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Det sies at skal du forstå framtida må du kjenne fortida.  I bondelaget 
kjenner vi fortida! Norges Bondelag har en fantastisk historie tilbake til 
1896 – og flere av våre lokallag kan faktisk feire 150 år!

Flere av grunnpilarene i landbrukspolitikken har vi utvikla og tilpassa 
gjennom de siste 100 åra. Men tru ikke de er gammeldagse og lite mål-
retta av den grunn!  De har alle et klart mål: Sjøleiende bønder over hele 
landet, utnytter de lokale ressursene best mulig for å produsere mest mu-
lig mat til folket. Dette er bra for bonden – og best for samfunnet.

Dette igjen gir grunnlag for en stor næringsmiddelindustri, og vi snakker om en sammenhengende ver-
dikjede fra jord til bord på nesten 90 000 arbeidsplasser og en verdiskaping på over 170 mrd. At dette i 
tillegg gir grunnlag for bosetting, ringvirkning for andre næringer, og et flott kulturlandskap – virker noen 
ganger underkommunisert. 

Sammen med LO, NHO, VBS, Fylkesmannen og Fylkeskommunen fikk vi derfor i høst laget en verdiska-
pingsrapport om landbruk og næringsmiddelindustri her i Vestfold. Rapporten bekrefter at Vestfold er et 
nasjonalt viktig matfylke, og synliggjør en produktivitet og verdiskaping vi kan være stolte av! 

Vi tåler godt at det slippes lys på det vi driver med, men regjeringas iver etter å komme med endringer, 
høringer og arbeidsgrupper føles mere ideologidrevet enn behovsdrevet. Dette på alle områder som im-
portvern, økonomiske virkemidler, markedsreguleringer og eiendomspolitikken. Dette er krevende for 
hele organisasjonen – både ansatte og tillitsvalgte. Jeg er heldigvis trygg på at vi har nødvendig kunnskap 
om sammenhenger fra jord til bord og bevissthet om effekten av endra rammevilkår i møte med dagens 
svært endringsfokuserte regjering.

Vi går en spennende vår i møte. Jeg håper fjorårets brudd i jordbruksforhandlingene med påfølgende kor-
reksjon og påplussing fra støttepartiene, vil føre til at vårens forhandlinger baseres på stortingets vilje – og 
ikke bare regjeringens ønske. Fra landbrukets side er målet alltid en avtale som gir økt matproduksjon. Det 
må det være! FNs klimapanel har estimert at verdens matproduksjon vil bli redusert med 2 prosent - pga. 
klimaendringer, samtidig som etterspørselen øker med 14 prosent hvert tiår fremover. Dette er tidspunktet 
for å oppskalere norsk matproduksjon og matindustri – ikke nedskalere!

Det er en klar økende interesse for mat og landbruk, og stadig flere ser verdien av å stå sammen og å ha en 
sterk organisasjon som kjemper for fortsatt trygg og god matproduksjon i Norge. På vegne av fylkeslaget 
er jeg veldig stolt over at Vestfold Bondelag har økt antall medlemmer siste 10 år med 5,5 %, og at vi nå 
har høyeste medlemstall siden 1998!

Min tid som fylkesleder er nå over. Avslutningsvis vil jeg derfor takke for at jeg har fått muligheten til å 
være bønders tillitsvalgte i denne fantastiske organisasjonen. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfylt 
enn å jobbe med den viktige oppgaven det er å produsere mat til folket. Takk til alle lokallaga for enga-
sjementet og møteplassene dere drar i gang. Takk til dere på fylkeskontoret som holder i trådene, følger 
opp saker og øser entusiasme og motivasjon over hele landbruksnæringa. Sammen har vi enorm erfaring 
i noe som aldri går av moten!

Takk for meg – og lykke til videre!

Hilsen fra lederen



4

 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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Æresmedlemmer i Vestfold Bondelag 

   
   Hroar Kværne
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord 1997

    
    Vidar P. Andresen
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte på Gjennestad 2014

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  
 

 

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Bjørge Madsen, Kirkeenga 15, 3179 Åsgårdstrand
 92 08 05 56 mobil
 bjorge@skjaergaarden.no

 Hans Edvard Holtung, Fonsveien 490, 3174 Revetal
 93 44 37 16 mobil
 hans-edvard@holtung.org  
                            

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

VBK-rep.:   Bente Aass-Haug, Hellandveien 177, 3180 Nykirke 
 46 96 51 48 mobil
 bente@cajsa.no

VBU-rep.: Inger-Martha Skjelland, Skjelland, 3158 Andebu
 40 60 23 62 mobil
 ingermskjelland@gmail.com 

2.vara Birgitte Ringdal Brekke, Raveien 71, 3232 Sandefjord
 90 19 30 04 mobil
 ringdalbrekke@sfjbb.net

3.vara Una Edland, Hem Kirkevei 201, 3275 Svarstad
 93 00 69 91 mobil
 unaedland@hotmail.com
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UTSENDINGER

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

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2014/2015
 Bjørge Madsen, Borre
 Hans Edvard Holtung, Fon
 Birgitte Ringdal Brekke, Sandar

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

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2015:
 Elisabeth I Hokstad, Larvik  
 Dag Fredrik Eftedal, Larvik
        
    
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2015:
 Bjørge Madsen, Borre
 Hans Edvard Holtung, Fon

Veien til toppen er kort i Norges Bondelag. Leder Nils T. Bjørke besøkte oss på LP-møte 
i januar
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OppNEVNINGER TIl REfERaNSEGRUppER / STyRER / RåD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder:  Bjørge Madsen, Åsgårdstrand/ Vårløk, persille og dill. 
   Dag Fredrik Eftedal, Hedrum/Gulrot og potet
   Tom Christensen, Slagen/ Jordbær, moreller og plommer
   Gudmund Gran, Sande/ Jordbær økologisk
   Åsmund Bjertnæs, Nøtterøy/ Salat og potet
   Harald Inge Sand, Strømm/ Epler
   Olav Brattaas, Slagen/ Løk, GPS og reg.leder Gartnerhallen
   Hans Kristian Berge, Tjølling/ Salat veksthus
   Bernt Freberg, Nøtterøy/ Industrigrønnsaker
   Thorleif Müller, Nøtterøy/ Jordbær, NBs grøntutvalg
   Marianne Strøm, Vestfold Gartnerlag (konsultativ)
   Lars Arne Høgetveit, NLR Viken (konsultativ)
   Kari Mette Holm, FMLA (konsultativt)
Sekretær:   Amund Kind 

Referansegruppe for korn:
Leder:  Hans Edvard Holtung, Fon
   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
   Magnus Heian, Kodal/ Vestfold Sauavlslag
   Kristian Hotvedt, Tønsberg/ Norsvin
   Gro-Anita Rød, Stokke/ Vestfold Landbrukstjenester 
   Charlotte Langklep, Undrumsdal/ Kjøttringen (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
   Marit Sibbern, Re 
   Sekretær Amund Kind

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

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Bjørge Madsen Vara: Hans Edvard Holtung

arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS):
 Vidar P. Andresen, Sandefjord  (til årsmøtet i juni)
 Elin Røed, Holmestrand
 Vara: Amund Kind, Sandefjord

Norges Bondelag s representantskap:
 Hans Edvard Torp, Våle

aksjonsutvalg:
 Styret

aksjonsgruppe: 
 nestleder Harald Lie
 org.sjef Elin Røed 
 Hans Edvard Holtung, Fon
 Olav Brataas, Sem
 Karl-Arnt Bårnes, Brunlanes
 Oddbjørn Rød, Stokke

Diverse:
 Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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ansatte på kontoret i 2014

   
   Organisasjonssjef   
   Elin Røed
   Elin.Roed@bondelaget.no 

   Seniorrådgiver (fram til 1. april)
   Vidar P. Andresen
   Vidar.Andresen@bondelaget.no 

   

   Rådgiver
   Amund Kind 
   Amund.Kind@bondelaget.no 

   

   Førstekonsulent (60%), daglig leder SNS (30%) og 
   Grønn Partner (10%) 
   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. Disse landbruksorganisasjonene har ansatte på Grønt fag-
senter:
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester
 MidtVestfold Regnskap BA
 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
 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 vært engasjert i prosjekter hvor kontorets an-
satte har deltatt, f.eks fagteam Matjord og prosjektet Det aktive styret.

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. Fylkeslaget har også egen Facebookside
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Bondelagets samarbeidsadvokater
 Advokatfellesskapet Torget 1 AS v/avd. Ståle Landmark
 Besøksadresse: Torget 1, 2.etg, Larvik
 Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
 Telefon: 33 13 56 90
 Telefax: 33 18 52 20 
 
 Advokatene Haraldsen Bydal v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 414, 3101 Tønsberg
 Telefon: 33 35 82 00
 Telefax: 33 35 82 10

Takstmenn knyttet til Bondelagets takstmannsgruppe
 ROS Økonomi AS v/Marit Sibbern
 Gamleveien 1a, 3174 Revetal 
 Epost: ms@rosokonomi.no
 Tlf  91 73 24 55 
 
 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 
 
 Takstringen AS v/ Erling Riis
 Drakeåsveien 35, 3229 Sandefjord
 Epost: erling.riis@takstringen.no
 Tlf  90 98 92 18 

Org. sjef Elin Røed delte ut melkebart til Ole Kind og de andre som deltok i rollespillet på 
inspirasjonskurset i februar.
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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 Tønsberg A/S       Tess Avd. Horten Tess Holmestrand 
Valløveien 2, Bankløkka 7, Bjergestr. 7,
3118 Tønsberg Postboks 467, 3080 Holmestrand
       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 20.mars 2014 på Gjennestad Gartnerskole. Leder Hans Edvard Torp 
ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlem Hroar Kværne velkommen. Møteleder 
var Andreas Botne.

Vinner av EMIL-prisen 2014 ble Hanneli Bugge-Hansen og Erling Kristensen som driver 
Buggegården på Nykirke.

Vidar P. Andresen gikk av som organisasjonssjef i Vestfold Bondelag 1. oktober 2013. Han 
hadde da hatt stillingen siden 1. juni 1986 og har lagt ned en utrolig innsats for Vestfold 
Bondelag i gjennom disse 27 årene. 

Årsmøte i Vestfold Bondelag utnevnte derfor Vidar P. Andresen til æresmedlem i 
Vestfold Bondelag. Vedtaket ble gjort ved stående akklamasjon fra et samstemt årsmøte!
Vidar P. Andresen takket for en overraskende og svært gledelig utnevnelse. Han sendte 
en spesiell takk til alle ledere, styrer, lokallag og kontoransatte som han har hatt et godt 
samarbeid med gjennom alle disse årene og trakk fram hvor meningsfullt det har vært å få 
jobbe for å ta vare på matjorda og legge til rette for økt matproduksjon.  

Fylkesleder Hans Edvard Torp la i leders tale til årsmøtet vekt på at bedre økonomi i 
kornproduksjonen er et viktig krav fra Vestfold inn til jordbruksforhandlingene. Tollvern 

III. Årsmøtet 2014

Hanneli Bugge-Hansen og Erling Kristensen ble  årets EMIL prisvinner.
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og markedsordninger er dessuten avgjørende for å kunne ta ut priser på produktene. Andre 
element i Vestfold Bondelags uttalelse til jordbruksforhandlingene er innføring av fonds-
ordning, vekt på kompetanse og forskning, og lønnsomhet og forutsigbarhet ved investe-
ringer. Talen inneholdt også et tilbakeblikk på det Vestfold Bondelag hadde engasjert seg i 
og gjort i 2013, en god analyse av ny politisk hverdag etter Stortingsvalget 2013 og øvrige 
planer for 2014/15. Han avsluttet med å vise You Tube –hiten ”Ka seier bonden?”.

Adm.dir i NHO Mat og Landbruk, Gaute Lenvik snakket om ”Landbruk og matindustri 
– hvordan jobber vi sammen for økt norsk matproduksjon” og tok utgangspunkt i gjensi-
dig avhengighet mellom norsk landbruk og matindustri. Gjennom Matindustrialliansen er 
NHO Mat og Landbruk, NHO Mat og Drikke og NNN enige om de store linjene i matpo-
litikken. Denne enigheten er viktig for at ikke media får mulighet til å spille på nyansefor-
skjeller mellom organisasjonene. Disse har nå gitt felles innspill til jordbruksforhandlin-
gene der de krever at jordbruksavtalen bidrar til en konkurransedyktig norsk matindustri.

1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen, innledet om årets jordbruksforhandlin-
ger; omdømmebygging, politikerpåvirkning, inntektsutvikling og prioriteringer. Hun tok 
også tak i vårens bondelagskampanje, kampen om virkelighetsforståelsen i nytt politisk 
landskap, det å utnytte våre naturgitte ressurser der de er, hvordan en skal prioritere den 
aktive bonden og forenklinger.

Leders tale og innleggene fra Lenvik og Ianssen ble fulgt av en engasjert generaldebatt 
med innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Lardal Bondelag.

Lardal ble årets lokallag 2014.
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Årsmeldingen 2013 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom regnskap 2013 som viste et gledelig lite underskudd på 
tross av ledermøte i Bayern.

Røed la også fram et budsjett for 2014 i balanse.

Arbeidsplan for 2014/2015 ble godkjent med følgende visjon:  Vestfold Bondelag skal 
være den viktigste organisasjonen for vestfoldbonden! Prioriterte saker for Vestfold Bon-
delag er:

Næringspolitikk:
• Jobbe for et best mulig resultat i årets jordbruksoppgjør gjennom å være aktiv ovenfor 

politiske kontakter, alliansepartnere, media og internt i egen organisasjon
• Profilere landbruket og tilknyttede næringer som en viktig del av næringslivet i Vest-

fold
• Være aktiv i næringspolitiske saker som angår Vestfoldbonden, eks vannforskriften, 

forvaltningsplaner, grunneierspørsmål 
• Ta vare på landbrukets næringsarealer gjennom å støtte arbeidet til Jordvern Vestfold
• Gjennom arbeidet i referansegrupper, møtevirksomhet og prosjekter ha fokus på de 

enkelte produksjoner muligheter og utfordringer

Næringsutvikling:
• Jobbe for økt rekruttering til landbruket, bl a i samarbeid med Vestfold Bygdeung-

domslag
• Bidra til økt matproduksjon i Vestfold, med spesielt vekt på korn og grønt
• Bidra til økt grøfting gjennom kompetanseformidling og samarbeid med FMLA
• I samarbeid med SNS arrangere Landbrukshelg  24.-25. januar 2015
• Ha fokus på bonden som arbeidsgiver

Organisasjonsutvikling:
• Videreutvikle www.grontfagsenter.no som en viktig informasjonskanal
• Sørge for at alle lokallag fungerer og gi disse god oppfølging
• Gi opplæring til lokale tillitsvalgte
• Øke medlemstallet i Vestfold Bondelag
• Markedsføre fordelene ved medlemskap i Bondelaget, også rabattordningene
• Være navet i samhandlingen med samvirkeorganisasjonene og ulike produksjonsmiljø 

i fylket bl.a. gjennom referansegruppene og Samarbeidsrådet Øst 

Valgkomitéens leder, Anne Andvik, redegjorde for valgkomitéens innstilling. Valg ble 
gjennomført i henhold til innstillingen. Leder Hans Edvard Torp ble gjenvalgt. Det samme 
ble nestleder Harald Lie. Bjørn Gran Bergsholm og Heidi Myhre hadde frasagt seg gjen-
valg. Nytt styremedlem ble Hans Edvard Holtung, mens Una Edland ble ny 3. vara. 

Det var mange gjester som kom med hilsninger underveis og Årsmøtet ble avsluttet med 
takketaler. 
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Det har vært avholdt 8 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2014 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 4. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, 
referansegruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere

Styret i Vestfold Bondelag ønsket å påpeke at jordbruksoppgjøret må ta utgangspunkt i 
at målene i Landbruksmeldinga ligger fast, på tross av ny regjerings usikre signaler. 

Vestfold Bondelag trakk særlig fram følgende prioriterte saker:
• Bedre økonomi i kornproduksjon
• Innføring av fondsordning
• Forutsigbarhet og lønnsomhet ved investering
• Kompetanse

andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Temadiskusjon; hvordan prioriterer Vestfold Bondelag grønt, frukt og bær?
• Politikerpåvirkning og alliansebygging
• Arbeidsplan 2014-15
• Ny verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold i samarbeid med LO, NHO og Vest-

fold Bonde- og småbrukarlag
• Instrukser, roller og rutiner – miniseminar for nytt fylkesstyre
• Fordeling av aktive lokallagsmidler 2014
• Bistått i sammenslåingsprosessen av Borre og Undrumsdal Bondelag
• Innspill til høring om bortfall av priskontroll ved konsesjonsbehandling av landbruks-

eiendom
• Innspill til revidering av handlingsplanen til Regionalt Næringsprogram
• Innspill til ny ordning med samarbeidende advokater i Norges Bondelag
• Innspill til fylkespartiprogrammene og møter med alle fylkespartier
• Innspill til Norges Bondelag i høring om ”Tilskudd til bruk av husdyrgjødsel til bio-

gassproduksjon”
• Innspill til Norges Bondelag, Vestfold Fylkeskommune og kommunene om oppheving 

av konsesjonsloven og boplikt
• Innspill til Norges Bondelag om forslag til midler til investering og bedriftsutvikling i 

landbruket
• Innspill til Norges Bondelag om ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsing ved 

ferie og fritid
• Uttalelse til regional plan for vannforvaltning Vest-Viken
• Uttalelse til planprogram Regional plan for klima og energi

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

!
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I tillegg til løpende saker, har Vestfold Bondelag i arbeidsåret 2014 jobbet med spesielle 
prosjekt. Dette er innen satsingsområder som er prioritert under næringsutvikling i arbeids-
planen for 2014.

”Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold”
Denne rapporten fra AgriAnalyse som ble lansert på ledermøtet i november 2014. Dette er 
et samarbeid mellom Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og Småbrukarlag, LO i Vestfold, 
Vestfold NHO, Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Rapporten doku-
menterer hvilke verdier landbruket med tilhørende matindustri i Vestfold skaper, både i tall 
og en beskrivelse av samfunnseffektene. 

Arbeidet med rapporten har skapt større bevissthet om sammenhengen mellom råvarepro-
duksjon og industriarbeidsplasser i fylket. Den har fått stor oppmerksomhet og er nyttig i 
møte med politikere og alliansepartnere. Rapporten peker på positive trekk som økt grønn-
saksproduksjon, stabil og stor næringsmiddelindustri og høy verdiskaping pr arealenhet. 
Den peker også på ulike utfordringer som markant nedgang i kornarealet og nedbygging 
av matjord.

fagskolestudiet Driftsledelse Gartner og Grønt
På bakgrunn av et forprosjekt høsten 2012/vinteren 2013 ble det etablert et prosjekt som 
skulle utvikle et nytt fagskoletilbud innen gartner/grønt. Vestfold Bondelag v/ rådgiver 
Amund Kind har deltatt i prosjektgruppen. Driftsledelse Gartner og Grønt ble godkjent 
våren 2014 og er et samarbeid mellom Gjennestad Gartnerskole og Statens Fagskole for 
gartnere og blomsterdekoratører på Vea. Studiet ble startet opp i august og vil gå som et 
deltidsstudium over 2 år. Neste kull tas opp høsten 2016.

Grønn forskning Oslofjorden
Et treårig prosjekt hvor Harald Hetland er engasjert som prosjektleder/”kompetanseme
gler”. Arbeidsgiver er NLR Viken og Hetland leier kontor av Vestfold Bondelag. Målet 
er økt brukermedvirket forskning og innovasjon for å viderutvikle og styrke konkurran-
sekraften i hele verdikjeden for landbruks- og matnæringen. Prosjektet er et samarbeid 
mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og 
Samarbeidsråd Øst. Org.sjef Elin Røed deltok i ansettelsesutvalget.

forprosjekt lærlingordning 2+2 vgs Gartner og agronom
Vestfold er et av 5 prøvefylker som skal gjennomføre naturbruksfagene Gartnerfag og 
Agronom som fagbrevstudium. Hva skal til for å skape en variert, fleksibel og attraktiv 
lærlingordning for 2+2 Garter og Agronom? Vi initierte et forprosjekt i februar hvor råd-
giver Amund Kind var prosjektleder og som skulle forsøke å svare på dette spørsmålet.
Vestfold Landbrukstjenester (VLT) ble utfordret til å lage en skisse for en lærlingring som 
går ut på at VLT er opplæringskontor, at de ansetter lærlingene og har kontrakter med bøn-

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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Agronomutdanning med mer praksis

Melsomvikveien 180
3159 Melsomvik

mvs.vfk.no
videregående skole

Melsom videregående skole 
er med i forsøksordningen med mer 
praksis inn i agronomutdanningen.

Elever som søker seg til Naturbruk, 
med sikte på en grønn og fremtidsrettet 
karriere innenfor landbruksnæringen, 
vil få tilbud om to år i skole og to år 
opplæring i bedrift.

Næringen trenger dyktige og 
kompetente medarbeidere, og praktisk 
erfaring er en etterspurt ferdighet.

Vestfold er ett av fem forsøksfylker. 
Forsøksordningen begynner høsten 
2015 og avsluttes i juni 2020.

33 36 39 00

www.facebook.com/Melsom.vgs

Din grønne karrierevei begynner på Melsom - søk Naturbruk

www.gjennestad.no

søknadsfrist 1. mars: 
Bygg- og anleggsteknikk // design 
og håndverk //  naturBruk // 
service og samferdsel // helse- og opp-
vekstfag // vg3 påBygg. gen. studiekom-
petanse // studiespesialisering

2015

sjekk denne skolen 
- og se hva du kan gå glipp av!
- Grønt fagmiljø  - iPad til alle elever
- Opptak fra hele landet  - Internat

- nyhet! Gartnerutdanning med lærlingeløp
- nyhet! Studiespesialisering

Gjennestad
videregående 

skole

Tlf 33 36 36 00 « 
post@gjennestad.no
Gjennestadtunet 10 

3160 Stokke
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der/gartnere/lærebedrifter slik at lærlingene vil kunne ha læretiden sin hos opptil 3-4 ulike 
bønder/gartnere/lærebedrifter.

VLTs skisse for lærlingring og våre ideer ble presentert i møter med landbruksnæringa og 
elever/skolene og ble gjennomgående godt mottatt. Møtene bekreftet at næringa i Vestfold 
støtter prøveprosjektet og ønsker å stå sammen for å skaffe lærlingene læreplasser.

Forprosjektet ble avsluttet i mai og konkluderte med at VLT jobber videre med å utvikle 
modellen med lærlingring, at de søker om å bli godkjent som opplæringskontor, følger 
opp en del praktiske ting som må på plass før lærlingene skal ut i bedrift høsten 2015 og 
arbeider videre med informasjon ut mot både potensielle elever og lærebedrifter slik at 
antallet lærlinger og lærebedrifter blir god. Det vil også være viktig å gjøre en jobb med å 
skaffe motiverte lærlinger. Det må også jobbes videre med kontakt og samarbeid mellom 
prøvefylkene. Kontakt med Opplæringssenteret for Naturbruk i Buskerud og Natur vgs i 
Oslo er opprettet og her er det et gjensidig ønske om samarbeid.

Forprosjektet ledet derfor til et hovedprosjekt Etablering av nytt opplæringskontor for 
yrkesfagene Gartner og Agronom hvor VLT v/ Runar Wold er prosjektleder og jobber 
videre med nevnte utfordringer. Vestfold Bondelag v/ rådgiver Amund Kind sitter i pro-
sjektgruppa.

Profesjonell rådgiving 
tilpasset dine behov

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

medlem.tine.no / medlemstelefon 51 37 15 00
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”Ny kunnskap om jordleie i Vestfold”
Vestfold Bondelag har vært initiativtaker for å få mer kunnskap om jordleie i Vestfold. 
Sigbjørn Fjærvoll var prosjektleder for et prosjekt i 2012 og ble i 2014 engasjert som pro-
sjektleder i et oppfølgingsprosjekt. Vestfold Bondelag har deltatt i arbeidsgruppa og vært 
løpende orientert om arbeidet. 

Prosjektet har gitt oss svar og ny kunnskap om verdier og preferanser til jordeieren som 
leier ut jorda. Det ble også gjennomført en todelt GIS analyse av intern kjøreavstand på 
eiendomsenheten og små driftsteiger. Resultatene ble presentert i egen rapport i september. 

Vestfold Bondelag ønsker å stimulere til at all jord skal vedlikeholdes, både eid og leid. 
Vi vil også jobbe for at vi får gode driftsmessige løsninger når eie- og driveforhold endres 
i landbruket. Kunnskapen vi har fått i dette prosjektet tar vi med oss i det videre arbeidet.

Mat og reiseliv
Det skjer mye på reiselivsfronten i Vestfold og det er mange ulike aktører. De ulike ak-
tørene er organisert i egne nettverk, hvor ”Mat og landbruk” er et av nettverkene. Dette 
nettverket ble startet på bakgrunn av et sterkt ønske fra de andre aktørene om at lokal 
mat fra Vestfold er et av fylkets fortrinn og noe av det som skal brukes i profilering av 
fylket. Vestfold Bondelag v/ Bjørge Madsen og Amund Kind har vært pådrivere i ”mat og 
landbruk”-nettverket og Bjørge Madsen er nettverkets kontaktperson inn i prosjektets sty-
rings- og arbeidsgruppe. ”Mat og Landbruk” bruker Frokostklubben som fast møteplass. 
Frokostklubben samles siste torsdag i hver måned og er en møteplass for både kokker og 
lokalmatprodusenter. Vestfold Mat v/ Karine Huseby organiserer disse samlingene.

Prosjektets arbeids- og styringsgruppe, som består av representanter for de ulike nettver-
kene samt Vestfold Fylkeskommune har engasjert en nettverksfasilitator som skal knytte 
reiselivsarbeidet og de ulike nettverkene sammen.

Det har vært og er planlagt brukt BU midler, både i forprosjekt og nå for å engasjere nett-
verksfasilitatoren.
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Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 13.01.14
”Aksjonsgeneral” Harald Lie samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagslederne Hans 
Edvard Holtung (Fon), Olav Brataas (Sem), Karl Arnt Bårnes (Brunlanes), Oddbjørn Rød 
(Stokke) og org.sjef Elin Røed til første møte. Målet var å inngå en jordbruksavtale med 
ny regjering, men aksjonsplanene måtte være klare og lokallagene motiverte dersom det 
skulle vise seg å bli nødvendig å aksjonere.

Mange lokallagssamlinger
Hva hadde organisasjonsarbeidet vært uten lokallagene? Mange lokallag arrangerte og 
deltok på sosiale tilstelninger, fagkvelder og innspillsmøter ifm jordbruksoppgjøret. Her 
kommer noen eksempler: Kaffe- og vaffelbar i Botne og Hillestad, jernbanemøte i Borre, 
debattmøte om ny kommuneplan i Sandar, temakveld i et grisehus i Lardal, Fon Bonde-
lag fikk besøk fra fylkesstyremedlem Elisabeth I Hokstad på medlemsmøte før jordbruks-
forhandlingene, Bondepub i Sem, bløtkakemøte i Andebu, skolelunsj i Lardal, org.sjef 
Elin Røed besøkte medlemmene i Tjølling for snakke om ny politisk situasjon og Tjølling 
arrangerte dessuten medlemsmøte ”Nettbrettet- din nye spade?”. Lista kunne vært mye 
lenger!

VI. Organisasjonsarbeidet

Hedrum Bondelag arrangerte sommertreff 2014 ved Lågen, fv Sverre Holm, Nils Olav 
Gjone, Torstein Lie, Therese Halvorsen og Asle Granerød.
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landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 29.01.14.
Veien til toppen i vår organisasjon er kort, poengterte fylkesleder Hans Edvard Torp, da 
han kunne ønske Nils Bjørke, leder i Norges Bondelag velkommen til vårt årlige land-
brukspolitisk fylkesmøte på Melsom vgs. De fremmøtte fikk høre en tydelig leder og hans 
analyse av den politiske situasjonen.

Inspirasjonskurs for lokale tillitsvalgte i Holmestrand 1.-2.02.14 
Mange tillitsvalgte deltok på inspirasjonskurs for de lokale bondelagene i Vestfold på Hol-
mestrand Fjordhotell. Der fikk de møte både ordføreren, tidligere stortingsrepresentant 
Steinar Gullvåg, bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling og hverandre. Tilbakemeldin-
gene tydet på at de ble inspirert.

Husdyrmøte på Gjennestad vgs 12.02.14
Norsk korn og planteproduksjon – den viktigste premissgiveren for norsk husdyrproduk-
sjon. Var temaet Karin Røhne fra Felleskjøpet Agri innledet om på det årlige husdyrmøtet 
på Gjennestad vgs. Kveldens andre innleder var 1.nestleder i Norges Bondelag, Kristin 
Ianssen som innledet rundt Den politiske situasjonen – Hva står på spill for husdyrbonden 
i Vestfold? 

frokostklubb og temamøte om økt fokus på lokalmat for frukt-, bær- og 
grøntprodusenter i Vestfold på Grønt fagsenter 27.02.14.
Samarbeidsprosjekt med Vestfold Mat med besøk fra Bama storkjøkken Vestfold, pote-
trådgiver Siri Abrahamsen i NLR Viken og Synne Vahl Rogn, lokalmatprodusent fra Te-
lemark/styremedlem i Norges Bondelag. Et ledd i Norges Bondelags prosjekt Smaken av 
lokalmat.

Nå er det min tur-ungdommen på besøk hos Skjærgaarden Gartneri, årets vinner av Byg-
deutviklingsprisen i Vestfold.
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Nå er det min tur! samling for landbruksinteressert ungdom og unge bønder 
27.02 og 29.03.14
Rikere bondeliv, HMS, hvordan jobber NBU og Vestfold Bondelag med landbrukspolitikk 
var noen av temaene på årets første samling spesielt rettet mot ungdom. Samlinga fant sted 
på Holt Gård i Undrumsdal og ble arrangert sammen med Vestfold Bygdeungdomslag. 40 
ungdommer deltok.

Lørdag 29. mars fylte vi opp en buss med ungdom og besøkte 4 forskjellige gårder i Vestfold.

Korndagen 05.03.14.
De 99 vestfoldbøndene som hadde møtt opp fikk høre et bra innlegg om Hvordan øke 
kornavlingene fra Anders Rognlien, rådgiver i Yara og medlem i den forrige regjeringens 
ekspertutvalg. Det var også nyttig info fra Vestfold Kontraktdyrkarlag, NLR Viken og 
Fylkesmannens landbruksavdeling.

frokostklubb og Temamøte om økt fokus på lokalmat for kjøttprodusenter i 
Vestfold på Café lotus i Stokke 27.03.14
Samling nummer 2 i et samarbeidsprosjekt med Vestfold Mat med besøk fra Grøstad 
Gris, orientering fra Jack Andersen fra Nortura om deres lokalmatsatsing, Gårdsand AS, 
SMAKSprodukter og kokken Trond Andersen fra Conradis i Tønsberg. 

Driftsledelse Gartner og Grønt ble godkjent i april
Fagskoletilbudet ”Driftsledels gartner og grønt” er et resultat av et samarbeidsprosjekt 
mellom Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Gjennestad gartnerskole, 
NLR Viken, Vestfold Bondelag, Skalleberg Gartnereier, Vestfold Fylkeskommune, Fyl-
kesmannen i Vestfold og Grønn Næringskompetanse A/S og ble godkjent våren 2014 for 
oppstart sept. 2014.

Møter med alle fylkespartier
Vestfold Bondelag har i løpet av året hatt møter med alle de politiske partiene i Vest-
fold. Det er viktig i en politisk situasjon. Et godt eksempel på hvordan organisasjonen kan 
jobbe effektivt inn mot alle ledd i politiske partier fikk vi i mars da for eksempel Sande 
og Strømm Landbrukslag utnevnte flere lokale høyrepolitikere til Bondevenn, fylkesla-
get møtte Vestfold Høyre til et dialogmøte om landbrukspolitikk på Grønt Fagsenter og 
fylkesleder Hans Edvard Torp, nestleder Harald Lie og org.sjef Elin Røed møtte Høyres 
Stortingsrepresentanter Svein Flåtten og Kårstein Løvaas på Stortinget!

årsmøte i Vestfold Bondelag 20.03.14
Egen omtale i årsmeldinga

Bondevenn-aksjon
Landbruket har mange støttespillere, og matproduksjon gir store ringvirkninger til andre næ-
ringer. Norges Bondelag videreutviklet derfor sin Bondevenn-kampanje våren 2014. Fokuset 
i år skulle være ”mat” og de utnevnte Bondevennene fikk utdelt et Bondevenn-forkle og 
diplom. Det ble opprettet en egen hjemmeside www.bondevenn.no og bilder av bondevenner 
ble fortløpende lagt ut på instagram.com/norgesbondelag. Både fylkeslaget og lokallagene 
gjorde en kjempeinnsats og fikk synliggjort og bevist at vi har mange Bondevenner i Vestfold.  



27

Listhaug på besøk i Vestfold, her i samtale 
med Hans Edvard Torp og Olav Sandlund.

Besøk av landbruks- og matminister 
Sylvi listhaug 01.04.14
1.april var Sylvi Listhaug på offisielt fyl-
kesbesøk i Vestfold. Det var Fylkesman-
nen som var vertskap. Erling Lae ønsket 
Listhaug velkommen til det han kaller 
«Norges grønnsakshage». Vestfold pro-
duserer 25% av grønnsakene, 15% av 
jordbærene og 20% av matkornet i landet. 
–Vestfold er et dynamisk landbruksfylke, 
sa Lae, der det produseres mye mat på lite 
areal. Delegasjonen fra departementet fikk 
oppleve gårdsbesøk og spennende fored-
lingsbedrifter.

Kampanjedag 10.04.14
Torsdag 10. april var det nasjonal kampan-
jedag i Norges Bondelag. Over hele lan-
det var lokale bøndet ute å spurte folk om 
Norge fortsatt trenger bonden. I Vestfold 
hadde lokallag markeringer på fem steder i 
fylket. De delte ut chips av norske poteter 
og yoghurt til folk i morgentimene.

Her besøker Listhaug Knut Søyland og 
Lars Kristian Rustan i Re.

Her er lokallag og fylkesstyret i Holmestrand, Horten og Tønsberg på kampanjedagen.
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avslutningsfest for Vidar p. andresen 29.04.14
I slutten av april var det avslutningsfest for Vidar P. Andresen, som etter 27 år som org.
sjef i Vestfold Bondelag gikk av med førtidspensjon 1.april. Etter så mange år som sentral 
skikkelse i Vestfoldlandbruket var det veldig mange som ønsket å takke Andresen. Histori-
ene og latteren satt løst!

årets jordbruksoppgjør
Overlevering av jordbrukets krav 25.04.14
- Vårt krav viser hva som må til for å nå regjeringas mål, var budskapet fra leder i Vestfold 
Bondelag Hans Edvard Torp. Kravet hadde ei ramme på 1,5 milliarder. - I Vestfold er det 
bekymring over redusert kornproduksjon. Årets krav med 15 og 17 øre i økt kornpris og 
vektlegging av økt grøftetilskudd, er viktige ting for vestfoldbonden, understreket Torp. 

Statens tilbud ble lagt fram 06.05.14
Nærmere 45 bondelagstillitsvalgte møttes på Gjennestad på kvelden for å gjennomgå sta-
tens tilbud som ble lagt fram 6.mai. Det var klar melding fra lokallaga om at vi ikke kan 
godta 10% av kravet vårt. Skal dette føre til en jordbruksavtale, må det betydelig forhand-
lingsgevinst til. - Enkeltelementer i tilbudet kan isolert sett være bra, men retningen er feil, 
sa Hans Edvard Torp. - Spesielt er jeg skuffa over at kornproduksjonen kommer så dårlig 
ut. Bøndene ga klart uttrykk for at de er klare for aksjoner dersom det blir nødvendig.

Jordbruksavtalen ble inngått 13.05.14
Norges Bondelag valgte å bryte forhandlingene med staten. - Det var for lite penger på 
bordet og innretningen var feil, var fylkesleder Hans Edvard Torp sin umiddelbare kom-

Vidar P. Andresen utnevnes til æresmedlem og mottar årsmøtets hyllest.
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mentar. - Statens tilbud vil gi svekkelse av økonomien for de aller fleste kornprodusentene 
i Vestfold. Landbruket i Norge har hatt en produkstivitetsvekst på 6% årlig de siste ti år. 
Dette gir naturlig færre og større bruk. - Men regjerningens satsing på de aller største 
husdyrbruka er en for sterk medisin, sier Torp. Allerede samme ettermiddag kom de første 
meldingene om spontane aksjoner fra frustrerte bønder.

Aksjoner 13-15.05.14
Rundballer med varseltrekanter og bilder av Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Erna Solberg 
ble plassert ut på strategiske plasser i Vestfold, kornlass ble tippet ”på steingrunn” utenfor 
både Statens Hus og Fylkeshuset hvor vi møtte henholdsvis Fylkesmann Erling Lae og 
Fylkesordfører Per-Eivind Johansen. Det ble kjørt mye traktor og redskap i byene og en-
kelte steder ble det tomt for egg i butikkene etter blokkader og hamstring blant folk.

Storaksjon i Oslo 20.05.14
Det ble lagt godt merke til da 5-6000 av landets bønder og bondevenner 20. mai inntok 
hovedstaden! Foran Stortinget holdt blant annet fylkesleder Hans Edvard Torp apell og 
flere av Stortingsrepresentantene møtte fram for å få med seg bøndenes klare oppfatning 
om Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør.

Justert avtale vedtatt på Stortinget 17.06.14
Etter bruddet ble det storpolitisk spill på Stortinget. Statens tilbud ble til slutt justert i en 
avtale mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene. I starten av juni ble oppgjøret behandlet 
i næringskomiteen, med flere positive flertallsmerknader. 17. juni ble avtalen vedtatt i Stor-
tinget med klare tilbakemeldinger til regjeringen om å forholde seg til forhandlingsinsti-
tuttet og legge fram tilbud som gjenspeiler Stortingsflertallets landbruks- og matpolitikk. 

Aksjonsdag i forbindelse med brudd i  jordbruksoppgjøret. Hans Edvard med appell om 
kornproduksjon foran Stortinget.
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Informasjonsmøte med Brita Skallerud 18.06.14
Allerede dagen etter at jordbruksoppgjøret ble vedtatt i Stortinget fikk vestfoldbøndene 
anledning til å møte 2.nestleder Brita Skallerud. Hun sitter i forhandlingsutvalget. Over 40 
frammøtte både lyttet og stilte spørsmål til Skallerud som åpenhjertig og rett fram ga oss 
et innblikk i det som skjedde under forhandlingene, bruddet og aksjonene. -Jeg er virke-
lig stolt over organisasjonen vår, sa Skallerud, -ingen andre klarer å mobilisere på samme 
måte. 

årsmøte i Norges Bondelag i loen i Sogn 05.-06.06.14
2014 var lagt til Lillehammer. I generaldebatten var utsendingene fra Vestfold aktive. Dag 
Fredrik Eftedal holdt innlegg om å tenke lenger framover enn nåværende regjerning sann-
synligvis vil bli sittende. I sommer må vi ikke klage, men vise fram det beste vi har. Hans 
Edvard Holtung hadde innlegg om at å være stor ikke er det samme som å bli heltidsbonde 
fordi produksjoner er sesongbetonte. Vestfoldingene var også aktive med replikker til an-
dre innlegg i debatten.

åpen Gård 25.08.13.
Åpen Gård arrangementene i Vestfold ble også i år en kjempesuksess. Hvis en tar med ar-
rangementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 9 Åpen Gård. 
Følgende lokallag arrangerte: Hedrum, Botne og Hillestad, Stokke, Ramnes, Borre, San-
dar, Sem. Sande og Våle. Til sammen nærmere 20 000 voksne og barn var innom arrange-

Olav Sæthre, Tove Skautvedt fra Undrumsdal og Jan Einar Apeness fra Borre danner 
broder-ring med 5000 andre bønder; Enige og tro til Dovre faller.
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mentene og fikk oppleve dyr, mat og miljø. Åpen Gård er et svært positivt arrangement 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.

Grønn møteplass 17.-18.09.14
«GRØNN Møteplass» er en oppfølger til de tradisjonelle Gartnerdagene som har vært ar-
rangert på Gjennestad i flere år.  I to dager var det interessante fagforedrag og stor utstilling 
med over 70 bedrifter og organisasjoner. Vestfold Bondelag deltok med stand.

lokallagsmøte 22.09.14
Lokallagsmøtet på Gjennestad i september markerer gjerne at organisasjonsarbeidet er i 
gang igjen etter sommeren. I år ble samlingen brukt til å diskutere prioriteringer, dele 
erfaringer fra lokallagsarbeidet og få siste nytt fra blant annet jordleieprosjektet og ver-
veutvalget.

Høstarrangement i andebu 04.-06.10.14
Vestfold Bygdeungdomslag var i helga vertskap for NBUs årlige Høstarrangement.  400 
medlemmer fra hele landet møttes i Andebu til et allsidig program, med blant annet tev-
linger og sosiale aktiviteter.  150 frivillige bidro med nyttig dugnadshjelp som det ble satt 
stor pris på.  Vestfold Bondelag hadde stand og satset på å verve nye, unge medlemmer.

I anledning grunnlovsjubileet arrangerte Sem Bondelag Åpen Gård på Jarlsberg Hoved-
gård.
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Styretur i Oslo 08.-09.10.14
Styret i Vestfold Bondelag var på 2 dagers styretur til Oslo. Første dag stod styremøte og 
møter med både ansatte og leder i Norges Bondelag på programmet. Dag 2 var styret i 
spennende møter om antibiotikaresistente bakterier, ny verdiskapingsrapport og møte med 
BAMA og Gartnerhallen.

Skattekurs 21.-22.10.14 
Over 90 ansatte på Bondelagstilknyttede regnskapskontor deltok på årets ”Skattekurs” og 
ble oppdatert på siste nytt. Det årlige skattekurset ble avholdt i Langesund denne gangen. 
Fra Norges Bondelag deltok Arnstein Tveito, sjef for Regnskap og Juridisk Service i Nor-
ges Bondelag, og Anders Bjørnsen som er advokat på samme avdeling.

lokale årsmøter slutten av oktober 14
Det ble arrangerte lokale årsmøter i slutten av oktober. Fylkesstyret 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! Borre 
og Undrumsdal Bondelag ble enstemmig i begge lag vedtatt slått sammen.

ledermøte og fremlegging av verdiskapingsrapport 07.-08.11.14
Over 80 tillitsvalgte og gjester var til stede på Vestfold Bondelags ledermøte på Rica Hav-
na på Tjøme. AgriAnalyse presenterte rapporten «Verdiskaping fra jord til bord - om land-
bruk og matindustri i Vestfold» som LO, NHO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og 
småbrukarlaget står bak. NRK Vestfold var også til stede. rapporten og er stolte av å kunne 
vise hvor mye landbruk og matindustri betyr for Vestfold.

Sande og Strøm landbrukslag feiret 150 år 08.11.14 
Sande og Strømm Landbrukslag feiret 150 årsjubileum med en storstilt fest. Sande Sok-
neselskap som det den gang het, ble stiftet 17. mai 1864 og er et av fylkets eldste lag. På 
festen var det over hundre gjester, god mat, bløtkake og dans til musikk av Holmestrand 
Storband. Ordførerne fra begge kommunene var tilstede.

Samling for nye tillitsvalgte 17.11.14
Over 20 tillitsvalgte fra lokale Bondelag møtte opp til en samling for nye tillitsavalgte på 
Gjennestad. Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen hadde invitert 
for å informere nye om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et lokallag. 
-Det er flott at det er så mange nye, og særlig så mange unge, som tar på seg verv i Bon-
delaget, sa Holtung.

Grøntmøte på Gjennestad 20.11.14
Denne høsten arrangerte vi Grøntmøte på Gjennestad for produsenter av grønt, frukt og 
bær. De frammøtte satte tydelig pris på både praktiske tips om den nye a-meldinga for 
arbeidsgivere og mer overordnede tanker om hvordan vi kan øke produksjonen og for-
edlingsgraden av grønt fra Vestfold. Møtet hadde også sosial verdi, og praten gikk livlig 
i pauser og i lunsjen. Det var referansegruppe grønt i Vestfold Bondelag som inviterte til 
møtet.
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Samling for prøvefylkene 2+2 Gartner og agronom 19-20.11.14
Mange av de engasjerte aktørene som skal teste ut fagbrevutdanning for gartner og agro-
nom var samlet i Bodø. Både Melsom vgs, Gjennestad vgs, Vestfold Landbrukstjenester og 
Vestfold Bondelag var representert. 

landbruksspillet i lardal 11.12.14
Elevene i 10.klasse ved Lardal ungdomsskole fikk prøve seg som bonde for en dag sist 
uke! Fra skoleklokka ringte inn til første time og ut dagen var det Landbruksspillet som 
stod på timeplanen. Lardal Bondelag stilte med hjelpelærere!

førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 15.12.14
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! 

– Skogeierens
 førstevalg

Viken Skog er ikke bare en 
tømmerkjøper …
Vi er også en industribygger 
for å sikre avsetning og økt 
verdiskapning!
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REfERaNSEGRUppER OG UTValG I VESTfOlD BONDElaG

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 3 møter i meldingsåret og sendt inn innspill til fylkesstyrets 
uttalelse foran jordbruksforhandlingene.  I tillegg ble det arrangert et grøntmøte på Gjen-
nestad i november.

I forkant av jordbruksforhandlingene ønsket Referansegruppe Grønt en grundig innføring 
i dagens tilskuddsordning og se etter forbedrings-/forenklingsmuligheter. Før vinterferien 
inviterte vi derfor seniorrådgiver Per Harald Agerup fra Norges Bondelag og Per Manvik, 
profilert «FrP-bonde» i fra Brunlanes til et eget møte. Det ble en god dialog og diskusjon! 

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet, men vi 
tok også opp krav til sprøytesertifikat for utenlandsk arbeidskraft, Nyt Norge-merking, 
status for fagbrevutdanning for gartnere på Gjennestad, status for fagskoletilbudet ”Fag-
tekniker gartner og grønt”, overenskomsten for jordbruks- og gartnernæringa og grønt i 
Vestfold Bondelags arbeidsplan for 2014/15.

På høstmøtet ble årets avlings- og markedssituasjon diskutert. Noen produksjoner hadde 
nytt godt av en lang og god sommer, særlig de som har tilgang på vanning, for andre 
hadde varmen vært en utfordring. Videre hadde vi besøk av Berit Ullestad, leder i Østfold 
og Akershus grøntutvalg og vi ble enige om noen konkrete tiltak for å samarbeide bedre 
rundt Oslofjorden. Harald Hetland, prosjektleder Grønn forskning Oslofjorden orienterte 
om prosjektet. Det ble referert fra møte med Grøntkontaktene i NB og Grøntmøtet på 
Gjennestad og gitt en statusrapport på lærlingordningen for 2+2 vgs Gartner og Driftsle-
delse gartner og grønt. Tilslutt ble vi enige om 3 prioriterte saker å jobbe med framover 
(fondsordning, importvern og kompetanse/rådgivning/forskning).

Leder og sekretær deltok da Norges Bondelag inviterte de regionale referansegruppene til 
dialogmøte 26. november. 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret. Bjørn Gran Bergsholm var leder fram 
til årsmøtet 2014, og Hans Edvard Holtung har vært leder resten av året. 

2014 var et godt avlingsår for kornprodusentene i Vestfold. Den varme sommeren gav av-
linger over gjennomsnittet, og kornkvaliteten var god. Det aller meste av rugen og mellom 
50 og 60% av hveten gikk i matkorn, og det var lite mykotoksiner. På frøproduksjon var 
det bra avlinger på de storfrøede artene, men mer varierende på de småfrøede.

VII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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Nedgangen i kornareal fortsetter, og kornarealet i Vestfold er redusert fra ca 315 000 da på 
begynnelsen av 1990 tallet, til ca 240 000 da i 2013. Også økningen i kornavlingene pr daa 
har stagnert, og ser ut til å falle noe de siste årene. Dårlig økonomi i kornproduksjon er en 
vesentlig årsak til denne utviklingen.

Det blir viktig å snu denne trenden for å klare å nå målene i Landbruksmeldinga om økt 
produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn i innspillet foran jordbruksforhand-
lingene 2014 var en økning på 50 øre pr kg for forkorn, og 70 øre pr kg for matkorn. 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. Ordningen med grøftetilskudd som ble 
innført i 2013 må videreføres, men beløpet må økes med 2000 kr/da for å utløse nødvendig 
grøfteaktivitet.

I økologisk produksjon bør prisene økes som for konvensjonell produksjon. Det er viktig 
at det er fokus på avlinger også i økologisk produksjon, og at innretting på tilskudd også 
er med og bidrar til det.

Det må fortsatt jobbes med å få til en fondsordning som kan jevne ut store svingninger i 
inntekter mellom år. I Vestfold gis det nå støtte til bygging av korntørker. Det er bra, og kan 
være viktig for å få bedre kvalitet på kornet, og en mer kostnadseffektiv kornflyt.

Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Hovedtema var «Hvordan 
øke kornavlingene», og innleder var Anders Rognlien, rådgiver i Yara. 

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. I tillegg 
hadde vi besøk av Hans Edvard Torp som orienterte om Kornutvalget i Norges Bondelag 
og GMO. Det ble også orientert og diskutert rundt proteinvekster, grøftetilskudd, hønse-
hirse, RMP 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 har vært leder for 
referansegruppa.

Utover i 2014 ble det bedre markedsbalanse på gris. Prisen er økt og nærmer seg målpris. 
På egg er det fortsatt et overskudd på ca 700 tonn. Utover høsten ble det et stort fokus i 
media på antibiotikaresistente bakterier i kyllingproduksjon, og bruken av Narasin i for 
til kylling. Det gav betydelig reduksjon i salget og reduserte innsett for produsentene. 
På storfe og sau er det fortsatt underskudd og betydelig import. Melkeproduksjonen er i 
balanse. Salget av melk synker noe, mens salget av ost og yoghurt øker. Mye av økningen 
på yoghurt er import.

Husdyrmøtet 2014 ble holdt på Gjennestad 9 februar. Møtet er et samarbeid mellom hus-
dyrfaglaga og Vestfold Bondelag. Tema for møtet var «Norsk husdyrhelse, hvor god er 
den?» Innledere var Atle Domke fra Helsetjenesten for svin, og Ingrid Melkild, Norges 
Bondelag/Nortura. Det var som vanlig godt frammøte.
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Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruks-
forhandlingene. Tollvernet ble framhevet som spesielt viktig, og at årets krav må utfor-
mes slik at vi klarer å stå sammen som næring i ei tid da mange ønsker å sette oss opp 
mot hverandre. Det ble også poengtert at ordningene med frakttilskudd må beholdes og 
ordningen med prisnedskrivning må videreføres for å sikre økonomien både i korn og 
husdyrproduksjonen. Tilskuddsmidler må utformes slik at de bidrar til økt produksjon. På 
sau var det et ønske om 2 kr i økt målpris, men på de andre dyreslaga var det justeringer og 
tillegg i tilskudd, samt presisering om økt prisnedskrivning som må kompensere eventuelt 
økt kornpris.

På høstmøtet fikk vi statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Det er stor aktivitet 
og bra med folk på arrangementene. Det ble også orientert om situasjonen rundt antibioti-
karesistente bakterier hos svin og fjørfe.

Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2014. Medlemmene i grunneierutvalget har 
derimot vært kontaktet av bondelagsmedlemmer flere ganger i løpet av året og har fungert 
som ”førstelinjetjeneste” overfor disse.

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 Buskerud Bonde og Småbrukerlag
 Akershus/Buskerud 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.
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arbeidsåret 2014 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Leder i arbeidsåret har vært Hans Harald Kirkevold, (Landkreditt). Nestleder har vært 
Elisabeth Irgens Hokstad (Tine).

Årssamlingen ble avholdt tirsdag 11. februar på Nortura Tønsberg der hovedtema for var 
”Alliansebygging etter Stortingsvalget 2013” ved Eirik Nedrelid fra Norsk Landbruks-
samvirke.

Forum for organisasjonsansvarlige (FFO) står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består 
av organisasjonsansvarlige fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i 
regionen. Dette forumet har hatt møter 8. april og 6. oktober. Her ble årsmøtevedtaket om 
å tilby naturbruksskolene samvirkeopplæring konkretisert og iverksatt.  Det ble også bevil-
get midler til fylkesbondelagene til gjennomføring av informasjons- og opplæringstiltak. 
I 2014 var alliansebygging og påvirking etter Stortingsvalget. Særlig har mellompartiene 
blitt viet ekstra oppmerksomhet i sentrale spørsmål som ostetoll, jordbruksoppgjør, mar-
kedsregulering, handelsskikk, konsesjonsgrenser og arealpolitikk. I tillegg har utadrettet 
virksomhet mot allmennheten blitt prioritert. I Vestfold har prosjekter som Nordgardssetra, 
Åpen Gård og politikerkontakt fått økonomisk støtte fra SØ.

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.

Styret har hatt ett styremøte i meldingsåret hvor det blant annet ble vedtatt å gi støtte til 
Landbrukshelga 2015 og det har vært arrangert et møte med travbanen. 

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. Sammen-
slåingen 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.
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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 ble i 2013 lagt over på ny plattform etter 12 år på gammel 
plattform. Her er det 1-2 nyheter for landbruksinteresserte hver dag.

Elisabeth Larsen er ansatt i en 10 % stilling for å drifte nettportalen og ta seg av adminis-
trative oppgaver.

Selskapet har siden 2010 gått med overskudd, med unntak av 2013 hvor vi la om inter-
nettportalen.   

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 forprosjekt knyttet til å utvikle en fungerende og attraktiv lærlingordning nå når 
Vestfold prøver ut fagbrevutdanning for gartner og agronom. Sigbjørn Fjærvoll har dessu-
ten vært engasjert i et jordleieprosjekt. 

Styret består av: Leder Elin Røed, Hans Edvard Torp og Amund Kind
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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
Kirkefjerdingen 2, 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 91 88 20 56
Gudumvn. 15, 3089 HOLMESTRAND jon@zregnskapas.no.no 
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 antall antall 
lokallag        pr. 01.01.14       pr. 31.12.14 Utmeldt Innmeldt

Borre/Undrumsdal   127 190*    11 17
Botne/Hillestad   163 162   10                    9
Sem   261 268     8 15
Sandar   236 235    13 12
Tjølling 177 192 10 25
Brunlanes 122 125 5 8
Kjose 18   19 1 2
Hedrum   224 221 14 11 
Sande/Strømm   337 338 10 11
Hof 137 140 4 7
Våle 225 228 5 8
Undrumsdal  57  -  *
Ramnes 184 179 12 7
Fon 80 81 2 3
Vivestad 32 32 0 0
Andebu 200 202 8 10
Stokke 292 287 17 12
Nøtterøy/Tjøme   108 107 7 6
Lardal 157 166  2 11
Direkte fylket 3 3     

Totalt 3141 3176 139 174

*) Borre Bondelag og Undrumsdal Bondelag ble slått sammen 31. oktober 2014.

VIII. Medlemsoversikt

Vestfold Bondelag har nådd må-
let for medlemsverving En for-
nøyd org sjef Elin Røed.
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2014/2015

Andebu Alf Solberg 92 20 69 84
 Andebuvn. 897, 3158 Andebu alf.solberg.ha@gmail.com 
Borre/ Rigmor Aspvik Freberg 93 49 62 76
Undrumsdal 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/ Renate Ottersen 45 26 58 41
Tjøme Østvn. 286, 3145 Tjøme ottersen@hotmail.com 
Ramnes Andreas Gran  90 79 14 81 
 Tinghaugvn. 23, 3175 Ramnes and-gra2@online.no   
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 Trond Kristian Bettum,  99 36 72 17 
 Horntvedtvn. 93, 3160 Stokke ingr-br@online.no
Tjølling Karine Huseby  93 40 44 62
 Husebyvn. 70, 3280 Tjodalyng karine@husebygaarden.no 
Vivestad Sverre Langeland  91 11 09 66
 Damtjernvn. 119,  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 heller ikke i år 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 gjennomføre vedtatt landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle 
signaler tilbake til nasjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorganisasjo-
nene er derfor viktig.

Vi har i 2014 gjennomført 10 kompetansesamlinger innen ulike fagfelt. Kommunal land-
bruksforvaltning er hovedmålgruppe, men næringsorganisasjonene inviteres og deltar ak-
tivt på samlingene. I mange kommuner er det bare en eller to personer med hovedansvar 
for landbruk.  Vår rolle som nettverksbygger og kompetanseformidler overfor disse er 
derfor svært viktig. Kommunen er landbruksmyndighet på svært mange områder. 

arealforvaltning
Kommunene er i gang med revidering av sine arealplaner og skal utvikle eventuelt nye 
areal i tråd med retningslinjene i fylkeskommunens Regional plan for bærekraftig arealpo-
litikk (RPBA). 2014-tallene for omdisponering er ikke klare enda. 357 daa ble omdispo-
nert i 2013 og samferdselsanlegg stod for 199 daa. Av de 357 var 290 daa var dyrka og 67 
daa dyrkbar mark. Omdisponeringen av fulldyrka areal er høyere enn de tre foregående år. 
Det kan se ut som en tendens i flere kommuner at flere mindre grunneierinnspill får plass i 
planene, ofte med mindre arealer, 0-15 daa, mange ganger «inneklemte». 

Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å holde omdisponeringen så lavt som. Sit-
tende 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 landbruksproduksjon.

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

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. 

I desember 2013 kom det et innspill fra frukt- og bærprodusenter rettet til fylkesmennene 
rundt Oslofjorden og Innovasjon Norge, med ønske om å samarbeide tettere rundt fjorden. 
Det var ønske om en samlende organisering uavhengig av produsentsammenslutninger, 
grossister og omsetningsformer. I 2014 har det vært jobbet med et forstudium finansiert av 
Innovasjon Norge. Konklusjonen er at det er interesse for en eller annen form for klynge- 
eller bedriftsnettverk.  Det er satt ned en arbeidsgruppe med produsenter. Målet er å kom-
me nærmere en form for klyngedannelse, der en samlet kan få styrket innovasjonsevnen, 
minske svinnet, øke produktiviteten og konkurransekraften hos den enkelte deltaker. Det 
skal også jobbes med å øke andelen norskprodusert frukt og bær til det norske markedet og 
synliggjøre produksjonen av frukt og bær rundt Oslofjorden.
Foregangsfylke økologisk grønnsaksproduksjon og forbruk fortsetter med plan fram til 
2017. Alle foregangsfylkene fikk et nasjonalt ansvar fra 2014, dvs. vi skal spre informasjon 
og kunnskap til hele landet. 

Vi har holdt flere kurs i optimal bruk av mekanisk utstyr til ugrasregulering, og det er gjen-
nomført flere markdager med god oppslutning. Det er innført ny praksis for parallellpro-
duksjon fra 1.1 2015. Foregangsfylket jobbet mye med dette i 2014, siden en innstramming 

Kilde: Innsamlet data fra kommunene til og med 2004 og SSB (KOSTRA) fra 2005.
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ville ramme de produsentene av økologiske grønnsaker som er blant de mest ekspansive. 
Innen veksthusproduksjon har økonomisk analyse vært et tema og det jobbes for å skape 
et nettverk mellom produsentene.

Sykehuset i Vestfold er et av Norges største sykehuskjøkken, som satser på økologisk mat 
i sitt tilbud. De har satt seg som mål å ta inn 50 tonn økologisk potet pr år. Sykehuset sam-
arbeider med Fylkesmannen i Vestfold, Bama Industri og NLR om å fremskaffe de beste 
økologiske potetene. Den økologiske andelen av økologisk mat i sykehuskantinen er nå på 
11 %. Foregangsfylket har fått i gang et storkjøkkennettverk og ser at dette virker positivt 
på utviklingen av økologisk forbruk og bidrar til at alle hjelper hverandre fram.

Forbrukerrådet har blitt en viktig samtalepart for foregangsfylket, og kan være en viktig 
aktør for å påvirke til beste for forbrukeren. Kunnskap om sesonger er generelt lav i sam-
funnet. Vi mener foregangsfylket har oppdrag i å øke norsk produksjon av grønnsaker og 
potet, men ser at mye av forbruket vårt er basert på importerte grønnsaker og poteter.
Vi har utarbeidet en landsdekkende sesongkalender som viser når de ulike grønnsaker, 
poteter, frukt og bær har sesong. Kalenderen finnes på nettiden: 
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Okologiske-foregangsfylker/. 

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 15 årene (14 år for husdyrproduksjon). Mer enn 40 % øk-
ning i grasarealet tyder på en ekstensivering, mens 30 % økning i grønnsaksarealet er en 
intensivering. Kornproduksjonen er taperen i denne utviklingen.

Grasarealene øker og kornarealene minker, i tillegg synker gjennomsnittlig kornavling.  
Dette er bekymringsfullt når landbruksmeldingen satser på økt kornproduksjon, spesielt 
matkorn.

Endringer i antall foretak og areal 
i 07 Vestfold fra 2000 til 2014

Endringer i antall foretak og dyr 
i 07 Vestfold fra 2000 til 2014

Kilde: Statens landbruksforvaltning, UB - søknad produksjonstilskudd.
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BU-tilskudd (Utrednings- og tilretteleggingsmidler)
Bevilgningen var på kr 2 230 000. I tillegg ble det overført kr 187 172 fra 2013 og kr 76 
413 inndratte midler i 2014. Til sammen ble det bevilget kr 2 389 750,- fordelt på 25 søk-
nader. 4 søknader ble avslått. Regionalt næringsprogram for Vestfold 2012-2015 har ligget 
til grunn for innvilgede søknader (RNP). Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i 
kroner fordelt seg slik:

Volumproduksjon 865 000 
Økologisk produksjon                        95 000
Skog og trebruk                                    435 000 
Landbruksbaserte opplevelser og reiseliv  231 000 
Inn på tunet                                      60 000 
Bioenergi                                      25 000 
Kompetanse                                    310 000 
Omdømmebygging                                    368 750 

Sum                                 2 389 750 

Drenering
Vestfold ble tildelt 6,2 mill. kr i 2013 og i 2014. Nesten hele tildelingen er brukt opp begge 
årene. Ingen andre fylker har på langt nær brukt opp sin tildeling, så her er Vestfold i en 
særstilling. Det gjenspeiler intensiv plantedyrking og bevissthet rundt drenerings- og jord-
pakkingsproblemer. Vestfold er tildelt nye 6,2 mill. kr for 2015.

Miljø og kulturlandskap
Det blir utbetalt ca. 17,4 millioner kr i tilskudd for tiltak i Regionalt miljøprogram for 
2014. Ca. 0,4 mill. kr mindre enn året før pga. mindre tildeling. Det er 770 søkere; bare 7 

Utvikling av kornproduksjon og kornareal i Vestfold

Kilde: Landbruksdirektoratet - søknad om produksjonstilskudd.
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færre enn året før. 84 % av tilskuddet brukes til forurensningstiltak og resten til kulturland-
skapstiltak. Det ble innvilget ca. 5,7 mill. kr i SMIL-tilskudd (spesielle miljøtiltak i land-
bruket). 69 % av midlene har gått til forurensningstiltak og resten til kulturlandskapstiltak.

Det har vært mye arbeid med oppfølging av vannforskriften det siste året. Dette har også 
lokale bondelagsrepresentanter og fylkeskontoret vært involvert i. Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram for hele vannregion Vest-Viken var på høring høsten 2014 og har fått vik-
tige innspill fra Vestfold. Bondelagsrepresentantenes 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 et 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jord-
bruket (UKL). Alle de øremerkede midlene til dette (kr 650 000kr) er omsatt til tiltak i 
2014 som  utføres av gårdbrukerne, dyreholdere og grunneiere på øyene. Det tilrettelegges 
også for tilleggsnæring i forbindelse med gårdsdriften. Bjerkø Gård har god pågang og 
bruk av ferieleiligheter og Skjærgårdslåven. UKL-området er del av Færder nasjonalpark, 
og samarbeidet med nasjonalparken er godt.

Skogbruk
Skogbruksaktiviteten i fylket tok seg kraftig opp igjen i løpet av 2014. Tømmerprisene 
var svært lave ved inngangen til 2014, men tok seg kraftig opp utover året og resulterte til 
rekordaktivitet senhøstes. Totalt ble avvirkningen året sett under ett på et gjennomsnitt for 
siste 10-årsperiode. En ny trend for Vestfoldskogbruket er at flere aktører er inne på tøm-
mermarkedet. I 2014 ble ca 65 % av avvirket tømmer solgt igjennom Viken skog, mens 
Glommen, SB-skog og Nor-tømmer stod for de resterende 35 %. For få år siden hadde 
Viken en markedsandel på 95 %.

Plante- og ungskogpleieaktiviteten fikk en liten nedgang i 2014. Nedgangen ble imidlertid 
mindre enn forventet ut fra at Viken skog som hovedaktør i 2014 ikke prioriterte ung-
skogpleie. Kommunene i Vestfold og FMLA har for kommende år etablert et formalisert 
spleiselag med Viken skog, hvor en dreven skogbruksleder er satt til å arbeide på heltid 
med skogkultur.

Vi tok i 2014 initiativ til møter med Statens Vegvesen Vestfold og samtlige kommuner 
for å se på mulighetene for å oppskrive det offentlige veinettet til 60 tonns akseltrykk og 
24 meters vogntoglengde. Så langt er mange av fylkesveiene, som har betydning for tøm-
mertransporten, blitt skrevet opp. På de kommunale veiene er det satt i gang en prosess 
hvor målet er å påvise flaskehalser for tømmertransporten. Skogsbilveinettet i Vestfold er 
relativt godt utbygget og behovet for nye veier er lite. Men behovet for ombygging av eldre 
veier er stort. I 2014 ble rekordmange skogsbilveier satt i stand for moderne tømmertran-
sport som følge av de økte bevilgningene Vestfold fikk til formålet.

Resultatkontroll foryngelse og miljø og foryngelseskontroll er gjennomført i alle kom-
muner. Omdisponering av skogareal til reguleringsformål eller beite er viktigste årsak til 
uteblitt planting. I kystkommunene er det en liten økning i flater som forynges naturlig med 
lokale løvtrær eller blandingsskog. Den største utfordringen for oppbygging av ny skog i 
Vestfold er et stort etterslep i ungskogpleie. Kommunene velger å prioritere forskudd til 
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ungskogpleie i 2015, og Fylkesmannens sjekk av kommunenes forskriftskontroll bør ha et 
fokus på bestandspleie.

Kontrollarbeid
Landbruks- og matdepartementet har i de siste årene vektlagt viktigheten av å utføre kon-
troll med at økonomiske virkemidler i landbruket blir forvaltet i samsvar med overordnede 
nasjonale føringer og regelverk. Riksrevisjonen har påpekt at kontrollarbeidet i landbruks-
forvaltningen bør styrkes. Vi har fulgt opp disse oppgavene gjennom eget kontrollarbeid 
og gjennom å bidra til at kommunene kan heve kvaliteten på sine kontroller.

Det er avgjørende for landbruksnæringens troverdighet og omdømme at vi kan dokumente-
re at de økonomiske virkemidlene går til de formålene de er tiltenkt. Det er høye tilskudds-
summer som forvaltes.  Kontrollen har til hensikt å sikre at tilskuddsmidlene blir brukt på 
best mulig måte og i tråd med regelverket. I tillegg til at kontroller kan avdekke eventuelt 
juks og hindre at søkere urettmessig tilegner seg tilskudd, vil en gjennom kontrollvirksom-
het avdekke svakheter ved regelverket, slik at det kan tydeliggjøres og forbedres.

Vi kommer til å prioritere kontrollarbeidet i tiden fremover. Lik behandling av søkere og 
best mulig ressursutnyttelse er målet.
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Dyr 31.07.2013 31.07.2014 *
 Antall foretak Antall dyr Antall foretak Antall dyr

Melkekuer 76 2543 72 2488
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 119 2876 112 3010
Avlspurker og ungpurker 67 6007 67 5627
Slaktegriser på telledato 116 34459 110 34381
Søyer ett år og eldre 135 4543 132 4746
Verpehøner 44 127450 47 123735
Slaktekyllinger på telledato 25 880450 25 990788

Arealfordeling 31.07.2013 31.07.2014 *
 Antall foretak Dekar/dyr Antall foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 624 81593 625 83803
Øvrige forvekster  13157  13534
Poteter 134 16605 126 15780
Vårhvete 622 95468 722 118265
Høsthvete 103 8046 137 14572
Rug og rughvete 137 10696 168 14902
Bygg 640 83030 428 41305
Havre 508 45323 513 46315
Oljevekster 82 6865 93 7839
Erter og bønner til konserves 47 4708 38 3932
Engfrø og annet frø til modning 124 16982 135 21226
Erter, bønner, andre belgv. til modning 58 3960 78 5618
Frukt 39 1432 42 1539
Bær 54 2202 52 2378
Grønnsaker på friland 94 14235 98 14959
Totalt areal  404476  406538
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  286  292
Antall søkere produksjonstilskudd 1470  1445 
 
  
Økologisk produksjon (også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning 49 6208 46 7128
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca. 20 602 ca. 20 694
Økologisk innmarksbeite 36 1280 38 1349
Økologisk grønngjødsling 15 736 15 529
Annet økologisk drevet areal (gras) 76 16177 75 15977
Totalt økologisk areal  25003  25677
Andel økologisk areal av totalareal  6,2 %  6,3 %
Økologiske melkekyr 17 517 16 499
Økologiske ammekyr 18 394 18 412
Økologiske avlsgriser 3 150 3 98
Økologiske slaktegriser 4 382 5 476
Økologiske verpehøner 8 19872 11 37976

*) Foreløpige tall for 2014. Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmesider 
http://www.landbruksdirektoratet.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:  Depotgata 22, 2000 Lillestrøm
Telefon:  03520
Telefax:  64820701
 
    www.felleskjopet.no  
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Studieforbundet Næring og Samfunn Vestfold
Bygdefolkets Studieforbund ble i 2013 slått sammen med Studieforbundet Populus, og det 
nye navnet ble Studieforbundet næring og samfunn (SNS). Det nye studieforbundet har også 
et regionledd for Telemark og Vestfold.  SNS Vestfold er fortsatt arrangør av Landbrukshelga, 
plantevernkurs og andre landbruksrelaterte kurs i Vestfold. 

Styrene har fra årsmøtet 11. juni 2014, bestått av:
SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold): Region SNS Telemark/Vestfold:
Elin Røed (Vestfold Bondelag) Elin Røed (Vestfold Bondelag)
Lars-Arne Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving) Arne Martin Malerød (TINE)
Else Marie Farnes (Vestfold Bygdekvinnelag) Jon Midtbø (Telemark Bondelag)
Kari Lise Joarsdotter Breivik (TINE) Jon Olav Strand (Telemark Nei til EU)
Beate Menes Didriksen (Nortura) Rolf Vidar Markmanrud
  (Folkeakademiet Vestfold)  
    
I SNS Vestfold er Elisabeth Larsen ansatt i 30% stilling.  Regionen SNS Telemark/Vestfold leier 
inn kontorhjelp av SNS Vestfold ved behov.

Arbeidet med Landbrukshelga foregår for en stor del høsten før arrangementet skal gjennomfø-
res, og dette har følgelig tatt endel tid i 2014.  Landbrukshelga ble arrangert 
24. - 25. januar 2015. 

Det er ellers holdt flere plantevernkurs med mange deltakere i 2014.  I tillegg er det arrangert 
HMS-kurs i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste, samt Maskinførerkurs og Truckfører-
kurs i samarbeid med AOF Telemark/Vestfold.  Vi bistår også med innmelding o.l. i forbindelse 
med Norsvin sine årlige studieringer.

Vi vil til slutt rette en takk til våre samarbeidspartnere og kurslærere, som vi er helt avhengig av 
for å kunne tilby relevante og gode kurs til Vestfoldbonden. 

jordvern Vestfold
Jordvern Vestfold (JV) er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.  JV 
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 
arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.  JV krever 
at utbygging skal skje på andre arealer enn matjord.
Årsmøtet ble avholdt 26. mars på Nestor seniorutvikling i Melsomvik. Rolf Berg hadde frasagt 
seg gjenvalg som leder. Ny leder ble Vidar P. Andresen fra Sandefjord. Etter årsmøtet består 
styret av:

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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Leder: Vidar P. Andresen, Sandefjord mobil 90841995
Nestleder: Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
  Heidi Engeset, Horten,  mobil 95184632
  Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
  Øyvin Solheim, Sem mobil 90828666
Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent om ”Matproduksjon – en viktig del av 
vår totale beredskap”. Hovedinnleder var nylig avgått forsvarssjef Harald Sunde. De fremmøtte 
lot seg imponere over Sundes oversikt og tydelige analyser. Fylkesberedskapssjef Jan Helge 
Kaiser, ordførerne Petter Berg, Tønsberg og Karl Erik Haslestad, Sande og Einar Sissener fra 
eiendomsselskapet AS Thor Dahl fulgte opp med innlegg om jordvern og beredskap i Vestfold!

20. oktober arrangerte i åpent møte ”Ny jordvernstrategi kommer – fra ord til handling i Vest-
fold!”. Stortingsrepresentant og forslagsstiller for en helhetlig jordvernplan Pål Farstad (V) 
innledet sammen med forskningsdirektør Nils Vagstad fra Bioforsk. Ungdommen, representert 
ved Vestfold Bygdeungdomslag, AUF, Unge Venstre, Senterungdommen og Natur og Ungdom 
holdt appeller, før fylkespolitikere fra SP, SV, KrF, V, AP, MDG og H (FrP stilte ikke) slapp til 
i paneldebatt. De fremmøtte fikk høre klar tale fra ungdommen, bred politisk støtte for sterkere 
vern av matjorda både nasjonalt og i Vestfold, samt tydelige råd fra Bioforsk.

Det har vært arrangert 5 styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av Einar Sissener fra AS 
Thor Dahl hvor vi snakket om bedrifters samfunnsansvar. regionalavdelingen hos VFK som 
orienterte om oppfølgingen av RPBA. På et annet hadde vi besøk av landbruksdirektør Olav 
Sandlund som orienterte om samordnet innsigelse fra FM.

Jordvern Vestfold har i løpet av året sendt inn høringsuttalelser til kommuneplanens samfunns-
del i Tønsberg, til rullering av kommuneplan i Sandefjord, til planprogram for Jernbane Nykir-
ke-Barkåker, planprogram for kommuneplanrullering i Stokke, til KVU for transportsystemet i 
Tønsbergregionen, til kommuneplanens samfunnsdel i Nøtterøy kommune, til reguleringsplan 
for gang og sykkelvei langs Bottenveien i Sandefjord, til nytt boligområde på Vear, til regule-
ringsplan for Dverdalsåsen i Sandefjord, til Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS’ søknad om 
tillatelse til å deponere avfall og masser på Kopstad og til rullering av kommuneplan i Holme-
strand. Dessuten sendte vi brev til IKEA i januar angående Vestbysaken, brev til Fylkestinget 
ifm rullering av kommuneplanen i Sandefjord, leserinnlegg i TB og SB i oktober, samt innspill 
til partiprogramarbeidet i både fylkespartier og lokalpartier i Vestfold.

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale jord-
vernforeningene. 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 logo.  Vi holdt 
også et innlegg under oppstartmøte for ny jordvernallianse i Oslo og Akershus i desember.

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside forsøker vi å holde mest mulig opp-
datert og vi har opprettet egen Facebook-side. 

Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kasserer- 
og sekretariatsbistand!
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Vestfold Bygdeungdomslag
Styret i Vestfold BU har i perioden 2014/15 bestått av:
Leder: Inger-Martha Skjelland
Organisatorisk nestleder: Pål A. Tveitan
Bygdepolitisk nestleder: Elisabeth Sjue 
Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold
Økonomileder: Asbjørn Tollnes
Kulturleder: Kathrine Skaug
Tevlingsleder: Sander Schou
Infoleder: Silje R. Skjelland
Styremedlem: Anders Gretteberg
Bondelagets representant: Bjørge Madsen
Bygdekvinnelagets representant: Reidun Green
Representant i Vestfold Bondelag: Inger-Martha Skjelland
Representant i Vestfold Bygdekvinnelag:  Sander Schou

Per 31. desember 2014 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 489 medlemmer. Dette er en økning 
med 159 medlemmer, da vi ved utgangen av 2013 var 330 medlemmer. Tilsvarende tall for de 
siste årene er 57 (2004), 50 (2005), 73 (2006), 151 (2007), 128 (2008), 89 (2009), 318 (2010), 
311 (2011), 231 (2012).
 
Medlemmene fordeler seg følgende over lokallagene Stokke og Andebu 101,
Re 80, Botne/Hillestad 99, Sande 31 og Lågendalen 177 
 
Styret i Vestfold BU har hatt ti styremøter og en styrehelgsamling i løpet av styreåret. 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 Bondelags 
styremøter.
 
Vestfold Bygdeungdomslag er en organisasjon som er til for å lage aktivitet og liv på bygda.
Hælja 3-5 oktober 2014 var det mye sprell i Andebu, VBU arrangerte høstarrangementet 2014 
på vegne av Norges bygdeungdomslag. 
Med nærmere 400 ungdommer som deltok på flere norgesmesterskapstitler; bl.a. bløtkakepyn-
ting, eksteriørbedømming av sau og maskinmjølking. 
Høstarrangementet 2014 hadde ikke kunne blitt avholdt i Vestfold uten stort hjelp fra VBL og 
VBK.
Høstarrangementskomiteen 2014 besto av; Leder Alf Solberg, Nestleder Malin Larsen, Tev-
lingsansvarlig Anne-Helene Sommerstad, Teknisk ansvarlig Asbjørn Tollnes, Mannskaps-
ansvarlig Pål A. Tveitan og Anders Gretteberg, Bankett/Kultur/Fest-ansvarlig Inger-Martha 
Skjelland, Forpleiningsansvarlig Ingrid Andvik, Info/Markedsføringsansvarlig Silje Pettersen 
Røisgård, Sekreteriat Anders Haraldstad, Økonomileder Karianne S. Lunde. Representant fra 
NBU var Gunn Jorunn Sørum.

Kort om hendelser fra 2014/2015:
- Årsmøtet ble avholdt lørdag 15. februar på Hof Kulturhus. For første gang i VBUs historie 

ble det utdelt årets VBUer, og denne tittelen gikk til Ole H. Aarstadberg fra Botne/Hillestad 
BU.
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- Årsmøtet i NBU foregikk 14. og 15. juli 2014 i forbindelse med NBU’s landsstevne på 
Hvam i Akershus fylke. VBU var representert med Inger-Martha Skjelland, Elisabeth Sjue, 
Asbjørn Tollnes og Elise Røisgård Kirkevold. Som observatører stilte Pål A. Tveitan og 
Anders Gretteberg. Lokallagsrepresentanter var Malin Larsen (Stokke og Andebu), Ingrid 
Andvik (Re), Christel Haugerud (Botne/Hillestad), Kjersti Emilie Hagen (Lågendalen) og 
John Kristian Kolstad (Re).

  
VBUs Facebookside brukes i stor grad for kommunikasjon opp imot medlemmene, det ble 
utgitt VBU-nytt ett par ganger, i tillegg så mottar medlemmene bygdeungdommen fra NBU- 
sentralt.  
 
Norges bygdeungdomslag bestod av 7140 medlemmer i utgangen av 2014, dette er en vekst 
som organisasjonen ikke har hatt på over 35 år! 
På 5 plass over lokallag med største medlemsmasse er Lågendalen- Vestfold med 177 medlem-
mer! 

Med et såpass vellykket år bak oss, gleder VBUs fylkesstyre og alle våre lokallagstyrer seg til 
å ta fatt på nye oppgaver inn i det nye året. Året som kommer innbefatter bl.a. å få unge til å 
stemme på det kommende kommune- og fylkesvalg. 

På vegne av fylkesstyret vil jeg takke for at VBL og VBK har bidratt til at VBU har kunnet vise 
at bygdene i Vestfold har mange aktiviteter for unge i dag! 
Vi har hatt en enorm vekst og er utrolig fornøyd med det vi har fått til i 2014! 

Vestfold 4H
I 4H Vestfold har vi i dag 24 klubber og ca 660 medlemmer under 26 år. 
4H-kontoret har i 2014 bestått av Irene Pande som daglig leder og Elise An-
dersbakken Lunde som organisasjons rådgiver. 

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2014 har bestått av:
Leder Ulrik Myrhaug 
Nestleder Karl Kristian Grythe 
Styremedlem Malin Kultorp og Anders Pettersen Dahl.  
Vararepresentant  Petter H. Jacobsen (medlemmenes representant)
  Stine Merethe Horntvedt og Jeanette Buar Dahl.  

VIGGAs representant har vært Robin Schei Østvik og Fylkesmannens landbruksavdeling har 
vært representert ved Lisbeth Haugan. 
Ordfører i Årsmøte er Guro Huseby fra DNB. 

4H Vestfold har lagt bak seg nok et aktivt år, året ble startet med nyttårsball på Bygdehuset på 
Nykirke, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, storkurs i Buskerud, fylkes-
årsmøte, den årlige nattvolleyball turneringen og skogdag på 4H-hytta i Storås. Sommeren er 
leirtid med aspirantleir på Melsom og fylkesleir på Eikvang i Kjose og i juli reiste 70 4H-ere og 
ledere på Tautra i Nord-Trøndelag.
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Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 36 
4Here mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  Trine Skei Grande var kveldens 
hovedtaler. Hun fokuserte på sin egen tid i 4H og at hun ikke hadde sittet på stortinget uten 
denne ballasten. 

4H-Hytta i Storås er flittig i brua av både 4H-klubbene og andre.  Nå som E18 utbygginga er 
ferdig og vi har fått fin vei opp til hytta er det vært både bryllup, konfirmasjoner og jubileer på 
4H-hytta. En stor heimeverns øvelse i september hadde også base i Storås og 4H-hyta fungerte 
som kurslokale.  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 høyt besøkstall. Vi jobber konti-
nuerlig med å øke deltakelsen på seterkursene, kursene er også et tilbud til ungdom utenfor 4H. 
Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for den dugnadsinnsatsen som legges 
ned på setra. I løpet av 2014 ble det store bakerovnsprosjektet avsluttet og ovnen med tak og 
arbeidsbord bel offisielt åpnet av ordfører i Lardal, Liv Grinde. Ovnen har gitt økt aktivitet og 
innhold i seterkursene.   Vi satser friskt på en ny sesong i 2015 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. 

I forbindelse med 4H sitt satsningsområde “Fra jord til bord” ble “Det store potetløpet” ar-
rangert i 2014. Potetløpet sammenlignes med OL – fakkelen, men fakkelen ble byttet ut med 
en mandelpotet! 

Fra nord til sør, fra vest til øst ble poteten fraktet av 4H-ere ved hjelp av fysisk aktivitet. Poteten 
skulle synliggjøre hvor viktig riktig kosthold og fysisk aktivitet er for å ivareta en god helse. 
Målet var også å bidra til økt kunnskap om norske mattradisjoner, norsk landbruk og om hvor 
maten kommer i fra. I løpet av sin ferd gjennom Vestfold en uke i september deltok Petra på små 
og store 4H arrangementer og figurerte i både radio, TV og fylkets aviser. 
I behandlingen av statsbudsjettet ble samarbeidsavtalen mellom bl.a 4H og landbruksdepar-
tementet om fritt kontorhold på landbruksavdelingen hos fylkesmannen avsluttet. Det blir en 
overgangsperiode fram til 1.juli 2016 og 4H Norge er nå i gang med en større omorganiserings-
prosess som følge av dette vedtaket.  I løpet av første halvår 2015 skal den nye organisasjons-
modellen legges fram for de tillitsvalgte. Organisasjonen 4H står overfor store endringer, men 
vi i 4H Vestfold skal fortsatt jobbe for et aktivt og godt 4H-tilbud til barn og ungdom der de 
bor i hele fylket. 
Følg oss på: www.4h.no/vestfold   
http://www.facebook.com/#!/4HVestfold

Norsk landbruksrådgiving Viken         
Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken) er en rådgivingsenhet med 15 ansatte, som har 
kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier. Vi utfører rådgiving 
og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konvensjonell og økologisk, 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. I tillegg ble det i 2014 ansatt en prosjektleder for «Grønn forskning 
Oslofjorden».  
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NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som er en interes-
se- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og etterprøver 
kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og 
ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år i overkant av 120 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruks-
vekster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, fors-
kningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen landbruket. 
Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving har det blitt utarbeidet gjødslingsplaner, 
grøfteplaner og arrangert ulike kurs i tillegg til fagmøter, gartneri- og markvandringer. Pro-
duktutvikling er også et sentralt arbeidsfelt i NLR Viken. GRØNN Møteplass ble arrangert i 
samarbeid med Gjennestad Gartnerskole, og var en utstilling som samlet ulike leverandører av 
teknisk utstyr og driftsmidler for hagebruksnæringen, skoler og det offentlige - og rettet seg 
mot hele grøntnæringen.

I løpet av 2014 har NLR Viken, sammen med 6 andre NLR-enheter på Østlandet gitt ut 4 utga-
ver av medlemsskrivet «Nytt fra landbruksrådgivinga» i tillegg til en rekke nyhetsbulletinger 
innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde pr. 31.12.14 699 ordinære medlemmer, 33 støttemedlemmer og 11 kårmed-
lemmer.  

Styret i NLR Viken har i 2014 bestått av:
 Ole R. Tala Styreleder  (repr. korn, jordbr.)
 Ernst A. Skalleberg Nestleder  (repr. veksthus)
 Turid Aas Myhrene 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 Konsultativt medlem fra FMLA Vestfold
 Otto Galleberg Konsultativt medlem fra FMLA Buskerud

Ansatte:
 Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder 
 Ingvild Evju Rådgiver korn og oljefrø 
 John Ingar Øverland Rådgiver frø og proteinvekster
 Siri Abrahamsen Rådgiver potet
 Kari Bysveen Rådgiver grovfôr, frø, økologisk, jord og jordarbeiding
 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
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 Eli Ronglan Rådgiver veksthus (sluttet 30.11.14)
 Anders Sand Rådgiver veksthus / energi (innleid)
 Sigrid Mogan Rådgiver bær
 Dan H. Christensen Rådgiver bær
 Gaute Myren  Rådgiver frukt
 Jørund Lothe Forsøkstekniker 
 Harald Hetland Prosjektleder Grønn forskning Oslofjorden 

Norsk landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells er en rådgivingsenhet fra som ble dannet i 2009 ved en sammenslutning av fem 
forsøksringer: Hallingdal Forsøksring, Numedal Forsøksring, Fabio Forsøksring, Buskerud 
Forsøksring og Forsøksringen Telemark.  Det geografiske arbeidsområdet til rådgivingsenheten 
er primært Buskerud, Telemark og Akershus vest for Oslo. Tilbudet i Vestfold er begrenset til 
rådgiving og planlegging innenfor økonomi, bygninger og økologisk landbruk. Organisasjonen 
har 23 ansatte fordelt på åtte ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i Telemark, Åmot i Mo-
dum, Rollag, Rødberg og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold. 

Basis i virksomheten er rådgiving i planteproduksjon. Det er relativt stor bredde i rådgivnings-
tilbudet med korn, grovfôr, frukt og bær som de fagområdene med størst aktivitet. I samarbeid 
med NLR Viken gir vi også et tilbud på grønnsaker, engfrø og potet.  Både økologiske og kon-
vensjonelle produksjoner dekkes opp innenfor alle de nevnte produksjonene. 

I tillegg til den tradisjonelle virksomheten med forsøk og rådgiving innenfor planteproduksjon, 
har NLR Østafjells rådgivings- og prosjektaktivitet på flere andre fagområder. Slike er bioener-
gi, vilt- og naturforvaltning, kulturlandskapspleie, bygde- og næringsutvikling.  I 2010 startet vi 
opp med bygningsteknisk og økonomisk rådgiving og dette området blir stadig videreutviklet.   
Nytt fra 2014 av er sammenslåingen med landbrukshelsen (LMHS). NLR-HMS er en bedrifts-
helsetjeneste for bønder som nå også NLR Østafjells markedsfører og tilbyr.  

Styret i NLR Østafjells består i 2014 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 Eirik Kolsrud (ansattes 
representant).

Kontoret i Vestfold er samlokalisert med de øvrige rådgivingsenhetene ved Grønt Fagsenter i 2. 
etasje i samme bygget som Vestfold Bondelag. I 2014 var Gjennestadkontoret bemannet med 
seks rådgivere; 
-       Silja Valand, med økologisk korn- og frødyrking som arbeidsområde
-       Thomas Holz, med økologisk grønnsaksdyrking som arbeidsområde
-       Hege Sundet, redaktør Økologisk landbruk
-       Kjell Tangen, bygningsplanlegger
-       Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
-       Arne Nøkland, økonomirådgiver

Mer informasjon om organisasjonen, ansatte og arrangementer finner du på www.nlrø.no. 
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Vestfold landbrukstrådgivning HMS
Norsk Landbruksrådgiving HMS er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste. Målet 
er bedre arbeidsmiljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Som medlem i NLR HMS 
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. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr  NLR HMS be-
driftshelsetjeneste til ca. 10.000 medlemmer over hele landet. Vi tilbyr også krisehåndtering og 
fagkurs.  Medlemmer får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og hjelp til å oppfylle 
lovpålagte krav.

NLR HMS (tidligere Landbrukets HMS-tjeneste) ble fra 1. januar 2014 en fagavdeling i Norsk  
Landbruksrådgiving.  Det blir ikke noe forandring på tjenestetilbudet til våre medlemmer i 
2015.  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 HMS til en 
kostnadseffektiv pris. Avtalene med de samarbeidene bedriftshelsetjenester fortsetter også som 
før fram til 1.10.2015. NLR HMS er knyttet til Bedriftshelsen AS i Larvik. HMS-rådgiveren har 
kontorsted i Bedriftshelsens filial på Borgeskogen.

Virksomheten i 2014:
Tema for gårdsbesøk er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. 

Det er gjennomført totalt 2 sikkerhetsdager på  Gjennestad vgs. Det er et tilbud til vgs skoler 
med naturbrukslinjer og finansieres av Landbrukets Brannvernkomite. 

Det er gjennomført et kurs i «Inn på Tunet». IPT kurset er utviklet for å gi økt kvalitet på IPT-
tilbudet. Det gir bedre forståelse av arbeid med kvalitet og HMS, gjennom fokus på helhet og 
sammenheng i kvalitetssystemet til IPT.

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 utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. Kurset 
består av tre deler: 
• Del 1 med lærer: Motivasjon, holdninger og HMS.
• Del 2: 6 timer med E-læring.
• Del 3 med lærer: gårdsvandring i gruppe.

Målet er kurset er å gjøre HMS enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på myn-
dighetenes og KSL`s krav.
Kurset er åpent for alle som jobber med praktisk landbruk.
Kampanjen Trygghet og helse i landbruket ble avsluttet høsten  2014.  Hele landbruket går 
nå sammen i en felles innsats for at helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal bli et mer sentralt 
tema i kvalitetsarbeidet i landbruket. Under avslutningsarrangementet for kampanjen Trygghet 
og helse i landbruket undertegnet Norsk Landbruksrådgiving en samarbeidsavtale med sju av 
landbrukets største varemottakere og leverandører.
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Vestfold landbrukstjenester Ba
Vestfold Landbrukstjenester SA er en del av fellesskapet på Grønt Fagsenter. Vår hovedopp-
gave er å skaffe avløsing til medlemmer og kunder slik at de får fritid, avlastning og avløsing 
under sykdom. Utlønning av utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksproduksjon m.m. er også ve-
sentlig. Vi er arbeidsgiver for avløserne, lønner, og sørger for at det formelle er i orden.

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og dødsfall. 
Vi har i 2014 hatt 4 landbruksvikarer i til sammen 3,2 årsverk. Vi opplever økning i forespørsler 
etter landbruksvikarer og avløsere. 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.

2014 har vært et år med stort fokus på utdanning i naturbruk. Vi har vært med i forprosjekt 
sammen med Vestfold Bondelag og Grønn Partner AS for å tenke muligheten for 2 år i skole og 
2 år i lære for agronomer og gartnere.
De positive signalene og resultatene etter forprosjektet førte til at vi valgte å søke om å være ett 
av fem prøvefylker for en 2+2 ordning innen naturbruk. Vi søkte derfor fylkesmannen og NHO 
Mat og Landbruk om midler til å forberede lærlingeordningen og å starte et prosjekt som skal 
resultere i at Vestfold Landbrukstjenester også blir et opplæringskontor. Det fikk vi. Søknad om 
å bli opplæringskontor innen naturbruk ble sendt fylkeskommunen.

I 2014 har vi hatt en omsetning på 19,2 mill. og sendt ut 331 lønns- og trekkoppgaver. Antall 
medlemmer holder seg stabilt. Noen slutter og noen nye kommer til.
I administrasjonen har vi fortsatt 2 ansatte som begge har økt sin stilling fra 60% til 80% stil-
linger.

Styret har i 2014 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


