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HILSEN FRA LEDER 

 

Uten bonden stopper Norge 

Verdikjeden for mat skaper omtrent 90.000 årsverk totalt og næringsmiddelindustrien er 

landets største gjenværende industri. Bondens egne merkevarer er viktige for å skape 

merverdi for oss som eiere av industrien på kort og lang sikt. Mattrygghet blir viktigere for 

folk, og der ligger vi lang foran til og med våre nærmeste naboland. Det å kunne spise 

bløtkokte egg tar vi som en selvfølge i Norge, jeg vil ikke anbefale å prøve det i så mange 

andre land i verden! 

 

Klimaforandringer 

Fjorårets vekstsesong startet med sein vår og vanskelige forhold for mange. Det gjenspeiler 

seg også i nedgangen i kornarealet som aldri har vært høyere. Det å produsere mat under 

skiftende og vanskelige forhold krever at de økonomiske rammebetingelsene bedres for 

framtida, uten det vil utviklingen skyte ytterligere fart framover. Landbruksministeren og 

Regjeringa må forstå at usikkerhet rundt våre rammebetingelser er det siste vi trenger for å 

skape optimisme og få opp produksjonen basert på norske arealer. 

 

Inntektsmuligheter 

For første gang kom vi noen vei med å tette inntektsgapet til andre grupper i fjorårets 

jordbruksoppgjør. Det å ende opp med 12.000 kr mer enn andre grupper var viktig. Men det 

måtte altså 7 år med voksenopplæring til, og et forestående Stortingsvalg til før dette kom. Ny 

blå Regjering skaper usikkerhet for investeringer og satsing på matproduksjon over hele 

landet. Ikke minst slår dette ut i Oslo og Akershus der de fleste av oss har gode muligheter til 

annet arbeid med langt høyere inntekt og ordnet ferie og fritid. Som faglag har vi lokalt og 

regionalt et stort ansvar for å drive voksenopplæring blant politikere, den jobben må 

ytterligere trappes opp om vi skal klare å nå fram med våre krav og behov. 

 

På lag med folk flest 

Flertallet i landet ønsker kortreist trygg mat, matmangfold og mat med en historie og ikke 

minst alle tilleggsverdiene vi skaper. Kulturlandskap, aktivitet og bosetting over hele landet er 

faktisk noe av grunnen til at mange er opptatt av norsk mat. For det store flertallet er 

prisfokuset mindre viktig, for Ola og Kari bruker faktisk under 12% av disponibel inntekt på 

mat og alkoholfrie drikkevarer. Paradokset i diskusjonen om matpriser er det at vann på flaske 

koster mer enn melk pr. liter i butikken! 

 

Uansett så skal folk ha mat hver dag framover også, og med høyere bevissthet rundt hva vi 

spiser vil vi ha gode kort på hånd! 



Årsmelding – Akershus Bondelag – 2013 

 3 

PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2013-2014 

 Styret  

 

 
 

 

 

 

Leder: Odd-Einar Hjortnæs  

Adr.: Jerpåsveien 62, 1383 ASKER 

Tlf: 90 87 00 51 

E-post: o-ehj@online.no 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nestleder: Sigurd Enger  

Adr.: Moe, 1960 LØKEN 

Tlf: 63 85 05 79, mob: 95 92 67 27 

E-post: sigurd@gardsbutikk.no 
 

 

 
 

 

Styremedlem: Jens Thori Kogstad 

Adr.: Kogstad 24, 2022 GJERDRUM 

Tlf: 90 52 24 55 

E-post: jens@kogstad.org 

 

 

 
 

 

 

 

 

Styremedlem: Anne-Kristin Rolstad 

Adr.: Rolstad Gård, 2170 Fenstad 

Tlf: 92 82 83 80 

E-post: anne.kristin.rolstad@frisknett.no 
 

 

 
 

 

 

 

 

Styremedlem: Ann- Kristin Knudsen  

Adr.: Erikstadveien 321, 1555 SON  

Tlf: 41 24 74 40 

E-post: annkknud@gmail.com 

mailto:o-ehj@online.no
mailto:sigurd@gardsbutikk.no
mailto:jens@kogstad.org
mailto:anne.kristin.rolstad@frisknett.no
mailto:annkknud@gmail.com
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ABK representant: Eve-Winding Sørensen  

Adr.: Stunner Vestre, Stunnervn. 62, 1400 SKI 

Tlf: 92 63 13 67 

E-post: leve_eve@hotmail.com 
 

 

 

 

 
 

 

 

ABU representant: Marthe Bogstad 

Adr.: Randby, Rambygutua 25, 2040 KLØFTA 

Tlf: 63 98 01 06 

E-post: martheb-90@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

1. vara: Stina Mehus 

Adr: Vestbyveien 190, 1440 Drøbak 

Tlf: 90 11 75 54 

E-post: stinamehus@yahoo.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. vara: Bodil Boasson 

Adr: Nordre Dal gård, Raunerskauvn. 16, 1480 Slattum 

Tlf: 90 05 43 33 

E-post: bboasson@online.no 

 

 

 

 

                        

 

mailto:leve_eve@hotmail.com
mailto:martheb-90@hotmail.com
mailto:stinamehus@yahoo.com
mailto:bboasson@online.no
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REPRESENTASJON OG UTVALG 2013-2014. 

 

Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag 2013.     

Odd-Einar Hjortnæs 

Svein Stubberud, Vestby       

Anne Kristin Rolstad, Nes    

Ann-Kristin Knudsen, Vestby    

Terje Fossen-Hellesjø, Sørum 

Petter Simonsen, Søndre Høland   

Stina Mehus, Frogn     

Jens-Kristian Waaler, Aurskog    

Sigurd Enger, Nordre Høland    

Jens Thori Kogstad, Gjerdrum 

Org. Sjef Toril Wikesland 

 

Vara for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags Representantskap: Ann-Kristin Knudsen 

 

Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag: Ann-Kristin Knudsen, vara: Sigurd Enger  

 

Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag: Odd-Einar Hjortnæs, vara: Jens Thori 

Kogstad 

 

Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst:  

Odd Einar Hjortnæs, Sigurd Enger og Toril Wikesland 

 

Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Ann-Kristin Knudsen, vara: Sigurd Enger 

 

Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Odd-Einar Hjortnæs, vara: Jens Thori Kogstad 

 

Valgkomité  Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Valgkrets 1 Jon Gunnar Weng, Enebakk  Mina M. Johansen, Kråkstad/Ski 

Valgkrets 2 Håkon Røed Thorleif Dahl, Frogn 

Valgkrets 3 Vera Holm, Nes Tore Furuseth, Ullensaker 

Valgkrets 4 Amund Sandholt, Eidsvoll Halvor Sjuve, Feiring 

Valgkrets 5 Hans Flaen, Sørum  Henning Eid, Blaker 

Valgkrets 6 Pål Morten Mjåland, Ø Høland Stine Strand, S Høland 

Valgkrets 7 Elisabeth Rasmussen, Nittedal Ann Sophie Aaby, Asker 

 

Valgkomitéleder: Jon Gunnar Weng, Enebakk 

 

Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 

 Sigurd Enger     Vararepresentant: Ann-Kristin Knudsen 

 

Representant til Åpen Gård i Oslo og Akershus: Anne-Kristin Rolstad 

 

Representant til Beredskapsgruppe: Fylkeslederen og org. sjef 

 

Samrådingsutvalget med Gjensidige: Fylkesleder og org. sjef 

 

Representant til Regiongruppa for Landbrukets HMS-tjeneste i Akershus / Sør-Hedmark 

Ann-Kristin Knudsen - Sør  

Lars Halvor Stokstad, regiongruppe – Nord 

Ann-Kristin Knudsen er representant fra fylkesstyret 
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Felles fagutvalg for korn, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Akershus: Jens Thori Kogstad, fylkesstyret 

  Øyvind Kjølberg 

  Bjørg Pedersen Stumberg 

Østfold: Jon Arne Hersleth 

  Ole Kraggerud 

  Ole Magnus Lillestrand 

Sekretær:  Ståhle Bakstad, Akershus Bondelag 

 

Felles fagutvalg for miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Akershus: Sigurd Enger, fylkesstyret 

  Kristian Prestrud 

  Stig Vormeland 

Østfold: Christian Foss 

Øivind Brandsrud 

  Svend Arild Uvaag 

Sekretær: Ståhle Bakstad, Akershus Bondelag 

 

Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag 

Akershus: Sigurd Enger, fylkesstyret 

  Morten Tømte 

  Hans Kristian Raanaas 

Østfold: Berit Ullestad, fylkesstyret, leder av utvalget 

  Jens Edvard Kase 

  Hans Forsetlund 

Vara: Sveinung Grimsby 

Sekretær: Karoline Fjeldstad/ Une Leirset Tysdal,, Østfold Bondelag 

 

Prosjekter: 

Agro Utvikling 

Jens Thori Kogstad og Anne-Kristin Rolstad 

 

Grønt Fagsenter Hvam 

Odd-Einar Hjortnæs 

Energi og klimatiltak i landbruket 

Anne-Kristin Rolstad 

 

Ressurssenteret for eldre landbruksbygg 

Odd- Einar Hjortnæs, styringsgruppa 

 

Norges Bondelag: 

Medlem av Norges Bondelags Kornutvalg 

Svein Stubberud (leder) 

 

Samvirke 

 

Inn på tunet Akershus: Anne-Kristin Rolstad 

 

Regional Matkultur Akershus Østfold: Stina Mehus 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

 

Representanter til Etterutdanningsutvalget i Akershus 

Jens Thori Kogstad 
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RBP: 

Anne-Kristin Rolstad 

 

Representant til styringsgruppe for Regional matkultur i Østfold og Akershus 

Stina Mehus 

 

Representant til Regionalt partnerskap 

Odd Einar Hjortnæs og Anne-Kristin Rolstad 

 

Annen representasjon: 

 

Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat 

Odd Einar Hjortnæs 

 

Representant Det norske måltid, Akershus 

Stina Mehus 

 

Representant i MORSA-prosjektet (Vannsjø-/Hobølvassdraget) 

Kristian Prestrud (styringsgruppe) 

 

Representant i Leiravassdraget 

Styringsgruppe, observatør: Odd Einar Hjortnæs 

Temagruppe landbruk: Einar Korvald 

 

Representant i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen 

Styringsgruppen: Tom Wetlesen  

Temagruppe landbruk: Erling Endsjø 

 

Representant i Haldenvassdraget 

Styringsgruppe : Sigurd Enger 

Temagruppe landbruk: Stig Vormeland 

 

Representant i vannområde Øyeren 

Faggruppe landbruk: Ståhle Bakstad 

 

Representant i Mjøsa-prosjektet 

Referansegruppe: Morten Tømte 

 

Representant i Hurdalsvassdraget/Vorma 

Referansegruppe: Morten Tømte 

 

Representant i Markarådet 

Stina Mehus vara: Per P. Jahr 
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AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013. 

 

Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 7. mars 2013, Follo Folkehøgskole, Vestby. Møtet 

ble satt kl 9.45.  

 

Sak 1. Åpning 
Fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs ønsket velkommen og gav ordet til møteleder 

Svein Stubberud. Årsmøtet sang Bondesangen. Ordføreren i Vestby, Jon 

Arthur Ødbehr, hilste årsmøtet velkommen til kommunen. Leder i Vestby 

landbrukslag Bjørg T. Strøm fortalte om et allsidig landbruk i kommunen.  

   

Sak 2. Navneopprop 
Organisasjonssjefen foretok oppropet. Fra 24 lokallag møtte 41 representanter. 

Fra fylkesstyret var 7 representanter til stede hvorav 1 representant fra 

Akershus Bygdekvinnelag og 1 fra Akershus Bygdeungdomslag. I tillegg møtte 

ytterligere 1 representant fra Akershus Bygdeungdomslag samt 1 utsending fra 

Norges Bondelag. Sammen med møteleder var det ved opprop totalt 51 

stemmeberettigede. I tillegg var innbudte gjester og ansatte til stede. Totalt var 

det 71 deltagere på årsmøtet. 

 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Møteleder foreslo at møtet avholdes 

som åpent med anledning til å lukke underveis. 

 

Vedtak  Innkalling og saksliste godkjennes. Årsmøtet avholdes som åpent møte med 

anledning til å lukke møtet underveis.  

  

Sak 4. Valg av representanter til å underskrive protokollen og av  

tellekorps. 

    

Vedtak  Ole Kristian Skallerud og Øivind Kjølberg velges til å underskrive protokollen. 

Tellekorps: Elise Larsen (ansvarlig), Hans Flaen, Marit Gauterud og Jan 

Stabbetorp. Sankekorps: Tellekorpset  

 

Sak 5. Leders tale 
Fylkesleder Odd-Einar Hjortnæs holdt sin tale til årsmøtet.   

 

Sak 6.  Prioriterte saker i Norges Bondelag 2013 / 14 

Styremedlem i Norges Bondelag  Synne Vahl Rogne orienterte om 

Bondelagets prioriterte oppgaver kommende arbeidsår.  

 
I generaldebatten deltok: Erlend Grimstad, Einar Korvald, Øistein Kvarme, Jon 

A. Johansen, Ole Kristian Skallerud, Morten Vollset, Eli Berven, Marit 

Gauterud, Petter Simonsen, Lars Halvor Stokstad, Stein Are Lie, Martin 

Stanger, Øivind Kjølberg, Per Herringe, Lars Halvor Stokstad, Anne Marie 

Skinne, Ingar Andersen, Kristian Presterud, Petter Simonsen, Bjørg Tveit 

Strøm, Trond Løfsgaard, Svein Holsen, Bjørn Baadshaug, Jan Stabbetorp, Ann 

– Kristin Knudsen, Kåre Færgestad, Vigdis Smith, Jan Stabbetorp, Terje 

Fossen – Hellesjø, Petter Simonsen, Odd – Einar Hjortnæs og Synne Vahl 

Rogn. 
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Vedtak: Leders tale og innlegg fra Norges Bondelag  med etterfølgende debatt tas til 

etterretning og hensyns tas i det videre arbeidet.  

 

Sak 7. Årsmelding 2012 og regnskap 2012 
Fylkesstyremedlem Stina Mehus gikk igjennom årsmeldingen for 2012, og 

styremedlem Jens – Kristian Waaler tok for seg regnskap 2012.   

 

I debatten deltok: Einar Korvald, Bjørn Baadshaug og Svein Holsen  

 

Vedtak  Årsmelding 2012 godkjennes. Regnskap 2012 tas til orientering.   

 

Sak 8.  Arbeidsplan 2013/2014 og budsjett 2013 
Nestleder Sigurd Enger la fram styrets forslag til arbeidsplan for arbeidsåret 

2013/2014 og styremedlem Jens – Kristian Waaler budsjettet for 2013. 

 

I debatten deltok: Terje Fossen – Hellesjø, Einar Korvald, Bjørn Baadshaug, 

Lars Halvor Stokstad og Odd – Einar Hjortnæs. 

 

Vedtak  Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag til arbeidsplan 2013/2014 og 

budsjett 2013.  

 

Sak  9. Valg i henhold til Norges Bondelags lover 
Leder i valgkomiteen, Leif Kopperud, la fram valgkomiteens innstilling. 

50 stemmeberettigede var til stede da valget startet. 

1. Leder:        

    Odd-Einar Hjortnæs, Asker   For 1 år: 50 stemmer 

             0 blank 

            0 forkastet 

         50 stemmeberettigede 

2. Styremedlemmer: 

    Jens Kristian Kogstad, Gjerdrum   For 2 år  50 stemmer 

              0 blank 

             0 forkastet 

          50 stemmeberettigede 

 

    Ann  -Kristin Rolstad, Nes      For 2 år  49 stemmer 

               1 blank 

              0 forkastet 

          50 Stemmeberettigede 

3. Vararepresentanter: 

    1. Stina Mehus, Frogn    For 1 år 

    2. Bodil Boasson, Nittedal/Hakadal   For 1 år                   For 1 år    For 1 år             ny            

    3. Tron Erik Hovind, Ullensaker  For 1 år              

 

   Vararepresentantene ble valgt ved akklamasjon.  

 

4. Nestleder (velges blant styremedlemmene):  

    Sigurd Enger, Nordre Høland            For 1 år   

 

   Nestleder ble valgt ved akklamasjon.        
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5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte         For 2 år 

    Svein Stubberud, Vestby       

    Anne Kristin Rolstad, Nes    

    Ann-Kristin Knudsen, Vestby    

    Terje Fossen-Hellesjø, Sørum 

    Petter Simonsen, Søndre Høland   

 

Utsendingene ble valgt ved akklamasjon. 

 

 Representanter ikke på valg: 

   Stina Mehus, Frogn     

   Jens-Kristian Waaler, Aurskog    

   Sigurd Enger, Nordre Høland    

   Jens Thori Kogstad, Gjerdrum    

 

Fylkesleder møter i tillegg. 

    

6. Vararepresentanter i nummerorden     For 1 år 

Valgkomiteens innstilling: 

   1.  Bjørn Baadshaug, Eidsvoll 

   2.  Lars Halvor Stokstad, Ullensaker 

   3.  Bodil Boasson, Nittedal/Hakadal 

   4.  Jon Gunnar Weng, Enebakk 

   5.  Toril Wikesland, Sørum 

 

Bjørn Baadshaug trakk seg. Stig Vormland ble foreslått av Odd – Einar Hjortnæs. 

Forslaget som ble stemt på var 

   1.  Stig Vormland, Aurskog 

   2.  Lars Halvor Stokstad, Ullensaker 

   3.  Bodil Boasson, Nittedal/Hakadal 

   4.  Jon Gunnar Weng, Enebakk 

   5.  Toril Wikesland, Sørum 

 

Vararepresentantene for årsmøteutsendingene ble valgt ved akklamasjon.  

 

 

7.Vararepresentant for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags representantskap: 

    Ann – Kristin Knudsen, Vestby. Valgt ved akklamasjon 

 

8. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges innen styret. Valgt ved akklamasjon 

 

9. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag: 

    Inntil to personer med vararepresentanter, velges innen styret. Valgt ved akklamasjon 

 

10. Aksjonsutvalg:   

     Fylkesstyret. Valgt ved akklamasjon 

 

11. Fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg: 

      Fordeles innen styret. Valgt ved akklamasjon 
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12. Årsmøteleder 2014: Svein Stubberud, Vestby. Valgt ved akklamasjon 

Valgkomiteen foreslo Petter Simonsen, Søndre Høland som vara. Einar Korvald foreslo 

Anne- Kristin Rolstad, Nes. 

      Skriftlig valg: Rolstad 7 stemmer, Simonsen 42 stemmer, 1 blank stemme 

      Vara: Petter Simonsen, Søndre Høland 

 

13. Valgkomité 2013/2013: 

2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 3 år: 

Medlemmer:                 Personlige varamedlemmer: 

Valgkrets 4: Amund Sandholt, Eidsvoll                              Halvor Sjuve, Feiring 

Valgkrets 7: Elisabeth Rasmussen, Nittedal                        Ann Sophie Aaby, Asker 

 

Ikke på valg:   

Medlemmer:    Personlige varamedlemmer:   

Valgkrets 1: Jon Gunnar Weng, Enebakk  Mina M. Johansen, Kråkstad/Ski 

Valgkrets 2: Håkon Røed, Ås                                              Thorleif Dahl, Frogn 

Valgkrets 3: Vera Holm, Nes  Tore Furuset, Ullensaker  

Valgkrets 5: Hans Flaen, Sørum  Henning Eid, Blaker 

Valgkrets 6: Pål M. Mjåland, Ø. Høland                             Stine Strand, S. Høland 

   

Valgkomitéleder: Jon Gunnar Weng, Enebakk  

 

 Leder, medlemmer og personlige varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

Sak 12. Godtgjørelse til styre og utvalg  

 

Valgkomiteens innstilling er å følge Norges Bondelags satser.  

 

Vedtak  Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag om å følge Norges Bondelag sine 

satser.  

      

 Utdeling av Akershus Bondelags ” Stå på pris” 2012 
Fylkesstyremedlem Bodil Boasson delte ut årets stå på pris. Den gikk til Svein Stubberud, 

Vestby. Svein Stubberud har spilt en meget aktiv og offensiv rolle mot media og 

politikere. Han har gitt kornbonden et ansikt utad mot storsamfunnet og synliggjort 

utfordringene kornproduksjonen står ovenfor. Han vært tydelig og klar i sin formidling av 

budskapet.  

 

Det er flere oppgaver Svein har brukt sitt engasjement på. Han har bidratt sterkt til å få 

fokus på aktuelle saker. I sin rolle som leder av kornutvalget i Norges Bondelag, har han 

ikke bare gjort et godt stykke arbeid innad, men også evnet å formidle budskapet ut til folk 

på en veldig god måte.  

 

Gjennom sitt nettverk av mediefolk bidro Svein sterkt til at TV serien ”Bondelandet” ble 

til. Denne serien ga en unik mulighet for menigmann å kunne forstå vår virkelighet her i 

landet for kornproduksjon og matsikkerhet, opp i mot andre land og deres muligheter og 

utfordringer. Svein sitt engasjement for jordvern i forbindelse med IKEA utbyggingen må 

også trekkes fram.  Her har han sammen med flere lagt ned mye innsats og tid. Prisen 

besto av et diplom, blomst, og et gravert tinnkrus. 
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 Utdeling av ”Årets lokallag” 2012  
Fylkesleder Odd – Einar Hjortnæs overrakte prisen til Nittedal og Hakadal Bondelag. 

Laget har opparbeidet seg et omfattende og inspirerende engasjement og aktiviteter både 

innad i laget og ovenfor både forbrukere og lokal politikerne. De har løftet 

bondelagsarbeidet til nye høyder på vegne av medlemmene. Av aktiviteter som bør nevnes 

er utdeling av påskeegg og informasjon til representantene på kommunestyremøtet, 

Bondepub, HMS møte påAaros gård, Aksjoner ifbm bruddet i jordbruksoppgjøret 2012, 

Åpen gård, jordvern og sentrumsutbygging og samarbeid med kommunen om ” 

kulturlandskapsperler. Laget har også fått en representant inn mot kommunen i ”inn på 

tunet” arbeidet. Prisen besto av et diplom, blomst og bondelagets jakkemerker. 
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2013 

 

Styrets arbeid 

Det er i perioden avholdt 12 styremøter. Styret behandlet 25 protokollførte saker, samt 

orienterings- og referatsaker. Enkelte av sakene er tatt opp flere ganger. 

 

En del av styremøtene har vært avholdt ute i fylket, blant annet på Bøndernes Hus i Enebakk i 

forbindelse med samling for lokallagstyrene og årsmøteutsendinger 31. mai. Årets siste 

styremøte ble avholdt på Værtshuset Bærums Verk, og tradisjonen tro var lokallagslederne i 

regionen invitert til foredrag og julemiddag i etterkant av møtet. 

 

En av de viktigste saken styret arbeidet med i år var Valg 2013. Stortingskandidatene ble 

blant annet invitert med på busstur rundt i fylket, der de besøkte gårder og fikk innblikk i hva 

vi oppnår innen jordbruket i Akershus. Andre viktige saker for styret i arbeidsåret har vært 

jordbruksforhandlingene, Regionalt Næringsprogram, og arbeidet i vannområdene. To 

nasjonale kampanjer som har vært i fokus er HMS-kampanjen og vervekampanjen. 

 

Medlemmer fra styret har vært til stede på årsmøtene i lokallaga. 

 

Akershus Bondelag har kommet med høringsutalelser til følgende saker: Planstrategi og 

planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus, Regionalt næringsprogram for Oslo og 

Akershus (RNP), Regional plan for masseforvaltning: Forslag til planprogram, Forskrift for 

regionale miljøtiltak i Akershus og Oslo, Forskrift om miljøkrav i Leiravassdraget, Forskrift 

om miljøkrav i PURA, Forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø, 

Hobølvassdraget, Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, Kommunedelplan 

Vestby nord - offentlig ettersyn av konsekvensutredninger for utvidelse av Skolt pukkverk og 

etablering av IKEA på Delijordet. I tillegg har Akershus Bondelag som vanlig kommet med 

innspill til jordbruksforhandlingene. 

 

 Landbrukshelga i Akershus 25.-26. januar 

 

Tradisjonen tro på det arrangert Landbrukshelg på 

Hurdalsjøen Hotell siste helga i januar. Landbrukshelga er 

et samarbeid mellom Akershus Bondelag, Agroutvikling 

og Romerike Landbruksrådgiving. Agroutvikling har det 

tekniske ansvaret for helga. I 2013 strømmet 150 deltakere 

til Hurdalsjøen Hotell for en helg med faglig og sosialt 

påfyll. Akershus Bondelag arrangerte tre kurs: Eierskifte, 

Unge Bønder og Landbrukspolitikk 

 

 

Stormøte 2013 

Den 5. mars var 230 engasjerte bønder og andre 

landbruksinteresserte samlet i Kråkstad Samfunnshus da 

Ski og Kråkstad Bondelag arrangerte møte om framtidas 

kornproduksjon i samarbeid med korn- og 

miljøutvalgene for Akershus og Østfold Bondelag. 

Et panel bestående av Svein Stubberud, Svein Flåtten, 

Nils Vagstad, Trygve M. S. Vedum og møteleder Lars 

Fredrik Stuve satte søkelyset på økonomien i framtidas 

kornproduksjon. 
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Påskeaksjon 

10. april samlet representanter for Norges Bondelag og Akershus Bondelag seg i hovedstaden 

for å dele ut frokost til byens befolkning. I tillegg til matpakke fikk folk med seg et lite kort 

med informasjon om norsk landbruk. 

 

Bondevennkampanjen 

Våren 2013 lanserte Norges Bondelag 

Bondevennkampanjen, for å gjøre stas på de utenfor 

landbruket som bidrar med positive holdninger eller 

arbeid. I Akershus var det mange lokallag som benyttet 

seg av denne muligheten til å gi en oppmerksomhet til 

landbrukets venner. 

 

 

 

Samling for lokallagstyrer og årsmøteutsendinger 
Torsdag 30. mai var det årsmøteutsendingsmøte på Kafe Latter og lokallagstyresamling på 

Bøndernes Hus, begge i Enebakk. Klokken 17.00 startet møtet for årsmøteutsendinger, med 

gjennomgang av sakene på årsmøtet og fordeling av innlegg. Klokken 19.00 begynte 

samlinga for lokallagstyrene, der blant annet Brita Skallerud fra Norges Bondelag orienterte 

om årets jordbruksoppgjør. Valg 2013 var også tema for møtet. 

 

Åpen Gård 
  

I 2013 var det 25-års jubileum for Åpen Gård. Eidsvoll 

Landbruksforening er de eneste som har arrangert Åpen 

Gård i samtlige år, og det ble en flott dag med strålende 

sol og publikumsrekord på årets jubileumsarrangement. 

I løpet av august 2013 var det tre Åpen Gård 

arrangementer i Akershus. Dette ble gjennomført på 

Eidsvoll, Hurdal og Gjerdrum. Akershus Bondelag 

takker både vertskap og lokallag for flott gjennomføring.

   

 

 

Politikertur til Follo og Romerike 
14. og 20. august arrangerte styret studieturer for 

fylkestingspolitikere og stortingskandidater til Follo og 

Romerike. Sentrale politikere fikk se eksempler på den 

rivende utviklingen landbruket har vært gjennom de 

siste årene og landbrukets evne til å tilpasse seg blant 

annet gjennom forskning og innovasjon. Det ble satt 

fokus på stordriftsulemper og hvordan kapitalkostnader i mange tilfeller gir dårlig lønnsomhet 

i næringa. I Follo var Tove og Johan Bjørneby på Dyster Gård vertskap. På Romerike var Per 

Gustav Melby på Kjernsmo går og Lars Kjuus vertskap. Alle bidro på en glimrende måte til å 

gi politikerne innsikt i næringas behov og utfordringer. 

 

Matvalget 

I 2013 dreide mye av arbeidet seg om Stortingsvalget. Det var klare skiller mellom partiene i 

landbrukspolitikken og Norges Bondelag satte i gang en kampanje de kalte Matvalget. I 

Hurdal Landbrukslag Feiring.  

ndelag) 
Bygdedag Hurdal 
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Akershus kjørte lokallagene ut brosjyrer og dekorerte rundballer for å minne folk på at 

Stortingsvalget var viktig for framtidig norsk matproduksjon.  

 

HMS kampanje – ”Trygghet og helse i landbruket”  

Partene i jordbruksoppgjøret valgte i 2011 å sette av en del penger til et HMS prosjekt som 

skulle gjennomføres i 2012 og 2013. Kampanjen er et samarbeid mellom flere organisasjoner, 

blant annet Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, NBU, NBK, landbrukets 

HMS tjeneste, Norsk landbrukssamvirke, Tine, Nortura, Skogeierforbundet m.fl. Prosjektet 

skal være rettet mot det daglige arbeidet på gården og være praktisk fokusert. I 2013 

gjennomførte 3 lokallag i Akershus seks HMS-arrangement: Vestby, Eidsvoll og Nes.   

 

Sikring av matjord - Jordvern    

Det er mange lokale og regionale saker på gang knyttet til nedbygging av matjord. Å følge 

opp enkelt saker i en kommune er svært krevende, og det er en utfordring å komme på 

offensiven og på forskudd.  

 

En av de større sakene har vært Delijordet i 

Vestby også kalt IKEA jordet som har fått en 

enorm nasjonal symbolverdi. Bondelaget og 

spesielt Vestby landbrukslag har jobber intenst 

og vært tett på i hele prosessen. Saken toppet seg 

da Landbruksminister Listhaug kom på befaring 

25.11. Det var mobilisert et imponerende 

oppmøte, men det viste seg at ministeren hadde 

bestemt seg. Etter noen minutter annonserte hun at LMD går inn for omdisponering av jordet, 

og hun sa bl.a. "FrP var tydelige før vi gikk i regjering på at prosjektet skulle få grønt lys hvis 

det ble regjeringsskifte" og fokuserte på at den nye regjeringen i mindre grad vil overstyre 

vedtak i kommunestyrene om utbygging. 

Akershus Bondelag blir ofte involvert i slike saker og fronter i hovedsak det prinsipielle ved å 

bygge ned matjord. Jordvern har vært og er viktig i styrearbeidet. Styret har prioritert 

satsingsområdene kunnskap, andelslandbruk og alliansebygging i kampen om matjord og som 

det skal fokuseres på og jobbes videre med 

 

Skattekurs / Temadag for regnskapsførere 

Skattekurset 2013 ble avholdt på Sundvolden Hotel 19. og 20. november 2013. 

 Deltagerne fikk informasjon om: 

 Skatte- og avgiftsopplegget for 2013 

 Aktuelle saker og ofte stilte spørsmål 

 Tap på fordringer 

 Skatteetatens time 

 Inntekt og avkastning på gårdsbruk utover ordinær jord- og skogbruksvirksomhet 

 Tomt og tomtefeste 

 Bil i næringsvirksomhet 

 Gården som arbeidsplass – bonden som arbeidsgiver – HMS 

 Psykisk helse i landbruket 

 Aktuelle dommer og uttalelser, forhåndsuttalelser mv. 

 

Det var i alt 110 kursdeltagere med og evalueringen av kurset ble bra. 

 

Temadagen ble avholdt på Radisson Blu Plaza Hotel den 29. november. Dette er et samarbeid 

med Østfold, Vestfold og Akershus og 80 kursdeltagere synes det er greit å møte 

 



Årsmelding – Akershus Bondelag – 2013 

 17 

regnskapsførere over fylkesgrensene.  Ved å arrangere temadagen felles, er det enklere å tilby 

flere kurs, noe regnskapskontorene er meget tilfreds med. Deltagerne kunne velge blant disse 

3 temaene: 

 Odel-konsesjon-jordlov (Erlend Stabell Daling) 

 Bokføringsregelverket (Torill Volden) 

 Regnskap og årsoppgjør etter regnskapsloven (Roger Sagmoen og Tore Borge) 

 

Regionmøter 

Det har blitt arrangerte regionmøter i alle regioner i løpet av januar. Tema på årets 

regionmøter var arbeidet fram mot årets jordbruksfohandlinger. Møtene ble ledet av 

regionansvarlig fra fylkesstyret.  

 

Kurs for nye tillitsvalgte 

3. desember inviterte Akershus Bondelag nye tillitsvalgte fra lokallaga på kurs i Landbrukets 

hus, for å bli kjent med organisasjonen og hvordan vi jobber. I forkant av kurset ble det holdt 

valgkomitekurs. 

 

Ledermøte – Tur til Skottland 

 

Hvordan kan vi og vil vi som matprodusenter utvikle 

og tilpasse oss nye betingelser, var noe av tanken bak 

turen som Akershus Bondelag arrangerte for sine 

tillitsvalgte på Ledersamlingen 2013. 6. november 

reiste 45 tillitsvalgte til Skottland for å se nærmere på 

det skotske landbruket og dere utfordringer.  

Reisefølget landet i Aberdeen og reiste med buss til 

Aboyne og hotel HUNTLY ARMS som har en 

historie tilbake til 1432. Neste dag bar det av tidlig 

avsted, til gård med en meget allsidig drift inkludert 

melkeproduksjon, eget meieri, strømproduksjon og iskremproduksjon som drives av familien 

Mackie. Et besøk i Skottland forplikter også 

prøvesmaking på videreforedeling av korn og 

kvalitetsutvikling av disse produktene.  

Besøk ble det også hos storfekjøttprodusent og på 

livdyrauksjon. Auksjonen lå i Thainstone og er 

Nord- Europas største bondeeide livdyrauksjon. 

Her fikk vi omvisning, delta på auksjon og oppleve 

et senter bygd for bønder og landbruksnæring. 

Senteret eies og drives av Aberdeen and Northern 

Marts som er et samvirkeforetak eid av 7500 

bønder.  

Etter å ha spist en fortreffelig lunsj fikk vi møte det 

skottske bondelaget for så dra opp i høylandet. 

 

Neste dag bar ned mot kysten og Aberdeen igjen og gjorde en stopp på HRN tractors, 

hovedkontoret til Barclayfamiliens traktorimperie. Der fikk vi en orientering av Neill Barclay 

om virksomheten og fikk se på traktorer og maskiner. Så bar det tilbake til Aberdeen for en 

siste overnatting før hjemreisen.  
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Prosjekt Aktive lokallag 

Etter årsmøterunden i lokallagene i 2011, kom styret fram til at det var ønskelig og behov for 

å sette økt fokus på hvordan fylkeslaget og kontoret kan bistå lokallagene og avlaste dem i 

deler av lokallagsarbeidet og spesielt fokus på forenkling av informasjons og skjemarbeidet. 

Derfor ble det avsatt midler i budsjettet 2012 og igjen i 2013. Lokallagene kan søke midler av 

denne potten til støtte for lokale arrangementer, og for utgifter de har i forbindelse med 

utadrettet virksomhet.  

 

Vannområdearbeidet 

 

I 2013 har Akershus Bondelag vært respresentert i styringsgrupper og/eller faggrupper for 

landbruk i følgende vannområder: PURA, Leira/Nitelva, Hurdal/Vorma, Mjøsa, Øyeren, 

Haldenvassdraget og MORSA. 

 

Alle vannområdene har nå tiltaksanalyser som vil danne grunnlag for utarbeiding av regionale 

vannforvaltningsplaner for perioden 2016 – 2021. Planene skal til offentlig høring høsten 

2014, vedtas av fylkestinget før sommeren 2015 og godkjennes av Miljøverndepartementet. 

Planene blir ikke juridisk bindende, men skal legges til grunn ved offentlig planlegging og 

saksbehandling. 

 

 

Lavenergi og klimatiltak i landbruket 

“Lavenergi og klimatiltak i landbruket” har vært en 4 - årig satsing i Akershus med fokus på 

energibruk og klimaspørsmål i landbruket. Eiere av prosjektet har vært Akershus bondelag, 

Romerike Landbruksrådgiving og Hvam videregående skole. Et forprosjekt ble gjennomført i 

2010. Dette la grunnlaget for et 3-årig program som 

ble gjennomført i perioden 2011-13. 

«Lavenergi og klimatiltak i landbruket» har vært et 

prosjekt under regionalt innovasjonsprogram 2011-

13 for Oslo og Akershus og er støttet av Akershus 

fylkeskommune, Innovasjon Norge og 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg har 

prosjektet fått støtte fra nasjonalt program for 

klimatiltak i landbruket som styres av 

Landbruksdepartementet og forvaltes av Statens 

landbruksforvaltning. 

Samarbeidspartnere i Norge har vært Energigården 

AS, Bioforsk og til dels UMB. I Sverige har 

prosjektet hatt samarbeid med Agro Väst, Odling i 

Balans og energirådgivningen i LRF 

(Lantbrukarnas riksførband) og 

Hushållningsselskapene. 

Hovedmålgruppe for prosjektet har vært 

landbruksforetak og bedrifter med 

landbrukstilknytning. Også forsknings- utdannings- 

og rådgivingsmiljøer sammen med bedrifter som 

utvikler teknologi på området har vært målgruppe 

for arbeidet. Helhetstenkning der en tenker hele verdikjeden og hele spekteret fra forskning, 

teknologiutvikling, utdanning, rådgivning, veiledning og praktisk landbruk har vært sentralt i 
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prosjektet. Det har vært et mål å bidra til å bedre flyten av kompetanse i dette spekteret og 

heve kompetansen om energieffektivisering, fornybar energi og klimaspørsmål i landbruket. 

Styringsgruppa for prosjektet har vært representanter for eierorganisasjonene. Jan Stabbetorp 

fra Romerike Landbruksrådgiving (RL) har vært leder i styringsgruppa, Einar Korvald 

representerte Akershus Bondelag i 2011, Jens Kristian Waaler i 2012 og Sigurd Enger i 2013. 

Iver Husum representerte Hvam vgs. Prosjektleder har vært Lars Martin Julseth til juli 2013. 

Prosjektet er sluttført av Romerike Landbruksrådgiving ved Åsmund Langeland. Ei 

prosjektgruppe bestående av Åsmund Langeland fra Romerike Landbruksrådgiving og Liv 

Marit Strupstad fra Hvam Agroutvikling har bistått prosjektleder i hele prosjektperioden. 

Hovedmålet for satsingen har vært å bidra til et landbruk med lav bruk av fossil energi, 

tilpasset nye klimautfordringer. Midlet har vært formidling av kunnskap og kompetanse om 

fornybar energi og klimautfordringer, og å utvikle et kompetansesenter for energi, miljø og 

klima i Hvam-miljøet. 

Prosjektet har holdt kurs og gjennomført fagdager i samarbeid med andre aktører. Det er i 

samarbeid med Romerike Landbruksrådgiving utarbeidet et konsept for energirådgiving i 

landbruket etter en svensk modell. Det er videre utviklet og gjennomført kurs i energieffektiv 

traktorkjøring.  

Prosjektet har bidratt i utvikling av fagskoletilbud i plantedyrking og driftsledelse og hatt 

ansvar for planlegging av modulen «Energi og miljø» 

Sammen med Bioforsk er det planlagt og gjennomført fagseminar om temaet klimatilpasning i 

landbruket, med tittel: «Klimasmart landbruk – hva betyr det for korn- og plantedyrking på 

Østlandet» 

Det er etablert samarbeid med flere gårder med gode eksempler på bioenergibruk som 

besøksgårder. Prosjektet har bidratt i undervisningen innenfor det nye studietilbudet naturbruk 

med energi- og miljøfag på Hvam og har vært prosjektleder for miljøfyrtårnsertifisering av 

Hvam vgs. 

 

 

Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger 

 

I 2013 gikk Ressurssenteret over fra å være et forprosjekt til å bli et prosjekt. Det er fortsatt 

Akershus bondelag, Fortidsminneforeningen og Hvam videregående skole v / Agro Utvikling 

som er Ressurssenterets gode eiere. 

 

I 2013 ble vi også utvalgt som verdiskapningsprosjekt hos Riksantikvaren.  Sammen med 

Riksantikvaren, har vi fått fortsatt økonomisk og faglig støtte fra  

 

landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og kulturminneavdelingen hos 

Akershus Fylkeskommune. Med verdiskapningspenger fra Riksantikvaren, fulgte også et 

vilkår om utvidelse geografisk. Dette dreier seg om utvidelse til deler av Østfold og Hedmark. 

Vi er glad for å ha fått anledningen til å arbeide i to spennende fylker.  

                                              

Styringsgruppa 

Leder Odd- Einar Hjortnæs – for Akershus Bondelag. 

Ola Harald Fjeldheim – Fortidsminneforeningen  

Iver Husum – for Hvam vgs/Hvam Agro Utvikling 

 

 Ansatte 

Ole Jakob Holt er ansatt som bygningsvernskonsulent på timebasis, i inntil 500 t per år. Med 

utvidelsen til Østfold og Hedmark, har også Vegard Røhme kommet med som 

bygningsvernskonsulent inn i senteret. Tove Elise Ihler er ansatt som prosjektleder.  
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Nærmere om senterets tjenester 

 Senteret kommer ut på befaringer gratis til bygningseiere, og vurderer objekt konkret 

opp mot potensielle finansieringsordninger, god istandsetting og muligheter for videre 

bruk inn i alminnelig drift/ ny bruk.  

 Senteret er sparringspartner på ideer til ny bruk og næring for de som er interessert i 

det, særlig informasjon om muligheter for tilleggsnæring i landbruket knyttet opp mot 

bygningsvernsmarkedet. Vi vil bidra til at aktører i landbruket kan få kontakt med og 

kjennskap til kravene for å levere tjenester eller produkter inn i 

bygningsvernsmarkedet.  

  

 Vi gir veiledning på råd om tilpasning av nye bygningsvolum i tun. 

 Vi gir tilgang til nettverk, kobling til nyttige samarbeidspartnere og inspirerende 

kontakter og viser fram gode eksempler. 

 Vi holder kurs/foredrag/presentasjoner innenfor relevante tema til det offentlige og til 

private (håndverkere, huseiere, mfl). 

 Vi har som målsetning at vår rådgivning skal være konkret og nyttig for hver eier av 

eldre landbruksbygning som kontakter oss. 

 Prosjektet skal arbeide for å ivareta lokale tradisjoner og varianter, både på bygninger 

og innenfor den immaterielle kulturarven.  (historier, mat, håndverk, 

bygningstradisjoner, hager osv.)     
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS 

 

Kornutvalg 

Kornutvalget har i år bestått av Jens Thori Kogstad, leder (Akershus), Bjørg Stumberg 

(Akershus), Øyvind Kjølberg (Akershus), Jon-Arne Hersleth (Østfold), Ole Kraggerud 

(Østfold), Ole Magnus Lillestrand (Østfold). Sekretær for utvalget har vært Sigurd 

Enger/Ståhle Bakstad. 

 

Utvalget har hatt to ordinære møter i 2013. Hovedtema har vært uttalelse til 

jordbruksforhandlingene og rullering av RMP 2013-2016. Utvalget har hatt besøk av Sindre 

Flø fra Felleskjøpet og Jørn Tokerud fra Eurofins for å orientere om kornmarkedet og 

avregningsanalyser, og Svein Stubberud har orientert fra kornutvalget i Norges Bondelag. 
 

Kornutvalget var medarrangør av stormøtet i Kråkstad 5. mars om framtida i norsk 

kornproduksjon. 

 

Miljøutvalget  

Miljøutvalget har i år bestått av Sigurd Enger, leder (Akershus), Kristian Prestrud (Akershus), 

Stig Vormeland (Akershus), Christian Foss (Østfold), Øyvind Brandsrud (Østfold) og Jens 

Anstensrud / Svend Arild Uvaag (Østfold). Sekretær for utvalget har vært Sigurd Enger/Ståhle 

Bakstad. 

 

Utvalget har avholdt 2 møter i 2013. Hovedtema for året har vært rullering av RMP og 

innspill til jordbruksforhandlingene. Utvalget har fokusert på miljøutfordringene i 

vannområdene, og hvordan vi kan øke matproduksjonen og samtidig ta miljøhensyn. 

 

Miljøutvalget var medarrangør av stormøtet i Kråkstad 5. mars om framtida i norsk 

kornproduksjon. 

 

 Grøntutvalget 

Medlemmer: Berit Ullestad, Østfold (leder), Roy Hasle, Østfold, Sveinung Grimstad, Østfold, 

Sigurd Enger, Akershus, Morten Tømte, Akershus, Hans Kristian Raanaas, Akershus, Hans 

Forsetlund, Østfold (vara), Karoline Fjeldstad, sekretær 

 

Utvalget har hatt et møte i arbeidsåret.  Utvalget har levert innspill til 

jordbruksforhandlingene med fokus på grøntnæringen inn til fylkesstyret i Østfold Bondelag 

og Akershus Bondelag. Innspillet blir også sendt til grøntutvalget i Norges Bondelag.  

Utvalgsmedlemmene har vært spesielt opptatt av toll, plantevernsituasjonen, rekruttering til 

næringen, lønnsomheten i næringen, utfordringer i potetproduksjon og avlingsskadeerstatning. 

4 desember var utvalget medarrangør av Nyskapingskonferansen på Støtvik Hotell. Det var 

130 påmeldte og hovedtemaet for dagen  var grønt og behovet for nye grøntprodusenter.  
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JORDBRUKSFORHANDLINGENE 

2013 

INNSPILL FRA AKERSHUS BONDELAG 

 
20 av 27 lokallag, hvorav 15 via den elektroniske utgaven, fagutvalgene grønt, korn og miljø 

og landbrukssamvirkets organisasjoner regionalt, har kommet med innspill. 

 

Ambisjonen om økt produksjon i stortingsmeldingen om norsk mat- og landbruksproduksjon 

ga ikke utslag i statens tilbud i fjor. Regjeringens manglende evne til å konkretiserer mål med 

tilhørende virkemidler er bekymringsfullt. Norsk matproduksjon er avhengig av en aktiv 

næringspolitikk og stabile rammebetingelser. 

 

Avtalepartene må i samarbeid utarbeide langsiktige planer, prioritere og sette konkrete delmål 

spesielt for økning av kornproduksjonen i Norge. Tidligere var det en årlig økning i 

produksjon per dekar. De siste årene har avlingsnivået og arealproduktivitet stagnert.  I tillegg 

er kornarealet gått ned over mange år. Reduksjonen er 55 tusen dekar fra 1995, bare i 

Akershus. På sentrale Østlandsområdet var nedgangen spesielt stor fra 2011 til 2012 med hele 

52 tusen dekar. Økning i kornproduksjonen er et langsiktig arbeid, og det er helt nødvendig å 

komme i gang NÅ, i årets jordbruksoppgjør. 

 

 

1  Prioriterte tiltak 
Kornproduksjonen i Norge er grunnsteinen for å øke norsk selvforsyning og øke mat- 

produksjon på norske ressurser. Entydige signaler fra lokallagene er sterk bekymring for å 

opprettholde og spesielt øke kornproduksjonen. Det er tvingende nødvendig å bedre 

økonomien. En ytterligere differensiering mellom produksjonene er høyst urimelig og vil 

motvirke økning i matproduksjonen. 

 

Ekspertutvalget for korn har satt fokus på hvordan vi kan drive en mer agronomisk riktig 

korndyrking, gjennom bedre produksjonsteknikk, forskning, kunnskapsformidling, 

sortsutvikling og hvordan ta i bruk ny kunnskap. Ingen av disse fokusområdene går i riktig 

retning i operativ produksjon. Grunnen er særdeles dårlig lønnsomhet også sammenlignet med 

andre produksjoner i landbruket.  Prioriterte tiltak i årets oppgjør må stimulere til: 

1. Bedre kornøkonomi 

2. Bedre satsing på grøfting  

3. Etablering av fondsmuligheter   

 

 

2 Pris 
2.1 Korn 

Kornproduksjonen har stagnert og viser nedadgående utvikling. Økonomien er nå så dårlig at 

kornproduksjonen ikke lenger opprettholdes, og Norge blir mer avhengig av å importere korn. 

Stadig flere kornbønder gir opp produksjonen og leier heller ut jorda. Risikoen blir for stor ift 

inntjeningsmulighetene. Det må settes inn tiltak for økonomiske forbedringer ellers vil 

nedgangen fortsette og forsterke seg.  

 

Dersom dagens forbruksmønster opprettholdes må kornproduksjonen øke med 300 000 dekar, 

og trenden med økt konsum av hvitt kjøtt og egg fortsetter, kreves det korn på 400 000 dekar 
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eller alternativt en avlingsøkning på 18 % frem mot 2020. Dette er ikke forenlig med en 

fortsatt negativ utvikling i kornproduksjonsøkonomien. 

Akershus Bondelag foreslår derfor en opptrapping i kornprisen på 80 øre/kg over 3 år 

hvor det meste av pristillegget må komme nå i 2013. 45 øre gis i 2013, 25 øre i 2014 og 10 

øre i 2015. Prisen på oljefrø og erter økes med 140 øre over 3 år. 80 øre gis i 2013, 40 øre i 

2014 og 20 øre i 2015.  

Proteinvekster  

Økt innenlands produksjon av protein er viktig for tilgang til norske råvarer i kraftfôr, og for en 

mer robust og bærekraftig plante- og kornproduksjon. Proteinvekster er av stor betydning i 

vekstskifte for å fremme reduksjoner av fusarium, mykotoksiner og andre soppsykdommer. 

Genmodifiserte (GMO) varer er i dag ikke tillatt i Norge, men på verdensbasis er dette mer og 

mer utbredt. Det blir vanskeligere å få tak i GMO frie råvarer til fôrproduksjon. En økning av 

norskdyrkede proteinvekster vil være med på å sikre tilgangen til GMO frie råvarer. Norge bør 

øke sin selvforsyningsgrad av proteinvekster. Prisen på oljefrø, erter bør økes med 140 øre/kg. 

 

2.2 Kjøtt 

Storfekjøtt 

Det er en underdekning på ca 20 % i markedet. Med nedgang i antall melkekuer, tilgang på 

færre kalver og antall ammekuer, vil gapet øke. Hovedårsaken til stigende underdekning er alt 

for dårlig økonomi. Flere faktorer påvirker lønnsomheten. Når kostnadene øker, må dette 

hentes ut igjen. Det kan skje ved økt pris i markedet eller via budsjettmidler. Det burde være 

mulig å ta mer ut i pris i et stigende men underdekket marked. Budsjettmidlene som er sterkt 

struktur og distriktsorientert, hemmer produksjonsmulighetene i vår region. 

 

Svinekjøtt 

Det er overproduksjon av svinekjøtt. Fratrekk via omsetningsavgiften bidrar til at målpris ikke 

kan oppnås. Dette har vært situasjonen i flere år. Det må iverksettes bedre ordninger for å 

tilpasse produksjonen til markedets behov. Uten dette er det vanskelig å anbefale noen 

ytterligere økning i prisene. Kostnadsutviklingen må under kontroll samtidig som en sikrer en 

tilstrekkelig økonomi og framtidstro også i denne næringen.  

 

2.3 Melk 

For å sikre dekning for økte kostnader i melkeproduksjonen, må en kunne ta dette ut i 

markedet. Det er derfor så viktig at rammebetingelsene og handlingsrommet i tollvernet er på 

plass og at myndighetene er blitt mer bevisst på at handlingsrommet er til for å brukes. Uten 

dette vil bedring av økonomien i melkeproduksjonen i økende grad måtte tas over budsjettet.  

 

2.4 Potet og grønnsaker 

Akershus Bondelag støtter fellesutvalget på grønt for Østfold og Akershus, sine innspill om å 

øke målprisene for potet med 25 øre og for grønnsaker med 7 %. 

 

 

3  Budsjettmidler  
3.1 Arealtilskudd til grovfôr 

Økonomien i grovfôrproduksjonen må bedres for å sikre fremtidig produksjon basert på 

norske ressurser. En stadig større del av fôrrasjonen til drøvtyggere og spesielt melkekyr 

baseres på kraftfôr. Grovfôrproduksjonen oppleves å være for dyr og arbeidskrevende enn å 

kjøpe kraftfôr. 

  

Det er ikke logisk ut ifra dagens driftformer at grensen for avkorting av arealtilskuddet for 

grovfôr er 250 dekar. For å kunne nyttegjøre seg av inntektsmulighetene som det legges opp 

til i jordbruksavtalen, kreves det produktivitetsøkning. Da kan og må innsatsfaktorene på 
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fôrsiden øke. Dagens system virker dessuten konkurransedreiende i forhold til leiejord og 

korndyrking i flere områder. Begrensningen er drivende mot mer bruk av kraftfôr framfor å 

dyrke mer grovfôr. Vi foreslår å heve intervallgrensene for arealtilskuddet til grovfôr til 

0-400 dekar og over 400 dekar. 

 

3.2 Produksjons - og distriktstilskudd ammeku  

Underskuddet i norsk storfekjøttproduksjon gir økt import. Å bedre økonomien ved økte 

priser i markedet er en del av løsningen. Budsjettmidlene knyttet til denne produksjonen er 

sterkt struktur- og distriktsorientert. Innretningen fremmer ikke produksjonsmulighetene i vår 

region. 

 

De siste 10 årene er det blitt færre brukere og større besetninger. Høsten 2012, etter 31.07 

tellingen, er det avviklet 5 besetninger og 100 mordyr solgt ut av fylket. I flg. SLF er ca 5 % 

av alle ammekuene i Norge, i Akershus. 

    Antall bruk med ammekuer  Antall kuer 

31.07.2012    157    2.928 

31.07.2009        3.030 

31.07.2002    226    2.562.  

 

Akershus Bondelag foreslår å utvide intervallene for produksjonstilskudd ammeku; 1-30, 

31-50 og 51-100 og distriktstilskudd utvides til å gjelde hele Akershus.  

 

3.3 Prisnedskrivingstilskudd  

Prisnedskrivingstilskuddet er et viktig virkemiddel for å balansere prisen på korn/kraftfôr. De 

siste årene har man hatt en større økning i kraftfôrpris enn i kornpris. Grunnene til det er flere 

da elementer i kraftfôrprisen ikke bare avhenger av kornprisen.  

 

Prinsippet for at kostnadsøkninger må tas ut i markedet er det mest bærekraftige over tid. I et 

økende marked for sluttproduktet, bør det være mulig å ta ut kostnadsøkninger. Markedet for 

lyst kjøtt er sterkt økende og det gir muligheter for økt prisuttak, og et fungerende tollvern på 

gris og kylling gjør et større prisuttak mulig. Samtidig er det en stor utfordring at grovfôr er 

for lite lønnsomhet i forhold til kraftfôr til drøvtyggerne og melkekyr spesielt. 

 

Akershus Bondelag foreslår derfor at markedet kan og bør differensiere prisen på kraftfôr til 

drøvtyggere og gris/fjærkre mer enn i dag og foreslår en større prisnedskriving på korn 

som brukes til svin og fjærkre i forhold til drøvtyggere. Det er vesentlig at tiltakene blir så 

målrettet som mulig for at de enkelte produksjoner ikke får for stor kostnadsøkning. 

 

3.4 Matmeltilskudd 

Bakerindustrien ønsker norsk korn. Matmel tilskuddet skal kompensere for økning i 

kornprisen. Det er viktig at norsk mel ikke blir for dyrt. Import av halvfabrikata bakevarer er i 

økning, noe som ikke er ønskelig sett i lys av bruk av norsk korn og arbeidsplasser i Norge. 

Akershus Bondelag mener at matmeltilskuddet bare skal gis til norske kornprodusenter, 

og ikke til utenlandske slik det gjøres i dag. Dette vil være med på å styrke norske 

kornprodusenters økonomi. 

 

 

3.5 Produksjonstilskudd til bier 

Produksjonstilskudd i birøkt gir en minstegaranti for drift. Skal vi ha næringsrettet birøkt i 

Oslo og Akershus, må økonomien styrkes og satsen økes.  Videre må de som søker om 

produksjonstilskudd ellers i landbruket, kunne søke om produksjonstilskudd for birøkt fra 

første kube. Det er viktig med likt regelverk for birøkt og andre.  
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3.6 Innretning av virkemidlene i forhold til struktur/utflating – distriktsgruppen 

Knapt halvparten av innspillene fra lokallagene er av den oppfatning at dagens differensiering 

er grei men at tilskuddene er for lave. Skal Akershus landbruket ha et varierende landbruk 

som resten av landet, er det behov for tiltak. Akershus Bondelag kommer tilbake til de 

foreslåtte tiltakene iht egen frist. 

 

 

4  Velferdsordninger 
Et flertall av våre lokallag prioriterer velferdsordningene for sykdom og svangerskap. 

Landbruksvikarordningen er en god ordning, men det er en fare for at ordningen forvitrer. 

Tilskudd pr. årsverk landbruksvikar har stått i ro siden 2009. Egenbetaling har økt i takt med 

dagsats under sykdom. Dette medfører en dårligere og dårligere ordning som blir dyrere for 

brukerne. For å ta igjen tidligere tap i kostnadsutviklingen må tilskudd pr. dag under 

sykdom økes til minimum kr. 1.700,-. Satsen må etter dette for hvert år følge 

kostnadsutviklingen. 

 

Krav til næringsinntekt for nyetablerte for å få tilskudd under sykdom, er urimelig. Dette er et 

viktig moment med tanke på rekruttering av unge til næringen. Videre er det urimelig med 

kravet om avkorting mot andre lønnsinntekter. Dette slår svært uheldig for de som har måtte 

ta annet arbeid utenom gården og som har husdyrproduksjon. Er de syke, så er det 

merkostnader til vikar i fjøset. For å få likebehandling, må samordningen av tilskudd med 

lønnsinntekt utenfor gården fjernes. 

 

Overskudd i ordningen blir i dag trukket inn, mens underskudd må dekkes av 

Landbrukstjenester. Det må være mulig å se overskudd/underskudd over flere år, 

minimum 3, helst 5 år. 

 

 

5  Erstatningsordninger 
Ordningen for avlingsskader må bli enklere. Det har vært en gjennomgang, men resultatet er 

ikke godt nok tilpasset dagens struktur. For eksempel tas det ikke hensyn til den betydelige 

strukturendringen som har vært, ei heller dagens kvalitetsbetaling er tillagt vekt i forhold til 

utmåling av erstatning. Ordningen står ikke i forhold til de verdiene som står på spill. 

 

Avtalepartene må se på muligheter for om ordningen kan suppleres med en 

fondsmulighet med skattefordel slik at den enkelte bedre kan utjevne inntekter over år 

og med minske risikoen for økonomiske katastrofeår 

 

En må ta høyde for at mange produsenter i en etablerings / investeringsfase har liten evne til å 

avsette i fond og vil bli svært sårbare uten en ordning som tar ned risikoen. Beiteskader må 

inn under ordningen. Produsenter som har gjort nødvendige og pålagte tiltak for å stenge 

skadegjørere ute, må få erstatning ifbm slike skader. Kvalitetstap gjelder også i potet og 

grønnsaker og ikke bare i frukt og bær. Det må bli slik at verdien av det avlingstapet som kan 

dokumenters, skal erstattes over en viss egenandel. Utbetaling av erstatning må ta 

utgangpunkt i den konkrete produksjonen og minke risikoen for de faktiske kostnader 

produsenten har. En mulighet er å utvikle en sammensatt ordning hvor staten, forsikring og 

fondsavsetninger bidrar til å minske risikoen og tapet.  

 

6  Korn- og kraftfôr (- ekspertutvalget korn) 
Økonomien i korndyrking 
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Økonomien i korndyrking har sakket akterut de senere årene både i forhold til andre 

produksjoner i landbruket og i forhold til andre yrkesgrupper i Norge. Rapporten fra 

ekspertgruppen korn, mat- og landbruksdepartementet, viser utviklingen i kornøkonomien i 

forhold til melkeproduksjonen. Vi ser særlig en negativ utvikling fra 2006 og utover: 

 

 
 

Figur 1  Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk i korn og melkeproduksjon.  

Kilde: Referansebrukene – Ekspergruppen for økt kornproduksjon 

 

Kornproduksjon har knapt hatt nominell inntektsvekst siden 2000, mens andre 

jordbruksgrupper og særlig andre samfunnsgrupper, har hatt en betydelig inntektsvekst 

(ref. ekspertgruppa) 

 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 

Kornpris 170 110 100 95 112 

korninntekter pr daa inkl 

arealtilskudd 

109 93 100 103 118 

Gjødsel 120 116 100 118 184 

Energi og smøremidler 47 85 100 131 175 

Andre kostnader i planteproduksjon 86 98 100 112 128 

Skurtreskere  104 100 116 136 

Jordleie, kornjord   100 105 112 

 

Figur 2  Utviklingen av prisindeksen for inntektene i kornproduksjonen og for ulike 

innsatsfaktorer. Korninntektene er inkl arealtilskuddet i sone 1, RMP-tilskudd og verdien av 

en byggavling på 365 kg. Kilde: Ekspertgruppa for korn  

 

 

Forskning og utvikling (FoU) 

Forskning må komme bonden til gode raskere og mer systematisk enn i dag for å sikre 

næringas inntektsmuligheter.  Økt produktivitet er en forutsetning for å ta del i de 

inntektsmuligheter som jordbruksavtalen legger opp til. Operasjonalisering av FoU arbeidet til 

praktisk agronomi, er derfor en viktig forutsetning for å kunne ta del i inntektsmulighetene. 

 

Nye sorter 
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Behovet for å utvikle nye kornsorter og forbedre disse slik at de blir tilpasset et endret klima 

og sykdomsbilde, er meget stort og allerede sent ute. Som flere av våre medlemmer sier ”vi 

kan ikke se at sortene som skal imøtekomme de nye klimatiske utfordringene som allerede er 

kommet, er tilgjengelige.” Utvikling av nye sorter er en tidkrevende prosess som tar flere år. 

Det må stilles krav om mer intensivering og et mer samlet og målrettet fokus i 

forskningsprosjektene med tanke på operasjonalisering til praktisk matproduksjon.   

 

Dyrkingsteknikk 

Klimaendringene krever endret dyrkingsteknikk. De økende utfordringene med mykotoksiner 

og andre kvalitetskrav på korn de siste årene, vanskeliggjør produksjonsmulighetene. 

Forskningen så langt er ikke operasjonalisert i næringen.  Krav om redusert jordbearbeiding 

og problemer med jordstruktur når klimaet endrer seg, viser tilsvarende mangelfull 

forskningskonklusjoner og anbefalinger i praktisk landbruk. I tillegg har kornprodusentene 

miljøkrav som gjør jordbearbeiding om høsten vanskelig.  

 

Kompetanseoppbygging hos bønder er en forutsetning skal næringen klare å møte disse 

utfordringene. Satsing på å få forskningsresultater oversatt til praktiske tiltak må 

trappes opp og type Fagskoler, etterutdanningsmuligheter og veiledning via f. eks Norsk 

Landbruksrådgivning er viktig. Lokal tilpasset forsøks og testing av egnede sorter må gis 

økte ressurser. 

 

Beredskapslager 

Verdens matbehov er økende. Det er viktig at også Norge har en buffer av korn i 

beredskap, både til mat og fôr og såkorn. Erfaringer fra 2012 viser at noe av det 

utenlandske såkornet som måtte importeres pga for lite norsk tilgang, ikke var tilpasset 

norsk klima. Ekspertgruppen for økt norsk kornproduksjon har skrevet om dette og vi 

slutter oss til gruppas konklusjoner. Oppbygging av et beredskapslager for korn er et 

samfunnsansvar og må dekkes i sin helhet av Staten utenom jordbruksoppgjøret. 

 

Grøfting 

I teknisk jordbruksavtale i fjor ble det bevilget 100 mill kr til grøftetilskudd. Ordningen er 

ennå ikke trådt i kraft. Det er beklagelig, spesielt når dette var statens eget tilbud og forslag. 

Mange bønder har ventet på ordningen og planlagt å grøfte i år. Selv ikke når ekspertutvalget 

legger fram sin rapport og hovedfokuset fra gruppen og fra ministeren er god agronomi, er 

ikke ordningen på plass. 

 

Behovet for grøfting er stort. I god agronomi er grøfting et viktig virkemiddel for å øke 

avlingene.  Krav knyttet til RMP og redusert jordbearbeiding om høsten understreker 

viktigheten og behovet for grøfting. Hydrotekniske anlegg og grøftesystemet som virker er 

helt sentrale for å kunne i møte komme RMP. 

  

Små marginer og presset økonomi i jordbruket gir liten satsing på langsiktige investeringer 

som grøfting. Det er ikke kornøkonomi til å investere selv i effektive tiltak fordi 

inntjeningstiden er for lang. I vårt område koster grøfting ca kr 4.000,- pr daa.  Det regnes en 

avskrivningstid på 30 år. Trekker vi fra kr 1.000,- i tilskudd, så vil vi trenge ca 100 kg i årlig 

meravling på korn for å dekke kostnaden. Et 30 års perspektiv med stor usikkerhet mht klima, 

miljøkrav, leiejord osv gjør det vanskelig å regne grøfting som en god investering. Mye tyder 

på at tilskuddet må være mer enn kr 1.000,- pr daa for å få nødvendig fart på grøftingen.  Det 

gjenstår å se om det vedtatte tilskuddet vil få den ønskede effekten.  
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7  Kjøtt og egg 
7.1 Storfekjøtt 

Storfekjøttproduksjonen har et særs lavt inntektsnivå selv sammenlignet innen 

landbruksfamilien og avstanden til gjennomsnittet i landbruket øker. Konsekvensene er at 

underskuddet i norsk produksjon øker og importen øker. Å bedre økonomien ved økte priser i 

markedet er en viktig del av løsningen. Å ta ut merpriser i markedet er utfordrende med den 

stigende og etter hvert godt etablerte importen og de mektige dagligvarekjedene.  

 

Økonomien i produksjonen må styrkes. Det må tilrettelegges for å kunne satse på heltid med 

ammekuer - fødende dyr har krav på tilsyn. De fleste produsentene må i dag arbeide utenom 

gården for å kunne brødfø seg. Det bør legges mer til rette for heltidssatsing på 

ammekuproduksjon. Erfaringer tilsier at produksjonen må være omkring 70 ammekuer.  

 

Akershus Bondelag vil understreke behovet for virkemidler som kan bidra til å sikre 

økonomien i produksjon av storfekjøtt også i våre områder. Distriktstilskuddet på storfekjøtt 

må innføres for hele Akershus, slik det fungerer i dag hemmer det produksjonen. Skal det bli 

en økning i produksjonen i Norge, forutsetter det bedre priser og bedre lønnsomhet.  

 

Kvalitetstillegg 

For ammekuproduksjonen er ekspertgruppens forslag til kvalitetstillegg oppnåelig og kan 

motivere til å fôre opp flere dyr til ønsket kvalitet. Men over halvparten av kjøttvolumet 

kommer fra NRF og kombinasjonsbrukene melk/kjøtt. Disse vil vanskelig kunne oppnå det 

foreslåtte kvalitetstillegget. Derfor må det også brukes virkemidler for å motivere til økt 

produksjon hos disse brukerne. Det må gjøres mer attraktivt å ta vare på kalv og utnytte 

produksjonsmulighetene for kjøttproduksjon også i melkeproduksjonen. I vår region er det en 

betydelig nedgang i melkeproduksjonen, noe som også er dokumentert i distriktsgruppens 

arbeid for å kartlegge bekymringsområder. Romerike peker seg ut som et bekymringsområde.  

 

Det må utarbeides en opptrappingsplan som inkluderer muligheter for lønnsom drift og 

bedring i økonomien og omfatter økt storfekjøttproduksjon i hele landet.   

 

 

8  Grønnsaker, frukt og potet 
Importvern  

Det er behov for økt tollbeskyttelse også i grøntnæringen. Næringen opplever at enhver 

reduksjon av toll vil svekke den norske produksjonen av potet, frukt og grønt i Norge.  

Myndighetene må oppfordres og oppmuntres til også bruke handlingsrommet for disse varene 

og velge det tollvernet som er mest gunstig slik handelsavtalen tilsier. Det er nødvendig å ta 

en gjennomgang av ulike vekster og av vurderingskriteriet når er det ”tomt” på lager og en 

skal senke tollen. Det må klargjøres hvordan en definerer når det er ”tomt”.  

 

Grønnsaks - og potetlager 

Sesongen for norske lagringsgrønnsaker er mulig å forlenge med gode lagre. Moderne CA - 

lagre er kostbare, og en form for investeringsstøtte vil medvirke til at flere produsenter kan se 

seg råd til å investere i slike lagre. Akershus Støtter forslaget om at det innføres et løpende 

tilskudd til grønnsaks- og potetpakkerier til produsenteide felleslagre. 

 

Uholdbar plantevernsituasjon  
Utviklingen mot ingen eller svært begrenset bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere i 

næringen samt økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler, medfører at norsk 

produksjon taper i konkurranse med import.  
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Det er viktig å se Norden i sammenheng når det gjelder forskningsresultater og oppfølging av 

disse. Det er samme klimasone og forskningsresultater må også kunne anvendes over 

landegrensene. Arbeidet med å fremskaffe alternative bekjempingsmetode (integrert 

plantevern) må prioriteres ytterligere. Innen grønnsaker er utfordringene størst med ugras. Økt 

forskningsmidler til plantevern må bli prioritert høyt under årets jordbruksforhandlinger. 

Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringen for å sikre at nye 

plantevernmidler kommer raskere ut til bonden. Det avsettes minimum 3 millioner kr til 

forskning/utprøving av plantevern.  

 

 

9  Melk  
Driftstilskuddet 
Som tiltak for å bedre økonomien i melkeproduksjonen, bør også driftstilskuddet løftes. 

Satsene bør økes med kr 10 000. 
 

Melkekvoter   

Det er åpnet for at nyetablering kan skje ved kjøp av kvote i det private markedet, men det 

koster betydelig mer som gir større kostnad enn ved kjøp i det statlige markedet. Det vil si at 

få klarer å komme i gang på den måten. Derfor er det et viktig motivasjons - og 

rekrutteringstiltak å sette av kvoter for nyetableringer. Hovedtyngden av lokallagene sier også 

at dette er viktig. Det bør avsettes volum minst på nivå med i fjor av den statlige kvoten 

uansett kvoteoverskudd eller ikke ifbm kjøp og salg også i vår region. Nyetableringskvoter 

kan styrke det lokale fagmiljøet. Styrking av fagmiljø er med på å demme opp for nedgang i 

dårligere økonomiske tider. 
 

Ordningen med forskjellige kvotetak for samdrifter og enkeltpersonforetak er utsatt for et 

press da økonomien i melkeproduksjonen er generelt dårlig. Spesielt i samdrifter hvor det er 

investert i nytt og større driftsapparat, er presset stort. Kvoteleie bør gjelde på like vilkår i 

samdrifter og på enkelt bruk.   
 

Det må gjøres et arbeid for å redusere kostnadene knyttet til å utvide produksjonsrettighetene 

innenfor melkesektoren. I dag bindes det opp for mye kapital i kjøp av rettigheter. Dette bør 

være del av en helhetlig vurdering i forbindelse med revidering av melkeforskriften der et 

partssammensatt utvalg bør gjøre et grundig forarbeid. Skattemessige forhold i forbindelse 

med kjøp og salg må tas med i utredningene. 

 

10  Næringsutvikling og kapitalbehov 
Med økende fokus på klima, miljø og dyrevelferd stilles det nye og skjerpede krav. Det er et 

betydelig investeringsetterslep og økende forskriftskrav til produksjonsmidlene på norske 

gårdsbruk. I tillegg kommer regjeringens visjoner om å øke matproduksjonen. Dårlig 

inntektsutvikling i jordbruket over lengre tid har ført til manglende investeringer i nytt 

driftsapparat. Et oppgradert driftsapparat er viktig for fremtidig satsing på 

landbruksproduksjon og for rekrutteringen.  

 

Svin 

Svineproduksjonen befinner seg i stadig større besetninger i Akershus. I løpet av 5 år har 

besetningsstørrelsen økt med 22 %, til 36,8 avlspurker i snitt pr besetning men ligger fortsatt 

under landssnittet på 41,7. Slaktegrisbesetningene har i snitt økt nærmere 15,6 %  slaktegris. 

Totalt dreier seg om en verdi ut fra svinegårdene i Akershus på ca 150 millioner kroner i året. 
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For å sikre disse interessene ift krav om produktivitetsvekst og økte offentlige krav, må 

rammevilkårene for bedre kapitaltilgang bedres. Tilgang på midler fra Innovasjon Norge ved 

utvidelse og etablering av produksjon er bortimot marginalt ift behov og interesse fra 

næringen. 

 

Melk 

Mange har et stort fornyingsbehov både på bygninger og i - mek i melkeproduksjonen. Det 

må gjøres et kartleggingsarbeid nå for å gi et bedre bilde av behovet i inngangen til arbeidet 

med en regional næringsstrategi i 2013.  

 

Korn 

Det er et skrikende behov for å fornye og utvide tørkekapasiteten på mange bruk, mange 

driver i dag i et omfang som langt overgår de gamle anleggenes kapasitet. Rammefordelingen 

via Innovasjon Norge til Akershus er for liten, det gjør at det har vært en svært stram 

prioritering der disse anleggene ikke har nådd opp på mange år. Risikoreduksjon i forhold til 

et stadig mer utfordrende klima og vanskelige innhøstingsforhold gjør dette nå tvingende 

nødvendig å prioritere dette. 

 

Ca 40 % av kornjorda er leiejord. Med det går en del av bondens potensielle inntekt ut av 

landbruket. Avtalepartene bør se på ordninger der noe av leieinntektene blir ført tilbake til 

eiendommen. Dette kunne ses på i samme ordningen som fond, dvs. at noe av jordleie - 

inntektene blir bundet til å bruke på eiendomsvedlikehold. For å fremme grøfting er det en 

mulighet å kombinere grøftetilskudd med fond.  

 

Grønt 

Grøntnæringen har behov for en fondsordning som kan sikre risiko knyttet til alt fra 

klimatilpasset miljøtiltak (grøfting) til planting/etablering/reetablere av nytt sortsmateriale 

(planting av epletrær).  

 

10.1 Investeringspakke  

Investeringsplaner for matproduksjon gjelder flere 10-års perspektiv og forutsetter 

langsiktighet i finansieringsbetingelsene. En offentlig investeringspakke vil gjøre det mer 

forutsigbart og mer økonomisk motiverende å investere. Pakken bør bestå i økte BU - 

midler, større satsing på rentestøttemuligheter, et eget investeringsfond og økte 

avskrivningssatser for driftsbygninger.  
 

Fondsavsetning 

Enkeltpersonforetak har ikke samme mulighet som aksjeselskap til å bygge opp egenkapital 

til fremtidige investeringer. Denne ulempen for enkeltpersonforetak bør endres. Dette kan 

gjøres ved at man innfører mulighet for å avsette til fond med skattefordel slik som i 

skogfondordningen.  

 

Klima- og miljøfond.  

Investeringsbehovet for klima- og miljøtiltak i landbruket vil de neste årene være betydelig. 

Fondet kan legges opp etter skogfondmodellen; den delen av inntekten som avsettes til klima- 

og miljøfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Den skattefrie andelen av utbetalt klima- og 

miljøfond bør være 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med fondet gir skattefordel (med 

unntak av merverdiavgift).  

 

Investeringsfond 

Et investeringsfond som er et virkemiddel for å sikre driftsapparat for matproduksjonen i 

Norge. Fondet finansieres fra statsbudsjettet via et tildelingsbrev, med føringer for 



Årsmelding – Akershus Bondelag – 2013 

 31 

satsingsområder og er uavhengig av årlige forhandlinger i jordbruksoppgjøret. Et konkret 

forslag til finansieringskilde er at oljefondet investerer i dette fondet. Det vil gi god og 

langsiktig avkastning, og det vil komme hele Norge til gode i form av matvaretrygghet og 

sikkerhet. Midlene tildeles etter søknader om prosjekter og dekker en prosentandel av 

investeringskostnaden. Fondet forvaltes av Innovasjon Norge.  

  

10.2  Andre poster under LUF 

Lokalmatprogrammet er nå overført til regional forvaltning. Fordelingen til fylkene har 

samme fordelingsnøkkel som BU - midler. BU midlene har en sterk distriktsprofil og tar ikke 

hensyn til landbrukets utfordringer i sentrale strøk.  

 

Behovet for næringsutvikling og fokus på lokalmat er minst like stort her hvor 

landbruksnæringen nærmest drukner i skyggen av store andre aktører og selvfølgelig gjør det  

mye lettere for dagens bønder å satse på andre jobber utenfor landbruket. Mange gårdsbruk i 

Akershus har i dag et svakt næringsgrunnlag. Det å skape bærekraftige arbeidsplasser 

tilknyttet eksisterende eiendommer er vanskelig. For mange er det en stor utfordring å klare 

slike etableringer. Ofte er minimumsfaktoren arbeidskraft i våre områder.  

 

Skal vi ha et varierende landbruk og bruksstruktur over hele landet også i Akershus, må 

myndighetene bidra med å legge bedre til rette. Dette gjelder både tradisjonelt husdyrhold og 

ny stedbunden næring, spesielt der dette omfatter dyrehold. Det er viktig å støtte opp om 

initiativ og kreativitet. Derfor bør fordeling av LUF midler som BU - støtte og 

lokalmatprogrammet få en bedre fordeling i forhold til der potensialet er størst for bærekraftig 

satsinger. Dette er viktig for å skape bærekraftig næringsvirksomhet og arbeidsplasser på 

bygdene i Akershus. 

 

 

11  Miljøvirkemidler  
Med ensidig kornproduksjon som hovedproduksjon er miljøutfordringene store. Vann og 

vassdrag som renner gjennom fylket har vannkvalitetsproblemer. Det er ambisiøse 

målsettinger som skal nås men veien fram til effektive og målrettete tiltak er lang og 

erfaringene er kostbare underveis. 

 

 

Regionalt Miljøprogram (RMP)  

Hovedvirkemidlet i RMP går på å ikke pløye om høsten. Tilskuddene for dette skal 

kompensere for ulempene, men erfaringene viser at tilskuddene ikke oppveier ulempene i 

form av seinere såtid, mer soppsjukdom og seinere innhøsting. RMP- potten må økes da 

tilskuddene pr enhet minsker jo flere som deltar. De som er miljøbevisste taper penger, 

desto flere som deltar.  

 

SMIL 

Grøfting er helt avgjørende for miljøforbedringer. Akershus Bondelag støtter miljøutvalget 

om at det må settes av ytterligere midler til grøfting. Satsene må være høyere enn kr 1000,- pr 

daa, se annet avsnitt om grøfting. Den foreslåtte ordningen er tenkt går under SMIL – potten. 

Den potten bør økes, for også tiltak til utbedring av hydrotekniske anlegg, gjødsellager, 

fangdammer og stell av kulturlandskap ligger her. Det er også viktige tiltak i miljøarbeidet. 

Investeringer i økt gjødsellagerkapasitet bør løftes over til tradisjonelle BU - midler. 

 

Målrettede tiltak  

Det er knyttet stor usikkerhet til om de tiltak som foreslås i dag gir nødvendig gevinst. Ifbm 

med godkjenning av RMP for 2013-2016 har nasjonal miljøplan lagt føringer for at  
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miljøtiltakene skal være mer målrettet og at midler på tiltak som ikke har gevinst ikke kan 

pålegges. Det er derfor helt avgjørende at det øremerkes midler til forskning på målretting av 

tiltak. Det må stilles krav om mer intensivering og et mer samlet målrettet fokus i til 

forskningsprosjektene med tanke på operasjonalisering til praktisk matproduksjon.   

 

Digitale kart 

Det er mange instanser og interesser involvert i innsatsen for bedre vannkvalitet. Innsatsen er 

regionalisert, og ulike instanser og fagmiljøer har vidt forskjellig kultur, tradisjon og 

innfallsvinkel til hvordan miljøinnsatsen bør innrettes, organiseres og administreres. Det er 

fare for at det bygges opp systemer som vil påføre gårdbrukeren ytterligere planleggings - og 

dokumentasjonskrav. 

  

Landbrukets miljøbidrag må bli mest mulig målrettet, resultateffektivt og kostnadseffektivt. 

Det bør være et mål at samfunnet og den enkelte bruker får mest mulig miljø ut av hver 

innsatte krone og time. Digitale kart er en nøkkel. Kart som viser i hvilke områder 

miljøinnsatsen vil gi størst effekt, dokumenterer miljøverdier, viser anbefalte tiltak på 

skiftenivå, danner grunnlag for søknad om tilskudd og gir rasjonell saksebehandling og 

kontroll. 

  

Mykotoksiner 

Et eksempel på forskning som ikke har gitt tilstrekkelig effekt på praktisk matproduksjon er 

utfordringene kornbransjen har med Mykotoksiner. Forskningen som er gjort har gitt lite 

praktisk nytte. Trekket kornbonden får ved innhold av mykotoksiner er i dag for tilfeldig og 

det rammer for hardt. Det må stilles større krav om mer intensivering og et mer samlet 

målrettet fokus i til forskningsprosjektene med tanke på operasjonalisering til praktisk 

matproduksjon innenfor områdene sortsprøvinger, plantevern, vekstskifte, jordarbeiding og 

klimatiske forhold som kan påvirke. Det må også være like krav på import og norskprodusert 

når det gjelder krav til kvalitet.  

 

Bioenergi 

Bioenergi er et satsingsområde. Midlene via Innovasjon Norge til dette må økes, og arbeidet 

intensiveres ytterligere. Det må settes inn mer ressurser på forskning innen biogass for å sikre 

en mest mulig energi- og kostnadseffektiv foredling av innsatsmidlene. Rammevilkårene må 

utformes slik at innsatsmidlene i størst mulig grad brukes lokalt for å redusere utslipp 

av transport så mye som mulig. Tilskudd til kanthogst og GROT bør videreføres og 

økes. Når det gjelder tilskudd til kanthogst så må tilskuddet dekke utgiftene. 

 

Husdyrgjødsel 

Det er generelt lite husdyrgjødsel i Akershus samtidig som vi har stort ledig spredeareal. 

Likevel har vi lokale utfordringer ved å bruke husdyrgjødsla på en agronomisk og 

miljømessig optimal måte. Husdyrgjødsla bør kun spres i vekstsesong, hvilket innebærer at 

mange bruk har for liten lagerkapasitet. Det vil trolig stilles strengere krav til bruk av 

husdyrgjødsel fremover. Midler til utvidet lagerkapasitet må prioriteres i våre fylker. 
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12 Økologisk landbruk 
Hvis Regjering og Storting mener alvor med sitt mål om 15 % økologisk produksjon, må de 

også sørge for å gå foran når det gjelder innkjøp i egen virksomhet. Myndighetene bør  

begynne med alle kantiner og restauranter i regjeringskvartalet, på Stortinget og  

helseforetakene med en viss andel økologisk servering.  

 

Det er helt nødvendig for å få opp en varestrøm som er økonomisk bærekraftig, og det må 

skapes en bedre balanse i markedet før det stimuleres til ytterligere omlegging innen melk og 

kjøtt. Slik virkemidlene er innrettet for å nå produksjonsmålet, når ikke produktene fram på 

grunn av for lite volum. Dagens ordninger gjør at det ikke er produksjonen som begrenser 

valgmuligheten for forbrukerne, men kjedenes manglende satsing. De skylder på dårlig salg 

når de velger å holde varer utenfor sine hyller.  

 

Økologisk korn 

Et konkret forslag som vil gi mindre import av råvarer til økologisk kraftfôr vil være å lage en 

venteordning for de som ikke leverer sine varer inn i den økologiske varestrømmen. Da kan 

det tillates at en bruker konvensjonelt kraftfôr inntil behovet for økt volum i markedet melder 

seg. Økonomien hos produsentene må opprettholdes selv om de ikke lenger leverer økologisk 

melk og kjøtt. Budsjettmidler til en venteordning vil minske den økonomiske risikoen og være 

en gulrot for staten - om de skaper bedre varestrøm gjennom bevisst innkjøpspolitikk så 

minker behovet for disse budsjettmidlene.  

  

Merpris 

Økologisk produksjon er svært arbeids - og presisjonskrevende, gir større grad av risiko og 

med det mer kostnadskrevende. Det er utfordrende å diskutere behovet for merpris for 

økologisk produksjon internt i landbruket og i samvirkebedriftene på lokalplanet. Det bør ikke 

være slik at ulike driftsmåter blir satt opp mot hverandre som i dag. Med en venteordning som 

foreslått vil disse diskusjonene opphøre. 

 

 

13  Skatt/avgift/avskrivninger/fond 
Arbeidsgiveravgift 

Flere lokallag trekker fram at en nedsettelse av arbeidsgiveravgiften vil kunne være en meget 

effektiv måte å få opp inntekten på. Nedsatt arbeidsgiveravgift vil gå rett på bunnlinjen til 

bonden. Konkurransestyrken inn i forhold til utlandet som har billigere arbeidskraft, vil 

bedres. Dette vil bety mye for arbeidskrevende produksjoner som grøntnæringen.    

 

 

14  Annet 
Importen øker kraftig for halvfabrikata bakevarer. Mange av de industrielt bearbeidede 

landbruksvarene (RÅK) har svært lav eller ingen toll inn til Norge. Import og bruk av 

halvfabrikata og smakstilsatte råvarer har økt formidabelt og vil om utviklingen fortsetter, 

utgjøre en trussel mot avsetningen for norske råvarer. Det er viktig og nødvendig at norske 

landbruksvarer sikres avsetning i markedet gjennom et velfungerende tollsystem.   

 

 

15  Jordvern 
All honnør til ledelsen i Norges Bondelag med sitt økte fokus på å ta vare på matjorda. Senest 

stormøte om matjorda i Oslo. ”Hvor skal folk bo de neste 20 årene”, er blitt satt på dagsorden 

og er et tema fram mot valg 2013. Regjeringen har fått utfordringen og har måttet ta tak i 

problemstillingen. Temaet har også fått fokus i Nasjonal transport plan. 
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Men fortsatt gjenstår mye før matjorda har et reelt vern. Skal norsk landbruk klare å produsere 

nok mat, må matjord få sterkere vern. Dessverre har ikke Regjeringen noen nullvisjon for å 

sikre matjord til forskjell fra nullvisjon for antall trafikkdøde. Arbeidet for juridisk vern av 

matjord må fortsette.  

 

Det neste fokuset bør bli hvordan skal folk flest komme seg til og fra jobb. Det vil si hvordan 

må og kan storsamfunnet fremme kollektiv og mer desentralisering av arbeidsplassene slik at 

ikke alle må pendle til byene. Her har landbruket mye å bidra med. 

 

 

16.  Aksjoner 
Vel 2/3 av lokallagene mener at Norges Bondelag må ta medlemmene på alvor og at høyere 

krav gir høyere tilbud 500 000 kr pr årsverk i økte inntektsmuligheter. På spørsmålet om 

gjennomføring av brudd svarer så mange som 85 % at lagene stiller opp på aksjoner som 

demonstrasjoner og markeringer. 
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Regnskap 2013 

 

 

 

Balanse 31.12.2013 
 

    
Eiendeler   Gjeld og Egenkapital 

  
  

 Bank disponibelt      1 254 547  Egenkapital 01.01.2013          1 208 280  

Bank bundet - BSF midler         288 805  Årets resultat               46 267  

Sum Bank      1 543 352  Egenkapital 31.12.2013          1 254 547  

  
  

 

  
Avsatt BSF midler             288 805  

      Sum Gjeld             288 805  

  
      

  
  

 Sum Eiendeler      1 543 352  Sum Gjeld og egenkapital          1 543 352  
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RAPPORTER FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER 

 
 

 

Årsmelding Utmarksavdelingen 2013 

 

 

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold  (UAØ) ble etablert i 1989. Sven Iver Gjøby 

 fra Havass Skog SA er leder og Sigurd Enger fra Akershus Bondelag er  nestleder. Øvrige 

organisasjoner i styret er Østfold Bondelag, Viken skog SA, Østfold Utmarkslag SA og 

Akershus Grunneierlag SA.                                                                                                                                 

 

Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser ved å drive aktiv forvaltning og 

utvikle utmarksnæringa. Utmarksavdelingen kombinerer arbeidet med riktig biologisk 

forvaltning, tilrettelegging og næringsutvikling.  

 

UAØs budsjett for 2013 var på kr.3.330.000,- og regnskapet har et lite overskudd. De ansatte 

er Jørn Daltorp, Pål Sindre Svae, Turid Rikheim og Øystein Toverud.  

 

Vilt 

31% av tida vår brukes til viltarbeid med hovedfokus på elg. Et nytt tidsskrift som kalles 

«Elgnytt» ble lansert i desember og har fått veldig god mottagelse. Målgruppene er 

grunneiere, elgjegere, ledere i elglag og elgvald. 

Det er utviklet bestandsplan for elg i Fredrikstad, Nord-Aurdal, Rødenes Øst, bever i 

Isesjøvassdraget og organisering av elgregion i Follo. 

 

Vi har analysert alder på elg, utarbeidet elgstatistikk av ”sett elg” i Oslo og Akershus og 

enkeltanalyser for Østmarka Elgregion og Vestfjella. En omfattende undersøkelse på 

elgbeiting er utført i Østmarka. Gåsebestanden i vårt område har eksplodert og må reduseres. 

Vi har organisert aktiv gåsejakt i flere områder. Villsvinbestandens inntog skaper engasjement 

i landbruket og vi arbeider med tema.  
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Fisk og kreps 

Vel 27% av tida vår brukes på arbeid  med kreps, fisk og vann. I Dalselva i Aurskog-Høland 

er det under utvikling en flerbruksplan der ulike miljø – og næringshensyn veies opp mot 

hverandre. Av andre tema kan nevnes: Kvikksølvundersøkelser i Glomma en kartlegging av 

fiskestatus i Glomma - spesielt rundt harr, konflikt om rettigheter rundt kalking og kreps og 

arbeid i Store Lee.  

 

Kreps 

Vi har vært engasjert i krepsebestanden i Aurskog-Høland, et uttynningsfiske av signalkreps i 

Øymarksjøen, prøvefiske i Rokkevassdraget, Rødenessjøen, Kampåa i Nes, Børtervann i Ski 

og administrasjon av 12 burforsøk i Hedmark, Akershus og Østfold for å kartlegge krepsepest. 

UAØ representerer grunneierne i arbeidsgruppe for edelkreps.  

 

 

Turisme 

11,5% av tiden vår ble benyttet  til turisme i 2013. Et nytt Interregprosjekt sammen med 

Dalsland Turist og Haldenkanalen Regionalpark skal utvikle sykling og vandring i tilknytning 

til turisme. Gjennom gjeddefisketurisme og annen naturturisme ønsker vi å engasjere bønder 

til å fylle opp turister i ledig hus.  

 

Tomtefeste: 

Vel 5% av tida vår benyttes på tomtefeste. UAØ har deltatt i arbeidet for å finne fram til 

løsninger rundt ny §33 i Tomtefesteloven. Tidsskriftet «Bortfestenytt» har nå ca 290 

abonnenter i Norge. I tillegg har vi hjulpet enkeltgrunneiere med tomtefeste. 

”Kontrakthjelper” er et dataverktøy som UAØ har utviklet til hjelp for bortfester.  

 

Kulturlandskap og plansaker: 

Ca 24% av tida vår brukes på dette arbeidet. Sørum kommune, et arkitektfirma på Mysen er 

kunder ved siden av at det er utviklet flere reguleringsplaner, hageplaner og tunplaner. 

 

Friluftsliv: 

UAØ har deltatt i arbeid om å informere om endringen av Friluftsloven som har skapt 

utfordringer.  
 

 

Årsmelding Akershus Bygdeungdomslag 2013 - 2014 

 

Det har skjedd mye spennende i arbeidsåret 2013 – 2014 i Akershus Bygdeungdomslag. Etter 

årsmøte i Kråkstad satte fylkesstyret i gang med å finne grepa folk som kunne være med i 

nemndene i ABU.  Disse skal sammen med fylkesstyret sørge for arbeidsoppgavene blir 

gjennomført. 

 

Vinterstevnet i år var i Eidsvoll på Vaaler Samdrift den 2 mars. Styret hadde rigga opp til 

TRT, Sthil-cup og Spekemattevling. Det stod ikke på utstyret denne dagen, men heller mangel 

på folk. Dessverre var det dårlig oppmøte, men de som var der fikk prøvd seg i de forskjellige 

tevlingene og Eidsvoll gjorde en god jobb! 

 



Årsmelding – Akershus Bondelag – 2013 

 38 

Det første arrangementet vi i styret deltok på var det årlige Vårkurset som blir arrangert av 

NBU den 15-17 mars. Dette er en helg for alle fylkesstyrene i landet, som denne gangen var i 

Hedemark på Ollerud på Hamar. Her blir vi kurset av sentralstyret og får en oversikt over hva 

vi har i ventet det kommende året. 

 

Den 12-14 april dro vi til Nesoddtangen på nemndshelg. Her planlegges hva vi skal jobbe 

med ut året. Det setter mål for de ulike nemndene og hva ABU kan gjøre for å holde 

aktivitetsnivå oppe. Vi var ca 25 engasjerte ungdommer som hadde en sosial og effektiv helg. 

 

Vårarrangementet blei i år arrangert av Nannestad den 27 april i Maura. Det var tevlinger som 

moped, TRT, verneløp, bordekking og spekemat. Det var mange som var med å tevla, til og 

med lokalavisa møtte opp og vi fikk mange fine bilder i avisen.  Stor takk til Nannestad for et 

vel gjennomført arrangement! 

 

17-mai gikk ABU i borgertoget på Jessheim. Det møtte opp rundt 35 stykker fra hele 

Akershus, alle innført bunad eller swingklær. Vi hadde plakater, faner og nesten like høy 

musikk som russen. Vi danset oss igjennom Jessheims gater og fikk veldig gode 

tilbakemeldinger på hvor kjekk ungdommen i Akershus BU var. Dette begynner å bli en 

tradisjon som vi håper vil forsete. 

 

Det var Skedsmo som hadde fått den æren av arrangere Sommerstevne den 14-16 juni i 

Leirsund. Plassen var fin, været var topp, ABU-hallen var forlenga med noen seksjoner fra 

Østfold, bandene var populære og tevlingene mange. Med andre ord alt det et vellykket 

Sommerstevne skal inneholde – tusen takk Skedsmo!  

 

Juli er som vanlig duket for NBUs Årsmøte, dette fant sted på Inderøy i Nord-Trøndelag. 

Årsmøte er en sammensetting av sentralstyret, fylkesstyrene og alle lokallaga. Årsmøte var i 

år spesielt for Akershus, for vi skulle promotere neste års LS som skal være på Hvam. Filmen 

og oppvisninga gikk rett hjem og ikke nok med det, så fikk vår tidligere leder og ildsjel 

Sprellemanssprisen til NBU – gratulerer så mye Tina Bjørnvold! 

 

Som etterfølge av Årsmøte er det NBUs Landsstevne i uke 29. Denne gangen måtte vi reise 

langt , og ingenting er vel bedre enn en tur til Nord-Trøndelag for å oppleve trøndere på nært 

hold! Og det fikk vi, for den stemninga som var den uka var magisk – det er lufta i BU som 

gjør det! Tross gjørme og kaldt var tevlingene på plass, supre konserter og mye folk. 

Akershus sin Hovedkomite for neste års LS fikk solgt mye effekter, alt fra t-skjorter til 

populære boksere. Vi har litt å jobbe med for å slå dette stevnet neste år, men vi er motiverte 

og gleder oss! 

 

August/September holdt lokallaga årsmøtene sine og nye styrer kom på plass.  

Disse blei sendt på kursing på Sanner Hotell på Gran i Hadeland den 27-29 september. 

Høstkurs er for alle lokallaga og vi i fylkesstyret kurser styrene i generell 

organisasjonsopplæring. Vi var rundt 50 stykker fordelt på 8 kurs og 13 av 14 lokallag var 

representert, noe vi er veldig fornøyd med! 

 

A/Ø-kampen er det ikke mye å si noe om for Akershus sin del. Det var Østfold sin tur til å 

arrangere, vi fikk infoen seint og det butta med Dublin-turen til NBU og generelt mye 

aktivitet i ABU og folk var lite lystne på å dra. Vi vil takke de få som dro for å prøve å 

forsvare Akershus ære! 
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Akjsonsuka besto av veldig mye aktivitet! Dette kunne vi se igjen på NBUs nettsider, hvor 

både Nannestad, Kråkstad/Ski og Ullensaker var nevnt. Og Nannestad stakk av med prisen for 

beste aksjon! Gratulerer Nannestad. 

 

NBUs Høstarrangement var i Oppland den 4-6 oktober i Ringebu. Vi satt opp en buss som 

skulle frakte oss oppover, dessverre måtte vi fylle opp halve bussen med østfoldinger for å 

klare det økonomisk. Helga var knall og Oppland gjorde en god jobb! 

 

Ullensaker hadde ABUs Høstarrangement i Nordkisa på Nore den 12 oktober.  

De arrangerte kokkekamp, friluftsmatch, bløtkakepynting og osteanretning. De gjorde en 

veldig god jobb og det var godt å se så mange nye ivrige tevlere!  

 

I alt et veldig innholdsrikt år med utrolig med aktivitet! Vi hadde en mål om å ha 700 

medlemmer i utgangen av 2013 og det klarte vi med glans! Vi endte opp på 739 og håper 

veksten vil forsette mot Landsstevne på Hvam! 

 

Marthe Bogstad 

Leder Akershus Bygdeungdomslag  

 

 

 

Akershus Bygdekvinnelag. 
 

 

 

Styret:  
Irene K Furulund (leder), Anna Sigridsdatter Heen (nestleder og studieleder), Marit Bjerke 

Tomter (sekretær), Astrid Furu (kasserer) Eva Øvren (1.vara/kasserer), Trine Amalie Sjøvold 

(styremedlem/webansvarlig), Eve Winding-Sørensen (styremedleme) Ann-Kristin Knudsen 

(AB-repr.) Maren Clason(ABU repr.). 

 

Styrets arbeidsplan for 2014: 
Inkluderende og aktive bygdekvinnelag, Nasjonal oppskriftsstafett, Stemmerettsjubileum, 

vervekampanjer, forbruker makt, lokallagsutvikling, Mat (hekta på røtter / Oppstart av 

prosjekt mot kasting av mat), webkurs og synlighet. 

 

Inkluderende og aktive bygdekvinnelag  

Rausere, åpnere og mer inkluderende bygder er et overordnet mål i organisasjonen. Alle som 

bor i bygda skal føle seg velkommen i bygdekvinnelaget. Vi må ta et spesielt ansvar for at 

tilflyttere fra fjern og nær blir invitert i fellesskapet. 

 

Nasjonal oppskriftsstafett 1.mars 2012- 1.mars 2013 

Lokallagene i NBK sitter på en kulturskatt. Ingen i kongeriket Norge skilter med våre 

medlemmers kompetanse på tradisjonsmat.  Norges Bygdekvinnelag ønsket å bygge opp en 

oppskriftsdatabase for tradisjonsmat på nettet. Våre lokallag var aktivt med på denne 

dugnaden og sørget for at Akershus ble kåret til fylket i Norge med størst andel lokallag 

som bidro med oppskrifter. 

 

Stemmerettsjubileet 2013  

Det ble gjennomført mange aktiviteter i forbindelse med 100 års jubileet for Kvinners 

stemmerett i Norge, hvor de lokale bygdekvinnelagene samarbeidet med andre lokale 
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organisasjoner. Sonemøtene i Akershus ble fylkesstyrets samarbeidsprosjekt for 

Stemmerettsjubileet. 4 vellykkede arrangementer trakk til sammen ca. 200 deltagere.  

På Inspirasjonsseminaret «Kvinner i 100» stilte 27 deltagere fra Akershus Bygdekvinnelag 

 

Norges Bygdekvinnelag utfordret lokallaga til vervekampanjer. Fylkeslagene mottok 

gratis verveplakat/Rollup for utlån til lokallaga. Det ble gjennomført en rekke vervetiltak i 

lokallaga i løpet av året 2013. Fylkeslaget bidro med stand på Landbrukshelga i januar og ved 

å gi bort boka «Mattradisjoner i Akershus» som velkomstgave til nye medlemmer. 

 

Mat  
Råvareaksjonen Hekta på røtter 2012-2013 har vært på agendaen hos mange lokallag. 

Fylkesstyret har startet opp et prosjekt mot kasting av mat. Dette jobber vi videre med i 2014. 

 

Hjemmesider – Webkurs. 
Det ble gjennomført 1 kurs i hjemmesideredigering for lokallagene i 2013.  

 

Høringsinstans for Akershus Fylkeskommun 

Plansamarbeidet skal resultere i en regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Fylkesstyret har deltatt i dette Plansamarbeidet og bedt om å bli tatt med som høringsinstans 

og leverte en høringsuttalelse i desember 2013. Her er et lite utdrag av høringsuttalelsen: 

Les hele artikkelen på vår hjemmeside, 

 

«Unngå å legge matjord under asfalt. Ved utvikling av infrastruktur og plan for 

arealdisponering til næring, handel, offentlig tjenesteyting og boliger må den overordnede 

tenkingen være at dyrket mark skal vernes»  

http://bygdekvinnelaget.no/bygdekvinnene-engasjert-i-framtiden-for-oslo-og-akershus 

 

Medlemstall. 

ABK har 1064 medlemmer fordelt på 23 lokallag. 

 

Avtaler: 

ABK kjøper regnskapstjeneste fra Leira Regnskap BA, og har sekretærtjeneste i 5 % stilling 

fra Akershus Bondelag. Elise Larsen ivaretar denne jobben. 
 

 

Samarbeidsrådet Øst 
 

 

Følgende organisasjoner er medlemmer av samarbeidsrådet:  

Nortura Felleskjøpet Agri 

Tine Meieriet Øst Landkreditt 

Gartnerhallen  

Østfold Bondelag Vestfold Bondelag 

Buskerud Bondelag Telemark Bondelag 

Akershus Bondelag Norsk Bonde- og småbrukarlag 

Sekretariat: Akershus Bondelag 

http://bygdekvinnelaget.no/bygdekvinnene-engasjert-i-framtiden-for-oslo-og-akershus
http://bygdekvinnelaget.no/bygdekvinnene-engasjert-i-framtiden-for-oslo-og-akershus
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Formål 

Samarbeidsrådet Øst (SØ) skal være et effektiv og rasjonelt samarbeidsforum for 

samvirkeorganisasjoner og faglag i landbruket i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og 

Østfold.  

 

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 avtalene om regionalt samarbeid 

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene 

 

Gjennomføring av arbeidsplan 2013 

Arbeidsplanen er en konkretisering av SØs formål og oppgaver og vedtas av årssamlingen. 

Under beskrives gjennomføringen av prioriterte arbeidsområder i arbeidsplanen for 2013. 

 

Treffpunkt Landbruk Øst 2013 

Treffpunkt Landbruk Øst ble arrangert på Sundvolden Hotell . Det var 184 deltagere og alle 

organisasjonene var representert. Dag en var satt av til egne møter i organisasjonene og ble 

avsluttet med plenumsforedrag ved Per Skorge. Innledere på temakonferansen var Øyvind M. 

Jacobsen som orienterte om Grønn Forskning Midt-Norge, Sveinung Svebestad, Kristin Hoff 

og Einar Enger som tok for seg markedsordningene og Ole Laurits Lønnum som orienterte 

om Landkreditt. Gunnar Gundersen fra Stortingets næringskomite orienterte med 

utgangspunkt i regjeringserklæringen. 

 
Prosjekter og informasjons-/opplæringstiltak 

SØ har som mål å gjennomføre, videreføre og støtte opp om prosjekter som er i tråd med 

samarbeidsrådets retningslinjer. Aktivitetene i 2013 var preget av Stortingsvalget. 

Følgende støtte ble gitt til fylkesbondelagene i 2013 
 

 

 

 

Prosjekter og informasjons-/opplæringstiltak Utbetalt Budsjettert 

  
  Østfold Bondelag Utadrettet virksomhet, ÅG + sleppdager + 10 kl.spill  30 000 30 000 

Østfold Bondelag ”Landbruk på dagsorden 2013” – oppfølging av 

Landbruksmeldinga 40 000 40 000 

Østfold Bondelag Nettbonden  20 000 20 000 

Sum Østfold 

90 000 90 000 

Akershus Bondelag Kurs for tillitsvalgte 

(valgkomitekurs/presentasjonsteknikk/mediatrening)  10 000 10 000 

Akershus Bondelag Valg 2013, matprod. på dagsorden i debatten fram mot 

Stort.valget  2013 50 000 50 000 

Akershus Bondelag Åpen gård og slippdag  10 000 10 000 

Sum Akershus 

70 000 70 000 
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Buskerud Bondelag Stortingsvalget 2013 – opplæring  og alliansebygging 30 000 30 000 

Buskerud Bondelag Besøksgård - Skoger 20 000 20 000 

Buskerud Bondelag Åpengård, Åpen støl, Egertorget matfestival og 

Eplefestivalen. 20 000 20 000 

Buskerud Bonde- 

og småbrukarlag 

Stands og aktiviteter 
1)

 

20 000   

Sum Buskerud 

90 000 70 000 

Vestfold Bondelag Åpen Gård  20 000 20 000 

Vestfold Bondelag Politikerkontakt 40 000 40 000 

Vestfold Bondelag Nordgardsetra 10 000 10 000 

Sum Vestfold 

70 000 70 000 

Telemark Bondelag Dyrsku’n i Seljord – tre standar 50 000 50 000 

Telemark Bondelag Open gard  10 000 10 000 

Telemark Bondelag Gje politikere innsikt i vilkår og utfordringar for 

landbruksnæringa i fylket og i utvalde kommunar 12 000 12 000 

Telemark Bondelag Samling for Unge Bønder 10 000 10 000 

Telemark Bondelag Rekruttering til utdanning naturbruk, Søve vgs, Ulefoss 8 000 8 000 

Sum Telemark 90 000 90 000 

Totalt 

 

410 000 390 000 

1)
 Tildelt midler fra FFO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


