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Vestfoldbenken på årsmøtet i Norges Bondelag 201. F.vv Birgitte Ringdal Brekke, Hans Edvard Hol-
tung, Hans Martin Gran, Kari Lise Joarsdotter Breivik, Karine Huseby, Harald Lie og Thorleif Müller.
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Forsidebilde: Traktorsightseeing under valgkamparrangementet!

Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

Felleskjøpet har i 120 år hatt som sin viktigste rolle å styrke bondens 
økonomi på kort og lang sikt. Det er det også i fremtiden!

Vi kaller det bondenytte!
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Hilsen fra lederen
Dette har vært mitt første år som leder i Vestfold Bondelag. Jeg 
innrømmer gjerne at det har vært en bratt lærekurve. Som jord-
bærprodusent har jeg ikke hatt oversikt over husdyrnæringa. Det 
har vært godt å kunne lene seg til et godt styre, og et meget vel-
drevet fylkeskontor!  Jeg vil også gjerne få rose Fylkeskommu-
nen, Fylkesmannen, NHO, LO og de mange dyktige politikerne i 
Vestfold. De lytter til Vestfold Bondelag, og de er stolte av matin-
dustrien i fylket. De vet at den er avhengig av våre råvarer, og at 
matjord reserveres til matproduksjon!

Jeg syntes det var spennende å takke ja til vervet, særlig med det 
rikspolitiske bildet vi har for tiden.  Etter et åt vil jeg vel si at det 
ikke ble så uforutsigbart som en kunne frykte. Mye av æren for 
det ligger selvsagt i evnen V og KRF har til å nulle ut mange av regjeringens forslag til endringer. Norges 
Bondelag har også gjort en kjempejobb! Jeg er meget imponert over organisasjonens kapasitet. Kapasitet 
til å følge opp/utrede mengder med baller som har blitt kastet opp i luften. Bondelaget over hele Norge 
jobber godt med å informere politikere og beslutningstakere. Fordelen er mer faktabaserte diskusjoner 
og mer velfunderte standpunkt.

Etter mitt syn er den viktigste kampen vi står i, kampen for importvernet. I denne kampen står vi sammen, 
alle produksjoner over hele landet! De pågående artikkel 19 forhandlingene med EU, er derfor av fun-
damental betydning. Her har vi ingenting å forhandle bort! Det vil føre til redusert norsk matproduksjon 
og færre arbeidsplasser i matindustrien. Vi importerer allerede 6 ganger mer fra EU, enn vi eksporter. I 
tillegg er de andre viktige bærebjelkene i landbrukspolitikken satt  i spill. Mange grunner til å ha et sterkt 
Bondelag!

Derfor er det gledelig at Vestfold Bondelag økte medlemstallet i 2015. Det samme gjorde Norges Bon-
delag. Hurra for alle som har bidratt til at dette ble mulig! Vestfold Bondelag er det fylkeslaget i Norge 
med høyest organisasjonsgrad. 85 % av produsentene er medlemmer i Bondelaget. Det forteller at det har 
vært jobbet godt gjennom mange år!

Siste årets moteord er ”det grønne skiftet”. Det som nå blir spennende er innholdet dette skiftet skal få. 
Vestfold som er spesielt store på korn og grønt, ligger godt an i løypa. ”Rett i munnen mat” er klimas-
mart, effektiv og bærekraftig matproduksjon.  GREVE Biogass er et glimrende eksempel på at landbruk 
+ teknologi, gir klimasmarte løsninger.  Mye tyder på at Norges Bondelag kommer til å vedta at vi skal 
være fossilfrie innen 2030. Landbruket er så absolutt en sentral del av det grønne skiftet! Fotosyntesen 
er gammel, men langt fra utdatert! Den og en overgang til bruk av fornybare ressurser, vil åpne uante 
muligheter. Cellulose og planter fra havet kan bli vår neste proteinkilde. Inntil det skjer, må vi nok leve 
med en import av proteinråvarer.

Det er vanlig å si at vi må øke norsk matproduksjon, punktum. Det har vært god latin til nå. I fremtiden 
må det også tillegges at økningen må skje med basis i norske ressurser, norsk fôr. Hvis ikke vil klimaav-
trykket bli for høyt. Jeg er overbevist om at fremoverlente Vestfold-bønder, vil være i første rekke til å se 
nye muligheter i en spennende fremtid!

Lykke til!

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

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

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

Bondesangen
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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: Thorleif Müller, Sanneveien 8, 
 3140 Nøtterøy 
 90 56 75 44 mobil
 thormu@online.no    
 
   

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

Styremedl: Kari Lise Joarsdottir Breivik, Vadumvn øst 30, 
 3159 Melsomvik
 45 48 56 85 mobil
 kjeringatibjorn@hotmail.com

I. Styret, utvalg og representasjon
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 Karine Huseby, Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng
 93 40 44 62 mobil
 karine@husebygaarden.no 

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

1. vara:      Hans Martin Gran, Kjeldåsgata 19,
 3070 Sande i Vestfold
 91 54 60 34 mobil
 hangran@online.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 2014/2015
 Bjørge Madsen, Borre
 Hans Edvard Holtung, Fon
 Birgitte Ringdal Brekke, Sandar

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2015/2016
 Harald Lie, Våle
 Karine Huseby, Tjølling
 Kari Lise Joarsdottir Breivik, Stokke

Vararepresentant for Vestfold Bondelags nestleder til representantskapet 
i Norges Bondelag:
 Hans Edvard Holtung, Fon

Utsendinger til Vestfold Bygdekvinnelags årsmøte i 2016:
 Karine Huseby, Tjølling
 Hans Edvard Holtung, Fon
  
    
Utsendinger til Vestfold Bygdeungdomslags årsmøte i 2016:
 Hans Martin Gran, Sande og Strømm
 Kari Lise Breivik, Stokke

Hans Edvard Torp takkes av som fylkesleder med stående applaus.
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OppNEVNINGER TIl REfERaNSEGRUppER / STyRER / RåD:

Referansegruppe for grøntsektoren:
Leder:   Karine Huseby, Tjølling/ Div grønnsaker og potet
   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 etc:
Leder:  Hans Edvard Holtung, Fon
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Halvor Skaara, Tjølling
   Hans Jørgen Olsen Røren, 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:   Kari Lise Joarsdottir Breivik, Melsomvik/styremedl VB
   Magnus Johnsen, Fon/ Vestfold Kjøttavlslag
   Magnus Heian, Kodal/ Vestfold Sauavlslag
   Kristian Hotvedt, Tønsberg/ Norsvin
   Anne Helene Sommerstad, Andebu/ Vestfold Landbrukstjenester 
   Charlotte Langklep, Undrumsdal/ Kjøttringen (økologisk)
   Andreas Botne, Sandar/ Tine
   Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes/ Eggringen
   Nils Henry Haugen, 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

Verveutvalget: 
   Harald Lie, Våle
   Hans Edvard Holtung, Fon
   Elin Røed
 Amund Kind

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
 Hans Edvard Holtung, Fon

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Hans Martin Gran, Sande  

arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS):
 Elin Røed  vara: Amund Kind

Norges Bondelag s representantskap:
 Thorleif Müller, Nøtterøy

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 pr. 31.12.2015

   
   Organisasjonssjef   
   Elin Røed
   Elin.Roed@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

Kontoret er lokalisert til Grønt fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 

II. Fylkeskontoret
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Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt fagsenter er: 
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Norsk Landbruksrådgiving Veksthus (innlemmes i NLR Viken 1/1-16)
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester SA
 MidtVestfold Regnskap BA
 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
 Vestfold Nei til EU
 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 i utviklingen av et vervekurs.

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
 staale.landmark@adv.as

 
 Advokatene Haraldsen Bydal v/avd. Ole Søby
 Besøksadresse: Storgaten 39, Tønsberg
 Postadresse: Postboks 414, 3101 Tønsberg
 Telefon: 33 35 82 00
 ole.soby@advhb.no

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 

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes på Vestfoldbesøk. 
Her sammen med NNN og NHO på Findus.
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Rabattavtale med Tess – Skagerak aS
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 avd. Tønsberg       Tess avd. Horten Tess avd. Holmestrand
Valløvn 2               Bromsveien 11 Bjergestr.7 
3118 Tønsberg 3183 Horten 3080 Holmestrand          
tonsberg@tess.no horten@tess.no holmestrand@tess.no 
33 74 12 70 33 50 10 00 33 06 65 50  

Tess avd. Sandefjord    Tess avd. Larvik
Søndre Kullerød 2                  Elveveien 30 B
3241 Sandefjord           3262 Larvik
sandefjord@tess.no larvik@tess.no 
33 02 43 80 33 11 80 40

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. 
Partene vil møtes en gang pr år for gjennomgang av avtalen.  Tess forbeholder seg retten 
til eventuelt å forandre rabattsatsene.  Ved evt. forandringer skal melding om dette gis til 
Vestfold Bondelag.
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Årsmøtet ble avholdt 19.mars 2015 på Træleborg konferansesenter i Tønsberg. Leder Hans 
Edvard Torp ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlemmene Hroar Kværne og Vi-
dar P. Andresen velkommen. Møteleder var Andreas Botne.

Vinner av EMIL-prisen 2015 ble Siren og Jan-Einar Apeness som driver Stenbjørnrød 
Gård på Skoppum!

Fylkesleder Hans Edvard Torp la i leders tale til årsmøtet vekt på verdiskapingen vestfold-
landbruket står for og at primærnæringa er et grunnleggende element og først i en helhet-
lig verdikjede. Torp tok et oppgjør med regjeringens mål om ” å slippe bonden fri”. Han 
poengterte at mye av det Bondelaget jobber for er bra for enkeltbonden, men også best for 
hele samfunnet og benyttet anledningen i FNs år for matjorda 2015 til å trekke fra jordvern 
som et slikt eksempel. At bonden er offensiv, uredd og satsingsvillig er fordi tollvern, kon-
sesjonslov og markedsordningene gir den forustigbarheten som trengs for å tørre å satse. 
Talen inneholdt et tilbakeblikk på det Vestfold Bondelag hadde engasjert seg i og gjort i 
2014 og øvrige planer for 2015/16. 

III. Årsmøtet 2015

Bilde av årets Emilprisvinner, Siren og Jan-Einar Apeness, Stenbjørnrød Gård i Borre, 
flankert av org.sjef Elin Røed og fylkesleder Hans Edvard Torp.
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Eli Reistad, bonde i Sigdal og representant i det regjeringsoppnevnte ”Markedsba-
lanseringsutvalget”	 innledet	 om	 ”Hva	 betyr	markedsordningene”.	Hun	 definerte	 noen	
sentrale begreper i dagens markedsbalansering og poengterte at markedsbalanseringstiltak 
er å redusere risiko for primærnæringa for plutselige svingninger i prisnivå og prisfall, 
samt svingninger i markedet. I industrien for øvrig skal det være stor grad av konkurranse. 
Markedsbalansering er viktig siden matvaren i stor grad er ferskvare og nødvendig og 
viktig fordi; =>Lav marginer, høge kostnader og høy risiko for bonden i dag. Må se på 
hvordan	risikoen	kan	fordeles	på	flere.	Viktig	for	at	bonden	skal	være	villig	og	ha	mulighet	
til å investere. Hvis ikke vil bønder slutte i primærnæringa og gå over til annet arbeid med 
mindre risiko. Da faller hele verdikjeden rundt norsk matproduksjon sammen.
Få aktører i dagligvarekjeden gir en veldig skjev markedsbalanse.
Markedsordningene må sørge for markedsadgang. Forsynings- og mottaksplikt i samvirke 
er derfor viktig, men utfordrende for konkurransesituasjonen. Må være balanse i plikter og 
rettigheter for samvirkebedriftene.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, innledet om årets jordbruksforhandlin-
ger. Brita Skallerud startet med å skryte av Vestfold Bondelag og hvor godt organisert vi er 
på alle områder! Landbruket leverer og vi står for det som blir stadig mer populært. Vi må 
være bevisste på å kommunisere så folk skjønner vår sak; mat er en fellesnevner!
Vi kan si at vi har verdens beste mat. Det er ikke en hvilepute og vi har ikke kommet dit 
av seg selv. Mat er en komplett verdikjede; hver 10. bedrift er knyttet til landbruket. Det er 
billig å bruke 14 mrd i statlige overføringer for å beholde disse og alt en får med på kjøpet 

Årets lokallag ble Tjølling Bondelag.
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– god samfunnsinvestering! Skallerud var innom TTIP, konsesjonslov og markedsbalan-
sering som er fokus nå.
Skallerud understreket at NB leser igjennom alle innspilla de får, bruker budsjettnemn-
das tall og lager et krav uavhengig av om det er en rødgrønn eller en blåblå regjering. 
”Lønnsfesten er avlyst” i år i de andre lønnsoppgjørene, det må vi ha i bakhodet i år. Hun 
gikk i gjennom markedssituasjonen på de ulike produksjonene og hva som skal til for å 
øke matproduksjonen der det er rom for det. Korn vil stå sentralt. Og vi må evne å løse 
klimautfordringene.

Leders tale og innleggene fra Reistad og Skallerud ble fulgt av en engasjert generaldebatt 
med innspill fra årsmøtet.

Årsmeldingen 2014 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom regnskap 2014 som viste et gledelig overskudd.

Røed la også fram et budsjett for 2015 i balanse.

Arbeidsplan for 2015/2016 ble godkjent.

Valgkomitéens leder, Anders Fadum, redegjorde for valgkomitéens arbeid og innstilling. 
Hans Edvard Torp, Elisabeth Hokstad, Bjørge Madsen og Dag Fredrik Eftedal hadde fra-
sagt seg gjenvalg. Fadum understreket at valgkomitéen hadde foreslått kandidater på bak-
grunn	av	personlige	egenskaper,	geografi	og	produksjonstyper.	Det	hadde	vært	prioritert	å	
få inn kandidater fra grøntsektoren, siden dette er en stor og viktig produksjon i Vestfold.

Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. Ny leder ble Thorleif Müller, jordbærpro-
dusent på Nøtterøy. Nestleder Harald Lie ble gjenvalgt. Karine Huseby, Tjølling og Kari 
Lise Joarsdottir Breivik, Stokke ble valgt inn i styret, mens Hans Martin Gran, Sande og 
Strømm ble ny første varamedlem. Øvrige tok gjenvalg.

Det var mange gjester som kom med hilsninger underveis og avtroppende leder Hans 
Edvard	Torp	fikk	naturlig	nok	ekstra	mange	hilsninger	og	takk	for	god	innsats	gjennom	
mange år. 

Årsmøtet ble lukket for gjester før sak om Asjonsplaner og etter det avsluttet med blom-
steroverrekkelser til møteleder, kontoret og æresmedlemmer. 
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Det har vært avholdt 9 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2015 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 5. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene 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
•	 Bedre	tilskuddet	til	drenering
•	 Styrke	landbruksvikarordningen
•	 Styrke	rådgivingstjenesten

andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
•	 Reiseliv	i	Vestfold	–	Vestfold	Bondelags	engasjement
•	 Høringssvar	på	regional	plan	for	verdiskaping	og	innovasjon
•	 Høringssvar	om	forskrift	om	erstatning	ved	MRSA
•	 Hensynssoner	i	kommuneplaner
•	 Formell	godkjenning	av	sammenslåingen	av	Borre	og	Undrumsdal	Bondelag
•	 Kontakt	mot	Statens	Vegvesen	ang	økt	trafikk	på	Bispeveien	i	våronna	pga	stengt	E18
•	 Arbeidsplan	2015-16
•	 Instrukser,	roller	og	rutiner	–	miniseminar	for	nytt	fylkesstyre
•	 Oppnevninger	til	styrer	og	referansegrupper/utvalg
•	 Orientering	om	og	støtte	til	prosjekt	Knutepunkt	Horten	Vest
•	 Forberedelser	og	innlegg	til	Årsmøte	i	Norges	Bondelag
•	 Beredskapsplan	m/	tilhørende	kriseplakat	for	Vestfold	Bondelag
•	 Høringsuttalelse	ny	RMP	–	forskrift	i	Vestfold
•	 Forespørsel	om	deltakelse	på	Vestfoldutstillinga
•	 Høringsuttalelse	om	markedsordningene
•	 Valgkamparrangement	i	august
•	 Grunneierrettigheter	knyttet	til	ny	vannledning	gjennom	fylket
•	 Bruk	av	aktive	lokallagsmidler
•	 Bruk	av	sosiale	medier	og	redaktørplakat	for	Facebook-side
•	 Beredskapstiltak	i	forbindelse	med	flomsituasjon	i	september
•	 Politikerkontakt	etter	valget
•	 Vestfold	Pelsdyralslag	tas	opp	i	referansegruppe	Husdyr
•	 Oppnevning	av	turkomité	for	Ledermøtet	2016
•	 Høringssvar	om	løsdriftskravet	i	2024

IV. Fra saksbehandlingen



19

•	 Innspill	til	Vestfold	Fylkeskommune	om	jordbruksforhandlingene	2016
•	 Støtte	til	oppropet	Stopp	nedbygging	av	matjord	–	nå!
•	 Plan	for	å	håndtere	bekymringssituasjoner
•	 Politikerkontakt	i	forkant	av	Stortingets	behandling	av	ny	jordvernstrategi
•	 Utviklingen	rundt	Åskollen
•	 Innspill	til	ny	stortingsmelding	om	jordbruk
•	 Vervearbeid
•	 Henvendelse	til	Norges	Bondelag	angående	yrkesutdanning	agronom	og	gartner
•	 Nye	nettportaler	for	lokalmat	
•	 Fylkeslagets	oppfølging	av	innspill	fra	lokale	årsmøter
•	 Ledermøtet	2016	til	Irland

– 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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I juni 2012 ble det vedtatt nytt Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP) 
2012-2015. Vestfold Bondelag har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Vest-
fold fylkeskommune i hele prosessen fram mot ny vedtatt RNP. Denne gjelder inntil ny 
jordbruksmelding er på plass (2017).
Overordnet mål for landbruket i Vestfold er formulert slik i RNP:
•	 Matproduksjonen	i	Vestfold	skal	økes	gjennom	å	sikre	og	utvikle	de	matproduserende	

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

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

Det er pekt på og laget egne mål for i alt 5 satsningsområder; Matproduksjon, Skog og 
trebruk, Bygdenæringer, Kompetanse og Omdømmebygging.

Alle nye tiltak skal vurderes i forhold til hovedmålene og kriteriene (1) markedsoriente-
ring, (2) lønnsomhet, (3) miljø/klima og (4) samfunnsnytte.

Vestfold har hatt følgende prosjekter gående i 2015:

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. I 2015 har det vært et par samlinger i prosjektgruppa for å høste 
erfaringer fra det første kullet og forberede neste opptak 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.

Etablering av nytt opplæringskontor for yrkesfagene Gartner og agronom
Vestfold er et av 5 prøvefylker hvor naturbruksfagene Gartnerfag og Agronom nå gjen-
nomføres som fagbrevstudium - 2 år på skole og 2 år som lærling. Hva skal til for å skape 
en	variert,	fleksibel	og	attraktiv	lærlingordning	for	2+2	Garter	og	Agronom?	Vi	initierte	
et forprosjekt i februar 2014 hvor rådgiver Amund Kind var prosjektleder og som skulle 
forsøke å svare på dette spørsmålet.

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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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-
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 2014 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 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. 

Forprosjektet ledet derfor til et hovedprosjekt Etablering av nytt opplæringskontor for yr-
kesfagene Gartner og Agronom hvor VLT v/ Runar Wold er prosjektleder. Vestfold Bon-
delag v/ rådgiver Amund Kind sitter i prosjektgruppa. VLT ble i løpet av året godkjent 
som opplæringskontor og erfaringene så langt tyder på at det første kullet med lærlinger 
som startet opp høsten 2015 er godt i varetatt med den organiseringen vi har lagt opp til i 
Vestfold. Det samme gjelder tilbakemeldingene fra de bøndene og gartnerne som til nå er 
godkjente som lærebedrifter.

3,40%
Rente 

driftskreditt:

Hold betalingsevnen stabil med driftskreditt 

Med driftskreditt får du større fleksibilitet i den daglige driften, og holder betalingsevnen  
stabil i perioder der inntektene svinger. Søk om driftskreditt hos oss! 
Les mer på Landkredittbank.no/driftskreditt eller snakk med oss på 815 52 245. 

Tlf 414 20 606
vuong.lu@landkredittbank.no

Bankmøte hos deg?

DISTRIKTSSJEF  OSLOOMRÅDET
Vuong Lu
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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 Amund Kind har i 2015 vært nettverkets kontaktperson inn i 
prosjektets styrings- 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.

Det har også blitt lagt ned mye arbeid å i etablere et felles destinasjonsselskap for Vestfold- 
Visit Vestfold.

Etablering av Biogjødselforumet
Det ble i 2015 etablert et forum for bønder som har avtale om levering av husdyrgjødsel til 
og/eller mottak av biogjødsel fra biogassanlegget. 

Målet med denne organisasjonen er blant annet å:
- Øke oppslutningen fra bønder som skal levere til eller motta biogjødsel fra Greve Bio-

gass
- Gi ny og rett kunnskap til mottakere av biogjødsel slik at denne blir brukt på en best 

mulig måte med tanke på klimagassutslipp
- Gi Greve Biogass mulighet til å forholde seg til denne gruppa samlet gjennom valgte 

representanter 
- Skape et nettverk for bøndene slik at de står sterkere ved eventuelle forhandlinger og 

endringer

Prosessen fram mot denne organiseringen vil bli gjennomført som et prosjekt der Vestfold 
Bondelag ved Grønn Partner AS er prosjekteier. Hans Edvard Holtung er prosjektleder. Det 
er oppnevnt egen referansegruppe med Jon Hermann Wold-Hansen, Dag Erik Kristensen, 
Hans Jørgen Skinnes og Sigbjørn Grøtterød.

Prosjektet	er	finansiert	med	utrednings-	og	tilretteleggingsmidler	(BU-midler)	fra	fylkes-
mannens landbruksavdeling og med støtte fra Greve Biogass.
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Tillitsmannsmøter, andre møter og kurs

Landbrukshelga 2015 24.-25.01.15
m/ blant annet Unge Bønder – kurs, Inspirasjonskurs og kurs om Matpolitikk
Om lag 200 personer deltok på Landbrukshelga, som åpnet med 2 fellesforedrag: Humør-
bonden Geir Styve og årets unge bonde Tor Jacob Solberg.

Deretter fordelte deltakerne seg på de ulike kurstilbudene, som foruten Nå er det min tur/ 
Unge Bønder-kurs for landbruksinteressert ungdom, Inspirasjonskurs for tillitsvalgte og 
kurs om Matpolitikk v/ Anders Huus, bestod av kursene Eierskifte, eget kurs for svinepro-
dusenter i regi av Norsvin, LEAN i landbruket i regi av Tine Øst, grovfôrdyrking i regi av 
NLR Østafjells og kurs for pelsdyrprodusenter i regi av Sør Pelsdyralslag. 

Mange lokallagssamlinger
Hva	hadde	organisasjonsarbeidet	vært	uten	lokallagene?	Mange	lokallag	arrangerte	og	del-
tok på sosiale tilstelninger, fagkvelder, møter med ordfører og innspillsmøter ifm jordbruks-
oppgjøret. Her kommer noen eksempler: Markvandring i Botne og Hillestad, bondelagene 
i Larvik inviterte ordfører og rådmann til tapaslunsj med tema ”Smaken av Vestfold”, Fon 
Bondelag har arrangert medlemsmøte om Bioenergi, Sandar Bondelag har vært på besøk 
hos Grans Bryggeri, det har vært temamøte om brannsikkerhet i Hedrum Bondelag, i Kjose 
har de tradisjonsrik bygdekveld på Eikvang sammen med bygdekvinnelaget, Lardal Bonde-
lag organiserer hvert år innsamling av landbruksplast og gjennomfører landbruksspillet på 
ungdomsskolen og møte om landbruket etter kommunesammenslåing i Stokke, Sandar og 
Andebu.  Lista kunne vært mye lenger!

VI. Organisasjonsarbeidet

Bilde fra mingling i gangen på landbrukshelga 2015.
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Husdyrmøte på Gjennestad vgs 09.02.15
Husdyrmøtet 2015 ble holdt på Gjennestad 9. februar. Møtet er et samarbeid mellom hus-
dyrfaglaga	og	Vestfold	Bondelag.	Tema	for	møtet	var	«Norsk	dyrehelse,	hvor	god	er	den?».	
Innleder var Atle M. Domke fra Helsetjenesten for svin, og Ingrid Melkind fra Norges Bon-
delag/Nortura. Det var godt frammøte.

Matpolitisk fylkesmøte på Gjennestad vgs 25.02.15.
Det landbrukspolitiske fylkesmøte endret i 2015 navn til matpolitisk fylkesmøte. Mot nor-
malt valgte vi i dette valgåret å arrangere et åpent møte. Både innledere og en fullsatt sal ga 
de mange fremmøtte fylkespolitikerne klar beskjed om hvor essensielt importvernet er for 
at vi skal ha matproduksjon og beholde den store verdiskapinga fra landbruk og matindustri 
i Vestfold.

Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 02.03.15
”Aksjonsgeneral” Harald Lie samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagslederne An-
dreas Gran (Ramnes), Andreas Botne (Sandar), Rigmor Freberg (Borre og Undrumsdal), Tor 
Anton Stensholt (Lardal) og Camilla Røed (Botne og Hillestad) og org.sjef Elin Røed til før-
ste 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.

Korndagen 04.03.15.
Temaene som ble berørt på årets Korndag var bl.a. Årets kornkvalitet v/Hans Stokke, FK 
Agri,	Hva	lønner	seg	å	dyrke?	v/	Lars	Kjuus	fra	Romerike	Landbruksrådgiving,		Agrono-
miprosjektet v/Kari Bysveen fra NLR Viken og status for biogassanlegget v/Ivar Sørby fra 
Greve Biogass. 

Leder i Tjølling Bondelag, Karine Huseby, serverer kortreist tapaslunsj til Larviks ordfø-
rer Rune Høiseth.
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Grøntmøte om utenlandsk arbeidskraft 06.03.15
Over	50	deltakere	fra	flere	fylker	og	stort	engasjement	under	møtet	må	tolkes	dit	hen	at	det	
var behov for Grøntmøtet om utenlandsk arbeidskraft i mars. Det var innledninger fra både 
politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet på møtet som ble arrangert av Vestfold Bondelag. 

Årsmøte i Vestfold Bondelag 19.03.15
Egen omtale i årsmeldinga

Møte med politiet og Statens Vegvesen angående stengt E18 og våronn 30.03.15
På grunn av at stengt E-18 ved Skjeggestadbrua i Holmestrand var det i vår forventet ekstra 
stor belastning på sideveiene. Spesielt på Bispeveien fv 35 og Hvittingfossveien fv 315. 
Vestfold	Bondelag	var	bekymret	for	trafikksikkerheten	og	etter	god	kontakt	og	møte	med	
politi og vegvesen ble det bestemt at det skulle lages og settes opp nye fareskilt som skulle 
gjøre	bilistene	ekstra	oppmerksomme	på	våronn-trafikk.	Bøndene	ble	også	oppfordret	til	å	
vise ekstra hensyn.

Finn bonden i deg! - Kampanjedag i april
De	fleste	av	oss	har	en	liten	bonde	i	oss.	Noen	dyrker	urter	i	vinduskarmen,	noen	har	grønn-
sakshage, andre har foreløpig bare drømmer. Vestfold Bondelag valgte å besøke Melsom 
vgs,	en	av	fylkets	naturbruksskoler,	for	å	se	hva	slags	«bønder»	vi	kunne	finne	blant	elever	
og lærere. Det ble videre lagt opp til at folk kunne ta bondetesten både på nettet og ved ulike 
andre arrangement. Vi fant både bybønder, skapbønder, bondespirer og ekte bønder! Både 
fylkeslaget	og	lokallagene	gjorde	en	kjempeinnsats	og	fikk	synliggjort	og	bevist	at	det	er	
mange som har en variant av bonde i seg i Vestfold.  

Lederskifte i Vestfold Bondelag. Hans Edvard Torp (t.v) overlater lederklubba til Thorleif 
Müller.
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Årets jordbruksoppgjør
Overlevering av jordbrukets krav 24.04.15
-Økt	kornproduksjon	er	viktig	for	å	levere	det	Stortingsflertallet	har	bedt	om;	mer	mat	på	
norsk jord. Dette sier fylkesleder i Bondelaget, Thorleif Müller. Kravet er økte inntektsmu-
ligheter på 24 200 kroner i gjennomsnitt for en drift tilsvarende en full stilling (ett årsverk). 
Når det er moderat lønnsvekst ellers i samfunnet, er dette en klar invitasjon til regjeringen 
om å redusere inntektsavstanden til andre grupper. Jordbrukets krav er totalt på 950 millioner 
(såkalt ramme), der 380 mill foreslås som prisøkninger. -Ei moderat ramme, men et offensivt 
krav, konkluderte Thorleif Müller.

Statens tilbud ble lagt fram 05.05.15
-Tilbudet svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter. Vi er svært 
skuffa over at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norske ressurser på alvor. 
Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten og vurdere om det er grunnlag 
for forhandlinger. Et tilbud med en ramme på kun 90 millioner er et kritisk lavt utgangs-
punkt, kommenterte fylkesleder Thorleif Müller da Statens tilbud ble lagt fram. 
 
Nærmere 40 bondelagstillitsvalgte møttes på Gjennestad på kvelden for å gjennomgå statens 
tilbud. Det var som vanlig en engasjert gjeng med tillitsvalgte som kom med sine umiddel-
bare reaksjoner og råd til forhandlingsutvalget. Aksjonsplanene ble også gjennomgått i detalj 
av	«aksjonsgeneral»	Harald	Lie	og	org	sjef	Elin	Røed

Jordbruksavtalen ble inngått 15.05.15
Norges Bondelag valgte til slutt å inngå jordbruksavtale med staten. Fylkesleder Thorleif 
Müller, var glad det ble inngått en avtale i årets jordbruksoppgjør og kommenterte; -Våre 
forhandlere har vært tøffe og oppnådd en betydelig forhandlingsgevinst. Vi ville gjerne fått 

Kari Lise Joarsdottir Breivik og ei fornøyd ”Bondespire” som tok bondetesten på Melsom.
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til mye mer på korn, men her har ikke staten vært villig til å satse. Ramma endte på 400 mil-
lioner, og vi har fått gjennomslag for viktige prinsipp som å beholde kvoteregionene på melk 
og opprettholde tilskudd til beite.

Informasjonsmøte med Brita Skallerud 28.05.15
Brita Skallerud besøkte Vestfold for å orientere om både prosessen rundt og den inngåtte 
jordbruksavtalen.	 Forhandlingsutvalget	 fikk	 skryt	 for	 innsatsen	 og	 oppnådd	gevinst,	men	
alle var enige om at det kun var en skadebegrensende avtale som ble undertegnet. -Det har 
vært lite støy om endring av lammeslakttilskuddet her i Vestfold, sa Müller. -Vi må se det 
positive i endringa og jeg er glad for at Bondelaget tør å prioritere de som skal inn i næringa, 
og ikke de som slutter.

Årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 10.-11.06.15
Årsmøtet 2015 var lagt til Lillehammer. I generaldebatten var utsendingene fra Vestfold 
aktive. Hans Edvard Holtung introduserte årsmøtet for ”Den magiske fabrikken” og land-
brukets muligheter til å være en del av løsningen under temadebatten om et klimavennlig og 
bærekraftig landbruk. Karine Huseby holdt innlegg om bonden som arbeidsgiver og ba Nor-
ges Bondelag skaffe seg mer kompetanse om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Hans Martin 
Gran holdt innlegg om behovet for styrking av kornøkonomien og at kraftfõrprisen ikke kan 
være ”hellig”. Vestfoldingene var også aktive med replikker til andre innlegg i debatten.

Avfallskonferansen 10.06.15
Samme uka som årsmøte i Norges Bondelag ble Avfallskonferansen 2015 avholdt på Gar-
dermoen. Vesar, Greve Biogass og Vestfold Bondelag benyttet, sammen med kua Veldig, 
anledningen til å presentere landbrukets viktige rolle inn i den nye biogassfabrikken på Rygg 
i Tønsberg. Det er ikke bare melk og kjøtt en får fra ei ku. Husdyrgjødsel kan oppgraderes til 
biogjødsel og biogass og man kan faktisk kjøre 10.000 km på ei ku hvert år! 

Åpen Gård 23.08.15
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 12 Åpen Gård i 
Vestfold: Stokke, Andebu, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Horten, Larvik, Lardal, Hof, 
Ramnes, Sande og Våle. 
Til	sammen	rundt	20	000	voksne	og	barn	var	innom	arrangementene	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.

Valgkamparrangement 28.08.15
Siste fredag i august var det duket for politikerdebatt med klimasmart landbruk på agendaen 
da Vestfold Bondelag inviterte fylkespolitikerne til Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand. 
Det var et topptungt politikerpanel som deltok på vårt valgkamparrangement. I alt 16 politi-
kere stilte og alle partier stilte med sine 1.kandidater. Det viser at fylkespolitikerne i Vestfold 
tar mat og landbruk på alvor! 
Før debatten var det traktorsightseeing, kokkekamp og god, lokal mat for både politikere 
og bønder. Det var ingen tvil om at listetoppene koste seg blant vårløk, urter og blomster!
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Styretur i Oslo 16.-17.09.15
Styret i Vestfold Bondelag var på 2 dagers styretur til Oslo. Første dag stod styremøte og 
møter med både ansatte og generalsekretær i Norges Bondelag på programmet, i tillegg til 
et møte med Christian Anton Smedshaug,Agri Analyse. Dag 2 var styret i spennende møter 
om aktuell politisk situasjon med leder Lars Petter Bartnes, internasjonale handelsavtaler og 
jurdisk bistand fra Norges Bondelag.

Lokallagsmøte 21.09.15
Lokallagsmøtet på Gjennestad i september markerer gjerne at organisasjonsarbeidet er i 
gang igjen etter sommeren. I år ble samlingen brukt til å diskutere prioriteringer og økonomi 
i lokallaget, dele erfaringer fra lokallagsarbeidet og få siste nytt fra fylkeslaget.

Lars Petter Bartnes på Vestfoldbesøk 21.10.15
-Dere skal virkelig være stolte av den verdiskapinga dere får til i grøntnæringa! En impo-
nert	bondelagsleder,	Lars	Petter	Bartnes	fikk	et	 innblikk	 i	verdikjeden	 fra	Vestfolds	gode	
grønnsaksjord, via Findus og til produktene ligger serveringsklare på bordet da han kom på 
Vestfoldbesøk i oktober. 

Dagen startet med besøk og pressekonferanse om jordvern og jernbaneutvikling i Horten, 
hvor Bartnes var klinkende klar i sin anbefaling av Skoppum Vest-traséen, før turen bar 
videre	til	bedriftsbesøk	hos	Findus.	Her	fikk	han	møte	både	Kristin	Saga,	regiondirektør	i	
NHO, Ann-Kristin Kvaløsund fra NNN, Torbjørn Landsrød, råvaresjef i Findus Norge og 
andre fra Vestfoldlandbruket.  

Vertsbonde Per Olav Hunskaar var selv aktivt med i miljøet og viste fram både gård og 
utstyr under Åpen Gård i Sandefjord. Her er det noen heldige gutter som får litt instruksjon 
i hvordan traktoren fungerer.
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Har du forsikret  
deg selv og familien?
Bolig, bil, driftsbygninger, maskiner og andre materielle ting er som oftest godt forsikret på 
norske gårder. Det aller mest verdifulle vi har, nemlig familien, trenger også en ekstra trygghet.  

Er du under 35 år og medlem av Norges Bondelag, kan du blant annet få en 
gruppelivsforsikring for 19 kroner i måneden.

Vil du vite mer om forsikringene våre og medlemsfordelene dine, kan du ringe oss på 03100. 
Du kan også lese mer på gjensidige.no/landbruk  

A1
3_

02
58

/0
4.

20
14

/F
ot

o:
 J

o 
M

ic
ha

el
 d

e 
Fi

gu
ei

re
do

Ring oss  
på 03100  
så hjelper  

vi deg



31

Et topptungt politikerpanel under vårt valgkamparrangement på Skjærgaarden gartneri. 

Rune Hogsnes (H) under vårt valgkamparrangement. Han ble Vestfolds nye fylkesordfører 
etter valget.



32

Etter	besøket	hos	Findus	fikk	også	Bartnes	tid	til	en	kjapp	tur	innom	en	av	de	store	grønn-
saksprodusentene som leverer til Findus, Bernt Freberg, ute på Nøtterøy hvor det var satt av 
tid til å snakke om hva som er viktig for grøntnæringa i Vestfold.

Skattekurs 30.-31.10.15 
Over 60 ansatte på Bondelagstilknyttede regnskapskontor deltok på årets ”Skattekurs” og 
ble oppdatert på siste nytt. Det årlige skattekurset ble avholdt i Langesund denne gangen. 
Foredragsholdere var Rune Rylandsholm, advokat i Regnskap og Juridisk Service i Norges 
Bondelag og Torbjørg Kylland fra Follo Regnskap.

Lokale årsmøter slutten av oktober 15
Det	ble	arrangerte	lokale	årsmøter	i	slutten	av	oktober.	De	lokale	årsmøtene	er	en	fin	anled-
ning til å informere og ta i mot informasjon fra våre medlemmer. Fylkesstyret eller -kon-
toret var derfor representert på alle de lokale årsmøtene. Lokallagsarbeidet fungerer godt i 
Vestfold! 

Ledermøtet 2015
Over 80 tillitsvalgte og gjester var til stede på Vestfold Bondelags ledermøte på Rica Havna 
på Tjøme. AgriAnalyse presenterte rapporten « Norsk selvforsyning og arealbruk – tar vi 
vare	på	matjorda	vår?»,	2.nestleder	i	NB,	Brita	Skallerud	innledet	om	”Framtidsbonden”	og	
fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser innledet om ”Bøndene og Bondelagets rolle i fylkets 
og kommunenes beredskapsplaner. Vi dro i gang vervekampanjen ”Sport eller spa”. NRK 
Vestfold var også til stede.

Samling for nye tillitsvalgte 23.11.15
Det ble arrangert samling for nye tillitsvalgte i lokale bondelag på Grønt Fagsenter i no-
vember. Fylkeslaget, med styremedlem Hans Edvard Holtung i spissen hadde invitert for 
å informere nye tillitsvalgte om Bondelaget, kontoret, forventninger og tips til drift av et 
lokallag.	-Det	er	flott	at	dere	tar	på	dere	verv	i	Bondelaget.	Vi	er	her	for	dere	og	ikke	nøl	med	
å ta kontakt, sa Holtung som ledet møtet sammen med org.sjef Elin Røed.

Vervekampanjen Sport eller Spa november og desember 15
For å nå målet om medlemsvekst i 2015 måtte vi være mer enn 3176 medlemmer til nyttår. 
På ledermøtet 2015 ble det derfor dratt i gang en ekstra verveoffensiv. Alle som verver får 
premier	av	Norges	Bondelag.	I	Vestfold	hadde	vi	i	tillegg	egne	flotte	vervepremier;	kr	4000,-	
i	gavekort	på	valgfritt	hotell	eller	sportsbutikk	til	den	som	vervet	flest,	samt	til	en	av	alle	
som hadde vervet før nyttår. Vi klarte det og økte medlemstallet med netto 9 stykker. Anne 
Helene Sommerstad og Kari Lise J Breivik var superververne og vant hvert sitt gavekort!

Førjulslunsj for pensjonister og æresmedlemmer 09.12.15
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!
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REfERaNSEGRUppER OG UTValG I VESTfOlD BONDElaG

Referansegruppe grønt
Referansegruppen	har	hatt	ett	møte	i	meldingsåret	(høstmøtet	ble	flyttet	til	januar)	og	sendt	
inn innspill til fylkesstyrets uttalelse foran jordbruksforhandlingene. I tillegg ble det ar-
rangert et grøntmøte om utenlandsk arbeidskraft på Gjennestad i mars.

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Priorite-
terte innspill fra referansegruppe grønt var:
•	 Gi	oss	en	fondsordning,	som	stimulerer	til	økte	investeringer,	langsiktig	planlegging	

og inntektsutjevning!
•	 Referansegruppe	Grønt	er	villige	til	å	redusere	arealtilskuddet	og	i	stedet	bruke	disse	

midlene til å styrke DK-tilskuddet, grøftetilskuddet og etablere en fondsordning.
•	 Midler	til	forskning	som	fremmer	økt	matproduksjon	må	prioriteres	og	det	foreslås	at	

NLR får et ”egenandel-fond” til sine praktisk relaterte prosjekter.

Vi planla også grøntmøtet i mars og diskuterte endringer i plantevernbevis, behandlingsge-
byr i UDIR, utfordringer med utvalgte kulturlandskap og rekruttering. 

Over	50	deltakere	fra	flere	fylker	og	stort	engasjement	under	møtet	må	tolkes	dit	hen	at	
det var behov for grøntmøtet om utenlandsk arbeidskraft som ble arrangert i mars. Det var 
innledninger fra både politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet på møtet og god anledning 
for spørsmål og deling av egne erfaringer.

Referansegruppe Grønt deltok med to representanter da Norges Bondelag inviterte de re-
gionale referansegruppene til dialogmøte 1. desember. 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret, og sendt innspill til fylkesstyret foran 
styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. Hans Edvard Holtung 
er ny leder av referansegruppa.

Økonomien i kornproduksjon har vært dårlig over lang tid, og det har ført til nedgang i 
kornareal og stagnasjon i avlingsnivå. Denne trenden må snus for å nå målene i Landbruks-
meldinga om økt produksjon av mat. Kravet fra Referansegruppe korn var en målprisøk-
ning på 45 øre pr kg for forkorn, og 65 øre pr kg for matkorn. Det er viktig at tilleggene 
kommer som økt pris pr kg korn for å stimulere til økte avlinger.

Ordningen med grøftetilskudd som ble innført i 2012 må videreføres, men beløpet må økes 
med 2000 kr til 3000 kr/da for å utløse nødvendig grøfteaktivitet.

VII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Tema var «Hva lønner det 
seg	å	dyrke,	bygg	eller	hvete?»	Innleder	var	Lars	Kjuus,	Romerike	Landbruksrådgivning.	

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Vekstse-
songen i 2015 ble lang, kald, og våt. Men kornet hadde gode forhold og avlingene ble 
rekordhøye, ca 6 % over 2014 som også var et godt kornår. Falltallet var generelt bra, men 
lavt proteininnhold og skjerpede krav til proteininnhold, gjorde at ca 65 % av hveten gikk 
til for.

Det ble også orientert og diskutert rundt kornstatistikk, hvordan øke kornavlingene, lavt 
proteininnhold, åkerbønner, hønsehirse og biorest.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av 
situasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Kari Lise Breivik er ny leder for referanse-
gruppa.

Pelsdyralslaget ble i 2015 nytt medlem i referansegruppe husdyr. 

Det var også i 2015 for mye egg i markedet, og det ble gjennomført førtidsslakting i tillegg 
til salgskampanjer. Det er fremdeles rom for økologiske egg. For kyllingprodusentene ble 
det også mange utfordringer. Lavere salg, endring fra 4 til 3 kjeder og dobling av konse-
sjonsgrensen ga store endringer i volum mellom varemottagerne. På slutten av året gikk 
Nortura ut med en utkjøpsordning for en del av sine produsenter. Samtidig bygger leve-
randører til andre varemottagere nye hus tilpasset nye konsesjonsgrenser. På gris og sau 
var det handterbare overskudd, mens det for storfekjøtt fremdeles er betydelig underskudd. 
Melkeproduksjonen er også omtrent i balanse, men importen har økt, særlig på yoghurt.

Husdyrmøtet 2015 ble holdt på Gjennestad 9. februar. Møtet er et samarbeid mellom 
husdyrfaglaga og Vestfold Bondelag. Tema for møtet var «Norsk dyrehelse, hvor god er 
den?».	 Innleder	 var	Atle	M.	Domke	 fra	Helsetjenesten	 for	 svin,	 og	 Ingrid	Melkind	 fra	
Norges Bondelag/Nortura. Det var godt frammøte.

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene; Importvernet er det aller viktigste for norsk landbruk. Det må også være mu-
ligheter og vilje til å styre markedet framover. Målpriser og markedspriser må økes i takt 
med kostnadsutviklingen, men det må balanseres mot hva det er mulig å ta ut av markedet. 
En økning i kornpris må følges opp med prisnedskrivning for å holde kostnadene nede.  På 
storfe og lam kan det tas ut noe økte priser. Velferdsordningene må økes, minimum i takt 
med den generelle lønnsveksten

På	høstmøtet	fikk	vi	i	tillegg	til	statusrapporter	fra	de	forskjellige	organisasjonene,	oriente-
ringer om MRSA og erstatningsordningene der, og situasjonen i kyllingmarkedet.

Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2015. Leder og sekretær har derimot blant 
annet vært i møte med Vestfold Interkommunale Vannverk om ny hovedvannledning gjen-



35

nom fylket og medlemmene i grunneierutvalget har vært kontaktet av bondelagsmedlem-
mer	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  Norsk Bonde og Småbrukerlag
  Akershus Bondelag (sekretariat)                             

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

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2015 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Leder i arbeidsåret har vært Hans Harald Kirkevold, (Landkreditt). Nestleder har vært
Elisabeth Irgens Hokstad (Tine).

Årssamlingen ble avholdt 11. februar på Felleskjøpets hovedkontor, Lillestrøm, der hoved-
tema for var markedsordningene i landbruket, ved Eli Reistad. 

Forum for organisasjonsansvarlige (FFO) står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og be-
står
av organisasjonsansvarlige fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i
regionen. Dette forumet har hatt møter 13. april og 6. oktober. Samarbeidsrådet Øst arran-
gerte Treffpunkt Landbruk Øst på Sundvolden Hotell i november. Det var 204 deltagere 
og alle organisasjonene var representert. Den første dagen var satt av til egne møter i 
organisasjonene. FFO har også bevilget midler til fylkesbondelagene til gjennomføring av 
informasjons- og opplæringstiltak. I 2015 ble det arrangert en rekke valgkamparrangement 
og møter med nye fylkespolitikere etter valget. 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.
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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 orientert om drifta av 
utstillingsplassen på Jarlsberg. Etter at driftssjefen gjennom mange år, Henrik Berg, døde 
på nyåret har Vestfold Travforbund selv tatt ansvaret for utleien. 

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

Vestfold Landbruksselskap er eneeier av Grønn Partner AS med totalt 68 aksjer.  

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. Her er det daglig nyheter for de med interesse for landbruk, og sida er en 
viktig informasjonskanal ut til vestfoldlandbruket.

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

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

Selskapet har videre driftet to prosjekter på vegne av medlemmene i meldingsåret. 
- Knutepunkt Horten Vest: Utrednings- og informasjonsprosjekt om et framtidsrettet 

knutepunkt på Skoppum i forbindelse med valg av jernbane trasè. Avsluttet 2015.
- Biogjødselforum Vestfold: Prosjekt for å etablere en organisering av bønder som leve-

rer eller mottar biogjødsel fra Greve Biogass. Prosjekt i 2015-2016.

Styret består av: Leder Elin Røed, Thorleif Müller 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
Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord post@sandarregnskap.no

Saga Regnskap a/S  (Hov Regnskap AS) 33 13 91 91
Olavsgt. 2, 3256 Larvik larvik@sagarr.no

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

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

Merkur Regnskap Sa 33 12 63 00
Sentrumsvn. 62, 3647 Hvittingfoss hans-arne@merkur.regnskap.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 

Saga Regnskap a/S (Ros Økonomi) 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 REVETAL revetal@sagarr.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. 31.12.14       pr. 31.12.15 Innmeldt Utmeldt

Borre/Undrumsdal   190 189  7 8
Botne/Hillestad   162 170  14      6      
Sem   269 270   8 7
Sandar   235 226   7             16
Tjølling   192 190   9             11
Brunlanes   125 125   6             6
Kjose   19   30    11 0
Hedrum   221 216  11           16
Sande/Strømm   338 325 10            23
Hof   140 140    2 2
Våle   228 229    7 6 
Ramnes   179 179  11            11
Fon   81   83      3 1
Vivestad  32   30      1  3
Andebu   202 211 16 7
Stokke   287 296  18 9
Nøtterøy/Tjøme   107 106    7 8
Lardal   166 165 11 12
Direkte fylket 3 5 2 0

Totalt 3176 3185 161 152

VIII. Medlemsoversikt

Superverver Anne-Helene Sommerstad som 
sikret et verdifullt bidrag til neste års brullups-
reise ved å vinne gavekortet for flest vervede 
medlemmer!
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Oversikt over tillitsvalgte

Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2015/2016

Andebu Alf Solberg 92 20 69 84
 Andebuvn. 897, 3158 Andebu alf.solberg.ha@gmail.com 
Borre/ Jan-Einar Apeness  97 50 59 77
Undrumsdal Stenbjørnrødvn. 11, 3185 Skoppum jea@stenbjornrod.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
 Tveidalsvn. 298, 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/ Åsmund Bjertnæs 90 57 22 31
Tjøme Øvre Smidsrødv. 23, 3120 Nøtterøy asmund@hjertesalat.no  
Ramnes Andreas Gran 90 79 14 81 
 Tinghaugvn. 23, 3175 Ramnes and-gra2@online.no   
Sandar Hans Edvard Moe Østby  95 19 98 51
 Østbyvn. 144, 3280 Tjodalyng hansmoeo8@gmail.com 
  leder@sandarbondelag.no
Sande/ Hans Kr. Teien,  41 48 74 37 
Strømm Teienvn. 67, 3070 Sande hkteien@gmail.com 
Sem Lars Rom  90 93 52 95
 Romsvn. 166, 3114 Tønsberg larsrom66@gmail.com  
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
E-post: postfmve@fmve.no  Postboks 2076 Statens Park – Bygg I
www.fylkesmannen.no/vestfold   3103 Tønsberg Anton Jenssensgt. 4

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 mat- og landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og 
formidle signaler tilbake til nasjonale mat- og landbruksmyndigheter. Samarbeidet med 
næringsorganisasjonene er derfor viktig.

Vi har i 2015 gjennomført 15 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 har nå revidert sine arealplaner og det har de gjort innenfor rammene i ret-
ningslinjene i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det er imidlertid grunn 
til å bekymre seg for husholderingen av den planlagte omdisponeringen i RPBA som gjel-
der fram til 2040. Mye av totalrammen er allerede tatt med i de nye arealplanene i kommu-
nene. 152 daa ble omdisponert i 2014 og samferdselsanlegg stod for 92 daa. Av de 152 var 
121 daa dyrka og 31 daa dyrkbar mark. Dette er den laveste omdisponeringen i perioden 
etter 1991. Med de reviderte arealplanene i kommunen må vi imidlertid forvente en større 
omdisponering de neste årene.

Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å holde omdisponeringen så lavt som mulig. 
Den nylig vedtatte jordvernstrategien styrker jordvernet. Kommunepolitikernes holdning 
er avgjørende for å nå målet om sterkt redusert bruk av dyrka mark til annet enn jordbruks-
produksjon.

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

Næringsutvikling
Arbeidet	 har	 «Regionalt	 næringsprogram	 for	 landbruket	 i	Vestfold	 2012-2015»	 (RNP)	
som rettesnor. Programmet har mål innen matproduksjon, skog og trebruk, bygdenærin-
ger, kompetanse og omdømmebygging. Næringsprogrammet ble tilsluttet av et enstemmig 
Fylkesting i 2012. Rulleringen av RNP er utsatt til 2017 i påvente av den nye jordbruks-
meldingen.

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

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 startet vi i 2014 opp et arbeid bl.a. i samarbeid med 
Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og fylkene rundt Oslofjorden for å utvikle og øke frukt- 
og bærproduksjonen. I 2015 ble Oslofjorden Frukt & Bær SA stiftet, og produsentene er i 
gang med å danne et bedriftsnettverk gjennom Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold.
Fylkesmannen i Vestfold har støttet prosjekter for å sikre en fortsatt høy produksjon av 
grønnsaker og poteter. Ett eksempel på dette er egnethetskart for grønnsaker i Vestfold. 
Dette er et viktig arbeid for fortsatt å kunne utnytte de beste arealene til grønnsakproduk-
sjon. Fylkesmannen bruker mye tid på å bygge omdømme for plantefylket Vestfold og få 
frem fylkets fortrinn for produksjon, helseeffektene ved økt forbruk av grønnsaker og å ha 
kjennskap til hele verdikjeden for grøntproduksjonen.

Foregangsfylke
Foregangsfylke økologiske grønnsaker – produksjon og marked - har planperiode frem til 
utgangen av 2017. Arbeidet er basert på årlige tildelinger etter søknad til landbruksdirekto-
ratet. Fra 2014 har alle (6) foregangsfylkene nasjonalt ansvar. Foregangsfylke grønnsaker 
har sørget for forankring i lokale NLR enheter i grønnsaksområdene i resten av landet. 
Arealet med økologiske grønnsaker i 2015 var på 2283 daa. Potetarealet var på 1005 daa. 
Fra 2007 har disse tallene endret seg lite, med årlige variasjoner opp og ned på grunn av 
leiejordtilgang og avlingssvikt. Fra 2015 var mobilisering, nettverksbygging og produsent-
samarbeid valgt ut som strategi for foregangsfylke økologiske grønnsaker. På denne måten 
ønsket vi å øke den økologiske grønnsakproduksjonen. Vi kjøpte inn tjenester fra NLR 
Østafjells til denne oppgaven.
Økologisk grønnsakproduksjon har en viktig spydspissfunksjon overfor det konvensjo-
nelle grønnsakmiljøet. Kunnskap om økologisk grønnsakdyrking og metoder for dette et-
terspørres i stadig større grad. Dette skyldes bl.a. bortfall av enkelte plantevernmidler i 
konvensjonell produksjon og dermed behovet for ny (gammel) kunnskap.
Det er økende interesse for andelslandbruk og Foregangsfylke grønnsaker tilbyr rådgiving 
til andelsbøndene. Dette er et prioritert felt siden mange av disse ikke har tilstrekkelig 
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kompetanse på å dyrke alle grønnsakslag fra før.
På markedssiden er produksjonsplanlegging og forutsigbarhet i markedet viktig. Det er 
fortsatt små volum av økologiske grønnsaker og er derfor vanskelig å håndtere for logis-
tikksystemene frem til matvarekjedene. For storhusholdning er det økende etterspørsel etter 
grønnsaker og potet og innkjøpene vil avhenge av hvem som får anbudet fra offentlig sektor. 
Lokalmat og økologisk mat har de samme utfordringene i markedet. Det er derfor viktig 
å jobbe med begge kategoriene parallelt. Det er også viktig og nødvendig å gjøre kunder 
oppmerksom på sesonger. Importerte grønnsaker presser pris på lokalproduserte. 
Foregangsfylke økologiske grønnsaker har deltatt i mange møter og seminarer for å in-
formere om hvordan grøntsektoren fungerer. Markedet etterspør økologiske grønnsaker 
mens den norske økologiske grønnsakproduksjonen fortsatt holder seg lav. For enkelte 
grønnsakprodusenter oppfattes markedet som vanskelig og uforutsigbart.

Bynært og urbant landbruk
En strategisk satsing på bynært og urbant landbruk kan bygge sterke relasjoner mellom 
fylkets innbyggere og landbrukets utøvere. Fylkesmannen i Vestfold har startet opp et stra-
tegisk arbeid med bynært og urbant landbruk. Landbruket i Vestfold er bynært. Ca. 80 % 
av den dyrka jorda er høyproduktiv og derfor svært verdifull for norsk matproduksjon. 
Grønnsakarealene i fylket øker og utgjør over en femdel av hele landets grønnsakareal og 
er det mest særpregete ved jordbruket i Vestfold (kilde: AgriAnalyse. Rapport 7 – 2014). 
Men jordbruksarealet har hatt en nedgang på 6 % siden 2000, og kornarealet synker. Det 
er den beste jorda som er mest utsatt for nedbygging, og 73 % av omdisponeringen har 
skjedd utenfor Raet. Jordbruksproduksjonen henger også sammen med matindustrien og 
sysselsettingen	i	fylket.	Vi	trenger	derfor	flere	og	sterke	allianser	for	å	skape	forståelse	for	
betydningen av matjord og matproduksjon.

Biogass
21. desember ble den første biogassen levert fra det nye store biogassanlegget på Rygg 
i Tønsberg. Biogassen brukes foreløpig som drivstoff for renovasjonsbilene. Etter hvert 
også for bussene i fylket. Jordbruket har vært involvert i arbeidet med biogassanlegget helt 
fra	2009	og	er	en	sentral	aktør	i	den	«Den	Magiske	fabrikken»	som	GreVe	Biogass	kaller	
seg. Etter planen kommer 30 % av all husdyrgjødsla i Vestfold til å gå til anlegget i 2016. 
Da vil klimameldingens 30 prosentmål i 2020 allerede nås i år for Vestfold. All bioresten 
brukes direkte som biogjødsel i jordbruket. Da slipper biogassanlegget en kostbar og ener-
gikrevende tørking av bioresten for å lage et gjødselprodukt. Samlet gjør dette biogassan-
legget til et svært godt klimatiltak, og det er derfor valgt til å være et nasjonalt pilotanlegg.
Kjær Gartneri, Skalleberg Gartneri og Skjærgaarden Gartneri har nå startet et felles selskap 
Veksthusgruppa. Veksthusgruppa har som mål å starte produksjon av fortrinnsvis grønn-
saker i et 100 dekar stort veksthus tilknyttet biogassanlegget. Veksthuset vil kunne bruke 
overskudd av CO2, varme og biogjødsel fra anlegget. Det gir en optimal sirkulær økonomi 
som det er planer om å presentere i et undervisningssenter på anlegget.

Inn på tunet (IPT)
Det ble i 2015 etablert et samarbeid med Inn på tunet Nettverket for til tilbydere i Buskerud 
slik at også tilbydere i Vestfold nå er en del av Inn på tunet Buskerud Vestfold. Dette vil gi 
tilbydere et faglig nettverk som vil styrke tilbyderne/produsentene av IPT. I tillegg er det 
i samarbeid med Innovasjon Norge i Buskerud og Vestfold sammen med Fylkesmannen i 
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Buskerud utarbeidet et Bedriftsutviklingsprogram for IPT-gårder i Vestfold og Buskerud 
hvor hver enkelt deltager får delta i IN sitt mentorprogram.  Dette er viktig fordi vi ser at 
tilbyderne er sårbare i forhold til kortsiktige avtaler med kommunene.

Arealbruk
Det skjer en gradvis endring av arealbruken i fylket. Grønnsaksarealene øker mens poteta-
realet er stabilt. Grasarealene øker og kornarealene minker, i tillegg synker gjennomsnittlig 
kornavling. Resultatet er en kraftig nedgang i produsert korn. Dette er bekymringsfullt 
med hensyn til å opprettholde selvforsyningsgraden. To svært gode kornår i 2014 og 2015 
bidrar til å øke optimismen. Stabilisering av kornarealet i 2015 tyder på det. Se de to neste 
figurene.

Husdyrproduksjon
Antall mjølkekuer har vært stabilt rundt 2500 kuer de seinere årene, men antall foretak 
med mjølkeproduksjon er halvert de siste 15 årene. Antall ammekuer har økt betydelig 
over mange år, men ser nå ut til å stabilisere seg på ca. 3000 kuer. Siste året var det en kraf-
tig nedgang i antall purker. Det skyldes antakelig sykdom og en periode med overskudd av 
gris og lave priser. Antall purkebesetninger er stabilt.
Den største endringen de seinere årene er det økende antallet sauer. Det er 40 % økning i 
saueholdet i Vestfold de siste 5 år. Også ellers i landet er det en økning i saueholdet. Øknin-
gen skyldes både at etablerte produsenter utvidere og at nye produsenter starter. Økningen 
kan blant annet skyldes bedret økonomi i saueholdet og at det satses på produksjonen som 
hovednæring på gården. Økningen i saueholdet er en av årsakene til at arealet av fulldyrka 
gras øker. Men sauen gjør også en god jobb som kulturlandskapspleier på innmarks- og 
utmarksbeiter.

Utvikling av korn- og grasarealer 
i Vestfold

Kilde: Landbruksdirektoratet - søknad om produksjonstilskudd og leveransedata for Vest-
fold. I tillegg til fulldyrka gras til fôr er det ca. 21 000 dekar engfrø (halvparten av landets 
engfrø.

Utvikling av produsert korn i Vestfold
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Antall foretak med sauer 117 126 127 135 132 140
Antall søyer 31.7 3844 3841 4027 4543 4746 5391

I Vestfold er 29 % av hønene økologiske og utgjør hele 21 % av den totale økologiske egg-
produksjonen i landet. 21 % av melkekuene i fylket er økologiske, og det er også 14 % av 
ammekuene. Det er viktig med gras i vekstskiftet i økologisk produksjon, og det er derfor 
positivt at så stor andel av grovfôrdyra er økologiske.

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (BU-tilskudd hos Fylkesmannen)
Bevilgingen var i 2015 lik summen i 2014 på kr 2 230 000,-. I tillegg ble det overført kr 
103 835 fra 2014 og kr 218 209 inndratte midler fra prosjekter som ble trukket og avslut-
tede	prosjekter	som	fikk	lavere	kostnader	enn	budsjettert.	Totalt	hadde	vi	kr	2	552	044,-	til	
disposisjon i 2015.
Til sammen ble det bevilget kr 2 303 750,- fordelt på 27 søknader.  To søknader ble avslått. 
Regionalt næringsprogram for Vestfold 2012 -2015 har ligget til grunn for innvilgede søk-
nader (RNP). Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i kroner fordelt seg slik:

Volumproduksjon 1 095 250
Matspesialiteter 18 000
Økologisk produksjon 375 000
Skog og trebruk 97 600
Landbruksbaserte opplevelser og reiseliv 175 000
Inn på tunet 312 900
Bioenergi 160 000
Kompetanse 70 000
Omdømmebygging  
Sum 2 303 750

Miljø og kulturlandskap
Det blir utbetalt ca. 17,1 millioner kr i tilskudd for tiltak i regionalt miljøprogram (RMP) 
for 2015. Samme beløp som året før. Det er 756 søkere; 14 færre enn året før. 83 % av 
tilskuddet brukes til forurensningstiltak og resten til kulturlandskapstiltak. Mer enn halve 
tilskuddet brukes på utsatt jordarbeiding og det mener vi er en riktig prioritering. Det er 
positivt at miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel med slepeslanger og nedlegging uten 
store tankvogner nesten er doblet i 2015. Det blir gitt tilskudd til slik miljøvennlig spred-
ning på nesten 20 000 dekar. Entreprenørene har investert i miljøvennlig spredeutstyr og er 
klare til å spre store mengder biorest fra det nye biogassanlegget i 2016.
Rammen	for	SMIL-tilskudd	ble	redusert	sentralt	i	jordbruksoppgjøret,	og	Vestfold	fikk	1	
mill. kr mindre enn i 2014.  Det ble i 2015 innvilget 4,4 mill. kr i SMIL-tilskudd (spesielle 
miljøtiltak i landbruket). 69 % av midlene har gått til forurensingstiltak og 31 % til kultur-
landskapstiltak. Dette var også første år med nytt krav i forskriften: Kun de med aktiv drift 
er berettiget SMIL-tilskudd. Noen søkere som var eiere av landbrukseiendommer, men 
som har leid ut jorda, måtte derfor avvises av kommunene. 
2015	har	vært	et	«høringsår»	med	tanke	på	oppfølging	av	vannforskriften.	Forvaltnings-
planen	med	tiltaksprogram	for	hele	vannregion	Vest-Viken	fikk	ved	1.	høring	høsten	2014	
mange relevante innspill. Dette utløste behov for å gjøre vesentlige endringer i planut-



46

kastene, og det måtte en 2. gangs høring til. Både Vestfold bondelag og Fylkesmannen 
sendte også denne gang høringsinnspill. Flere av innspillene er tatt til følge i den endelige 
forvaltningsplanen, som endelig vedtas i mars 2016.  Planene har bl.a. fått med mer vur-
deringer rundt samfunnsoppdraget jordbruket har med tanke på matproduksjon, og det er 
tatt inn at innsjøer og elver med dårlig tilstand pga. av bl.a. jordbrukspåvirkning, har fått 
lenger tid på seg til å oppnå god tilstand. Tiltaksprogrammene som blir vedtatt, skal ha sin 
første gjennomføringsfase 2016-2021, dvs. at der det er nødvendig med mer miljøinnsats 
fra jordbruket, skal tiltak iverksettes fra 2016.
Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket (UKL). Alle de øremerkede midlene til dette (kr 550 000kr) er omsatt til tiltak 
i 2015. Tiltaka utføres av gårdbrukerne, dyreholdere og grunneiere på øyene. Gamle gjen-
grodde kulturmarker åpnes opp og landskapet skjøttes og beites. UKL-området er del av 
Færder nasjonalpark, og samarbeidet med nasjonalparken er godt. Kulturlandskapsskolen 
avholdt 12 kurs i 2015, og er en satsning mellom tre parter: UKL, Færder nasjonalpark og 
Oslofjordens Friluftsråd. Kursene er åpne for alle.Landskapsendinger ble dokumentert av 
Oskar Puschmann fra NIBIO i september da han besøkte UKL-området, og refotograferte 
gamle og nyere landskapsbilder fra seks ulike øyer.

Drenering
Som eneste fylke brukte Vestfold nesten hele tildelingen i 2013 og 2014. I 2015 brukte ikke 
bøndene i Vestfold opp de tildelte midlene til drenering. Kommunene innvilget 4,3 mill. kr 
av tildelingen som var 6,2 mill. kr. Samtidig har entreprenørene i området økt kapasiteten 
gjennom nytt utstyr. De er i ferd med å ta igjen etterslepet og har nå mulighet til å ta nye 
oppdrag utover sommeren og høsten. Vi tror det fortsatt er stort grøftebehov i fylket. Grøf-
ting er viktig for å øke avlingene, øke årsikkerheten og redusere jordpakkingen. Grøfting 
er et godt klimatiltak fordi lystgasstapet reduseres betydelig gjennom bedre luftveksling i 
jorda og bedre utnytting av innsatsfaktorene når avlingene øker.

Skogbruk
Skogbruksaktiviteten i Vestfold fortsatte trenden med en økning fra foregående år både hva 
gjelder avvirkning og investeringer i infrastruktur, og det å etablere ny skog. Avvirkningen 
av barskogen er tilnærmet optimal i for hold tilveksten, mens det er en klar underavvirk-
ning av lauvskogen. Avsetningsmulighetene for lauvtømmeret og prisnivået som tilbys 
skogeierne forklarer mye av underavvirkningen. De milde vintrene de siste åra har også 
resultert	i	et	labert	vedmarked,	samtidig	som	forbruket	av	lauvtømmer	til	flisproduksjon	til	
anvendelse i fjernvame- eller nærvarmeanlegg aldri har tatt av i Vestfold.

Planteaktiviteten tok seg godt opp i 2015. Prosjektsatsingen for økt skogkulturaktivitet, et 
samarbeidsprosjekt mellom Viken skog, kommunen og fylkesmannen, har vært en suksess. 
Ungskogarealene som sprøytes med kjemiske midler har hatt en ønsket nedgang de siste 
6-7 årene. 

Ved gjennomgang av det offentlige veinettet som har betydning for tømmertransporten i 
fylket, ble resultatet en betydelig oppskriving til 60 tonn og 24 meters vogntoglengde på 
det fylkeskommunale veinettet. Utfordringen for skognæringen i Vestfold er standarden 
på det kommunale veinettet. Som innspill til den nye stortingsmeldingen ønsket derfor 
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«Østlandsskogbruket»	en	finansieringsordning/tilskuddsordning	med	formål	å	få	utbedret	
flaskehalser	for	tømmertransporten	på	det	kommunale	veinettet.

Skogeierne i Vestfold investerer stadig mer i oppgradering og nybygging av skogsveier. 
I 2015 ble det bevilget hele 4,8 mill. kroner i tilskudd til skogsveiformål fordelt på 26 
veiprosjekter.

Fylkesmannen i Vestfold tok i 2015 initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke mulighe-
tene for å gjøre aldersuavhengig og mer nøyaktig bonitering basert på data fra enkelttre-
lasertakst. Målinger av mer enn 8.000 overhøydetrær i 2009 og 2014 i både unge og gamle 
bestand, viste at produksjonsevnen nå er ca. 40 % større enn det boniteten i gamle takster 
viser. Hvis den høye tilveksten i perioden 2009 til 2014 er en varig endring i produk-
sjonsevnen, vil det ha stor betydning for forvaltningen av skogressursene framover. Dette 
understreker i enda sterkere grad skogens rolle i klimasammenheng.

Kontrollarbeid
I	 2015	kom	Landbruks-	og	matdepartementet	med	flere	presiseringer	og	 justeringer	 av	
eksisterende regelverk. Sentralt i departementets arbeid, er bevisstgjøring av bøndene som 
søker om produksjonstilskudd og andre tilskuddsordninger i landbruket. Søkeren er an-
svarlig for å sette seg inn i regelverket og at opplysningene som er gitt i søknaden er kor-
rekte. Det forventes at kommunene reagerer med avkortning hvis søkere ikke oppfyller 
vilkårene for de ulike ordningene eller gir feilopplysninger som kunne ført til urettmessig 
utbetaling av tilskudd.

De ansatte i landbruksforvaltningen i kommunene har en krevende situasjon. Tradisjonelt 
har de vært et serviceorgan for bøndene og de har bistått bøndene både med utfylling av og 
i å rette opp søknader. Fra sentralt hold legges det vekt på ansvarliggjøring av søker og at 
kommunen skal være kontrollmyndighet. I 2015 har vi fortsatt arbeidet med å bidra til at 
kommunene kan heve kvaliteten på sine kontroller. I tillegg mener vi det er viktig å legge 
til rette for meningsutvekslinger mellom kommunene, slik at de kan diskutere utfordringer 
ved kontrollarbeidet og kalibrere sine reaksjoner på ulike regelbrudd og feilopplysninger 
fra søkernes side.  

Vi gjennomfører hvert år forvaltningskontroller i 3-4 av kommunene i fylket. Vi er pålagt å 
gjennomføre slike kontroller for å sikre at kommunenes saksbehandling på landbruksom-
rådet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. Kvaliteten på landbruksforvaltningen 
i kommunene i Vestfold er jevnt over god. I mange kommuner er bemanningen redusert 
til et minimum. Vi opplever at Landbrukskontorene er opptatt av at de fremdeles skal 
være en støttespiller for bøndene og at de ønsker å opprettholde det gode tillitsforholdet 
til næringen.

Det er viktig at bøndene bruker tid på søknadsarbeidet, slik at søknaden blir mest mulig 
korrekt. Vi vil bidra med informasjon gjennom våre kanaler, blant annet «Informasjon til 
bonden».
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Dyr 31.07.2014 31.07.2015 *
 Antall foretak Antall dyr Antall foretak Antall dyr

Melkekuer 72 2488 70 2507
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 112 3010 117 2945
Avlspurker og ungpurker 67 5627 66 5171
Slaktegriser på telledato 110 34381 110 33916
Søyer ett år og eldre 132 4746 140 5391
Verpehøner 47 123735 53 131019
Slaktekyllinger på telledato 25 990788 21 566284

Arealfordeling 31.07.2014 31.07.2015 *
 Antall foretak Dekar/dyr Antall foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 625 83803 629 84266
Øvrige forvekster  13534  13445
Poteter 126 15780 127 15269
Grønnsaker på friland 98 14959 93 15164
Vårhvete 722 118265 671 104664
Høsthvete 137 14572 242 30352
Rug og rughvete 168 14902 219 22971
Bygg 428 41305 410 42566
Havre 513 46315 428 35825
Oljevekster 93 7839 72 5982
Erter og bønner til konserves 38 3932 44 3887
Engfrø og annet frø til modning 135 21226 140 21396
Erter, bønner, andre belgv. til modning 78 5618 73 6174
Frukt 42 1539 39 1560
Bær 52 2378 57 2323
Totalt areal  406538  406408
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  292  296
Antall søkere produksjonstilskudd 1445  1427 
 
 
  
Økologisk produksjon (også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning 46 7128 46 7451
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca. 20 694 ca. 20 888
Økologisk innmarksbeite 38 1349 37 1264
Økologisk grønngjødsling 15 529 12 276
Annet økologisk drevet areal (gras) 75 15977 77 16925
Totalt økologisk areal  25677  26750
Andel økologisk areal av totalareal  6,3 %  6,6 %
Økologiske melkekyr 16 499 15 518
Økologiske ammekyr 18 412 20 410
Økologiske avlsgriser 3 98 2 17
Økologiske slaktegriser 5 476 5 211
Økologiske verpehøner 11 37976 10 37856

*) Foreløpige tall for 2015. 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
    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
Postadresse:   Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon:    03520
Epost:		 	 	 firmapost@felleskjopet.no
    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). Den nye Voksenopplæringsloven 
krever at organisasjonen skal ha et regionledd, så Vestfold påtok seg å sørge for at det ble dan-
net et regionledd for Telemark og Vestfold. Regionleddet arrangerer ingen kurs, og ansvaret for 
landbruksrelaterte kurs i de to fylkene har henholdsvis Bygdevis i Telemark og SNS Vestfold 
i Vestfold. 

Styrene har fra årsmøtene 16. juni 2015, 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)
Anne Ka Munkejord(Vestfold Bygdekvinnelag) Jon Midtbø (Telemark Bondelag)
Kari Lise Joarsdotter Breivik (TINE) Stein R. S. Bjerkely (Telemark Nei til EU)
Beate Menes Didriksen (Nortura) Britt Jane Koch
  (Norsk forbund for utviklinghemmede)  
   
I SNS Vestfold er Elisabeth Larsen ansatt i 30% stilling.  Regionen SNS Telemark/Vestfold leier 
kontorhjelp av SNS Vestfold ved behov.

Årets hovedbegivenhet var selvfølgelig Landbrukshelga 2015, som samlet over 200 små og 
store til en vellykket kurshelg på Quality Hotel & Resort i Langesund.  Landbrukshelga arran-
geres av Telemark og Vestfold i fellesskap, med betydelig bistand fra fylkesbondelaga. Etter en 
felles åpning med svært inspirerende og morsomme foredrag av Årets Unge Bonde, Tor Jacob 
Solberg, og Humørbonden Geir Styve, fordelte deltakerne på de 8 ulike kursene, som fortsatte 
resten av helga.  Evalueringsskjemaene var igjen svært hyggelig lesning, og vi planlegger ny 
Landbrukshelg i januar 2017.

Det var svært mange som skulle fornye sitt plantevernbevis i 2015, og det resulterte i 7 ulike 
plantevernkurs rundt om i fylket.  Fra 2016 tilbyr Mattilsynet et nettbasert kurs, slik at man kan 
fornye beviset hjemme på egen PC.  Vi kommer imidlertid fortsatt til å tilby kurs ”på gamlemå-
ten” for de som heller ønsker å gå på det. 

Vi har også arrangert HMS-kurs i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste, samt Maskinfø-
rerkurs og Kurs i Varme arbeider i samarbeid med AOF Telemark/Vestfold.  Vi bistår også med 
innmelding o.l. i forbindelse med Norsvin sine årlige studieringer.

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

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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Jordvern Vestfold  
Jordvern Vestfold (JV) er en 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.

Vi	pleier	å	understreke	at	jordvern	er	logisk	i	en	verden	med	stadig	flere	mennesker	som	skal	
ha stadig mer mat! Det har hatt ekstra fokus i 2015 – FNs internasjonale jordår! Det er derfor 
gledelig	å	se	at	stadig	flere	skjønner	behovet	for	et	sterkt	vern	av	matjorda.

Årsmøtet ble avholdt 24. mars på Gjennestad vgs i Stokke. Leder Vidar P. Andresen fra Sande-
fjord stilte til gjenvalg. Etter årsmøtet består styret av:
Leder:  Vidar P. Andresen, Sandefjord mobil 90841995
Nestleder: Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
  Heidi Engeset, Horten,  mobil 95184632
  Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
  Arne Nøkland mobil 94808749
  Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent om ” Dialog – for et bedre jordvern”. 
Hovedinnleder var professor Dag Jørund Lønning som er prosjektleder for Jærsmiå i Rogaland. 
Aktuelle dialogpartnere i Vestfold kommenterte og rundt 70 personer møtte opp.

Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bærekraftig 
Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Nå jobber vi for å befeste og øke forståelsen hos både kom-
muner og utbyggere om at jordvern er viktig og at de gode prinsippene i RPBA følges opp i all 
arealplanlegging i Vestfold. I 2015 har vi uttalt oss til kommuneplaner i Re, Tønsberg, Nøtterøy, 
Larvik, Horten, Stokke og Andebu, samt fulgt opp detaljplaner bl.a i Sandefjord og Larvik.

Jordvern Vestfold har avgitt uttalelse til regional plan for klima og energi og til Samordnet areal 
og	transportstrategi	for	Osloregionen.	Vi	har	også	hatt	flere	kronikker	i	Vestfoldaviser	og	bidratt	
på	flere	møter	hvor	vern	av	matjord	har	vært	tema,	og	ikke	minst	satt	jordvern	på	dagsorden	i	
valgkampen. 

Jordvern Vestfold har jobbet med å bevisstgjøre Jernbaneverket på verdien av matjorda i Vest-
fold. Vi er med i Knutepunkt Horten Vest for å synliggjøre at ny togtrasé via ”Skoppum Vest” 
både ivaretar matjorda og gir de beste muligheter for framtidig knutepunktutvikling i Hortens-
regionen. Jordvern Vestfold har vært bidragsytere til begge mulighetsstudiene for Skoppum 
som arkitektkontoret Snøhetta har utarbeidet og presentert, senest 24.mai 2015 og deltatt på 
infomøter og arbeidsseminar i regi av Jernbaneverket i vår. 

Det var derfor en stor glede å få dele ut historiens første og årets matjordpris til Svend Aage 
Petersen i mars for hans engasjement for jordvern i Knutepunkt Horten Vest. 

I juni mottok vi Vestfold Venstres miljøpris!
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Jordvern Vestfold har deltatt på diverse møter og arrangement; møte om regional klimaplan, 
møte med Sandefjord Natur og ungdom, møte med AS Thor Dahl, deltatt på arbeidsseminar 
med departementet om ny jordvernstrategi, avisintervju om FNs internasjonale jordår, kompe-
tansesamling i regi av Fylkesmannen om jordvern, jordvernseminaret Kampen om arealene i 
Oslo, møte om kommunesammenslåing i Sandefjord, holdt foredrag for Seniorgruppa i Land-
brukets hus, holdt appell på Korndagen, holdt foredrag på Undrumsdal Bygdekvinnelags møte, 
planleggingsmøte om nasjonalt jordvernseminar i Oslo, Snøhettas presentasjon av nytt mulig-
hetsstudie om knutepunktutvikling, holdt foredrag for Vestfold Venstre på verdens miljødag, 
møte om utbygging av Sørby/Virik i Sandefjord, møte med AgriAnalyse, møte med Bioforsk 
om	jordflyttig	og	møte	med	Stokke	Bondelag	om	kommuneplanen.

Jordvern Vestfold var initiativtaker til oppropet Stopp nedbygging av matjord – nå! som førte 
til	at	vi	fikk	overlevert	5000	underskrifter	til	Næringskomitéen	på	Stortinget	før	de	avga	sin	
innstilling	til	ny	nasjonal	jordvernstrategi.	Om	det	hjalp?	En	enstemmig	næringskomité	har	i	
hvert fall innstilt på at årlig nedbygging av matjord skal reduseres med 1/3, fra 6000 til 4000 
daa.	De	har	også	bedt	regjeringen	om	å	utrede	flere	spennende	tiltak.

Fått utarbeidet en egen jordvernfolder som kortfattet forteller hva vern av matjord handler om! 
En ”starter” når vi skal snakke med politikere og utbyggere om jordvern.

I	november	arrangerte	vi	åpent	møte	”Brød	eller	asfalt?	–	et	møte	om	matjord	og	jordflytting”	
med innlegg fra Siri Svendgaard –Stokke, NIBIO, Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold og 
Matilde Angeltveit, Natur og Ungdom. Vi fylte salen og det var mange lokalpolitikere til stede.
Det har vært arrangert 5 styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av Rolf Berg, leder i Knu-
tepunkt	Horten	Vest.	I	tillegg	har	arbeidsutvalget	(leder,	nestleder	og	sekretær)	hatt	flere	møter	
mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid.

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 var 
medarrangør på markeringen av FNs jordår og jorddag i Oslo 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
Vestfold Bygdeungdomslag er en frivillig organisasjon av ungdom, for ungdom. 
Vi jobber praktisk og politisk for ungdom på bygda. 
 
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: Karina Skjauff
Kulturleder: Silje Regine Skjelland
Tevlingsleder: Sander Schou
Infoleder: Kathrine Skaug
Styremedlem: Anders Gretteberg
 
Bondelagets representant: Hans Martin Gran
Bygdekvinnelagets representant: Anne-Kathrine Munkejord
 
Representant i Vestfold Bondelag: Inger-Martha Skjelland
Representant i Vestfold Bygdekvinnelag: Silje Regine Skjelland

Per 31. desember 2015 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 535 medlemmer. Dette er ny rekord. 
Forrige rekord hadde vi i 1984, da var vi 527. Det betyr at Vestfold Bygdeungdomslag nå er 
historisk store.
 
Medlemmene fordeler seg over våre fem aktive lokallag; Botne/Hillestad, Lågendalen, Re, 
Sande og Stokke og Andebu. Vestfold Bygdeungdomslag fungerer også som fylkesledd for de 
to lokallagene Bamble og Norsjø i Telemark.
 
Styret i Vestfold Bygdeungdomslag har hatt ti styremøter og to styrehelgsamlinger 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.

Stokke og Andebu Bygdeungdomslag, et av våre lokallag, mottok på NBUs årsmøte 2015 Ak-
tivitetsprisen. Årsmøtet ble avholdt 13.-14. juli i Modum, Buskerud i forbindelse med NBUs 
landsstevne. 
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Vestfold 4H
I 4H Vestfold har vi i dag 23 klubber og ca 670 medlemmer under 26 år i 
tillegg har vi nesten 100 voksne klubbrådgivere. 4H-kontoret har i 2015 
bestått av Irene Pande, daglig leder, Elise Andersbakken Lunde og Anita O. 
Nilsen som organisasjons rådgiver. 

4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2015 har bestått av:
Leder Ulrik Myrhaug 
Nestleder  Lisbeth Haugan  
Styremedlemmer Alexander Andreassen, Karl Kristian Grythe 
  og Stine Merethe Horntvedt
Vararepresentanter  Ole-Jørgen Bund Abrahamsen, 
  (medlemmenes representant) Malin Kultorp og Emil Joakim Hof   

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 Haugar i Ande-
bu, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, storkurs på Re VGS, fylkesårsmøte, 
den årlige nattvolleyball turneringen og skogdag på 4H-hytta i Storås. Sommeren er leirtid med 
aspirantleir på Melsom og fylkesleir I Telemark og i juli reiste ikke mindre enn 85 4H-ere og 
ledere på Nordisk 4H-leir i Nurmes i Finland. 

Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 19 
4H-ere mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  

4H Vestfold har fokus på de eldste medlemmene og arrangere hvert år egne kurs for disse. Vi til-
byr både Trivselsagent og motorsagkurs. Kursene er blitt veldig populære og blir fort fulltegnet. 

4H-Hytta	i	Storås	er	flittig	i	bruk	av	både	4H-klubbene	og	andre.		Vi	har	fått	helårsvei	opp	til	
hytta	ved	at	det	er	bygget	tunell	slik	at	veien	ikke	kommer	i	konflikt	med	skiløypa.	Stor	takk	til	
Stokke ski for denne jobben.  Hytta leies ut til møter og arrangement til alle 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	kon-
tinuerlig 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.	Den	offisielt	åpningen	av	årets	sesong	ble	foretatt	av	Vestfold	bondelag	
v/styremedlem	Kari	Lise	Joarsdotter	Breivik.	Den	flotte	bakerovnen	vår	og	nå	den	ny	bygde	
røykeovnen har gitt økt aktivitet og innhold i seterkursene.   Vi satser friskt på en ny sesong i 
2016 med både seterkurs, temakurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H-seter kommer til 
å være en viktig turistattraksjon og kurssted for 4H også i årene som kommer. 
Omorganisering og avklaring på hvor 4H-kontoret i fylket skal ligge har hatt stort fokus siste 
halvdel av 2015. Det er nå vedtatt en regionalisering, hvor Vestfold, Buskerud og Telemark blir 
en	region	med	felles	regionskontor	og	leder.	Det	vil	fortsatt	være	fylkesfinansierte	stillinger	i	de	
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tre fylkene som primært skal jobbe med klubb og medlemspleie. 
Fylkesstyrene	vil	få	flere	oppgaver	knyttet	til	den	daglige	driften	av	4H-arbeidet	i	fylket	og	flere	
frivillige må til hvis vi skal opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Hele 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), www.nlrviken.no, er en rådgivingsenhet med 
22 ansatte som har kontorer på Grønt Fagsenter Gjennestad (hovedkontor, 3160 Stokke), Foss 
gård (3403 Lier), samt på Særheim (4353 Klepp st.), Landbrukstunet Kompetanse (5244 Fana) 
og Mære Landbruksskole (7710 Sparbu). NLR Viken ble sammenslått med NLR Veksthus fra 
nyttår 2016, og har dermed landsdekkende rådgiving innenfor veksthussektoren.
Pr. 01.01.14 ble Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) innlemmet i NLR. Fra 2016 vil NLR Vi-
ken tilby de samme tjenester som en tidligere har fått gjennom LHMS. Vår HMS-rådgiver har 
kontorplass på Gjennestad og vil serve Vestfold og deler av Buskerud. 

NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konven-
sjonell og økologisk, på friland og i veksthus. Våre rådgivere har spisskompetanse som står 
til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvekster, potet, grovfôr, grønnsaker, 
frukt, bær og blomster – på friland og i veksthus.  

NLR	Viken	administrerer	prosjektet	«Grønn	forskning	Oslofjorden».	

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 rundt 100 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruksvekster. 

NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, fors-
kningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen landbruket. 
Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving utarbeider vi gjødslingsplaner og andre 
tjenester for medlemmene og eksterne oppdragsgivere, samt arrangert ulike kurs i tillegg til 
fagmøter, gartneri- og markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt arbeidsfelt i NLR 
Viken. 

I løpet av 2015 har NLR Viken sammen med 6 andre NLR-enheter på Østlandet gitt ut 4 utgaver 
av	medlemsbladet	«Grønt	i	fokus»	i	tillegg	til	at	NLR	Viken	gir	ut	en	rekke	nyhetsbulletinger	
innen	de	ulike	kulturene,	kalt	«Nytt	om».	

NLR Viken hadde ved utgangen av 2015 720 ordinære medlemmer, 28 støttemedlemmer og 
12 kårmedlemmer. Vi opplever et økt tilfang av nye medlemmer. Etter sammenslutningen med 
NLR Veksthus har enheten mer enn 850 medlemmer.  
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NLR HMS (nå integrert i NLR-enhetene) er landbrukets sin egen forebyggende HMS-tjeneste. 
Målet er bedre arbeidsmiljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Ved kjøp av HMS-
tjeneste i NLR får du tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og oppfølging av 
HMS på gården. All rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, basert på land-
bruksfaglig og medisinsk kompetanse. I samarbeid med Bedriftshelsen AS tilbyr NLR Viken 
bedriftshelsetjeneste i Vestfold og deler av Buskerud. Vi tilbyr også krisehåndtering og fagkurs. 
De som kjøper HMS-tjeneste får ekstra rabatt på landbruksforsikringspremien og hjelp til å 
oppfylle lovpålagte krav. 
Tema for gårdsbesøkene er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. Arbeidsmil-
jøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. NLR HMS har 
utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. Målet er å gjøre HMS enkelt, praktisk 
og nyttig for deltakeren. Det bygger på myndighetens og KSL’s krav. 

Styret i NLR Viken har i 2015 bestått av:
Ole R. Tala Styreleder (repr. korn, jordbr.)
Ernst A. Skalleberg Nestleder (repr. veksthus)
Paul Edv. Vittersø Styremedlem (repr. Korn, jordbr.)
Ragnar Swift Styremedlem (repr. frukt og bær)
Dan H. Christensen Styremedlem (ansattes repr.)
Ragnhild Nærstad Møtende varamedlem (repr. grønnsaker)
Kari Mette Holm Konsultativ representant for FMLA Vestfold
Otto Galleberg Konsultativ representant for 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, jord og jordarb., økologisk koord.
Torgeir Tajet Rådgiver grønnsaker friland, drenering
Lars-Arne Høgetveit Rådgiver grønnsaker friland
Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
Hans Håkon Helmen Rådgiver grønnsaker friland / forsøkstekniker
Jørund Lothe Forsøkstekniker 
Marianne Strøm Rådgiver veksthus
Christopher Rodriguez Rådgiver veksthus
Anders Sand Rådgiver veksthus / energi / økonomi (innleid)
Liv R. Knudtzon Rådgiver veksthus 
Silje Stenstad Nilsen Rådgiver veksthus
Annichen Smith Eriksen Rådgiver veksthus
Magne Berland Rådgiver veksthus
Gunnar Larsen Rådgiver veksthus
Sigrid Mogan Rådgiver bær
Dan H. Christensen Rådgiver bær
Gaute Myren  Rådgiver frukt
Aslaug Øverland HMS-rådgiver
Harald Hetland Prosjektleder Grønn forskning Oslofjorden
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Norsk landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2015 1185 medlemmer i Telemark, Vestfold, Buskerud 
og Akershus vest for Oslo. 

Basis i virksomheten er forsøksarbeid og planterådgiving innenfor korn, grovfôr, frukt og bær. 
Det gis rådgiving i både konvensjonelle og økologiske dyrkingsmetoder. I samarbeid med NLR 
Viken gis det også tilbud på grønnsaker, engfrø og potet. Utenom denne plantefaglige rådgiv-
ningen gis det økonomisk, byggteknisk og annen prosjektrettet rådgiving. Bedriftsheletjeneste 
er et nytt tilbud som medlemmer i NLR Østafjells nå kan kjøpe/abonnere på linje med annen 
produksjonsrådgiving.	Se	mer	om	tilbud	og	priser	på	www.nlrø.no	under	«Rådgivingstilbod».						

Tilbudet fra NLR Østafjells i Vestfold er begrenset til rådgiving og planlegging innenfor øko-
nomi, bygninger og økologisk landbruk. I tillegg tilbyr vi også funksjonstesting av åker- og 
tåkesprøyter i hele fylket. Organisasjonen har 23 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Tinn, 
Gvarv og Skien i Telemark, Modum, Rollag og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i 
Vestfold.

Styret i NLR Østafjells består i 2015 av Hans Ellef Wettre (leder, fra Asker), Ivar Gulseth
(nestleder, fra Skien), Lars Fullu (fra Nore), Odd Oskarsen (fra Sauherad), Knut Olav Skrindo 
(fra Ål) og Eirik Kolsrud (ansattes representant).

Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold er lokalisert i 2. etasje i hus 85 (samme bygget som 
Vestfold Bondelag). I 2015 var Gjennestadkontoret bemannet med seks rådgivere;
- Silja Valand, rådgiver i økologisk korn- og frødyrking 
- Thomas Holz, rådgiver i økologisk grønnsakdyrking 
- Hege Sundet, redaktør Økologisk landbruk
- Kjell Tangen, bygningsplanlegger
- Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

Tom Erik Varlo og Per-Ivar Hanedalen i forbindelse med funksjonstesting av åker- og tåke-
sprøyter.

Mer	informasjon	om	organisasjonen,	ansatte	og	arrangementer	finner	du	på	www.nlrø.no.	

Vestfold landbrukstjenester Sa
Vestfold Landbrukstjenester SA er en del av fellesskapet 
på Grønt Fagsenter. Vår hovedoppgave er å skaffe avløsing til medlemmer og kunder slik at de 
får fritid, avlastning og avløsing under sykdom. Utlønning av utenlandsk arbeidskraft i grønn-
saksproduksjon m.m. er også vesentlig. 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 2015 hatt 3 faste landbruksvikarer og 7 andre som har stilt opp som landbruksvikarer. 
Til sammen 3,7 årsverk. Vi opplever økning i forespørsler etter landbruksvikarer og avløsere. 



58

Vi har dekket etterspørselen når bønder har vært syke, og heldigvis har vi avløsere som stiller 
opp dersom det er behov og landbruksvikaren ikke er tilgjengelig.

2015 har vært et år med stort fokus på utdanning i naturbruk. Vi ble i april godkjent som opp-
læringskontor i Naturbruk for fagene gartner og landbruk, og har i 2015, 16 lærebedrifter og 9 
lærlinger knyttet til vårt kontor.
Vi er med i et prøveprosjekt for et utdanningsløp til fagbrev med 2 år i skole og 2 år i bedrift. 
Prøveprosjektet evalueres løpende og pågår frem til 2020.

I 2015 har vi hatt en omsetning på 21,7 mill. og hatt 421 ansatte. Antall medlemmer holder seg 
stabilt. Noen slutter og noen nye kommer til.
Fra august styrket vi vår administrasjon med en administrasjonssekretær i 50% stilling i tillegg 
er vi 2 i 80% stillinger.

Styret har i 2015 bestått av:
Jon Herman Wold-Hansen, Våle leder
Gro Anita Rød, Andebu   nestleder
Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke styremedlem
Bjørnar Langklep, Undrumsdal styremedlem
Siw Utsigt, Vivestad ansattes representant

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 ble satt i 
gang høsten 2015 og avsluttes i 

juni 2020.
Din grønne karrierevei

begynner på Melsom - søk Naturbruk!

Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik
Tlf.: 33 36 39 00

Agronomutdanning med mer praksis


