfor vil ikke den norske forbruker, som i realiteten 
har god kjøpekraft, bruke mer penger på mat? 

Den tollfrie ostekvoten er under konstant vurdering. Vi må være flinkere til å få fram fakta 
og vi må inn på flere av de mindre populære arenaene for å spre informasjonen.

Storfekjøttkvoten var full � min over midnatt natt til �. januar. Vi må få til opprinnelses-
merking av bearbeidet kjøtt. Hvor blir kjøttet av?

Lammekjøtt finnes det ikke noe kvotetak på. Importen øker voldsomt. Mange som tror 
de spiser norsk pinnekjøtt på julaften, spiser i realiteten pinnekjøtt fra New Zeland. Det 
samme med fenalåret!

I stedet for å rope om mer lønn, bør vi kanskje fokusere mer på hva som skjer hvis vi stop-
per å produsere mat/ hvis det ikke lenger er produksjonsgrunnlag for oss.

Kjapt om forvaltningsreformen v/ fylkeskommunen, Svein Almdal
Bakgrunnen er at vi skal se flere politiske områder mer helhetlig på regionalt nivå. Fylkes-
kommunen skal være en regional utviklingsaktør. Det var særlig to ting som gjorde at de 
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så lyst på det å ta over landbrukssaker: Karl Otto Mauland, med sin erfaring fra fylkesman-
nens landbruksavdeling, var blitt ansatt og det faktum at Vestfold FK har kommet langt i 
partnerskapsarbeidet

Arbeidet med ny landbrukspolitisk stortingsmelding 
v/ 1. nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla
Hundåla orienterte om prosessen rundt ny stortingsmelding. Mange regionale møter avhol-
des og det kommer mange friske innspill. Viste spesielt til dialogmøtet i Drammen som var 
fullbooket, og at mange av deltakerne er bønder.
Hun orienterte om at det ville bli arrangert et høstmøte med oppsummering av innspil-
lene.
Hva skal vi med ny Landbruksmelding? Må synliggjøre hva som skal være vår landbruks-
politikk framover! Må styrke den norske modellen. Hvordan sikre en kunnskapsbasert 
landbruksnæring når det utdannes færre fagfolk og stadig færre bønder har agronomisk 
bakgrunn. Hundåla gikk i gjennom noen foreløpige målsettinger.

Vervepremie
Cathrine Stavnum fra styret i Vestfold Bondelag delte ut pris til beste lokallag i årets ver-
veaksjon. Prisen gikk i år til Andebu og Fon bondelag. Prisen bestod av diplom, blomster 
og en premie på kr �500 til hvert av laga.

Fra v: Anine H. Eliassen, leder Andebu Bondelag, styremedlem Cathrine Stavnum og 
Magnus Johnsen, Fon Bondelag.
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årsmelding og regnskap for 2009
Org.sjef Vidar P. Andresen gikk igjennom Vestfold Bondelags regnskap og revisors mel-
ding for �009. Årsmeldingen ble gjennomgått under leders årsmøtetale. 

Budsjett og arbeidsplan 2010
Org.sjef Vidar P. Andresen gikk gjennom arbeidsplan og budsjett.  Rammen for fylkesla-
gets arbeid er gitt av Norges Bondelags prinsipprogram, jordbruksforhandlingene og virk-
somhetsplan for Norges Bondelag. Styret ble gitt fullmakt til å vurdere ressursbruken samt 
vurdere lagets arbeidsform og aktivitetsnivå for resten av �0�0. 

Valg
Leder av valgnemnda Helge Bonden redegjorde for valgkomiteens arbeid og la fram valg-
komiteens innstilling.  Valget ble ledet av møtelederen.

Hans Edvard Torp, Våle ble gjenvalgt som leder og Elin Røed Botne/Hillestad som nest-
leder i fylkesstyret.  Med seg i styret fikk de Cathrine Stavnum, Stokke, Harald Lie, Våle, 
Thorleif Müller, Nøtterøy og som �.vara Hans Kristian Hegg.  Øvrige varamedlemmer er 
Vibeke Kvalevåg, Hedrum og Elisabeth Irgens Hokstad, Brunlanes.

Etter hilsninger fra VBK, VBU, Gjensidige avsluttet Hans Edvard Torp med å takke de 
som gikk ut av styret og ansatte på kontoret. En spesiell takk fra Gjensidige og fra Vidar 
Andresen til Anveig Nybø som etter nesten �0 år på kontoret snart skulle gå av med pen-
sjon. Torp takket også for ny tillit samtidig som han ønsket alle vel hjem.

Anveig Nybø fikk en spesiell takk fra organisasjonssjef Vidar Andresen.
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Det har vært avholdt 9 styremøter i arbeidsåret. Arbeidsutvalget har hatt møter foran de 
fleste styremøtene.  Styret behandlet 100 saker i 2010, samt avgitt flere høringsuttalelser.

UTTAlElSE fORAN JORDBRUKSfORHANDlINGENE 2010 fRA 
VESTfOlD BONDElAG
Styret drøftet saken i møte �5.mars med bakgrunn i uttalelsene fra �0 lokale bondelag, 
referansegruppene grønt, husdyr, korn og tjenesteproduksjon, samt innspill fra enkelte 
samarbeidspartnere.

Som grunnlag for uttalelsen fra lokallagene og referansegruppene forelå materiell fra 
Norges Bondelag.  Det gjaldt grunnlagsmateriell for grøntsektoren, opplæringshefte land-
brukspolitikk, studieheftet Foran jordbruksforhandlingene �0�0 samt avtaleguide med 
oversikt over priser og tilskudd i jordbruket.

Konklusjon
Oppsummert blir styrets viktigste krav:
- Inntektsutvikling som samfunnet for øvrig, samt begynnende tetting av ”gap”
- Styrking av innfraktordningene for kjøtt
- Overgang til %-toll for melk og melkeprodukter
- Økt prisnedskrivingstilskudd for korn
- Ekstra investeringspakke utenom inntektsrammen
- Ordninger som stimulerer til økt grøfting
- Økte avskrivningssatser for driftsbygninger
- Rammevilkår som gjør bruk av bioresten i landbruket lønnsomt
- Kompetanse – økte bevilgninger til Landbruksrådgivningen (forsøksringene)

Innledning
Vestfold Bondelag ønsker å understreke at dersom regjeringens målsetninger for matpro-
duksjon og landbruket skal oppfylles må det mer stimulerende virkemidler til for:
- Økt produksjon av korn framover
- Sikring av kulturlandskapet
- Opprettholdelse av et minimum av beitende husdyr på Østlandet 
- Reduksjon i nedbygging av matjord
- Økt økologisk landbruk
- Klima, miljø og vanndirektivets målrettinger

Jordbruksoppgjøret i �009 resulterte i ei ramme på �000 millioner kroner (pluss �00 mil-
lioner kroner i ei investeringspakke) Forutsetningene i avtalen var blant annet:
- Dekning av kostnadsvekst fra �009 til �0�0 
- Lik prosentvis inntektsutvikling som andre grupper, samt en nivåheving slik at en 
 oppnådde kronemessig lik inntektsvekst som andre grupper
- Oppekning av sviktende forutsetninger i perioden �007 – �009.

V. Fra saksbehandlingen
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Politiske rammer og inntekt
Tidligere år er kostnadsutviklingen ikke tillagt nok vekt.  Dette er etter vårt syn en viktig 
årsak til at inntektene i jordbruket i praksis har sakket akterut i forhold til andre grupper. 

I regjeringserklæringen slås det fast at målet er å videreutvikle inntekts- og velferdspolitik-
ken for landbruket.  Avtalen må derfor bidra til å tette inntektsgapet mellom jordbruket og 
andre grupper.  Det er ingen grunn til å vente på den nye Stortingsmeldingen for å ta steg 
for å realisere målet.

Utfordringer i prisuttak for flere kjøttslag og utilstrekkelig tollvern for mange melkepro-
dukter og flere grøntprodukter er forhold som gjør det vanskelig å oppnå fastsatt målpris, 
eller øke den vesentlig i årets forhandlinger.  Årets forhandlinger må derfor handle mye om 
å øke budsjettmidlene i avtalen, samt bidra til kostnadsreduksjoner. 

Ved årets forhandlinger er det viktig at en sikrer reell inntektsvekst for alle produksjoner 
over hele landet.

Det er viktig å sikre kornøkonomien og økonomien i de kraftfôrkrevende produksjoner.  
En er i tvil om beregningsmaterialet raskt nok fanger opp plutselige kostnadsøkninger slik 
vi har sett det både på investeringssiden og på driftssiden de siste � årene.  Dette gjør seg 
spesielt gjeldende ved bruksutbygging og for de kraftfôrkrevende produksjoner.

Jordbruksfradrag
Grunnlaget for jordbruksfradraget bør utvides ved å definere inn inntekt fra tilleggsnæringer 
som grunnlag for jordbruksinntekt. Et eksempel er utmarksnæring.  Næringene må ha utgangs-
punkt i gårdens ressurser, slik at en får en avgrensning mot generell næringsvirksomhet.

Grøfting
I fjorårets avtale ble det åpnet for å benytte rentestøtteordningen til grøfting.  Ordningen 
har ikke begynt å virke regionalt og vil etter styrets mening neppe initiere stor ekstra grøf-
teaktivitet.

Styret mener det fortsatt er svært viktig å få på plass virkemidler for å øke grøfteaktivi-
teten.  Vi viser til tidligere innspill med forslag om å etablere en jordfondsordning, men 
ønsker primært grøftetilskuddet gjeninnført. 

Inntekt og investeringer
På spørsmålene i studieheftet svarer flertallet av lokallagene at alle produksjoner må prio-
riteres likt i år.  Inntektene er generelt for lave i landbruket. Generelt går styret for en svak 
utflating av strukturen i tilskuddssatsene.

Blant de grovfôrbaserte produksjonene mener styret i likhet med lokallagene at melk bør 
prioriteres høyest.  

Av de kraftfôrbaserte produksjonene mener styret en bør foreta lik prioritering.  Blant 
planeproduksjonene bør prioriteringen være lik, men ha spesiell fokus på korn- og potetø-
konomien.
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Styret mener i likhet med lokallagene at Bondelaget bør bryte forhandlingene dersom inn-
tektsgapet mellom jordbruket og andre grupper ikke tettes noe.

Investeringer.
Styret mener taket for investeringsstøtte på kr. 750 000 bør økes til � mill.kr.

Ordningen med ekstra investeringspakke som et tillegg til den ordinære inntektsrammen 
over jordbruksoppgjøret bør videreføres.  Utviklingen det siste året har bare forsterket 
behovet for en ekstra satsning.  Vi mener det ikke lenger kan forsvares at nødvendige in-
vesteringsmidler blir regnet inn som en del av inntektsavtalen til bonden.

Konklusjonen blir at økt tilskuddsprosent og maksbeløp gjør det nødvendig å øke ram-
mene til BU-ordningene.

Fondsordning med skattefordel.
En investeringsfondsordning med skattefordel bør etableres.  Fondet kan følge gården og 
ikke brukeren for å lette nyinvesteringer ved eierskifte.

Det kan vurderes om ordningen bør rettes spesielt inn mot investeringer som har en miljø-
fordel i gårdens produksjon, da kan det også omfatte investeringer i grøfting.

Korn og kraftfôr
Lave avlinger i �009 og høy kostnadsvekst de siste årene har gitt dårlig kornøkonomi.  
Dette selv om målprisen er økt med �6 øre i perioden �006 – �009.

Siden tallgrunnlaget fra budsjettnemnda mangler nøyer vi oss med å fastslå at kornøkono-
mien må få et løft på linje med de andre produksjonene. Ved økt kornpris må prisnedskri-
vingstilskuddet økes i takt med prisøkningen.

Økonomien i kornproduksjonen bør styrkes ved å innføre et nytt grunntilskudd.  Dette vil 
sikre kornprodusentenes økonomi, uten at det går utover økonomien til husdyrprodusen-
tene.  Et grunntilskudd vil ikke presse jordleieprisene på samme måte som en økning i 
arealtilskuddene vil gjøre.

Styret støtter lokallagene i at differensieringen over og under 800 daa fortsetter og at dif-
ferensieringen i satsene beholder samme nivå som i dag. (��-�5 kr pr daa). Primært ønsker 
vi stabile rammevilkår. Reises imidlertid debatten om 800 dekars grensen, vil vi heve gren-
sen, alternativt fjerne den.

Mathvete bør få høyere pris, samt en prisdifferensiering mellom havre og bygg med høyere 
pris på bygg. 

Tiltak som fremmer kornkvalitet/økt melutbytte bør stimuleres.  Det bør videre utredes et 
prissystem for korn til energi, samt at støtte til beredskapslager av såkorn i Norge priori-
teres.
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Som nevnt over prioriterer en å øke prisnedskrivningstilskuddet og innføre et grunntil-
skudd slik at kraftfôret ikke blir for dyrt når kornøkonomien styrkes.

Grøntproduksjonen
I forhold til generell prisutvikling kan målprisene økes for potet.  En kan også vurdere en 
generell målprisøkning for frukt.

Det vises til uttalelse fra referansegruppe grønt som ber om at beregningene til NGF føl-
ges.  Styret støtter dette.

En foreslår at arealtilskuddene for grønnsaksproduksjon likestilles med poteter slik at det 
gis tilskudd til grønnsakareal over 60 daa med 50 kr pr daa.  Dernest at arealtilskuddssat-
sene for øvrig økes med �0 %.

Det er viktig å øke bevilgningene til forskning og rådgivning, bl.a. til utvikling av nye 
sorter med bedret kvalitet for å opprettholde konkurransekraften bl.a. mot import.

Erstatningsordninger for avlingsskade.
Styret mener gårdens/foretakets oppnådde gjennomsnittspris siste 5 år bør benyttes ved 
erstatningsutbetalingen.  Styret vil også fjerne vekstgruppene.  Det viktige er gårdens sam-
lede omsetningssvikt.  I dag kan man ha gode avlinger i � vekstgrupper og svikt i en fjerde.  
Dette vil da utløse erstatning, selv om gårdens samlede produksjon går bra.  Dette mener 
styret svekker legitimiteten til denne viktige ordningen.

Ku, storfe og sau
Styret mener en i kravet må kreve overgang til prosenttoll for melk og melkeprodukter.  
Dette vil muliggjøre en prisøkning på �0 øre pr liter melk.

Styret mener det er uheldig at reglene for kvoter og samdrifter stadig forandres. Det er 
viktig med stabile rammer, så primært ønskes det ro rundt ordningene. Men dersom det 
blir endringer, mener vi prinsippet må være mest mulig like ordninger for samdrifter og 
enkeltbruk på samme størrelse, også med tanke på kvotetak og kvoteleie. Hvor et eventuelt 
felles kvotetak bør ligge, må vurderes. Vi ser at melkeroboten er kommet for å bli. Dagens 
grenser på �00 og 750 tonn (under og over det som er optimalt for en robot), kan virke noe 
”robot-fientlig”. Styret foreslår felles kvotetak på 600 tonn uten tilbakevirkende kraft for 
eksisterende samdrifter som i dag har ei eksisterende kvote på 750 tonn.

Styret mener tilskuddene i melkeproduksjonen bør stimulere til større og mer effektive 
enheter, men en må ikke svekke økonomien for mindre bruk samtidig.  Altså mer friske 
midler, som f eks kan brukes til å heve dyretilskuddet på melkeku og ammeku slik at satsen 
på kua ikke er under satsen på ungdyr (nå 787,-) uansett antall. Det er generelt et ønske om 
en svak utflating av tilskuddene. 

Prisen på den statlige oppkjøpsdelen ved melkekvotesalg bør opprettholdes på kr �,50 pr l. 

En bør fortsette med en egen nyetableringskvote på 5 mill liter. For arealtilskudd grovfòr 
foreslås det at satsen blir lik for alt areal innen samme sone. Vi mener dette må gjøres 
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innen hver sone, innenfor samme totalramme. Strukturvirkning kan opprettholdes gjen-
nom dyretilskuddene og ordningen med driftstilskudd. Dersom utflatingen skjer med friske 
midler, vil det være en sterk forfordeling av sone 5 og 6. Distriktshensynet opprettholdes 
ved distriktstilskuddet.

Dersom en mot formodning ikke får gjennomslag for overgang til prosenttoll må nødven-
dige inntektstillegg komme gjennom andre økte tilsludd eller reduserte kostnader.

Storfekjøtt
Ammeku/storfeprodusentene ligger lavt i årsverksinntekt på referansebrukene, men mar-
kedssituasjonen tilsier neppe at det er mulig å hente ut mer inntekt ved å øke målprisen.  Et 
inntektsløft må derfor skje gjennom økninger i tilskuddene og i kostnadssenkende tiltak.

Konkret ber styret om at driftstilskuddet og produksjonstilskuddet ammeku/storfe økes.

Sau
Styret ber om en moderat prisøkning for sau dersom markedsregulator tilrår dette. 

Dyretelling på sau bør vurderes gjennomført � ganger pr år.

Beitetilskudd:
Gode grunner for økt beitebruk er å hindre gjengroing, at dyrene er synlige i kulturlandska-
pet og dyrevelferd. Styret mener satsene for dyr på beite bør økes.
Regelverket for tilskudd til dyr på beite må lettes noe på. Dette gjelder spesielt for 
høytytende melkekuer. Regelen om at dyrene nesten ikke skal fòres inne i beiteperioden, 
er vanskelig å kombinere med høy avdrått gjennom sommerens ulike vekstforhold. �6 uker 
er også en veldig lang periode å skulle opprettholde god beitekvalitet uten tilskuddsfòr. 
Styret har følgende forslag til endringer vi mener kan gjøres uten at de forringer målet med 
å ha dyr på beite:
- Noe færre antall uker/dager og at dette kan være fleksibelt ut fra tørke, langvarig regn-

vær .m.m
- at dyrene kan få inntil 50% av dagsrasjonen som tilskuddsfòr
- dersom dyr kan gå fritt ut og inn kan få beitetilskudd dersom det er tilstrekkelig areal 

og avling i forhold til antall dyr (de velger ofte inneliv på de varmeste og våteste da-
gene, men dette mener vi er god dyrevelferd)

- at en søker på gjennomsnittlog antall dyr ute i perioden (dyr slakta i perioden, og dyr 
tilkommet registreres)

Kraftfôrkrevende produksjoner

Svin
Økonomien i svineholdet har utviklet seg negativt det siste året.  Hovedgrunnen er sterk 
kostnadsøkning, samtidig som tilleggsytelser er redusert i Nortura og at Nortura i perioder 
har ligget under målpris.

Økonomien i svineproduksjonen må styrkes gjennom:
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- � kr pr kilo i økt målpris
- Økning i produksjonstilskudd husdyr for de første �5 purkene og en økning i 
 tilskuddet pr slaktegris

Ellers ser vi med uro på at regelverket for konsesjonspliktig husdyrhold blir forsøkt om-
gått av enkeltaktører.   Myndighetene bør prioritere å følge opp saker der det er tydelig at 
intensjonene i Lov om ervervsmessig husdyrhold ikke blir respektert.  Det vises bl a til 
avisreportasjer av forhold i andre fylker.

Egg/fjørfe
Det er for tiden stor differanse mellom målpris og utsalgspris i butikk for egg.  Detaljistled-
det beregner seg stor avanse.  Ut fra dette bør målprisen på egg heves, men må balanseres 
grunnet fare for overproduksjon.

Dyretilskuddet bør gis opp til 7500 høner mot 5000 i dag.

Distriktstilskudd på egg i Trøndelag og på Vestlandet må vurderes kritisk slik at det ikke 
oppstår konkurransevridninger i primærproduksjon og foredling.

Fjørfekjøtt
Slaktekylling er ikke en del av målprissystemet.  Distriktstilskuddet på kylling i Trøndelag 
bør endres til frakttilskudd til slakteri tilsvarende innfrakttilskuddet på egg. 

Konsesjonsgrensene bør ikke økes, men det bør foretas en gjennomsnittsberegning over 
� år.  For øvrig ønsker produsentene en kadaverordning for tobente dyr som det vi har for 
firebente.

pelsdyr og bier

Pelsdyr
Det er viktig at næringen fremdeles defineres som en målgruppe innenfor det landbruks-
politiske virkemiddelsystemet.

Tilskudd til pelsdyrfôrlag/fôr må videreføres.  Det er viktig for utjamningen av transport-
kostnadene.

Næringen må kunne søke investeringsstøtte fra Innovasjon Norge på linje med annen land-
bruksproduksjon og kunne motta avløsertilskott. 

Birøkt.
Næringen har slitt med lave priser de siste årene.  Kubetilskuddet på �00 kr pr kube av-
grenset oppad til �50 kuber ble svært godt mottatt blant birøkterne i Vestfold når det ble 
innført i fjorårets avtale..

Styret støtter birøkternes ønsker om at:
- Tilskuddet økes til �00 kr pr kube
- Kubetilskuddet avgrenses oppad til �00 kuber
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Ønsket om en avsendernøytral reklame/markedsføringskampanje for norsk honning bør 
støttes på ett eller annet vis.

Velferd
Det er spesielt viktig at næringens utøvere sikres økonomisk dersom sykdom skulle oppstå.  
Husdyr- og grønnsakproduksjonene er svært arbeidskrevende og har en arbeidshverdag 
som innebærer stor arbeidsbyrde og høyt press.

Ordningene med tilskudd til ferie og fritid har sakket akterut, både når det gjelder nivå og 
antall feriedager.

Satsen for sykeavløsning er i dag på kr ��00 pr dag.  Den dekker ikke kostnadene og bør økes.

For å bedre likviditeten i tilskuddsordningen for ferie og fritid bør det innføres en ekstra 
utbetaling av tilskudd.

Styret er enig med flertallet av lokallagene i at en ikke skal prioritere velferdsordningene 
høyere enn generelle inntektstiltak som areal- og husdyrtilskudd.

Mange lokallag ønsker tidligpensjonsordningen avviklet. Dette tror vi er ut fra et ønske om 
å ta mer hensyn til de unge på vei inn i næringa, enn til de som er på vei ut. Styret støtter 
ordningen dersom det fører til at generasjonsskiftene kan skje på en smidigere måte med 
hensyn til de som skal drive videre.

Det er viktig å opprettholde landbruksvikarordningen ved at bevilgningen opprettholdes 
selv om ikke alle stillingene for tiden er besatt.

Miljø og klima
Rammevilkår må legges til rette for mer satsning på biogassanlegg basert på husdyrgjød-
sel, også hvor det er et samarbeid mellom landbruket og biogassindustrien.  Denne sat-
sningen må også integrere en god utnyttelse av bioresten fra gassproduksjonen til gjødsel.

Det bør stimuleres økonomisk til tiltak som øker andelen av biobrensel som bærer i vekst-
husproduksjonen.

En hovedutfordring i vårt område er forurensning og erosjon til vassdragene.  Redusert 
jordarbeiding som er et positivt miljøtiltak medfører ofte negative økonomiske konsekven-
ser for jordbruksproduksjon.

God oppslutning om tiltakene vil kreve at tapt inntjening i produksjonen kompenseres 
gjennom attraktive virkemidler.  Styret mener at økt tilskudd via RMP er det beste miljø-
tiltaket som på sikt bedrer vannkvaliteten i alle vann og vassdrag.  Det må lønne seg både 
miljømessig og økonomisk for bonden  å gjøre en miljøinnsats.

�0�0 er utpekt som det internasjonale naturmangfoldsåret. Hovedfokus skal være å re-
dusere tempoet i tap av biologisk mangfold.  �5% av Norges truede arter er knyttet til 
jordbrukets kulturlandskap.  Gjengroing og mangel av skjøtsel i gamle beiteområder er en 
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trussel for det biologiske mangfoldet og for fremtidig landbruksproduksjon.  Økt RMP-
pott er nødvendig dersom tilskudd til kulturlandskapstiltak skal økes.  

Vanndirektivet og forvaltningsplanene for prioriterte vannområder er behandlet i fylkes-
kommunene.  Arbeidet skal intensiveres videre framover.

De vedtatte/kommende tiltaksplanene vil få konsekvenser for landbruksnæringen.  Forsla-
get om at tiltakene i landbruket skal finansieres med RMP-midler er ikke tilstrekkelig. For 
å oppfylle vanndirektivets krav må det sikres friske midler utover dagens avtalemidler og 
helst på andre budsjetter.

Økologisk landbruk
Økonomien i økologisk landbruk er noe dårligere og mer arbeidskrevende enn i konven-
sjonell drift, selv om en tar hensyn til sparte kostnader.  Styrking av økonomien må først og 
fremst skje igjennom en merpris på produktene.  Det er viktig å styrke den varige driftsø-
konomien innenfor økologisk produksjon, framfor å stimulere mye i omleggingsfasen.  
Omleggingen i tilskuddsordningene de siste årene er positive.

Det bør stimuleres til mer økologisk kornproduksjon.  Med dagens høye prisnivå på im-
port av økologisk korn ber vi om at det innføres en midlertidig tollrefusjon slik at ikke det 
økologiske kraftforet blir unødig kostbart når det brukes importert korn. (Stor mangel på 
norsk økologisk korn i dag).

Vi foreslår videre at deler av arealtilskuddet gjøres om til et grunntilskudd slik at det sti-
muleres til god agronomisk drift med gode avlinger.

Reiseliv, mat og Inn på tunet – næringsutvikling 
Lokallagene har lite synspunkter på temaene.

Referansegruppe tjenesteproduksjon uttaler at det er viktig å stimulere satsningen på pro-
dusentsammenslutninger, styrke nettverkene for derved å stå sterkere mot kjedemakt.

Hovedutfordringene for Inn på tuner er manglende prioriteringer av midler og manglende 
langsiktighet fra kommunenes side.  For å kunne kalle et tiltak for Inn på tunet burde det 
ligge forutsetninger om at gården har landbruksdrift og at det er en bonde som driver 
tiltaket.  Vi ser nå at flere med store tomter eksempelvis fraskilte tun bruker Inn på tunet 
begrepet når de vil starte opp tiltak.  Arbeidet med kvalitetssikring er en stor utfordring og 
kvalitetssikringsprosjektet til Norges Bondelag vurderes som svært positivt.

Det er viktig å sikre midler til kursing av interessenter når kvalitetssikringssystemet er vedtatt.

Et utvidet landbruksbegrep vil bety mye dersom det også omfatter utmarksnæringer som 
jakt, fiske, landbruksbasert turisme mv.

Det ligger muligheter i å kople mange opplevelsestilbud innen Grønt reiseliv sammen innen-
for samme områder.  På den måten vil opplevelsestilbudene oppleves mer attraktivt.  Inn-
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landsfiske er et eksempel på en stor attraksjon i utlandet, som har hatt lite fokus i Norge.

Hest
Voksne hester har falt utenom ordningen med produksjonstilskudd.  Nå omfatter det bare 
hester under � år.  Vi anbefaler å ta hestene inn i ordningen igjen siden kun landbruksfore-
tak er berettiget tilskudd .
      
Rovvilt
Kostnadene ved å ha rovvilt i området der det er beitebruk, må prinsipielt bli dekket av 
miljøverndepartementet og ikke svekke økonomien til yrkesutøverne i landbruket.

Kompetanse
Posten på �0 millioner kroner til kompetanseheving, etter- og videreutdanning, rekrut-
tering og likestilling bør videreføres på samme nivå som i dag.  Vi ønsker oss at det ut-
arbeides en helhetlig plan for kompetanseutvikling i landbruket, sammen med aktuelle 
kompetansetilbydere og samarbeidspartnere. 

Kompetansearbeidet internt i landbruket og forholdet til fylkeskommunen bør vurderes nå 
som fylkeskomunen har fått mer ansvar som resultat av forvaltningsreformen.

Rådgiving/forskning
Det er ett massivt krav fra referansegrupper og lokallag at tilskottene til Norsk Landbruks-
rådgivning økes over jordbruksavtalen.  Kvaliteten på deres rådgivning er svært viktig for 
bondens lønnsomhet og utviklingsarbeid.

Om nødvendig må en prioritere tilskott til Norsk landbruksrådgivning opp på bekostning 
av annen rådgivning/forskningsvirksomhet.

Innfrakt kjøtt
Arbeidsgruppens rapport foreligger ikke pr tidspunkt.  I fjorårets forhandlinger ble partene 
enige om å sette ned en partsammensatt arbeidsgruppe for å utrede innfrakttilskudd slakt 
til årets forhandlinger.

Styret mener det er viktig å beholde samt styrke innfraktordningen slik at den virker utjev-
nende på kostnaden for transport av husdyr fra produsent til slakteri.  Ordningen må være 
enkel å forvalte.

Styret foreslår at en øker kravet til avstand fra �0 til 50 km før tilskudd utløses. 

Ordningen med frakttilskudd må styrkes slik at en større del av fraktkostnadene dekkes 
gjennom ordningen og gjør konkurransesituasjonen mellom ulike aktører mer ”rettferdig” 
innenfor slakterivirksomheten.

Andre saker
Avgifter 
Økonomien på alle gårdsbruk vil styrkes dersom avgiftsnivået reduseres.  Vi har flere for-
slag på avgifter som kan reduseres / fjernes:
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- Miljøavgift på plantevernmiddel
- Miljøavgift på diesel
- Dokumentavgift ved generasjonsskifte

Avskrivningssatser.
Norges Bondelag må arbeide for å øke avskrivingssatsen på bygninger i landbruket fra � 
til 8%.

For øvrig ønskes følgende endringer:
- Formuesbeskatning på arbeidende kapital fjernes
- Beløpsgrensen for direkte utgiftsføring heves til kr �5 000
- Innkjøpte melkekvoter bør ikke formuesbeskattes
- Vurdere muligheten for å beholde en del av innbetalt moms som et  
 inntektsmessig virkemidl. Jfr ordninger i deler av Tyskland

Arbeidstidsbestemmelsene
Dette er et tema som rir hele bransjen som en mare! 
Mange bransjer har ordninger som tillater at arbeidere som bor og arbeider langt hjemmefra, 
kan jobbe mye i en periode, for så å få en periode fri, til å være hos sin familie.
Dette ønsker også våre arbeidere! Vi vil at de skal få samme muligheter som norske arbeidere!
Her må Norges Bondelag på banen! Det bør samarbeides med NGF,  LA og NLT for å 
oppnå resultater. Det bør løses innenfor § �0-��. Unntak i AML.
Vi er ikke tjent med kreative løsninger, som � arbeidsgivere pr ansatt, for å være på rett 
side av loven. 

INNSpIll TIl Ny lANDBRUKSpOlITISK MElDING

Foreløpig	konklusjon
Vi mener vi skal være ambisiøse i vårt mål for inntekt og påpeke ”hvor billige vi er” på 
statsbudsjettet og av totalt BNP. Vi må tilbake til å måle inntektsnivået i forhold til andre 
grupper og ikke bare inntektsutvikling som i dag.
Produksjonsmålet skal være offensivt med nye tjenester og produkter. 

Svar	på	spørsmål
1. Hva er målsettingen for landbruket de neste 10 åra ?
Produksjonen skal dekke landets (markedets) behov for konsummelk, kjøtt, poteter, grove 
grønnsaker og mest mulig av frukt, bær, øvrige melkeprodukter, tre og fiber. Dernest er det 
viktig med høyst mulig korn og matkornproduksjon som også vil bidra til bedre kvalitet 
på forkornet.
I tillegg må målet være å få fart på produksjonen av bioenergi, Inn på tunet tjenester og 
matbasert reiseliv. Landbruket skal bidra til ikke å øke klimagassutslippene selv med økt 
matproduksjon til en voksende befolkning. (biogass av husdyrgjøsel, endret gjødselprak-
sis, grøfting og skogplanting)

2. Skal landbruket ta initiativ til en strategi for å gjøre landbruksproduksjonen uavhengig 
av fossil brensel innen 2030?
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Problemstillingen er ikke et enten eller, men et både og. Markedet for fossil energi er inter-
nasjonalt og politikk samt prisnivå avgjør. Fossil gass har Norge svært mye av. 
Svaret blir at vi må gjøre oss mer uavhengig innen 2030, men at ”graden”av uavhengig-
het vil være avhengig av prisen på fossil energi og om de økonomiske rammebetingelser 
stimulerer til bruk av alternativ energi.  

3. Skal produksjonsvekst baseres på import av kraftfor eller bruk av egne arealer. Hvordan 
skal dette i så fall løses?
Etter hvert som befolkningen øker framover, bør vi øke kornproduksjonen ved å øke av-
lingene og kornarealene der dette er mulig. Kornproduksjon er en svært effektiv matpro-
duksjon. Import av kraftfor bør ikke økes. Det er videre mye å hente ved å intensivere 
grasproduksjonen og derav økte avlinger. Kjøttproduksjonen må dekke markedets behov 
av lyst og mørkt kjøtt.

4. Hva må til for å a) stanse arealtap og b) bedre tilstanden til det fulldyrka arealet?
a) Arealtap skyldes at dyrka mark av ulike grunner tas ut av drift eller omdisponeres. Det 
antas at mye av det som går ut av drift er små jordlapper med dårlig arrondering. I sum 
utgjør disse områdene betydelige arealer matjord, men hver for seg kan de være lite driv-
verdige. Skal man holde slike arealer i hevd må det antakeligvis lages egne tilskuddsord-
ninger for dette. 
Når det gjelder omdisponering så må jordvern få en høyere prioritert, både i kommunal 
arealplanlegging og nasjonal samferdselsplanlegging. Lovverk og statlige retningslinjer 
må endres slik at det kommer klarere fram at dyrka mark ikke skal omdisponeres. I dag 
fremstår jordvern bare som en av mange hensyn som skal tas i planleggingsprosessene. I 
tillegg må de økonomiske erstatningsordningene vurderes på nytt. Det må koste mer å om-
disponere dyrka mark. I dag er det mye billigere å ekspropriere matjord enn en fjellknaus 
som (tilfeldigvis) er regulert til utbygging.  Andre momenter:
• Gå kritisk i gjennom krav til bredde på samferdsel, særlig gang-og sykkelveier. 
• Bygge mer effektivt og i høyden.
• Det begynner å bli en vanlig praksis at utbyggere tilbyr bonden økonomisk svært gun-

stige opsjonsavtaler for arealer som ligger gunstig til (nær infrastruktur) selv om area-
lene ikke er regulert til annet enn LNF. Tilbudene er så gode at bonden ”ikke har råd 
til” å si nei. Må det lages juridiske virkemidler mot opsjons-/intensjonsavtaler?

b) Grøftesystemene begynner å bli gamle, mange steder over 50 år. Det er mulig at krav 
om �0 års leieavtaler på sikt vil føre til at mange som leier jord tør å satse mer penger på 
grøfting. VB tror derimot at etterslepet nå er så stort på vedlikeholdsgrøfting/nygrøfting at 
det også må legges til rette for tilskuddsordninger og investeringsfond (a la skogfondsord-
ningen) for å stimulere til investeringer i grøftenettet. Skal vi ha noen som helst sjans til å 
brødfø befolkningen fremover, er det en forutsetning at det dreneres og kultiveres aktivt
5. Hvordan kan den norske modellen styrkes?
Ved å gjennomføre juridiske endringer så bl.a. kryssubsidiering av varer og tjenester for-
bys. Konkurranselovgivningen må altså justeres slik at maktbalansen i matvarekjeden en-
dres. Utredningene som iverksettes i Norge og i flere EU-land blir viktige. I dag bremser 
kjedene og enkelte grossistledd mulighetene for økte prisuttak for dagligvareleverandø-
rene og derav for norske bønder.
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Om mulig ønsker vi oss at tollbestemmelser, skatt og avgift formelt var tema for forhand-
linger, hjemlet i hovedavtalen. 
Men kunnskap om den norske modellen hos oss selv, politikere og andre beslutningsta-
kere er antakelig en forutsetning for at modellen kan styrkes. Det å være bonde innebærer 
både politisk og markedsmessig kunnskap og arbeid i tillegg til å produsent av varer og 
tjenester.

6. Hvordan øker vi lønnsomheten?
Dersom det er politisk vilje er det mulig å øke inntektene ved bruk av budsjettmidler 
i form av bl.a.grunntilskudd, rentestøtte, innvesteringsstøtte, økte avskrivningssatser og 
avgiftsreduksjoner. 
Prisuttak må økes der det er mulig. (kjedemakta må reduseres)

Dernest kan nye samarbeidsløsninger på flere områder redusere kostnadsnivået for bygnin-
ger og maskiner. Problemet blir fort at arbeidsforbruket går ned i områder der alternativt 
arbeid er mangelvare og arbeidsplassene betyr mest. 
Total inntjening på slike bruk i næringssvake områder kan økes ved redusert mekanise-
ring ”ute og inne”, men det gir dårligere timebetaling og for mange en mindre attraktiv 
arbeidsplass.
Energiproduksjon og innpåtunet aktiviteter kan gjøre bruket større for noen med kompe-
tanse innen disse fagfelta. Bredbånd på bygda vil legge til rette for økt næring på bygda. 
Meldingen bør stimulere til slik næringsutvikling.

7. Hvordan sikre landbruket som en kunnskapsbasert næring?
Endringer må foretas slik at fylkeskommunene yter tilbud om naturbruksutdanning også 
til de som har tatt videregående utdanning fra før. Dernest er det viktig at KSL videreføres 
og videreutvikles.
Kompetansekrav må opprettholdes slik vi har i dag har for: HMS, Plantevern og hold av 
husdyr. Tilbud om desentraliserte kompetansetilbud bør stimuleres sterkere enn i dag gjen-
nom næringens egne organisasjoner.
Videre må vi stimulere bedriftslederrollen og øke samfunnsengasjementet og kunnskapen 
på bygda. Nye tider gir nye utfordringer, men samtidig nye muligheter.

8. Hvordan skal Norges Bondelag jobbe for å styrke norsk næringsmiddelindustri helt 
fram til forbrukeren?
Lovverket må endres slik at dagligvarekjedene ikke ”herjer fritt” med leverandørene. I dag 
er leverandørene avhengige av å spille med kjedene for ikke å miste tilgang til butikkene. 
NNN har blitt tøffere jfr. VG-oppslaget etter jul. Vi bør øke samtalene med fagbevegelsen 
med sikte på å få til nødvendige endringer i lovverket. Kun da vil de sikres bedre mar-
kedsadgang med de prisene industrien må ha med et norsk kostnadsnivå for råvarer og 
arbeidskraft.
Vi må stimulere til mer helhetlig samfunnstenkning både hos oss selv og i fagbevegelsen. 
Samarbeidet må styrkes.

9. Hvordan bør satsingen på tilleggsnæringer i landbruket utformes?
Her støtter vi innspillet som kommer fra Telemark Bondelag;
Gjennom jordbruksforhandlingene er det etablert et eget jordbruksfradrag. Nå bør en ut-



�8

vide grunnlaget for dette fradraget noe, ved å definere inn inntekt fra tilleggsnæringer som 
grunnlag for jordbruksinntekt, for eksempel fra utmarksnæring. Tillegsnæringene det er 
snakk om må ha utgangspunkt i gårdens ressurser, slik at en får en avgrensing mot generell 
næringsvirksomhet.

INNSpIll TIl VESTfOlD fylKESKOMMUNE - OppNEVNING AV STyRINGS-
GRUppE UTVIKlINGSpROGRAM fOR MATSpESIAlISTER fRA NORSK 
lANDBRUK
I brev fra LMD står det ”I årets jordbruksforhandlinger ble det enighet om å etablere et 
nytt Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk fra 01.01.2011. Utviklings-
programmet er en videreutvikling og målretting av de tilbudene som inngikk i Verdiska-
pingsprogrammet for matproduksjon.

Anbefalingene i rapporten “VSP mat etter 2010? - virkemidler til innovasjon,
verdiskaping og mangfold på matområdet” fra mars 2010, legges til grunn for arbeidet 
med å etablere og utvikle programmet. Det vil bli etablert tre tilskuddsordninger i tilknyt-
ning til utviklingsprogrammet: lokalmatprogrammet, Kompetanse og regionale kompetan-
sepunkt og Omdømmebygging.

Det skal nedsettes en styringsgruppe for Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk 
landbruk bestående av Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag, Fylkesmannen og Fylkeskommunen.”

I den forbindelse mener vi deres Karl Otto Mauland er en svært aktuell kandidat til å re-
presentere Fylkeskommunene. 

Karl Otto Mauland har i sin tidligere jobb hos Fylkesmannen i Vestfold vært Matkontakt 
og jobbet mye mot ”matområdet. Vestfold er et stort matproduserende fylke med mange 
produsenter og stor og variert foredlingsindustri.

HØRING - fORSlAG OM VIDEREfØRING AV AllMENNGJØRINGSfOR-
SKRIfTEN fOR JORDBRUKS- OG GARTNERNÆRINGENE

Vestfold Bondelag utarbeidet høringsutkast for Norges Bondelag;

Delvis allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerioverenskomsten ble 
vedtatt av Tariffnemnda november �009, med virkning �.jan �0�0. Med den korte tiden 
forskriften har fått gjelde har det ligget i kortene at allmenngjøringen vil bli forlenget for 
en ny periode. For å få en periode som man kan trekke erfaringer fra er en slik forlengelse 
også nødvendig. Norges Bondelag støtter dette. 

Norges Bondelag er imidlertid svært kritisk til at LO’s endringsforslag når det gjelder 
innhold i forskriften. Nå bør gjeldende ordning få virke en stund til før en gjør endringer 
i forskriften. 



�9

Norges Bondelag mener målsettingen om å unngå sosial dumping blir oppfylt gjennom 
nåværende forskrift. 

Tariffnemnda støttet forslagene fra Norges Bondelag.

EVAlUERING AV INNOVASJON NORGE

Flytting	av	BU-midlene?
Vestfold Bondelag mener at BU-midlene ikke bør flyttes ut av Innovasjon Norge. Dette vil 
vi begrunne med følgende punkt:
- Evalueringen viser at IN gjør en god jobb med å forvalte midlene. De opptrer profesjo-

nelt og er hensiktsmessig organisert.
- IN har god regional og lokal kunnskap og forståelse
- Dersom styringsmulighetene brukes rett, er det mulighet for god kontroll med at mid-

lene brukes etter intensjonen. Fylkesmannens oppdragsbrev til IN skal bygge på de 
regionale strategiene (RS), som utvikles i et bredt partnerskap der faglaga er represen-
tert. Prosessene i IN er åpne og tilgjengelige ved at landbruksdirektørene er observatø-
rer på de regionale styremøtene i IN, og bevilgningsrapporter legges kontinuerlig ut på 
nettsidene til IN. Det er avgjørende at Fylkesmannen og representantene fra Bondela-
get er bevisste på mulighetene for påvirkning

- IN har kunnskap om gründervirksomhet og bedriftsetablering. Dette er også viktig 
for nyetablering av ny virksomhet i landbruket. Det er ikke et totalt skille mellom hva 
som er tradisjonelt landbruk og hva som er ny næringsutvikling, nye produkter eller 
spesialiteter. Det er derfor hensiktsmessig at midlene for både tradisjonelt landbruk og 
nye næringer håndteres i samme system.

- Det er en fordel at øvrig næringsliv og myndigheter blir informert om landbruk og 
omvendt gjennom samhandling i IN. Her er også de optimistiske og framtidsretta ek-
semplene fra landbruket mest synlige 

- IN fungerer i dag som ”bank”. De har gode rutiner for vurdering av risiko, faglig, man-
neskelig og økonomisk. De har også rutiner ved evt mislighold av lån.  

INs	målstruktur
IN forvalter BU-midlene, men har liten myndighet til å avgjøre hvordan de skal brukes. 
Bruken bygger på sentrale landbrukspolitiske føringer og oppdragsbrev fra Fylkesmannen. 
Det er mulig dette er grunnen til at BU-midlenes hensikt er lite synlig i INs målstruktur. 
Vestfold Bondelag mener det må være mulig å endre målhierarkiet til IN slik at det også 
kan omfatte investeringer til tradisjonelt landbruk. Vi mener det er viktig å være åpne på 
at mye av BU-midlene brukes til prosjekter med lav innovasjonsgrad, men at de brukes til 
fornying og utvikling for at vi skal oppnå de landbrukspolitiske måla. 

Må	alt	Innovasjon	Norge	driver	med	være	innovativt?
Passer ikke BU-midlene inn i IN fordi overskriften ikke passer? En mulighet er å strekke og 
utvide innovasjonsbegrepet slik at enhver investering kan rettferdiggjøres. Vi mener dette 
ikke er fruktbart, spesielt av hensyn til alle virkelig innovative prosjekt, både inne landbruk 
og i andre næringer. Et lignende eksempel er Mattilsynet som også forvalter dyrevernloven, 
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og skal dermed også ha tilsyn med kjeledyr. De prøver ikke å strekke begrepet ”mat” til å 
dekke hunder og katter, men ser at det er fornuftig å forvalte oppgavne i et felles system. 
På samme måte kan vi tenke oss at IN kan forvalte midler som bidrar til ”å videreutvikle 
eksisterende og skape ny bærekraftig næringsvirksomhet”  uten klistrelappen innovasjon.

Bedre	samhandling
Vestfold Bondelag mener BU-midlene bør ligge til INs oppgaver. Vi er klar over at erfa-
ringene er noe forskjellig i de ulike fylkene. Vi mener vi først bør jobbe for å endre noen 
av setningene i INs mål, slik at BU-midlene passer inn. Dernest bør vi ha fokus på hvilken 
måte vi kan bedre samhandlingen rundt bruken av BU-midlene i de ulike regionene, slik at 
vi gjør det beste ut av det systemet vi har, før vi går for å endre hele systemet.

HØRINGSUTTAlElSE TIl plANpROGRAM - BÆREKRAfTING AREAlpOlI-
TIKK VESTfOlD (BAV)

Viser til Vestfold fylkeskommunes skriv �6.0�.�0�0 om programmet for planprosessen for 
Bærekraftig arealpolitikk Vestfold og til hørings- og oppstartskonferansen ��.05.�0�0.

Vestfold Bondelag ser dette arbeidet som svært nyttig, både prosessene og de plandoku-
menter de skal føre fram til. Bøndene i Vestfold eier veldig mye av de arealene det nå skal 
legges planer for og vi deler planens intensjon om at våre arealer også i framtiden skal 
drives og forvaltes på en bærekraftig måte. 

Vi er opptatt av at jord som brukes til eller som kan brukes til produksjon av mat, er en res-
surs som samfunnet må forvalte og ikke forbruke. Vi oppfatter bevaring av matjord som en 
sentral del av en bærekraftig arealpolitikk og en del av verdigrunnlaget dette planarbeidet 
og Vestfold-samfunnet bør tuftes på. 

Visjonen om en bærekraftig regional utvikling i Vestfold mot �0�0 bør innebære at land-
bruket (sine mest produktive arealer) i planområdet ikke minker selv om folketallet og 
næringslivet vokser.

Vi registrer at jordvern er med som premiss for planarbeidet. Det er som kjent langt igjen 
til at de nasjonale målene om halvering i omdisponeringen av matjord er nådd. Vestfold 
er et av landets viktigste fylker for matproduksjon og vi ber om at jordvern blir presentert 
som et sentralt premiss i Bærekraftig arealpolitikk Vestfold.

Et viktig suksesskriterium vil være å skape bredt engasjement i planarbeidet og eierskap 
til planene som vil legge føringer på lokale disposisjoner. Bred forståelse for at endelige 
planer kan få konsekvenser for lokale disposisjoner blir viktig, blant annet fordi lokalt 
engasjementet oftest er størst i enkeltsaker.  Bred forankring sikrer at planen blir fulgt og 
hindrer mange framtidige dispensasjonssaker.

Bærekraftig arealpolitikk Vestfold skal ha et tidsperspektiv som vil strekke seg over flere 
valgperioder. Endringer i politiske konstellasjoner må ikke medføre at planens status lett-
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vint og uten videre kan nedtones. Derfor bør også del � beskrive hvordan føringene i pla-
nen eventuelt kan endres (endringskriterier). Vi regner med at dette vil bli drøftet i delplan 
�: Mål og strategier.

Av spesielle momenter nevner vi:
• Studere erfaringer fra tilsvarende arbeid i Østfold og Rogaland. På Jæren har det blant 

annet vist seg at mye av arealene som ble lagt ut for utbygging i et �0 årsperspektiv 
allerede er bygd ut. Det vil dermed være viktig å antyde hvilke arealer som skal bygges 
ut først (rekkefølgebestemmelser).

• Synliggjøre drivkreftene bak samfunnsutviklingen - skal de ”administreres” eller ”på-
virkes/styres”?

• Kan mer av utbyggingen i Vestfold skje ”innover” i fylket? I så tilfelle vil det åpne seg 
gode utbyggingsområder uten at man trenger å bygge ned den jorda vi skal produsere 
mat på. Det er slike grep man har gjort på Nord Jæren. Dette må i så fall følges opp 
med utbedret vei- og kollektivtilbud i øst-vestlig retning. 

• Fortetting og boligformer – det må legges opp til høye tetthetskrav og bygging i høy-
den. Dette gjelder særlig ved utbygging av dyrka og dyrkbar mark.

• Utnytte lavproduktive arealer til bolig- og næringsområder (jf Borgeskogen i Stokke) 
før man tar i bruk svært verdifulle landbruksarealer som ”frigjøres” til utbygging (leg-
ge inn rekkefølgebestemmelser). 

• Langsiktig bindende utbyggingsmønster med klare arealgrenser. I arealplanen på Nord 
Jæren definerte de blant annet en langsiktig byggegrense mot viktige landbruksarealer. 
Her er det viktig at slike grenser bygger på godt faglig grunnlag. Vi viser i den sam-
menheng til omfattende kartverk over bonitet og jordsmonn som kan hentes fra Skog 
og landskap, samt forsøksringer osv. som sitter på mye lokalkunnskap om kvaliteten 
på matjorda i Vestfold.

• Samhandling over kommunegrenser.
• Re kommune har nylig vedtatt at det i saker ”som medfører nedbygging av matjord i 

Re kommune skal tiltakshaver/utbygger i sin søknad/plan alltid redegjøre for håndte-
ring og bruk av matjordressursene.” (29.04.2010, Hovedutvalg for drift, eiendom og 
næring, sak 0�0/�0�0). Lignende bestemmelser bør kunne tas inn i Bærekraftig areal-
politikk Vestfold.

Vi registrerer og understreker betydningen av at også fylkesdekkende foreninger og or-
ganisasjoner kan involveres i relevante sammenhenger. Bondelaget i Vestfold er en slik 
organisasjon og håper å kunne medvirke konstruktivt hvor det er naturlig.



��

INNSpIll TIl fylKESpARTIpROGRAM

Vestfoldlandbrukets	plass	i	partiprogrammene
Vestfold Bondelag registrerer at fylkespartiene er godt i gang med arbeidet med å lage nye 
program foran Fylkestingsvalget i �0��. Vi har fått noen invitasjoner både til å komme 
med innspill og til å møte programkomiteer. Det setter vi stor pris på. Siden forrige Fylkes-
tingsvalg har Fylkeskommunen og dere fylkespolitikere overtatt ansvaret for en rekke fel-
ter innen miljø-, mat og landbruksområde �) . På disse områdene vil det kreve at man ikke 
bare reviderer tidligere program, men tar aktiv stilling til en del nye problemstillinger.

Vestfold fylke har noen av landets beste jord- og skogressurser og noe av det rikeste natur-
mangfoldet i landet. Vi har dessuten et gunstig klima og dermed spesielt gode forutsetnin-
ger for å produsere korn med matkvalitet og grønnsaker. Det er i hele Vestfoldsamfunnets 
interesse at naturresursene blir utnyttet optimalt til å produsere mat og skape verdier i et 
langsiktig og bærekraftig perspektiv. For å få det til er vi avhengige av motiverte grunnei-
ere og dyktige yrkesutøvere som ser seg tjent med denne type langsiktig, bærekraftig for-
valtning og verdiskaping og ikke minst politikere som ser verdien av og bidrar til å forvalte 
disse ressursene på best mulig måte. 

Norge er i dag blant OECD-landa med lavest selvforsyningsgrad på mat, ca 50 %.  Prog-
noser tilsier at vi er 20 % flere mennesker i Norge om 20 år enn i dag. For beholde samme 
selvforsyningsgrad vil vi trenge mellom 0,5 – � millioner da jordbruksareal til i Norge av-
hengig av utvikling i matvaretrendene og arealproduktivitet bl.a. Et annet bilde er at dette 
tilsvarer jordbruksarealet i Vestfold som minimum og omtrent  hele Vestfolds landareal 
som et maksimum. 

For Vestfold Bondelag er det viktig at partiprogrammene tar hensyn til dette og spesielt tar 
stilling til følgende:

Arealforvaltning
Matjorda som ressurs må vernes. Bare � % av Norges areal er dyrkbart og bare halvparten 
av dette er egnet for produksjon av annet enn gras og andre forvekster. Vi har en moralsk 
forpliktelse til å opprettholde vår matsikkerhet og selvforsyningsgrad i en verden med en 
raskt økende befolkning. Vi har et spesielt stort ansvar i Vestfold siden �0 % av vårt areal 
er dyrket mark og vi blant annet står for �0 % av Norges matkornproduksjon! Allikevel 
har et areal tilsvarende ��00 fotballbaner med dyrka og dyrkbar mark blitt omdisponert i 
Vestfold siden �99�! 
• Det er nødvendig å styrke jordvernet i arealplanlegginga. Jordvern må være et klart 

kriterium i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold og all samordnet areal- og transport-
planlegging i Vestfold. Vi må bidra til at Vestfold oppnår sin del av regjeringens mål-
setting om å halvere nedbyggingstakten av dyrka jord. Særlig er de beste jordressurene 
i de sentrale områda og rundt bysentrene sterkt presset. 

� *Verdiskapningsprogrammet for landbruk *Klima, areal og samfunnsplanlegging *Rekruttering, likestilling og kompetanseheving til landbruket *Regio-

nale innspill til jordbruksforhandlingene og andre landbrukspolitiske prosesser *Forvaltning av høstbare viltarter *Forvaltning av innlandsfisk *Forvaltning 

av vann og vassdrag etter vanndirektivet.
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Andre saker
• Vestfold kan øke produksjonen av mat uten store negative miljøkonsekvenser, spesielt 

innen grøntsektoren. Vi har god tilgang på spredeareal for husdyrgjødsel slik at denne 
produksjonen kan økes når folketallet stiger. Det er viktig at regionale styresmakter og 
forvaltning er med på å legge til rette for økt matproduksjon også i Vestfold.

• Landbruket er en viktig bidragsyter i klimadebatten. Det må bli lagt bedre til rette for 
landbruket som energileverandør. En må stimulere etterspørsel og lønnsom produksjon 
etter energi basert på skogsvirke og biogass. Det er et mål at landbruket blir en netto 
energileverandør innen �0�0. Det er også viktig at planene om et biogassanlegg blir 
realisert i Vestfold. Landbrukets bidrag kan være å levere husdyrgjødsel, som er en 
viktig komponent i biogassproduksjonen og samtidig ta i mot bioresten fra anlegget. 
Det forutsettes derimot at logistikk og økonomi gjør det interessant for bøndene å bi-
dra. Totalt vil et vel fungerende anlegg kunne redusere klimagssutslippene vesentlig.

• Det trengs å styrke investeringsordningene i landbruket. Det er en viktig sak for fylkes-
kommunen, siden den nå er kommet inn på eiersiden i Innovasjon Norge.

• Rovviltforvaltninga har en todelt målsetting, det skal være plass både til beitedyr og et 
fastsett nivå av de store rovdyra. I Vestfold er det først og fremst gaupa som tar sau. Si-
den �005 har gaupebestanden i rovviltregion � ligget over bestandsmålet på �� ynglinger 
samtidig som at det stedvis har vært store sauetap. Det er derfor nødvendig å regulere 
gaupestamma ned til bestandsmålet for at vi fortsatt skal kunne ha sauedrift i Vestfold. 

• I en tid der menneskenes ønsker stadig oftere kommer i konflikt med hva naturen kan 
bære øker behovet for kompetanse og kunnskap om landbruk for beslutningstagere 
på alle nivåer. Vi må sikre et konkurransedyktig tilbud av grunnutdanning i landbruk, 
lokalisert til Melsom og Gjennestad. I tillegg bør det legges til rette for et tilbud om 
voksenopplæring innenfor landbruk på videregående nivå.

• Vi må tilstrebe gode rutiner for samhandling mellom Fylkeskommunen og landbruks-
organisasjonene når det gjelder prioritering og bruk av årlige  kompetansemidler for 
landbruket (Kr 600 000 i �0��, bevilget over Jordbruksavtalen).

• Landbruket bør med i ”partnerskapet” i Vestfold siden Vestfold Fylkeskommune nå har 
fått utvidet ansvar for landbruk etter regionreformen som nevnt foran. 

Vestfold Bondelag ønsker en dialog med partiene og deres programkomiteer om disse 
tingene. Vi stiller gjerne på møter.

pRIS på JORD OG lANDBRUKSEIENDOMMER

Etter henvendelse fra Sandar Bondelag har Vestfold Bondelag satt temaet ”Pris på jord og 
landbrukseiendommer” i løpet av året. Saken har vært drøftet på flere styremøter, det har 
vært arrangert miniseminar (se egen sak under Org.arbeidet) og det har vært tema for både 
innledning og gruppearbeid på årets lederkonferanse. Styret i Vestfold Bondelag fattet føl-
gende vedtak på årets siste styremøte: 
Vestfold Bondelag vil fortsatt følge med på prisutviklingen på landbrukseiendommer og 
om nødvendig bruke sin klageadgang i konsesjonssaker hvor prisnivået synes å ligge for 
høyt. Vestfold Bondelag stiller seg positive til at jord- og skogarealene vurderes delt fra 
gårdstunet i tilfeller hvor disse arealene kan gi god arrondering og styrke andre driftsen-
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heter. Vi vil også oppfordre Fylkesmannens landbruksavdeling til å ta opp problemstillin-
gen i sine kompetansesamlinger med kommunene, tydeliggjøre intensjonene som ligger i 
konsesjonsloven og ta tak i de kommuner som lar prisnivået bli for høyt.

ØKT NETTlEIE fOR JORDVANNINGSlAG I SKAGERAK NETT

I �0�0 la Skagerak Nett om sin nettleietariff for bedriftskunder. Omleggingen har slått 
veldig hardt ut for jordvanningsanlegg. Regnestykker viser at nettleien har økt med flere 
hundre prosent for noen av laga, noe som kan bety ”kroken på døra” for videre drift av 
disse anleggene. 8 vanningslag med nærmere 400 andelseiere har derfor ”organisert” seg 
og, via deres talsmann Erling Riis fra Haukerød Jordvanning, bedt om bistand fra Bonde-
laget for å få endret nettleien. 

Det har vært arrangert møte med Skagerak Nett og det er hentet inn informasjon fra andre 
nettselskaper og jordvanningslag. Både Eidsiva og Hafslund, som har nettleien i de andre 
delene av Norge hvor det er organiserte vanningslag av litt omfang (Hedemark/ Oppland 
og Østfold) har gjort tilpasninger i sin nettariff. Skagerak Nett står foreløpig fast på sine 
prinsipper rundt omleggingen, men det er berammet et nytt møte i starten på �0��. Vestfold 
Bondelag er bedt om å løfte saken videre inn til Norges Bondelag slik at det parallelt kan 
utøves et næringspolitisk press på myndigheter og NVE. Styret ga sin tilslutning til dette 
og Vestfold Bondelag vil følge opp saken videre. 
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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.

Biogass
Vestfold Bondelag har i �009 gjennomført en forstudie om hva landbruket kan bidra med 
inn i et industrielt biogassanlegg i Vestfold.  Konklusjonene ga grunnlag for å gå videre i 
form av et forprosjekt til SLF.  Forprosjektsøknaden er senere innvilget av SLF og arbeidet 
er igangsatt og prosjektleder Ivar Sørby er ansatt.

Vårt forprosjekt ble startet opp høsten �009 og er utvidet til å gå fram til sommeren �0��. 
Det er utsatt et ½ år grunnet forsinkelser i forprosjektet til �� kommunesamarbeidet  Even-
tuell 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 skal:
- Kartlegge råstofftilgangen fra landbruket
- Arbeide med alle sider rundt bruken av bioresten fra biogassanlegget
- Kartlegge og arbeide med å få til gode økonomisk forutsigbare løsninger for bøndene
- Tallfeste utslippsreduksjonene fra landbruket 

Mye av det forannevnte er gjort i �0�0. Spenningen knytter seg til framtidige vedtak i ��K 
og Fylkeskommunen vedr. avsetning på biogassen og bygging av et evt. 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. Kjartan Sjulstad har 
vært ansatt som prosjektleder og Vestfold Bondelag v/Solveig Haugan Jonsen har vært 
prosjektansvarlig.  

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. 

Det har vist seg å være vanskelig å få interessen som ble avdekket i forprosjektet til å bli 
konkret næringsutvikling hos grunneierlagene. Mange lag trenger tid på ”å modnes” og 
foreløpig er det bare Borrevannets grunneierforening som er der prosjektet hadde håpet. 
De satser på å utvikle gjeddefisketurisme.

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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Prosjektet var ved utgangen av �0�0 i ferd med å endre noe på prosjektets varighet og 
form. Prosjektleder har fått tilbud om annen jobb og har bedt om å få fratre sin stilling i 
prosjektet, dessuten må prosjektet tilpasses responsen fra grunneierlagene. Det tas sikte på 
å utvide prosjektperioden og redusere årlig arbeidsmengde slik at fylkeskontoret v/rådgi-
ver Amund Kind skal kunne påta seg rollen som prosjektleder.

Tjenesteproduksjon/Inn på Tunet
I samarbeid med fylkesmannen har vi hatt et lite prosjekt hvor tiltakene har vært rettet mot 
tilbydere som er erfarne og som er godt etablert med egen virksomhet innenfor tjeneste-
produksjon og mot gårdbrukere som er i en vurderingsfase for oppstart av Inn på tunet-
tjenester eller opplevelsesnæring. 

I �0�0 ble det arrangert � fagtur og � temamøter. Oppslutningen har vært bedre enn for-
ventet på alle arrangment og tilbakmeldingene veldig gode. En viktig grunn til det gode 
resultatet er at vi la opp til flere turer med tydelige målgrupper:
- De som er i gang med opplevelsestilbud basert på å motta grupper
- De som er i gang med opplevelsestilbud med åpningstider
- De som vurderer å starte opp med opplevelsestilbud
- De som vurderer å starte opp med tjenesteproduksjon.

Vi tror vi traff målgruppene godt, og at det var et stort behov for å møtes og utveksle erfa-
ringer og se hvordan andre driver tilsvarende virksomhet. Det var også lenge siden det sist 
ble presentert tilbud spesielt rettet mot disse målgruppene. Særlig har det vært mangel på 
tilbud spesielt rettet mot dem som har drevet en stund. Ofte er det en blanding av gamle og 
nye tilbydere, og da går ofte erfaringene fra de som har erfaringer til de som er nye eller 
skal starte opp. Her fikk alle godt utbytte.

Nettverksbygging var en viktig del av prosjektet, og fungerte etter vår oppfatning bra. 
Kontakter ble knyttet, erfaringer utvekslet og terskelen for å ta kontakt tilbydere mellom 
betydelig senket.

Vår vurdering er at tilbyderne har økt sin kompetanse, de har utviklet relasjoner, og der-
med blitt mer solide som tilbydere. Hvorvidt de klarer å formidle hva resten av tilbyderne 
har å tilby, og sende gjester videre hvis de selv ikke kan tilfredsstille etterspørselen, er 
vanskeligere å vurdere. 

Prosjektet er nå avsluttet. Vår anbefaling er derimot at det jobbes videre med å kartlegge 
behov og tilbud til disse tjenesteprodusentene. Det blir viktig at bøndene selv bidrar aktivt 
i denne prosessen. 
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TIllITSMANNSMØTER, ANDRE MØTER OG KURS

landbrukspolitisk husdyrmøte på Gjennestad 25.01.10.
Møtet ble arrangert i samarbeid med Tine Vestfold, Norsvin, Egg- og kjøttringen i Nortura 
og Vestfold Bondelag. Johnny Ødegård i fra Felleskjøpet snakket om utnyttelsen av norske 
fôrressurser i kraftfôret og hva som påvirker kraftfôrprisen. Marit Bårnes fra styret i FK 
Agri orienterte om vurderinger knyttet til anleggsstrukturen og mulige innsparinger. Per 
Skorge, ny generalsekretær i Norges Bondelag og fra Kodal, orienterte om forestående 
jordbruksoppgjør og kampen om å få ut nok budsjettmidler.

landbrukspolitisk fylkesmøte på Gjennestad vgs 04.02.10.
Torsdag �.februar ble det avholdt Landbrukspolitisk fylkesmøte på Gjennestad vgs. Fra 
Norges Bondelag kom �. nestleder Brita Skallerud som redegjorde for ulike politiske te-
maer foran årets jordbruksavtaleforhandling med fokus på økte inntekter. Skallerud var 
innom mange tema som for. eks. frakt, kraftforpris, arealtiskudd grovfor/korn, tollvernet 
som er det viktigste av alt dersom vi skal produsere mest mulig av maten vi trenger her i 
landet. Ivar Sørby, prosjektleder for landbrukets Biogassprosjekt, fikk også anledning til å 
orientere om det pågående prosjektet.

Vestfold Bondelag på Moods of Norway 26.02.10
Medlemmer av Vestfold Bondelag serverte fingermat og eplejouice under Moods of Nor-
way sin visning under Oslo Fashion Week. Vestfoldingene serverte selvfølgelig Gårdsand 
fra Vestfold – tilberedt av Bondelagskokken Jørn Lie. Ikke typisk org.arbeid, men krydder 
i hverdagen!

Inspirasjonskurs i Holmestrand 5.-6.03.10
Hvilken nytte kan bruk av sosiale medier ha for Bondelaget framover var tema i tillegg til 
politikk og lagsarbeid på inspirasjonskurset til Vestfold Bondelag på Holmestrand. Stor-
tingsrepresentant Steinar Gullvåg fra Ap innledet fredag i tillegg til leder Hans Edvard 
Torp og org.sjef Vidar P. Andresen. 

”Nå er det min tur” i Holmestrand 16.03.10
Over 50 personer deltok på “Nå er det min tur” i Holmestrand. Målet for kvelden var å gi de 
fremmøtte en innføring i hvordan det er å ta over en gård. Og folk virket til å være svært godt 
fornøyde med arrangementet som Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag stod bak.

Samrådsmøte ifm ny landbruksmelding i Drammen 
Landbruks- og matdepartementet hadde invitert til møte i Drammen for å få innspill til 
ny Landbruksmelding. Mange Vestfoldinger gjorde seg positivt bemerket. Ingrid Andvik, 
VBUs representant i styret til Vestfold Bondelag, var en av dem og høstet stor applaus 
da hun oppfordret landbruks- og matminister Brekk: - Jeg er med, kjære statsråd, hvis du 
sørger for et lønnsomt og framtidsretta bondeyrke!

VII. Organisasjonsarbeidet
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Avisutdeling i Stokke på aksjonsdagen.

”Hvordan påvirke lokal arealbruk?” på Gjennestad 07.04.10
Arealplankurset “Hvordan påvirke lokal arealbruk?” ble en lærerrik dag for de nærmere 
�0 deltakerne. Budskapet fra Norges Bondelags dyktige innledere kan oppsummeres med; 
Kom tidlig inn i arealplanprosessene, forbered deg godt og kom med alternative arealer når 
noen ønsker å bygge ned dyrka marka di!

Aksjonsdag 14.04.10
14 lokale bondelag stilte på årets aksjonsdag. Også i år ble det delt ut aviser. ”Mer enn 
bare lave priser” var Bondelagets kampanje. Gjennom den ønsket vi på en positiv måte å 
fortelle forbrukerne hva de får på kjøpet når de handler norsk mat. Aksjonen var landsom-
fattende og fikk god pressedekning.

Bondelaget møtte fellesforbundet 21.04.10
Onsdag ��. april møtte Vestfold Bondelag 5 representanter fra Fellesforbundet i Vestfold 
og Arvid Eikeland fra Fellesforbundet sentralt. Møtet var en oppfølging fra et uformelt 

Avisutdeling Nordbysenteret i Larvik, 
Vibeke Kvalevåg.
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møte før påske. Styremedlem Thorleif Müller pekte på hvor viktig det er med god kontakt 
med fagbevegelsen. Vi har felles interesser på flere fronter. De ønsker ordentlige lønns- 
og arbeidsforhold, mens vi ønsker priser på varene våre som gir oss bønder og gartnere 
akseptabel inntekt. 

Aksjonsberedskap
Det var lenge uklart om en kom fram til avtale i fjorårets jordbruksforhandlinger og Bon-
delaget hadde aksjonsplaner klare og aksjonsvillige medlemmer. Leder Hans Edvard Torp 
satt i tillegg i Bondelagets sentrale aksjonsutvalg. Det ble avtale og planene er arkivert til 
senere beredskap.

Vis trafikkvett på traktoren
Styret i Vestfold bondelag gikk ut og minnet medlemmene på 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 var noen av tipsene.

ledersamling 07.05.10
Vestfold Bondelag gjennomførte sin årlige gjennomgang av Statens tilbud i møte med 
lokallagene etter at Staten hadde gått flere dager over fristen. Møtet ble avholdt i Bondela-
gets møtelokaler på Grønt Fagsenter.  Det var klare meldinger om at kornøkonomien måtte 
forhandles opp og det ble uttrykt frustrasjon over at lovnader fra Soria Moria-erklæringen 
nok en gang ikke ble innfridd. Aksjonsberedskapen ble gjennomgått i detalj.
 
Møte om årets jordbruksavtale 27.05.10
-Takk for det trøkket dere bønder skapte under forhandlingene gjennom punktaksjoner og 
lobbyvirksomhet. Staten merket seg enkeltbønder som aksjonerte rundt om i landet. Vest-
fold Bondelag hadde invitert �.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, til å orientere 
om jordbruksavtalen og svare på spørsmål fra medlemmer i Vestfold Bondelag torsdag 
kveld. Prosenttoll på melk ble utslagsgivende for årets avtale, samt det faktum at brudd 
hadde vært enda verre for distriktets mange kornbønder.

Bondelaget møtte Vestfoldbenken
på Stortinget 07.06.10
Ny landbruksmelding, fondsavsetninger 
og maktutredningen i matvarekjeden var 
tema da arbeidsutvalget i Vestfold Bonde-
lag møtte Vestfoldbenken på stortingspre-
sidentens kontor. 

Avslutningsfest for Anveig Nybø 
09.06.10.
Anveig Nybø startet i Vestfold Bondelag 
i �98�. I april gikk hun av med pensjon. 
Mange gode venner og tidligere kollegaer 
ønsket å hedre henne for lang og tro tje-
neste for landbruket i Vestfold. 9. juni var 
mange invitert til fest hos Vestfold Bon-

VB møter Vestfoldbenken på Stortinget. 
Fra v: Elin Røed, Hans Edvard Torp, stor-
tingsrepresident Dag Terje Andersen (Ap),  
Per Arne Olsen (Frp), Svein Flåtten (H) 
og Sonja Mandt (Ap).
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delag og det ble en flott avslutningsfest med både bildekavalkade, sang og mange flotte 
taler. 

årsmøte i Norges Bondelag på lillehammer
Vestfolddelegasjonen markerte seg på bondetinget med blant annet innlegg fra nestleder 
Elin Røed om investeringsfond og fra styremedlem Harald Lie om økologisk kornproduk-
sjon og –tilskudd.

Agurknytt
Det ble gjort noen framstøt mot media i løpet av sommeren med tilpassede ”agurknytt”-
saker fra Norges Bondelag. Mens det i mange deler av landet er rolige sommermåneder for 
avisredaksjonene er det i Vestfold yrende sommerliv med festivaler og masse aktivitet. Vi 
fikk heller dårlig respons...

åpen Gård 22.08.10
Det var mange lokallag som arrangerte Åpen Gård også i år. Hvis en tar med arrangementer 
i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 9 Åpen Gård. I �0�0 hadde 
følgende lag arrangementer: Botne og Hillestad, Borre, Lardal, Ramnes, Sandar, Sande, 
Sem, Undrumsdal og Våle. Det finnes fremdeles mye dugnadsånd i landbruksmiljøet.

Over 5000 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.

Under Åpen gård i Lardal fikk de oppleve kalving.
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Biogass i Vestfold på studietur i Sverige
Landbrukets Biogassprosjekt i Vestfold arrangerte studietur til Sverige. Hensikten med 
turen var å vise forskjellige sider ved biogassbransjen i Sverige, samt å se på rimelige 
laguneløsninger for lagring av biogjødsel. 

polsk gjenvisitt i Vestfold i september
Vestfold Bondelag ble i �006 invitert til Polen. I september var det tid for gjenvisitt. �6 
bønder og landbruksbyråkrater fra Polen fikk oppleve både gårdsbesøk, besøk på Tine og 
Nortura på Sem, Verdens Ende på Tjøme, Dyrskun i Telemark og mye mer i løpet av en 
liten uke i Norge. Styret med leder Hans Edvard Torp og nestleder Elin Røed i spissen var 
vertskap. Engelsk var et fremmedspråk for de besøkende så vi var heldige å ha med oss 
Leszek Tracz som jobber i Vestfold og som var en utmerket tolk under besøket.

lokallagsledersamling 21.09.10
Ledere, styremedlemmer og representanter fra lokale valgkomitéer i hele Vestfold møtte 
opp på Lokalledersamlingen på Gjennestad gartnerskole. -Målet med denne samlingen er 
at dere skal inspireres for en ny høst, at dere skal briefes i gjennomføring av årsmøte, at 
vi skal få orientert om hva som er viktig for Bondelaget nå, men ikke minst at dere skal 
få komme med innspill til oss og utveksle erfaringer dere i mellom, innledet Hans Edvard 
Torp, leder i Vestfold Bondelag. Oppmøtet fra lokallagene var veldig bra! 

Besøk av ny fylkesmann Erling lae 23.09.10
Vår nye fylkesmann Erling Lae, assisterende fylkesmann Bjørn Vidar Strandli og land-
bruksdirektør Olav Sandlund besøkte Vestfold Bondelag på Grønt Fagsenter. Møtet var 
et bli kjentmøte, hvor Lae sa han var interessert i å bli mer kjent med næringen. På møtet 
orienterte Torp og Andresen om Grønt Fagsenter, Vestfold Bondelag og matproduksjonens 
plass i et “voksende” Vestfold med stort press på bondens produksjonsarealer.

Åpen Gård styret i Lardal Bondelag. Traktorskyss er gøy!
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10 år på Grønt fagsenter
�. oktober ble det markert med kake og blomster i lunsjen at det var �0 år siden Vestfold 
Bondelag flyttet inn på Gjennestadtunet.

Styretur til Oslo 18.-19.10.10
Styret i Vestfold Bondelag valgte å legge styremøte til Norges Bondelags lokaler i Oslo og 
benyttet anledningen til mange oppdateringer og diskusjoner foran årsmøtene i de lokale 
bondelag som starter i begynnelsen av november. Blant annet ble vi orientert om arbeidet i 
fornyingsutvalget. Dette utvalget skal komme med forslag til hvordan organisasjonen kan 
fornye og forbedre arbeidet. Målet er økt politisk gjennomslag for å sikre landbruket gode 
rammebetingelser framover. 

Stormøte om kravene til ny landbruksmelding på Vestfossen 26.10.10
Vestfold Bondelag var medarrangør da landbrukstoppene møttes for å diskutere kravene 
de stiller til ny landbruksmelding. Innledere var leder i Norges Bondelag Nils Bjørke, 
lederne i samvirkeorganisasjonene og St.repr. Per Olaf Lundteigen. Målsetting for møtet 
var at landbruket i størst mulig grad taler med en stemme om ønskede hovedlinjer i den 
nye meldinga.

Kveldsseminar om pris på jord og landbrukseiendommer i Vestfold 27.10.10
Målet med samlingen var å synliggjøre hvordan prisen på landbrukseiendommer utvikler 
seg i Vestfold nå og få fram hva dette fører til for den aktive vestfoldbonden. Dessuten var 
det et poeng å få en oversikt over hvilke virkemidler som finnes for å regulere prisene og 
om virkemidlene brukes riktig. Foruten fylkesstyret, grunneierutvalget og representanter 
fra Sandar Bondelag, var Fylkesmannen i Vestfold, landbruksforvaltningen i Sandefjord, 
en takstmann og en representant fra Innovasjon Norge med på seminaret.

Gartnerdagene 27.-28.10.10
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.

ledermøte på Rica Havna Tjøme 20.-21.11.10
�5 engasjerte tillitsvalgte fra lokale bondelag i Vestfold, samt nærmere �0 gjester inn-
tok Tjøme for å delta på årets ledermøte i Vestfold Bondelag. Første dag bød på mange 
gode innspill fra lokallag og landbruksorganisasjoner, samt en grundig innføring i både 
landbruksmelding, jordbruksoppgjør, prisutvikling på jord og landbrukseiendommer og 
hvordan EUs vanndirektiv vil påvirke matproduksjonen i Vestfold. Det ble også tid til 
gruppeoppgaver. Einar Frogner, medlem av AU i Norges Bondelag, samt rådgiver Mats 
Olsen fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag var noen av innlederne. Ledermøtet 
ble avrundet med noen spennende tanker fra Håvard Altern om matvaresituasjonen i et 
globalt perspektiv.

Vervekampanje i oktober og november
Norges Bondelag arrangerte vervekampanje i høst og Vestfold Bondelag ble 5. beste fyl-
keslag med 67 nye medlemmer. 18 av lokallagene fikk nye medlemmer. Brunlanes Bon-
delag ble fylkets beste lokallag med �0 nye medlemmer, tett fulgt av Våle Bondelag med 
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8, Stokke Bondelag med 7 og Nøtterøy landbrukslag med 6. Ytterligere 7 lokallag klarte å 
verve 3 eller flere medlemmer. Bondelagsleder Hans Edvard Torp var fornøyd og gikk selv 
gikk foran med et godt eksempel og vervet 8 nye bondelagsmedlemmer. Og best av alt; vi 
slo Østfold og Akershus!

Møte med nye tillitsvalgte 30.11.10
�0. november var det samling for nye tillitsvalgte i Bondelagskontorets møtelokaler.  Nest-
leder Elin Røed ønsket velkommen og ledet møtet.  Deltakerne ble orientert om Grønt 
Fagsenter, fylkeskontoret og nettportalen www.grontfagesenter.no .  Nettportalen er et vik-
tig redskap i informasjonsarbeidet og kalender hvor lokallag og andre kan legge inn sin 
møtevirksomhet i tillegg er det henvisninger til offentlige etater, samvirkeorganisasjoner 
og annen nyttig informasjon.  Deltakerne ble oppfordret til ikke å være redde for å kontakte 
ansatte og tillitsvalgte når det var ønskelig.

Skattekurs 06.-07.12 
Bondelaget arrangerte “Skattekurs” for regnskapsførere som er med i Norges Bondelags 
nettverk for regnskapsførere av landbruksregnskap 6. og 7. desember. Dette er et årlig ar-
rangement og var i år på Rica Havna Hotell og samlet 75 deltakere fra Vestfold. Kursledere 
var Elling Bjerke og Rune T. Rylandsholm.
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Andre organisasjonssaker
Vestfold fylkeskommune har startet prosessen med Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold, en 
fylkesplan fram mot �0�0. Vestfold Bondelag har levert uttalelse til planprogrammet og 
er også invitert til å sitte i en referansegruppe i delplan � Arealstrategier for næringsliv og 
arbeidsplasser. Hans Edvard Torp representerer VB i denne gruppen. Det vil bli mye arbeid 
med denne planen framover.

Innføring av EUs vannrammedirektiv er en annen sak som vi så vidt er i gang med i 
Vestfold. Arbeidet har kommet langt i Lågens nedslagsfelt, nå står nye vassdrag for tur. 
Her er det viktig å beholde fokus på at det også skal produseres mat på vassdragsnære 
landbruksarealer.

Vestfold Bondelag har i samarbeid med Landbrukets Arbeidsgiverforening, Norske Land-
brukstjenester og Norsk Gartnerforbund utarbeidet et pilotkurs ”Bonden som arbeidsgiver 
som vil bli testet ut i Vestfold og Telemark i �0��. Kurset skal bidra til å gjøre arbeidsgi-
vere innenfor landbruk og gartneri dyktigere i rollen som arbeidsgiver. Innenfor landbruk 
og gartneri benyttes i stor grad utenlandske arbeidstakere, hvilket forsterker behovet for 
kompetanse. 

Videre har fylkeslaget deltatt på Økoseminar, landbrukspolitisk kurs i Oslo, arbeidet med 
jordpriser i pressområder etter henvendelse fra et lokallag og deltatt på møter og kurs hvor 
landbruk, politiske rammer og verdenshandel ofte har vært aktuelle temaer.  Vi kan vel 
slå fast at landbrukspolitikk, matvaresituasjon, verdenshandel, smittefare ved frakt av dyr 
over landegrensene og mye annet har kommet inn som viktige temaer i vårt organisasjons-
arbeide.
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REfERANSEGRUppER OG UTVAlG I VESTfOlD BONDElAG

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt � møter i meldingsåret og sendt inn innspill til fylkesstyrets 
uttalelse foran jordbruksforhandlingene.  Referansegruppen rettet hovedfokus på styrking 
av tollvernet, noe som er nødvendig for å ta ut forsvarlige priser. Når det gjaldt målpriser 
ønsket referansegruppen at NGFs beregninger må følges. Videre ble det spilt inn at kg-be-
grensningene på distrikts- og kvalitetstilskuddet for frukt, bær og veksthusgrønnsaker fjer-
nes. Jordbærprodusentene understreket viktigheten av å utvikle friskt plantemateriale og 
referansegruppe Grønt ønsket stor økning i midlene til Graminor og Bioforsk. Det samme 
gjalt satsing på landbrukskompetanse og et solid økonomisk fundament for forsøksringene, 
som gruppen mener er bondens viktigste rådgiver når det gjelder jord- og plantekultur.  

Grøfting som miljø- og klimatiltak ble det også lagt stor vekt på fra referansegruppen. 
Dårlig drenert jord produserer nitrogengasser som langt overstiger CO� som klimagass. 
Mangelfull drenering gir dårlige forhold for plantenes vekst og derved mindre avlinger 
og dårligere lønnsomhet i produksjonen. God drenering gir også mindre tap av nærings-
stoffer. 

Referansegruppen har også bedt Norges Bondelag samarbeide med NGF og LA for å finne 
hensiktsmessige unntak fra Arbeidsmiljøloven § �0-�� slik at sesongarbeidere som bor og 
jobber langt hjemmefra, og som selv ønsker å jobbe intensivt og lange dager når de er her, 
skal kunne få lov til dette. 

Referansegruppen har også diskutert erstatningsordningene for klimabetinget skade. Den 
kom fram til forslag til forbedringer i nåværende ordning.  Gruppen foreslår at gjennom-
snittsavling i kilo de siste 5 år forblir uendret, men at det i tillegg hentes inn opplysninger 
om oppnådd gjennomsnittspris de siste 5 årene.  Dvs at både avlingsmengde og oppnådd 
pris er med i beregningsgrunnlaget når erstatning skal utregnes.  

På høstmøtet ble det laget et lite ekstrainnspill til den nye landbruksmeldinga som henstilte 
til økt fokus på kombinasjonen mat og helse. For øvrig kom det fram at vekstsesongen 
har vært variabel og næringen har møtt på utfordringer ved at enkeltprodusenter har blitt 
veldig dominerende. Referansegruppe grønt har derimot tror på at ”det ordner seg” seg og 
at markedet fortsatt skal få styre, dog med et sterkt importvern. GPS ble trukket fram som 
et nyttig verktøy.

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 fra Referansegruppe Korn var en advarsel mot å fremme krav og innspill som starter 
bondekannibalisme, korn mot kraftfôr.  Referansegruppe Korn hadde også et sterkt ønske 

VIII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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om tilskudd til grøfting av dårlig drenert jord og pekte på at det vil gi både produksjons-, 
klima- og miljøgevinst. Gruppen viste til at store deler av dyrka marka har et stort naturlig 
dreneringsbehov. Mye har ikke vært grøftet siden �95�. Det er et ønske at det kommer på 
plass en tilskuddsordning som er varig og forutsigbar.

Referansegruppe korn ønsket å fjerne differensiert arealtilskudd over og under 800 daa, 
men flertallet av lokallagene og styret i Vestfold Bondelag valgte å gi støtte til å beholde 
dette. For øvrig ble innspillene i Referansegruppe Korn spilt inn videre til Norges Bonde-
lag; viktigheten av støtte til rådgivning og kompetanseoppbyggin, økt kornpris med pre-
miering av mathvete og kvalitet, økt prisnedskriving i takt med økte kornpriser, støtte til 
beredskapslager av såkorn, ekstra stimulans til økologisk kornproduksjon m.m. 

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

På høstmøtet ble det orientert om status på ny landbruksmelding. Oppsummering av vekst-
sesongen viste at avlingene jevnt over har vært store og at de som fikk tresket før regnet fikk 
veldig god matkorn-andel. Situasjonen med yngelråte hos biene gir bekymring for framti-
dig bestøvning, dessuten blir det spennende å se hvordan en veldig bløt høst vil påvirke 
avlingene neste år. Kornmøte/korndagen �0�� ble planlagt og arbeidsoppgaver fordelt. 

Tjenesteutvalget
Det har vært avholdt � møte i referansegruppa i �0�0 hvor det ble avgitt uttalelse foran 
jordbruksforhandlingene. I 2010 er referansegruppen blitt omdefinert til å være et utvalg 
og det er avholdt � møter i utvalget. Utvalget består av medlemmer som driver med for-
skjellige tiltak innen Inn På Tunet, opplevelser 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. Gruppens sammensetning er nevnt først i årsmeldingen.

Innspillet til jordbruksforhandlingene tok opp prioriteringer av utviklingsmidler, VSP mat, 
reiselivssatsing og lokale matspesialiteter.

Vestfold Bondelag og Fylkesmannens Landbruksavdeling har høsten �009 satt i gang pro-
sjektet ”Styrket samarbeid gir økt utvikling” som ble avsluttet i 2010. Det har vært gjen-
nomført i alt � turer og � temamøter. Dette er i tråd med prosjektbeskrivelsen. Turene ble 
lagt opp med klar fokus på forskjellige målgrupper, og det var mulig å være med på flere 
turer. Målet med turene er at tilbyderne skal bli bedre kjent med hverandre og de tilbud 
som finnes i fylket. Prosjektet, rapport og anbefalinger for veien videre er nærmere beskre-
vet i kap. VI Næringsutvikling – Prosjektarbeid.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt � møter i �0�0 med grundige gjennomganger av situasjo-
nen for de ulike husdyrslaga i fylket.

Situasjonen for melkeproduksjon er ganske stabil. �-� produsenter slutter hvert år, mens 
det siste året er redusert fra 88 til 8� foretak.  Solgt kvote blir omsatt innen fylket. Ellers er 
det nå ��9 produsenter med ammeku, en økning på �.
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Antall foretak med slaktekylling er øket fra �0 til �5. Foretak med avlspurker er redusert 
fra 8� til 7�, mens antall foretak med slaktegris er redusert fra ��9 til ��0. Antall slaktegris 
på telledato er opprettholdt.

Mandag �5. januar ble det arrangert Landbrukspolitisk Husdyrmøte med godt frammøte på 
Gjennestad i samarbeid med husdyrfaglag, produsentlaget i Tine og Nortura.
Innledere var Johnny Ødegård , fagsjef i Norske Felleskjøp som snakket om Utvikling i 
kraftforpris; hva betyr norsk kornpris og kornkvalitet ?

Marit Bårnes, styremedlem i Felleskjøpet Agri fortalte Hva gjør FK Agri for å holde kraft-
forprisen nede ?

Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag  holdt innlegg om Hvilke landbrukspo-
litiske grep som  kan bidra til å bedre økonomien til husdyrprodusentene i vårt område? 
Møteleder var  Elin Røed, Vestfold Bondelag

Referansegruppe husdyr har også kommet med innspill til jordbruksforhandlingene �0�0. 
Det gjelder priser, overføringer, struktur, velferdsordninger, prisnedskrining, finansiering 
m.m. Gruppen er svært nyttig for Vestfold Bondelag for å kunne ta marked og situasjonen 
for de enkelte husdyrslag ”på pulsen”.

Grunneierutvalget
Grunneierutvalget har fått ny leder i løpet av året. Andreas Botne ga seg og Harald Lie 
gikk inn som ny leder. 

I løpet av høsten har det blitt utarbeidet en instruks for grunneierutvalget, som definerer 
utvalgets oppgaver og klargjør noen grenselinjer mot Jordvernforeningens arbeid og RJS 
hos Norges Bondelag. Den ble vedtatt av styret i Vestfold Bondelag i desember. Utvalget 
skal fortsatt være en ”førstelinjetjeneste” for medlemmer i Vestfold Bondelag som blir 
utfordret på sine grunneierrettigheter. Grunneierutvalget skal ikke drive med juridisk råd-
givning, men bistå medlemmene med sin erfaring og kjennskap til tilsvarende saker når 
veivesen, vernemyndigheter og andre offentlige instanser henvender seg til grunneiere om 
gravearbeider, ekspropriasjon av grunn til veier, jernbane etc. RJS har sagt at de ønsker 
å bygge opp et erfaringsarkiv med eksempler  på saker, avtaler og løsninger i grunneier-
rettighetssaker. Inntil det er på plass skal også Vestfold Bondelag sørge for å ha sitt eget 
erfaringsarkiv.

Det er blitt avholdt ett møte i grunneierutvalget. Flere av medlemmene i grunneierutval-
get kunne fortelle om henvendelser i løpet av året, både fra Vestfold og fra andre fylker. 
Henvendelsene har omhandlet kulturminner, graving av vann- og kloakk, ombygging/flyt-
ting av trafostasjoner og utbyggere som tar seg til rette. Både rettigheter, avtaleordlyd 
og erstatningsnivå har vært tema. En stor sak som særlig berører mange medlemmer i 
sørfylket er at Skagerak Nett har lagt om sin nettleie-tariff. Omleggingen slår veldig hard 
ut for nettleien til jordvanningsanleggene. I alt 7 jordvanningslag, som representerer �00 
andelseiere, er berørt. Vestfold Bondelag har vært med på møter med nettselskapet og 
behandlet saken i styret. Saken virker ikke til å bli løst lokalt og vil dermed bli sendt over 
til Norges Bondelag.
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Økonomiutvalget
Utvalget skal søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vest-
fold som ble vedtatt nedlagt på årsmøtet �8.�.07.  Dette skjer gjennom arbeidsdeling med 
rådgivningsselskapet Grønn Partner AS nå heleid av Vestfold Landbruksselskap etter at 
regnskapskontorene og forsøksringene har solgt aksjene.

Utvalget har hatt �  møte i �0�0. 

Det er avholdt et medlemsmøte for regnskapskontorene i �0�0. Temaene var Kvalitets-
sikring på regnskapskontorene. Her orienterte daglig leder i Veskstra  Endre Jørgensen. 
I tillegg orienterte daglig leder i MidtVestfold Regnskap Jørn Gjone om lokale lønnsfor-
handlinger, samt at Vidar P. Andresen, Vestfold Bondelag / Grønn Partner orienterte om 
markedsføring av regnskapskontorenes tjenester på www.grontfagsenter.no.  

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

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER M/SEKRETÆRBISTAND fRA BONDElAGET

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

Samarbeidsrådet formål er å:
A  gjennomføre utadrettet virksomhet for å ivareta landbrukets interesser i regionen.
B være et forum for medlemsorganisasjonene hvor landbrukspolitiske utfordringer 
 og samarbeidsoppgaver i regionen drøftes.
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	2010	(utdrag	av	gjennomførte	aktiviteter):
Årssamling 9. Februar ble avholdt på Eiker Gårdsysteri, Hokksund.
Tron Reierstad (Tine Meieri øst) ble gjenvalgt som leder for ett år, med Marit Bårnes (Fel-
leskjøpet Agri) som personlig vara.  Marit Bårnes har fungert som leder i arbeidsåret.

Ola S. Norbø (Telemark Bondelag) og Øyvind Funderud (Nortura) ble gjenvalgt som re-
visorer begge for ett år.  I arbeidsåret har Forum for organisasjonsansvarlige avholdt møte 
�� mai og 5 november. 

Det har vært bevilget midler til politikerkontaktopplegg og til utadrettede arrangementer 
som Åpen Gård, Dyrsku’n og Hamnehagan.
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Det har ikke vært avholdt konferansen Landbruk Treffpunkt Øst i �0�0 som i �009. Felles 
kommunikasjonsplattform for samvirket er utviklet av Norsk landbrukssamvirke i �0�0 og 
er ment som utgangspunkt for foredrag hvor formålet er å fortelle om samvirket.  

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

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 oppdrag 
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 meldingsåret 
fra kr �90 000 til kr �0� �00. Selskapet har i �0�0 gått med overskudd.

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

Selskapet har i meldingsåret overtatt driften  av internettportalen Grønt Fagsenter ved at 
det er opprettet en leieavtale med Vestfold Bondelag. Videre samarbeider en med regn-
skapskontorene 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 fax 33 44 34 25
andebu.regnskapskontor@c2i.net

Vekstra Nordre Vestfold BA, avd. Holmestrand  33 09 82 00
Vesthøyv. 19, 3080 Holmestrand fax 33 09 82 10
vnv@vekstra.no
www.vekstra.no

Vekstra Nordre Vestfold, avd. Sande  33 09 82 00
Revåvn. 45, 3070 Sande fax 33 78 51 20
vnv@vekstra.no

Brunlanes Regnskapskontor  33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik fax 33 18 22 04
brunlanesrk@c2i.net

Hedrum Regnskapslag  33 13 00 00
Sophus Buggesvei 15, 3257 Larvik fax 33 13 00 20
post@hedrum-regnskap.no
www.hedrum-regnskap.no

Re Regnskap AS  33 39 68 70
Ramnesvn. 919, 3175 Ramnes fax 33 39 68 92
raf@re-regnskap.no 

Hof Regnskapskontor  33 05 85 60
Thorshaugv. 19, 3090 Hof fax  33 05 83 13
post@hof-regnskap.no
www.hof-regnskap.no

Sandar Regnskapslag     
Skiringssalvei 9, 3211 Sandefjord fax 33 42 16 01
sandarre@online.no

Hov Regnskap AS  33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik fax 33 13 91 92
post@hovregnskap.no

MidtVestfold Regnskap BA  33  36 32 20
Gjennestadtunet 79, 3160 Stokke fax 33  36 32 21
post@midtvestfold.no  

Våle Regnskapskontor BA  33 06 45 00
Skaugv. 2, Postboks 35, 3177 Våle fax 33 06 45 01
firmapost@vrk.no
www.vrk.no

Tjølling Regnskap  33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng fax 33 12 64 98
kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap BA   32 86 71 90
Postboks 98, 3647 Hvittingfoss fax  32 86 71 99
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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lag: Antall medlemmer pr. Endring      
  01.01.2010 01.01.2011     
 
Borre 127 129 + 2
Botne/Hillestad 160 161 + 1
Sem 265 264 - 1
Sandar 226 231 + 5
Tjølling 159 164 + 5
Brunlanes 115 119 + 4
Kjose 21 19 - 2
Hedrum 233 235 + 2
Strømm 64 64 + 0
Sande 281 287 + 6
Hof 130 133 + 3
Våle 222 233 + 11
Undrumsdal 56 58 + 2
Ramnes 174 180 + 6
Fon 65 71 + 6
Vivestad 31 32 + 1
Andebu 193 199 + 6
Stokke 275 285 + 10
Nøtterøy 79 81 + 2
Tjøme 26 26 + 0
Lardal 161 156 - 5

Sum 3063 3127 + 64

I tillegg har vi hatt en økning i antall selskapsmedlemmer, fra 32 per 01.01.2010 
til 43 per 31.12.2010.

IX. Medlemsoversikt
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere	i	lokale	bondelag	2010/2011
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/  Jon Zimmermann,  91882056
Hillestad    Gudumv. 15, 3080 Holmestrand zimmermann@h-nett.no
Brunlanes Anne-Kari Hedlund,  90721183
 Helgerov.493, 3294 Stavern mo-hedlu@online.no
Fon Magnus Johnsen, 97192068
 Fon, 3174 Revetal  magnusjohnsen83@hotmail.no 
Hedrum Dag Fredrik Eftedal,  47466846
 Nordbyvn. 19, 3271 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 Marius H. Bøhle,  93435236
 Brårvn. 152, 3175 Ramnes marius-hb@hotmail.com  
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 Ole-Henrik Aker, 91514360 
 Vellevn. 32, 3118 Tønsberg ole-aker@online.no 
Stokke Trond Kr. Bettum,  99367217
 Horntvedtvn. 93, 3160 Stokke ingr-br@online.no
Strømm Knut Amund Surlien,  95132631
 Havnevik, 3060 Svelvik knutamund@surlien.no
Tjølling Ole B. Arvesen,  90954511
 Furustadvn. 129, 3232 Sandefjord ole.b.arvesen@online.no
Tjøme Erik Graff Wang,  90828309
 Rødsgt. 59, 3145 Tjøme
Undrumsdal Olav Sæthre,  95026189
 Lofstadv. 97, 3178 Våle olav-saethre@hotmail.com 
Vivestad Helge Skjeggestad,  95208356
 Teien, 3175 Ramnes he-skje@online.no  
Våle Knut Søyland,  91531674
 Fossanv.12, 3174 Revetal kn-soeyl@online.no 
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Bygdefolkets Studieforbund Vestfold

Styret har fra årsmøtet i mai 2010 bestått av:
Vidar P. Andresen (leder) Vestfold Bondelag
Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Vestfold Bygdekvinnelag
Arild Knutsen Landbrukssamvirket (Tine)
Jacob Rustan Landbrukssamvirket (Nortura)
Lars-Arne Høgetveit Forsøksringene (Gafa)

Ansatte:
Elisabeth Larsen  Daglig leder (�0%)

Året �0�0 har kursmessig sett vært et år på det jevne.  Vi har arrangert plantevernkurs, både 
de tradisjonelle, og et eget for veksthusprodusenter i samarbeid med Ga-Fa og Veksthus-
ringen.  I samarbeid med lokale bondelag har det vært arrangert HMS-kurs (i samarbeid 
med Landbrukets HMS-tjeneste), KSL-kurs og kurs i Varme arbeider.
Vi har også hatt Lastebilkrankurs og Maskinførerkurs i samarbeid med AOF Telemark/
Vestfold.

I mai var vi vertskap for årsmøtet i VOFO (Voksenopplæringsforbundet) i Telemark og 
Vestfold.

 I forbindelse med Forvaltningsreformen fikk fylkeskommunen overført midler over jord-
bruksoppgjøret til ”Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket”.  Dette 
som erstatning for tidligere års EB-midler (EB=etterutdanning for bønder).  Det rådet len-
ge usikkerhet om hvordan søknadsrutiner og tildeling skulle bli, men mot slutten av året 
falt dette på plass, og vi håper ordningen blir fleksibel og hensiktsmessig. 

BSF Vestfold har et meget godt samarbeid med blant andre Vestfold Bondelag, forsøksrin-
gene, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Vestfold Fylkeskommune, Landbrukets HMS-
tjeneste og AOF Vestfold/Telemark.  Et samarbeid vi er helt avhengig av for å kunne ar-
rangere gode kurs for bøndene i Vestfold.

Vi vil takke alle kurslærer og andre samarbeidspartnere for stor velvilje, positivitet og godt 
samarbeid !

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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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 dyrka mark.

Årsmøtet ble avholdt 15.april i Skjeestua, Stokke.  Olav Nordheim, leder gjennom flere år 
ble takket av. Etter årsmøtet består styret av:
Leder:  Rolf Berg, Horten,   
 mobil 99����68
Styremedlem: Heidi Engeset, Horten,   
 mobil 95�8�6�� (nestleder)
 Oddbjørn Rød, Stokke 
 mobil 9�0�909�
 Anne Berit Finden, Holmestrand,  
 mobil 9�5�0855
 Trond Clausen, Sandefjord,   
 mobil 900�899�
   
Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøtet �5. april ble det arrangert et åpent møte hvor vi hadde vært så 
heldige å få statssekretær Ola T. Heggem, LMD på besøk. Han orienterte om regjeringens 
arbeid med jordvern. Ordfører Karl Einar Haslestad snakket om dilemmaer knyttet til jord-
vern rundt Sande, mens Torstein Kiil fra Vestfold fylkeskommune orienterte om regional 
arealforvaltning med fokus på Bærekraftig arealforvaltning Vestfold. 

Det ble også arrangert et åpent møte �7. november hvor vår nye fylkesmann Erling Lae 
innledet om sitt og FMs syn på jordvern. Linda Lomeland fra Vestfold Fylkeskommune 
orienterte om planprosessen og om jordvernets rolle i Bærekraftig arealpolitikk Vestfold 
(BAV). I BAV vises det stadig til tilsvarende plan fra Nord Jæren. Org.sjef i Rogaland 
Bondelag, Svein Helge Harbo, var derfor invitert til å fortelle om jærbuenes erfaring med 
jordvern i den planen. Ordfører Nils Ingar Aabol ble også utfordret til å si litt om prosessen 
Stokke kommune kjørte i forkant av plassering av industriområdet på Borgeskogen.

Det har vært arrangert � styremøter. På hvert styremøte forsøker vi å ha en temadiskusjon 
med en invitert gjest.  Torstein Kiil, FK, har snakket om BAV. Ordfører Thorvald Hillestad 
inviterte oss til rådhuset på Revetal og orienterte om jordvern i kommunens arealplanleg-
ging.

Jordvernforeningen har sendt inn høringsuttalelse til LMD angående vernehjemmel for 
dyrka mark i jordloven, til Hof kommune angående Kolstadjordene, til Vestfold Fylkes-
kommune angående planprogram BAV og til Vegdirektoratet angående retningslinjer for 
planlegging og erverv av sideterreng. Vi har dessuten sendt brev til Nøtterøy kommune 
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angående utbygging på Borgheim Vest og til øvrige kommuner og bedt om å få stå på 
høringslister. 

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!

Vestfold Bygdeungdomslag

Styret	20010/11
Leder: Jørgen Hvitstein 
Nestleder: Marthe Haslestad 
Kasserer: Asgeir Moland 
Kulturleder:         Anders Haraldstad
Tevlingsleder:       Ida Otervik
Styremedlemmer: Halvor G. Pettersen, Anne Helene Sommerstad og 
 Ingrid andvik

Medlemstall
Pr ��. desember �0�0 har Vestfold BU ��8 medlemmer. Det innebærer en formidabel 
oppgang fra 89 medlemmer ved utgangen av �009. Tilsvarende tall for de siste årene er  57 
(�00�) , 50 (�005), 7� (�006), �5� (�007) og ��8 (�008).
Medlemmene fordeler seg med �� (6 i �009) medlemmer i Sande BU, ��6 (�8) i Vestre 
Skjee BU, � (�) i Hedrum BU, 7� (0) i Botne/Hillestad BU og 8� (�0) i Re.

Møtevirksomhet,	representasjon	og	kontor
Styret i Vestfold BU har hatt syv styremøter i løpet av styreåret. Samtlige av møtene har 
foregått på Gjennestad, der VBU har lånt møterom av Vestfold Bondelag. Den gjensidige 
møtedeltakelsen, der VBU er representert i styrene til Vestfold Bondelag og Vestfold Byg-
dekvinnelag og omvendt, har vært flittig benyttet det siste året. Ingrid Andvik har vært 
VBUs representant i Vestfold Bondelag, mens Anders Haraldstad og Jørgen Hvitstein har 
vært VBUs repr. i Vestfold Bygdekvinnelag. Jørgen Hvitstein stilte på Vestfold Bondela-
gets årsmøte. Leder har i tillegg representert VBU i NBUs � representantskapsmøter.

VBU disponerer kontor, hylleplass, PC, telefon og kopimaskin på Vestfold Bondelags kon-
torer på Gjennestadtunet. Mesteparten av lagets eiendeler er satt på lager.

VBU-nytt,	nettsider	og	media
VBU-nytt, fylkeslagets medlemsavis, kom ut med fire utgaver i 2010. Opplaget har økt fra 
200 til 350 og sidetallet har økt fra 8 til 12 – et gledelig resultat av flere medlemmer og 
større aktivitet. Etter avtale skaffer trykkeriet annonsører mot at de får annonseinntektene. 
I tillegg har noe informasjon gått ut til medlemmene per post. 

Nettsidene www.grontfagsenter.no/vbu/ har vært noe oppdatert dette året. VBU’ har fått 
seg ny nettside www.nbu.no/vestfold. Denne vil også bli linket til via grontfagsenter.no. 
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Vestfold har vært mer frampå i media en på lenge dette året. Under ”Min tur” samlinga 
i Holmestrand, fikk VBU profilert seg. I forbindelse med Stihl-cup 15. mai kom VBU i 
Sandefjords Blad og sb.no.

Året	som	er	gått
Årsmøtet �0�0 ble avholdt lørdag 6. mars på Gjennestad. På møtet ble Jørgen Hvitstein 
gjenvalgt som leder. Gromprisen �009 gikk til Revarocken og ble utdelt på årsmøtet.

Men, �0�0 er først og fremst året da motgang ble snudd til formidabel medgang. VBU 
var helt nede i �0 medlemmer og i mai måtte man ta grep. Det ble arrangert et stormøte 
mellom fylkesstyret, lokallagsstyrene og leder i NBU, Nils Håvar Øyås hvor det ble laget 
en slagplan for å redde VBU. For første gang på nærmere �0 år ble det arrangert sommer-
stevne. Det ble en stor suksess og resulterte i nærmere 90 nye og gjenvervede medlemmer. 
Det ble mobilisert til stor deltakelse på Landsstevnet i Trøgstad. I løpet av høsten blåste 
Botne/Hillestad og Sande liv i lokallagene sine. VBU var med på Høstkurset til Østfold 
BU. I oktober reiste en gjeng til Høstarrangementet i Voss og i november ble det arrangert 
julebord på Fjellhall i Hillestad – med ��6 gjester. I tillegg har det vært fokus på bra og 
høy aktivitet i lokallagene. Det er derfor veldig morsomt å registrere at snuoperasjonen har 
resultert i to gjenoppstartede lokallag og et imponerende medlemstall på ��8 VBUere ved 
utgangen av året. 

Vestfold 4H
 
I �H Vestfold har vi �6 klubber og ca 800 betalende medlemmer. �H kon-
toret har i �0�0 hatt to instruktører; Elise Andersbakken Lunde og Kristian 
Flåtnes, en prosjektleder; Renate Bjørnsen Lindhovd og delt �H konsulent 
stilling mellom Kristian Flåtnes og Cicilie Skjennum.

�H Vestfold sitt fylkesstyre i �0�0 har bestått av:
Leder Siri Myhre Haug
Nestleder Hans Jørgen Galleberg
Styremedlem Bjørn Martin Bamrud, Marius Stener Hansen 
Vararepresentanter Ingrid Andvik (medlemmenes representant), 
 Ulrik Myrhaug og Vebjørn Steinsholt

VIGGAs representant har vært Christine Pauli Hem og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Ellen Finne.

Ordfører i Årsmøte har vært Liv Bekkeseth fra DnB Nor.

�0�0 har vært et aktivt år i �H Vestfold med blant annet nyttårsball i Sande, opplæringskurs 
for styremedl, engasjement rundt NM på ski, åpning av �H-hytta i Storås, fylkesårsmøte, 
Storkurs i Sigdal, nemndsmøter, den årlige nattvolleyballturneriingen, skogdager i klub-
bene, aspirantleir, Fylkesleiren, Landsleiren, høstfester og plakettfest. Spesielt nevnes:

-På 4H-dagen den 4. mai ble den flotte hytta vi har bygget i Storås offisielt åpnet. Alle 
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klubbene i fylket var invitert til aktivitetskveld i skogen rundt hytta og dette var et meget 
vellykket samarbeid med Vestfold skogselskap og Vestfold BU. Samarbeidspartnere og 
bidragsytere var også invitert til offisiell åpning og festmiddag senere på kvelden. Vi ser 
frem til å kunne vise frem den flotte hytta vår til alle som vil benytte den. Hytta skal leies 
ut til møter og arrangement, både innad i �H, og for alle andre som er interessert. 

- Nordgardssetra 4H-seter kan se tilbake på et godt år med mange besøkende. De fleste 
ukeskursene har vært fullbooket og ungdommene som har vært på seterkurs har vært me-
get fornøyde også i år. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for all 
dugnadsinnsatsen som legges ned på setra i løpet av sesongen. Dessverre er økonomien på 
setra svært dårlig, det jobbes iherdig med å skaffe penger til videre drift. Nordgardsetra er 
et meget viktig kulturminne i Vestfold, som fortjener å fortsette driften i nåværende form. 
Det kommende året skal brukes til å bedre setras økonomi slik at man kan beholde Nord-
gardsetra som turistattraksjon og kurssted også i fremtiden.

-Vestfold Bygdekvinnelag og 4H Vestfold har jobbet videre med fellesprosjektet ”Sunn 
Matglede”. Prosjektleder Renate Bjørnsen Lindhovd jobber for å bedre matvanene, 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 sitter i organisasjonsgruppa og ledergruppa i �H Norge.

Vestfold forsøksring

Styret i Vestfold Forsøksring har i �0�0 bestått av: 
Ole R .Tala, Sem (styreleder), Leiv Tore Haugen, Våle, Åge Petter Stein-
sett, Sandefjord, Ellen Ausland Dieset, Lardal og Paul Edvard Vittersø, 
Larvik. 

Forsøksringen har i vekstsesongen �0�0 hatt tre forsøksringledere, Jon Holmsen med ad-
ministrativt ansvar, John Ingar Øverland og Siri Abrahamsen. 
Ringen hadde ved årsskifte �50 medlemmer.  

Det har gjennom året vært stor aktivitet både på rådgivnings- og forsøkssiden. Det er i 
�0�0 blitt gjennomført 7� ulike typer forsøk i ringens regi. Bioforsk er den dominerende 
samarbeidspartneren om forsøk. I år er det prøvd ut en ny vekst, oljedodre, til produksjon 
av matolje. Sammen med Bioforsk har ringen anlagt et flerårig felt i Vestfold med sikte 
på å fremskaffe og formidle kunnskap om betydningen av integrerte tiltak for utvikling og 
bekjempingsstrategier mot sjukdommer i intensive hvetedistrikter. Et av målene er å skaffe 
møteplasser for diskusjon og demonstrasjon av integrert kornproduksjon.

Det er i 2010 avholdt ekstraordinært årsmøte hvor det med stort flertall ble besluttet å gå i 
fusjon med � andre rådgivingsenheter, Gafa- Vestfold, Lier og Omegn Forsøksring, Frukt 
og Bærådgivningen Øst. De � sistnevnte har kontorer på Foss Gård i Lier.
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GA-fA Vestfold

GA-FA Vestfold (Gartnerinæringens fagsenter og forsøksring i Vestfold) har som mål å 
fremme gartnerinæringen i Vestfold, gjennom forsøk, demonstrasjoner, kurs og annen 
virksomhet. I tillegg er produksjonsveiledning en meget viktig del av aktiviteten. GA-FA 
har kontor i nabohuset til Bondelaget på Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet, sammen 
med flere andre forsøksringer.

GA-FA har 95 medlemmer, hvorav �0 er delmedlemmer fra Vestfold forsøksring, pluss 
�5 støttemedlemmer. Vi arrangerer ulike kurs i tillegg til fagmøter, gartnerivandringer og 
markvandringer. Gartnerdagene, som er en utstilling av teknisk utstyr og driftsmidler for 
gartnerinæringen, er et årlig arrangement og trekker mange utstillere og besøkende. Dette 
er et samarbeid mellom Gjennestad Gartnerskole og GA-FA. Medlemsbladet ”Grønnsa-
ker”, er sendt ut i 11 nummer i 2010, dette er et samarbeid med Lier og omegn forsøksring 
og sendes ut til grønnsaksmedlemmene.  I tillegg er veksthusdelen av GA-FA med på et 
samarbeid med Veksthusringen om et felles medlemsskriv som heter “Nytt fra Veksthus-
ringen”, som ble sendt ut med 11 nummer i 2010. I tillegg lager vi sortsliste, plantevern-
plan og forsøksmelding. 

Det er vedtatt av fra og med 0�.0�.�0�� skal GA-FA Vestfold, Vestfold Forsøksring, Lier 
og omegn Forsøksring og Frukt- og bærrådgivingen Øst (dette er ikke endelig vedtatt i 
FBØ) samles i en ny rådgivingsenhet. Stiftelsesmøtet vil finne sted i mars 2011.

Styret	har	i	år	2010	bestått	av:
Ernst Skalleberg, Stokke Styreleder
Erik Stampe, Sande Nestleder
Anne Kari Hedlund, Larvik Styremedlem
Anders Bærland, Andebu Styremedlem
Øyvind Tretteteig, Sandefjord Styremedlem
Kari Mette Holm Representant for FMLA Vestfold
Møyfrid Sørestad Representant for Gjennestad Gartnerskole

Ansatte:
Lars-Arne Høgetveit Rådgiver friland
Torgeir Tajet Rådgiver friland
Eli Ronglan Rådgiver veksthus
Anders Sand Rådgiver veksthus (innleid)
Marianne Strøm Rådgiver veksthus og daglig leder

Norsk landbruksrådgiving Østafjells   
           
NLR Østafjells er en rådgivingsenhet 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 
rådgivingsenheten er Buskerud, Telemark, Vestfold og Akershus vest for Oslo.  Organi-
sasjonen har �� ansatte fordelt på ni ulike kontorsteder; Åmot i Vinje, Tinn, Gvarv og 
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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 
gårdsbasert reiseliv, innlandsfiske, vilt- og naturforvaltning, kulturlandskapspleie og byg-
de- og næringsutvikling.  I �0�0 startet vi opp med tilbud om bygningsteknisk økonomisk 
rådgiving.  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.  

Styret i NLR Østafjells består i �0�0 av Hans Ellef Wettre (leder, fra Asker), Dag Lislien 
(nestleder, fra Rollag), Audun Flåtten (fra Re), Anne Berte Lerberg (fra Hønefoss), Gunnar 
Lie (fra Bø), Åse Liv Hamarsbøen (fra Geilo) 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

Vestfold Landbrukstjenester BA har nå vært en del av Grønt Fagsenter i 5 år. Høsten �0�0 
flyttet vi fra hus 83 og over i hus 79 på Gjennestad sammen med Midt Vestfold Regnskap. 
Her er vi lett å finne i første kontor når man kommer inn og vi har funnet oss godt til rette.

Dette året har vi hatt landbruksvikarer i �,� stilling som er en liten økning fra i fjor. Vi har 
mulighet til å besette 5 stillinger så vi har et mål om å ansette flere. Det var en del sykdom 
i fjor også, men utfordringen er å sysselsette landbruksvikarene når det ikke er sykdom. 
Stort sett har vi klart å dekke etterspørselen når noen har vært syke, og heldigvis har vi 
noen avløsere som stiller opp når de har mulighet dersom det er behov.
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I administrasjonen er vi nå to ansatte i til sammen �,� % stilling. Håkon Green Leikaas ble 
ansatt �. april og er nå begynt å komme godt inn i rutinene. I og med at vi begge er såpass 
ferske på kontoret har det tatt litt tid å bli kjent med alle rutiner. 

Ellers har vi hatt en omsetning  på nesten ��,9 mill. og sendt ut ca. ��0 lønns- og trekk-
oppgaver. Antall bønder som lønner gjennom oss har gått noe ned fra fjoråret til i år, og 
utlønning av utenlandsk arbeidskraft er fortsatt vesentlig.

For øvrig ble det gitt ut ny maskinkatalog for årene �0�0/�0�� og det har vært en del et-
terspørsel rundt den.

Styret	har	i	2010	bestått	av:
Harald Lie, Våle leder
Thrine H. Rastad, Sandefjord   nestleder
Tor Anton Stensholt, Lardal styremedlem
Lars Kristian Rustan, Våle styremedlem
Magnus Heian, Våle ansattes representant

landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste er landbrukets sin egen forebyggende 
HMS-tjeneste og har som mål å redusere antall ulykker og yr-
keslidelser. Som medlem i Landbrukets HMS-tjeneste får du til-
bud 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 landbruksforsikringspremien og 
hjelp til å oppfylle lovpålagte krav.

Medlemstilslutningen er økende i Vestfold. Målet for neste år på landsbasis er �0 000 
medlemmer. Det vil bli kjørt vervekampanje på våren og høsten.

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 
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gårdbruker er man sin egen brannleder hvis det begynner å brenne på din gård. Ved forebyg-
gende tiltak og tilgang på brannslokkingsutstyr, kan brannkatastrofer unngås.

Det er gjennomført 7 kurs i Praktisk HMS-arbeid.
Arbeidsmiljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i 
HMS.
Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet 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 KSL`s krav. Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk land-
bruk.

Vi gir overskudd og trygghet!!


