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Landbruket er ei politisk næring. Men gjennom det siste året, føler nok 
mange at næringa vår har blitt i overkant politisk.

Som landbrukets viktigste næringsorganisasjon, er det vår jobb å sette 
landbruket på sakskartet. Og med blåblå regjerning og landbruksminis-
ter fra FrP har landbrukspolitikk blitt et tema langt utenfor egne kretser.

Med ny regjerning følger ny politikk - og endringer. Og er det noe nor-
ske bønder er og har vært dyktige på – ja, så er det endringer. Tenk på alle teknologiske, produksjons- 
og markedsmessige endringer vår yrkesgruppe har forholdt seg til. Så er også produktivitetsveksten i 
landbruket klart høyere enn i andre landbaserte næringer.  Baksiden av medaljen er at 35% av bøndene 
har forsvunnet ut av næringa de siste ti åra. Men hvor langt kan dette gå – før vi når skjæringspunktet 
der strukturen kommer i utakt med naturen? 

Hittil har denne utviklinga gått med en politikk som har vært rimelig forutsigbar. Og det er kanskje det 
viktigste «bidraget» vi trenger fra politikere: langsiktighet og forutsigbarhet.

Den nye regjeringa har så langt først og fremst bidratt til usikkerhet. Mål som «høyest mulig selvforsy-
ning» og «forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet» - er gode mål. Men dessverre gir 
sakene som nå er spilt ut hverken forutsigbarhet eller økt lønnsomhet…snarere tvert imot. 

Regjeringen er i mindretall og må søke støtte for endringer i landbrukspolitikken hos andre partier.  
Ostetoll, priskontroll, og nedbygging av matjord, er noen saker som viser at regjeringa må regne med 
motstand. Makta ligger i Stortinget, og en samla næringskomite uttaler seg positivt.  Vi i Bondelaget må 
sørge for at landbruket får stor oppmerksomhet fra opposisjonen og sentrumspartiene. 

Jordbruksforhandlingene denne våren blir den første virkelige testen på regjeringa sin landbrukspoli-
tikk. Det kommer til å bli krevende, men ut ifra at vi har et felles mål om økt matproduksjon, har jeg tru 
på at det skal være mulig å komme fram til en avtale.

Etter mange års sparing la Vestfold Bondelag i år ledermøtet sitt til Bayern i Tyskland. Her fikk vi en 
perfekt blanding av faglig påfyll, kultur og sosiale aktiviteter. Det var en stolt fylkesleder som hadde 
med seg en eksemplarisk gjeng på 50 stykker. Uansett tema var engasjementet på topp og spørrelysten 
stor. 

Sosialt sett var ledermøtet i Bayern et høydepunkt. Jeg tror dagene i Tyskland spleiset oss sammen og 
ga motivasjon til å gå på de oppgavene som venter fylkes- og lokallag. Vi står framfor en spennende 
vår, og vi er mer enn noen gang avhengig av samhold og samspill i hele organisasjonen.
Jeg vil takke lokallagslederne spesielt. Dere tar initiativ til aktiviteter og kampanjer. Møteaktiviteten 
og interessen for å gi innspill til jordbruksforhandlingene har vært høy i år. Det sterke engasjementet 
blant medlemmene gir meg motivasjon og utholdenhet i jobben som fylkesleder, og ”trøkket” fra dere 
trengs denne våren!

Hilsen fra lederen
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 1. All kultur er dyrken - først og fremst av jord;
  Der er moderstyrken, Først bak plogen gror
  Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem,
  Første bonden var Hele landets far.

 2. Jord du er vår moder - Overalt ennu,
  Skifter livets goder, Trofast bliver du.
  Ligger hvor du lå, Byder hvor du gå,
  Årvisst enn i dag - Åndens underlag

 7. Sterk som havets bølge, Norges bondestand
  Sine fedre følge.  Tro mot Gud og land.
  - Bølg til tegn derpå Blad og aks og strå.
  Bølg fra støl til strand Om vårt fedreland.

Bondesangen
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Æresmedlem i Vestfold Bondelag 

   
   Hroar Kværne
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord 1997

Styret:

Leder: Hans Edv. Torp, Kopstadv. 305, 3178 Våle 
 33 06 07 96 privat
 93 25 87 96 mobil
 hanstorp@online.no

Nestleder:   Harald Lie, Sørbyv.898, 3178 Våle  
 90 92 91 77 mobil
 tufte.gaard@gmail.com 

Styremedl: Elisabeth Irgens Hokstad, Grøtting Gård, 3261 Larvik
 90 02 97 96 mobil
 ehokstad@online.no  
 

 
 Bjørge Madsen, Kirkeenga 15, 3179 Åsgårdstrand
 92 08 05 56 mobil
 ksten@online.no 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Bjørn Gran Bergsholm, Stokke Ravei 722, 
 3160 Stokke 
 90 76 78 37 mobil
 bgranb@online.no   
                                

1. vara:      Dag Fredrik Eftedal, Hedrumveien 644, 3270 Larvik
 47466846 mobil
 pajordet@yahoo.no

VBK-rep.:   Else Marie Farnes, Tveitenveien 12, 3157 Barkåker 
 95 16 08 04 mobil
 pofarnes@online.no

VBU-rep.: Anne-Helene Sommerstad, Skjelland, 3158 Andebu
 45 48 70 51 mobil
 anne.sommerstad@gmail.com 
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UTSENDINGER

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2012/2013
 Cathrine Stavnum, Stokke
 Bjørge Madsen, Borre
 Bjørn Bergsholm, Stokke

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2013/2014
 Harald Lie, Våle
 Elisabeth I. Hokstad, Tjølling
 Dag Fredrik Eftedal, Hedrum

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

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2014:
 Elisabeth I Hokstad, Tjølling  
 Dag Fredrik Eftedal, Hedrum
        
    
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2014:
 Bjørge Madsen, Borre
 Bjørn Bergsholm, Stokke

Aksjonsutvalg:
 Styret

Utdeling av epler og valgkampbrosjyre på Tønsberg stasjon.
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OppNEVNINGER TIl REfERANSEGRUppER / STyRER / RåD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder:  Bjørge Madsen, Åsgårdstrand, leder
   Fredrik Bakke, Brunlanes
   Tom Christensen, Åsgårdstrand
   Gudmund Gran, Sande
   Åsmund Bjertnæs, Nøtterøy
   Harald Inge Sand, Strømm
   Olav Brattaas, Slagen
   Hans Kristian Berge, Tjølling
   Sondre Austein, Brunlanes
   Bente Stensland, Strømm
   Marianne Strøm (konsultativ)
   Lars Arne Høgetveit, GAFA (konsultativ)
   Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
Sekretær Amund Kind 

Referansegruppe for korn etc.:
Leder:  Bjørn Gran Bergsholm, Stokke
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Halvor Skaara, Tjølling
   Ann-Sophie Myklebust Pettersen, Sem
   Jon Erik Knotten, Ramnes
   Fred-Olaf Korsgården, Holmestrand
   Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet
   Tor Anton Hansen, Norgesfôr Vestfold
   Ingvild Evju, NLR Viken (konsultativ)
   Jon Randby, FLMA (konsultativ)
Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
Leder:  Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling, leder
   Magnus Johnsen, Fon, Vestfold Kjøttavlslag
   Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum, Vestfold Sauavlslag
   Kristian Hotvedt, Tønsberg, Norsvin
   Gro-Anita Rød, Stokke, Vestfold Landbrukstjenester 
   Charlotte Langklep, Undrumsdal, økologisk
   Knut Olav Omholt, Lardal, Tine
   Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes, Eggringen
   Beathe M. Didriksen, Stokke, Nortura
   Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
Sekretær Kåre Larsen
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Grunneierutvalget:
Leder:  Harald Lie, Våle
   Marit Kaupang Aspaas, Tjølling
   Paul Edvard Vittersø, Tjølling
   Marit Sibbern, Re 
   Sekretær Amund Kind

Økonomiutvalget:
Styret vedtok å legge dette ned 4. juni 2013. Inntil da bestod utvalget av:
Leder:  Bjørn Bergsholm, Stokke 
   Helge Bonden, Sande
   Marit Adamsrød, Økonomiforbundet 
   Eli Svebakk Johansen, Vekstra 
   Jørn Gjone, MidtVestfold Regnskap
Sekretær  Vidar P. Andresen 
  

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
 Dag Fredrik Eftedal Vara:  Birgitte Ringdal Brekke

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Bjørge Madsen Vara: Dag Fredrik Eftedal

Arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS):
 Vidar P. Andresen, Sandefjord Vara: Amund Kind, Sandefjord

Norges Bondelag s representantskap:
 Hans Edvard Torp, Våle

Regiongruppen for landbrukets HMS-tjeneste:
 Vidar P. Andresen, Sandefjord 
 Per Asbjørn Andvik, Re

Diverse:
 Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2013. 

   
   Organisasjonssjef (fra 1.oktober)   
   Elin Røed
   Elin.Roed@bondelaget.no 

   Seniorrådgiver (Org.sjef fram til 1.oktober)
   Vidar P. Andresen
   Vidar.Andresen@bondelaget.no 

   

   Rådgiver
   Amund Kind 
   Amund.Kind@bondelaget.no 

   

   Førstekonsulent (60%) og daglig leder SNS (40%)  
   Elisabeth Larsen
   Elisabeth.Larsen@bondelaget.no 

   

   Prosjekt, org.arbeid og regnskap   
   Kåre Larsen
   kare.larsen@bondelaget.no

Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
Telefon 33 36 32 00, e-post: vestfold@bondelaget.no

II. Fylkeskontoret
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Kontoret er lokalisert til Grønt fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt fagsenter er: 
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester
 MidtVestfold Regnskap SA
 Vestfold Nei til EU
 Vestfold Bondelag
 Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) Vestfold

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets Servicekontor 
AS. Kontoret har serviceoppgaver for:
 Vestfold Bondelag
 Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) Vestfold
 Jordvern Vestfold
 Vestfold Landbruksselskap
 Grønn Partner AS
 Prosjekter

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

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk rundt 200 ganger til møter og kurs av organisa-
sjonene/forsøksringene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Norges Bondelag har opprettet fagteam og organisert prosjekter hvor kontorets ansatte har 
deltatt; Arbeidet med nytt Næringspolitisk program, livsfasepolitikk-utvalg og fagteam 
Matjord.

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet vestfoldlandbruket. Videre 
er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av Vestfolds populære landbrukspor-
tal www.grontfagsenter.no og egen organisasjonshjemmeside knyttet til bondelagets hjem-
meside www.bondelaget.no/vestfold. Landbruksportalen www.grontfagsenter.no ble lagt 
over på ny plattform i løpet av høsten, med egen mobilside og ny kalender.  
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Bondelagets samarbeidsadvokater
 Advokatene  Foyn & Landmark AS v/avd. Ståle Landmark
 Besøksadresse: Olavsgt. 2, Larvik
 Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
 Telefon: 33 13 56 90
 Telefax: 33 18 52 20 
 
 Advokatene Haraldsen, Bydal & Søby v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 625, 3101 Tønsberg
 Telefon: 33 35 82 00
 Telefax: 33 35 82 10

Takstmenn knyttet til Bondelagets takstmannsgruppe
  ROS Økonomi AS v/Marit Sibbern
 Gamleveien 1, 3174 Revetal 
 Epost: post@rosokonomi.no. Tlf. 33 06 46 40 

 Bedre Råd AS v/Ole Gunnar Green, Per Ståle Tjentland og Per Einar Hoff
 Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
 Epost: post@bedrerad.no. Tlf. 32 76 68 80 
 
 Erling Riis
 Drakeåsveien 39, 3229 Sandefjord
 Epost: erling.riis@takstringen.no. Tlf. 90 98 92 18

En fyrstikkeske med såkorn og en kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn til 
1 brød! F.v. Christian Anton Smedshaug fra AgriAnalyse, Kathrine Kleveland (SP) og de 
andre listetoppene, samferdselsminister Marit Arnstad, Maria Svaland fra arkitektkontoret 
Snøhetta og leder i Jordvern Vestfold Rolf Berg var alle sentrale da jordvernmøte på Gjen-
nestad åpnet årets valgkamp i Vestfold!



14

Rabattavtale med Tess, Skagerrak. Avtalen og adresser
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.  
Medlemmer i Vestfold Bondelag får rabatter som varierer etter produkt, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en liten godtgjørelse av salget.  

Betalingsbetingelser:
 Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr.30 dager netto ved fakturering.  Den enkelte 
gårdbruker faktureres direkte etter kundeopprettelse.  Det skal ikke belastes fakturagebyr 
til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over kr. 300,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt).
 
Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
• Avtalen dekkes av Tess-gruppens system for kvalitetssikring.
• Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons
 /foretaksnummer slik at en blir registrert for kredittkjøp.  

Avtalen gjelder ved følgende avdelinger:

Tess Skagerrak A/S       Tess Avd. Horten Tess Holmestrand 
Kjelleveien 21, Bankløkka 7, Bjergestr. 7,
Postboks 2025, Postboks 467, 3080 Holmestrand
3103 Tønsberg.             3193 Horten

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

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. Partene vil møtes en gang pr år for gjennom-
gang av avtalen. Tess forbeholder seg retten til eventuelt å forandre rabattsatsene. Ved evt 
forandringer skal melding om dette gis til Vestfold Bondelag.



15

Årsmøtet ble avholdt 15.mars 2013 på Gjennestad Gartnerskole. Leder Hans Edvard Torp 
ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Hroar Kværne velkommen. Møteleder 
var Elin Røed.

Vinner av EMIL-prisen 2013 ble Preben Fossaas.

Hans Edvard Torp tok i sin Leders tale et tilbakeblikk på et aktivt bondelagsår 2012; med 
brudd i jordbruksforhandlingene, nytt Regional Næringsprogram for Vestfoldlandbruket, 
en del viktige høringssaker og viktige prosesser som regional plan for bærekraftig arealpo-
litikk og arbeid med vanndirektivet. Han kommenterte også prosjekter vi hadde vært enga-
sjert i, samt en del fra vårt løpende organisasjonsarbeid. Berørt ble også dyretragedien som 
hadde rammet oss i Vestfold en måned tidligere og prosessene den hadde satt i gang. Når 
det gjaldt året som lå foran, tok Torp tak i de tre satsingene; Tollvern, jordbruksforhand-
lingene og ikke minst Stortingsvalget. Bondelaget er partipolitisk nøytrale, men vi skal 
være veldig tydelige på hva slags mat- og landbrukspolitikk de enkelte partiene går til valg 
på.Han fokuserte på viktigheten av å kommunisere ”mat” i møte med folk og i media. Torp 
trakk også fram grøntproduksjon som viktig for Vestfold og koblingen mot næringsmid-
delindustrien. Avslutningsvis minnet han oss om at det er medlemmene som er Bondelaget 
og at landbrukets store styrke er at vi er godt organisert. Vi må stå på videre for å sikre 
og utvikle våre næringsarealer og sørge for at økonomien er så god at bønder fortsetter å 
produsere mat og ikke minst at ungdommen finner det interessant å bli matprodusenter.  

NHOs regiondirektør, Kristin Saga orienterte litt om status og utviklingstrekk i Vest-
folds næringsliv og tok tak i fylkets viktige næringsmiddelindustri. Hun ga skryt for jobben 
VB hadde gjort for å synliggjøre verdiskapingen i Vestfoldlandbruket. Hun utfordret oss 
også på å utnytte virkemidlene for regional innovasjon (VRI) og koble oss tettere på micro/

III. Årsmøtet 2013

Preben Fossaas ble årets EMIL prisvinner.
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nanoteknologien i fylket. Hun inviterte til fortsatt godt samarbeid for å skape gjensidig 
forståelse for hverandres ønsker og behov.

Styremedlem i Norges Bondelag, Trine Hasvang Vaag innledet om vårens jordbruks-
forhandlinger, vårens bondelagskampanje, omdømmebygging og politikerpåvirkning, inn-
tektsutvikling og prioriteringer.

Leders tale og innleggene fra Stuve og Vahl Rogn ble fulgt av en engasjert diskusjon med 
innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Sande Landbrukslag.

Årsmeldingen 2012 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Vidar P. Andresen gikk i gjennom regnskap 2012 som viste et lite overskudd.

Det ble pekt på at det forventes et underskudd på 250.000,- som følge av styrets vedtatte 
ledermøte til syd Tyskland. Årsmøtet ga styret fullmakt til å vurdere ressursbruken samt 
lagets arbeidsform og aktivitetsnivå for resten av 2013 uten at det ble fremmet eget bud-
sjett for 2013.

Arbeidsplan for 2013/2014 ble godkjent.

Valgkomitéens leder, Hans Kristian Teien, redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valg 
ble gjennomført i henhold til innstillingen. Leder Hans Edvard Torp ble gjenvalgt. Det 
samme ble nestleder Harald Lie. Hans Olav Moskvil gikk ut av styret og ble erstattet med 
Bjørge Madsen. Dag Fredrik Eftedal ble ny 1. vara. Birgitte Ringdal Brekke rykket opp til 
2. vara og Heidi Myhre ble valgt inn som 3.vara.

Årsmøtet ble avsluttet med hilsninger og takketaler. 

Sande ble årets lokallag 2013.
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Det har vært avholdt 10 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2013 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 7. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere. Styret i 
Vestfold Bondelag ønsket et tydelig fokus på at tilskuddsordningene skal stimulere til økte 
avlinger av god kvalitet!

Oppsummert er de viktigste kravene i prioritert rekkefølge:
- Inntektsutvikling i kroner som andre, samt begynnende tetting av ”gap”.
- Styrket kornøkonomi.
- Bedre tollvern og styrket økonomi i grøntsektoren
- Bedret økonomi i Storfékjøttproduksjonen
- Økte bevillinger til Norsk Landbruksrådgiving og til Bioforsk med fokus på matnyttig 

forskning. 
- Etablering av fondsmuligheter.
- Brudd bør vurderes sterkt dersom inntektsgapet til andre grupper ikke reduseres.
- Demonstrasjoner og markeringer prioriteres høyest ved brudd.

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Avslutning og videre oppfølging av jordleieprosjektet
• Uttalelse til endringer i odelsloven
• Uttalelse til endringer i jordloven
• Uttalelse til nytt næringspolitisk program i NB
• Uttalelse til økte konsesjonsgrenser for kylling
• Søknad om å få felle ulv i Vestfold
• Høring forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag 
• Uttalelse om forvaltningsstrategi for rød mark i jordbær
• Høring revidert forvaltningsplan for store rovdyr
• Innstilling til ny org.sjef
• Uttalelse til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
• Brev til Fylkestinget før vedtak av endelig RPBA og nye arealer.
• Valgkampaktiviteter i Vestfold
• Forslag til styremedlem i Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold
• Søknad om støtte til opplæringskurs i Vestfold Bygdeungdomslag
• Uttalelse til nye arealer i RPBA
• Vervearbeid i Vestfold Bondelag
• Godkjenning av sammenslåing av Sande Landbrukslag og Strømm bondelag
• Uttalelse til studieplan for nytt fagskoletilbud gartner og grønt
• Uttalelse til forslag om å oppheve priskontrollen ved konsesjonsbehandling av land-

brukseiendom
• Politikerpåvirkning og alliansebygging

IV. Fra saksbehandlingen
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Skadeforebyggende tiltak er 
viktig! Fortsatt har vi svært 
mange branner i driftsbygninger 
i landbruket i Norge. 2013 ble 
dessverre også et brannår.

70 % av brannene skyldes feil på 
elektrisk anlegg eller feil ved 
bruken av elektrisk utstyr. 

Sørg for at det elektriske 
anlegget på gården din er i 
orden. Sørg for å ha avtale om 
elkontroll med termografering  
– da får du betydelig rabatt på 
forsikringene også.

Det skal ikke skje 
ulykker på min gård!

 
Ring oss  

på 03100,  
eller snakk med 
din forsikrings - 

rådgiver

!

A1
3_

02
24

/0
2.

20
14
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I juni 2012 ble det vedtatt nytt Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP) 
2012-2015. Vestfold Bondelag har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Vest-
fold fylkeskommune i hele prosessen fram mot ny vedtatt RNP.
Overordnet mål for landbruket i Vestfold er formulert slik i RNP:
• Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende 

arealene
• Vestfoldlandbrukets produksjon av mat, fiber og tjenester skal være konkurransedyk-

tig, markedsrettet og miljøvennlig, og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Det er pekt på og laget egne mål for i alt 5 satsningsområder; Matproduksjon, Skog og 
trebruk, Bygdenæringer, Kompetanse og Omdømmebygging. Alle nye tiltak skal vurderes 
i forhold til hovedmålene og kriteriene (1) markedsorientering, (2) lønnsomhet, (3) miljø/
klima og (4) samfunnsnytte. Vestfold har hatt følgende prosjekter gående i 2013:

Biogass
I 2013 fortsatte Vesar AS arbeidet med å tegne avtaler med bøndene om mottak av bio-
gjødsel og leveranse av husdyrgjødsel inn til det planlagte biogassanlegget. Ivar Sørby er 
engasjert av Vesar AS gjennom sitt firma Re Bioconsult for å tegne avtaler med bøndene 
for mottak av biogjødsel.  

Vestfold Bondelag vil ta initiativ til å organisere bøndene som ønsker å delta i et samarbeid 
med et eventuelt industrielt biogassanlegg i Vestfold. I landbruket finnes gode og solide 
tradisjoner for å organisere bøndene i leverandørlag, produsentlag eller innkjøpslag. Disse 
får mandat til å gjennomføre forhandlinger på vegne av medlemmene når det gjelder priser 
og øvrige vilkår. I tillegg har vi gode rådgivere innen alle fag som er relevante for landbru-
ket, organisert gjennom Norsk Landbruksrådgivning.

I løpet av 2013 har mange brikker falt på plass. 3 juni 2013 ble det på ekstraordinær gene-
ralforsamling i Vesar i dag ble det enstemmig ja til etablering av biogassanlegg i Vestfold. 
Dette er det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold noensinne. I slutten av september 
vedtok Vestfold Fylkeskommune å stille krav om bruk av biogass i deler av bussparken når 
framtidige anbud utlyses. 

Mandag 21. oktober ble selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS stiftet. Dette er første 
steget på veien mot et biogassanlegg i regionen, etter at realiseringen av prosjektet var et 
faktum. Anlegget er også foreslått som et nasjonalt pilotanlegg for industrielle anlegg som 
benytter store mengder husdyrgjødsel som erstatning for prosessvann.
Anlegget skal etter planen så klar i 2015.

Vestfold Bondelag har arbeidet mye med å få klarlagt landbrukets muligheter og begrens-
ninger ved å motta biogjødsel og levere husdyrgjødsel til et slikt anlegg. Prosjektleder har 
vært Ivar Sørby.

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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Landbruksdelen av prosjektet har:
- Kartlagt råstofftilgangen fra landbruket
- Arbeidet med alle sider rundt bruken av bioresten fra biogassanlegget
- Kartlagt og arbeidet med å få til gode økonomisk forutsigbare løsninger for bøndene
- Tallfestet utslippsreduksjonene fra landbruket 

Resultatene viste at netto klimanytte ved tiltaket er størst om landbruket blir involvert med 
mest mulig husdyrgjødsel brukt som substrat i biogassproduksjonen og at landbruket be-
nytter bioresten til å erstatte innkjøpt mineralgjødsel, heter det i en sluttrapporten. 

lærlingeordning 2+2 vgs agronom og gartner
Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og småbrukarlag, Vestfold Gartnerlag og Vestfold 
landbrukstjenester skrev i høst under på en intensjonsavtale for å synliggjøre at næringa 
står bak at Vestfold søkte om å få bli prøvefylke for 2+2 vgs både for agronom og gartner. 
Det innebærer at den videregående opplæringa på både agronom og gartner gjøres om fra 
et 3 årig studium til 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift (med avsluttende fagbrev). 

Vi har etablert et prosjekt gjennom Grønn Partner AS, finansiert med BU- og RLK-midler, hvor vi 
skal se på hvordan vi kan få til en spennende og attraktiv lærlingeordning for både elev og bedrift. 

Amund Kind, rådgiver i VB er prosjektleder. Både Gjennestad vgs (gartner) og Melsom 
vgs (agronom) er positive og med på prøveprosjektet. Vestfold Landbrukstjenester har 
signalisert at de er villige til å bygge opp en lærlingering etter samme mal som avløserring 
og er derfor tett koblet på prosjektledelsen.  

Landkredittbank.no
815 52 245

Tlf 414 20 606
vuong.lu@landkredittbank.no

Vi satser lokalt, og har ansatt distriktssjef  
for Osloområdet. Nå er det derfor lettere å 
treffe oss der du bor. 

Har du planer om utbygging, eiendoms
overdragelse eller andre prosjekter innen 
landbruket? Kontakt Vuong og gjør avtale om 
en bankprat ved kjøkkenbordet!

Distritktssjef  OslOOmråDet
Vuong Lu

Bankmøte ved 
kjøkkenbordet?
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Utvelgelsen av prøvefylker ble utsatt til januar 2014. Vestfold ble valgt ut, men det har 
medført at prosjektet også har blitt noe utsatt.

Nytt fagskoletilbud – fagtekniker gartner og grønt
Bondelagene i Viken-området ser behovet for fagskoleutdanning innen landbruk og har 
signalisert en fordeling av fagfeltene på de ulike fylkene. For Vestfold sin del var det 
naturlig å se på en fagskoleutdanning innen grønt/gartner. På bakgrunn av et forprosjekt 
høsten 2012/vinteren 2013 ble det dannet en prosjektgruppe som skulle utviklehvor Vest-
fold Bondelag v/ rådgiver Amund Kind har vært engasjert i prosjektgruppen som utvikler 
nytt fagskoletilbud innen gartner/grønt.

Snøhetta – mulighetsstudie Knutepunkt Horten Vest
- Vi har valgt å engasjere oss i dette prosjektet fordi god stedsutvikling som ikke bygger 
ned matjord og andre viktige naturressurser er en av de viktigste verdiene vi jobber etter, 
sa seniorarkitekt Maria Svaland fra det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, da det ble klart 
at de ville engasjere seg og lage mulighetsstudiet Knutepunkt Horten Vest. Prosjektet og 
mulighetsstudiet har hatt som mål å peke på utviklingsmulighetene som ligger i utviklin-
gen av Skoppum Vest hvis framtidig jernbanestasjon legges hit. Både Vestfold Bondelag 
og lokallagene i Sem, Borre og Undrumsdal er blant de organisasjonene som har stått bak 
prosjektet og også bidratt økonomisk. 

Se nærmere omtale under Grønn Partner og hilsen fra Jordvern Vestfold.

Grøfteprosjekt
En stor andel av den dyrka marka i Vestfold er ikke tilfredsstillende drenert. Mange grøf-
tesystemer er gamle og fungerer ikke lenger tilfredsstillende, blaute partier reduserer fram-
kommelighet og avling. De siste åra har vi hatt nedbørsepisoder hvor konsekvensene har 
blitt store når overflødig vann ikke har blitt fjernet fort nok. 

Det var bakgrunnen for at Vestfold Bondelag, NLR Viken og Fylkesmannen i Vestfold 
valgte å opprette eget grøfteprosjekt våren 2012. I jordbruksoppgjøret 2012 og 2013 ble 
det avsatt penger til grøfting. Det har aktualisert prosjektet ytterligere. Prosjektet er firedelt:

Delprosjekt 1: Grøftekompetanse - rådgiving
Delprosjekt 2: Avlingsanalyse før og etter grøfting på Jarlsberg Hovedgård
Delprosjekt 3: Grøftemøte/informasjon
Delprosjekt 4: Utredning av virkemidler

NLR Viken v/ Torgeir Tajet er prosjektleder, men Vestfold Bondelag har hatt ansvar for 
delprosjekt 3 og 4. 

Det har vært arrangert grøftemøte med entreprenørene og grøfteaktiviteten har vært bra i 
Vestfold. Vestfold er det eneste fylket i landet som har brukt opp tildelt pott til grøftetil-
skudd. Noe av grunnen til dette er en offensiv landbruksforvaltning, offensive bønder og at 
grøfteprosjektet nok har økt bevisstheten rundt grøfting i vårt fylke. 

Prosjektet vil nok bli avsluttet i løpet av 2014.



22

Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Landbrukshelga 2013 26. og 27. januar
m/ blant annet Unge Bønder-kurs, Inspirasjonskurs og Oppdatert som bonde
Ca. 200 personer deltok på Landbrukshelga, som åpnet med 2 fellesforedrag: 
Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag var invitert for å motivere til innsats i 
nok et spennende bondelagsår. Hovedfokus ble naturlig nok jordbruksoppgjør og høstens 
stortingsvalg! Hun framhevet at det var viktig å få fram skillelinjene i partienes landbruks-
politikk, og synliggjøre konsekvensene av de ulike partienes politikk.
Einar Enger, styreleder i Felleskjøpet Agri AS, holdt et inspirerende foredrag.  Han pekte 
på landbrukets viktige rolle, og var helt sikker på at det fortsatt er «liv laga» for norsk 
landbruk. 
Deretter fordelte de frammøtte seg på de ulike kurstilbudene. 

Nærmere 30 landbruksinteresserte ungdommer deltok på kurset for Unge bønder, og på 
Inspirasjonskurset for tillitsvalgte var det 18 deltakere.  

Det ble også arrangert Eierskiftekurs, Dyrevelferd for pelsdyr, Oppdatert som bonde kurs 
og kurs for svineprodusenter.

Vestfold Bondelag møtte Arbeiderpartiet 28.01.13
Ap’s gruppeleder i Fylkestinget Arve Høiberg, fylkestingsmedlem Liselotte Aune Lee og 
fylkessekretær Tor Erik Nyberg deltok i møte med leder, org.sjef og rådgiver i Vestfold 
Bondelag om arealplanlegging, verdiskapingen i jordbruk og næringsmiddelindustrien

Vestfold Bondelag møtte Senterpartiet 31.01.13
Fylkesleder Hilde Hauge, listetopp Kathrine Kleveland og fylkessekretær Arne Limkjær i 
Vestfold Senterparti møtte leder Hans Edvard Torp og org.sjef Vidar P. Andresen i Vestfold 
Bondelag. Tema for møtet var omfang av jordbruk og næringsmiddelindustri, innspill til 
partiprogramet og kommende jordbruksforhandlinger.

Landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 05.02.13
Styremedlem i Norges Bondelag Bjørn Gimming var invitert for å snakke om status og 
utfordringer foran årets jordbruksforhandlinger og høstens Stortingsvalg. Det ble også dis-
kutert hvordan vi skal jobbe med disse tingene i Vestfold og i lokallagene.

Husdyrmøte på Gjennestad vgs 10.02.13.
Hvorfor klarer vi ikke å ta ut høyere priser på kjøtt, selv på produkter med underdekning i 
markedet? var temaet konserndirektør i Nortura Torleif Bjella innledet om på husdyrmøtet 
på Gjennestad vgs. Kveldens andre innleder var konserndirektør Erik Selmer-Olsen, Tine 
som var blitt utfordret på spørsmålet Hvordan kan forskning og utvikling bidra til høyere 
fortjeneste på produktene våre?

VI. Organisasjonsarbeidet
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Vestfold Bondelag møtte LO og AP 11.02.13
- Vi forventer at den rødgrønne regjeringen følger opp med et godt jordbruksoppgjør til 
våren, sa leder i Vestfold Bondelag Hans Edvard Torp da han møtte samarbeidskomiteen 
mellom Ap og LO.

Korndagen 11.03.13
De rundt 100 vestfoldbøndene som hadde møtt opp fikk høre en god og engasjerende 
Nils Vagstad, forskningsdirektøren ved Bioforsk som også har ledet ekspertgruppen for 
økt norsk kornproduksjon. Det var også nyttig info fra Felleskjøpet Agri, NLR Viken og 
Fylkesmannens landbruksavdeling.

Oppfølging av dyrevernsak i Stokke
I februar ble det avdekket en dyretragedie i Vestfold. Vestfold Bondelag ble tidlig infor-
mert og fikk en rolle i å koordinere informasjon og henvendelser fra media. I ettertid har vi, 
sammen med andre involverte aktører jobbet for å bedre samhandlingen både ved akutte 
situasjoner og med forebyggende arbeid. Det var medvirkende årsak til at vi i november ar-
rangerte kurset Bonde i medgang og motgang som en del av Bondelaget satsing på psykisk 
helse gjennom Godt Bondevett!

Årsmøte i Vestfold Bondelag 14.03.12
Egen omtale i årsmeldinga

Bondevenn-aksjon
Landbruket har mange støttespillere, og matproduksjon gir store ringvirkninger til andre 
næringer. Norges Bondelag dro derfor i gang en Bondevenn-kampanje våren 2013. Egen 
Bondevenn t-skjorte ble delt ut. Det ble opprettet en egen hjemmeside www.bondevenn.
no og bilder av bondevenner ble fortløpende lagt ut på instagram.com/norgesbondelag. 

Stortingspresident Dag Terje Andersen ble utnevnt til Bondevenn av Lardal Bondelag.
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Vestfold Bondelag benyttet anledningen i årsmøtet og utnevnte NHO direktør Kristin Saga 
til fylkets første Bondevenn. Både fylkeslaget og lokallagene gjorde en kjempeinnsats og 
fikk synliggjort og bevist at vi har mange Bondevenner i Vestfold.  

Søknad om å få felle ulv i Vestfold 21.03.13
Vestfold Bondelag sendte 21. mars en søknad til rovviltnemnda om å få utvide lisensjakt-
område på ulv til også å gjelde Vestfold. Allerede samme ettermiddag var søknaden be-
handlet og dagen etter kl 14 kunne jakta settes i gang. Ikke lenge etter ble ulven felt i 
Lardal. Med andre ord et eksempel på rask og effektiv saksbehandling og effektuering!

årets jordbruksoppgjør

Overlevering av jordbrukets krav 26.04.13
- For oss i Vestfold er det flott at kravet i årets jordbruksforhandlinger stimulerer til økt 
produksjon av korn, grønnsaker og storfekjøtt, var budskapet fra leder i Vestfold Bondelag 
Hans Edvard Torp. Kravet på 1,97 milliarder må til for å nå regjeringens målsetting om økt 
matproduksjonen på norske ressurser.

Møte i aksjonsutvalget og AU om aksjonsberedskap 02.05.13
Arbeidsutvalget i VB hadde møte hvor bruddberedskapen ble konkretisert. Forut for dette 
hadde leder og org.sjef hatt møte med 4 lokallagsledere og drøftet ulike aksjonsformer og 
hvorledes de kan gjennomføres.

Landbruks og matminister Trygve Slagsvold Vedum på vestfoldbesøk etter jordbruksopp-
gjøret.
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Statens tilbud ble lagt fram 07.05.13
- Med det tilbudet staten har lagt fram, forutsetter jeg at det er mer å gå på i forhandlinger, 
sa leder Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag da staten presenterte sitt tilbud. Han ønsket 
å vurdere tilbudet nærmere før han kunne anbefale at jordbruket går i forhandlinger om en 
ny avtale men understreket at det var et bedre utgangspunkt enn året før.

Jordbruksavtalen ble inngått 15.05.13
Med årets jordbruksavtale fikk bønder et nødvendig løft og og avstanden til andre grupper 
ble redusert med 12.000 kroner. Leder Hans Edvard Torp i Vestfold Bondelag var glad 
det ble avtaleløsning etter bruddet i forhandlingene i fjor og trakk fram at det for bøndene 
i Vestfold var viktig at kornproduksjonen får et løft sammen med potet, grønnsaker og 
storfekjøtt.

Landbruks- og matministeren møtte vestfoldlandbruket 21.05.13
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum møtte tirsdag kveld Bondelaget for 
første gang etter årets jordbruksoppgjør. Det skjedde på Gjennestad gartnerskole i Stokke. 
Vestfoldbøndene møtte mannsterke opp og ga statsråden hovedsakelig ros, men også noe 
ris for årets oppgjør.

Årsmøte i Norges Bondelag i Loen i Sogn 12.-14.06.13
Vestfolddelegasjonen markerte seg på bondetinget med blant annet innlegg fra nestleder 
Harald Lie om regelverk for kjøring med traktor og fra styremedlem Dag Fredrik Eftedal 
om regulators mulighet for å regulere vannføring ved flom.

Åpen Gård 25.08.13.
Det var veldig mange Åpen Gård arrangement i Vestfold også i år. Hvis en tar med arran-
gementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 10 Åpen Gård. 

Store maskiner på Åpen Gård i Sandefjord.
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Jo mere vi 
er sammen!
Alle husdyrprodusenter er små aktører i 
det store markedet. Men alle er sterkere 
når vi opptrer sammen.

Nortura er det eneste landsomfattende 
slakteriet i Norge som eies av 
medlemmene. Vi er bøndenes egen 
bedrift. Vårt formål er å sikre avsetning 
av norsk kjøtt og egg og skape verdier 
for eierne.

Se medlem.nortura.no
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Følgende lokallag arrangerte: Hedrum, Botne og Hillestad, Lardal, Ramnes, Hof, Borre, 
Sandar, Sem. Sande og Våle. Til sammen nærmere 10 000 voksne og barn var innom 
arrangementene og fikk oppleve dyr, mat og miljø. Åpen Gård er et svært positivt ar-
rangement for vestfoldlandbruket. Her får bønder og matprodusenter vist hva vi leverer 
til samfunnet av smak, opplevelse og natur.  Både store og små gleder seg over alt de ser, 
hører og smaker.

Valg 2013

Valgkamparrangement for listetopper 26.08.13
Partiene i Vestfold stilte topptunge da Vestfold Bondelag inviterte til matduell på Gre-
veskogen. For å synliggjøre at landbrukspolitikk handler om å legge til rette for norsk 
matproduksjon, var de vante gårdskulissene byttet ut med nytt og moderne kjøkken på 
Greveskogen vgs. Men før de barket løs i kokkekamp, fikk vi bekreftet at partienes mat- og 
landbrukspolitikk spriker!

Rundballaksjon ”Matvalg”
Lokallagene ble utfordret til å legge ut rundballer strategisk plassert langs veg og jernbane 
med påskriften ”Matvalg”. Vi vet med sikkerhet at i hvert fall 15 av våre 20 lokallag bi-
drog!

Lokallagsledersamling og valgkomitékurs 23.09.13
Ledere, styremedlemmer og representanter fra lokale valgkomitéer i hele Vestfold møtte 
opp på Lokalledersamlingen på Gjennestad gartnerskole. Bedre bonde, valgkamp og re-

Jo mere vi 
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Alle husdyrprodusenter er små aktører i 
det store markedet. Men alle er sterkere 
når vi opptrer sammen.
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medlemmene. Vi er bøndenes egen 
bedrift. Vårt formål er å sikre avsetning 
av norsk kjøtt og egg og skape verdier 
for eierne.

Se medlem.nortura.no

Valgkamparrangement med listetopper. F.v.: Steinar Gullvåg, Lars Egeland, Kathrine Kle-
veland, Anders Tyvand, Eddy Robertsen, Henning Vold og Hans Edv. Torp. Morten Storda-
len var ute da bildet ble tatt.
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sultat av valget, ledermøte-turen til Bayern, valgkomitéarbeid og tips til gjennomføring av 
lokale årsmøter og lokallagsarbeid stod på programmet.

Org.sjef skifte 01.10.13
Etter å ha vært org.sjef i Vestfold Bondelag siden 1986 og lagt ned en utrolig innsats for 
Vestfold Bondelag gikk Vidar P. Andresen av som org.sjef 1. oktober. Han fortsetter i 60 
% stilling som seniorrådgiver fram til 1. april 2014. Ny org.sjef er Elin Røed fra Holme-
strand. Hun kjenner vestfoldlandbruket godt og har tidligere vært lokallagsleder i Botne og 
Hillestad og nestleder i Vestfold Bondelag. Hun kom fra prosjektlederstilling som verve-
ansvarlig i Norges Bondelag i tillegg til at hun er styreleder i Innovasjon Norge, Buskerud 
og Vestfold.

Ledermøte i Bayern 24.-27.10.13
-Velkommen til årets ledermøte i Vestfold Bondelag! Det at vi i år har bedt med oss dere 
lokallagsledere til Bayern skal dere se på som en takk for god innsats i årets valgkamp. Vi 
håper dessuten at denne turen skal gi oss inspirasjon til å møte den blåblå hverdagen valget 
har gitt oss, understreket Hans Edvard Torp, leder i Vestfold Bondelag i sin velkomsttale. 
48 tillitsvalgte fra lokallag og fylkesstyret, ansatte, reiseleder Hildegunn Gjengedal og 
Brita Skallerud fra NB, samt noen gjester fikk i løpet av noen dager i Bayern se hvordan 
det er å være bonde i hjertet av EU. Vi besøkte både grønnsaks- og husdyrbønder, det 
Bayerske bondelaget og deres utdanningssenter. Det ble også tid til kulturelle og sosiale 
innslag og siste dag var satt av til ledermøte.
 

Vidar P. Andresen sluttet som org sjef 1. oktober. Dette ble markert på ledermøte i Bayern 
hvor Andresen ble hedret med mange flotte taler.
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Skattekurs 15.-16.10.13 
Bondelaget arrangerte «Skattekurs» for regnskapsførere som er med i Norges Bondelags 
nettverk for regnskapsførere av landbruksregnskap. Dette er et årlig arrangement og var i 
år på Rica Havna Hotell og samlet over 100 deltakere fra Vestfold og Østfold. Bonden som 
arbeidsgiver, HMS og psykisk helse var fokusområdet på årets samling. I tillegg ble Vidar 
P. Andresen hedret for sitt mangeårige engasjement for å skape samhold, entusiasme og 
kvalitet i de bondelagstilknyttede regnskapskontorene. 

Gartnerdagene 22.-23.10.12
Også i år deltok Vestfold Bondelag med stand i samarbeid med Grønt Fagsenter. Det ble 
derimot bestemt at dette er siste gang Gartnerdagene arrangeres i nåværende form.
 
Lokale årsmøter okt/nov 13
Det ble arrangerte lokale årsmøter i slutten av oktober og i starten av november. Fylkessty-
ret og –kontoret fordelte lokallagene seg i mellom. De lokale årsmøtene er en fin anledning 
til å informere og ta i mot informasjon fra våre medlemmer. Lokallagsarbeidet fungerer 
godt i Vestfold!

Treffpunkt Landbruk Øst 4.-5.11.13
Tillitsvalgte regionalt i samvirkeorganisasjoner og fylkesbondelag var samlet til konferan-
se på Sundvolden Hotell. 150 personer fikk høre generalsekretær Per Skorge oppsummere 
situasjonen etter valget. Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsmann i Høyre, orienterte 
om regjeringsplattformen, samvirkelederne om markedsregulering og Øvind M. Jacobsen 

Ledermøte i Vestfold Bondelag 2013 ble lagt til Bayern. Her besøker vi en grønnsaks-
bonde.
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om Grønn Forskning Midt Norge. Treffpunktet holdes hvert 2dre år over 2 dager hvorav 1 
er intern og 1 felles for alle.

Samling med verveansvarlige og nye tillitsvalgte 19.11.13
-Lokallagene er grunnfjellet i Bondelaget og dere som er tillitsvalgte i lokallagene er med 
på å gi organisasjonen og vervene deres status. Org.sjef Elin Røed var tydelig på betydnin-
gen av lokallagene da nye tillitsvalgte og verveansvarlige i Vestfold Bondelag var samlet til 
felles bespisning og hvert sitt kurs. Det var Harald Lie og Dag Fredrik Eftedal, fra Vestfold 
Bondelags verveutvalg som ledet kurset for de verveansvarlige.

Bonde i medgang og motgang 27.11.13
Over 90 personer stilte opp på møtet «Bonde i medgang og motgang» som ble arrangert på 
Gjennestad 27. november. Det er tydelig stor interesse for temaet psykisk helse i landbru-
ket. Deltagerne ble utfordret både til å tenke over hvordan en kan ta vare på seg selv, og 
hva en kan gjøre hvis venner eller kollegaer sliter.

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 18.12.12
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag sine æresmedlemmer og noen pensjonister til 
førjulslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig ble det gode diskusjoner om vestfoldland-
bruket! 

Andre organisasjonssaker

Prosessen med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold (RPBA) 
er viktig og vil legge føringer for arealbruken i fylket fram mot 2040. Mål, strategi og 
retningslinjer, samt det vesentligste av kart og arealer ble vedtatt våren 2013 etter et par 
års prosess. Samtidig ble noen nye arealer og uavklarte områder sendt ut på ny høring. 
Vestfold Bondelag har i samarbeid med Jordvern Vestfold levert inn flere uttalelser i løpet 
av prosessen og deltatt på møter. I forhold til førsteutkastet som ble presentert i 2011 har 
matjorda fått en langt mer sentral plass i vedtatt plan, det er foreslått langsiktige utviklings-
grenser mot matjorda og det er kommet inn en retningslinje om at matjorda bør vernes så 
langt ut i perioden som mulig. Allikevel viser arealregnskapet at det fortsatt er alt for mye 
matjord som er foreslått nedbygd, noe vi presiserte da de nye arealene skulle behandles 
i høst. Saken ble utsatt og vi er fortsatt spente på utfallet. Lokallagene har vært viktige 
bidragsytere for å spille inn konkrete alternative utbyggingsområder underveis i prosessen.  

Innføring av EUs vannrammedirektiv og nasjonal vannforskrift 
er en annen prosess som Vestfold Bondelag har vært veldig engasjert i. Her er det også vik-
tig å beholde fokus på at Vestfold, med sine naturgitte forutsetninger for å produsere mat, 
fortsatt skal produseres mat på vassdragsnære landbruksarealer. Nestleder Harald Lie er 
styrets kontaktperson og sitter blant annet i styringsgruppa for vannområde Aulivassdraget 
og Larvik-Horten. Rådgiver Amund Kind sitter i prosjektgruppa for det samme vannom-
råde. De vesentlige vannforvaltningsspørsmålene er definert. Forslag til tiltaksstrategier er 
laget og skal på høring i løpet av 2014.
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Gutta ved treskeren i valgkampen. fra v.: Hans Edvard Torp, Kårstein Eidem Løvås (H), 
Harald Lie og Lars Kristian Rustan.

Stortingsvalget 2013
har hatt stor fokus gjennom hele året. Det har vært mye kontakt mot alle partier for å få best 
mulig målsettinger for norsk landbruk i partiprogrammene. Etter valget som endte med en 
Høyre/FrP-regjering i samarbeid med V og KrF, har det vært stort fokus på å knytte nye 
kontakter.
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REfERANSEGRUppER OG UTVAlG I VESTfOlD BONDElAG

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 2 møter i meldingsåret og sendt inn innspill til fylkesstyrets ut-
talelse foran jordbruksforhandlingene.  

Foruten å diskutere innspill til jordbruksforhandlingene ble følgende diskutert på vårmøtet:
- Status for fagskoletilbudet gartner og grønt
- Innspill fra Bjertnæs angående plantevernmidler
- Sesongarbeidskraft og fagorganisering
- Besøk fra landbruks- og matministeren for å vise fram grøntfylket Vestfold
- Internkommunikasjon
- Markedssituasjon

På høstmøtet ble årets avlings- og markedssituasjon diskutert. Mange produksjoner var 
blitt reddet av en lang og god høst. Noen hadde fått testet ut avlingsskadeerstatning og 
syntes ordningen fungerte bra. Målpris virker til å være oppnådd i litt større grad enn i fjor.
Kompetanse og rekruttering ble også skikkelig diskutert, med status for fagskole og prøve-
ordning for vgs 2+2. Det ble også orientert om status for Grønn Forskning. Det ble naturlig 
nok også fokus på ny politisk situasjon og hvordan dette kan påvirke grøntnæringa. Øvrige 
saker som ble diskutert: Nyt Norge-merking, nytt fra arbeidsgruppa som jobber med til-
skudd til pakkerier, innfrakttilskudd og industribær og en henvendelse om at bønner må 
tilbake til vekstgruppe Grønt.

Norges Bondelag inviterte de regionale referansegruppene til dialogmøte 27. november. 
Det vil kunne være viktig arena framover for å bedre ”grøntkommunikasjonen” mellom 
regioner og innad i organisasjonen.

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret, og sendt innspill til fylkesstyret foran 
styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. Bjørn Gran Bergsholm 
har vært leder av Referansegruppa.

Økonomien i kornproduksjon har vært dårlig over lang tid, og det har ført til nedgang i 
kornareal og stagnasjon i avlingsnivå. Denne trenden må snus for å nå målene i Landbruks-
meldinga om økt produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var en økning på 50 
øre pr kg utover kompensasjon for økte kostnader. Det er viktig at tilleggene kommer som 
økt pris pr kg korn for å stimulere til økte avlinger.
Arealtilskuddet bør være likt over og under 800 da, og matkorntilskuddet må endres slik at det 
kun gis på norskprodusert korn. Ordningen med grøftetilskudd som ble innført i 2012 må vide-
reføres, men beløpet må økes fra 1000 kr til 2000 kr/da for å utløse nødvendig grøfteaktivitet.

VII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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Gruppa mener at avlingsskadeordningen må gjennomgås på nytt, men at det også må job-
bes med å få til en fondsordning som kan jevne ut store svingninger i inntekter mellom år.
Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Tema var «Økt norsk 
kornproduksjon – hvorfor og hvordan», og innleder var Nils Vagstad, Bioforsk. 

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Våronna 
kom sent i gang i 2013 og det var mye nedbør som forsinket arbeidet. Mye korn ble sådd i 
starten av juni, og mange valgte å så bygg i stedet for hvete fordi det ble så sent. Avlingene 
i varierer mye, men er generelt lave sør i fylket (50 – 60% av normalår) og nær normalt 
nord i fylket. De lave avlingene har medført at det har kommet inn ca 120 søknader om 
avlingsskade på korn i Vestfold. Kvaliteten på avlinga er bra, men proteininnholdet er lavt. 
Matkornandelen er på ca 90 % og det er lite mykotoksiner.

Det ble også orientert og diskutert rundt grøfting, åkerbønner, hønsehirse, tilskudd til korn-
tørker og Norges Bondelags arbeid i forhold til ny regjering med mer.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av 
situasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Elisabet Irgens Hokstad er leder for referan-
segruppa.

2013 har vært utfordrende markedsmessig for svinekjøtt og egg. På svin var det en frivillig 
slakting av lett gris første halvår, mens det på slutten av året ble jobbet med en omstil-
lingsordning der en ønsket å ta ut 2000 mordyr. Landbruksdepartementet sa til slutt nei til 
denne løsningen. På høner har det vært en ordning med førtidsslakting. På storfe og sau er 
det underskudd og derav følgende import på 15 – 20 % av forbruket. Melkeproduksjonen 
er i balanse, og fettprosenten har økt slik at det ble nok smør til det norske markedet i 2013.
Husdyrmøtet 2013 ble holdt på Gjennestad 13 februar. Møtet er et samarbeid mellom hus-
dyrfaglaga og Vestfold Bondelag. Tema for møtet var hvordan vi skal få ut mest mulig pris 
fra markedet framover, og hva FOU og produktutvikling betyr i en slik sammenheng. Det 
var godt frammøte denne kvelden.

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene. Det er viktig at kostnadene holdes nede, og eventuell økning i kornpris må 
kompenseres med tilsvarende økt prisnedskrivning. Prisuttak må balanseres mot hva det er 
mulig å ta ut av markedet. Budsjettmidler må prioriteres til storfe, og de må innrettes slik 
at de stimulerer til økt produksjon. Tilskudd til økologisk produksjon må også i større grad 
vris slik at de gir mer økologiske varer ut i markedet. Avløsertilskuddet bør heves.

På høstmøtet fikk vi i tillegg til statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene, en 
orientering om et kursopplegg om psykisk helse i regi av Landbrukets HMS kampanje.

Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2013. Medlemmene i grunneierutvalget har 
derimot vært kontaktet av bondelagsmedlemmer flere ganger i løpet av året og har fungert 
som ”førstelinjetjeneste” overfor disse.
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Økonomiutvalget
Utvalget ble vedtatt nedlagt i styremøte 04.06.13. Fylkeslaget tilbyr fortsatt samling av 
styrene i Regnskapskontorene og Daglige ledere til et møte 1 gang i året.  Fylkeslaget skal 
fortsatt søke å ivareta funksjonene til Samarbeidslaget for regnskapslaga i Vestfold som ble 
vedtatt nedlagt på årsmøtet 28.2.07.  Dette skjer gjennom arbeidsdeling med rådgivnings-
selskapet Grønn Partner AS nå heleid av Vestfold Landbruksselskap 

Det har videre vært 2  samlinger for de daglige lederne på regnskapskontorene. Et møte 
dreide seg om overgang til nye internettsider for regnskapslagene og et møte om erfarin-
gene etter årsoppgjøret og temaer kontorene ville drøfte med hverandre.

I meldingsåret er det inngått 1 ny samarbeidsavtale mellom 1 regnskapskontor i Vestfold 
og Regnskap og Juridisk Service i Bondelagets Servicekontor AS. Dette er Z regnskap AS 
i Holmestrand.

SAMARBEIDENDE ORGANISASjONER M/SEKRETÆRBISTAND 
fRA BONDElAGET

Samarbeidsrådet øst

Følgende organisasjoner er medlemmer:
Nortura Telemark Bondelag
Tine Meierier øst Buskerud Bondelag
Felleskjøpet Agri Vestfold Bondelag
Landkreditt Østfold Bondelag
Garnerhallen     
Norsk Bonde og Småbrukerlag
Akershus Bondelag (sekretariat)                             

Samarbeidsrådet formål er å:
A  gjennomføre utadrettet virksomhet for å ivareta landbrukets interesser i regionen.
B være et forum for medlemsorganisasjonene hvor landbrukspolitiske utfordringer og 
     samarbeidsoppgaver i regionen drøftes.
C  arbeidet for økt tilslutning til de økonomiske og faglige organisasjonene i landbruket.
D  ellers bidra til å oppfylle de til enhver tid gjeldende avtaler om regionalt samarbeid 

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2013 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
På årssamlingen som ble avholdt tirsdag 12. februar hos Tine Kalbakken, ble Norsk Bon-
de- og småbrukarlag og Gartnerhallen opptatt som medlemmer i samarbeidsrådet. Leder 
i arbeidsåret har vært Bente Roer, (Nortura). Nestleder har vært Elisabeth Irgens Hokstad 
(Tine). 

I arbeidsåret har Forum for organisasjonsansvarlige avholdt 2 møter. 
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 
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avsluttet med plenumsforedrag ved Per Skorge. Innledere på temakonferansen var Øyvind 
M. Jacobsen som orienterte om Grønn Forskning Midt-Norge, Sveinung Svebestad, Kris-
tin 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.

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

Vestfold landbruksselskap
Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfolds landbruk. Med-
lemmer av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Melsom Videregående Skole og Gjennestad Gartnerskole.

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

Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

En skole med hest, hund og dyrepleie     
på timeplanen!
Melsom videregående 
skole har et unikt tilbud 
til deg som ønsker å 
stelle med dyr og deg 
som er glad i friluftsliv.

Studiespesialisering med 
toppidrett hest.
For deg som vil satse på 
trav, sprang eller dressur og 
som ønsker å kombinere en 
idrettskarriere på høyt nivå 
med en solid utdanning.

Melsomvikveien 180
3159 Melsomvik

mvs.vfk.no
videregående skole

Naturbruk med fordypning 
hest, hund, dyrepleie og 
landbruk.  
For deg som vil lære å 
håndtere dyr, eller ønsker 
et framtidig yrke innenfor 
landbruk.

33 36 39 00

www.facebook.com/Melsom.vgs
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Styret har hatt 3 styremøter i meldingsåret. Vestfold Travselskap har inngått leieavtale med 
Vestfold Landbruksselskap om bruk av utstillingsplassen.  Utstillingsplassen blir fremde-
les flittig brukt av hobbydyrlagene.

Fra 1.5.2004 har Vestfold Travforbund hatt driftsansvaret for Jarlsberg utstillingsplass.  
Henrik Berg har arbeidet som driftsjef.

Årlig er det mellom 150 -200 arrangementer med sterkt innslag av barn og unge.  Dette 
gjelder spesielt de som driver med kaninhopping og ponnikjøring. Samarbeidet mellom 
banemannskap, brukere og driftssjef har vært meget bra.

G. Jahnsen og hustrus legat er slått sammen med Vestfold Fylkes Landbruksfond. Sam-
menslåingen gjelder fra 1.1. 2013. Vedtektene i Vestfold Fylkes Landbruksfond er tilpasset 
dette. 

Vestfold Landbruksselskap er eneeier  av Grønn Partner AS med totalt 68 aksjer.  Selskapet 
har forenklet driften og benyttes til informasjonsvirksomhet, prosjekter og nettløsninger.

Grønn partner AS
Selskapets formål er rådgivning, kompetansehevning, aktuelle prosjekter og andre opp-
drag/produkter. Selskapet eies i dag av Vestfold Landbruksselskap etter at selskapet har 
kjøpt alle aksjene og driften er forenklet og lagt om. 

Selskapet drifter internettportalen Grønt Fagsenter. Det er opprettet en leieavtale med Vest-
fold Bondelag. Internettportalen har i 2013 blitt lagt over på ny plattform etter 12 år på 
gammel plattform. Kostnadene er utgiftsført i 2013

Selskapet har siden 2010 gått med overskudd, mens regnskapet for 2013 vil ende med et 
lite underskudd grunnet omleggingen av internettportalen. Løsningen er nå tilrettelagt for 
bruk av mobil - smarttelefon.  

Videre samarbeider en med regnskapskontorene om markedsføring av deres tjenester på 
nett og om møtevirksomhet. 

Selskapet har videre driftet 2 prosjekter på vegne av medlemmene i meldingsåret. Det 
gjelder et prosjekt kalt Mulighetsstudie for Knutepunkt Horten Vest og delfinansiering for 
et prosjekt med hensikt å få Mat og Landbruk som sentrale i det videre arbeid med Vestfold 
reiselivsstrategi. 

Det har i 2013 blitt utarbeidet og innvilget videre arbeid med å innhente opplysninger og 
vurderinger rundt jordleie i Vestfold samt arbeid med å få til en attraktiv og funksjonell 
organisering av 2+2 vgs gartner og agronom.

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

Andebu Regnskapskontor SA 33 44 30 60
Boks 48, 3158 Andebu post@andeburegnskap.no 

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

Vekstra Nordre Vestfold SA, avd. Sande 33 09 82 00
Revåvn. 45, 3070 Sande   vnv@vekstra.no

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik post@brunlanesregnskapskontor.no 

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

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

Hof  Regnskapskontor SA 33 05 85 60
Thorshaugvn. 19, 3090 Hof post@hof-regnskap.no

Sandar Regnskapslag SA 33 42 16 00
Skiringssalvn 9, 3211 Sandefjord sandarre@online.no

Hov Regnskap AS 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik regnskap@hov-as.no

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

Våle Regnskapskontor SA 33 06 45 00
Skaugvn. 2, Postboks 35, 3177 Våle firmapost@vrk.no 
 
Tjølling Regnskap SA 33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap SA, avd. lardal 31 00 50 33
Lågavn. 35, 3275 Svarstad post@merkur-regnskap.no

Økonomitorget Sande A/S 33 78 99 10
Revåvn. 9, 3070 SANDE anne.kari@okotorget.no 

RosØkonomi A/S 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 REVETAL post@rosokonomi.no

Kjell Thorsen 33 44 00 65
Lakstjønnvn. 21, 3158 ANDEBU kjell.thorsen@online.no 

Z regnskap A/S 33 20 13 68
Gudumvn. 15, 3089 HOLMESTRAND zimmermann@h-nett.no 
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 Antall Antall 
lokallag        pr. 31.12.12       pr. 31.12.13 Utmeldt Innmeldt

Borre 126 130    3 7
Botne/Hillestad 162 165    4  7
Sem 265 261    13 9
Sandar 235 238  10 13
Tjølling 174 178 2 6
Brunlanes 117 123 6 12
Kjose   19   18 2 1
Hedrum 219 225     10 16
Sande/Strømm* 339 338     14 13
Hof 136 137 3  4
Våle 221 225       8 12
Undrumsdal   57   56 2 1
Ramnes 183 185 6 8
Fon   79   81 1 3
Vivestad 31 33 1 3
Andebu 193 200 6 13
Stokke 287 291 11 15
Nøtterøy/Tjøme 108 110 6 8
Lardal 157 158 3 5
Direkte fylket 3  3     

Totalt 3110 3155 111 156

*) Strømm Bondelag og Sande Landbrukslag ble slått sammen på lokale årsmøter i 2013

VIII. Medlemsoversikt
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2013/2014

Andebu Øyvind Jacobsen 95 83 51 64
 Kodalvn. 570, 3158 Andebu gallislia@gmail.com 
Borre Rigmor Aspvik Freberg  93 49 62 76
 Hellandvn. 225, 3180 Nykirke rig-freb@online.no 
  borrebondelag@gmail.com 
Botne/  Jan Egil Sølvernes 90 69 75 03
Hillestad Gaupåsvn. 1, 3080 Holmestrand je.solvernes@online.no
Brunlanes Karl Arnt Bårnes  91 19 11 43
 Tvedalen, 3295 Helgeroa ka@baarnes.no   
Fon Hans Edvard Holtung 93 44 37 16
 Fonsvn. 490, 3174 Revetal hans-edvard@holtung.org  
Hedrum Torstein Lie  95 10 80 95
 Skinmovn. 167, 3220 Sandefjord tors.lie.gard@gmail.com
Hof Petter Åsberg Kjennerud  99 54 68 00
 Kjennerudvn. 5, 3090 Hof petter@kjennerud.net 
Kjose Ivar Næss  48 20 96 09
 Kjosev.460, 3268 Larvik ivarn@kjose.net
Lardal Tor Anton Stensholt  90 76 81 23
 Skiensvn. 48, 3277 Steinsholt tor.anton@live.no
Nøtterøy/ Eleanor Schøning 90 60 17 36
Tjøme Berganvn. 166B, 3138 Skallestad eleanor@ulve.no
Ramnes Marius Hundstuen Bøhle  93 43 52 36
 Brårvn. 152, 3174 Revetal marius_hb@hotmail.com
Sandar Andreas Botne  90 03 29 23
 Helgerødvn. 200, 3233 Sandefjord andreas@botne.no
  leder@sandarbondelag.no
Sande/ Hans Kr. Teien,  41 48 74 37
Strømm Teienvn. 67, 3070 Sande hkteien@gmail.com 
Sem Olav Brataas  92 89 82 01
 Åsgårdstrandsvn. 348, 3179 Åsg.strand ola-bra@online.no 
Stokke Oddbjørn Rød,  92 03 90 93 
 Kodalvn. 811, 3158 Andebu oddbj-ro@online.no
Tjølling Karine Huseby  93 40 44 62
 Husebyvn. 70, 3280 Tjodalyng karine@husebygaarden.no 
Undrumsdal Olav Sæthre,  95 02 61 89 
 Lofstadv. 97, 3178 Våle olav-saethre@hotmail.com
Vivestad Sverre Langeland  91 11 09 66
 Orrevaal,  3175 Ramnes sverrelangeland@gmail.com
Våle Anders Haraldstad  92 01 90 07
 Sørbyvn. 370, 3178 Våle a_haraldstad@yahoo.no
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fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

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

Dette er ikke en komplett orientering om avdelingens arbeid, men noen utvalgte tema og 
statistikk som vi tror vil være av interesse. Fylkesmannen har en rolle i å formidle og gjen-
nomføre vedtatt landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle signaler 
tilbake til nasjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorgansisjonene er 
derfor viktig.

Fylkesmannens Landbruksavdeling har i 2013 gjennomført 13 kompetansesamlinger 
innen ulike fagfelt med kommunal landbruksforvaltning som hovedmålgrupp, men også 
næringsorganisasjonene innviteres med på flere av disse. I mange kommuner er det bare en 
eller to personer med hovedansvar for landbruk.  Vår rolle som nettverksbygger og kom-
petanseformidler overfor disse er derfor svært viktig. Kommunen er landbruksmyndighet 
på svært mange områder. 

Arealforvaltning
En bevist arealforvaltning som tar vare på vår begrensede matjordressurs er en forutsetning 
for å nå målet om å øke norsk matproduksjon. Det er nå Fylkeskommunens arbeid med 
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal vise om den bidrar til en bedre 
arealbruk i Vestfold. Alle kommuner har i 2013 startet opp arbeidet med revidering av sine 
kommuneplaner, de fleste sluttføres i 2014. Omdisponeringen av dyrka mark har gått ned 
i Vestfold, men ser vi forbruket av dyrka og dyrkbar mark sammen, har omdisponeringen 
økt de siste årene. Vi har som mål å holde omdisponeringen så lav som mulig og ser dette 
som en av våre viktigste oppgaver. Sittende regjering framhever og jordvern som viktig, 
men vil balansere det mot samfunnets øvrige arealbehov. Kommunepolitikernes holdning 
er avgjørende for å nå målet om sterkt redusert bruk av dyrka mark til annet enn landbruks-
produksjon.

Figuren på neste side viser nedbygging av dyrka og dyrkbar jord de siste årene.

IX. Kort om landbruket i Vestfold
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Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i Vestfold

Omdisponeringen til bygg og byggområder som kommunene i stor grad styrer, viser ned-
gang i forhold til slutten av 90-tallet. Omdisponeringen er innenfor halveringsmålet som 
skulle nås innen 2010.

Avlingssvikt
Enda et år med vanskelige vekstforhold. Det var den seine våren som skapte problemer. 
Mye tele og tykt islag ga ei sein våronn og store overvintringsskader i høstkorn og jordbær. 
Arealene ut mot kysten og sør i fylket var spesielt utsatt, og det er jo uvanlig.

Det er 160 erstatningssaker med til sammen ca. 10 mill. kroner i utbetaling. De største 
sakene gjelder jordbær (12 saker og ca. 4 mill. kroner i utbetaling).

Erstatning offentlig pålegg
Vestfold har hatt noen få, men store erstatningssaker på skadegjørere i veksthus også i år. 
Denne ordningen spiller en viktig rolle for Mattilsynets arbeid med plantehelse.

Innen husdyrhold har det vært utbetalt erstatning i tre små saker med hobbyhøner.

Næringsutvikling 
Arbeidet har «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015» (RNP) 
som rettesnor. Programmet har mål innen matproduksjon, skog og trebruk, bygdenæringer, 
kompetanse og omdømmebygging. Næringsprogrammet ble og godkjent av et enstemmig 
Fylkesting i 2012.

Utnyttelse av regionale fortrinn og økt matproduksjon er to viktige fokusområder. Fylkes-
mannen ønsker å stimulere der det er rom i markedet for økt norsk produksjon og hvor 
Vestfold har naturlig fortrinn. Derfor har vi startet opp et arbeid bl.a. i samarbeid med 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og fylkene rundt Oslofjorden for å utvikle og øke frukt 
og bærproduksjonen. 

Kilde: Innsamlet data fra kommunene til og med 2004 og SSB (KOSTRA) fra 2005.
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Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon og forbruk fortsetter med plan fram til 
2017, også her i samarbeid med NLR.  Vi har siden oppstart i 2010 jobbet med Østlandet, 
fordi det er i dette området det i all hovedsak produseres grønnsaker. Det er økende pågang 
etter kompetanse fra prosjektet for metoder til bekjempelse av ugras og skadegjørere, også 
fra konvensjonelle grønnsakprodusenter. Vi har lykkes med å få til økologisk kantine hos 
fylkesmannen i Statens Park hvor mer enn 50% maten er økologisk. Samarbeidet med Sy-
kehuset i Vestfold har resultert i økende bruk av økologiske grønnsaker i sykehuskantinen 
og de har selv et ønske om bruk av 50 tonn økopotet i 2014. 

 
Endringer i antall foretak og areal 

i 07 Vestfold fra 2013 til 2013
Endringer i antall foretak og dyr 

i 07 Vestfold fra 2002 til 2012

Kilde: Statens landbruksforvaltning, UB - søknad produksjonstilskudd.

Regionalt næringsprogram del 2 beskriver status og utviklingstrekk innenfor flere temaer i 
Vestfold-landbruket. Strukturrasjonaliseringen går videre med en rask utvikling mot færre 
og mer effektive foretak.  Figurene nedenfor viser prosentvis endring av foretak, areal og 
dyr innen ulike produksjoner i løpet av de siste ti årene.

Grasarealene øker og kornarealene minker, i tillegg synker gjennomsnittlig kornavling.  
Dette er bekymringsfullt når landbruksmeldingen satser på økt kornproduksjon, spesielt 
matkorn. 
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BU-tilskudd (Utrednings- og tilretteleggingsmidler)
Vestfold hadde kr 2 765 722,- til disposisjon i 2013. Bevilgningen var på kr 1 810 000,-. 
I tillegg ble det overført kr 662 381,- av inndratte midler i 2012 og kr 293 341,- inndratte 
midler i 2013. Til sammen ble det bevilget kr 2 578 550,- fordelt på 30 søknader. 2 søkna-
der ble avslått. Regionalt næringsprogram for Vestfold 2010-2014 har ligget til grunn for 
innvilgede søknader (RNP). Fordelingen på RNP’s  satsningsområder har i kroner fordelt 
seg slik:

Volumproduksjon 439 000 
Matspesialiteter  90 000 
Skog og trebruk 505 000 
Landbruksbaserte opplevelser og reiseliv 539 450 
Inn på tunet 201 600 
Bioenergi 275 000 
Kompetanse 90 000 
Omdømmebygging 438 500 
Sum 2 578 550 

Drenering
Det etterlengtede tilskuddet til drenering kom ut på sommeren. Vestfold ble tildelt 6,2 mill. 
kr og det ble innvilget tilskudd for hele potten. Ingen andre fylker har på langt nær brukt 
opp sin tildeling, så her er Vestfold i en særstilling. Det gjenspeiler nok intensiv plante-
dyrking og bevissthet rundt drenerings- og jordpakkingsproblemer. Og at kommunene har 
jobbet godt med å behandle søknadene.

Utvikling av korn- og grasarealer i Vestfold

Kilde: SLF - Søknad om produksjonstilskudd



44

Miljø og kulturlandskap
Det var store endringer i tilskuddsordningene i Regionalt miljøprogram (RMP) for jord-
bruket i Vestfold i 2013. Tilskuddsordningene i RMP måtte legges om til en nasjonal meny. 
Det ga mange nye ordninger for kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner. Sø-
kerne kunne søke tilskudd elektronisk ved å digitalisere arealer og elementer i kart. Det var 
krevende, men 2/3 av søkerne søkte likevel elektronisk. Til forskjell fra de fleste andre fyl-
ker har det ikke blitt stor nedgang i antall søkere (fra 794 til 777). Det er mindre enn ned-
gangen i søknader om produksjonstilskudd. Det viser at bøndene i Vestfold både er kom-
petente og tilpasningsdyktige. NLR Viken og landbrukskontorene har gitt god rådgiving. 
Det er en liten nedgang i forurensningstiltakene og en økning i kulturlandskapstiltakene. 

Det blir utbetalt ca. 17,8 millioner kr i tilskudd for tiltak i Regionalt miljøprogram for 
2013. Ca. 0,3 mill. kr mer enn året før. 85 % av tilskuddet brukes til forurensningstiltak og 
resten til kulturlandskapstiltak. Det ble innvilget ca. 5,7 mill. kr i SMIL-tilskudd (spesielle 
miljøtiltak i landbruket). 69 % av midlene har gått til forurensningstiltak og resten til kul-
turlandskapstiltak.

Det har vært mye arbeid med oppfølging av vannforskriften det siste året. Dette har også 
lokale bondelagsrepresentanter og fylkeskontoret vært involvert i. Tiltaksanalyser er utar-
beidet for nesten alle de 30 nedbørsfeltene som de 7 vannområdene er delt inn i. Bondelags-
representantenes lokalkunnskap og fagkompetanse om jordbruk og landbruksforurensning 
har vært viktig for å lage gode analyser og realistiske og kostnadseffektive tiltaksprogram.

Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er pekt ut som et nasjonalt utvalgt kulturlandskap i 
jordbruket (UKL). De øremerkede midlene til dette (kr 700 000) er omsatt til tiltak i 2013. 
Tiltakene utføres av gårdbrukerne på de to bebodde øyene og andre grunneiere på øyene. 
Økonomisk støtte gis til vegetasjonsrydding, beitetiltak, infrastruktur, næringsutvikling, 
kulturminnetiltak mv. Aktiv gårdsdrift med beitedyr er et viktig fundament i skjøtselen av 
øyene. Det tilrettelegges også for tilleggsnæring i forbindelse med gårdsdriften. Bjerkø 
Gård har åpnet sin skjærgårdslåve med leiligheter og lokaler for diverse arrangementer. 
UKL-området er blitt del av den nye Færder nasjonalpark. Samarbeidet med nasjonalpar-
ken er godt.

Skogbruk
Skogbruksaktiviteten i fylket var i 2013 nok en gang lavere enn året før med nedgang i 
avvirkningen som følge av lavere priser på sagtømmer og uro i markedet for massevirke. 
Tømmerprisen sank i snitt i underkant av 10 % i forhold til 2012 og var hele 25 % lavere 
enn i 2011. Også etterspørselen etter rundtvirke til ved var lavere enn vanlig som følge 
av relativ kort og mild vinter. Virke til bioenergi økte kraftig i 2013 i Vestfold med nær 
en tredobling fra året før. Tilskuddsordningen på kr. 43 / lm3 har vært helt avgjørende for 
lønnsomheten for skogeier. Ordningen ble avviklet helt på tampen av året og får følger for 
fremtidig uttaket av virke til bioenergiformål. Tønsberg åpnet sitt fjernvarmeanlegg i 2013 
og etterspør ca. 40.000 fm3. Det er nok en av årsakene til den store økningen i uttaket av 
virke til bioenergi.



45

Planteaktiviteten er tilfredsstillende, men hadde en liten nedgang fra 2012 og skyldes anta-
gelig økt fokus på naturlig foryngelse med løv i de kystnære områdene. 

I prosjekt robust framtidsskog har Vestfoldskogbruket hentet inn fagkompetanse fra Dan-
mark for å få en vurdering av mulige klimaendringers påvirkning på skogen. Økt bruk og 
satsing på varmekjære edelløvtrær kan i Vestfold få større aktualitet.

Vestfold har i 2013 sluttført områdetakst med miljøregistrering i to kommuner. Dette er det 
første takstprosjektet som er en revisjon av de første nøkkelbiotopregistreringene i fylket. 
Det er ikke avdekket graverende tilfeller av at skogeiere har hogd tømmeret i de utfigurerte 
nøkkelbiotopene. 
skogfondsregnskapet, men med et forbedringspotensial i å foreta tiltakskontroller sammen 
med skogeier, og å være nøye med underskrift fra skogeier.

Dag Fredrik Eftedal deler ut God Morgen yougurt og budskap om ja til norsk matproduk-
sjon på Tønsberg stasjon.
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Dyr 31.07.2012 31.07.2013 *
 Antall foretak Antall dyr Antall foretak Antall dyr

Melkekuer 78 2546 76 2543
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 125 2798 118 2861
Avlspurker og ungpurker 71 5727 67 6007
Slaktegriser på telledato 122 37627 116 34459
Søyer ett år og eldre 127 4027 134 4513
Verpehøner 45 111208 44 127450
Slaktekyllinger på telledato 24 878577 25 880450

Arealfordeling 31.07.2012 31.07.2013 *
 Antall foretak Dekar/dyr Antall foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 641 75459 623 81596
Øvrige forvekster  13184  13162
Poteter 139 16366 134 16421
Vårhvete 733 125898 622 95620
Høsthvete 44 3810 103 8046
Rug og rughvete 57 5112 137 10696
Bygg 626 71300 640 82944
Havre 482 42158 509 45467
Oljevekster 123 10967 82 6865
Erter og bønner til konserves 41 4585 47 4708
Engfrø og annet frø til modning 125 14546 124 17164
Erter, bønner, andre belgv. til modning 93 7643 58 3960
Frukt 42 1430 42 1428
Bær 62 2101 54 2245
Grønnsaker på friland 102 13035 94 14270
Totalt areal  407594  404592
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  277  286
Antall søkere produksjonstilskudd 1518  1466 
  

Økologisk produksjon (også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning 51 7955 49 6212
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca. 20 676 ca. 20 602
Økologisk innmarksbeite 37 1296 36 1283
Økologisk grønngjødsling 8 193 15 740
Annet økologisk drevet areal (gras) 73 15445 73 16220
Totalt økologisk areal  25565  25057
Andel økologisk areal av totalareal  6,3 %  6,2 %
Økologiske melkekyr 17 537 17 517
Økologiske ammekyr 18 386 18 394
Økologiske avlsgriser 4 144 3 150
Økologiske slaktegriser 4 359 4 382

*) Foreløpige tall for 2013. Ytterligere informasjon kan hentes på Statens Landbruksforvaltnings (SLF) 
hjemmeside http://www.slf.dep.no

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

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks 2009, 3103 Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  03070
    800 33 227 (grønt nummer til medlemssenter)
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse:  Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks 24, 3164 Revetal
Telefon:  03070
E-post:   post@prioreggprodukter.no 

TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse:  Åskollen 2, Sem
Postadresse:  Postboks 114, 3170 Sem
Telefon:  03080

Hovedkontor Oslo
Postadresse:  Postboks 25, 0051 Oslo
Besøksadresse:  Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
E-post:   firmapost@tine.no 
Telefon:  03080
Telefaks:  22967205
    www.tine.no 

fEllESKjØpET AGRI BA (VESTfOlD)

Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, 3157 Barkåker 
Telefon:  03520

Larvik
Besøksadresse:  Løkka 8, 3263 Larvik
Telefon:  33164310

Hovedkontor
Adresse:  Flyporten, 2060 Gardermoen
Telefon:  03520
Telefax:  64820701
 
    www.felleskjopet.no  
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Studieforbundet Næring og Samfunn Vestfold
Bygdefolkets Studieforbund er slått sammen med Studiefor-
bundet Populus. Som en følge av dette endret BSF Vestfold 
på årsmøtet i juni 2013 navn til Studieforbundet næring og 
samfunn Vestfold (SNS Vestfold). Det nye studieforbundet har også et regionledd for Te-
lemark og Vestfold. Denne sammenslåingen og omorganiseringen får ingen store praktiske 
konsekvenser for studiearbeidet i Vestfold og regionen. SNS Vestfold skal fortsatt være 
arrangør av Landbrukshelga, plantevernkurs og andre landbruksrelaterte kurs i Vestfold. 

Styret i SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold): Styret i Region SNS Telemark/Vestfold:
Vidar P. Andresen Vidar P. Andresen
Lars-Arne Høgetveit Renate Ottersen
Else Marie Farnes Jon Midtbø
Renate Ottersen Jon Olav Strand
Beate Menes Didriksen Rolf Vidar Markmanrud

I SNS Vestfold er Elisabeth Larsen ansatt i 40% stilling.  Regionen SNS Telemark/Vestfold 
leier inn Elisabeth av SNS Vestfold til praktisk bistand ved behov.

Landbrukshelga i Langesund 26. og 27. januar 2013 ble en suksess med til sammen ca. 200 
deltakere.  Kursdeltakerne fordelte seg på 6 ulike kurs; Inspirasjonskurs for tillitsvalgte, 
Nå er det min tur (Kurs for landbruksinteressert ungdom), Kurs for svineprodusenter, Opp-
datert som bonde, Eierskiftekurs og Dyrevelferd for pelsdyr.  

I tillegg til Landbrukshelga er det blant annet arrangert plantevernkurs,  HMS-kurs, Mas-
kinførerkurs og kurs i Varme arbeider.  I samarbeid med flere andre aktører er det også 
gjennomført et godt besøkt åpent møte om psykisk helse; ”Bonde i medgang og motgang”

Takk til våre samarbeidspartnere og kurslærere, som vi er avhengig av for å tilby aktuelle 
og gode kurs til Vestfoldbonden.

 
jordvern Vestfold  
Jordvern Vestfold er en tverrpolitisk og partipolitisk uav-
hengig interesseorganisasjon.  Foreningen vil gjennom 
handling og målrettet informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle 
bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold.  I dette arbei-
det er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.  Forenin-
gen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn matjord.

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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Årsmøtet ble avholdt 10. april på Høgskolen i Vestfold, Bakkenteigen. Årsmøtet vedtok å 
endre navn fra Jordvernforeningen i Vestfold til Jordvern Vestfold. Dette var et ledd i økt 
samarbeid mellom de regionale jordvernforeningene. I den forbindelsen er også forenin-
gens logo endret. Alle styremedlemmer tok gjenvalg og styret består av:

Leder:  Rolf Berg, Horten mobil 99131168
Nestleder: Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
 Heidi Engeset, Horten mobil 95184632
 Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
 Øyvin Solheim, Sem mobil 90828666
 Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
 
 Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

Årsmøtet ble lagt til Bakkenteigen da det samme kveld og på samme sted var presentasjon 
av det anerkjente arkitektkontoret Snøhettas mulighetsstudie ”Knutepunkt Horten Vest”. 
Vinteren 2013 ble nemlig Jordvern Vestfold engasjert i arbeidet med å synliggjøre forde-
lene ved at Hortens framtidige jernbanestasjon forblir på Skoppum. Leder Rolf Berg sitter 
i arbeidsutvalget til den lokale aksjonsgruppa Knutepunkt Horten Vest og foreningen har 
bidratt økonomisk i prosjektet og bistått Grønn Partner AS med betydelig arbeidsinnsats. 
Både trasévalg, stasjonsplassering og framtidig utvikling vil ta betydelig mindre matjord 
enn hvis man velger alternativene lenger øst. Arkitektkontoret Snøhetta er kjent for mange 
internasjonale utbygginger og har markert seg med en tydelig jordvernprofil.  Prosjektet 
og saken har skapt stort engasjement og det var nærmere 500 som kom for å høre Maria 
Svaland fra Snøhetta presentere mulighetsstudiet. Presentasjonen måtte faktisk kjøres 2 
ganger! 

6. august ”åpnet vi valgkampen” i Vestfold! Samferdselsminister Marit Arnstad, Christian 
Anton Smedshaug fra Agrianalyse, Maria Svaland fra Snøhetta og listetoppene i fra alle 
partiene i Vestfold bidrog alle til et spennende åpent møte om jordvern og matberedskap. 
Samferdsel fikk naturlig nok ekstra fokus. Hans Huseby ledet møtet. Også her var oppmø-
tet veldig bra, med 150 fremmøtte.

Det har vært arrangert 7 styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av regionalavdelingen 
hos VFK som orienterte om oppfølgingen av RPBA.

Jordvernforeningen har i løpet av året sendt inn høringsuttalelser til håndbok 233 Syk-
kelhåndboka, til diverse planprogram i Larvik, til foreløpige plandokumenter ifm rullering 
av kommuneplanen i Sandefjord og til nye arealer i Regional Plan for Bærekraftig Areal-
politikk. I tillegg har vi kontaktet Horten kommune for oppfølging av reguleringsplan for 
godsterminal på Kopstad, Vestfold Fylkeskommune angående oppfølging av RPBA og 
sendt brev til medlemmene i Næringskomitéen på Stortinget om behovet for styrking av 
jordvernet.

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene. Ikke minst har vi utviklet ny felles hjemmeside i tillegg til at vi har 
etablert nye regionale undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny felles 
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logo.  Det vurderes om det er behov for en nasjonal overbygning. Nettsiden www.jordvern.
no, samt vår regionale underside forsøker vi å holde mest mulig oppdatert. 

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

Vestfold Bygdeungdomslag
Styret i Vestfold BU har i perioden 2013/14 bestått av:
Leder:  Anne-Helene Sommerstad
Organisatorisk nestleder:  Pål Agnar Tveitan
Bygdepolitisk nestleder:  Inger-Martha Skjelland
Lagsutviklingsleder:  Elise Røisgård Kirkevold
Økonomileder:  Asbjørn Tollnes
Kulturleder:  Ole-Kristian Bruserud
Tevlingsleder:  Carl-Henrik Gjelstad
Infoleder:  Inga Horntvedt Thorsen
Styremedlem:  Sander Schou
Bondelagets representant:  Bjørge Madsen
Bygdekvinnelagets representant:  Reidun Green

Pr 31. desember 2013 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 330 medlemmer. Det er en øk-
ning med 99 medlemmer da VBU ved utgangen av 2012 var 231 medlemmer. Tilsvarende 
tall for de siste årene er 151 (2007), 128 (2008), 89 (2009), 318 (2010), 311 (2011)

Medlemmene fordeler seg følgende over lokallagene Stokke og Andebu 88 (88 i fjor),
Re 68 (63 i fjor), Botne/Hillestad 65 (53 i fjor), Sande 28 (24 i fjor) og Lågendalen 90 
(Hedrum var 2 i fjor)

Styret i Vestfold BU har hatt elleve styremøter og to styrehelgsamlinger i løpet av styre-
året. Samtlige av møtene har foregått på Gjennestad, der VBU disponerer møterom og 
kontor av Vestfold Bondelag, med unntak av styrehelg-samlingene. VBUs representanter i 
Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdekvinnelag har deltatt flittig på VBL og VBK sine sty-
remøter. Anne-Helene Sommerstad har vært VBUs representant i Vestfold bondelag, mens 
Ole-Kristian Bruserud har vært VBUs representant i Vestfold Bygdekvinnelag. 

Bygdeungdomslaget er en organisasjon som er til for å lage aktivitet og liv på bygda. Dette 
har Vestfold Bygdeungdomslag gjort igjen. Det er jo stort sett lokallagene som står for 
aktiviteten, men Vestfold BU har blant annet holdt styrevervskurs og stormøter. I tillegg 
har VBU hjulpet 4H Nordisk leir på Melsom.

Det er også blitt startet opp et nytt lokallag, Lågendalen Bygdeungdomslag. Dette har vært 
en kjempesuksess, de har allerede rukket å sende folk på årsmøte i NBU, ha flere arrange-
menter og å bli Vestfolds største lokallag(!). Denne gjengen er kjempeivrige, og kommer 
til å lage enda mer liv i bygda si framover. 
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Før stortingsvalget engasjerte VBU seg ved å invitere ungdomspartiene i fylket til tevling 
i maskinmelking og omvisning på gården til Ivar Andreassen. Dette ble arrangert sammen 
med Bondelaget. Ungdomspolitikerne engasjerte seg i landbruksspørsmål, og viktige bud-
skap ble gitt fra Hans Edvard Torp. Det var en av Høyres deltakere som ble Vestfolds 
ungdomspolitiske mester i maskinmelking. Utrolig gjev tittel.

Noe VBU har jobbet mye med, og kommer til å fortsette å jobbe med er Høstarrangementet 
2014. Det er et nasjonalt arrangement som skal holdes i oktober. Til dette arrangementet 
kommer rundt 400 bygdeungdommer hvert år, og i 2014 skal de til Andebu. 
Årsmøtet i NBU foregikk 15. og 16. juli 2013 i forbindelse med NBUs  landsstevne på 
Inderøya i Nord-Trøndelag.  VBU var representert med Anne-Helene Sommerstad, Pål 
Agnar Tveitan og Inger- Martha Skjelland. Som observatører stilte Carl-Henrik Gjeldstad 
og Asbjørn Tollnes. Lokallagsrepresentanter var Malin Larsen (Stokke og Andebu), Ingrid 
Elise Røisgård Kirkevold (Re), Christel Haugerud (Botne og Hillestad), Sander Schou 
(Sande) og Katrine Schau (Lågendalen BU). VBU var meget aktive under årsmøtet, og 
flere tok turen opp til talerstolen.

VBU stilte mannsterke på både NBUs landsstevne og Høstarrangement og vi er fornøyde 
med gode tevlingsplasseringer, deriblant annet norgesmestere i eksteriørbedømming av 
storfe og borddekking.

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

VBUs nettside www.nbu.no/vestfold, som det er linket til på www.grontfagsenter.no har
vært beskjedent oppdatert denne perioden. VBUs Facebookside brukes i større grad.

Med et såpass vellykket år bak oss gleder VBU seg til å ta fatt på nye oppgaver inn i det 
nye året, og vil gjerne få takke for det fine samarbeidet vi har med både Bondelaget og 
Bygdekvinnelaget i Vestfold. 

Vestfold 4H  
I 2013 har Think – Love – Do – Move vært det store slagordet i 4H 
Vestfold. Med en vellykket Nordisk leir med over 1100 ungdommer på 
Melsom, i perioden 27.juli – 3.august har 4H Vestfold lagt bak seg et 
begivenhetsrikt og aktivt år. Over 10 000 dugnadstimer er lagt ned i ar-
rangementet. En stor takk til alle som deltok både før under og etter leiren og som var med 
på å bidra til et vellykket arrangement også økonomisk.  

4H Vestfold har vi i dag 27 klubber og ca.800 medlemmer. 4H-kontoret har i 2013 bestått 
av 4H konsulent Irene Pande og 4H instruktører Elise A. Lunde, Kristian Flåtnes og Kris-
tine Kapperud 
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4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2013 har bestått av:
Leder Siri Myhre Haug
Nestleder Ulrik Myrhaug
Styremedlem Bjørn Martin Bamrud, Malin Kultorp
Vararepresentant  Petter H. Jacobsen (medlemmenes representant)
  Stine Merethe Horntvedt og Susann Rasmussen.  

VIGGAs representant har vært Robin Schei Østvik og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Lisbeth Haugan. 

Ordfører i Årsmøte er Guro Huseby fra DNB. 

2013 har vært nok et aktivt år i 4H Vestfold, med blant annet opplæringskurs for styremed-
lemmer, storkurs i Andebu, fylkesårsmøte, den årlige nattvolleyball turneringen og skog-
dag på 4H-hytta i Storås. Sommeren er leir tid med aspirantleir på Melsom og fylkesleir i 
Morgedal i samarbeid med 4H Telemark.  Rekord mange vestfoldinger, deltok på Nordisk 
leir på Melsom. Med 120 deltakere var vi det største fylket på leiren. 

Under Nordisk leir tok vi hele fylket i bruk, det var turer til Mølen, Verdens Ende, Nord-
gardsetra 4H seter, Skibergfjell og kystsien i Horten. Norges største volleyballturnering 
gikk av stabelen under leiren, det ble spilt 130 kamper på 18 baner. Leirdeltakerne kunne 
nyte fantastisk sommervær på en flott leirplass, og med underholdning fra senen hver 
kveld. Mange nye 4H vennskap ble etablert. Detaljert rapport fra arrangementet finner du 
på http://www.thinklovedomove.com/ 

Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 
24 4Here mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole. Leder i Vestfold bonde-
lag Hans Edvard Torp holdt festtale til plakettmottakerne.   
   
      
4H-Hytta flott plassert i Storås blir brukt av 4H klubbene i fylket til klubbaktiviteter og 
møter. Hytta leies også ut til møter og arrangement til andre som er interessert. Vi ønsker 
at den flotte hytta vår skal bli brukt så mye som mulig til møter og aktiviteter. 

Nordgardsetra 4H-Seter kan se tilbake på en flott sesong med godt besøkstall. Kursdelta-
kelsen har gått opp og vi kunne i år tilby minikurs til de yngste av våre medlemmer. Den 
nye bakerovnen ble offisielt åpnet av leder i Norges bygdekvinnelag Katrine Kleveland 
20.juli. Ovnen er blitt populær og det lukter ofte nybakt brød på setervollen. Vi håper på 
ennå større bruk av ovnen neste sesong, da er planen å bygge stolpehus med krakker og 
arbeidsbord over bakerovnen. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for 
både økonomisk støtte og dugnadsinnsatsen som legges ned på 4H setra. Vi satser friskt på 
en ny sesong i 2014 med både seterkurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H seter 
kommer til å være en viktig turistattraksjon og kurssted for 4H også i årene som kommer. 

Følg oss på: www.4h.no/vestfold        http://www.facebook.com/4HVestfold 
www.4h.no/Vestfold/Nordgardsetra-4Hseter https://www.facebook.com/Nordgardsetra4hSeter
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Norsk landbruksrådgiving Viken         
Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Vi-
ken) er en rådgivingsenhet med 15 ansatte, 
som har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjen-
nestad i Stokke og på Foss gård i Lier. Vi ut-
fører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konvensjonell og øko-
logisk, på friland og i veksthus. Våre rådgivere har spisskompetanse om vekster på friland 
og veksthus som står til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvekster, 
potet, grovfôr, grønnsaker, frukt, bær og blomster.  

NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som er en in-
teresse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og 
etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjen-
nom rådgiving og ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år i overkant av 100 ulike feltforsøk innen jord- og hage-
bruksvekster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndighe-
ter, forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen 
landbruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving har det blitt utarbeidet 
gjødslingsplaner, miljøplaner og arrangert ulike kurs i tillegg til fagmøter, gartneri- og 
markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt arbeidsfelt i NLR Viken. Gartnerda-
gene har blitt arrangert i en årrekke, et samarbeid med Gjennestad Gartnerskole, og er en 
utstilling av teknisk utstyr og driftsmidler for hagebruksnæringen.

I løpet av 2013 har NLR Viken gitt ut 4 utgaver av «Medlemsskriv» i tillegg til en rekke 
nyhetsbulletinger innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde pr. 31.12.13 707 ordinære medlemmer, 30 støttemedlemmer og 11 kår-
medlemmer.  

Styret i NLR Viken har i 2013 bestått av:
 Ole R. Tala Styreleder (repr. korn, jordbr.)
 Ernst A. Skalleberg Nestleder (repr. veksthus)
 Arne Kristoffer Enger Styremedlem (repr. grønnsaker)
 Ragnar Swift Styremedlem (repr. frukt og bær)
 Marianne Strøm Styremedlem (ansattes repr.)
 Paul Edv. Vittersø Møtende varamedlem (repr. korn, jordbr.)
 Kari Mette Holm Representant for FMLA Vestfold
 Otto Galleberg Representant for FMLA Buskerud
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Ansatte:
 Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder 
 Jon Holmsen Rådgiver korn og jordkultur (sluttet 31.03.13)
 Ingvild Evju Rådgiver korn og oljefrø (tiltrådte 01.03.13)
 John Ingar Øverland Rådgiver frø og proteinvekster
 Siri Abrahamsen Rådgiver potet
 Jon Herman Wold-Hansen Rådgiver grovfôr (sluttet 31.12.13)
 Torgeir Tajet Rådgiver grønnsaker friland
 Lars-Arne Høgetveit Rådgiver grønnsaker friland
 Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
 Hans Håkon Helmen Rådgiver og forsøkstekniker 
 Marianne Strøm Rådgiver veksthus
 Eli Ronglan Rådgiver veksthus
 Anders Sand Rådgiver veksthus / energi (innleid)
 Sigrid Mogan Rådgiver bær
 Dan H. Christensen Rådgiver bær
 Gaute Myren  Rådgiver frukt
 Jørund Lothe Forsøkstekniker (tiltrådte 01.04.13 i 50 % stilling)

Kari Bysveen er ansatt som ny rådgiver innen grovfôr, frø og økologisk. Hun tiltrer stil-
lingen 01.03.14. 

Norsk landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells er en rådgivingsenhet fra 
som ble dannet i 2009 ved en sammenslut-
ning av fem forsøksringer: Hallingdal For-
søksring, Numedal Forsøksring, Fabio Forsøksring, Buskerud Forsøksring og Forsøksrin-
gen Telemark.  Det geografiske arbeidsområdet til rådgivingsenheten er primært Buskerud, 
Telemark og Akershus vest for Oslo, men med noe virksomhet på rådgiving og planlegging 
innenfor økonomi, bygning og økologisk landbruk i Vestfold.  Organisasjonen har 19 an-
satte fordelt på åtte ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i Telemark, Åmot i Modum, 
Rollag, Rødberg og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold. 

Basis i virksomheten er rådgiving i planteproduksjon, og det er relativt stor bredde i råd-
givningstilbudet, med korn, grovfôr, frukt og bær som de fagområdene der det er størst 
aktivitet.  Det er noe aktivitet også på grønnsaker, engfrø og potet.  Både økologisk og 
konvensjonell produksjon dekkes opp innenfor alle de nevnte produksjonene, med spesielt 
gode ressurser på økologisk korn og grønnsaker.  Det drives et utstrakt utviklingsarbeid 
innenfor ulike deler av planteproduksjonen gjennom et variert og omfattende utvalg av 
prosjekter.

I tillegg til den tradisjonelle virksomheten til forsøksringene innenfor planteproduksjon, 
har NLR Østafjells rådgivings- og prosjektaktivitet på en rekke andre fagområder, som 
bioenergi, vilt- og naturforvaltning, kulturlandskapspleie og bygde- og næringsutvikling.  
I 2010 startet vi opp med tilbud om bygningsteknisk og økonomisk rådgiving, og dette 
området blir stadig videreutviklet.  En god del av dette tilbudet blir gitt med basis i Vestfold 
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(ved Kjell Tangen og Arne Nøkland), men er tilgjengelig i hele regionen og uavhengig av 
medlemskap.  

Styret i NLR Østafjells består i 2013 av Hans Ellef Wettre (leder, fra Asker), Ivar Gulseth 
(nestleder, fra Skien), Lars Fullu (fra Nore), Fredrik Clarin Løvenskiold (fra Ringerike), 
Odd Oskarsen (fra Sauherad) og Knut Olav Skrindo (1. vara, fra Ål) og Arne Nøkland 
(ansattes representant).

Kontoret i Vestfold er samlokalisert med de øvrige rådgivingsenhetene i Grønt Fagsenter, 
i 2. etasje i samme bygget som Vestfold Bondelag, og var i 2013 bemannet med fire råd-
givere; 
- Silja Valand, med økologisk korndyrking som arbeidsområde
- Thomas Holz, med økologisk grønnsaksdyrking som arbeidsområde
- Kjell Tangen, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

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

Vestfold landbrukstjenester BA
Vestfold Landbrukstjenester SA er en 
del av fellesskapet på Grønt Fagsenter. 
Vår hovedoppgave er å skaffe avløsing 
til medlemmer og kunder slik at de får fritid, avlastning og avløsing under sykdom. Ut-
lønning av utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksproduksjon m.m. er også vesentlig. Vi er 
arbeidsgiver for avløserne og alle vi lønner og sørger for at det formelle er i orden.

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og 
dødsfall. I 2013 har en av landbruksvikarene hatt permisjon pga førstegangstjeneste. Vi 
har derfor hatt en vikar. Det er 3 ansatte landbruksvikarer, 2 i full stilling og en i 80%. Vi 
er stolte av å kunne si at vi har dyktige landbruksvikarer! Landbruksvikarene har hatt jevnt 
med oppdrag. Vi har stort sett dekket etterspørselen når bønder har vært syke, og heldigvis 
har vi noen avløsere som stiller opp når de har mulighet dersom det er behov.

I 2013 har vi hatt en omsetning på 18,1 mill. og sendt ut 319 lønns- og trekkoppgaver. An-
tall medlemmer har økt noe fra i fjor, og vi jobber med markedsføring for fortsatt økning.
I administrasjonen har vi fortsatt 2 ansatte i hver sine 60 % stillinger.

Gerd Iren Tala sluttet som daglig leder 1. november. Styret har ansatt Runar Wold som 
daglig leder fra 1. november. 
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Styret har i 2013 bestått av:
Jon Herman Wold-Hansen, Våle leder
Gro Anita Rød, Andebu   nestleder
Lene S. Haselstad, Stokke styremedlem
Bjørnar Langklep, Undrumsdal styremedlem
Siw Utsigt, Vivestad ansattes representant

landbrukets HMS-tjeneste
Landbrukets HMS-tjeneste er landbrukets sin 
egen forebyggende HMS-tjeneste og har som 
mål å redusere antall ulykker og yrkeslidelser. 
Som medlem i Landbrukets HMS-tjeneste får 
du tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og oppfølging av HMS på gården. 
All rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, basert på landbruksfaglig 
og medisinsk kompetanse. Medlemmer får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien 
og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. Medlemstilslutningen er økende i Vestfold. 
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) overtar Landbrukests HMS-tjeneste 
(LHMS) fra 1.1.2014.
I første omgang blir LHMS en avdeling under NLR sentralenhet på Ås og alle våre ansatte 
fortsetter i sine stillinger. Styret for LHMS avvikles og styret i NLR blir øverst ansvarlig. 
Avtalene med de samarbeidene bedriftshelsetjenester fortsetter også som før.

Dette betyr at det ikke blir noen forandring på tjenestetilbudet til våre medlemmer i 2014.
Det arbeides videre  med å se på fremtidig organisering, samkjøring av de administrative 
oppgavene, avklaring på kontingentspørsmål og hvordan vi på en best mulig måte kan 
tilby bedriftshelsetjeneste og en helhetlig rådgivning til alle medlemmene i nye NLR til en 
kostnadseffektiv pris.

Dette arbeidet forventes å være ferdig i løpet av sensommeren 2014.

Vi i Landbrukets HMS-tjeneste ser store fordeler ved å være en felles organisasjon, både 
faglig og økonomisk. Vi har stor tro på at vi samlet kan gi medlemmene et enda bredere 
og bedre tilbud i fremtiden.

Fylkesgruppa i Vestfold har bestått av:
Leder: Per Asbjørn Andvik, VB 
  Vidar Andresen, VB
  Grim Melø   BSL
  Bergljot Styrvold BSL
  Ragnhild Sannes, Bedriftshelsen AS
  Henning Hegdahl, Bedriftshelsen AS
  Aslaug Øverland, HMS-rådgiver
  Per Obrestad, distriktsleder  Lhms
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Landbrukets HMS-tjeneste er knyttet til Bedriftshelsen AS i Larvik. HMS-rådgiveren har 
kontorsted i Bedriftshelsens filial på Borgeskogen.
Det har vært avholdt to møter i fylkesgruppa sist år. Saker som var oppe til behandling var: 
Helsekontroller, gårdsbesøk, fagmøter, kurs, sikkerhetsdager og medlemsverving, kam-
panjen trygghet og helse. 

Tema for gårdsbesøk er sikker jobb, analyse og risikovurdering 

Det er gjennomført totalt 4 sikkerhetsdager på Melsom og Gjennestad vgs. Det er et tilbud 
til vgs skoler med naturbrukslinjer og finansieres av Landbrukets Brannvernkomite. 
Det er gjennomført et kurs i «Uwaga» for arbeidsgivere med utenlandsk arbeidskraft og et 
kurs i «Inn på Tunet»

Det er gjennomført 3 kurs i Praktisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven setter krav til alle 
som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. Landbrukets HMS-tjeneste har utvi-
klet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. 
Kurset består av tre deler: 
- Del 1 med lærer: Motivasjon, holdninger og HMS.
- Del 2: 6 timer med E-læring.
- Del 3 med lærer: gårdsvandring i gruppe.

Målet er kurset er å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på 
myndighetenes og KSL`s krav. Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk landbruk.
Kampanjen Trygghet og helse i landbruket er et målrettet samarbeid mellom offentlige og 
private landbruksaktører. 

Norsk landbruk er en risikoutsatt arbeidsgruppe i forhold til ulykker, branner og yrkesli-
delser, 3 % av Norges sysselsetting jobber i landbruket, de står for over 20 % av dødsulyk-
kene. Dette er etisk og økonomisk belastende for næringa. Målet til kampanjen er å gi en 
målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket. 

Det er arrangert  markdager i Vestfold  innen følgene tema:
- trygg bruk av traktor
- sikrere håndtering av store dyr
- brann og brannsikring
- reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet
- reduksjon av fallfarer
- sikkerhet i skogen
- psykisk helse

Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket!
Vi gir overskudd og trygghet!
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medlem.tine.no / medlemstelefon 815 02 000

Profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov.

Som bedriftsleder er det viktige å ta riktige beslutninger og lønn-
somme valg. TINE Rådgiving vil være din kompetansepartner med 
objektive, tverrfaglige og spisskompetente råd.


