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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

Utsendingene til NBs årsmøte. Foran f.v. Kathrine Kleveland; NBK, Inge Myhre, Elin 
Røed, Thrine Rastad, Per Einar Hoff, Vidar P. Andresen. Bak f.v. Hans Evard Torp, Per 
Asbjørn Andvik, Paul Evard Vittersø, Cathrine Stavnum.
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Landbruket er ei langsiktig næring.Vi er vant til å tenke man-
ge år fremover enten vi skal ombygge /nybygge fjøs , eller 
mekanisere opp drifta. Slik bør det også være med store inn-
vesteringer, men hvor lett er det å være langsiktig når verden 
rundt oss endres hurtig?
Og det siste året har jammen vært turbulent med store 
prissvingninger på matvarer ute i verden. Vi har i tillegg opp-
levd en galloperende kostnadsvekst , spesielt på gjødsel og 
kraftfor.

Globalt snakker vi nå om kriser innen klima, matforsyning, 
og nå sist i finanssektoren. Den økonomiske krisen eller de-
presjonen merkes også godt i Norge, og minner oss om at også matproduksjon i Norge er 
en del av de store sammenhenger. 

Vi er inne i den avsluttende fase med endring av markedsordningene for egg og kjøtt.
Målprisen forsvinner antakelig , men hvilke produksjoner som tas ut skal vi bruke nødven-
dig tid og grundige debatter på å avklare. Her er alle produksjoner like ”viktige”.
 Sikkert er i hvert fall en ting. Vi snakker her om en endring,og ikke en avvikling av mar-
kedsordningene.  Resultatet må føre til at vi fremover skal produsere mer mat til en økende 
befolkning, og til økte priser som følge av kostnadsutviklingen.

Vi skal også fortsette det gode arbeidet med å synliggjøre norsk matproduksjon sin plass i 
samfunnet. Ingenting er viktigere enn å produsere mat!
Dette er det bred oppslutning om, men i et valgår, mener jeg det er avgjørende viktig at 
våre politikere på alle nivåer har kunnskap om – og hjerte for – landbruket.

Mat vil naturlig nok være det gjennomgående temaet, noe som passer oss i matfylket Vest-
fold godt  .Vi har laget gode og informative brosjyrer som setter landbruk og matproduk-
sjon i et samfunnsmessig og økonomisk perspektiv.

Avslutningsvis vil jeg takke alle medlemmer og tillitsvalgte for god aktivitet og stort en-
gasjement, og jeg ser fram til at hele organisasjonen (nok en gang) setter Landbruk på 
dagsorden.

Hans Edvard Torp, leder

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



�

I. Styret, utvalg og representasjon ........................................................................ 6
II. Fylkeskontoret ................................................................................................. �0 
III. Kort om landbruket i Vestfold ......................................................................... ��
 • Vestfoldlandbruket .................................................................................... ��
 • Samvirkeorganisasjonene .......................................................................... �7
IV. Årsmøtet �008 ................................................................................................. �8
V. Fra saksbehandlingen ...................................................................................... ��
VI.       Næringsutvikling - prosjektarbeid ................................................................... ��
VII. Organisasjonsarbeidet ..................................................................................... ��
VIII. Referansegrupper
 • Sekretariatsbistand fra Bondelaget til samarbeidende organisasjoner ...... �0
IX. Medlemsoversikt ............................................................................................. �6
 a) Oversikt over lokale tillitsvalgte ............................................................... �7
X       Meldinger fra samarbeidende organisasjoner ............................................ �8 
 a) Bygdefolkets studieforbund ...................................................................... �8 
 b) Vestfold Bygdeungdomslag ...................................................................... �9 
 c) Vestfold �H ............................................................................................... �0 
 d) Vestfold Forsøksring ................................................................................. ��
 e) GAFA Vestfold .......................................................................................... ��
 f) Fabio.......................................................................................................... ��
 g)  Landbrukets HMS-tjeneste ....................................................................... �� 
 h) Jordvernforeningen i Vestfold ................................................................... ��

Innhold



6

Æresmedlemmer i Vestfold Bondelag 

	 	 	 Karl	Einar	Teien,	Sande
   Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord �99� 
   – Død april 2008

   

	 	 	 Hroar	Kværne
   Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord �997

Styret:
Leder: Hans Edv. Torp, ��78 Våle �� 06 07 96 privat
 hans.e.torp@c�i.net 9� �� 87 96 mobil

Nestleder: Elin L. Røed, Korsgårdsv. ��, �080 Holmestrand �� 0� �6 �� privat 
 elinroed@h-nett.no 9� 8� 8� �� mobil
Styremedl:  Paul Edvard Vittersø, Vittersø, �� �� �8 �8 privat
       ��80 Tjodalyng 98 �� 0� �� mobil
 paul.edvard@vittersø.no 
 Inge Myhre, Korsgårdsv. �8�, �� 06 00 �7 privat
 �080 Holmestrand 90 9� �� 9� mobil
 ingmyh@online.no 
 Cathrine Stavnum, Kleppanv. ���, ��60 Stokke �� �� 7� �0 privat
  cathrine.stavnum@gmail.com  �� �6 7� 8� mobil
�. vara: Thorleif Müller, Sannev. 8, ���0 Borgheim �� �8 7� �6 privat
 thormu@online.no 90 �6 7� �� mobil
VBK-rep Aase Førsund, Holtungv. 677, �080 Holmestrand �� 06 0� 77 privat
 thor.forsund@tele�.no 99 �� 7� 7� mobil
VBU-rep.: Marie Nordheim, Granheimv. �0, ���8 Andebu �������9 privat
 marie_marekatt@yahoo.no9�����60 mobil

I. Styret, utvalg og representasjon
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Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2007/2008
 Cathrine Stavnum, Stokke   
 Inge Myhre, Våle   
 Elin Røed, Botne/Hillestad   

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2008/2009
 Paul Edvard Vittersø, Tjølling
 Thorleif Müller, Nøtterøy
 Per Einar Hoff, Lardal

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2009
 Elin Røed, Holmestrand
 Thorleif Müller, Nøtterøy       
              
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2009
 Cathrine Stavnum, Stokke
 Inge Myhre, Våle

Aksjonsutvalg:
 Styret

Revisorer:
Johannes Huneide og Anne-Kari Hedlund

Oppnevninger til referansegrupper / styrer / råd:

Styret	i	Vestfold	Forsøksring:
 Paul Edvard Vittersø, Tjølling – vara: Hans Edvard Torp, Våle

Styret	i	Vestfold	Bygdekvinnelag:
 Cathrine Stavnum, Stokke – vara: Elin Røed, Botne/Hillestad

Styret	i	Vestfold	Bygdeungdomslag:
Inge Myhre, Våle – vara Beate Menes Didriksen, Stokke 

Referansegruppe	tjenesteproduksjon:
Leder:  Inge Myhre, Våle 
   Eivind Sundby, Hasle Gård, Sandar
   Ranveig Grorud, Sem
   Fred Olav Bore, Sem
   Arne Lindsverk, Svarstad    
   Lisbeth Haugan, FMLA (konsultativ)
   Bjørn Vegard Norvang, FMLA (konsultativ)
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Referansegruppe	for	grøntsektoren:
Leder:  Thorleif Müller, Nøtterøy
   Fredrik Bakke, Brunlanes
   Egil Solheim, Sem
   Gudmund Gran, Sande
   Leif Thore Bjertnæs, Nøtterøy
   Harald Inge Sand, Strømm
   Olav Brattaas, Slagen
   Martin Danielsen, Våle
   Lars Arne Høgetveit, GAFA (konsultativ)
   Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)

Referansegruppe	for	korn	etc.:
Leder:  Paul Edvard Vittersø, Tjøllling
   Harald Lie, Våle
   Hans Johan Kjølsrød, Våle – vara: fra styret i frødyrkerlaget
   Olav Jarle Røsholt, Lardal
   Jon Erik Knotten, Ramnes
   Tor Anton Hansen, (Reidar Høyvik) Borgen Aktiemølle
   Ragnar Lensberg, Sem
   Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring (konsultativ)
   Jon Randby, FLMA (konsultativ)

Referansegruppe	for	husdyr:
Leder:  Elin Røed, Holmestrand
   Dagfinn Henriksen, Horten
   Heidi Myhre, Våle (økologisk)
   Lars Bjarne Linneflaatten, Borre
   Nils Henry Haugen, Sandar
   Hans Martin Gran, Sande
   Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling
   Harald Wedel Jarlsberg
   Thor Ole Johnsen, Ramnes
   Hans Kristian Heum
   Mona Olsrud, FMLA (konsultativ)

Økonomiutvalget:
Leder:   Knut Olav Omholt, Lardal
   Cathrine Stavnum, Styret
   Hans Jørgen Skinnes, Våle
   Helge Bonden, Sande
   Marit Adamsrød , Økonomiforbundet
   Dag Terje Hessevik, Hedrum Regnskap
   Jørn Gjone, MidtVestfold Regnskap
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Grunneierutvalget:
Leder:  Andreas Botne
   Inge Myhre, Styret
   Marit Kaupang Aspås, Tjølling
   Harald Lie, Våle
   Alf Akerholt, Hof
   Marit Sibbern, Re 
   Ola Arne Hotvedt, Tønsberg

Arbeidsutvalget:
Leder og nestleder, org.sjef sekretær

Bygdefolkets	Studieforbund,	fylkesstyret	og	opplæringsansvarlig:
Vidar P. Andresen, Sandefjord – vara: Solveig Haugan Jonsen, Vivestad

Distriktsutvalget	for	HV-03:
Per Asbjørn Andvik, Ramnes

Norges	Bondelag	s	representantskap:
Hans Edvard Torp, Våle

Regiongruppen	for	Landbrukets	HMS-tjeneste:
Per Asbjørn Andvik, Ramnes  
Vidar P. Andresen, Sandefjord 

Kulturlandskapsgruppen	i	Vestfold:
Kontoret i Vestfold Bondelag v/Solveig Haugan Jonsen

Etterutdanningsutvalget	i	Vestfold:	
Vidar P. Andresen, Sandar
Vara: Solveig Haugan Jonsen, Vivestad

Diverse:
Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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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
 Landbruksrådgivning Østafjells 
 Veksthusringen
 MidtVestfold Regnskap BA
 Bygdefolkets Studieforbund
 Vestfold Nei til EU
 Vestfold Bondelag

Kontoret	er	fylkeskontor	for	Norges	Bondelag	/	Bondelagets	Servicekontor	AS.	Kon-
toret	har	serviceoppgaver	for:
 Vestfold Bondelag
 Bygdefolkets studieforbund
 Jordvernforeningen i Vestfold
 Prosjekter
 Vestfold Landbruksselskap
 Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 8�, ��60 Stokke
 Telefon �� �6 �� 00, faks �� �6 �� 0� E-post vestfold@bondelaget.no

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

Ansatte	på	kontoret	pr.	31.12.2008.	
Organisasjonssjef Vidar P. Andresen
Rådgiver:  Solveig Haugan Jonsen 
    (80% stilling) 
Sekretær  Anveig E. Nybø 
    (80% stilling)
Daglig leder BSF Elisabeth Larsen 
    (timebasis)

II. Fylkeskontoret

Fra v.:  Elisabeth Larsen, Vidar 
P. Andresen, Anveig Nybø,  Kåre 
Larsen,  Solveig Haugan Jonsen.
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Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk �8� ganger til møter og kurs av organisasjonene/
forsøksringene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Ansatte har deltatt på �0 seminarer/møter utenfor kontoret med overnatting og ��� dag-
/kveldsmøter og kurs. Kontoret har sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har 
medført en del møter i og utenfor kontoret.  Oppgavene ses i sammenheng med Bondela-
gets arbeid og mål.
Kontoret er også engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet landbruket, videre 
er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av www.grontfagsenter.no.  Nytt for 
�008 er at Vestfold Bondelag har egen organisasjonshjemmeside knyttet  til www.bonde-
laget.no her konsentrer vi oss om rene organisasjonssaker, adresselister for styret, utvalg 
og lokallag.

Medarbeidere innleid på timebasis i arbeidsåret
 Kåre Larsen Tjenesteproduksjon, ref.gr. husdyr og regnskap
 Kjartan Sjulstad Forprosjekt (utmarksressurser) 

Samarbeidsadvokater, nevn og adresser
  Advokatfirmaet JUSTIN ans, v/adv. Steinar Arnesen                           
  Besøksadresse: Bryggen, Thor Dahlsgt. 1-3-5, Sandefjord
  Postadresse: Postboks ���, ��0� Sandefjord
  Telefon: �� �� �8 00
  Telefax: �� �� �8 0�
  E-mail: advokat@justin.no
 
 Advokatene  Foyn & Landmark AS v/avd. Ståle Landmark)
 Besøksadresse: Olavsgt. �, Larvik
 Postadresse: Postboks ��, ���� Larvik
 Telefon: �� �� �6 90
 Telefax: �� �8 �� �0 
 
 Advokatene Haraldsen, Bydal & Søby v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten �9, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 6��, ��0� Tønsberg
 Telefon: �� �� 8� 00
 Telefax: �� �� 8� �0
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Rabattavtale med TESS- Skagerrak. Avtalen og adresser
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.  
Rabattene varierer etter produkt.  Rabatten oppnås også ved avdelingen i Holmestrand.
Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons / foretaksnummer slik 
at en blir registrert for kredittkjøp.   

Betalingsbetingelser:
Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr.30 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)
 
Annet	vedrørende	avtalen:
 • Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
 • Avtalen dekkes av Tess-gruppens system for kvalitetssikring.

Avtalen	gjelder:
Tess Skagerrak A/S  Tess Avd. Horten Tess Holmestrand 
Kjelleveien ��                Bankløkka 7 Bjergestr.7 
Postboks �0��                Postboks �67 �080 Holmestrand
��0� Tønsberg.             ��9� Horten

Tess avd. Sandefjord     Tess Avd. Larvik
Moveien ��                   Elveveien ��.b
Postboks �0�                 Postboks ��0� 
���� 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 gis om dette.
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Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

Telefon �� �7 �0 00 Postadresse Besøksadresse
Telefaks �� �7 �� �� 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 litt om noen tema, og 
noe statistikk som vi tror vil være av interesse. Vi og Vestfold Bondelag har ulike roller 
overfor landbruket og vestfoldsamfunnet, men er avhengige av et godt samarbeid for for-
ankring av landbrukspolitikken tilpasset vårt fylkes utfordringer. 

Å bremse arealavgangen er en  av de aller viktigste oppgavene våre som grunnlag for 
framtidig landbruk og matproduksjon. Vi føler et spesielt ansvar siden vi tilhører de beste 
klimatiske dyrkingsområdene i landet. Avgangen på over 8�0 daa i �007 var derfor ille, og 
det er samferdselstiltak (E�8) som tar mest areal. Bedre vei og færre av-/påkjøringssteder 
skaper videre stort press på arealer langs veien. Kommunene under ett i Vestfold tar ikke så 
mye dyrka mark til eget bruk, selv om det er store forskjeller og alle kan forbedre seg. Vi 
velger å tro at fylkesmannens innsats som ”tidlig, tydelig og forutsigbar” inn i planproses-
ser er en medvirkende årsak.

Næringsutvikling. Vårt arbeid er forankret i Regional plan for landbruksrelatert nærings-
utvikling �007-�009 og har som strategi kostnadseffektiv og lønnsom produksjon av spe-
sielle varer, begge tilpasset markedets ønsker.
Antall søkere om produksjonstilskudd pr. ��.07.08 var �6�6 mot �6�0 i �007, en nedgang 
på 2,4 % mot 3,8% forrige år. Det er en økning i fylkets melkekvote fr 2007 til 2008 på 
�,�%  selv om antall produsenter synker litt. Vi har 89 i �008. Ammekuproduksjonen er 
stabil både i antall produsenter og antall kyr. Fylket har tilnærmet likt antall ammekuer og 
melkekuer, vel �600.

Det er større bekymring knyttet til svineproduksjonen med en nedgang på 23% i antall 
avlspurker fra toppåret �00� til �008. Antall produsenter er i samme tidsrom redusert med 
1/3. Det er derfor behov for å stimulere denne produksjonen, hvis vi skal beholde vår 
andel. Kraftforkrevende produksjoner er viktige hos oss hvor vi har stor kornproduksjon 
og behov for husdyrgjødsel. Svineproduksjonen er også viktig som råvareleverandør til 
næringsmiddelindustrien i Vestfold. Den sysselsetter direkte og indirekte mange mennes-
ker i fylket. 

Innen økologisk produksjon arbeides det med å øke økologisk korndyrking. Det er stort 
behov for økologisk korn både til matkorn og til forkorn. Mer forkorn er en forutsetning 
for å kunne produsere lyst kjøtt, bla må en få opp svinekjøttproduksjonen for å kunne 
få til større utnyttelse av storfekjøttet i ulike blandingsprodukter (eks. pålegg og pølser). 

III. Kort om landbruket i Vestfold
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Resultatet av mobiliseringsprosjekt i Re kommune som startet i 2007, er at flere foretak 
bestemte seg for å legge om til økologisk, og andre foretak bestilte gratis førsteråd for å 
vurdere omlegging. Vi har derfor gitt midler for å videreføre arbeidet, og til mobilisering i 
flere kommuner . Vestfold har 5900 daa i 1. års karens som forberedelse til omlegging. Det 
er bra, også i nasjonal målestokk. 

I �008 er det via Innovasjon Norge bevilget Bygdeutviklingsmidler (BU-støtte) til �9 sa-
ker, hovedsakelig til husdyrproduksjoner. Antall saker på melk og storfe er som �007, men 
vesentlig flere saker på kraftforbaserte produksjoner og spesielt svin.  67 % av tilskudds-
midlene og 9� % av rentestøtten er innvilget saker fra tradisjonelt jordbruk.

Mat og reiseliv og/eller tjenestetilbud har vi fokusert en del på. Blant annet ble det som-
meren �008 presentert mat fra Vestfold og opplevelsesmuligheter via en torgvogn på Torp 
flyplass Sandefjord. Dette gav noe innblikk i de reisendes mål og ønsker med turen via 
Torp. Nettstedet www.vestfoldmat.no videreutvikles

Skogbruk. Aktiviteten i skogbruket i fylket var også i �008 svært høy. Til tross for drastisk 
prisreduksjon på sagtømmeret mot slutten av året, ble avvirkningen sett over hele året 
meget god. Det overavvirkes noe på granressursen i fylket mens det fortsatt er muligheter 
for å øke avvirkningen av lauv. Lauvskogtilveksten i fylket er bergnet til vel ��0.000m�. 
Svært lite av dette kvantumet kan omsettes som tradisjonelt tømmersalg. Det meste av 
dette kvantumet må omsettes som bioenergi, ved eller flis.  Etableringen av to nye lauvtre-
sagbruk de siste ti årene tror vi skal bedre utnyttingen av lauvtømmer, ikke bare til ved og 
flis. Bondevarmeleveranser i form av flis er avventende på grunn av usikker lønnsomhet. 
Interessen for å produsere flis er der, bare det finnes en fornuftig avsetning til riktig pris.

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

Dyr	 31.07.2007	 31.07.2008
	 Antall	foretak	 Antall	dyr	 Antall	foretak	 Antall	dyr

Melkekuer 9� ���� 89 �6��
Ammekuer i 
spesialisert kjøttprod. ��� �60� ��7 �6�6
Avlspurker 9� �6�7 90 ���8
Slaktegriser på telledato ��7 �8�7� ��6 ��98�
Søyer ett år og eldre �09 ���� 99 �7��
Verpehøner �0 ������ �8 ��90��
Slaktekyllinger på telledato �7 6906�� �� 670�87
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Arealfordeling	 31.07.2007	 31.07.2008
	 Antall	foretak	 Dekar/dyr	 Antall	foretak	 Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite �8� 6�677 6�� 66808
Øvrige forvekster  ��88�  ��9�7
Poteter �77 �7007 �7� �7��6
Hvete 8�0 �0778� 8�8 ��0�78
Høsthvete �0� �986� ��� ��9�7
Rug og rughvete ��8 �0007 ��� ��06�
Bygg 68� �8��8 ��9 ��67�
Havre �99 ���86 60� �67�8
Oljevekster �60 ��897 ��� 8��8
Erter og bønner til konserves 7� 6��� 7� 6�98
Engfrø og annet frø til modning �67 ��879 ��� ����7
Frukt  ���9  ��60
Bær  �7��  �9�7
Grønnsaker på friland ��6 ��99� ��7 ���7�
Totalt areal  ����8�  ����9�
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  ���  ���
Antall søkere om produksjonstilskudd �6�0  �6�6 

Økologisk	produksjon
(også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning �6 �8�� �6 ����
Økologisk potet, 
grønnsaker, bær ca �� ���� ca �� ���6
Økologisk innmarksbeite �� 6�� �� ��07
Økologisk grønngjødsling 8 ��7 �0 �8�
Annet økologisk drevet areal �8 9��0 6� 97��
Totalt økologisk areal 8� ���97  �6���
Andel økologisk areal 
av totalareal  �,7 %  �,9%
Økologiske melkekyr �� �08 �� �96
Økologiske ammekyr �7 �96 �9 ��7
Økologiske avlsgriser � 6� � 8�

Ytterligere informasjon kan hentes på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) hjemmeside 
http://www.slf.dep.no, under ”produksjonstilskudd” og ”statistikk”
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Rolf Berg takkes av fylkesmann Mona Røkke.
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Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA
Besøksadresse:   Ås, Sem
Postadresse:   Postboks �009, ��0� Tønsberg
E-post:    fs.firmapost@gilde.no
Telefon:   ����8600
Telefaks:   ����860�

NORTURA	på	Revetal
Adresse:   Postboks 68, ��6� Revetal
Telefon:   ��0680�0

TINE	MEIERIET	ØST	BA,	SEM
Besøksadresse: Ås, Sem
Postadresse:  Postboks ���, ��70 Sem
Telefon:  ���08�00

Hovedkontor Oslo
Besøksadresse:  Bedriftsveien 7, 09�0 Oslo
E-post:   firmapost.tmo@tine.no
Telefon:  ��899000
Telefaks:  ��89900�

FELLESKJØPET	AGRI	BA	(VESTFOLD)
Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Virgenesvei �, ���7 Barkåker 
Telefon:  8��00���
Telefaks:  �����60�
Kundetjeneste:  80080099 (gratis grønt nummer)

Larvik
Besøksadresse:  Postboks ��0�, Øya, ���� Larvik
Telefon:  ���6���0

Hovedkontor Oslo
Adresse:  Akersgt. ��, Postboks �69, Sentrum, 0�0� Oslo
Telefon:  ��86�000
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Årsmøtet ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole ��. Mars �008.  Leder Hans Edvard Torp 
ønsket årsmøtedeltakerne velkommen og spesielt velkommen til æresmedlemmene Karl 
Einar Teien og Hroar Kværne.  I tillegg ønsket han Svein Guldal, Steinar Gullvåg og invi-
terte gjester velkomment til årsmøtet før han ga ordet til møteleder Knut Olav Omholt.

EMIL-pris 2008
Prisen ble tildelt Jordvernforeningen i 
Vestfold for det arbeidet som blir gjort 
for å verne dyrkbar jord fra nedbyg-
ging. Jordvernforeningen arbeider 
mot vesener, kommuner, utbyggere og 
politikere.  Foreningen har også vært 
et viktig kontaktpunkt mot lokale or-
ganisasjoner som har søkt bistand til 
saksbehandling og råd i lokale plan-
saker.  Leder Olav Nordheim mottok 
EMIL-prisen på vegne av Jordvernfo-
reningen i Vestfold.

Leders tale
Leder innledet med at våronna er i 
gang for mange.  Han orienterte om 
saker fra årsmelding og arbeidsplan.  
Vestfold Bondelag foretok en politikerundersøkelse i �007 som viste at 88% av kommune-
politikerne ønsket et landbruk på dagens nivå.  Lederen påpekte hvor viktig det er med god 
kontakt mot politikere og offentlig administrasjon.

Flommen i Lågen preget også arbeidsåret i Bondelaget med �000 daa jord under vann og 
ødelagte avlinger for mange. Flere møter ble avholdt mellom fylkeslagene i Buskerud og 
Vestfold.  Norges Bondelag arbeidet for endring av regelverk om erstatning med brev og 
møter i departementet.  Fylkesmannen var til stor hjelp og støtte i arbeidet som ble lagt ned 
for de flomrammede.

I talen berørte han også det store arbeidet lokallagene legger ned i å synliggjøre landbru-
ket gjennom Åpen Gård-arrangementer, utarbeidelse av faktaark, aksjoner, kontakt mot 
politikere, kommuneadministrasjon og mye annet.  Dette er et svært viktig arbeid. Videre 
refererte har til situasjonen foran jordbruksforhandlingene, arbeidet for Melsom videregå-
ende skole med satsning på hestefag og jordvern.

Han avsluttet med å si at prioriterte oppgaver framover er å arbeide for økte inntekter til 
bonden, bedre service på grunneierrettigheter og økt fokus på kommene og nye bønder.

IV. Årsmøtet 2008

Olav Nordheim mottar årets EMIL-pris av le-
der Hans Edvard Torp.
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Aktuelle saker – hva gjør vi ved jordbruksforhandlingene til våren? 
v/ styremedlem i Norges Bondelag, Svein Guldal
Guldal åpnet med å gi ros til Jordvernforeningen.  Han innledet videre med å fokusere på 
at prisen på landbruksprodukter var på vei oppover, og at en ute i verden begynner å merke 
klimaendringene.  Den store befolkningsveksten gir også grunn til bekymring.  At det løn-
ner seg å produsere for energi isteden for mat går utover de fattige i verden.  Det har aldri 
vært dyrket så mye korn og vært så lite lager som i dag.

Gjennom jordbruksforhandlingene mente Guldal at vi måtte arbeide for å tette inntektsga-
pet og få bedre velferdsordninger.  Han sa også at det er viktig å gjøre seg opp en mening 
om vi ønsker en forutsigbar situasjon, eller om vi skal forkaste ordningene med målpriser 
som i lang tid har fungert veldig bra.  Vi må bruke hodet og tenke langsiktig.  

Vi må få til en retning framover som gir bøndene muligheter i systemet og optimisme 
avslutter Guldal.

Landbrukets klimautfordringer v/Arne Grønlund, Bioforsk
Grønlund var innom mange problemstillinger i innlegget sitt om landbrukets klimautfor-
dringer.  Samtidig som vi trenger økt produksjon av mat, må målet være mindre utslipp pr 
produsert enhet.  Vi har � store kilder for utslipp og � områder for tiltak mot klimautslipp 
ved å dreie produksjonen fra rødt til hvitt kjøtt, redusere grasproduksjon og øke kornpro-
duksjonen, intensivere melkeproduksjonen og bruke mindre protein og mer fett i kraftfôr.  
Et annet tiltak er bedret drenering og kalking for å bedre jordstrukturen og å unngå nydyr-
king av myr. 

For å oppnå et klimaoptimalt landbruk bør vi drenere jorda og bruke mineralgjødsel med 
fornuft. Han mente veksthus ut fra klimatiltak var lite fornuftig, men hadde ikke regnet 
på hvor mye f.eks lang frakt av tomater og agurker slo ut på klimaregnestykket veksthus/
frakt.
Han nevnte i spørrerunden etter innlegget at utmarksarealer stort sett var i karbonbalanse 
og at man ikke kan få til et landbruk som går i null i et klimaregnskap.

Svar på direkte utfordringer v/Stortingsrepresentant for 
Arbeidspartiet Steinar Gullvåg 
Han takket først for invitasjonen og fortsatte med at politikere i perioder var svært popu-
lære og nevnte at han mange ganger har opptrådt i Bondelagssammenheng og også hadde 
hatt besøk av Bondelaget i næringskomiteen.

I det han viste til Nationens omtale av landbrukets krav minnet han om Einar Tambarskjel-
ve når han sa ”Norge ut av dine hender, konge”.  Det er et skjebnefellesskap mellom 
bønder og den rød-grønne regjeringen.  En annen regjering vil fjerne jordbruksavtalen og 
derved også forhandlingsretten, kanskje vil vi få en konsultasjonsordning.  Videre vil vi få 
en strukturrasjonalisering vi ikke tidligere har sett. Jordvern mente Gullvåg er styrket i nytt 
forslag til Plan- og bygningslov.  Tall viser at jordvernet går i riktig retning, men presset 
mot dyrka jord er fremdeles stort.  Det er viktig at kommunene får en arealplanlegging som 
verner dyrka mark så langt det er mulig.
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Vervepremie 2008
Nestleder Elin Røed delte ut årets ver-
vepremie til Sandar og Stokke Bon-
delag.  Det er antallet nyinnmeldte 
og innmeldte i forhold til lokallagets 
størrelse som teller mest i vurderin-
gen.  For første gang ble det utdelt 
penger som vervepris.  
Vervearbeidet i lokallagene er grunn-
laget for en sterk organisasjon, sa Elin 
Røed

Budsjett og arbeidsplan
Budsjett og arbeidsplan ble lagt fram 
for årsmøtet.  Rammen for fylkesla-
gets arbeid er gitt av Norges Bonde-
lags prinsipprogram, jordbruksfor-
handlingene og virksomhetsplan for 
Norges Bondelag.   Det ble lagt spesiell vekt på det planlagte avisstuntet 16.4. hvor det 
i Vestfold skulle deles ut �000 spesialutgaver med landbruksstoff av Tønsbergs Blad og 
Østlandsposten.
Lokallagene ble bedt om å lage brosjyrer for sine kommuner. 

Årsmelding og regnskap
Org.sjef Vidar Andresen la fram årsmelding og regnskap �007 for årsmøtet. Revisors mel-
ding ble lest opp.

Valg
Lederen av valgnemnda redegjord for valgkomiteens arbeid og la fram valgkomiteens for-
slag til.  Valget ble ledet av møteleder, Knut Olav Omholt.

Hans Edvard Torp, Våle ble gjenvalgt som leder og Elin Røed, Botne / Hillestad som nest-
leder i fylkeslaget. Med seg i styret fikk de Inge Myhre, Våle, Cathrine Stavnum, Stokke 
og Paul Edvard Vittersø.  Thorleif Müller, Nøtterøy ble valgt som �.vararepresentant øv-
rige varamedlemmer ble Sondre Austein, Brunlanes og Rune Dreng, Tjølling. 

Etter hilsninger fra VBU og VBK avsluttet Hans Edvard Torp årsmøtet med å takke for 
ny tillit samtidig som han takket styremedlemmene som gikk ut av styret og ønsket alle 
vel hjem.

Fra v. Leder i Sandar Trond Clausen, nestleder 
Elin Røed, leder i Stokke Hans Jacob Hasle-
stad.
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Det har vært 11 styremøter hvorav ett under styretur til Bryne på Jæren.  Det har vært møter 
i AU foran styremøtene og styret har i arbeidsåret behandlet 9� saker og avgitt 6 uttalelser 
i arbeidsåret.

Fylkesstyret har hatt flere temadiskusjoner i arbeidsåret.  Her vil vi gå nærmere inn på noen 
av temaene som det er arbeidet med.

Aksjonsberedskap	i	forbindelse	årets	jordbruksforhandlinger:
Arbeidet ble satt i gang tidlig på året med planlegging av brosjyremateriell både for fylkes- 
og lokallag.  Det skal arbeides mot politiske partier.  Det blir lagt spesiell vekt på møter 
med partiene og brosjyremateriell. Ulike problemstillinger knyttet til aksjoner ble diskutert 
i flere styremøter.

Styrets	arbeidsmåte	/	oppgaver,	forhold	til	administrasjon	og	arbeidsdeling	
mellom	styret	og	arbeidsutvalg
Hvert år etter årsmøtet går styret og administrasjon gjennom Norges Bondelags instrukser 
for arbeidet i fylkene og arbeidsdeling, arbeidsmåter og ansvarsforhold mellom adminis-
trasjon og styret. Likeledes går en i gjennom instrukser for referansegrupper, utvalg, øko-
nomistyringsrutiner og mediearbeid.

Styret anser det som viktig at ansvarsforhold og arbeidsmåter blir avklart og gått igjennom 
etter at årsmøtet er avholdt.  

Orientering	 om	 GPS	 –	 grøntprodusentenes	 samarbeidsråd	 –	 jordbærsesong	 med	
gode	priser	–	GPS-sekretariat
GPS skal i nært samarbeid med produsentorganisasjonene arbeide med markedstilpasning 
og prisanbefaling til beste for produsentene.  De har i dag medlemmer fra: Gartnerhallens 
AS, Norgesgrønt BA, Nordgrønt BA og produsenter av produsentforeningen av �909. 

Det finnes også en avdeling kalt GPS-avsetningstiltak som administrerere markedstilta-
kene innen grøntsektoren.

Jordbærprodusentene var fornøyd med prisene som hadde vært gunstige gjennom seson-
gen. Det ble orientert om opplegget for jordbærprodusentene gjennom GPS, og om mar-
kedsforhold og innhøstingsforhold denne sesongen.

Forsikring	ved	Gjensidige
Det ble orientert om omorganiseringen i Gjensidige.  Fra 1.1.09 vil det være lokalkontorer 
i Larvik, Tønsberg, Horten og Drammen.
Det blir 3 landbrukssentra i Norge hhv Steinkjer, Bergen og Gjøvik.  Landbruksdivisjonen 
kan nås på tlf 0��00.
Gjensidiges visjon er ”Kjenne kunden best og bry oss mest.”

V. Fra saksbehandlingen
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Styretur/studietur	Bryne	på	Jæren
Av annet styrarbeid nevnes studietur/styretur �6. Og �7.oktober til Bryne på Jæren. Styret 
var på gårdsbesøk hos familien Jarle Wiik som drev med frilandsgrønnsaker, melkepro-
duksjon og veksthusgrønnsaker. 

Videre var det besøk hos lederen i Rogaland Bondelag Arna Høyland som har produksjon 
av slaktekylling og melk.  Tilstede var også Jofrid Torland Mjåtveidt og Roar Grødeland.

Om kvelden var det møte med leder Arna Høyland og styremedlem Arnstein Gilje og Lo-
kallagslederne Jofrid Torland Mjåtveidt og Roar L. Grødeland.  Temaene som ble diskutert 
var Bynært landbruk - jordvern, jordpriser, konsesjonslov, jordlov og deling. Arbeidskraft 
– holdninger og regelverk framover. Rekruttering – ungdommen er offensive, hva er gjort 
for å få dem med.  Kort orientering om Vestfoldlandbruket.

Det ble også satt av tid til et besøk på Voll Ysteri sør for Stavanger.  Ysteriet er det første i 
Norge autorisert for produkter av upasteurisert melk.  Her lages Klosterosten og Jærosten 
som er laget av råmelk og har fått flere gullmedaljer Jærosten ble også kåret til årets ost i 
2007 og fikk Spesialitetsmerket i 2008.

Arbeidskraftproblematikk	–	eventuelle	initiativer	til	NB	og	LA
Deler av styret og sekretariat deltok på seminar i Fellesforbundets regi med vekt på øko-
nomisk kriminalitet og sosial dumping. Det vil antagelig arbeides for allmenngjøring av 
tariffavtalen mellom Fellesforbundet og LA for skog, landbruk og restaurant.  Hagebruk 
ble ikke tatt opp.  

Endringer i Lov om allmenngjøring av tariffavtaler og økt ansvar for hovedentreprenør 
overfor lønnstakerne hos underentreprenører ved konkurs, ble også nevnt.  

Part i tariffnemnda etter Allmenngjøringsloven blir LA og Fellesforbundet samt repre-
sentant fra myndighetene, Det bør avklares roller mellom forskjellige aktører som f eks 
Norges Bondelag, LA og øvrige aktører.  

Etter at forhandlingsutvalget anbefalte den inngåtte avtale, sendte en ut resultatet til urav-
stemning.  Resultatet av avstemningen viste 8� % ja.  I Vestfold svarte 8�% ja og ��% nei. 
Vestfold hadde en valgdeltakelse på ��%.

I tillegg til temadiskusjonene har styret diskutert og gjort vedtak i flere store saker
Her nevnes:
Endringer i EØS-regelverket for utenlandsk arbeidskraft. Orientering om Grønn Partner og 
regnskapskontorenes framtid. Flommen i Numedalslågen �007 som etter Hedrum Blonde-
lags mening ikke ble godt nok behandlet av hhv Bondelaget og landbruksmyndighetene. 
Aksjonsberedskap i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Innspill til valgkomiteen 
i Norges Bondelag. Referansebruksberegninger og bakgrunnsmateriale. Utgifter ved til-
kopling til strømnette ved økt strømbehov i nye driftsbygninger, Melsom videregående og 
arbeid regionalt miljøprogram.
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Uttale vedrørende ny lov om dyrevelferd - Vestfold
Styret i Vestfold Bondelag her behandlet forslaget til ny Lov om dyrevelferd i møte ��.ja-
nuar �008.  Før møtet var medlemmene av referansegruppe husdyr anmodet om eventuelle 
synspunkter før styrets behandling.  De hadde ingen synspunkter på saken.

Styret registrerer at lovforslaget innebærer store fullmakter til Kongen som kan gi nærmere 
forskrifter til flere av lovens paragrafer. Dette gjelder blant annet varslingslikt i § 5 og 
plikt fra dyreholder til vederlagsfritt å stille nødvendige lokaler, inventar, arbeidskraft og 
redskaper til disposisjon for utøvelse av tilsynet i § 19.

Vestfold Bondelag synes i prinsippet at utkast til ny Lov om dyrevelferd er grei, men følger 
behov for å bemerke følgende:
 - Dersom det blir utarbeidet forskrifter til en eller flere av paragrafene ønsker fylkesla-

get å bli delaktige gjennom en høringsprosess.
 - Det foreslås å gi tilsynsmyndighet adgang til å frata en person til å holde, eller ha 

med dyr å gjøre. Denne myndigheten er i dag lagt til domstolene.  Det er akseptabelt 
at Mattilsynet som tilsynsmyndighet får denne hjemmelen, dersom det er en ankein-
stans utenfor Mattilsynet. (Jfr ”dyrepolitiet” i USA. Dets virksomhet skremmer).

Styret føler de ikke har kompetanse for å uttale seg om avl og bioteknologiparagrafen og 
overlater til andre fylker med flere rovdyr å uttale seg i forhold til lovparagrafene om dette.  

Det har vært store rovdyr som bjørn i Vestfold for et par generasjoner siden og en ser ikke 
bort fra at både bjørn og ulv kan innta Vestfold også i løpet av en �0 års periode dersom 
forvaltningen av disse rovdyrene rigges slik at bestandene vokser.

Uttalelse foran jordbruksavtaleforhandlingene 2008 – Vestfold
Styret drøftet saken i møte ��. 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 Nor-
ges Bondelag.  Det gjaldt grunnlagsmateriell for grøntsektoren, generelt studiehefte foran 
jordbruksavtaleforhandlingene, tilleggsstoff på nett og avtaleguide med oversikt over jord-
bruksavtaleforhandlingene �007, samt priser og tilskudd i jordbruket.

KONKLUSJON
Oppsummert blir styrets viktigste krav:
 - Økonomien må styrkes gjennom store prisøkninger og tilførsel av friske budsjettpen-

ger. Begge deler er helt nødvendig for å opprettholde et variert jordbruk i Vestfold og 
over hele landet

 - Produksjoner i grøntsektoren og mørkt kjøtt må stimuleres spesielt også tilskuddsmessig
 - Gjennomslag for kravet om ei ekstraordinær investeringspakke utenom inntektsram-

ma i jordbruksoppgjøret
 - Nye verdiskapningsprogram for rekruttering og tjenesteproduksjon
 - Tilskudd til grøfting gjeninnføres grunnet stor jordleie
 - Midler til rådgivning og brukerstyrt forskning må styrkes
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INNLEDNING
Vestfold Bondelag ønsker å understreke at produksjonsfordelingen i jordbruket må opp-
rettholdes slik Stortinget slo fast i Stortingsmelding nr. �9 (�999 – �000) om norsk land-
bruk og matproduksjon.  Det er videre presisert i regjeringens tiltredelseserklæring.

Kanaliseringspolitikken er fortsatt operativ slik at husdyrproduksjonene reduseres på sen-
trale deler av Østlandet. Arealene rundt Oslofjorden er blant de mest produktive i landet.  
Utbyggingspress og svak lønnsomhet i jordbruket er en utfordring.

I en diskusjon om kornprisens innvirkning på kraftfôrprisen må en presisere at kornprisen 
må økes selv om dette medfører høyere kraftfôrkostnader. Det må avbøtes med økt pris-
nedskrivningstilskudd for korn.

For å sikre rekruttering framover er det viktig å prioritere reduksjon av kapitalkostnadene 
gjennom investeringsvirkemidlene, samt bedre velferdsordninger.

Et eget verdiskapningsprogram til rekruttering og et for tjenesteproduksjon kan lanseres 
av næringen i årets forhandlinger i tillegg til verdiskapningsprogrammet for mat, tre- og 
bioenergi.

POLITISK	RAMME	OG	INNTEKT
Vestfold Bondelag mener det trengs et stort løft i bøndenes inntekter ved årets jordbruks-
oppgjør. Uten et slikt løft makter vi ikke i denne høykonjunkturen å levere de varer og 
tjenester samfunnet etterspør.

Klimautfordringen i verden understreker hvor viktig det er å ta vare på en nasjonal og 
landsdekkende matproduksjon.  Prisen på mat er sterkt stigende utenfor landets grenser.

Innenlands tar kostnadene snart ”kvelertak” på jordbruket.  Byggekostnadene har steget 
30-40% i løpet av 3 år og det er varslet stor kostnadsøkning på mange driftsmidler.  Dette 
rammer bonden direkte i lommeboka og må dekkes opp i årets forhandlinger før en snak-
ker om reel inntektsvekst.

Det må i årets forhandlinger opprettes en ekstraordinær investeringspakke som et tillegg 
til inntektsramma i jordbruksoppgjøret.  Nødvendige investeringer må ikke lenger regnes 
som en del av inntekten til bonden.

For å holde folk i næringen må inntektene i forhold til andre grupper reduseres.  Inntektstil-
leggene må måles i kroner og ikke i %.

Vestfold Bondelag mener en må prioritere inntekt som punkt nummer en gjennom både 
økte priser og tilførsel av friske budsjettpenger.

Jordbruksfradraget kan en utvide grunnlaget for ved å definere inn inntekt fra flere tilleggs-
næringer som grunnlag for beregningen.
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PRIS	OG	PRODUKSJON
Vi trenger markedsreguleringer for å holde oppe et jordbruk i Norge.  Vi innser at det bør 
ses på endringer	i	dagens	målprissystem slik at vi ikke begrenses av WTOs gule boks 
ved vårens forhandlinger.  

Vi er fornøyd med at NB sammen med organisasjonene har lagt trøkk i arbeidet med finne 
robuste løsninger for større	prisuttak i markedet på produkter en venter vil stige prismes-
sig på verdensmarkedet framover.  Vi tror det er lettere med økt tilførsel av budsjettmidler 
dersom en samtidig er villige til å hente mer ut av markedet.

For å øke produksjonen på mørkt kjøtt og i grøntsektoren tror vi det er viktig å få til utvide 
av produksjonen hos eksisterende brukere, samt legge til rette for nyetableringer bedre 
enn i dag.
Sist, men ikke minst er det viktig å unngå at aktive brukere slutter eller trapper ned pro-
duksjonsnivået de har i dag.  Likevel har mange begrensede muligheter i dag til å øke 
produksjonen. 

TILSKUDD	OG	BRUKSTRUKTUR
Avgrensningen etter alder bør fjernes dersom en skal stimulere til ordninger slik at folk står 
lenger i arbeid.  Den medvirker i dag kun til å svekke økonomien for eldre brukere med den 
følge at driften legges ned og jordveien forpaktes bort.

Flere	driftstilskudd	pr	bruk	
Det bør innføres mulighet for å få driftstilskudd til sau i tillegg til melk eller ammeku. 
Det vil styrke bruk med mangesidige driftsopplegg og øke kjøttproduksjonen slik at både 
innmarksbeite og utmarksbeite stimuleres.

En er ellers skeptisk til å gi driftstilskudd til både ammeku og melk på samme bruk. Pri-
mært vil en heller stimulere storfekjøttproduksjonen ved å øke dyretilskuddene over �� 
kuer og utvide gruppen til å gå fra �� – 80 dyr.
 
Frakttilskudd
Framover må vi unngå at anleggstrukturen styrer strukturen i primærproduksjonen. Inn-
frakttilskuddsordningene må derfor dimensjoneres tilstrekkelig. Innfraktordningene bør 
utvides til også å omfatte grøntsektoren. 

INVESTERINGER
Som sagt innledningsvis krever vi en ekstraordinær investeringspakke i tillegg til inntekts-
rammen i jordbruksoppgjøret finansiert på utsiden av rammen direkte på statsbudsjettet.. 

Det er nødvendig å heve tilskottsprosenten, spesielt på investeringer som skjer med bak-
grunn i krav til dyrehelse, arbeidsmiljø og boforhold for ansatte.  Dette er investeringer 
som i liten grad bidrar til bedre lønnsomhet eller høyere inntekt i seg selv.  Slike investe-
ringskrav kan være en viktig årsak til at bønder slutter.

Rentestøtteordningen er en svært nyttig ordning som bør få større rammer.
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Det bør settes fokus på rekruttering/eierskifte gjennom opprettelse av et verdiskapnings-
program for rekruttering.

Det bør etableres en investeringsfondsordning med skattefordel.  Hensikten blir å lette 
nyinvesteringer ved generasjonsskifte og derav følge garden og ikke brukeren.

VELFERDSORDNINGENE
I velferdsordningene er det viktigst å prioritere ordningene ved sykdom. Ved sykdom  lig-
ger den reelle kostnaden til avløser langt høyere enn dagens satser.  Tilskuddet pr dag bør 
økes til ��00 for å dekke den reelle kostnaden.  Styret mener onnetidsbegrepet skal fjernes 
for grøntprodusenter slik at de slipper å søke om dispensasjon. 
Det bør også ses på om ikke grunnlaget for å få avløsertilskudd bør utvides bl a til å om-
fatte hester som blir brukt i tjenesteproduksjon på gården.
 - Avløsertilskuddet må økes til kr 7� 000 pr bruk og dagsatsen må økes.  Satsene bør 

justeres årlig.
 - Satser pr dyr må økes tilsvarende, og må ses på for spesialproduksjoner som f eks 

økologisk, stor kylling mv.

ØKOLOGISK	LANDBRUK
Det er viktig at landbruket som helhet er miljøvennlig.  En spesiell økosatsning må ikke 
bli en sovepute for næringen.

Omlegging til økologisk drift bør stimuleres gjennom markedsprisuttaket. Produksjon av 
økologisk	korn må stimuleres og stabile rammebetingelser etableres.

Satsene til grønngjødsling bør økes.

Regelverket må gjennomgås slikt at ikke norskprodusert økologisk mat taper i konkur-
ransen mot importer mat.

KLIMA	OG	ENERGI
Dette er et viktig satsningsområde for landbruket. Bondelaget bør arbeide for at mulighe-
tene åpnes for å utvikle lønnsomme anlegg for biobrensel/biogass.  Det bør også arbeides 
for å få på plass virkemidler som grønne sertifikater og investeringsstøtte.

Krav om alternative varmekilder i store bygg/byggefelt må innføres i Plan- og bygnings-
loven.  Det bør sterkere økonomiske stimuli til for å øke andelen biobrensel i veksthuspro-
duksjonene. Dette bør bli et viktig tema i Statsbudsjettet for 2009.

Grøfting
Tilskudd til grøfting bør bli en landsdekkende ordning.  Jfr rapport utarbeidet av Fylkes-
mannen i Vestfold i �007 for dokumentasjon av behovet.

Riktig grøfting er et klimatiltak, som øker avlingsnivået på åpen åker.  Grøfting reduserer 
avrenning og behovet for kunstgjødsel og er positivt ved overgang til økologisk drift.  I dag 
stimuleres grøfting i noen fylker av ordninger gjennom de regionale miljøvirkemidlene 
forvaltet på fylkesnivå.  Det fører til vilkårlig praksis og ulikeheter. Derfor bør en nasjonal 
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ordning prioriteres, men etter investeringsmidler, velferdsmidler og produksjonstillegg for 
et høyere dyretall.

KOMPETANSEVIRKEMIDLER
EVL-fondet er brukt opp i løpet av 2009.  Dette er en viktig finansieringskilde for gjen-
nomføring av kompetansetiltak og kurs i landbruket også i Vestfold.

Partene i jordbruksoppgjøret må bygge opp et fond av friske penger som overtar når da-
gens EB-midler er brukt opp, eller finne andre tilfredsstillende ordninger.

Faglagene har flertall i utvalget  på fylkesplan og sikrer gjennom dette at de blir brukt til 
kursvirksomhet for bønder.

LIKESTILLING	I	LANDBRUKET
Etter endringer i Odelsloven på –70 tallet var det en positiv utvikling for andelen kvinne-
lige bønder og eiere av landbrukseiendommer.  Dessverre har denne positive utviklingen 
stoppet opp.  Styret er glad for at regelverket for fødsels-/omsorgspermisjon for selvsten-
dige næringsdrivende er vedtatt bedret.  

Videre	forslår	en	som	i	fjor:
 - Gjeninnføring av mulighet til å registrere � personer som brukere i Brønnøysundre-

gisteret.
 - Det innføres et eget tilskudd for å lette generasjonsskiftene i landbruket for brukere 

av begge kjønn under �� år gjerne i tilknytning til et verdiskapingsprogram for re-
kruttering. 

 - Det etableres en ordning med ”nettverkstilskudd” for næringsdrivende av begge 
kjønn knyttet til BU-ordningen.

PRIORITERINGER	INNEFOR	DE	ENKELTE	PRODUKSJONER.
Styret finner grunn til å presisere:
Arbeidsinnsatsen skal godkjøres uavhengig av andre inntekter hos brukerfamilien.  Dette 
innebærer at husholdningsinntekt, eller familieinntekt ikke skal brukes som egnet sam-
menligningsgrunnlag.

Kulturlandskapstilskuddet	bør økes fra kr �8� til kr �0� pr daa. 

Kornsektoren
Overordnet mål må være høyest mulig forbruk av norsk korn som matmelvare og som 
kraftfôr. Kornøkonomien	ønskes	styrket gjennom økt målpris, avgiftslette og økt areal-
tilskudd.  Økt nedskrivingssats på korn og proteinråvare bruk i kraftfôr må gjennomføres 
når kornprisen i år heves.

Målprisøkningen må gi full kompensasjon	for	økte	kostnader.  Etter at det er innfridd må 
målprisen økes betydelig og	minst	20	øre	pr	kg.  Tillegget ønskes likt for forkorn og mat-
korn.  Det forutsettes at prisnedskrivingstilskuddet for korn økes i takt med økt kornpris.  

Referansegruppe korn er i mot differensiering av tilskottet over og under 800 daa.  Styret 
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merker seg synspunktet og tilrår at forskjellen i tilskottssats over og under 800 hundre daa 
ikke økes utover �� kr pr daa, men fryses. 

Prisnedskrivning	for	økologisk	korn bør økes til � kr. pr kilo, slik at prisen på økologisk 
korn kan økes.  Det forutsettes videre at prisnedskrivningstilskuddet på åkerbønner og 
erter opprettholdes minst på dagens nivå.  Det vises her bla til innspill fra Vestfold Forsøks-
ring vedrørende prisnedskrivning på åkerbønner.

Tilskudd	til	frøavl må opprettholdes minst på samme nivå som i dag. 

Plantevernavgiften er betydelig og det bør avsettes et stort beløp Fou-tiltak for å utvikle 
alternative bekjempelsesmåter, varslingssystemer/prognoser, testing av åkersprøyter og 
utvikling av ny teknologi for å vurdere sprøytebehovet blant annet.

For øvrig vises det til uttalelse fra referansegruppe korn.

Husdyrsektoren
Styret mener målprisen	på	melk	kan	økes	betydelig uten å antyde konkret sats.  Styret 
mener erfaringene med endringer i kvoteåret er gode. 

Styret er skeptisk til å tillate kvoteleie. Kvoteordningen for melk bør være stabil og ligge 
fast over tid.

Styret er videre innstilt på at rammevilkårene for enkeltbruk og samdrifter i melkeproduk-
sjonen og kommende ”samdrifter” for andre produksjoner	bør	likestilles tilskuddsmessig 
og landbrukspolitisk med enkeltbruk framover. 

Det presiseres at en vil beholde	konsesjonsgrenser og markedsreguleringssystemet på 
svin.  Det bør vurderes nye samarbeidsløsning for sau som sauehotell el for ¨beholde de 
små besetningene i saueholdet framover.  De utgjør en stor andel av produksjonen.

Grovfôrareal på bruk over �00 daa utgjør ca � millioner daa av et totalt grovfôrareal på 6,� 
million daa. Dersom arealtilskudd grovfôr sidestilles med arealtilskuddet i kornproduksjo-
nen for de første �00 daa vil det i eksempelvis sone � medføre en ekstra utbetaling på ��0 
millioner kroner for de første �00 daa og ytterligere 90 millioner kroner for arealet over 
�00 daa i sone �. 

I sone � derimot er forskjellene i arealtilskudd mellom grovfôr og korn betydelig lavere og vil 
derav ikke utgjøre så stor kostnad pr daa og totalt grunnet liten andel grovfôrareal.  Styret kan 
derfor ikke anbefale likt arealtilskudd for grovfôr og korn på generell basis over hele landet.

En foreslår følgende målprisøkninger:
 - Storfe økes med kr � pr kg
 - Sau økes med kr � pr kg
 - Svin øker med kr �,�0 pr kg
 - Kylling økes med kr � pr kg
 - Egg økes med kr �,�0 pr kg.
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En foreslår følgende endringer i produksjonstillegg husdyr:
 - Økes til kr. �000 ku/ammeku fra � til �� kuer og opp til kr �000 for �6-80 kuer.  
  Utover 80 kuer settes satsen lik øvrige storfe
 - Øvrige storfe bør økes til kr �000 pr dyr
 - Maksimalgrensene økes kr �70 000 pr bruk
 - Satsen økes med kr �000 pr purke opptil �� purker
 - Satsen økes til kr ��,�0 pr høne

Subsidiert må det komme økninger i gruppe �6 – 80 kuer.

Driftstilskudd:
 - Vi går inn for et eget driftstilskudd for sau uavhengig av andre produksjoner på går-

den.
 - Totalt driftstilskudd for sau må økes.
 - For å stimulere til økt kjøttproduksjon på melkebruk mener vi det er viktigere å øke 

dyretilskuddet over �� kuer enn å gi dobbelt driftstilskudd.
 - Det må gis driftstilskudd til besetninger som forer opp kalv uten å ha mordyr

Andre tilskudd:
Vestfold Bondelag ønsker et tilskudd som kan stimulere til økt produksjon av kalv.  Dette 
kan være tilskudd for førstegangskalver eller tilskudd pr født kalv. 

Kadaverhenting av fjørfe må finansieres over jordbruksavtalen.

Pelsdyr.
Styret registrerer at pelsdyrnæringen har god lønnsomhet for tiden, men at antall oppdret-
tere er redusert mens produksjonen opprettholdes.  Det er vesentlig at ordningene til pels-
dyrnæringen ikke svekkes i kommende jordbruksavtale.

For øvrig vises det til uttalelse fr referansegruppe husdyr og uttalelsene fra samarbeidsor-
ganisasjonene.

Potet,	grønt,	frukt	og	bær
Forbruket av norske poteter, grønnsaker, frukt og bær går ned.  Blant årsakene nevnes gros-
sister som gjennom sin påvirkning på pris får åpnet for redusert toll og import, redusert 
tilgang på plantevernmidler som setter norsk produksjon i fare med videre.  Det brukes 
generelt for lite midler på forskning, produktutvikling og markedsføring av de norske va-
rene. 

Styret støtter grøntnæringen som er misfornøyd med velferdsordningene i forhold til andre 
heltidsbrukere.  De er ikke inne i ordningen for ferie og fritid, mens ordningen for refusjon 
av avløserutgifter i forbindelse med sykdom bare gjelder innenfor en definert onnetid fra 
��. april til �. oktober uten å søke om dispensasjon.  

Mange grøntprodusenter føler byråkratiet knyttet til utenlandsk arbeidskraft er en stor be-
lastning ved å være grøntprodusent. Det er et sterkt ønske at Norges Bondelag engasjerer 
seg og bidrar til å gjøre jobben enklere for produsentene.
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Konkret foreslår:
 - Målprisene heves i takt med generell kostnadsutvikling. Det foreslås at det foretas en 

gjennomgang av de enkelte kulturene mht. fordeling av økning i målpris, fastsettelse 
av nivå for start og stopp, samt forløpet av kurven gjennom sesongen.

 - Praktisering av tollvernet må i første rekke ivareta norsk produksjon.  Eksempler er 
lav tollsats midt i den norske lagringssesongen, eller lav toll i forkant av den norske 
tidligsesongen.

 - Det foreslås å beholde kulturlandskapstilskuddet i alle soner.  Arealtilskudd foreslås 
delt i en gruppe for frukt og en gruppe for bær (hver sin vekstgruppe).  Dette ivaretar 
hensynet til struktur fordi mange små produsenter har både frukt og bær.

 - Toppavgrensing på grønnsaker, frukt og bær fjernes som for poteter. 
 - For grønnsaker foreslås en sats på kr. �00 pr daa for alt areal, for frukt og bær kr �00.  

Sonetillegg opprettholdes som nå.  Dette koster i følge våre beregninger under 20 
millioner kr.

 - Tidligproduksjon av poteter, ferskpoteter foreslås flyttet over ifra potet til grønnsaker.
 - Investeringsvirkemidler trenges og potten må økes.

For øvrig vises det til uttalelse fra referansegruppe grønt.

Annen	næringsutvikling
Referansegruppe tjenesteproduksjon har drøftet problemstillingen i heftet og foreslår å 
opprette VSP tjenesteproduksjon.  Dette bør være på 25 mill kroner og finansieres over 
jordbruksavtalen. Dersom vi ikke får et VSP-program er det likevel viktig å sette av sen-
trale midler til forskningsprosjekt og evalueringer for å dokumentere resultater overfor de 
fagmiljøer som skal kjøpe tjenestene i etterkant.  NB har tatt tak i problemstillingene som 
Vestfold Bondelag er svært fornøyd med.

Kommunene må videre bevisstgjøres.  Andre departementer enn LMD må på banen for 
kjøpergruppen må bevisstgjøres.  Inn på tunets nettsider må oppdateres og driftes.  De 
inneholder nyttig informasjon både for tilbydere og kunder.

Praktikantordningen bør åpnes for tilleggsnæringer på lik linje med andre næringer innen 
jordbruket.

Det vises til uttalelse fra referansegruppe tjenesteproduksjon som beskriver flere forhold 
som berører regelverk og Statsbudsjett.  Det være seg flaskehalser gjennom byråkrati, av-
gifter og lovverk.

Styret ber Norges Bondelag prioritere økt innsats over avtalen:
 - Næringsutvikling i utmark
 - Bioenergi
 - Inn på tunet-tiltak
 - Hestetilknytta næringer – oppfølging av utvalgsrapport

Det vises for øvrig til uttalelse fra referansegruppe tjenesteproduksjon.
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ANNET	UNDER	JORDBRUKSAVTALEN
Som tidligere nevnt ønsker styret å styrke velferdsordningene.

Katastrofeordninger	i	jordbruket
Katastrofeordningen i jordbruket har vi fått erfare med flom- og nedbørsskader i 2007, 
mens vi på begynnelsen av – 90tallet hadde store skader grunnet tørke.  Problemstillingene 
viser seg å bli helt forskjellig.

Styret mener etter dette at Naturskadeordningen må gjennomgås og sees i sammenheng 
med Katastrofeordningen.

Innspill til endringer i regelverket:
 - Erstatningen må være verdibasert i forhold til den faktiske omsetningen i kroner pr 

daa, og ikke volumbasert.  Ordningen må også ta hensyn til kvalitetsforringelse som 
gir svinn på lager.

 - Vekstgruppen frukt og bær må deles.  En ytterligere finmasking av andre vekstgrup-
per må vurderes.

 - Tak for erstatningsutbetaling pr vekstgruppe må fjernes.
 - Nivå på egenandel må tilpasses den andel areal- og kulturlandskapstillegget utgjør av 

dekningsbidraget.  Dvs at egenandelen skal være mindre i kulturer hvor produksjons-
tillegget betyr lite.

Vi konkluderer foreløpig med følgende:
 1. Erstatningsordningen for avlingsskade bør bestå.  Det bør arbeides for at det offent-

lige fortsatt har ansvar i forbindelse med klimaskader.
 2. Det bør nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe av produsenter og organisasjo-

ner som gjennomgår og foreslår endringer i regelverket for erstatningsordningen.  

Arbeidet som er igangsatt for å se på muligheten for avsettinger til eget fond bør vide-
reføres.  Fondsavsetninger kan bli et viktig supplement til erstatningsordningen for av-
lingsskade og eventuelle forsikringer.  For brukere som er i en oppstartfase og derved 
har mindre muligheter til avsetninger og uttak fra fond bør det sørges for at de offentlige 
erstatningsordningene trer mer inn.

Tilskudd	til	drift	av	forsøksringene
Det er stort behov for å øke grunnfinansieringen av forsøksringene.  For forsøksringer som 
driver med intensiv planteproduksjon, frukt, bær og grønt, må grunntilskuddet økes til 
minst 50 %.  Dette er kunnskapsoppbygging som tilflyter hele næringen. 

Utprøving av nye vekster, sorter, gjødselstrategier, plantevern, dyrkningsteknikk har enorm 
betydning for kvaliteten på produktene, bidrar til å styrke produsentmiljøet og styrker på 
sikt også konkurranseevnen til norskproduserte varer.

ANDRE	FORHOLD	UTENOM	AVTALEN
Styret støtter tiltak som kan redusere kostnadsnivået i næringen generelt og spesielt ved byg-
ging av nye driftsbygninger og etablering av nye frukttrefelt. Jfr. GH-Viken sitt innspill.
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Selv om skatt og avgift ligger utenfor avtalemandatet er det muligheter for koplinger når vi 
har en flertallsregjering.  Dagen avskrivningssatser for bygninger er for lave.  Med dagens 
endringstakt blir bygningene fort uhensiktsmessige i produksjonen, og får derved redusert 
verdi.  Det bør arbeides videre med:
 - Formuesbeskatning på arbeidende kapital bør fjernes
 - Avgifter på diesel reduseres
 - Avgiftene på plantevernmidler tilbakeføres næringen og gratis returordninger innføres
 - Beløpsgrensen for direkte utgiftssøring heves til kr. �� 000
 - Innkjøpte melkekvoter bør ikke formuesbeskattes
 - Vurdere muligheten for å beholde en del av innbetalt moms ved inntektsmessige
  virkemidler.  Jfr ordninger i deler av Tyskland

Avslutning
Vi er innstilt på å gjøre en jobb med å forklare folk at mat ikke kan være gratis i et land med 
høye kostnader og kronglete landbruksforhold.

Vi skal forsøke å gjøre vårt som forberedelse til forhandlingene ved lokal alliansebygging 
og politikerkontakt.
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I �006 utarbeidet vi regionale landbruksrelaterte næringsstrategier hvor Vestfold Bondelag 
var med på utarbeidelsen.  Planen ble godkjent av myndighetene sentralt.

Hovedmålet er at Vestfoldlandbrukets produksjon av varer og tjenester skal være konkur-
ransedyktige, markedsrettet og ivareta befolkningens behov for fellesgoder.  Videre påpe-
kes det at produksjonen i Vestfoldlandbruket bør konsentreres om � hovedområder som 
kostnadseffektiv og markedsrettet volumproduksjon, småskalaproduksjon for økt mang-
fold og fellesgoder for samfunnet.

Det var 17.januar 2008 en orientering om statens oppfølging av planen på Holmestrand 
Hotell.  Der kom det fram at flere satser på økt volumproduksjon og at mange har tro på en 
framtid som bønder i Vestfold.

Nils O. Kværneland fra Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold opplyste at det er gitt 
investeringsstøtte eller rentestøtte til �� foretak innenfor tradisjonelt jordbruk, mens det 
er utviklingsmidler til �6 foretak innenfor tilleggsnæringer i Vestfold. �9 foretak har mot-
tatt støtte fra verdiskaningsprogrammet for mat, 7 foretak fra bioenergiprogrammet og � 
foretak har benyttet seg av låneordningene i Innovasjon Norge.

Referansegruppe tjenesteproduksjon har i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold tatt ini-
tiativ til etablering av nettverksgrupper for tjenesteprodusenter.  Prosjektet skal gå fram 
til sommeren �008.  Målet er at tilbyderne av tjenesteproduksjon får styrket sitt inntekts-
grunnlag gjennom etablering av � nettverksgrupper, som i tillegg gir faglig og personlig 
utvikling for den enkelte tilbyder.

Vestfold Bondelag har også vært involvert i prosjektet rundt åkerbønner og matkornproble-
matikk.  Med i arbeidet har Hans Edvard Torp og Solveig Haugan Jonsen deltatt.  Prosjek-
tet er et samarbeid med Vestfold Forsøksring som har prosjektansvaret og prosjektleder, 
fylkesmannens landbruksavdeling og varemottakere. Arbeidet startet i �00� og har vært 
videreført i �006 og �007 med dyrking av åkerbønner videre i �007 og �008.

Vestfold Bondelag har hatt et forprosjekt på utmarksbasert næringsutvikling. Konklusjo-
nen ble at Vestfold Bondelag går videre med et hovedprosjekt i 2009 dersom finansiering 
sikres. 

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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1 Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs
 
Landbrukspolitisk	fylkesmøte
Torsdag ��.februar ble det avholdt landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom.  �.nestleder 
i Norges Bondelag, Endre Stakkerud innledet om strategi for økte inntekter til bonden til 
våren når kostnadene stiger. 

Thrine Rastad viste den nye plansjeserien og brosjyre for landbruket i for Vestfold.  Status 
for faktaark til lokalpolitikerne ble gjennomgått.  Videre ble det gitt diverse orienteringer 
fra fylkeslaget.  Leder Hans Edvard Torp møteleder avsluttet møtet med å ønske alle vel 
hjem.

Inspirasjonskurs	 for	 lokale	 tillits-
valgte
Kurset ble i år avviklet på Holme-
strand Fjordhotell �9.� til �.�. org.
sjef Vidar P. Andresen og nestleder 
Elin Røed var kursledere.  Det var 
�7 deltakere. Av programmet nevnes 
Landbrukspolitikk, markeds- og pris-
situasjon, politikerpåvirkning, medi-
earbeid og ”Vi får Norge til å gro”.  I 
tillegg til kurslederne var Per Asbjørn 
Andvik og journalist Anne Skarstad 
innledere på Inspirasjonskurset. Noe 
som har blitt tradisjon på kurset er 
rollespill som alltid gir uventede vin-
klinger og innspill fra deltakerne.

Landbrukspolitisk	husdyrmøte	25.2	Gjennestad
Møtet ble avholdt på Gjennestad i samarbeid med faglagene.  Det var innledninger av 
Asbjørn Skjerve, Norsvin, Jorulf Lello, Norsk Kjøttfeavslag og Harald Milli Norges Bon-
delag.  Leder Hans Edvard Torp var møteleder.  Som vanlig var møtet svært godt besøkt.

Stormøte	i	Larvik	med	landbruksministeren	og	lederen	i	Norges	Bondelag
Lokallagene i Larviksdistriktet arrangerte det årlige stormøtet �.mars på Grand Hotell.  
Det var knapt en stol ledig med ca 200 møtedeltakere i salen da bondelagsleder Bjarne 
Undheim, Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og stortingsrepresentant Steinar 
Gullvåg , Ap  skulle svare på om det  ville bli noe økonomisk løft i jordbruksforhandlin-
gene til våren.  Kravet om et slikt løft er unisont fra bøndene, mulighetene for å tilfreds-
stille løftet ligger hos landbruks- og matministeren fra Telemark og i Stortinget der Steinar 
Gullvåg er en av �69 stemmer. 

VII. Organisasjonsarbeid

Jon Inge Dieset og Kjersti Knatten på Inspira-
sjonskurs.
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Vi snakker ikke bare om et kronemessig oppgjør, men et oppgjør som kan bidra til å redu-
sere gapet mellom oss og andre i samfunnet, sa Undheim 

Avisstunt	16.	april
Tidlig på morgenen �6. april var sty-
ret og representanter fra lokallagene 
ute på jernbanestasjoner og busster-
minaler for å dele ut ”ferske aviser”.  
Det var sendt ut fra Norges Bondelag 
aviser som lignet på Østlandsposten 
og Tønsbergs Blad med aktuelt land-
bruksstoff. Stuntet fra vellykket, selv 
om pressen var litt kritiske til det de 
kalte misbruk av deres aviser.
Vi kom i dialog med folk og de fleste 
tok imot ”avisene”. 

Ledersamling	13.	Mai	
Møtet var godt besøkt og aksjonspla-
ner i forbindelse med årets jordbruks-
avtale ble gjennomgått med lokallagene av org.sjef Vidar P. Andresen,.  Hans Edvard Torp 
kommenterte Statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Spesielt fokus var det på am-

Fra v. Leder i NB Bjarne Undheim, leder i TB Zakarias Wingereid, Landbruks- og mat-
minister Terje Riis Johansen, Stortingsrep. Ap Steinar Gullvåg, leder i VB Hans Edvard 
Torp.

Hans H. Kirkevold, Ramnes deler ut ”aviser” 
til morgenpendlerne.
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meku, grøntsektor og mulighet for forhandlingsgevinster videre i forhandlingene og nest-
leder Elin Røed orienterte om Åpen Gård som i �008 feiret �0 år �7 august.

Uravstemning	møte	på	Gjennestad	22.	mai
Leder, Hans Edvard Torp åpnet og ledet møtet.
Det var godt frammøte i gymsalen på Gjennestad når årets jordbruksavtale og gjennom-
føring av uravstemningen skulle gjennomgås.  Det var næringspolitisk sjef per Harald 
Agerup som gikk gjennom avtalen og redegjorde for gjennomføring av uravstemningen 
og videre løp. Han fortalte at det vil bli mulig å stemme både via internett og manuelt på 
stemmeseddel.

Det var satt av tid til å se på utslag av avtalen på enkeltbruk visualisert ved bruk av regne-
ark utarbeidet av Norges Bondelag.  

Resultat	av	uravstemningen
På landsbasis var det 8� % ja og �8 % nei med en oppslutning på �� %, mens en i Vestfold 
hadde 41 %.- Jeg er glad for at et flertall av medlemmene har sluttet seg til den fram-
forhandlede jordbruksavtalen som forhandlingsutvalget anbefalte, sier Hans Edvard Torp, 
leder i Vestfold Bondelag. Da er det også klart at det blir en jordbruksavtale mellom Staten 
og Norges Bondelag i årets jordbruksoppgjør.

Potetens	 år	 markering	 hos	 Gunnar	 Lefsaker	 og	 Fylkespotetskrellerkonkurranse	 i	
Kjærra	fossepark	i	Lardal	
 Nypoteter, to potetdronninger, et dyktig vertskap og nydelige omgivelser. Det er stikkord 
for arrangementet i anledning potetens år på Gullerød Gård mandag ��.juni. Et �0-talls 
gjester var møtt fram for å nyte årets første nypoteter, og la seg inspirere av Britt Kåsin, 
Opplysningskontoret for frukt og grønt og Kirsten Bundgaard fra Graminor. Hun satte 
fokus på hva poteten har betydd og vil bety for å brødfø folk.

Torsdag 28. august inviterte Det norske Måltid 2008 til åpent familiearrangement i Kjærra 
Fossepark i Lardal. Her ble de beste råvarene og de beste bearbeidede matproduktene fra 
Vestfold kåret. Vestfold Forsøksring og Vestfold Bondelag arrangerte samtidig kvalifise-
ring til NM i potetskrelling. Det er bare å møte opp og melde seg på, sier Miriam Himberg 
i Forsøksringen. 
Karl Otto Mauland ble kåret til fylkesmester i potetskrelling, knepet foran Kathrine Kle-
veland og Kathy Fagerstrøm. 

WTO-demonstrasjon	i	Oslo	24.	juli
Norges Bondelag fikk stor oppmerksomhet om sitt arrangement i Oslo i går. Her møtte 
over �00 bønder fram for å markere sin motstand mot det foreliggende utkastet til ny 
WTO avtale. Fra Vestfold møtte en buss med �0 bønder fra Larvik i sør til Sande i nord. 
De frammøtte gikk i tog fra Landbrukets Hus til regjeringskvartalet hvor det var et 3 timer 
langt arrangement med taler og appeller. Toget ble ledet an av et korps med tyngdepunkt i 
Vestfold. Midt i toget stilte Lardal Bondelag og Jon Inge Dieset med gråtass og henger. Det 
ble en fargerik markering som vakte oppsikt i Oslos gater midt i ferien.
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Åpen	Gård	20	år	17.	august	2008
Det var åpne gårder i Holmestrand, Hor-
ten, Lardal, Sandefjord, Tønsberg og Våle 
i tillegg var det ”åpne gårder” arrangert på 
andre datoer enn �7.aug. Arrangementene 
var som vanlig svært godt besøkt.  Lokal-
lag og vertskap legger hvert år ned mye 
arbeid i å planlegge og gjennomføre Åpen 
Gård.  Det er fint å se barn og voksne som 
koser seg med dyr, åker, ugras og aktivite-
ter av forskjellig art.

Møter	mellom	Vestfold	Bondelag	og	Fel-
lesforbundet
Det har vært avholdt møter mellom Fellesforbundet og Bondelaget for å diskutere ulike 
problemstillinger for bønder som arbeidsgivere for utenlandsk arbeidskraft. Det er også 
mye tilgjengelig stoff på nettsiden www.grontfagsenter.no 

Gartnerdagene
Bondelaget hadde egent stand på Gartnerdagene som ble arrangert på Gjennestad Gartner-
skole �9.og �0.oktober og er den største gartnerimessen i Norge. Folk fra store deler av 
Norge møter opp for å treffe kolleger og se på utstyr for veksthus og friland. Det er også 
solide fagforedrag begge dager. 

Kurs	i	praktisk	HMS-arbeid	
I �008 er det arrangert �7 kurs med til sammen ��0 deltakere i regi av lokale bondelag og 
BSF-Vestfold.  Kurset består av en samling med gjennomgang av opplegget, en e-lærings-
del og en samling på et gårdsbruk etter gjennomført e-læring. 

Arbeidsmiljøloven tilsier nå at foretakets leder plikter å gjennomgå opplæring i Helse- 
miljø og sikkerhetsarbeid.  Det er lederen personlig som må ha opplæring, slik at opplærin-
gen ikke kan delegeres.  Alle som har 
ansatte, eller noen som hjelper til fast 
eller tilfeldig må ta kurset selv om 
betalingen ikke er penger, men f eks 
poteter, ved og lignende. Mer infor-
masjon på nettsiden til Landbrukets 
HMS-tjeneste www.lhms.no 

Politikerkontakt	2008
Vestfold Bondelag sendte brosjyre 
om landbruket i Vestfold og en bro-
sjyre fra Norges Bondelag sentralt 
til stortingspolitikere, fylkestingspo-
litikere og til fylkeslandbruksstyret.  
Det har videre vært kontaktmøter 
med fylkeslandbruksstyret, de fyl-

Åpen Gård hos Gro og Kristian Kjøll på 
Gudum Gård i Holmestrand.

Fra besøk på Stortinget fra v. Hans Edvard 
Torp, VB, Grim Meløe, VBS, Stortingsrepr. Inga 
Marte Thorkildsen.
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kespartier som ønsket besøk på et fylkesstyremøte og/eller eget møte på Gjennestad, samt 
besøk på Stortinget.  Det har blitt sendt brev til hovedutvalget for utdanning i 2008 vedrø-
rende utvalgets behandling av saker relatert til Melsom videregående skole. 

Lokallagssamling	for	ledere	og	nestledere	27.09.08
Vi har et krevende og viktig arbeidsår foran oss, sa leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard 
Torp på Sandefjord Motorhotell.  

Alle må bidra til at vi får forståelse for at økte gjødselkostnader skapt av andre enn oss 
må veltes over i økte priser på våre produkter. Kostnadene har økt så mye at det blir jus-
teringsforhandlinger for jul. Bondelaget en stor oppgave med å få på plass endringer i 
markedsordningene for kjøtt og egg ved jordbruksforhandlingene til våren.
 
Org.sjef Vidar P. Andresen sa vi framover vil sette fokus på enkel kunnskap om hva verdi-
skapingen i Norge er, hva hovedpostene på statsbudsjettet er og ”hvem” som bidrar både 
på inntekts- og kostnadssiden. På denne måten vil vi letter bli troverdige i vår kontakt med 
politikere og andre. 
 
Samling	for	nye	tillitsvalgte	på	kontoret
�.des var det møte for nye tillitsvalgte på kontoret.  Aktuelle temaer var gjennomgang av 
hvordan Vestfold Bondelag arbeidet, kontorets funksjon, bruk av e-post og SMS, styrets 
arbeid og referansegruppenes plass.  Videre ble organisasjonshåndboka gjennomgått. Fak-
tainformasjon om statsbudsjett og verdiskaping i samfunnet, samt lagsarbeid og eksempler 
på møtetemaer ble det også informert om.

Ledermøte	på	Rica	Havna	29.-30.11.
Lokallagsledere, fylkesstyret, ansatte og inviterte var ivrige deltakere på årets ledermøte. 
Møtet var preget av optimisme, pågangsmot og humør hos deltakerne.

Det er viktig å skolere oss godt og bruke kunnskapen i planlagt politikerkontakt på alle 
nivåer i Bondelaget, sa leder i Norges Bon-
delag Pål Haugstad på ledermøtet på Tjø-
me. Det er viktige jordbruksforhandlinger 
til våren, men ved valget til høsten er det 
enda viktigere å få valgt de rette folka. 

Thrine Rastad viste en ”plansjeserie” og en 
brosjyre hun hadde laget beregnet på oss 
selv, på politikere og ulike organisasjoner. 
Bakgrunnen for plansjeserien og brosjyren 
var � notater med fakta om hvorledes ver-
dier skapes og brukes i Norge m.m. utar-
beidet av org.sjef Vidar P. Andresen. Han 
sa i sin innledning på ledermøtet at det � 
siders notatet bør PUGGES slik at vi blir 
flinkere i samtaler med andre framover. 
Kunnskap er makt, sa han.
 

Fra. v. Leder i NB Pål Haugstad, Renate 
Kvamme og Per Harald Agerup.
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�� januar blir det avholdt en dialogkonferanse om arealforvaltning i Larvik. Her bør dere 
delta sa Landbruksdirektør Olav Sandlund på ledermøtet. Han opplyste videre at land-
bruksminister Brekk har bedt SLF om å utrede forslag til ny hjemmel i jordloven for varig 
vern av matjord innen ��. mars.
 Fylkesagronom Anders Skalleberg orienterte om utvalgte kulturlandskap, regionalt miljø-
program og arbeidet med å implementere vanndirektivet i Norge. 
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Referansegruppe grønt 2008
Referansegruppe grønt har hatt 2 møter.  De viktigste sakene er innspill til jordbruksfor-
handlingene og oppfølging av arbeid knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft.
Referansegruppe grønt foreslo i sitt innspill til jordbruksforhandlingene en heving av mål-
pris i takt med kostnadsutviklingen. Det ble anmodet om at NGF skulle foreta en gjen-
nomgang av målpriskurvene sammen med SLF. Samtidig ble SLF anmodet om å lytte til 
produsentene før iverksetting av tollreduksjoner basert på innspill fra grossistene. Det ble 
på nytt spilt inn å dele gruppen frukt og bær i hver sin vekstgruppe. Det ble videre foreslått 
å fjerne toppavgrensingen på grønnsaker, frukt og bær som for poteter. For grønnsaker ble 
det foreslått en sats på �00 kroner pr dekar for alt areal. Tilsvarende for frukt kr �00 og for 
bær kr 500 for alt areal. Videre ble det foreslått å flytte produksjon av tidligpoteter over i 
grønnsaker.  
Referansegruppe grønt understreket videre behovet for å styrke grunnfinansiering av for-
søksringene. Konkret ble det foreslått at ringer som driver med intensiv planteproduksjon, 
frukt, bær og grønt må få øket sitt tilskudd til 50 %.  Det ble også foreslått å øke tilskud-
det til OFG, men med en anmodning om at OFG i større grad konsentrerer seg om norske 
produkter. Referansegruppe grønt foreslo videre å etablere et miljøtilskudd til grøfting. 
Innspillet til jordbruksforhandlingene inneholdt også et konkret forslag til endringer i er-
statningsordningen for avlingsskade.
Vestfold Bondelag og referansegruppe grønt har videreført arbeidet med bruk av uten-
landsk arbeidskraft. Det er gjort en oppdateringsjobb med ”ABC” for bruk av utenlandsk 
arbeidskraft som er lagt ut på nettsiden til Grønt fagsenter. Det er videre avholdt et møte 
med Fellesforbundet hvor Petter Nilsen i LA også var invitert. Thorleif Muller og Bente 
Stensland har også vært i møte med UDI vedr. saksbehandling når arbeidstakere kommer 
fra �. Land.
Vekstsesongen �008 har vært en hyggelig sesong for jordbær. Når det gjelder tidligkultu-
rene er det dalende interesse for å produsere tidligkål. Prisen på importert kål er lav og det 
er alt for dårlig økonomi i å produsere norsk tidligkål. Det har ellers vært en god sesong for 
ferskpoteter . Det har også vært store avlinger av matpoteter og poteter til industri, men noe 
variabel kvalitet. Det har videre vært bra kvalitet og bra priser på gulrot. Videre ble det høs-
tet kjempeavlinger av løk. Lagertellingen i november viste at det var � 000 tonn mer løk på 
lager enn foregående år, noe som kan bli en utfordring framover vinteren.  Den økologiske 
produksjon av grønnsaker og poteter har også hatt sine utfordringer. Det har vært streke 
angrep av tørråte og derved lave avlinger i poteter. Også produsentene av blomkål og brok-
koli har slitt litt. Det har derimot vært bra avlinger og kvalitet på økologisk gulrot.

Referansegruppe husdyr 2008
Referansegruppe husdyr har i sine � møter hatt en grundig gjennomgang av situasjonen 
for de ulike husdyrproduksjoner. Antallet melkeprodusenter i Vestfold har gått litt ned, 
men kvotene blir i hovedsak omsatt innen fylket. Markedet på melk og melkeprodukter er 
stabilt. Det er en gledelig økning på 3% i salget av søtmelk. Tine har i samarbeid med BSF 
arrangert dyrevelferdskurs for produsentene.

VIII. Referansegrupper
Sekretærbistand fra Bondelaget til samarbeidende organisasjoner 
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Det er fortsatt underskudd på storfekjøtt, og det er rom for økning både på melkeku og 
kjøttfe. Høye byggekostnader gir lite bygging, og er et problem for alle produksjoner.
For svineprodusentene ble �008 et greit år med god balanse i markedet, selv om stort salg 
av magre produkter gir et fettoverskudd. Kraftfôrprisen har økt mer enn forutsatt i jord-
bruksforhandlingene. Økonomien er brukbar for dem som har gamle hus, men er vanskelig 
for dem som har bygd nytt. 
Veksten i kyllingforbruket har flatet ut i løpet av 2008, og ligger nå på 6-7%. På landsbasis 
har nå ca 50% tilpasset seg nye krav  til hold av høner. I Vestfold er andelen bare 40%. Det 
forventes overproduksjon fram til �0��/�0��, og det er derfor stopp i nyetablering.
Produksjonen av sauekjøtt er omtrent på nivå med fjoråret. Det er bra pris, og økonomien 
er bra i produksjonen. Produsentmiljøet er bra i Vestfold.
Ca 0,�% av alt slakt blir solgt som økologisk kjøtt. Bare �0% av den økologiske produk-
sjonen blir solgt som økologisk. Nortura har laget en egen produktlinje på økologiske 
produkter, og de utbetaler nå en merpris på �� kr/kg på storfe.

Blåtunge og fotråte er ”nye” sykdommer for norsk husdyrhold. Vi trodde vi var frie for 
fotråte i Norge. Men den har i høst blitt påvist i store deler av landet. Sykdommen går i 
første rekke på sau, men storfe kan bære smitte videre.
Blåtunge er en alvorlig virussykdom som går på storfe og småfe. Den har de siste årene 
bredt seg nordover i Europa, og ble i 2008 påvist både i Danmark og Sverige. Beredskapen 
i Norge er høynet, og det er innkjøpt vaksine for bruk dersom sykdommen kommer hit 
også.

Referansegruppe husdyr har kommet med innspill til jordbruksavtalen fra de ulike pro-
duksjonene. Dette gjelder både konkrete forslag og synspunkter på priser, overføringer, 
struktur, økologisk produksjon, velferdsordninger, finansiering m.m.

Referansegruppe korn 2008
Referansegruppe korn har avholdt � møter i �008 og har i likhet med tidligere år arrangert 
korndag på Gullkrona, Statens Park, Tønsberg sammen med Vestfold Forsøksring og Fyl-
kesmannen i Vestfold.  
Referansegruppe korn fokuserte i sitt innspill til jordbruksforhandlingene på den negative 
utviklingen i kornøkonomi siste � år. I innspillet kreves kompensasjon for kostnadsvekst 
og i tillegg økning i målpris for å bedre lønnsomhet i kornproduksjon.  Videre ble det for-
utsatt at prisnedskrivingstilskuddet for korn økes i takt med økt kornpris. Det ble videre 
foreslått å øke prisen på økologisk korn og øke prisnedskrivingstilskuddet til økologisk 
korn til en krone. Det ble foreslått å øke kulturlandskapstilskuddet fra 192 til 205 kroner 
og fjerne differensiering av arealtilskuddet. Referansegruppe korn minnet om hvor viktig 
det er å opprettholde tilskuddet til frøavl. Videre ble det foreslått å innføre et miljøtilskudd 
til grøfting. Det ble også foreslått å avsette et betydelig beløp til FOU-tilak for å utvikle 
alternative bekjempelsesmåter og videreutvikle ny teknologi for varsling og bekjempelse.
Kornavlingene var høyere i �008 enn de foregående år. Utfordringen lå i å få avlingen i 
hus. På grunn av mye nedbør ble det stor andel forkvalitet både i hvete og rug.  Prognosen 
for alt korn før jul viste knappe �9 % matandel i hvete og �� % matandel i rug. Ernærings-
kvaliteten på kornet har vært tilfredsstillende. Problemet har vært hygienisk kvalitet som 
skyldes svertesopp og mye fusarium spesielt i havre. 
Referansegruppe korn har i sine møter satt fokus på kornøkonomi, prising av mathvete i 
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forhold til forhvete og bygg, årsaker til redusert melutbytte i hvete og teknisk utstyr for 
å måle melutbytte i hvete. Referansegruppe korn er opptatt av at grøftetilstand på dyrka 
marka i Vestfold er i forfall og vil rette enda sterkere fokus på behov for grøfting og gjen-
innføring av grøftetilskudd. 

Referansegruppe tjenesteproduksjon 2008
Det har vært avholdt 2 møter i referansegruppa i 2008. Gruppa er sammensatt av medlem-
mer som driver innenfor ferie og fritid, opplevelser, tilrettelagte tilbud, hest, skoletilbud og 
gårdsbarnehager. Vi holder hverandre orientert om det som skjer innenfor de ulike sekto-
rene , og tar opp saker som bør tas videre og planlegger aktiviteter. 

Nettverksprosjektet har hatt mye fokus, og det er avholdt temamøte om hjemmesider. Det 
ble fulgt opp med et kurs som BSF arrangerte i samarbeid med nettverksprosjektet og Vest-
fold Bondelag. Det ble også arrangert en vellykket studietur til Buskerud og Akershus. Det 
viste seg vanskelig å få på plass nettverksgrupper, men en gruppe er i gang. Den består av 
6 personer som vurderer/er i oppstarten med Inn På Tunet tilbud. Det er også startet opp ei 
nettverksgruppe utenom prosjektet, for dem som jobber med demenspasienter.

Grunneierutvalget 2008
Grunneierutvalgets oppgave er å bistå medlemmer i Vestfold Bondelag med førstehjelp når 
ulike ”vesen”, vernemyndigheter og andre henvender seg. Med førstehjelp menes råd om 
hva den som henvender bør gjøre innledningsvis, hvem det kan være aktuelt å henvende 
seg videre til og ev. vise til lignende saker/avtaler. Grunneierutvalget skal ikke drive juri-
disk rådgivning. 
Grunneierutvalget har av ulike årsaker bare hatt et utvalgsmøte i �008, men har bistått 
Vestfold Bondelags medlemmer i mange ulike saker. Utvalget er i gang med å etablere 
et arkiv av saker og avtaler som kan brukes som utgangspunkt i tilsvarende typer saker. 
Videre er utvalget i gang med å lage disposisjon (liste av punkter) for hva som kan inngå 
i en leieavtale for jord. Utvalget har som målsetting å få en egen infoside på nettsiden til 
Grønt Fagsenter. 
Fra grunneierutvalget ble etablert sommeren �007 har utvalget mottatt henvendelse i  �� 
ulike typer spørsmål  og saker. Av type saker grunneierutvalget har vært involvert nevnes 
fredete kulturminner, etablering av vannledninger, etablering av kloakkledninger, skader 
p.g.a. kollapset kloakkledning, etablering av gassrørledning, luftstrekk Skagerak Nett, ny 
E�8, utvidelse av jernbane, kyststi, tursti, skiløyper m.m. 
Grunneierutvalget er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og erfaring og har fordelt 
ansvarsområde ut fra det : 
Saker vedr. kulturminner og vern:
Kompetanseperson: Marit Kaupang Aspaas
Veg, vann, ledninger, offentlige behov:
Kompetansepersoner: Harald Lie og Ole Arne Hotvedt
Kyststi, skiløyper, hest, allmennhetens behov, lukt- og støvproblematikk i for  nabolag
Kompetansepersoner: Marit Kaupang Aspaas og Alf Aakerholt
Arealplan, reguleringsplan, konsesjons- og jordlovssaker:
Kompetansepersoner: Andreas Botne og Marit Sibbern
Jordleie:
Kompetanseperson: Marit Sibbern, Inge Myhre



��

Økonomiutvalget 2008
Utvalget skal søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vestfold 
som ble vedtatt nedlagt på årsmøtet 28.2.2007.  Dette skjer gjennom en arbeidsdeling 
med rådgivingsselskapet Grønn Partner AS eid av regnskapskontorene, forsøksringene og 
Vestfold Landbruksselskap. 

Utvalget består av:
Leder:  Knut Olav Omholt  Hans Jørgen Skinnes 
 Helge Bonden  Øystein Skalleberg
 Dag Terje Hessevik Jørn Gjone
 Cathrine Stavnum

Utvalget har ikke hatt møter i �008.  Mange av utvalgets medlemmer har deltatt i en ar-
beidsgruppe som har vurdert regnskapskontorstrukturen.  Den avga rapport i mai 2008.  
Høsten 2008 ble dette videreført med flere møter og egen arbeidsgruppe jobber videre i 
�009. 

Det er avholdt egen uformell samling for daglige ledere på regnskapskontoret.

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

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 landbru-

ket.
 D ellers bidra til å oppfylle de til enhver tid gjeldende avtaler om regionalt samarbeid 

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

 Arbeidsåret �008 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Årssamling 7. Februar ble avholdt på Hvam videregående skole.
Tron Reierstad (Tine Meieri øst) ble valgt som leder for ett år, med Kjersti Kjeldås (Land-
kreditt) som personlig vara.  Gunnar H. Lie og Øyvind Funderud ble valgt som revisorer 
begge for ett år.  Det er avholdt samling for tillitsvalgte 3.desember på Tomb videregående 
skole i Råde.

På samme dagen var det samling med tillitsvalgte og elever fra tredje klasse allsidig land-
bruk og ettårig komprimert kurs (totalt �0 elever).  Formålet var å sette samvirket på dags-
orden blant avgangselever og landbrukssamvirket som fremtidig avsetningskanal.  Det var 
lagt opp til foredrag og debatt.
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Det er tatt initiativ til utarbeidelse av en felles kommunikasjonsplattform for landbruks-
samvirket.  Presentasjonen vil foreligge �009 og kunne brukes av samvirkeselskapene 
spesielt ut mot studenter og unge bønder. 

Gjennom året er det to samlinger for organisasjonsansvarlige i organisasjonene sammen 
med leder. Hensikten er gjensidig informasjon og koordinering av ulike aktiviteter.

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, fylkeslandbruksstyret, 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.  Av saker nevnes driften av Jarlsberg utstil-
lingsplass og støtte til utredning av regnskapskontorstrukturen i Vestfold.

Vestfold Travselskap har inngått leieavtale med vestfold Landbruksselskap om bruk av 
utstillingsplassen.  Utstillingsplassen blir fremdeles flittig brukt av hobbydyrlagene.

Rapport fra driftsåret 2008
Fra �.�.�00� har Vestfold Travforbund hatt driftsansvaret for Jarlsberg utstillingsplass.  
Henrik Berg fortsetter arbeidet som driftsjef.

Brukerne ble invitert til informasjonsmøte i april.  De fleste lagene var representert.  I 2008 
har det vært 209 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.
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Regnskapskontorene i Vestfold

Andebu	Regnskapskontor	
�� �� �� 60
Boks �8, ���8 Andebu  
fax �� �� �� ��
andebu.regnskapskontor@c�i.net

Regnskapskontoret	Nordre	Vestfold	ARS
�� 09 8� 00
Vesthøyv. �9, �080 Holmestrand 
fax �� 09 8� �0
rnv@vekstra.no
www.vekstra.no

Brunlanes	Regnskapskontor 
�� �8 �7 ��
Sigurdsgt. �, ���6 Larvik 
fax �� �8 �� 0�
brunlanesrk@c�i.net

Hedrum	Regnskapslag	
�� �� 00 00
Sophus Buggesvei ��, ���7 Larvik 
fax �� �� 00 �0
post@hedrum-regnskap.no
www.hedrum-regnskap.no

Re	Regnskap	AS	 	
�� �9 68 70
��7� Ramnes   
fax �� �9 68 9�
post@re

Hof			Regnskapskontor	
	 �� 0� 8� 60
Thorshaugv. �9, �090 Hof 
fax  �� 0� 8� ��
post@hof-regnskap.no
www.hof-regnskap.no

Lardal	regnskapskontor	
�� �� 8� ��
Boks �, ��76 Svarstad  
fax �� �� 99 ��
pereinar@lardalregnskap.no

Sandar	Regnskapslag		
�� �� �6 00
Skiringssalvei 9, ���� Sandefjord 
fax �� �� �6 0�
sandarre@online.no

Hov	Regnskap	AS	
�� �� 9� 9�
Olavsgt. �, ���6 Larvik 
fax �� �� 9� 9�
post@hovregnskap.no

MidtVestfold	Regnskap	BA	
�� �6 �� �0
Gjennestadtunet 8�, ��60 Stokke 
fax �� �6 �� ��
post@stokke-bk.no

Tønsbergdistriktets		Regnskapslag	
�� 08 �8 0�
Johannes Huneide, Raveien ���, ��8� Horten
fax �� 08 �8 �7
johun@c�i.net

Våle	Regnskapskontor	BA	
�� 06 �� 00
Skaugv. �, Postboks ��, ��77 Våle 
fax �� 06 �� 0�
firmapost@vrk.no, www.vrk.no

Tjølling	Regnskap	 	
�� �� 6� 00
Bøndenes Hus, ��80 Tjodalyng 
fax �� �� 6� 98
kristen@tjollingregnskap.no

Merkur	Regnskap	BA		
�� 86 7� 90
Postboks 98, �6�7 Hvittingfoss
fax �� 86 7� 99
post@merkur-regnskap.no

Flaatten	Regnskapslag	
�� �� 9� �6
Flaatten, ��77 Steinsholt 
fax �� �� 8� ��
oivind@lardal.no
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Lag: Antall medlemmer bevegelse      
  2007           2008  2007/2008   
 
Andebu 195 196 + 1 
Borre 129 129 -
Botne/Hillestad 152 151    - 1
Brunlanes 116 115    - 1
Fon 55   54    - 1 
Hedrum 231 230    - 1
Hof 131 128    - 3
Kjose 22   22 -
Lardal 165 165 -
Nøtterøy   77   79    + 2
Ramnes 173 174    + 1
Sandar 235 230    - 5
Sande 280 275    - 5
Sem 269 269 -     
Stokke 288 282    - 6
Strømm  67 67    -    
Tjølling 159 158 - 1
Tjøme 28 27 - 1
Undrumsdal  56  56 -    
Vivestad  30 31 + 1
Våle 228 224 - 4
Direkte medlem i fylket 1 1

 3088 3066 - 24

Tallene er à jour pr. 17.02.09.

IX. Medlemsoversikt
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Ledere	i	lokale	bondelag	2008/2009	

Andebu Nils Gulli, Kodalsv. ��69, ���8 Andebu ����00�� p 
   9�70�8�9 m
Borre Silje Eckdahl, Borrev. �0�, ��86 Horten 9��9��9� m
 eikgard@online.no 
Botne/Hillestad Jon Petter Helgestad, Sørbyv. �, �080 Holmestrand ��0���6� p
 jon.helgestad@h-nett  9�08�770 m
Brunlanes Anne-Kari Hedlund, Helgerov. �9�, ��9� Stavern ���9�808 p
   907���8� m
Fon Ole Gunnar Røisgård, Søndre Rød, ��7� Revetal ���97��� p
   �8���9�� m
Hedrum Vibeke Kvalevåg, Holm, ��8� Kvelde ��60���6 m
Hof Åge Lindseth, Vassåsv. �9, �090 Hof ��0�788� p
 aalindse@online.no  98�6��89 m
Kjose Ivar Næss, Kjose, ��68 Larvik ���80�09 p
   �8�09609 m
Lardal Nils Ole Smukkestad, Smukkestad, ��7� Svarstad ����9�99 p
 Nil-som@online.no  906089�� m
Nøtterøy Hans Jacob Fosaas, Kirkev.���, ���0 Nøtterøy �����87� p
 htfosaas@online.no  90866��� m
   90�9���8 m
Ramnes Hans H. Kirkevold, Heian Nordre, ��7� Ramnes 9�89�9�0 m
Sandat Trond Clausen, Råstadv. �7�, ���9 Sandefjord �����0�7 p
   900�899� m
Sande Ann Britt E. Bonden, Bondenv �6, �070 Sande 9�7�6�6� m
Sem Espen Røraas, Røråsv. �90, ��79 Åsgårdstrand ����00�9 p
 eroera@online.no  90���867 m
Stokke Hans Jacob Haslestad, Tassebekkv. ��9, ��60 Stokke ����8��6 p 
 grishus@online.no  9��9�880 m
Strømm Knut Amund Surlien, Havnevik, �060 Svelvik ��77�0�� p
   9����6�� m
Tjølling Clas Huseby, Huseby, ��80 Tjodalyng ������6� p
 Clas.huseby@online.no  9068799� m
Tjøme Erik Graff Wang, Østjordet, ���� Tjøme ���90��7 p 
   908�8�09 m
Undrumsdal Olav Sæthre, Lofstadv. 97, ��78 Våle ��06���� p
  olav-saethre@hotmail.com 9�0�6�89 m
Vivestad  Helge Skjeggestad, Teien, ��7� Ramnes ���977�9 p 
   9��08��6 m
Våle Harald Lie, Sørbyv. 898, ��78 Våle 909�9��7 m

Telefon forkortelser: p = privat   f=faks    m = mobil

a) Oversikt over tillitsvalgte
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a) Bygdefolkets Studieforbund Vestfold 2008

Styret:
Vidar P. Andresen (leder) Vestfold Bondelag
Anne Lisbeth Fjære Aasgjelten Vestfold Bygdekvinnelag
Ellen Beate Folkvord Landbrukssamvirket (Tine)
Jacob Rustan Landbrukssamvirket (Nortura)
Lars-Arne Høgetveit Forsøksringene (Gafa)

Ansatte	(50%	stilling):
Elisabeth Larsen Daglig leder

Elisabeth Larsen ble ansatt som ny daglig leder f.o.m. 0�.�0.08, etter at Hilde Ringen 
Kommedal hadde sagt opp sin stilling.

BSF Sentralt vedtok på ekstraordinært årsmøte i november �007 at fylkeskontorene i BSF 
skulle nedlegges fra 0�.07.08., det ble imidlertid gitt åpning for at de fylkeskontorene som 
ønsket det, kunne drive videre for ”egen regning og risiko”.
Vestfold var et av få fylker som valgte dette.  Vi mener at behovet for økt kompetanse alltid 
vil være tilstede, og BSF Vestfold ønsker å være en viktig aktør for å tilrettelegge for dette.  
De andre fylkene som fortsatt har BSF kontor er Buskerud og Trøndelag.

I tillegg til blant annet plantevernkurs, maskinførerkurs, truck-kurs og KSL-kurs, har vi 
i samarbeid med lokale bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste arrangert �7 HMS-kurs 
rundt om i fylket.

Vi har også arrangert 2 store kurs i Dyrevelferd for storfè i samarbeid med Produsentlaget 
ved Tine Meieriet Øst på Sem.

I november var �8 avløsere og landbruksvikarer fra Buskerud, Telemark og Vestfold sam-
let til � dager med faglig påfyll, gårdsbesøk og sosialt samvær på Norlandia Grand Ocean 
Hotell i Horten.  Dette kurset arrangerte vi i samarbeid med Vestfold Landbrukstjenester.

BSF Vestfold er avhengig av gode lærer og samarbeidspartnere, og vil benytte anledningen 
til å takke dere alle for stor velvilje, positivitet og godt samarbeid!

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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b) VESTFOLD BYGDEUNGDOMSLAG
Styret i Vestfold BU har i perioden �008/09 bestått av:

Leder: Marie Nordheim
Nestleder: Kai- Jack Tohn
Kasserer: Håvard Møyland
Kulturleder: Anders Haraldstad
Tevlingsleder: Jørgen Hvitstein
Styremedlemmer: Lene Kjærås
 Halvor G. Pettersen
VBs repr: Inge Myhre
VBKs repr:

I mai arrangerte fylkesstyret Stihl- cup på Vonheim i Kodal. Dette er tredje år cupen blir 
arrangert etter at tradisjonen med motorsagtevling ble gjenopptatt i Vestfold. De 10 del-
takerne fikk først et kurs i de ulike øvelsene som inngår i Stihl- cupen. Deretter var det 
tevling og deltakerne fikk vise hva de er gode for. 
 �7. juni var det fylkesleir for �H Vestfold i Andebu. VBU hadde påtatt seg å arrangere tev-
lingsdag for deltakerne. Over �00 �Here ble aktivisert gjennom ”Spenna gæær`n”- tevling, 
musikk- quiz og ”Skaperen”. Værgudene var ikke med oss denne dagen, men til tross for 
øsende regn var 4Herne ivrige med å løse oppgavene de fikk. VBU fikk med denne dagen 
en god mulighet til å vise seg fram for potensielle medlemmer.
I juli var det tradisjonen tro NBUs landsstevne. Denne gangen var Hoston i Sør- Trøndelag 
stedet for en uke med tevling, kultur og fest. Hele �6 personer fra Vestfold dro den lange 
veien nordover, noe som må kalles et godt oppmøte.  På aktivitetsfronten markerte VBU 
seg i fotball, volleyball og ”ta sjansen”.
I august er det årsmøter for lokallagene. I år klarte verken Hedrum eller Sande å danne 
styre, noe som  betyr at begge lagene legges døde for en periode. 
Årets høstkurs for lokallagsstyrene ble holdt i to omganger, to kvelder i september og en 
helg i november. På høstkursene får medlemmene i lokallagsstyrene opplæring i sine verv, 
organisasjonsopplæring, samt mye innputt fra andre i samme situasjon. Oppslutningen om 
høstkurset blir bedre for hvert år, ettersom lokallagsstyrene begynner å se nytten av denne 
type opplæring.
�8. november arrangerte fylkesstyret julebord kun for medlemmene i VBU. Julebordet fant 
sted på Fjellvang. Det ble servert julemiddag til rundt 50 gjester, og etterpå var det fest med 
band. Det ble også arrangert ”Handyman” –tevling og ”Beat for Beat” til stor suksess.
Medlemsbladet ”VBU-nytt”  ble relansert etter et par år uten utgivelser. Bladet kom med to 
utgaver i løpet av året. Relanseringen av medlemsbladet har blitt godt mottatt av medlem-
mene våre, og allerede neste år økes antallet utgivelser til fire.
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c) Kort oversikt over 4H arbeidet i 2008
I �H Vestfold har vi �7 klubber og ca 900 betalende medlemmer. �H 
kontoret har i �008 hatt en instruktør; Kristian Flåtnes og en �H kon-
sulent; Cicilie Skjennum.

4H	Vestfold	sitt	fylkesstyre	i	2008	har	bestått	av:
Leder Runar Knutsen
Nestleder Anne Marie Larsen
Styremedlem Anette Paulsen, Marius Stener Hansen og Christine Pauli Hem
VIGGAs representant har vært Anine Horntvedt og Fylkesmannens landbruksavdeling har 
vært representert ved Ellen Finne.

�6. november ble det arrangert Plakettfest på Gjennestad Videregående skole med plakett-
utdeling til de som har fullført �H programmet

I midten av mars ble det avholdt årsmøte

I april ble den årlige nattvolleyballturneringen i Farrishallen arrangert. Det stilte 30 lag til 
kamper med godt over ��0 deltakere. 

VIGGA arrangerte også i juni år Aspirantleir på Melsom videregående skole. Totalt �9� 
ivrige aspiranter deltok på sin første leir

Fylkesleiren gikk av stabelen siste uka i juni. I år var det igjen vår tur til å invitere Tele-
mark over grensa. Denne gangen samlet vi totalt 217 deltagere på Store Dal i Andebu.

Landsårsmøtet i �H Norge ble for første gang arrangerte rett i forkant av landsleiren. Runar 
Knutsen, Mariann Hegg og Christine Pauli Hem deltok fra Vestfold. Mariann Hegg fra Hof 
ble valgt inn i landstyret. Kristian Flåtnes og Cicilie Skjennum deltok som observatører 
på årsmøtet.

Nordgardssetra 4H seter kan se tilbake på et år som har vært noe trått. Dessverre har ikke 
seterkursene vært fullbooket og været har gjort at setra har hatt lite besøk. Daglig leder av 
setra har vært Marit Steinsholt Kristiansen. 

Vestfold Bygdekvinnelag og �H vestfold har i �008 samarbeidet om å få til et prosjekt kalt 
”Sunn Matglede”.  Prosjektet settes i gang i mars �009.

Kristian Flåtnes sitter i styret i Vestfold Teaterråd, Marius Stener Hansen sitter som �H 
Vestfolds representant i Forum for Natur og Friluftsliv og Cicilie Skjennum sitter i styret i 
Vestfold Barne og Ungdomsråd.

4H Vestfold fikk i 2004 en stor gave fra Sparebankstiftelsen i DnBNOR som var tenkt å 
skulle brukes til å bygge et �H-tun i Kjærra Fossepark i Lardal. Planene i Lardal måtte av-
brytes. I �008 har �H Vestfold hatt samtaler med Stokke Kommune. Etter en lengre periode 
med forskjellige alternativer er valget falt på Storåsområdet i Stokke til å bygge �H hytte. 
Dette blir et flott fylkesanlegg for 4H Vestfold med en sentral og god plassering. 
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d) Vestfold Forsøksring
Styret i Vestfold Forsøksring har i �008 bestått av: Styreleder: Ole R Tala, Sem, 
nestleder Jon Helgestad, Holmestrand og styremedlemmene: Leiv Tore Hau-
gen, Våle, Åge Petter Steinsett, Sandefjord, Martin Kleppan, Re. Konsultative 
medlemmer: Jon Randby, FMLA og Paul Edv. Vittersø, Vestfold Bondelag.

Faglige	aktiviteter
Korndagen ble arrangert �8. februar på kvelden på Statens Park, Gullkrona sammen med 
Vestfold Bondelag og FMLA i Vestfold. Tema var matkornkvalitet - proteinvekster- økolo-
gisk korn. Prosjektet “Effekt av svovelgjødsling, forgrøde og jordstruktur på hvetekvalite-
ten” ble avsluttet i �007 men det er i �008 blitt skrevet en egen sluttrapport fra prosjektet.
Som i �007 ble det også i �008 lagt ekstra vekt på dyrking av vårraps og det ble gjennom-
ført to sortsforsøk med sorter av vårraps. I Vestfold Forsøksrings prosjekt ”Norskprodusert 
durumhvete” ble det gjennomført � feltforsøk hvor ett i Vestfold med testing av sorter av 
durumhvete. Prosjektet er et delprosjekt og skal støtte et prosjekt på bakervarer som blant 
annet Kvelde Mølle er deltaker i.
Etter funn av en ny type rotgallnematode som skader korn og andre vekster, bevilget FMLA 
midler til gjennomføring av et prosjekt for å undersøke utbredelsen av denne nematoden. 
Frøavl: Faglige samlinger gjennom vekstsesongen for engrappavlere har vært den viktigste 
medlemsaktiviteten i 2008. Det ble også holdt møte for raigrasavlere, men det gav ikke en 
aktivitet på nivå med engrappgruppene. Vestfold Forsøksring er med i arbeidgruppen til 
forprosjekt ”Forbedring av vekstkontroll og kontraktdyrking i såkorn og engfrø”. Vestfold 
Frøavlerlag er eier av prosjektet og FMLA ved Jon Randby er prosjektleder. 
Grovfôr: Hovedaktiviteten innen grovfôr har vært innenfor grovfôrkvalitet og dyrking av 
fôrmais. Vestfold Forsøksring arrangerte to møter om vinteren før sesongen, ett på mais og 
ett på grovfôrkvalitet, det sistnevnte ble svært godt besøkt. I sesongen er det gjennomført 
en markvandring med høstetid/grovfôrkvalitet som tema og en markvandring med fôrmais 
som tema. Vestfold Forsøksring var sammen med Buskerud Forsøksring med på arrange-
mentet til Flex Agri med demonstrasjon av nedfelling av husdyrgjødsel i eng. 
Gjennom sesongen er det brukt mye tid på uttak av grasprognoseprøver. Et samarbeid mel-
lom forsøksringene i Telemark, Buskerud og Vestfold sikret at en benytter felles system 
for uttak, og det ble søkt felles støtte fra Tine (Sør og Øst) og Nortura til gjennomføring av 
prognosehøstingen. I Vestfold har en hatt nært samarbeid med Buskerud forsøksring som 
har stått for kommentarer og utsendelse av resultater for Vestfold og nedre Buskerud. 
Åkerbønner: ”Proteinvekster til kraftfôr” som ble startet som et forprosjekt i �006 har hatt 
sitt siste prosjektår i �008. I samarbeid med Borgen Aktiemølle ble det holdt et fagmøte 
på mølla før sesongen. En videreføring av prosjektet med fokus på åkerbønner til mat er 
allerede i planlegging.

Prosjektet har vært svært verdifullt for ringen og bidratt til betydelige årlige merinntekter 
for Vestfoldbonden.
Aktivitet innen potet: Fra mai til september ble det via SMS/Wap/epost sendt ut ukent-
lige meldinger, Potetnytt. I samarbeid med Findus, Bama og andre forsøksringer har det 
vært arrangert markdager med fokus på bl.a. hypping og mekaniske skader. Førstefunn av 
tørråte har stort fokus fra riset begynner å dekke, dette inngår også som en viktig del av 
tørråtevarslinga i VIPS.  I år ble det første funn av tørråte i Vestfold registrert den �8.juli 
i en åker i Kvelde. 



��

e) GA-FA VESTFOLD
GA-FA Vestfold eller Gartnerinæringens fagsenter og forsøksring i Vestfold, som er det 
hele og fulle navnet, 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 �09 medlemmer, hvorav �� er delmedlemmer fra Vestfold forsøksring, pluss 
�� 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 �� nummer i �008, 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 �� nummer i �008. I tillegg lager vi sortsliste, plantevern-
plan og forsøksmelding. 

Styret	har	i	år	2008	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
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f) FABIO
Forsøksring for økologisk landbruk i Vestfold, Telemark og nedre Bus-
kerud

Fabio er en forsøksring som har hatt forsøks- og veiledningsarbeid 
innenfor økologisk landbruk som sitt primære virksomhetsområde.  Vi 
har til og med �0078 dekket Vestfold, Telemark og nedre deler av Buskerud.  Veilednings-
arbeidet har skjedd både ved gårdsbesøk, telefonisk kontakt med medlemmene, utsending 
av skriftlig informasjon (til alle medlemmene eller til enkeltmedlemmer), og gjennom 
møter og markdager av ulike slag.  Forsøksvirksomheten er spredd på begge fylkene, og 
gjelder feltforsøk og registreringer av ulike slag innenfor frukt og bær, grønnsaker, pote-
ter, engfrø, korn og fôrdyrking. Vi har også arrangert fagmøter rundt om i disktriktet vårt 
innenfor økologisk landbruk

Fra �. januar vil fem forsøksringer i vår region gå inn i en sammenslutning som har fått 
navnet Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.  De fem ringene er Buskerud Forsøksring, 
Numedal Forsøksring, Hallingdal Forsøksring, Forsøksringen Telemark og Fabio Forsøks-
ring.  Hovedmålet med sammenslutningen er å gi et bredere og bedre tilbud om rådgiving 
til medlemmene.  De etablerte kontorene til ringene i sammenslutningen skal oppretthol-
des og styrkes, både gjennom utvidelse av det fagområdet som rådgivingen skal omfatte, 
og ved at rådgiverne får bedre muligheter til spesialisering enn det de har i dag.

For Vestfolds del vil dette innebære at tilbudet om rådgivning på økologisk drift blir 
opprettholdt blant annet ved at Silja Valand og Thomas Holz har kontorplass på Grønt 
Fagsenter.  Det er også konkrete planer om at det etableres en stilling innenfor bygnings-
teknisk planlegging som plasseres her.  Samtidig vil selvsagt resten av rådgiverapparatet 
i Landbruksrådgiving Østafjells være tilgjengelig for sammenslutningens medlemmer i 
Vestfold.

Fordelingen av fagområder for den enkelte ansatte og etableringen av fagteam skal avkla-
res i løpet av �. kvartal �009.  Siden følger opprettelse av mobilt sentralbord, nettsider og 
annet som skal sikre best mulig tilgjengelighet til rådgiverne.  For informasjon om økolo-
gisk drift, er det i de nærmeste ukene enklest å bruke mobiltelefon eller e-post direkte til 
den enkelte rådgiver:
 - Korn; Silja Valand – 90089�99 – silja.valand@lr.no
 - Grønnsaker; Thomas Holz – 9�8�0�99 – thomas.holz@lr.no
 - Andre produksjoner; Magne Heddan – 9��07980 – magne.heddan@lr.no
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g) Årsmelding for 2008 i Landbrukets HMS-tjeneste
Landbrukets HMS-tjeneste  er landbrukets sin egen forebyggende 
HMS-tjeneste og har som mål å redusere antall ulykker og yrkes-
lidelser. Som medlem i Landbrukets HMS-tjeneste får du tilbud 
om personlig rådgiving og oppfølging av HMS på gården. Med-
lemmer får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og hjelp 
til å oppfylle lovpålagte krav. Medlemstilslutningen er økende i Vestfold.

Regiongruppa 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

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

Det har vært avholdt to møter i regiongruppa sist år. Saker som var oppe til behandling var: 
Helsekontroller, gårdsbesøk, gruppemøter, bistand for medlemmer, medlemsverving 

Arbeidsmiljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i 
HMS.
Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. 
Det er avholdt 17 kurs i samarbeid med BSF-Vestfold og lokale bondelag med 210 delta-
kere

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

Målet 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 landbruk.

Vi gir overskudd og trygghet!!
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h) Jordvernforeningen 2008
Jordvernforeningen ble tildelt EMIL-prisen for �008. EMIL-prisen står 
for entusiasme, motivasjon, ideer og lagspill. Juryen i Vestfold Bondelag 
sa i sin begrunnelse at Jordvernforeningen har klart å sette fokus på en 
viktig samfunnssak. Det ble videre uttalt at Jordvernforeningen er en bry-
som aktør for utbyggere, kommuner og etater. Det var Jordvernforenin-
gens leder Olav Nordheim som mottok prisen på veiene av foreningen. 
Nordheim ble i rosende ordelag tildelt en betydelig del av æren for at 
prisen ble tildelt Jordvernforeningen.
Jordvernforeningen har de siste årene avholdt et åpent møte i forbindelse med årsmøte og 
et åpent møte på høsten. Landbruksdirektør i Buskerud, Astrid Aas, var invitert til å holde 
foredrag i det åpne møtet før årsmøtet. Aas var med i i utvalget som la fram rapporten 
”Klimaskifte for Jordvernet”. Hun sa i sitt foredrag at hovedproblemet er ikke at vi ikke har 
virkemidler, men virkemidlene brukes ikke aktivt nok. Hun sa også at når beslutninger tas 
lander en på at vekst veger tyngre enn vern. Landbruksdirektør Olav Sandlund og sentral-
styremedlem i Natur og Ungdom, Eyvind Sørå, var også invitert til å holde innlegg. Under 
møtet ble Jordvernforeningens �0-års jubileum markert.
I november inviterte Jordvernforeningen til møte på Gjennestad. Her ble lokalpolitikerne 
utfordret på temaet: ”Er lokalt sjølstyre en trussel for jordvernet”. Nils Henning Hontvedt, 
som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold, sa at jordvern handler om politisk bevisst-
het og handlingsvilje. Han innrømmet at han var overrasket over tall for omdisponering av 
dyrka jord som landbruksdirektør Olav Sandlund la fram.  Han tilbakeviste at lokaldemo-
kratiet ikke er i stand til å ivareta jordvernet. Det deltok 5 ordførere i møtet som alle svarte 
godt for seg. I tillegg var  stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen invitert til å innlede. 
Flere av møtedeltakerne uttalte at dette var et av de bedre møtene de hadde vært med på.  
Jordvernforeningen har også merket seg at ordføreren i Horten i avisa Gjengangeren har 
tatt mål av seg til å bli ”best i klassen” når det gjelder jordvern. Møtet på Gjennestad vil bli 
fulgt opp med en jordvern-konferanse i �009.


