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Hilsen fra lederen

I bondelaget er det sånn at vi  bytter ut kostene lenge
før de er helt nedslitt (heldigvis). Og det er som  ”ny
kost”  jeg i år skriver denne lederen.

Vi snakker ofte om at vi er i ei politisk næring , hvilket
jo er riktig. Rammevilkåra til landbruket er politisk
forankret, men da er det ekstra viktig å være i inngrep
med politikerene for å styre utviklingen. I Vestfold har
vi lenge skjønt dette. Både lokallag og fylkeslag har
vært flinke til å ta denne kontakten. Så også i år hvor
det blei gjennomført en politikerundersøkelse  blant 50
listetopper i alle partier hvor resultatet viste at 88%
ønsket et landbruk på dagens nivå, eller høyere!  Det var en fornøyelse å møte fylkes-
politikere ute i grisehuset og synliggjøre disse tallene.

Eller da vi inviterte med noen stortingspolitikere  ut i tidligkålåkeren for å synlig-
gjøre et av landets fremste grønnsaksområder.  Nevnes bør også at  Stortingets Nærings-
komite satte av en dag  i Vestfold for å se og høre om  landbruket og næringsmiddel-
industrien.
Dette gjensidige avhengighetsforholdet mellom landbruk og matindustrien er noe vi
alltid skal være flinke til å synliggjøre. Det er ikke tilfeldig at vi i lille Vestfold har
115 næringsmiddelbedrifter innen mat og drikke. Nærhet er et stikkord her, og nærhet
til råvarer av høy kvalitet. Vi driver landbruk i et utstillingsvindu. Nettverket vårt
dekker både privat og offentlig næringsliv.

Jeg vil også trekker fram Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA)som en særde-
les viktig støttespiller for næringa vår. Da flommen i Lågen i sommer førte til at
nesten 5000 da med potet og grønnsaker sto under vann, viste de både vilje og evne til
å finne løsninger. Skuffende er det derimot at myndighetene ikke la flere penger på
bordet til fordeling.

Ellers vil jeg takke alle medlemmer og tillitsvalgte for godt engasjement, og vil spe-
sielt trekke fram ledermøtet for alle lokallagene i høst.

Men vi er i ei særdeles spennende og litt ukjent tid. Vi ser verdensmarkedspriser på
norsk nivå for særlig korn og melk . Verdens kornlager har nesten aldri vært lavere,
og forbruket aldri vært høyere. Hvordan dette vil påvirke vårt landbruk vet vi ikke
helt ennå , men det vi ser og føler er en galopperende kostnadsvekst  for næringa .

 Dette krever at vi får til et betydelig bedre jordbruksoppgjør enn i fjor. Vi trenger ei
økonomisk kraftpakke som løfter inntektene, styrker innvesteringsevnen og gir
framtidstru og rekruttering i landbruket. Og det er her vi skal få igjen for all den
målretta aktivitet vi alle gjør ovenfor politikere.

Og la det være klart: Matproduksjon vil alltid være framtidsretta….

Hans Edvard Torp , leder.
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Bondesangen

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.

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

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.
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I. Styret, utvalg og representasjon

Æresmedlemmer i Vestfold Bondelag:

Karl Einar Teien, Sande
Oppnevnt  på  Vestfold Bondelags
årsmøte i Sandefjord 1995

Hroar Kværne, Tønsberg
Oppnevnt på Vestfold Bondelags
årsmøte i Sandfjord 1997

Styret

Leder: Hans Edv. Torp, 3178 Våle 33 06 07 96 privat
hans.e.torp@c2i.net 93 25 87 96 mobil

Nestleder: Elin L. Røed, Korsgårdsv. 44, 33 05 36 34 privat
3080 Holmestrand, elinroed@h-nett.no 92 81 83 33 mobil

Styremedl: Bente Stensland, Strømmv 54, 3060 Svelvik 33 77 36 58 privat
bentest@broadpark.no 90 95 64 49 mobil
Thrine Rastad, Kodalv. 31, 3220 Sandefjord 33 46 06 05 privat
thrine@rastad.com 90 12 02 87 mobil
Inge Myhre, Korsgårdsv. 282, 33 06 00 27 privat
3080 Holmestrand, ingmyh@online.no 90 93 42 91 mobil

1. vara: Cathrine Stavnum, Kleppanv. 231, 3160 Stokke 33 33 72 40 privat
cathrine.stavnum@gmail.no 41 26 71 83 mobil

VBK-rep.: Kathrine Kleveland, Odderudv. 22, 33 05 00 58 privat
3080 Holmestrand, katkleve@start.no 92 82 51 62 mobil

VBU-rep.: Marie Nordheim, Granheimv. 10, 3158 Andebu 33443529 privat
marie_marekatt@yahoo.no 92253560 mobil

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2006/2007
Rune Dreng, Tjølling vara: Hans Bjørk, Hedrum
Thrine E.H. Rastad, Sandar vara: Kristian Fr. Gudem, Brunlanes
Bente Stensland, Strømm vara: Hans Martin Gran, Sande

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2007/2008
Cathrine Stavnum, Stokke
Inge Myhre, Våle
Elin Røed, Botne/Hillestad
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Ekstra vararepresentanter  i nummerorden:
1. Sondre Austein, Larvik
2. Karl Arnt Bårnes, Larvik
3. Mayn-Karin Bråten, Stokke
4. Anne Britt Bonden, Sande
5. Hans Bjørk, Larvik
6. Kristian Fredrik Gudem, Larvik

Vararepresentant for Vestfold Bondelags nestleder til representantskapet i
Norges Bondelag:
Elin Røed, Holmestrand

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2008:
Inge Myhre, Våle
Cathrine Stavnum, Stokke

Vararepresentanter i nummerorden
Thrine Rastad, Sandar
Elin Røed, Botne / Hillestad

Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2008:
Thrine Rastad, Sandar
Elin Røed, Botne / Hillestad

Vararepresentanter i nummerorden:
Inge Myhre, Våle
Cathrine Stavnum, Stokke

Aksjonsutvalg:
Styret

Revisorer:
Johannes Huneide og Anne Kari Hedlund

Oppnevninger til referansegrupper / styrer / råd

Styret i Vestfold Forsøksring:
Hans Edvard Torp, Våle vara: Hans Johan Kjølsrød, Våle

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
Thrine E.H. Rastad, Sandar vara: Cathrine Stavnum, Stokke

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
Inge Myhre, Våle vara Beate Menes Didriksen, Stokke
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Referansegruppe tjenesteproduksjon:
Leder: Thrine Rastad, Sandar

Ranveig Grorud, Sem
Arne Lindsverk, Svarstad
Fred Olav Bore, Sem
Eivind Sundby, Hasle Gård, Sandar
Thor Ole Johnsen, Ramnes
Lisbeth Haugan, FMLA (konsultativ)

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder: Bente Stensland, Strømm

Henrik Berg, Brunlanes
Egil Solheim, Sem
Gudmund Gran, Sande
Leif Thore Bjertnæs, Nøtterøy
Thorleif Müller, Nøtterøy
Harald Inge Sand, Strømm
Martin Danielsen, Våle
Olav Brattaas, Slagen
Lars Arne Høgetveit, GAFA (konsultativ)

Referansegruppe for korn etc.:
Leder: Hans Edvard Torp, Våle

Erling Gjessing, Sande
Hans Johan Kjølsrød, Våle – vara: fra styret i frødyrkerlaget
Ole Jarle Røsholt, Lardal
Jon Erik Knotten, Ramnes
Tor Anton Hansen, (Reidar Høyvik) Borgen Aktiemølle
Ragnar Lensberg, Sem
Jon Holmsen, Vestfold Forsøksring (konsultativ)

Referansegruppe for husdyr:
Leder: Elin Røed, Botne/Hillestad

Heidi Myhre, Våle
Lars Bjarne Linneflaatten, Borre
Nils Henry Haugen, Sandar
Dagfinn Henriksen, Borre
Hans Martin Gran, Sande
Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling
Tor Arne Bjerke, Sandar
Hans Kristian Heum, Gilde FS

Arbeidsutvalget:
Leder og nestleder, org.sjef sekretær
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Økonomiutvalget:
Leder: Knut Olav Omholt, Lardal

Cathrine Stavnum, styret
Hans Jørgen Skinnes, Våle
Helge Bonden, Sande
Øystein Skalleberg, Økonomiforbundet
Jørn Gjone, MidtVestfold Regnskap
Dag Terje Hessevik, Hedrum Regnskap

Grunneierutvalget:
Leder: Andreas Botne, Sandar

Inge Myhre, styret
Marit kaupang Aspås, Tjølling
Harald Lie, Våle
Alf Akerholt, Hof
Marit Sibbern, Re
Ola Arne Hotvedt, Tønsberg

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 Landbrukshelsen:
Per Asbjørn Andvik, Ramnes
Vidar P. Andresen, Sandefjord

Kulturlandskapsgruppen i Vestfold:
Inge Myhre, Våle
Kontoret i Vestfold Bondelag

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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II. Fylkeskontoret
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
MidtVestfold Regnskap BA
Bygdefolkets Studieforbund
Vestfold Nei til EU
Vestfold Bondelag

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor AS.
Kontoret har serviceoppgaver for:

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

Kontoret har videre samarbeidsavtale om sekretariatsbistand / bruk av lokalite-
ter for :

Vestfold Bygdekvinnelag
Vestfold Bygdeungdomslag
Landbrukets Brevskole
Vestfold Nei til EU

Ansatte på kontoret pr. 31.12.2007.
Organisasjonssjef Vidar P. Andresen
Rådgiver: Solveig Haugan Jonsen (80% stilling)
Sekretær Anveig E. Nybø (80% stilling)
Daglig leder BSF Elisabeth Larsen (timebasis fra 1.9.07)

Hilde Ringen Kommedal (permisjon fra 1.9.07)

Prosjektledere innleid på timebasis i arbeidsåret.
Kåre Larsen Bygdekompasset  og tjenesteproduksjon
Svein Ø. Solberg Nasjonalt pilotprosjekt  avsluttet 1.3.07
Solveig Haugan Jonsen Agrinova  avsluttet i arbeidsåret 2007

Omfang av aktiviteter
Ansatte har deltatt på ca.150 dagmøter, kveldsmøter og kurs. Kontoret har sekretariats-
oppgaver for andre organisasjoner som har medført en del møter i og utenfor konto-
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F.v.:  Elisabeth Larsen, Vidar Andresen, Anveig Nybø, Kåre Larsen,  Solveig Haugan Jonsen,

Fra lunsjen i parken.

ret, oppgavene sees i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål.  Møterommene
blir flittig brukt til møter og kurs av organisasjonene / forsøkringene tilknyttet Grønt
Fagsenter på Gjennestadtunet.
Kontoret er også engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet landbruket, vi-
dere er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av www.grontfagsenter.no.

Norges Bondelag med org.sjefer fra alle fylkene på seminar i Vestfold.
22. august arrangerte Norges Bondelag et lederseminar for fylkenes org.sjefer i San-
defjord.  Seminarets første dag foregikk i Vestfold Bondelags møtelokaler på Gjen-
nestadtunet med lunsj i parken.  Et var middag og overnatting i Sandefjord hvor kur-
set fortsatte med innledninger/ faglig bistand av konsulent Rolf Olsen, RO-UV.as.
Målet for seminaret bla: Hvordan få til endringer, arbeide offensivt og strategisk og
konflikthåndtering.
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Samarbeidsadvokater, navn og adresser

Advokatfirmaet JUSTIN ans, v/adv. Steinar Arnesen
Besøksadresse: Bryggen, Thor Dahlsgt. 1-3-5, Sandefjord
Postadresse: Postboks 423, 3201 Sandefjord
Telefon: 33 42 18 00. Telefax: 33 42 18 01. E-mail: advokat@justin.no

Advokatene  Foyn & Landmark AS v/avd. Ståle Landmark)
Besøksadresse: Olavsgt. 2, Larvik
Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
Telefon: 33 13 56 90. Telefax: 33 18 52 20

Advokatene Haraldsen, Bydal & Søby v/avd. Ole Søby
Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
Postadresse: Postboks 625, 3101 Tønsberg
Telefon: 33 35 82 00. Telefax: 33 35 82 10

Rabattavtale med TESS. Avtalen og adresse
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.
Rabattene varierer etter produkt.  Rabatten oppnås også ved avdelingen i Holme-
strand. Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons / foretaks-
nummer 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
fakturagebyr til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over
kr. 300,-, eks.moms. (samlefaktura kan avtales lokalt)

Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler   i Tess-butikk.
• Avtalen dekkes av Tess-gruppens system for kvalitetssikring.

Avtalen gjelder:
Tess Vestfold A/S Tess Avd. Horten Tess Holmestrand
Kjelleveien 21 Bankløkka 7 Bjergestr.7
Postboks 2025 Postboks 467 3080 Holmestrand
3103 Tønsberg 3193 Horten

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

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. Partene vil møtes en gang pr år for
gjennomgang av avtalen. Tess forbeholder seg retten til eventuelt å forandre rabatt-
satsene. Ved evt forandringer skal melding gis om dette.
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III. Kort om Landbruket i Vestfold
Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

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

Dette er ikke en komplett orientering om avdelingens arbeid, men litt om noen tema,
og noe statistikk som vi tror vil være av interesse. Samarbeidet med Vestfold Bonde-
lag har vært viktig og nyttig for å øke fokuset på tjenesteproduksjon. Både prosjektet
Nettverk for tjenesteprodusenter og Bygdekompasset «Gode opplevelser til folk» har
vært to gode samarbeidsprosjekter mellom fylkesmannen og Vestfold bondelag. Begge
tiltakene videreføres i 2008.

Innenfor Inn på tunet/Grønn Omsorg har det i 2007 vært særskilt fokus på hvilken
ressurs landbruket kan være for personer med en demensdiagnose. Videreutvikling
av dagtilbud og døgnbasert avlastningstilbud er områder hvor behovet er stort og
hvor landbruket viser seg å ha mange fortrinn med å gi gode opplevelser i trygge
omgivelser. Dette fokuset fortsetter i 2008. I 2007 kom det for første gang et studie i
Vestfold med tanke på å få et tettere samarbeid med oppvekst og opplæring og land-
bruket. Kurset «Gården som pedagogisk ressurs» arrangeres av Senter for Etter- og
videreutdanning (SEVU) ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB).

Gjennom ulike aktiviteter og tiltak på mat er «Vestfoldmat» blitt et begrep «en snak-
kis».  Det har vært jobbet med kompetanseutvikling og nettverksbygging både blant
produsenter, organisasjoner og offentlige etater.  Det har vært gjort ulike tiltak for å
promotere/vise Vestfoldmat.  Vi har vært med å sette igang utviklingsarbeid i flere
produksjoner.  Vi har samarbeidet med kultur, skole og HORECA (hotel, restaurant
og catering) for bevisstgjøring om Vestfoldmaten. Det har og blitt startet arbeid med
tiltak innen opplevelsesnæringene til fordel for Vestfoldmaten.  I dette ligger og den
økologiske maten.

Etterspørselen etter økologisk produserte produkter øker i alle varegrupper. Spesielt
er det stort behov for økologisk produsert korn; både til mat og fôr. Hvis vi skal
lykkes i å få til økologiske produkter innenfor kraftfôrkrevende produksjoner, må det
produseres økologisk fôrkorn. Re kommune har tatt på seg oppgaven med å kartlegge
muligheter og evt. skranker for produksjon av øko-korn ved hjelp av konvensjonell
husdyrgjødsel. Resultatet av dette arbeidet skal være klart før sommeren 2008.

Flommen i Numedalslågen tidlig i juli er den enkelthendelsen som kanskje huskes
best fra 2007. Registreringsskjema ble sendt ut til alle bøndene i fylket. Det ble rap-
portert 5500 dekar flomskadet og 7200 dekar nedbørskadet avling i Vestfold. Samlet
avlingstap ble beregnet til 35 mill kroner. Det var bøndene i Vestfold og nedre delen
av Buskerud som var hardest rammet på Østlandet. Forhandlingspartene i jordbruks-
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forhandlingen bevilget en ekstraordinær erstatning på 5 mill kroner til flomarealer
langs Lågen i de to fylkene; begrenset til poteter, grønnsaker, frukt og bær. Fagorga-
nisasjonene og de to fylkesmennene utarbeidet et felles regelverk. I Vestfold blir den
ekstraordinære erstatningen utbetalt for 1120 dekar poteter, gulrot og litt jordbær.

Rekordstor nedbør i hele juli ga store nedbørskader og dermed mange og store ordi-
nære erstatningssaker. Det er til sammen meldt inn 174 saker og samlet utbetaling ser
ut til å bli ca 12 mill kroner.

Omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord var i 2007 på 320 daa, et lavt tall sam-
menlignet med gjennomsnittet for de siste 15 år som er over 860 daa.

Året 2007 var preget av sterk prisstigning innenfor byggebransjen. Det var i tillegg
lang ventetid på en rekke byggematerialer. Likevel var byggeaktiviteten i landbruket
i fylket om lag som normalt. Det ble planlagt 6 prosjekter for melkeku og
ammekuproduksjon, 6 prosjekter på gris, 2 prosjekt på hest og ca 20 prosjekt på lager
og redskapshus. Totalt omkring 80 mill i investeringer. I tillegg kommer mindre byg-
geprosjekter på eksisterende bygg der planlegging består av skisser og dimensjone-
ring. Landbruksavdelingen i Vestfold utfører også en del bygningsplanlegging i nabo-
fylker.

Aktiviteten i skogbruket i fylket økte betydelig i 2007 både innen skogkultur og av-
virkning. Avvirkningen økte med vel 40 % i forhold 2006. Avvirkningen av lauvvirke
er imidlertid betydelig lavere enn det som produseres i fylket pga vanskelige avset-
ningsmuligheter.
Men vi mener at lauvvirke i framtida vil bli etterspurt, bla til bioenergiformål.

Investeringen i skogplanting og stell av ungskog økte også betydelig i 2007, men er
fremdeles lavere enn ønskelig. Bla er det en utfordring å få tilplantet de arealene som
er sluttavvirket.

For å øke skogkulturaktiviteten ble prosjekt ”kvalitetsskog for framtida” startet i 2007,
et treårig prosjekt hvor skogeierne tilbys profesjonell hjelp til stell av ungskogen.
Kvaliteten, spesielt på det eldre skogbilveinettet, er lite tilpasset utstyret som tømmer-
transportørene i dag anvender. Vi har satt i gang et kartleggingsprosjekt for oversikt
over tilstanden på veinettet og behovene for opprusting, foreløpig i en kommune.

Vi registrerer med bekymring at ved ledighet innen landbruksforvaltning i kom-
munene er det i varierende grad at disse stillingene fylles opp igjen. Fra 1994 til
2007 er antall årsverk som arbeider med landbruk i kommunene, redusert med
27 %. Kommunen er landbruksmyndighet og forvalter både økonomiske og ju-
ridiske virkemidler og ble i 2004 gitt økt myndighet bl.a. i saker etter jord- og
konsesjonslov. Vi vil følge utviklingen framover.
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Dyr 31.07.2006 31.07.2007

Ant. foretak Ant. dyr Ant. foretak Ant. dyr

Melkekuer 95 2547 93 2512
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 147 2662 135 2605
Avlspurker 105 3946 91 3617
Slaktegriser på telledato 155 35534 147 38175
Søyer ett år og eldre 122 3823 109 3251
Verpehøner 57 137116 50 142555
Slaktekyllinger på telledato 20 640750 27 690621

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

Kilde: KOSTRA (2005-2006) og FMLA (1991-2004)
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Arealfordeling 31.07.2006 31.07.2007

Ant. foretak Dekar/dyr Ant. foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 571 61389 581 63677
Øvrige forvekster 12063 11885
Poteter 191 16075 177 17007
Hvete 892 119031 840 107783
Høsthvete 322 23363 403 39861
Rug og rughvete 219 14620 228 20007
Bygg 809 72318 683 58158
Havre 690 48038 599 44386
Oljevekster 137 10504 160 11897
Erter og bønner til konserves 63 5038 75 6535
Engfrø og annet frø til modning 187 15087 167 13879
Frukt 1594 1549
Bær 2883 2735
Grønnsaker på friland 166 11782 156 12991
Totalt areal 415501 414281
Gj.sn. areal daa pr foretak 244 253
Ant. søkere om prod. tilskudd 1704 1640

Økologisk produksjon
(også inkludert i tallene ovenfor)
Økologisk korn til modning 32 2810 36 3833
Økologisk potet, grønnsaker, bær 20 595 ca 25 1345
Økologisk innmarksbeite 23 672 22 652
Økologisk grønngjødsling 11 369 8 317
Annet økologisk drevet areal 67 9579 58 9250
Totalt økologisk areal 87 14025 84 15397
Andel økologisk areal av
totalareal 3,4 % 3,7 %
Økologiske melkekyr 13 296 13 308
Økologiske ammekyr 20 335 17 296
Økologiske avlsgriser 1 3 1 63

Ytterligere informasjon kan hentes på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) hjemme-
side http://www.slf.dep.no, under ”landbruksproduksjon” og ”statistikk”
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Kilde: SLF – produksjonstilskudd.

Kilde: SLF – produksjonstilskudd.

Kilde: SLF – produksjonstilskudd.
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Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA
Besøksadr: Ås, Sem
Postadr: Pb 2009, 3103 Tønsberg
E-post: fs.firmapost@gilde.no
Telefon: 33358600
Telefaks: 33358601

NORTURA på Revetal
Adresse: Postboks 68, 3164 Revetal
Telefon: 33068010

TINE MEIERIET ØST BA, SEM
Besøksadr.: Ås, Sem
Postadr.: Postboks 114, 3170 Sem
Telefon: 33308300

Hovedkontor Oslo
Besøksadr.: Bedriftsveien 7, 0950 Oslo
E-post: firmapost.tmo@tine.no
Telefon: 22899000
Telefaks: 22899001

FELLESKJØPET AGRI BA (VESTFOLD)

Tønsberg
Besøksadr.: Avd Barkåker,

Virgenesvei 4, 3157 Barkåker
Telefon: 81500333
Telefaks: 33334605
Kundetj.: 80080099

(gratis grønt nummer)

Larvik
Besøksadr.: Postboks 1204, Øya,

3254 Larvik
Telefon: 33164350

Hovedkontor Oslo
Akersgt. 45, Postboks 469,
Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: 22861000
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Årsmøtet ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole 15. mars 2007. Vestfold Bondelags
leder, Per Asbjørn Andvik ønsket velkommen til årsmøteutsendinger, gjester og æres-
medlemmer før han overlot ordet til valgt møteleder Knut Olav Omholt.

EMIL-prisen 2007
Årets prisvinner, avløser og landbruksvikar Bjørn Jonstang fra Re kommune ble til-
delt diplom, blomster og fat dreid av Vidar Flåteteigen. Prisen ble gitt Bjørn Jonstang
for hans arbeidsinnsats, gode humør og evne til å være løsningsorientert.

Leders tale
Det er med blandede følelser jeg står her og holder min siste årsmøtetale for Vestfold
Bondelag innledet Per Asbjørn Andvik sin tale med.

Jord og skog er vår viktigste ressurs, den danner grunnlaget for produksjon av mat og
annen energi.  Naturens samspill gir mulighet for all vekst på jorden. Han nevnte
også at det tar 1000 år å produsere 20 cm matjord.

For å sikre bøndenes økonomi, mente Andvik det var viktig med markedsbalanse
eller helst litt knapphet i forholdt til etterspørsel, men uten å utfordre tollbeskyttel-
sen. Videre er det viktig av Bondelaget legger riktige strategier for å sikre bøndene
økonomisk trygghet og stabilitet.  Som yrkesgruppe er vi hele tiden konkurranse-
utsatt, men det er også mange andre elementer som påvirker vår økonomi.

Vestfold Bondelag har i flere år arbeidet med å legge til rette for at bøndene skal være
dyktige både som bedriftsledere og arbeidsgivere.  Arbeidet med å tilrettelegge for

IV. Årsmøtet 2007

EMIL-pris til Bjørn Jonstang. Fra venstre: Thorvald Hillestad, Tor Jonsen, Bjørn
Jonstang og Per Asbjørn Andvik
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bruk av utenlandsk arbeidskraft overfor offentlige myndigheter, skjemaer  osv, har
blitt lagt merke til blant annet hos Arbeidstilsynet.

Videre fokuserte han på temaene omdømme, holdninger og tillit.  Han viste bl.a til
HMS, KSL, og luftet ideen om en ”Vær varsom plakat” som kan henge synlig på alle
gårder og arbeidsplasser som er tilknytning til norsk landbruk.

Til slutt takken han styremedlemmene og kontoret for noen uforglemmelige år som
styremedlem og  leder i Vestfold Bondelag.

Tale ved Per Roskifte, konserndirektør i Norgesgruppen og styreleder i Matmerk
Formålet til KSL Matmerk er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjen-
nom å arbeide med kvalitetssystemer og kompetanse, samt synliggjøring av
kompetansefortrinn.

Videre å få aksept for KSL som bransjeveileder for primærlandbruket, øke revisjons-
prosenten gjennom grupperevisjoner og gå gjennom styringsstrukturen for KSL-sys-
temet. Han opplyste videre at Godt Norsk skal legges ned og erstattes av en ny nasjo-
nal merkeordning.

Han nevnte også merkeordningen ”Spesialitet”.  Det er 34 bedrifter og 102 produkter
som er blitt godkjent her.  Videre var han innom ordningen som juridisk sikrer pro-
duktene beskyttelse mot misbruk og etterligninger.

Han avsluttet med å påpeke at det var viktig å kunne omstille seg i et marked i rask
endring, og at det i framtiden vi stilles større krav til bl a produktenes sporbarhet og
produksjonsmåte.  Vi er avhengig av forbrukertillit og det setter krav til dokumenta-
sjon for varene som leveres.

Hilsningstale fra Norges Bondelag ”Landbrukspolitisk situasjon” v/ Eli Reistad
Ingen skal være i tvil om at Norges Bondelag vil bidra til å øke prisene der markedet
tillater det, sa 1ste nestleder i Norges Bondelag på årsmøtet i Vestfold Bondelag .

Reistad er med i forhandlingsutvalget og sa at budsjettpengene ikke skal prioriteres
til kun små og snevre områder. De må drysses ut over hele landet. sa Reistad. Hun
svarte på spørsmålet om hun mente at det er distriktene og de små bruka som trenger
tillegga aller mest i år.

Men hun sa at når en øker tilskudda mest for de første dekarene og de første dyra så
får alle bruksstørrelser del i økningene. Men de minste får relativt mest i forhold til
produsert mengde.

Hun var klar på at regjeringa nå må levere i jordbruksoppgjøret til våren dersom de
skal oppfylle løftene i regjeringserklæringa og i løftene regjeringspartiene avga i sine
kommentarer ved behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget i fjor.
Ellers var hun innom at velferdsordninger og midler til å lette investeringene fram-
over må prioriteres i tillegg til inntekt



21

Fra årsmøtet i Vestfold Bondelag.

Vervepremie 2007
Nestleder, Andreas Botne delte ut årets vervepremie til Andebu Bondelaga med 17
nye medlemmer og Hof Bondelag 14 nye innmeldte.  Det er viktig  å ha en solid
organisasjon med god medlemstilslutning.

Årsmelding og regnskap
Org.sjef Vidar P. Andresen gjennomgikk fylkeslagets årsmelding og regnskap for 2006.
Revisors melding ble opplest av møteleder.

Budsjett og arbeidsplan
Budjett og arbeidsplan ble lagt fram for årsmøtet.  Rammen for fylkeslagets arbeid er
gitt av Norges Bondelags prinsipprogram, jordbruksforhandlingene, virksomhetsplan
for Norges Bondelag og Regionale strategier for landbruksbasert næringsutvikling.  I
tillegg prioriteres HMS-arbeidet. Mottoer for arbeidet er. ”Mat fra jord – der du bor”
og ”Vi får Norge til å gro”.

Valg
Leder av valgnemnda, Han Olav Moskvil orienterte om valgkomiteens arbeid og gikk
igjennom valgkomiteens forslag.  Valget ble ledet av møteleder, Knut Olav Omholt.

Per Asbjørn Andvik hadde frasagt seg gjenvalg som leder I Vestfold Bondelag.  Som
ny leder ble Hans Edvard Torp, Våle valgt med Elin Røed Botne/Hillestad som nest-
leder.  Øvrige medlemmer i styret ble: Inge Myhre, Våle, Thrine Rastad, Sandar, Bente
Stensland, Strømm og Cathrine Stavnum, Stokke  som 1.vara.  Øvrige varamedlem-
mer til styret ble Sondre Austein, Brunlanes og Rune Dreng, Tjølling.
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V. Fra saksbehandlingen
Det har vært avholdt 10 styremøter hvorav ett under Landbrukshelga på Kongsberg
og ett over 2 dager i Oslo.  I arbeidsåret har styret behandlet 92 saker og avholdt
arbeidsutvalgsmøter foran de ordinære styremøtene.

Fra saksbehandlingen nevnes:

Nye kriterier for fordeling av fylkesvise BU-midler
uttalelse fra Vestfold Bondelag

Styret i Vestfold Bondelag drøftet saken på møte 11. januar.

Styret var prinsipielt enig i reaksjonen fra Norges Bondelag som førte til at endrin-
gene ikke blir gjort gjeldende for 2006, men at det først skulle nedsettes en parts-
sammensatt arbeidsgruppe og med etterfølgende høringsprosess før man tok stilling
til de endelige kriteriene.

Stortingsmelding nr. 19 slår fast at produksjonsfordelingen i jordbruket skal opprett-
holdes.  Mye tyder likevel på at kanaliseringspolitikken fortsatt er operativ, slik at
husdyrproduksjonene (relativt sett) fortsatt reduseres mest på sentrale deler av Øst-
landet.  Jordbruket opplever nå bl.a markedsmessig underdekning av storfekjøtt, hvitt
kjøtt og egg. Det er også økt etterspørsel etter nisjeprodukter i bynære områder og en
kornproduksjon med økte utfordringer i forhold til avsetning. Vi mener det er viktig
at investeringsvirkemidlene i jordbruket samlet sett i større bidrar til å møte disse
utfordringene.

Vi ber om at det ved en endring av fordelingsprinsippene tas sikte på en mer rettfer-
dig og objektiv fordeling mellom fylkene f.eks ved at det tas større hensyn til etter-
spørselen av midler, samt landbrukspolitiske mål og utfordringer, het det bla i uttalel-
sen.

Høring  St.m. nr 12 (06-07- regionale fortinn - regional framtid)
– Vestfold

Styret i Vestfold Bondelag har behandlet saken og uttaler bl.a følgende:

Meldingen skisserer 3 ulike forvaltningsmodeller:
1. En forsterket fylkesmodell med antall regioner omtrent lik antall fylker i dag, og

med en kjerne av enkelte nye oppgaver sammenlignet med dagens fylkeskommu-
ner

2. En mellommodell med færre regioner en dagens fylker
3. En regionmodell med få regioner, men flere oppgaver enn modell 1 og 2.
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Regjeringen skriver selv i meldingen at en ser på modell 2 som lite aktuell og at
valget enten handler om en inndeling ganske lik dagens, eller en modell med atskillig
større og færre regioner.

Ellers legges det opp til at mye av landbruksavdelingens oppgaver hos fylkesmannen
overføres til det nye folkevalgte organet.  Det gjelder spesielt næringsutvikling og
prosjekt- og utviklingsarbeid.  Regionene skal videre godkjenne kommunale tiltaks-
strategier for jord- og skogbruk, f eks bruken av SMIL-midlene.  Vedtaksmyndighet
knyttet opp mot de ulike tilskuddsordninger i skogbruket går over fra fylkesmannen
til regionnivå.  Regionene får videre ansvaret for å ivareta viktige nasjonale landbruks-
politiske mål og det ser til at kommunene gjør det samme.

Vestfold Bondelag støtter en forsterket fylkesmodell med antall regioner omtrent lik
antall fylker i dag.  Vi mener det er mange argumenter som taler for å holde på nasjo-
nale styringsredskaper og mål, ikke minst for landbrukets del.  Det er behov for en
nasjonal landbrukspolitikk hvor hovedtyngden av mål og virkemidler fastsettes for
hele landet.

I tilfelle en velger å gå for større regioner synes BTV-regionen, eventuelt supplert
med Agder-fylkene å være den mest aktuelle.  En eventuell region bestående av fyl-
kene rundt Viken (uten Telemark)  vil lett kunne måtte lide av fremtidig ”under-
utvikling” som følge av at Oslo blir det tunge sentrum i regionen.

Meldingen foreslår å overføre de fleste oppgavene fylkesmannen har på landbruks-
området til regionen.  Den er imidlertid uklar på hva målet er for politikken.  Er det å
sikre den nasjonale landbrukspolitikken, eller blir det å legge mer til rette for innbyr-
des ulike regionale mål fulgt opp med differensierte virkemidler regionene imellom.
Meldingen representerer flere steg i retning av mer differensiert politikk som  kan bli
en utfordring for å holde landbruket samlet og kunne utøve en helhetlig nasjonal
landbrukspolitikk med landbruk over hele landet. Lykkes en ikke i det vil landbruket
antakelig svekke sin innflytelse og argumentasjon for å opprettholde avtalesystem og
nivå på priser og overføringer.

Vestfold Bondelag støtter videre at innsigelser til arealplaner og klager på byggesa-
ker fremdeles blir hos fylkesmannen.  En støtter også forslaget om å styrke regionene
som planleggingsmyndighet og vi vil understreke nødvendigheten av at fylkesplanen
gir forpliktende virkning og arealbruken rettslig bindende. En går videre inn for at
avgjørelsesmyndigheten i konsesjons- og jordlovsaker flyttes tilbake til fylkesman-
nen fra kommunene.

Vestfold Bondelag mener det viktige spørsmålet blir hvor stor andel av jordbruksavtale-
midlene som avtales ”brukt sentralt” og hvor stor andel som tillates disponert av det
regionale nivået.
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Uttalelse foran jordbruksavtaleforhandlingene 2007
– Vestfold – utdrag

Styret drøftet saken i møte 12. mars med bakgrunn i uttalelsene fra  9 lokale bonde-
lag, referansegruppene grønt, husdyr, korn og tjenesteproduksjon, samt innspill fra
enkelte samarbeidspartnere.

I år vil fylkeslaget avgi egen uttalelse om virkemidlene for produksjon av økologiske
jordbruksvarer samt forslagene fra arbeidsgruppen som har behandlet kvoteordningen
for melk. (Denne uttalelsen er ennå ikke mottatt av fylkeslaget)

Som grunnlag for uttalelse fra lokallagene og referansegruppene forelå materiell fra
Norges Bondelag.  Det gjaldt grunnlagsmateriell for grøntsektoren, generelt studie-
hefte foran jordbruksavtaleforhandlingene og avtaleguide med oversikt over
jordbruksavtaleforhandlingene 2006, samt priser og tilskudd i jordbruket.

Konklusjon
Oppsummert blir styrets viktigste krav:

- Kravet må gjenspeile regjeringens ambisjoner. J.fr regjeringserklæringen.
- Dette innebærer etter Vestfold Bondelags mening 30 000 kroner pr årsverk i

inntektstillegg.
- Målprisøkninger bør tilstrebes tatt ut med 4,5% i snitt.
- Ikke tilpasning til kommende WTO-forhandlinger i årets avtale
- Protokoll om utredning av en regulert form for kvoteleie i melkeproduksjonen.
- Synspunktet på antall deltakere i samdrifter og kvotetak behandles i egen uttale
- Bedring av kornøkonomien uten økning i kraftfôrprisen
- Velferdsordningene må styrkes – tilskuddet må i større grad avspeile drifts-

omfanget på det enkelte bruk og omfatte alle typer produksjoner. Avløserordning
ved sykdom må også gjelde planteprodusenter.

- Nytt verdiskapningsprogram bør etableres for tjenesteproduksjon slik en nå har
det for mat, tre og bioenergi.

- Styret mener en ikke bør øke summen til de såkalte SMIL-midlene under årets
forhandlinger.

- Tilskudd til grøfting gjeninnføres som en nasjonal tilskuddsordning grunnet økt
jordleie og elendig dreneringstilstand på store arealer som gjør økologisk drift
vanskelig.

- Dersom det ikke innføres en egen tilskuddsordning til grøfting, bør  det legges til
rette for at grøftetilskudd kan ytes fra de regionale miljøvirkemidlene.

- Frakttilskuddene er viktige og bør økes.
- Midler til brukerstyrt forskning og rådgivning bør styrkes.
- Investeringsvirkemidlene må økes og prioriteres til produksjoner med markedsrom.
- Muligheten av å styrke inntektene ved å beholde en del av innbetalt  moms bør

vurderes som et inntektsmessig virkemiddel. Jfr. Ordninger i deler av Tyskland.

Innledning
Vestfold Bondelag ønsker å understreke at produksjonsfordelingen i jordbruket må
opprettholdes slik Stortinget slo fast i stortingsmelding nr 19 (1999 – 2000) om norsk
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landbruk og matproduksjon.  Dette er også presisert i regjeringens tiltredelseserk-
læring. Videre er vi opptatt av at det skal være jordbruk over hele landet og at det skal
være rom for variasjon i produksjonsformer og bruksstørrelser.

Kanaliseringspolitikken er fortsatt operativ, slik at husdyrproduksjonene relativt sett
fortsatt reduseres mest på sentrale deler av Østlandet.  I tillegg  kom meldingene fra
NIJOS i fjor om økende gjengroing av jordbruksarealer i områdene rundt Oslofjor-
den.  Disse arealene er blant de mest produktive i landet.  Utbyggingspress og svak
lønnsomhet i landbruket gjør at store arealer dyrka- og dyrkbar mark i fylket
omdisponeres hvert år.

Samtidig opplever vi underdekning av storfekjøtt, lammekjøtt og økende etterspørsel
etter nisjeprodukter i bynære områder, mens kornproduksjonen har økende utfordrin-
ger i forhold til økonomi, avsetning og miljø.

I årets forhandlinger synes det vanskelig å fortsette ”skattegrepet” slik at inntekts-
rammen i sterkere grad må bygges opp rundt budsjettøkninger, målprisøkninger (ut-
tak i markedet) avgiftslette, produktivitetsframgang og næringsutvikling.  I en disku-
sjon om kostnadsreduserende tiltak er det viktig å presisere at kornøkonomien ikke
må svekkes selv om  en i forhandlingene ser reduksjon av kraftfôrprisen som et red-
skap for å sikre økonomien i husdyrproduksjonene.

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

Styret mener det nå er riktig å ta ytterligere grep for å stimulere produksjon av tjenes-
ter (eksempelvis Inn på tunet) og bioenergi i tilknytning til gårdsbruk. Vi foreslår
derfor at det opprettes et eget verdiskapingsprogram for tjenesteproduksjon.

Hovedprioritering / satsningsområder for jordbruksavtaleforhandlingene 2007
Hovedprioriteringen bør være:

- Økning i overføringene, investeringstiltak prioriteres.
- Økte inntekter i form av økte målpriser, reduserte skatter og avgifter
- Produksjoner med markedsrom prioriteres ved målprisuttak og bruk av

investeringsvirkemidler.
- Bedring av økonomien for storfekjøtt, lam, potet og i ”grøntsektoren”.
- Kornøkonomien må bedres, uten en at en samtidig svekker økonomien i kraftfor-

baserte produksjoner
- Velferdsordningene må styrkes.
- Innføring av en etableringskonto med skattefradrag uten aldersgrense.

Inntektsmessige rammer
Formuleringene i regjeringserklæringen har gitt oss følgende løfter: ”Sikre utøvere i
landbruket inntektsmessige og sosiale vilkår på linje med andre grupper.” og videre
”Sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet.  Strukturprofilen må
styrkes”.
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Dersom jordbruket skal fylle samfunnets mål jfr Stortingsmelding 19 og Soria Moria
erklæringen må det til betydelige inntektstillegg i form av budsjettstøtte.  Dette er
nødvendig for å sikre en tilstrekkelig inntektsutvikling, midler til styrkning av velferds-
ordningene og  midler til å lette investeringskostnadene og derved sikre nyinvestering
og rekruttering.

Styret mener målprisen i snitt bør kunne økes med 4,5 %.  Det bør vurderes differen-
sierte målpriser i større grad etter kvalitet på produktene.

Videre bør avgifter kunne reduseres / fjernes og et viktig krav er å fjerne formues-
beskatning på næringsformue.  Avskrivningssatser for bygninger bør økes.  Samtidig
mener styret grensen for direkte utgiftsføring bør økes til kr. 35 000.

Regionalisering av miljøvirkemidlene
Styret vil ikke øke summen til de såkalte SMIL-midlene under årets forhandlinger
Derimot bør midlene til de regionale miljøprogrammene økes en del. Dersom det
ikke innføres en egen tilskuddsordning til grøfting, bør  det legges til rette for at
grøftetilskudd kan ytes fra de regionale miljøvirkemidlene

Fylkesvise BU-midler
Styret har i januar uttalt seg om kriterier for fordeling av fylkesvise BU-midler.  Vest-
fold Bondelag er fornøyd med at det ble en økning i rammen for alle fylker.  En
ønsker likevel å evaluere bruken av ordningen i 2007, for om mulig å foreta justerin-
ger av tildelingskriteriene for 2008.

For øvrig er vi svært skeptiske til for sterk regionalisering av landbrukspolitikkens
viktigste virkemidler.  En bør derfor være på vakt mot tendensen til økt regional for-
valtning av store ”pengeposter.” J.fr egen uttale om ”Regionmeldinga”.

Kompetansemidler
På alle kurs / seminarer som bønder og andre næringsdrivende deltar på er stikkordet
kompetanse, bedriftsledelse og selvutvikling. Det er derfor viktig at næringen sikres
tilgang på kompetansemidler over jordbruksavtalen og statsbudsjett framover i større
grad enn hva som har vært tilfelle hittil.

Dette fordi styret er kjent med at fondet for etterutdanning som har bidratt med 5 – 6-
mill. kroner årlig er tømt i løpet av 2 – 4 år.

Midlene har i stor grad vært en bærebjelke for avholdelse av mange etterutdannings-
kurs  fra ulike arrangører over hele landet.

I Vestfold har midlene bidratt til kompetanseheving på et vidt felt.

Styret ber derfor Norges Bondelag fremme krav i årets jordbruksforhandlinger  som
sikrer fremtidig finansiering av kompetansebyggende / etterutdannende kursopplegg.
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Dette må komme i tillegg til spesielle fokusområder myndighetene initierer som øko-
logisk jordbruk, bioenergi, mat og trevirke.

Verdt å nevne er det at næringens eget verktøy for kompetanseoppbygging, BSF, nett-
opp har gjennomført en organisasjonsutredning hvor økt vekt på kursvirksomhet re-
gionalt og utvidelse av virkeområdet til også andre kompetansetiltak, blir vektlagt.

Styret ser det som et mål at det framover sikres minimum 10 mill kroner årlig til
regionale kompetansetiltak og at det avsettes 3 mill. kroner til regionale kompetanse-
aktører for tilrettelegging og gjennomføring av kompetansetiltak årlig.  Styringsorgan-
ene til forvaltning av regionale EB-midler foreslås opprettholdt.

Likestilling i landbruket
Det er i landbrukspolitikken et mål at kvinner og menn skal ha samme reelle mulighet
til å drive næringsvirksomhet i tilknytning til landbruket.

Etter endringen i odelsloven på 70-tallet var det en positiv utvikling for andelen kvin-
nelige bønder og eiere av landbrukseiendommer.  Dessverre har denne positive utvik-
lingen stoppet opp.

Styret mener det er viktig å se på regelverket for fødsels- /omsorgspermisjon og om
mulig forbedre vilkårene her for selvstendige næringsdrivende.

Videre foreslår en:
- Gjeninnføring av mulighet til å registrere 2 personer som brukere i Brønnøy-

sund-registeret. Mange kvinner ble fjernet som selvstendige næringsdrivende med
den endringen og det har bidratt til å usynliggjøre kvinners innsats i landbruket.

- Det innføres et eget tilskudd for å lette generasjonsskiftene i landbruket for bru-
kere av begge kjønn under 35 år.

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

Velferdsordningene
Vestfold Bondelag vil oppettholde dokumentasjonskravet i ”avløserordningen”.  Sat-
sene bør heves til maksimum 70 000 kroner pr. bruk på samme dyregrunnlag.  Sat-
sene pr dyr bør gjennomgåes for enkelte dyreslag med sikte på justering til et rettfer-
dig og virkelig nivå.  Kravet til minstealder for godkjente avløsere bør harmoniseres
med  Arbeidsmiljøloven.  Det ønskes videre en endring slik at begge ektefeller har
rett til full refusjon av utgiftene til sykdom dersom begge ektefeller er syke.

Styret understreker at ”avløserordningen” er en refusjonsordning som det fortsatt  bør
kreves dokumentasjon for utgiftene.  Et eksempel på at kriteriene bør gjennomgås er
at avløsertilskuddet pr ammeku ikke tilsvarer med enn 1 1/2 sau eller 2 1/2  kanin.

Planteproduksjon med et betydelig omfang bør etter styrets mening få del i alle
velferdsordningene. Onnetidsbegrepet bør fjernes fra ordningen. Hvis onnetidsbegrepet
ikke fjernes må onnetidspunkt regnes fra 15 mars og ikke fra 15 april som nå.
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Det er videre viktig å opprettholde ordningen med tilskudd til sykepenger fra 65 til
100 % fra 16 sykedag for jordbrukere.

Det vises videre til uttalelsen fra referansegruppe grønt og referansegruppe husdyr
når det gjelder forslag til endringer i velferdsordningene.

Økologisk landbruk
Det vises til egen uttalelse.  Men styret erfarer  at etterspørselen etter økologisk mat
er størst i befolkningstette områder og rundt de største byene.  Dette borger for at
produksjon av økologiske varer i hovedsak bør konsentreres rundt byene.  Dette bør
utvikle relasjoner mellom bonde og forbruker (for å ta ut en merpris).  Det må derfor
stimuleres til fortsatt økt etterspørsel og produktutvikling.

Utfordringene med å øke produksjonen ute hos produsentene er omtalt i egen utta-
lelse.

Tiltak mot primærproduksjon økologisk landbruk
- Uttale Vestfold

Styret behandlet saken i sitt møte 12 mars og avgir med dette uttalen under:

Strategier for videreutvikling av økologisk produksjon:

Strategi 1
Vestfold Bondelag er enig i at forutsigbarhet er en viktig forutsetning for å legge om
til økologisk drift og fortsette med denne driftsformen. Forutsigbar økonomi og inter-
esse for agronomi er den viktigste faktoren for å legge om og drive økologisk, og det
økonomiske resultatet bør være bedre enn i konvensjonell drift hvis flere skal velge å
legge om.

Strategi 2
Det bør legges til rette for forskning og utvikling i samarbeid mellom Bioforsk,
Forsøksringene og bøndene som driver økologisk landbruk. De gode eksemplene blant
bønder som driver økologisk er viktige som motivasjon for andre bønder, men kan
også i større grad brukes i undervisningssammenheng. Strategiene bør være å stimu-
lere og bygge videre på miljøer som har lykkes. Forsøksringer som i mange år har
vært motor i utvikling av økologisk landbruk basert på prosjektmidler, bør sikres en
grunnfinansiering for sin drift.

Omleggings-, areal- og husdyrtilskudd:
Vestfold Bondelag er ikke enig i at omleggingstilskuddet skal reduseres. I følge bøn-
der som driver økologisk er omleggingstilskuddet viktig i starten, men tilskuddet bør
likevel økes noe til ferdig omlagt areal og husdyr.
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Stimulere til økt melkeproduksjon:
Det registreres for tiden stigende interesse for omlegging til økologisk melkeproduk-
sjon. Det bør ses på hva som er motivasjon for denne interessen for omlegging. Vi-
dere bør denne eller disse motivasjonsfaktorene ivaretas gjennom rammebetingelsene
videre framover. Det er mulig hovedårsaken er at Tine sier de tjener penger på økomelk.

Stimulere til økt kjøttproduksjon:
I tillegg til økte husdyrtilskudd bør det stimuleres til at økologisk kjøtt gjøres opp
med en høyere oppgjørspris enn konvensjonelt storfekjøtt. Slik det er nå er kjøttfetill-
egget høyere enn økotillegget. Det er derfor ikke lønnsomt å melde inn et kjøttfe som
økologisk.

Videreføre satsingsprogram for økologisk sau og lam:
Satsingsprogrammet for økologisk sau og lam bør videreføres, men målsettingen om
at denne produksjonen alene nesten skal ivareta målsettingen om 15 % andel økolo-
gisk kjøtt, er  ikke realistisk. Prisen på økologisk sauekjøtt må ligge betydelig høyere
enn annet sauekjøtt for å forsvare økte investeringer i bygninger på grunn av andre
arealkrav m.m.. Produksjonen av økologisk sauekjøtt til en betydelig merpris må stå
i forhold til det markedet etterspør. Det økologiske sauekjøttet vil konkurrere med
andre spesialiteter sauekjøtt som allerede er på markedet.

Videreføre ordning med prisnedskriving for økologisk korn:
Ordningen med ekstra prisnedskriving for økologisk korn videreføres og det foreslås
at satsen økes. Leveranse av økologisk korn skjer nå på kontrakt. Det bør etableres
ordninger som sikrer at korn utover kontraktkvantum, godtgjøres som økologisk korn
sjøl om det ikke anvendes som økologisk.

Økologisk landbruk i sammenheng med næringsutvikling
Rammen for BU-midler bør økes som følge av økt investeringsbehov i økologisk
landbruk. Det bør i så fall vurderes på hvilken måte denne økningen beregnes. Mid-
lene bør kanaliseres til miljøer som har størst interesse og best forutsetninger i for-
hold til foredlingsanlegg og marked.

Utviklingstiltak:
Gratis førsteråd er et av tiltakene som har vært svært vellykket. Det gis også midler til
produksjons- og markedsutvikling gjennom helkjedeavtaler. Det bør være en forut-
setning at midlene brukes til å fremme produksjon og omsetning av norske økovarer.

Nytt punkt: Stimulans til økologisk planteproduksjon:
I praksis skjer all omlegging ved at mjølkeprodusenten legger om til økologisk mjølk,
kornprodusentene til økologisk korn, grønnsakprodusenten til økologiske grønnsa-
ker. Dette er det mest hensiktmessige ut fra bygninger og maskinpark og etablerte
forhold til varemottakere og foredlingsbedrifter. Satsingen på økologisk plante-
produksjon bør innrettes slik at en i størst mulig grad kan beherske ugrasproblematikk
og få dekket plantenes næringsbehov. Det vil si at en har mulighet for tilførsel av
husdyrgjødsel og har mulighet til å ha gras i omløpet. Derfor bør det ses på tiltak som
kan stimulere til samarbeid mellom produsenter for å nå dette målet, eller det bør i
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større grad stimuleres til at husdyrprodusenter legger om til økologisk plante-
produksjon.

Forskning og utdanning:
Det er behov for å styrke og opprettholde tilbudet om utdannelse innenfor jord- og
plantekultur og husdyrhold både på videregående skole nivå og universitetsnivå. En
generell styrking av dette tilbudet er en forutsetning for å rekruttere fagfolk til Bioforsk
og Forsøksringer, og til veiledningstjenesten i foredlingsbedriftene. Videre er det viktig
å ivareta skolemiljøer innenfor videregående skole og på høyskolenivå som allerede
har et godt etablert studietilbud på økologisk landbruk.

Uttalelse fra Vestfold Bondelag ang. nytt regelverk
motorferdsel i utmark og vassdrag - utdrag

Direktoratet for naturforvaltning har sendt ut forslag til nytt regelverk for motorisert
ferdsel i utmark. I høringsdokumentet skriver Direktoratet at forslaget i første rekke
er basert på resultatene fra prosjekt ”Motorferdsel og samfunn”, (Mosa). Hørings-
dokumentet gir en kortfattet oppsummering av erfaringer fra dette prosjektet. Det blir
ut fra dette pekt på hovedspørsmål og utfordringer i forhold til framtidig regulering
av motorferdsel i utmark og vassdrag.

Traseer for snøskuterkjøring
Loven forbyr i dag tur og fritidskjøring med snøskuter med unntak av ferdsel etter
bestemte traseer i Finnmark, deler av Nord Troms og utvalgte kommuner som har
vært med i motorferdselforsøket. Det pekes her på en interessekonflikt mellom de
som ønsker å legge til rette for snøskuterkjøring etter bestemte traseer for å redusere
graden av ulovlig kjøring, og de som ser all økt ferdsel som en ekstra belastning på
natur og mennesker. Direktoratet ønsker ikke å legge til rette for økt ferdsel, og øn-
sker å avvikle ordningen med isfiskeløyper.

Reiselivsnæring og ny landbruksnæring
Direktoratet definerer landbruksnæring ut fra en snever oppfatning av at jordbruk dreier
seg om matproduksjon og skogbruk dreier seg om virkesutnytting og virksomhet knyt-
tet til skjøtsel av skog. Etter Direktoratets oppfatning er utnyttelse av virke i form av
ved til eget bruk på barmark ikke definert som tradisjonelt skogbruk. Utmarksnæring er
i følge Direktoratets definisjon ikke tradisjonell næring, og har derfor ikke generelt
unntak fra motorferdselforbudet. I følge lovforslaget kan Fylkesmannen etter skriftlig
søknad, og med kommunens anbefaling, gi tillatelse til transport av materiell og utstyr
i forbindelse med utmarksnæring. Etter de foreslåtte reglene for motorferdsel på barm-
ark er det tillatt å transportere felte dyr i forbindelse med jakt, men det er ikke en gang
etter søknad anledning til å gi tillatelse til transport av jegere og utstyr. Det settes vi-
dere krav til at virksomheten som søker tillatelse til motorisert ferdsel i forbindelse
med utmarksnæring er momspliktig og har en omsetning på 1/2G.

Lovforslaget bør trekkes tilbake
Forslaget til nytt regelverk innebærer betydelige endringer for ferdsel knyttet til



31

næringsutøvelse i skog og utmark. Dette er endringer som vil pålegge næringsutøvere
å investere i annet utstyr som tilfredstiller kravet til mer miljøvennlig transport, inn-
føring av søknadsprosedyrer, kommunale gebyrer, krav til dokumentasjon for lovlig
kjøring etc. Dette er forslag som ikke har rot i aktuelle problemstillinger som er be-
rørt i Mosa-prosjektet.

Lovforslaget sier ikke noe om grunneiers rett til å nekte motorferdsel på sin grunn.
Det er grunneier som i de fleste tilfeller blir oppmerksom på ulovlig motorferdsel
med f. eks. snøskuter og ATV på sin grunn. Grunneier bør ha anledning til å stoppe
personer som bedriver ulovlig motorferdsel, avkreve forklaring og eventuelt anmelde
overtredelser. Lovforslaget sier heller ikke noe om involvering av grunneiere i plan-
arbeidet for trasevalg for lovlig ferdsel. Videre er det naturlig å involvere grunneiere
når kommunen skal gi bestemmelser og regulere motorferdsel gjennom arealdelen i
kommuneplan slik planlovutvalget foreslår, eller ved utforming av motorferdselplaner
slik Direktoratet foreslår.

Utfordringen i forhold til å redusere ulovlig ferdsel er i lovforslaget ”løst” ved at
SNO gis oppsynsmulighet på linje med politiet. Kanskje bør lovgiver se nærmere på
muligheten til å erverve og registrere aktuelle kjøretøy for barmark og snø som i dag
er et problem i forhold til ulovlig ferdsel

Etter vår vurdering er det lite samsvar mellom hovedutfordringer i forhold til motori-
sert ferdsel og Direktoratets forslag til nytt regelverk. Vestfold Bondelag ber derfor
Direktoratet om å trekke tilbake forslaget til nytt regelverk, og i større grad involvere
næringsorganisasjonene i arbeidet med et nytt regelverk. Med unntak av vår nordlig-
ste landsdel er det snakk om motorferdsel i utmark på private grunn. Nærings-
organisasjonene har sammenfallende interesser i å komme den ulovlige motorferdselen
til livs, men må gis fortsatt mulighet til å utnytte skog- og utmarksressursene uten at
det innføres unødvendig byråkratiske ordninger knyttet til denne virksomheten.

Uværsskader i landbruket i Vestfold og Buskerud – Ekstraordi-
nær situasjon for mange bønder – Møte ønskes avholdt snarest

Media har hatt stort fokus på flommen og skadene som følge av den ekstremt store
nedbøren den siste tiden. I Lier er det fra 22 juni målt nedbør på 384 med mer. Enkelt-
bønder langs flere vassdrag i Buskerud og Vestfold har som følge av regn og flom fått
ødelagt eiendommen  og store avlinger.

På denne bakgrunn ble det avholdt møte mellom Bondelaget, Bonde- og småbruker-
laget, representanter fra landbruksforvaltningen i kommunene og fylkesmannens
landbruksavdelingene i Vestfold og Buskerud den 10.7. for å få oversikt over skadene
på avlingene som følge av flom og nedbør  i de to fylkene og å diskutere rolledelingen
framover. Se vedlegg.

Konklusjonene på møtet er at det viktigste nå er å få til en mest mulig fullstendig
oversikt over skadene som har oppstått i landbruket. Det ble enighet om å starte kart-
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legging og registrering av skadene. Alle bøndene i Buskerud og Vestfold vil med det
aller første få tilsendt et eget registreringsskjema, hvor de bes om å oppgi foreløpig
skadesituasjon. Skjemaet skal sendes landbruksforvaltningen i kommunen.

Det ble innvilget 5 mill kr til ekstraordinære tiltak i Buskerud og Vestfold til ”flom-
ramma” jfr rapport fra fylkesmannen.

Uttalelse om organisering av bygdefolkets studieforbund framover

Vidar har sittet i et organisasjonsutvalg som fylkesleder i BSF ledet av org.sjef Ha-
rald Velsand i Norges Bondelag.  Utvalget avga innstilling i januar 2007 og innstillin-
gen har vært på høring i BSFs fylkeslag og i sentrale eierorganisasjoner.

Sentralt i utvalgets forslag er:
- Organisasjonen endres til en toleddet modell med et sentralledd og et fylkesledd

fylkes/regionledd.  Der hvor fylkes/regionleddet ønsker det kan lokalleddet videre-
føres.

- Årsmøte arrangeres hvert andre år både sentralt og i regionene
- Fylkesleddet rendyrkes mer som kursarrangør og utførelse av andre hensikts-

messige kompetansetiltak i tillegg til kursvirksomhet.

Forslagene har ikke fått tilstrekkelig gjennomslag hos de tunge eierorganisasjonene
til at forslagene  synes å kunne gjennomføres som utvalget foreslår.

Fylkesbondelagene anmodes om eventuell uttale til utvalgsinnstillingen innen 20. april.

Flom i Vestfold.
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Styret anbefaler Norges Bondelag om gå inn for å knytte BSF tettere opp mot
Samarbeidsrådene.  Dette kan skje ved at landet deles i 6 regioner og at det innen
hver region kjøpes stillingsressurser av Norges Bondelag.  Disse regionsstillingene
koordinerer virksomhetene innefor regionen  i nært samspill med eierorganisasjonene
og spesielt Bondelagets fylkeskontor som påtar seg et økt ansvar for kursvirksomhet
og gjennomføring av andre kompetansetiltak

Dersom en ikke kommer fram til omforente ordninger vedrørende ovennevnte mo-
dell, foreslår Vestfold Bondelag å omgjøre organisasjonen til en enleddet modell ved
å gjøre  BSF sentralt til ren tilskuddsforvalter. I så fall bør fylkesbondelagene ta økt
grep for gjennomføring av kursvirksomhet og andre kompetansetiltak i nært samar-
beid med øvrige eierorganisasjoner i det enkelte fylke.

Av andre saker nevnes bl.a:  Markedsregulering, utenlandsk arbeidskraft og arbeidstids-
bestemmelser for sesongarbeidshjelp, bioenergi, merkeordning i KSL-matmerk og
grunneiernes rettigheter i forhold til friluftsloven.

VI. Næringsutvikling
- Prosjektarbeid

I 2006 utarbeidet vi regionale landbruksrelaterte næringsstrategier hvor Vestfold Bon-
delag var med på å utarbeidelsen.  Planen ble godkjent av myndighetene sentralt.

Hovedmålet  er at Vestfoldlandbrukets produksjon av varer og tjenester skal være
konkurransedyktig og markedsrettet og ivareta befolkningens behov for fellesgoder.

Videre påpekes det at produksjonen i Vestfoldlandbruket bør konsentreres om 3 hoved-
områder som kostnadseffektiv og markedsrettet volumproduksjon, småskalaproduksjon
for økt mangfold og fellesgoder for samfunnet.

Det var 5. januar 2007 en evaluering av strategiene og fokusområdene på Gjennestad.
Der  kom det fram at flere satser på økt volumproduksjon og at mange har tro på en
framtid som bønder i Vestfold.

Det har i 2007 ikke vært noen dialogkonferanse mellom landbruket, øvrig næringsliv
og offentlige myndigheter i regi av fylkesmannen slik vi hadde det høsten 2006.  Det
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Fra NBs hesteutvalg. Fra venstre: Mads Olsen, Elin Røed, Hans Edvard Torp og
Hans Ellef Wettre.

var 17. januar 2008 en statusrapport på oppfølgingen av planen på Holmestrand Fjord-
hotell.
Nils O. Kværneland fra Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold opplyste der at det er
gitt investeringsstøtte eller rentestøtte til 31 foretak innenfor tradisjonelt jordbruk,
mens det er gitt utviklingsmidler til 16 foretak innenfor tilleggsnæringer i Vestfold.

19 foretak har mottatt støtte fra verdiskapningsprogrammet for mat, 7 foretak fra
bioenergiprogrammet og 3 foretak har benyttet seg av låneordningene i Innovasjon
Norge.

Referansegruppe tjenesteproduksjon har i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold
tatt initiativ til etablering av nettverksgrupper for tjenesteprodusenter.  Prosjektet skal
gå fram til sommeren 2008.  Målet er at tilbyderne av tjenesteproduksjon får styrket
sitt inntektsgrunnlag gjennom etablering av 4 nettverksgrupper, som i tillegg gir fag-
lig og personlig utvikling for den enkelte tilbyder.  Av tiltakene nevnes:

- Temamøte for tjenesteprodusenter som treffer ”alle”
- Et kick off møte for de som er interessert i nettverksgrupper
- Studietur til Buskerud for å lære av andre tilbydere innen ulike tjenester for at

tilbyderne skal bli bedre kjent.
- Etablere grupper som følges opp over 1/2 år.

Det er videre initiert et nytt kurs etter malen av Bygdekompasset for tjeneste-
produsenter med oppstart vinteren 2008.

Vestfold Bondelag har også vært involvert i prosjektet rundt åkerbønder og matkorn-
problematikk.  Med i arbeidet har Hans Edvard Torp og Solveig Haugan Jonsen del-
tatt.  Prosjektene er et samarbeid med Vestfold Forsøksring som har prosjektansvaret
og prosjektleder, fylkesmannens landbruksavdeling og varemottakere.  Arbeidet star-
tet i 2005 og har vært videreført i 2006 og med dyrking av åkerbønner videre i 2007.
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Vestfold Bondelag ble i 2003 tildelt et nasjonalt pilotprosjekt på økologisk formerings-
materiale. Dette er satsning på økologisk landbruk.  Vestfold huser omtrent halvpar-
ten av den norske produksjonen av såfrø av gras og engbelgvekster.  Her finnes det et
aktivt dyrkingsmiljø som er faglig oppdatert og satser på nye veier.

Prosjektet ble avsluttet 1.1. 2007 og rapport avlevert 1.3.2007 Svein Ø. Solberg var
ansatt som prosjektleder for prosjektperioden

Prosjektrapporten finnes i sin helhet på www.grontfagsenter under rullgardin pro-
sjekter m.m. Økofrø prosjekt.

VII. Nasjonalt pilotprosjekt for
økologisk formeringsmateriale

VIII. Organisasjonsarbeidet

1. Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Det ble avholdt landbrukspolitisk møte på Melsom vgs. 11. 1.07.  Møtet var godt
besøkt.  I tillegg til diverse orienteringer innledet Harald Milli om situasjonen foran
jordbruksavtaleforhandlingene.

Årets jordbruksoppgjør må ses i sammenheng med fjorårets avtale, hva stortinget
uttalte, og hva regjeringspartiene har sagt i Soria Moria erklæringen. Det er premiss-
grunnlaget og må pugges, sa Harald Milli på Melsom torsdag kveld. Harald Milli var
invitert til Melsom for å fortelle tilltisvalgte i Vestfold Bondelag om bondelagets bud-
skap ved jordbruksforhandlingene til våren.
Harald Milli kom til Vestfold etter møter med næringskomiteen i stortinget og gene-
raldirektør i WTO Pascal Lamy siste uke. Milli tok utgangspunkt i at landbruket i
Norge er ei politisk næring, og den viktige balansen mellom produksjoner og  distrik-
ter. Milli pekte ut 4 punkter som må vektlegges i forhandlingene. Det går på inntekt,
struktur, velferdsordninger og kapital. Dette er hovedpunkter nedfelt i de politiske
løftene, og er gjentatt i en uttalelse fra ledermøtet i Norges Bondelag siste høst.

Milli sa at inntekstmulighetene ligger i økte målpriser, økte tilskudd, skatte- og avgifts-
lette, produktivitetsframgang, kostnadsreduserende tiltak og næringsutvikling. Han
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understreket hvor viktig det er å ta ut målprisene - ut fra hva det er mulig å ta ut i
markedet til enhver tid, men at det er store begrensninger. Milli sa at det i noen pro-
duksjoner ikke er mulig med et større prisuttak. Det gjelder for eksempel svinekjøtt
hvor prisen må ned. Han brukte grisen som regneeksempel på hvordan heving og
senking av målpriser slår ut i sum virkning i markedet. Han sa at 2 kr ned på svin gir
en minus på 230 mill i markedet. Milli advarte mot å gjøre slike prisendringer uten
mulighet til å veksle inn de 230 mill mot en tilsvarende økning på andre målpriser
hvor det er mulig å ta ut mer. - På denne måten kan målprisene balanseres ut for å få
null sum virkning i markedet. Budsjettet må brukes for resten. Budsjett-økning vil
være hovedvirkemidlet, og størstedelen av inntektsveksten må tas ut her her, sa Milli.
Han sa også at næringskomiteen hadde fått samme klare beskjed, - oppfølging av
Soria Moria og stortingsflertallet, forutsetter at det blas opp penger i betydelige meng-
der. Milli poengterte at bondelaget ønsker samme kronemessig tillegg som andre grup-
per. Han begrunnet dette ut fra en kurve som viser at gapet mellom jordbruket og
andre grupper stadig har blitt større fordi tillegget er gitt i prosent og ikke i kroner.

Milli kom også inn på produktivitetsveksten i landbruket. Han sa at ingen andre kan
vise til en tilsvarende produktivitetsvekst, både sett i forhold til arbeidsinnsats og
kapitalinnsats. - Hva Hegnar mener ser jeg bort ifra, sa Milli, og la til at Hegnar bare
har en streng på fela, og den har han brukt siden 1975 ! Milli tok også et oppgjør med
at enkelte stiller seg tvilende til årsverksinntektene landbruket oppgir.

Inspirasjonskurs for lokale tillitsvalgte på Landbrukshelga på Kongsberg
Vestfold- og Buskerud Bondelag holdt et vellykket inspirasjonskurs under Landbruks-
helga på Kongsberg i februar.  Landbrukshelga er et samarbeidsprosjekt mellom fylkes-
bondelagene og Bygdefolkets studieforbund i Buskerud og Vestfold

Støtte til landbruket overrasket ikke på ”Bonde for en dag” 18. april
Fylkespolitikerne med fylkesordfører Tove Lisbeth Vasvik (Ap) i spissen fikk onsdag
lagt fram resultatet av en undersøkelse hvor  50 kommunepolitikere i 10 Vestfold-
kommuner er intervjuet om sitt syn på landbruket, overføringene til landbruk og beva-
ring av arealer til matproduksjon. Rapporten med svar på undersøkelsen ble lagt fram
for 7 fylkespolitikere som var invitert av Vestfold Bondelag til Kirkevold Gård i Re.

Undersøkelsen viser at 88 % av kommunepolitikerne vil øke eller beholde overførin-
gene til landbruket på dagens nivå. 44 % mener at støtten bør økes. - Dette er et
kraftfullt signal og veldig gledelig, sa Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag, i
sin kommentar.

Fylkesordfører Tove Lisbeth Vasvik sa at svarene ikke overrasket. Hun understreket i
sin kommentar hva arbeidsplassene på gården og i foredlingsbedriftene betyr for Vest-
fold. Hun nevnte i den forbindelse at 17 % pendler ut av fylket på jobb. Vasvik hen-
viste også til undersøkelsen hvor kommunepolitikerne oppgir norsk mat som det vik-
tigste argumentet for å opprettholde landbruket i sin kommune. Hun sa at hun ikke
var så opptatt av begrepet norsk mat, men heller lokal mat enten den var fra Vestfold
eller Gudbrandsdalen. Vasvik avslørte også at hun både har sans for og tro på Bygde-
kvinnelagets innføring av begrepet «kortreist mat».



37

Bondelaget inviterte fylkespolitikerne med på en omvisning på gården og i grise-
fjøset hos Anne og Per Asbjørn Andvik. Her orienterte vertskapet om drifta på gården
som er allsidig planteproduksjon og husdyrhold, I tillegg har Anne ansvar for pro-
sjektet etter skoletid i Re. Dette er et inspirasjonstilbud til barn som har behov for litt
ekstra. Etter søknad kan barn få tilbud om å være med på etter skoletidsordningen en
gang i uka, og det er kamp om plassene. - Her er maten det viktigste. Ungene er med
på å høste og se hvordan maten blir tilberedt, og vi lager all maten fra grunnen av, sier
Anne. I tillegg får ungene kontakt med dyr, og muligheter for leik og moro.

Fylkespolitikerne var fornøyd med det de
fikk se, høre og smake. Etter en runde i
grisefjøset hvor 250 griseunger er født si-
den påske fikk politikerne sjøl prøve seg
med kløyving av ved.

Lokallagssamling for ledere og nestledere
7. mai arrangerte Vestfold Bondelag møte
for lokale tillitsvalgte for å gjennomgå sta-
tens t i lbud i  forbindelse med årets
jordbruksforhandlinger. Hans Edvard Torp
sammen med org.sjef Vidar P. Andresen
viste hvordan avtalen kan virke inn på de
enkelte produksjoner.
 Lokallagene var godt representert på
informasjonsmøtet som ble avholdt i møte-
rommet på Gjennestadtunet.

Informasjonsmøte om jordbruksavtalen
30. mai ble årets jordbruksavtale inngått med  staten, Bondelaget innkalte til infor-
masjonsmøte og avtalen ble gjennomgått av 2.nestleder i Norges Bondelag, Endre
Stakkerud. Møtet ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole.  Debatten viste at det var
gjennomgående enighet om at en jordbruksavtale var å foretrekke frem for brudd med
staten i jordbruksavtaleforhandlingene.

Lokallagsledersamling
11.10 var det møte for lokallagene i møterommet på Gjennestadtunet.  Møtet var star-
ten på vinterens møtesesong med informasjon om gjennomføring av lokale årsmøter
og planene framover både på fylkes- og sentralplan.

Utenlandsk arbeidskraft og HMS
19.11 arrangerte Vestfold Bondelag et informasjonsmøte om utenlandsk arbeidskraft.
Et tema som fremdeles er aktuelt å arbeide med til tross for at Vestfold Bondelag har
satt seg inn i og informert om sesongarbeidskraft og regelverk i flere år.  Det kommer
arbeidskraft fra flere og flere land både i og utenfor EØS-området i tillegg til endrin-
ger i regelverket.

Leder Hans Edvard Torp
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Ledermøte
22. og 23.11 avholdt Vestfold Bondelag sitt årlige ledermøte i år på Rica Havna, Tjøme.
På møtet deltok 1ste nestleder i Norges Bondelag Eli Reistad. Hun innledet om
markedssituasjonen og arbeidet fram mot forhandlingene i 2008. I tillegg orienterte
hun om verdens handel med mat og statusen i WTO-forhandlingene.

Programmet torsdag var mer interne organisasjonssaker, mens det fredag var oriente-
ringer. Det var invitert gjester fra samarbeidende organisasjoner og etater. Ellen Dieset,
Lardal orienterte om hesteutvalgets arbeid i Norges Bondelag. Marthe Bay Haugen,
infoavdelingen, Norges Bondelag orienterte om brosjyremateriell og lokale faktaark
om landbrukets betydning i de enkelte kommuner og fylker.

19.12. hadde Daldata kurs på Gjennestad.  Kurset hadde regnskapskontorene i Vest-
fold som målgruppe.  Kurset hadde god deltakelse

Åpen Gård 2007
I august ble det avholdt 9 forskjellige Åpen gårdarrangementer.  Alle arrangørene
meldte om godt besøk og vellykkede arrangementer.  Åpen Gård arrangeres en dag
hvert år. Det er dagen hvor hele familien kan oppleve landbruket med planter, dyr,
arbeid og mennesker. Det er viktig at vi ikke glemmer hvordan maten produseres.
Det er spennende at frø blir til korn og grønnsaker, at blomster blir jordbær, plommer
og  mye annet godt.

Det er mye arbeid som liggere bake et Åpen Gård-arrangement, men det er vel den
viktigste og mest positive markeringen norsk landbruk har.

Matfestival
Også i 2007 ble det arrangert Matfestival på torget i Tønsberg.  Vestfold Bondelag og
Vestfold Landbruksselskap har eierandeler i Matfestivalen.  Her viste over 50 utstil-
lere hva vestfoldlandbruket kan by på.  Her kunne publikum smake, lukte og se mang-
foldet i landbrukets produkter.

Stortingets næringskomite og Fremskrittspartiet
Stortingets næringskomite besøkte leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp
hjemme på gården.  Torp hadde også besøk av partileder Siv Jensen og ledende fyl-
kespolitikere i Frp i forbindelse med kommunevalgkampen.

Møte  og tur med Arbeiderpartiet  - stortingsrepresentanter
Det har vært avholdt møte mellom Arbeidspartiets stortingsrepresentanter og arbeids-
utvalget på Grønt Fagsenter.  Etter ønske fra representantene ble det arrangert busstur
rundt i Vestfold for å vise hvilke utfordringer landbruket står overfor, og hvilken
betydning landbruket har i fylket vårt

For øvrig nevnes: Gartnerdagene på Gjennestad, flere møter med Fylkesmannen, Sta-
tens arbeidstilsyn, møte om burotbekjempelse mv.
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IX. Referansegrupper -
sekretærbistand fra Bondelaget
til samarbeidende organisasjoner

Økonomiutvalget 2007

Utvalget skal søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vest-
fold som ble vedtatt nedlagt på årsmøtet 28. februar 2007.  Dette skjer gjennom en
arbeidsdeling med rådgivningsselskapet Grønn Partner AS eid av regnskapskontor-
ene, forsøkringene 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 hatt ett møte i 2007, hvor en drøftet følgende:
- Arbeid vedrørende utenlandsk arbeidskraft
- Prosjektrapport Agrinova Vestfold
- Lokale lønnsforhandlinger på kontorene
- Oppfølging etter uformell samling av daglige ledere ved regnskapskontorene

7. sept.
- Planlegging av medlemsmøte i slutten av november
- Regnskapsførerkurs 2007

Utvalget har initiert:
- Uformell samling av delige ledere
- Seminar om kvalitetssikring av arbeidet ved kontorene
- Medlemsmøte for styret og ansatte i regnskapslagene / kontorene hvor temaet

var lokale lønnsforhandlinger med direktør i LA, Trond W.  Nygren samt
ansvars- og rolledeling mellom styret og daglig leder i småbedrifter.

Grunneierutvalget 2007:

Sammensetning:
Leder Andreas Botne Inge Myhre

Marit Kaupang Aspaas Alf Akerholt
Harald Lie Ole Arne Hotvedt
Marit Sibbern
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Utvalget har hatt 3 møter siden utvalget ble oppnevnt våren 2007. Målsettingen for
møtene har vært å finne temaer/type saker som utvalget kan arbeide med, på hvilken
måte utvalget kan bistå medlemmer.

Generelt om arbeidsform
Når det kommer henvendelser til Vestfold Bondelags kontor kan disse formidles vi-
dere til medlemmer i grunneierutvalget. Utvalgsmedlemmenes oppgave er å bistå
medlemmer med førstehjelp når vegvesen, vernemyndigheter og andre henvender seg.
Utvalgets medlemmer kan gi råd om hva de kan gjøre i starten, hvem de kan hen-
vende seg til, og ev. vise til lignende saker i fylket. Grunneierutvalget skal ikke drive
juridisk rådgivning.

Forslag til tema/type saker:
Utvalget er sammensatt av personer med ulik bakgrunn og erfaring fra forskjellige
typer saker. Utvalgets forslag til temaer og type saker samsvarer derfor med kompe-
tanse og interesser i utvalget.

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-
hold til nabolag
Kompetansepersoner: Marit Kaupang Aspaas og Alf Aakerholt

Arealplan, reguleringsplan, konsesjon- og jordlovssaker:
Kompetansepersoner: Andreas Botne og Marit Sibbern

Grunneiereutvalget: F.v.: Marit Kaupang Aspås, Harald Lie, Inge Myhre, Andreas
Botne og Ola Arne Hotvedt.
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Jordleie:
Kompetanseperson: Marit Sibbern
Arbeide med hvilke punkter som kan tas inn i en slik avtale. Aktuelt å samle inn
ekempler på avtaler og ideer. På denne bakgrunn utarbeide en ”huskeliste” (med ar-
gumenter) for punkter det er aktuelt å ha med.

Andre oppgaver:
Utvalget ser det formålstjenlig å skaffe en oppdatert oversikt over grunneierlag i Vest-
fold.
Tilgang til tidligere inngåtte avtaler er verdifulle for grunneiere som skal i gang med
tilsvarende forhandlinger. Utvalget ser derfor verdien av å bygge opp en database
med avtaler, evt. knyttet til Grønt Fagsenters hjemmeside. En kan tenke seg at disse
ligger åpne for nedlasting, eller at det kun finnes en oversikt over avtaler og at disse
ved henvendelse kan oversendes på e-post.

Andre innspill til styret:
En grunneier i Sandefjord er anmeldt for å ha ødelagt gravhauger han ikke visste om.
Informasjon om gravhaugene var ikke tilgjengelig for grunneier, og Sandefjord Kom-
mune har gitt tillatelse til å planere tomt på det aktuelle arealet.

Referansegruppe husdyr 2007

Referansegruppe husdyr har i sine 2 møter hatt en grundig gjennomgang av situasjo-
nen for de ulike husdyrproduksjoner. Antallet melkeprodusenter i Vestfold er stabilt
eller har gått litt ned, men kvotene blir i hovedsak omsatt innen fylket. Tine hadde
behov for å fylle opp ostelagrene, og det ble i oktober åpnet for inntil 10 % leveranse
utover kvoten. Det er interesse for økologisk melkeproduksjon i Vestfold, og ekstra-
prisen til produsent tas nå ut i markedet.
Underskuddet på storfekjøtt øker, og prognosene sier ytterligere økning fram til 2012.
Det er rom for økning både på melkeku og kjøttfe. Det er nå noen som slutter med
ammeku i Vestfold, og høye byggekostnader reduserer bygging av nye fjøs. Høye
byggekostnader er et problem for alle produksjoner.
For svineprodusentene ble 2007 en lang opptur. Prognosene viste et stort overskudd
av gris. Økt salg i forhold til prognosen, førte imidlertid til et lite underskudd store
deler av året, økte slaktevekter, uttak av målpris og redusert omsetningsavgift.
Det er fortsatt stor økning i salg av kylling, og eggsalget har også økt i 2007. Det
trengs flere produsenter både på rugeegg og kylling, og for å klare kravene om avvik-
ling av burhøns er det behov for ombygging av et nytt hønehus i uka fram til 2012.
Det er for lite sauekjøtt, og Nortura har måttet importere fra New Zealand for å dekke
behovet. Selv med en brukbar økonomi klarer norske produsenter ikke å opprettholde
produksjonen. Produsentmiljøet er bra i Vestfold.
Salget av økologiske produkter økte mye i 2007. Det er nå for lite av de fleste pro-
duktene i forhold til etterspørselen. Det er langt igjen til målsettingen i ”Handlings-
plan for økologisk landbruk”, men det er grunn til å tro at økt etterspørsel gir mulig-
het for økt prisuttak og økt produksjon. Det kan være behov for å se på regelverket i
enkelte produksjoner.
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Referansegruppe husdyr har kommet med innspill til jordbruksavtalen fra de ulike
produksjonene. Dette gjelder både konkrete forslag og synspunkter på priser, overfø-
ringer, struktur, økologisk produksjon, velferdsordninger, finansiering m.m.

Referansegruppe tjenesteproduksjon 2007

Det har vært et aktivt år for referansegruppa, og det har vært holdt tre møter i løpet av
2007. Gruppa er sammensatt av medlemmer som driver innenfor ferie og fritid, opple-
velser, hest, skoletilbud, gårdsbarnehager samt Vestfold Landbrukstjenester. Vi holder
hverandre orientert om situasjon og utfordringer innenfor de ulike sektorene.
Vi ønsker sterkere fokus på mat, og representanter for fylkesmannen innledet til en
temadiskusjon om mat. Der var vi innom bl.a. ”Verdiskaping på mat i Vestfold og Bus-
kerud”, ”Matkartet”, ”Vestfold Matfestival” og handlingsplan for økologisk landbruk.
Andre saker som er diskutert er bioenergi, næring knyttet til hold av hest, Inn På
Tunet og nettverksgrupper. Det er også avgitt uttalelse til styret i VB i forbindelse
med Jordbruksforhandlingene 2007. Den berørte utfordringene på rammevilkår for
Bioenergi, organisering av tjenesteprodusentene, Norges Bondelags jobbing med
næringsutvikling, og behovet for VSP mat.
I samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold er det startet opp et nettverksprosjekt med
mål om etablering av 4 nettverksgrupper. Det er holdt et temamøte i prosjektet i 2007,
og det planlagt temamøte og studietur i 2008 i tillegg til etablering av gruppene.

Referansegruppe grønt 2007

Vestfold Bondelag og referansegruppe grønt utarbeidet i 2006 en ”ABC” på Grønt
Fagsenters hjemmeside med regelverk og skjemaer for bruk av utenlandsk arbeids-
kraft. Dette arbeidet ble fulgt opp i 2007 med ajourføring i forhold til endringer i
regelverket. Det er også gjort en jobb med oversettelse av lønns og trekkoppgave til
polsk og litausk. Referansegruppe grønt var også med på et møte med Arbeidstilsynet
hvor tilsynet varslet tilsynsaktivitet i forbindelse med arbeidsmiljøloven, utlending-
sloven og allmenngjøringsvedtakene. På høsten ble det holdt et møte for produsen-
tene hvor HMS, utenlandsk arbeidskraft og OTP var tema.

Referansegruppe grønt poengterte i sitt innspill til jordbruksforhandlingene viktighe-
ten av å opprettholde målprissystemet som igjen er knyttet til tollvernet. Videre ble
det påpekt behov for å øke målprisen i forhold til prisøkning på innsatsfaktorer, energi,
arbeidskraft m.m. Det ble i år igjen spilt inn et forslag til å skille arealtilskudd på
frukt og bær, og å fjerne kvantumsgrense på kg og stk for distrikts- og kvalitets-
tilskudd slik at en bare forholder seg til maksbeløp pr søker. Ref.gr grønt spilte inn en
rekke forslag til kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Ref gr. grønt fremhevet også at
det er viktig å styrke GPS. Ref. gruppe grønt ønsket å fjerne onnetidsbegrepet, og at
tilskudd til avløsning ved sykdom må gjelde alle årets 12 måneder.

2007 ble ellers et vanskelig år for mange potet- og grøntprodusenter i Vestfold. I
følge Fylkesmannens tall er nær 3000 dekar grønnsaker og 2500 dekar poteter skadet
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etter oversvømmelse og ekstremt mye nedbør. Tapet ble beregnet til nærmere 30 mil-
lioner kroner. Et flertall av produsentene måtte bære store deler av tapet sjøl på grunn
av egenandelen i erstatningsordningen på 30 %. Det er også satt et tak på erstatningen
pr vekstgruppe. Etter mye innsats og god argumentasjon om de ekstreme værforhol-
dene ble taket øket fra 500 til 750 tusen. Det ble også bevilget 5 mill ekstra til flom-
skader langs Numedalslågen i Vestfold og Buskerud. Likevel ble 2007 et magert år
for mange produsenter, med lave avlinger og redusert kvalitet.  Det ble rapportert om
halv avling av erter til konserves, sterkt reduserte avlinger av blomkål, reduserte av-
linger og mye grønt og sprekk i poteter. Dette har ført til at industrien som for eksem-
pel. GRO Industrier ikke har fått det kvantumet de har behov for. Det har også vært
begrenset tilgang og høye priser på import. Det rapporteres også at vilje til å produ-
sere er på hell i forhold til tidligere, og det er ikke lenger slik at det står produsenter
i kø for å produsere på kontrakt. Kostnadene er for store og prisene må opp. Når det
er sagt skal det heller ikke legges skjul på at noen enkeltprodusenter har lagt en god
sesong bak seg  fordi prisene f.eks på konsumpoteter har vært høy og har kompensert
de lave avlingene.

Referansegruppe korn 2007

Referansegruppe korn har hatt 2 møter ute på kornmottak/møller hvor Vestfold Mølle-
forening har vært vertskap. Det ene møtet ble holdt på Melsomvik Kornsilo i januar
og det andre på Borgen Mølle i desember. I tillegg er det holdt et eget møte i februar
hvor innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema. Referansegruppe korn var
også medarrangør på det tradisjonelle kornmøtet på Gullkrona, Statens Park, hvor
tema i år var mekaniseringskostnader i korn, maskinsamarbeid i praksis, valg av så-
korn og bruk av soppmidler i korn.

Hovedpunkter i innspillet til jordbruksavtalen var ingen differensiering på arealtilskudd
til korn, 10 øre økning på mathvete, 5 øre økning på forkorn og 15 øre økning på
oljevekster. Det ble foreslått å øke prisnedskrivingstilskuddet for korn og oljefrø til-
svarende. For økologisk korn ble det foreslått å øke prisnedskrivingstilskuddet fra 60
øre til en krone. Det ble videre foreslått å beholde omleggingstilskuddet på økologisk
produksjon på dagens nivå og øke arealtilskuddet. Det ble videre foreslått å innføre et
miljøtilskudd til grøfting, å øremerke midler av plantevernavgiften til FOU-tiltak, og
å øke tilskuddet til frøavl med 1,5 millioner opp til tidligere nivå. Referansegruppe
korn foreslo videre å se på erstatningsordningen for avlingssvikt, og å anmode Nor-
ges Bondelag om å få til forsikringsordninger som dekker egenandel ved tapt avling.
Dette innspillet var treffende i forhold til det mange produsenter opplevde i vekst-
sesongen, og hvilke innspill som kom ang. erstatningsordningen høsten 2007.

Oppsummert lå årets kornavling litt under en normalavling, men dekker matkorn-
behovet til møllene. For Buskerud og Vestfolds del var kornavlingen i 2006 enda
dårligere. Slik sett har Vestfold to ikke spesielt gode kornår bak seg. Likevel ble det i
år satt ny rekord for mottak av produsentkorn på Østlandet. I løpet av 10 dager ble det
tatt imot 225 000 tonn korn. Dette har blant annet sammenheng med værforholdene,
og med store entrepenører med stor treskekapasitet som kjører rett til mottak.
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Et blikk på det internasjonale kornmarkedet viser at kornprisen har steget kraftig i
løpet av året. Engosprisen på korn har steget til over norsk nivå, og i noen tilfeller er
også oppgjørsprisen til produsenten høyere ute enn i Norge. Det er noe delte menin-
ger om kornprisen fortsatt vil ligge så høyt, og hvordan utviklingen blir på lenger
lenger sikt. Mange mener at verdensmarkedsprisen oftere kommer over norsk pris
framover, og at differensen generelt blir mindre.

Samtidig med prisoppgangen på korn ute i verden ser en at prisene på driftsmidler
som gjødsel stiger kraftig. Bebudet økning i gjødselpris kommende år vil utgjøre
mellom 20-30 øre i merkostnad pr kg korn. Dette blir det en utfordring å ta inn igjen,
og samtidig få til et inntektsløft for den norske kornbonden.

Samarbeidsrådet øst

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

Samarbeidsrådets 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 arbeide for økt tilslutning til de økonomiske og faglige organisasjonene i landbruket.
D ellers bidra til å oppfylle de til enhver tid gjeldende avtaler om regionalt samar-

beid mellom Norsks Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2007 (utdrag av gjennomført aktiviteter):
Årssamling 9. februar 2007 ved Diplomis, Brevik
Hans Kristian Heum, Nortura ble gjenvalgt  som leder for 1. år, mens Trond Reier-
stad, Tine Meieriet Øst ble valgt til personlig vara.  Jan Solberg, Nortura og Gunnar
H. Lie, Telemark Bondelag ble valgt som revisorer, begge for 1. år.  Det er avholdt 2
møter i Forum for organisasjonsansvarlige som består av organisasjonssjefene og le-
der samt sekretær i Samarbeidsrådet øst.

Organisasjonen har videre gjennomført:
- Unge bønder helg 2.-4. februar på hotell Opera i Oslo med 42 deltakere
- Egen samling kun for tillitsvalgte 4. desember på Tomb vgs.
- Bygdefolkets Studieforbund sin framtid har vært drøftet, og konkludert med at

Samarbeidsrådet øst ikke kan gå aktivt inn for å styre og organisere kurs.
Samarbeidsrådet øst har likevel vedtatt at organisasjonen skal melde behovet for
kursaktivitet og at dette skal være en fast post på organisasjonens møter.

- Det arbeides med å få utarbeidet en felles kommunikasjonsplattform av
samvirket. Presentasjonen tenkes brukt spesielt ut mot studenter og unge bønder.



45

Vestfold Landbruksselskap

Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfold landbruk.
Medlemmer av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fyl-
kesmannens landbruksavdeling, fylkeslandbruksstyret, Melsom videregående skole
og Gjennestad Gartnerskole

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

Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt 3 styremøter i meldingsåret. Av saker nevnes driften av Jarlsberg
utstillingsplass og prosjektet ”Agrinova Vestfold”.

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

Vestfold Landbruksselskap har søkt om og fått innvilget midler til et forprosjekt kant
”Agrinova Vestfold” med hensikt p være et ideverksted for landbruk og øvrig næ-
ringsliv. Hovedoppgaven for forprosjektet blir å avklare:

- forslag til organisering av et ideverksted
- muligheter for lokalisering  på Gjennestad

Rapport fra driftsåret 2007
Fra 1.5.04 har Vestfold Travforbund hatt driftsansvaret for Jarlsberg utstillingsplass.
Henrik Berg fortsetter arbeidet som driftsjef.

Brukerne ble invitert til informasjonsmøte i april.  De fleste av lagene var represen-
tert. I 2007 har det vært 180 arrangementer med et 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

Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vestfold

Laget har som formål å være samarbeidsorgan for regnskapslagene i Vestfold. Års-
møtet  avholdt 27. februar vedtok å følge forrige årsmøtes anbefaling om  oppløsning
av Samarbeidslaget.  Laget  legges ned fra 1. mai 2007. Laget har fungert som skatte-
utvalg for Vestfold Bondelag som etter nedleggelsen vil opprette et eget økonomi-
utvalg etter anbefaling av Samarbeidslaget.
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Styret fram til 1.5.2007
Leder: Nils Johan Andersen, Tjølling Regnskap
Nestleder: Knut Olav Omholt, Vestfold Bondelag
Styremedlem: Helge Bonden, Regnskapskontoret Nordre Vestfold

Øystein Skalleberg, Økonomiforbundet
Oddvar Sørensen, Sandar Regnskapslag
Dag Terje Hessevik, daglige ledere

Regnskapskontorene i Vestfold

Andebu Regnskapskontor 33 44 30 60
Boks 48, 3158 Andebu fax 33 44 34 25

andebu.regnskapskontor@c2i.net

Regnskapskontoret  Nordre Vestfold ARS 33 09 82 00
Vesthøyv. 19, 3080 Holmestrand fax 33 09 82 10

rnv@vekstra.no
www.vekstra.no

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik fax 33 18 22 04

brunlanesrk@c2i.net

Hedrum Regnskapslag 33 13 00 00
Sophus Buggesvei 15, 3257 Larvik fax 33 13 00 20

post@hedrum-regnskap.no
www.hedrum-regnskap.no

Re Regnskap AS 33 39 68 70
3175 Ramnes fax 33 39 68 92

post@re

Hof   Regnskapskontor 33 05 85 60
Thorshaugv. 19, 3090 Hof fax 33 05 83 13

post@hof-regnskap.no
www.hof-regnskap.no

Lardal regnskapskontor 33 12 81 15
Boks 2, 3276 Svarstad fax 33 12 99 25

pereinar@lardalregnskap.no

Sandar Regnskapslag 33 42 16 00
Skiringssalvei 9, 3211 Sandefjord fax 33 42 16 01

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

post@hovregnskap.no

MidtVestfold Regnskap BA 33  36 32 20
Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke fax 33  36 32 21

post@stokke-bk.no

Tønsbergdistriktets  Regnskapslag 33 08 18 05
Johannes Huneide, Raveien 323,
3184 Horten fax 33 08 18 37

johun@c2i.net

Våle Regnskapskontor BA 33 06 45 00
Skaugv. 2, Postboks 35, 3177 Våle fax 33 06 45 01

firmapost@vrk.no
www.vrk.no

Tjølling Regnskap 33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng fax 33 12 64 98

kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap BA 32 86 71 90
Postboks 98, 3647 Hvittingfoss fax 32 86 71 99

post@merkur-regnskap.no

Flaatten Regnskapslag 33 12 93 26
Flaatten, 3277 Steinsholt fax 33 12 83 52

oivind@lardal.no
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X. Medlemsoversikt

Lag: Antall medlemmer Bevegelse
2007 2006 2006/2007

Andebu 195 193 + 2
Borre 129 130 - 1
Botne/Hillestad 152 150 + 2
Brunlanes 116 117 - 1
Fon 55 59 - 4
Hedrum 231 238 - 7
Hof 131 125 + 6
Kjose 22   24 - 2
Lardal 165 164 + 1
Nøtterøy 77   79 - 2
Ramnes 173 177 - 4
Sandar 235 237 - 2
Sande 280 279 + 1
Sem 269 275 - 6
Stokke 288 289 - 1
Strømm 67   70 - 3
Tjølling 159 163 - 4
Tjøme 28   28
Undrumsdal 56   58 - 2
Vivestad 30 29 + 1
Våle 228 221 + 7
Direkte medlem i fylket 1 1

3088 3110 - 22

Tallene er à jour pr. 30.1.08.
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Ledere i lokale bondelag 2007 / 2008

Andebu Nils Gulli, Kodalsv. 1169, 3158 Andebu 33440053 p
91703829 m

Borre Harald Hetland. Raveien 339, 3184 Borre -
Botne/Hillestad Jon Petter Helgestad, Sørbyv. 5, 3080 Holmestrand 33051164 p

jon.helgestad@h-nett 93081770 m
Brunlanes Anne-Kari Hedlund, Helgerov. 493, 3294 Stavern 33195808 p

90721183 m
Fon  Ole Gunnar Røisgård, Søndre Rød, 3174 Revetal 33397551p

48151915 m
Hedrum  Vibeke Kvalevåg, Holm, 3282 Kvelde 45604526 m
Hof Åge Lindseth, Vassåsv. 29, 3090 Hof 33057884 p

98262589 m
Kjose  Ivar Næss, Kjose, 3268 Larvik 33180109 p

48209609 m
Lardal Nils Ole Smukkestad, Smukkestad, 3275 Svarstad 33129599 p

90608941 m
Nøtterøy Morten Bertnæs, Løvangv. 3, 33322789 p

Smidsrød gård3120 Nøtterøy 90193158 m
Ramnes Hans H. Kirkevold, Heian Nordre, 3175 Ramnes 91895930 m
Sandar Trond Clausen, Råstadv. 173, 3239 Sandefjord 33453057 p

90018992 m
Sande  Ann Britt E. Bonden, Bondenv 26, 3070 Sande 95726563 m
Sem Lars Rom, Romsv. 166, 3114 Tønsberg 90935295 m
Stokke Hans Jacob Haslestad, Tassebekkv. 119, 3160 Stokke 92293880 m
Strømm Knut Amund Surlien, Havnevik, 3060 Svelvik 33774032 p

95132631 m
Tjølling Clas Huseby, Huseby, 3280 Tjodalyng 33124462 p
Tjøme Erik Graff Wang, Østjordet, 3145 Tjøme 33390137 p

90828309 m
Undrumsdal Ole Døvik, Undrumsdalsv. 512, 3178 Våle 33063007 p

95723384 m
Vivestad               Helge Skjeggestad, Teien, 3175 Ramnes 33397719 p

95208356 m
Våle                      Harald Lie, Sørbyv. 898, 3178 Våle 90929117 m

Telefon forklaring: p = privat • m = mobil • f  = fax • j = jobb

Oversikt over lokale tillitsvalgte



51

Bygdefolkets Studieforbund Vestfold 2007

Styret:
Vidar P. Andresen (leder) Vestfold Bondelag
Harald Wedel-Jarlsberg Vestfold Birøkterlag
Stig O. Sorthe Viken Skog
Lina Mørk Vestfold Bygdekvinnelag
Helge Skjeggestad Landbrukssamvirket (Tine)
Lars-Arne Høgetveit Forsøksringene (Gafa)

Ansatte:
Hilde Ringen Kommedal Daglig leder
Elisabeth Larsen Studiesekretær

Daglig leder Hilde Ringen Kommedal har studiepermisjon 01.09.07 – 01.09.08.
Studiesekretær Elisabeth Larsen fungerer som daglig leder i denne perioden.

I februar 2007 gjentok vi, sammen med BSF Buskerud, suksessen med Landbruks-
helga. Helga ble arrangert over samme ”lest” som i 2006, med felles åpningsforedrag
før deltakerne fordelte seg på 9 forskjellige kurs.  Til åpningen hadde vi vært så hel-
dige å få motivatoren Frank Beck, som holdt et morsomt og tankevekkende foredrag
med overskriften: ”Det er meg sjøl det kommer an på!”

Det har også i 2007 vært arrangert mange kurs plantevernkurs.  Vi har her et
svært godt samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling, forsøksringene, vete-
rinær Anne-Hege Hunskaar Tajet og Karl Arnt Bårnes.

Vi har også et svært godt samarbeid med AOF Vestfold/Telemark, som gjør oss i
stand til å arrangere Maskinførerkurs, Truckførerkurs og Liftkurs.  Interessen og be-
hovet for disse kursene har vist seg å være stort blant bøndene i Vestfold.

Ut over dette har vi arrangert motorsagkurs, KSL-kurs (Kvalitetssikring i land-
bruket) og HMS-kurs (Helse, miljø og sikkerhet)

2007 har ellers vært preget av organisasjonsprosessen i BSF. Det sentrale årsmø-
tet vedtok i juni 2007 å gjøre BSF til en en-leddet organisasjon, d.v.s. at fylkeskontorene
skulle nedlegges.  Det ble imidlertid åpnet for at fylkeslag som ønsket det, kunne
drive videre ”for egen regning og risiko”.
Flertallet av styret i BSF Vestfold ønsker å drive videre, under forutsetning av at årsmø-
tet godkjenner det.  Behovet for økt kompetanse blant bønder og bygdebefolkning vil
alltid være tilstede, og BSF Vestfold ønsker å være en viktig aktør på dette området.

BSF Vestfold har stor tro på framtiden ”på egne bein”. Dette skyldes i hovedsak
at vi har mange gode og velvillige samarbeidspartnere.
En stor takk til alle for det gode samarbeidet!

XI. Meldinger fra samarbeidende
organisasjoner
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Jordvernforeningen i Vestfold 2007

Leder: Olav Nordheim Styremedlemmer: Rolf Kr Johnsen
Nestleder: Andreas Botne Håkon Fæste

Oddbjørn Røed
Varamedl.: Rakel Skjerve

Birgitte Ringdal Brekke

Årsmøte i Jordverforeningen ble avholdt på Gjennestad den 12. april. Øyvind Firmann
fra Statens Vegvesen var inviterte til årsmøte for å orientere om beslag av jord i for-
bindelse med utbygging av E 18. Naturvernforbundet i Vestfold var også invitert til
årsmøte for å fortelle om hva Naturvernforbundet gjør for å ivareta jordvernet. Denne
orienteringen tok Håkon Fæste seg av. Årsmøtet valgte Olav Nordheim til ny leder.
Andreas Botne og Oddbjørn Røed ble valgt inn som nye styremedlemmer. Ca 20 med-
lemmer var møtt fram til årsmøtet.

Styret i Jordvernforeningen har avholdt 4 møter
29. mars startet planlegging av et stormøte i Tønsberg med Jordvern som tema.

Opplegget for stormøtet var også et av temaene på styremøte den 23. mai.
Jordvernforeningen er invitert til å komme med innspill til det regjeringsoppnevnte
utvalget som skal se på nye virkemidler i Jordvernpolitikken.
Den 14. august ble det holdt møte hvor innspill til nye virkemidler i jordvernpolitikken
var hovedtema. Videre ble det lagt planer for et møte med kommunekontaktene til
høsten.

På møtet den 17. september ble det lagt fram forslag til ei momentliste med inn-
spill til nye virkemidler for å styrke jordvernet. Videre ble det lagt planer for et møte
med bygdekontaktene, men som kunngjøres åpent for alle interesserte. Det var enig-
het om å spørre Olav Sandlund og Jon Arne Trollevik om å holde foredrag.

Andre møter:
Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag inviterte til åpent møte på Gull-
krona i Tønsberg den 11. juni. Styreleder i Worldwatch Institute Norden, Øystein
Dahle holdt foredrag om de globale miljøproblemene og om dette er noe vi i Norge
kan og bør ta inn over oss. Dahle innledet sitt foredrag med konklusjonen om at det
ikke er mulig å opprettholde forbruket med 8 millioner mennesker på jorda. Vi må
redusere vårt forbruk til en tiendedel var Øystein Dahles konklusjon. Han argumen-
terte godt for hvorfor og hvordan få til dette. Landbruksdirektør Olav Sandlund og
fylkesagronom Jon Randby holdt foredrag om jorda i Vestfold og viste tall for avgan-
gen av dyrka mark de siste årene. Representanter fra 8 politiske partier i Vestfold var
invitert for å holde et kort innlegg om hvordan miljøproblemene kan reduseres, og
hvordan nedbyggingen av dyrka mark kan stoppes.

Den 8. november inviterte Jordvernforeningen kommunekontakter, ledere i lo-
kale bondelag og andre interesserte til møte med tema hvordan få slutt på nedbyggin-
gen av dyrka mark. Tidspunktet for møtet var ideelt fordi det igjen var bedt om å
gjenoppta arbeidet med reguleringsplan for Bakkejordene i Holmestrand. Denne sa-
ken var enda ikke avgjort og flere av de som kjemper imot planene om å bygge ned
Bakkejordene møtte fram. Mellom 30 og 40 var tilstede på møtet hvor Andreas Botne
innledet om hvordan jordvernhensynet blir overkjørt i arealdisponeringen i kommu-
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nene. Landbruksdirektør Olav Sandlund fortalte om hvilke hensyn kommunen er på-
lagt å ta i planarbeidet, og hvilke muligheter en har til å påklage at planarbeidet ikke
er utført i samsvar med lovens pålegg og nasjonale målsettinger. Prosjektleder Jon
Arne Trollevik orienterte om prosjektet ”digital plandialog” som har som mål å gi
allmennheten mulighet til å følge hele planprosessen i detalj på nett.

Innspill og uttalelser i viktige saker:
- Innlegg i Jarlsberg Avis v/Håkon Fæste
- Stort oppslag i Nationen, intervju med Olav Nordheim, tema;bruk av matjord i

forbindelse med utvidelse av E18
- Brev fra Jordvernforeningen til Statens Vegvesen vedr. utvidelse av E18 Gulli-Langåker
- 07.06. Brev fra Jordvernforeningen v/Olav Nordheim til Fylkeslandbruksstyrets

medlemmer vedr. omregulering av dyrka mark på Mo i Sandefjord.
- 12.06. Div pressemeldinger til avisene vedr. Øystein Dahles innlegg på Jord-

vernmøte 11. juni
- 03.07. Pressemelding sendt alle lokalavisene i Vestfold v/Olav Nordheim, 320

dekar nedbygd, 320 dekar for mye
- 14.08. Brev fra Jordvernforeningen v/Olav Nordheim til Sandefjord Kommune,

klage på forslag til reguleringsplan for del av Mo-Gnr-41/16
- 19.09. Deltakelse på møte med det regjeringsoppnevnte utvalget (som har som

mandat å komme med innspill til nye virkemidler for å styrke jordvernet). Olav
Nordheim deltok i møtet og la fram Jordvernforeningens synspunkter på spørsmål
som var sendt ut på forhånd. Overrakte liste med innspill som vil styrke jordvernet.

- 15.10. Brev fra Jordvernforeningen v/Olav Nordheim til kommunestyret i Larvik
vedr kommuneplanens arealdel 2007-2019, hvor Jordvernforeningen protesterer
på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Det vises til områder som bør lukes ut.

- Oppslag i Østlandsposten, intervju med Olav Nordheim vedr. arealdelen i kom-
muneplan

- Orientering om Jordvernforeningen på ledermøte i Vestfold Bondelag, markeds-
føring av Jordvernforeningens nye T-skjorter

Vestfold Bygdeungdomslag

En liten oversikt over arrangementer i regi av Vestfold BU 2007

26. mai ble det arrangert motorsagkurs med påfølgende Stihl- cup. Jon Erik Solberg
var instruktør for 8 ivrige deltakere. Cupen hadde 9 deltakere. Arrangementet fant
sted på Vonheim i Fon, og trakk en del tilskuere. Etter konkurransen arrangerte Re
BU fest, med et  godt antall gjester.

22. juni feiret vi oss selv med en real pølsefest. Festen var tildelt Vestfold BU fordi
VBU hadde en svært positiv utvikling det foregående året. Gilde sponset pølser i alle
varianter og NBU stod for tilbehøret. Dessverre ødela regnværet noe av feiringen, og
gjorde nok at en del ikke kom. Men de rundt 30 medlemmene som dukket opp hygget seg
med god stemning og pølser i massevis. Vestre Skjee Plateskifterlag stod for musikken.

I år var landsstevnet lagt til Vestfossen i Buskerud. Vestfold BU var arrangør
sammen med Buskerud BU. Mange av VBUs medlemmer bidro med å jobbe dugnad
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i forkant og under stevnet.  I år hadde Vestfold egen leir, som ganske fort ble for liten!
Rundt 50 vestfoldinger deltok på stevnet, noe som er svært bra. Været var stort sett
bra under hele uka, selv om regnværet i de foregående ukene skapte en del problemer
for arrangørene. På aktivitetsfronten stilte Vestfold lag i grilldressport, der det ble
spilt kulegrillbowling og campingvogncrocket. Ellers stilte Vestfold mannssterke i
kunnskapstevlingene, men klarte ikke helt å nå opp i konkurransen.

5.-7. oktober ble det avholdt høstkurs for lokallagene. Helga ble tilbrakt på en
hytte i Hjartdal, der det ble gjennomgått enkel organisasjonsopplæring og tevlings-
kurs. Kurset hadde plass til flere deltakere, men de som var der hadde en veldig sosial
helg og kunne reise hjem no klokere!

19.-21. oktober var det Høstarrangement i Spydberg i Østfold. Kun syv vestfol-
dinger var på plass. Jon Erik Solberg deltok i motorsag-NM, og tok førsteplassen.
Ellers var det lite tevlingsaktivitet fra vestfoldingene.

Det som har preget  2007 er den store medlemsveksten. Medlemsmassen har for-
doblet seg  andre året på rad. Hovedvekten av medlemmene tilhører Re og Vestre
Skjee, der også aktiviteten er størst. Det har blitt flere medlemmer under 20 år, og
generelt mer giv i laget!

Grønn Partner

Formålet til foretaket er å yte bøndene i Vestfold topp kompetanse innenfor disse fagfelt:
• Spesifisert driftsregnskap
• SND/BU søknader - Driftsplaner - forretningsplaner
• Eierskifteveiledning
• KSL/miljøplan/gjødselplan
• Samdrifter \Andre samarbeidsløsninger
• Strategisk rådgivning  -driftsdiskusjonspartner  /støttespiller \ coach
• Utenlandsk arbeidskraft
• Krisehåndtering

Ledelsen i Grønn Partner. Fra v. Hans Huseby, Nils Olav Omholt og Mona Wike
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Følgende organisasjonene eier Grønn partner
Vestfold Landbruksselskap, Andebu Regnskapskontor, Flaaten Regnskapslag Øyvind
Flaatten, Hedrum Regnskap BA, Hof Regnskapskontor BA, Lardal Regnskapskontor
BA, Regnskapskontoret MidtVestfold BA, Regnskapskontret Nordre Vestfold, Sandar
Regnskapslag BA, Tjølling Regnskap BA, Johannes Huneide (Tønsbergdist. rsk.lag),
Tone Semb Lunde (Tønsbergdist. rsk.lag), Våle Regnskapskontor BA, Kari Schiøtz
(Tønsbergdistr. rsk.lag), GA-FA Vestfold, Re Regnskap AS, Vestfold Forsøksring

Styreleder er Knut Olav Omholt. Daglig leder er Hans Huseby. Telefon 913 26520,
E-post: post@grr.no. Postadresse: Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke
Mer informasjon om tjenestene våre finner du på vår  hjemmeside:
www.grønnpartner.no eller www.grr.no

Kort oversikt over 4H arbeidet i 2007

I 4H Vestfold har vi 30 klubber og 985 betalende medlemmer. 4H kontoret har i 2007
hatt to instruktører; Hege Bettum Kalager og Kristian Flåtnes frem til 1. oktober.
Hege sluttet hos oss denne datoen.  4H konsulent har vært Cicilie Skjennum. Frem til
1. april var  Ingrid Sand Ekeberg ansatt som prosjektmedarbeider i 4H gårdsprosjektet.

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2007 har bestått av:
Leder Runar Knutsen
Nestleder Anne Marie Larsen
Styremedlem Anette Paulsen, Marius Stener Hansen og Mariann Hegg
VIGGAs representant har vært Anine Horntvedt og Fylkesmannens landbruksavde-
ling har vært representert ved Ellen Finne. Ordfører i Årsmøte har vært Joran Sørli
fra DnB Nor. Vararepresentanter har vært: Robert Granli og Pål Magne Bratteli

2007 har vært et aktivt år i 4H Vestfold.
17. november 2006 ble det arrangert Årsfest på Gjennestad gartnerskole med

plakettutdeling til de som har fullført 4H programmet. For å få fullført 4H-program-
met må man, som kjent,  ha godkjent sju år i 4H.

I januar dro 102 deltagere til Gavelstad Hotell i Svarstad på DAF kurs. Her ble
deltagerne kurset i de ulike styrevervene.

I februar var det nasjonalt superkurs. Ingen 4H ere deltok fra Vestfold, men to av
kursinstruktørene var vestfoldinger.

Voksensamling ble arrangert i begynnelsen av februar med 37 deltagere på Ei-
dene senter på Tjøme. Her var det opplæring i arbeidet som voksen i 4H og mye
erfaringsutveksling.

I midten av mars var det årsmøte i 4H Vestfold. Vestfold 4H endret navn til 4H Vestfold.
I april ble den årlige nattvolleyballturneringen i Farrishallen også arrangert. Det

stilte 41 lag til kamper med opp mot 300 deltagere. Hele natten igjennom var det full
fart på banen. Så mange trøtte 4Hère kom hjem på søndags formiddagen.

I april og mai har det vært avholdt skogdager over hele fylket. 4H-instruktørene
har deltatt på en del av disse.

I midten av juni deltok 4H Vestfold på Matfestivalen på Tønsberg torg. Her hadde
vi stand med presentasjon av Nordgardsetra 4H seter.
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VIGGA arrangerte også i år Aspirantleir på Melsom videregående skole. Nytt av
året var at to klubber fra Buskerud også deltok på leiren. Totalt 189 ivrige aspiranter
deltok på sin første leir, hvor det var aktiviteter som dans, ballspill, teatersport, form/
fantasi og mye mer.

Fylkesleieren gikk av stabelen siste uka i juni. I 2007 var vi invitert til Fyresdal
i Telemark. Her deltok 115 deltagere fra Vestfold.  Det var en leir preget av mange
aktiviteter; deltagerne var blant annet på en flott tur til toppen av fjellet Roan.

20. – 29. juli tok 51 4Here fra Vestfold turen til Kannonkoski i Finland. Her
hadde de en super uke med mange spennende aktiviteter og mange nye bekjentskaper.
I løpet av uka var det to ekskursjoner til Salamajarvi nasjonalpark og Jyväskylä, som
var den nærmeste byen.

14.- 16. september arrangerte vi Storkurs på Hof skole. Her hadde vi med 57 delta-
gere som i forkant hadde valgt ut emnekurs de ønsket å delta på. Teater, volleyballdommer,
friluftsliv, hest og klatring var noen av emnene deltagerne kunne velge mellom.

Nordgardssetra kan se tilbake på et seterår med fulle kurs. Daglig leder av setra i
sesongen har vært Marit Kristiansen. Seterstyret har gjort en god jobb med program
og innhold i setersesongen. Setra er en populær turistattraksjon som trekker mange
besøkende hvert år

I løpet av høsten har alle 4H klubbene arrangert sine høstfester med utstilling av
det årlige prosjektet. 4H Vestfold representerte på høstfestene og delte, i samarbeid
med bankenes representant, ut merker til alle 4Hèrne som hadde fullført prosjektet sitt.

I løpet av høsten har vi startet opp to nye 4H klubber i Vestfold, en i Sem og en på
Skoppum. Det er gledelig for oss å se at vi har økt med ca. 150 medlemmer det siste
året. Vi jobber mot økt medlemsmasse også i 2008.

4H gårdsprosjektet  i Vestfold ble avsluttet i 2007. Vi har fått to nye flott 4H
gårder i løpet av perioden prosjektet har vart; Grytebakke gård i Sande og Grytingen
gård i Stokke. Vi ser frem til å følge disse gårdene i tida fremover.

Vestfold Forsøksring

Styret i Vestfold Forsøksring har i 2007 bestått av:
Rune Dreng, Larvik (leder), Ole R .Tala, Sem (n.leder), Leiv Tore Haugen, Våle , Jon
Helgestad, Holmestrand og Bergljot Styrvold, Lardal.

Ringen har i vekstsesongen 2007 hatt tre ringledere, Jon Holmsen med adminis-
trativt ansvar, John Ingar Øverland og Siri Abrahamsen. Ringen hadde ved årsskifte
434 medlemmer.

Det har gjennom året vært stor aktivitet både på rådgivnings- og forsøksiden.
Det er i 2007 blitt gjennomført 72 ulike typer forsøk i ringens regi. Bioforsk er den
dominerende samarbeidspartneren, men også i ulike prosjekter har det vært stor akti-
vitet og spesielt det som går på proteinvekster som åkerbønner/oljefrø.

FABIO
Forsøksring for økologisk landbruk i Vestfold, Telemark og nedre Buskerud

Fabio er en forsøksring som har forsøks- og veiledningsarbeid innenfor økologisk
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landbruk som sitt primære virksomhetsområde.  Vi dekker i utgangspunktet Vest-
fold, Telemark og nedre deler av Buskerud.

Vi har to heltidsansatte ringledere:
• Kari Bysveen, med kontorplass på Gjennestad Gartnerskole, har ansvar for råd-

givning innen grønnsaker, potet, korn og frø. Telefon: 918 50 399
• Magne Heddan, med kontorplass på Århus Forsøksgård i Skien, har ansvar for

driftsplanlegging og for rådgivning innen fôrdyrking, korn og andre frøvekster
og økonomi innenfor økologisk landbruk.

• Telefon:  35 52 55 55 eller 952 07 980

Vi vil også kunne tilby rådgivning innen økologisk frukt- og bærdyrking, da etter
nærmere avtale med dyktige fagfolk på området.

Veiledningsarbeidet skjer både ved gårdsbesøk, telefonisk kontakt med med-
lemmene, utsending av skriftlig informasjon (til alle medlemmene eller til enkelt-
medlemmer), og gjennom møter og markdager av ulike slag.  Forsøksvirksomhe-
ten er spredd på begge fylkene, og gjelder feltforsøk og registreringer av ulike slag
innenfor frukt og bær, grønnsaker, poteter, engfrø, korn og fôrdyrking.

Vi er også åpne for initiativer m.h.t. å arrangere fagmøter rundt om i distriktet vårt
innenfor økologisk landbruk, så vi tar gjerne imot ideer og tips fra interesserte brukere
i denne sammenheng.  Det kan være at vi kan komme på møter som andre arrangerer
eller at dere ønsker at vi skal legge møter innenfor spesielle fagområder i deres distrikt.

Vi har et spesielt tilbud til gårdbrukere som ønsker en uforpliktende vurdering av
grunnlag for omlegging og muligheter for utvikling av økologisk drift på eget bruk:  Ta
kontakt med en av ringlederne for avtale om et gratis gårdsbesøk med etterfølgende
oppfølging med vurdering av muligheter og begrensninger knyttet til omlegging til
økologisk drift på ditt gårdsbruk.  Vurderingen gjøres på et fritt grunnlag og det legges
stor vekt på realistiske vurderinger, der konsekvenser for det aktuelle gårdsbruket er
vurderingsgrunnlaget.  Bruk gjerne denne ordningen til å få en gratis og uforpliktende
vurdering av mulighetene, selv om du ikke har konkrete planer om omlegging.

I 2007 fikk vi tildelt midler til prosjektet Økogrønt 2010.  Fabio har dermed fått
et spesielt ansvar for formidling av kunnskap innen økologisk grønnsaksproduksjon,
også utenfor Fabio sitt medlemsområde.  Bioforsk økologisk er samarbeidspartner.
Diverse informasjon legges ut på Fabio sine nettsider fortløpende www.fabio.no

GA-FA VESTFOLD

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

GA-FA har 108 medlemmer, hvorav 22 er delmedlemmer fra Vestfold forsøks-
ring, pluss 14 støttemedlemmer. Vi arrangerer ulike kurs i tillegg til fagmøter, gartneri-
vandringer og markvandringer. Gartnerdagene, som er en utstilling av teknisk utstyr
og driftsmidler for gartnerinæringen, er et årlig arrangement og trekker mange utstil-
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lere og besøkende. Dette er et samarbeid mellom Gjennestad Gartnerskole og GA-
FA. Medlemsbladet ”Grønnsaker”, er sendt ut i 12 nummer i 2007, dette er et samar-
beid med Lier og omegn forsøksring og sendes ut til grønnsaksmedlemmene.  I til-
legg er veksthusdelen av GA-FA med på et samarbeid med Veksthusringen om et
felles medlemsskriv som heter «Nytt fra Veksthusringen», som ble sendt ut med 11
nummer i 2007. I tillegg lager vi sortsliste, plantevernplan og forsøksmelding.

Styret har i år 2007 bestått av:
Ernst Skalleberg, Stokke Styreleder
Erik Stampe, Sande Nestleder
Anne Kari Hedlund, Larvik Styremedlem
Jørgen Jørgensen, Sandefjord Styremedlem
Øyvind Tretteteig, Sandefjord Styremedlem
Kari Mette Holm Representant for FMLA Vestfold
Harald Pettersen/Møyfrid Sørestad Representant for Gjennestad Gartnerskole
Ansatte:
Lars-Arne Høgetveit Ringleder friland
Torgeir Tajet Ringleder friland
Anders Sand Ringleder veksthus
Marianne Strøm Ringleder veksthus og daglig leder

Vestfold Landbrukstjenester BA

Vestfold Landbrukstjenester BA har nå hatt kontortilhold på Gjennestad i 2 år.
Vi er et «servicekontor» som stort sett kan hjelpe til med det meste. Vår vesentligste
oppgave er å skaffe avløsere til ferie/fritid og sykdom, og utlønning av disse.
Vi har også lønnskjøring for et par foretak og tar gjerne på oss nye oppdrag for min-
dre bedrifter innen landbruk, gartneri og andre næringer.

I 2007 hadde vi også en merkbar økning på utlønning til utenlandsk arbeidskraft.
Omsetningen vår steg med ca. 50.000 fra året før selv om det er mange bønder som
slutter med husdyrhold. Vi har lønnet for 147 medlemmer og sendt ut nærmere 400
lønnsoppgaver.
Det store problemet er fortsatt å skaffe flinke avløsere, vi merker godt at det er mange
yrker å konkurrere med i Vestfold for tiden.

Fra 1.august fikk vi en ny medarbeider på kontoret, Trine Wingereid fra Hof. Hun har
tidligere arbeidet i et avløserlag i Hallingdal og har således litt erfaring innen vår bransje.
Hun skal erstatte Berit Sæthre som slutter til nyttår ved oppnådd pensjonsalder.

Fra 1.januar skal hun arbeide i  60%stilling,  3 dager i uken, mens Inger Marie
Bettum fortsetter som daglig leder i 40% stilling. d.v.s. 2 dager i uken.
Vi har åpent hver dag unntatt torsdag fra kl.08.00 til kl. 15.30

Fra 1. januar har vi også overtatt landbruksvikarordningen for hele fylket. Det
vil si at det skal bli lettere å få hjelp ved sykdom. Vi har fortsatt bare en landbruks-
vikar, men kommer til å søke etter en til før våren.
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Årsmelding for 2007 i Landbrukets HMS-tjeneste

Landbrukets HMS-tjeneste  er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste og
har som mål å redusere antall ulykker og yrkeslidelser. Som medlem i Landbrukets
HMS-tjeneste får du tilbud om personlig rådgiving og oppfølging av HMS på gården.
Medlemmer 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-rådgive-
ren har kontorsted i Bedriftshelsens filial på Borgeskogen.

Det har vært avholdt to møter i regiongruppa sist år. Saker som var oppe til be-
handling var: Ny medlemsavtale for medlemmer og samarbeidsavtale med bedrifts-
helsen, sikkerhetsdag i Lardal, generell informasjon om arbeidet i Lhms. Helse-
kontroller, gårdsbesøk, gruppemøter, bistand for medlemmer, medlemsverving og
utdeling av HMS-pris. Det var åpent fagmøte om utenlandsk arbeidskraft på Gjennes-
tad og det er kjørt kurs i praktisk HMS-arbeid.

Arbeidsmiljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS.
Landbrukets HMS-tjeneste har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid.

Kurset består av tre deler:
• Del 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!!

HMS-prisen gitt til Ellen A og Jon Inge Dieset fra Lardal
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