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Norges beste natteravn
ØVRE ROMERIKE. I forbindelse
med natteravnenes 25-årsjubileum skal årets natteravn
kåres.
– Hundretusenvis av nordmenn
har gått natteravn, og mange av
disse har lagt ned
utallige timer i å gjøre lokalmiljø-

ene sine trygge for alle. Kåringen
av årets natteravn er vår måte
å takke de som har gjort de
viktigste løftene i dette arbeidet,
sier Monica Rimestad, som i
Tryg Forsikring, natteravnenes
hovedsamarbeidspartner. I dag
er 500 natteravngrupper spredt

over hele landet, og hver helg
tar flere hundre privatpersoner
på seg de gule natteravnvestene
og jakkene for å skape trygghet i
lokalsamfunnene sine.
– Den praktiske nominasjonen er
enkel. Du trenger bare å sende
inn navn på natteravn@tryg.no.

FORSLAG.
Natteravnene
skal kåre årets
natteravn.
Foto: Tor Erik
Matihesen

Vil produsere mer korn
AKERSHUS. Bøndene
i fylket vil øke kornproduksjonen sin fordi
befolkningen trenger
mer mat.

av bedre kornsorter, ny teknologi og bedre agronomi vil
vi øke produktiviteten og dermed avlingsnivået per dekar.
Sammen med fylkesbondelaget i
Østfold drar vi nå i gang et treårig kornprogram finansiert av
Fylkesmannen og fylkeskommunen i de to fylkene, forsikrer han.
Gjennom
kornprogrammet
som skal ledes av nettopp Sigurd
Enger, vil kornbøndene få servert et bredt kompetansetilbud
med blant annet fagmøter, markvandringer i demonstrasjonsfelt, foredrag og sosiale tiltak
rundt fagmiljøene.

GLEN WIDING
glen@eub.no | 926 68 857

Kornavlingene går ned, mens
befolkningsveksten øker.
Det
betyr stadig mindre brødproduksjon per innbygger, men nå har
kornbøndene ambisjoner om å
øke kornproduksjonen med én
prosent hvert år i 15 år fremover.
MYE MER MAT
– Det blir stadig flere munner å
mette, så innen 2050 må vi produsere 60 prosent mer mat. Siden
maksimalt 10 prosent av dette
kan produseres som sjømat, må
det aller meste av dette skaffes
til veie gjennom jordbruket, sier
leder Sigurd Enger i Akershus
bondelag i en pressemelding.
– Stortinget har lagt til grunn
at Norge innen 2030 øker jordbruksproduksjonen med 20 prosent. Nøkkelen ligger i korn,
enten som melråvare til brødproduksjon eller som fôrmiddel
til husdyrproduksjon. Også vi
i Akershus må gjøre vår del av
jobben – altså å øke kornavlingene våre med én prosent hvert
eneste år frem til 2030, påpeker
han.
STOPP NEDBYGGING
Enger mener dette kan skje på to

FYLKESMESTER I HØSTHVETE
– Vi kommer til å samarbeide tett
med de kommunale landbrukskontorene og landbruksrådgivingen i de to fylkene, og vi har
dessuten planer om å dra i gang
et fylkesmesterskap i høsthvetedyrking. Det tror vi kan bli både
artig og interessant. Uansett;
sammen skal vi løse denne oppgaven, slår Sigurd Enger fast.

AREALER I AKERSHUS

MER KORN. For å kunne mette alle fremtidige munner, må Norge øke matproduksjonen.
Kornbøndene i Akershus er beredt til å gjøre sin del av jobben.
måter.
– Enten må avlingsnivået
økes, eller så må kornarealet
opp. Eller en kombinasjon av
disse. Vi regner med at myndig-

C-Klasse

hetene gjør sin del av jobben ved
å stoppe nedbygging av dyrket
eller dyrkbar jord, og gjennom
gode jordbruksoppgjør bidra til
styrket kornøkonomi, påpeker

bondelagslederen.
DYKTIGERE KORNBØNDER
– Så skal vi bønder gjøre vår
del av jobben. Gjennom bruk

 3 millioner mål produktiv
skog.
 52.000 mål innmarksbeite.
 760.000 mål fulldyrket mark.
Av disse brukes:
 600.000 mål til kornproduksjon.
 117.000 mål til grovfór.
 6000 mål til poteter.
 1800 mål til grønnsaker.
 1900 mål til frukt og bær

Begrenset antall
C 250 BlueTEC 4MATIC stv. med automatgir

Nå
kun

507.300,-

Utvalg standardutstyr:
• Kollisjonsradar varsling
• Attention Assist tretthetsvarsler
• Multifunksjonsratt
• Stor kjørecomputer
• Bluetooth handsfree og
musikk streaming
• Audio 20 CD

Alle 4MATIC modeller
leveres med automatgir.

• Klimaanlegg
• Elektrisk håndbrekk
• 4 x el. vinduer
• 7 airbags inkl. kneairbag
• Bagasjeromspakke
• Dekktrykkontroll

Les mer på kampanje.mercedes-benz.no
Alle priser er inkludert levering Oslo.
Forbruk blandet kjøring: 0,48-0,52 l/mil.
CO2-utslipp: 129-137 g/km.
Avbildet modell kan avvike fra tilbud.
Importør Bertel O. Steen AS.

