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HILSEN FRA LEDER
Vi har lagt bak oss et år med mye politisk aktivitet. I et valgår er kontakt med politikere en sak vi
prioriterer. Derfor hadde vi et mål om å nå alle fylkespartiene på en eller annen måte. Det gjorde vi
også i løpet av våren i fjor. Vi hadde en klar agenda om å vise politikerne hva Akershuslandbruket
betyr både i form av produksjon og arbeidsplasser. Vi brukte også anledningen til å formidle hva som
er de viktigste politiske grep for bøndene i Akershus. Vi arrangerte et stort politikerseminar på
Rolstad i Nes, hvor vi viste fram noen gode eksempler på bønder som har fått til noe litt spesielt,
samtidig som de fortalte at samvirke var viktig som hovedmottakeren av produksjonen. Jeg tror det
var nyttig for politikerne i disse tider da markedsordningene er satt under lupen. Og det er flere
ordninger som dagens regjering utfordrer landbruket med å sette spørsmålstegn ved. Dette med
konsesjon og priskontroll er andre eksempler. Vår oppgave blir da å vise våre politikere hvordan
dette henger sammen, og vi må hjelpe dem til å forstå landbrukspolitikken. Jeg tror at våre politikere
rundt om i fylket trenger litt hjelp med å skjønne alle sammenhenger, og her må vi bidra.
Norges bondelag skrev under en jordbruksavtale i vår. Det er mange meninger om det, men jeg tror
det var lurt med tanke på at en da fikk dempet noen av de mest dramatiske forslagene. Man unngikk
at mjølkeregionene ble forandret, og en fikk et krone-tillegg på slutten som en ikke hadde fått ved
brudd. Så kan man si at man signerer en avtale med fienden, men jeg tror at avtaleinstituttet er viktig
å beholde, og da må det være lov å forholde seg til den politiske ledelsen vi har og å gjøre det beste
ut av det.
Omleggingen av lammetilskuddet var den saken som skapte mest støy i fjor vår. Saken viser hvor
viktig det er å forankre alle forandringer godt i hele organisasjonen. Her ble det mange til dels skarpe
meningsutvekslinger og saken var ikke heldig for oss, men når det en gang var slik at Norges
bondelag sjøl hadde vært med på å jobbe fram en løsning, så kunne vi ikke gjøre som
småbrukarlaget; å snu i saken.
I Akershus er kornproduksjon den største produksjonen og vi fikk Norges bondelag til å prioritere
korn i årets oppgjør. Nå kan sikkert mange spørre om det var en prioritering, men problemet var at
Listhaug ikke under noen omstendigheter ville løfte kraftfôrprisen. Derfor er en økning i kornpris
kostbart når alt må tas på budsjettmidler. Denne kampen for bedre kornøkonomi må fortsette, og
det blir viktig for oss å få alle, både politikere og bønder i distriktene, til å skjønne at god
kornøkonomi er viktig for den produksjonsfordelingen vi har i Norge. Vi ser en tendens til
rekanalisering der grasdyrkinga øker i kornområdene, og at jord går ut av drift i distriktene. Skal vi nå
målet om økt norsk matproduksjon så er det viktig at vi dyrker korn der det er mulig.
Klimaendringene vi ser, og som de aller fleste nå mener er menneskeskapte, gjør at vi må gjøre
endringer også i landbruket. Temperaturen vil øke og det vil føre med seg både utfordringer og
muligheter. I tillegg spås det at nedbøren vil komme mer ujevnt. Både store mengder på kort tid og
lange perioder med tørke blir det hevdet. Her må vi være på banen og utnytte mulighetene og å
minske skadene ved store nedbørsmengder. I vårt fylke er jorderosjon en stor utfordring for våre
vassdrag. Vi må fortsatt gjøre de tiltak vi kan for å hindre skade.
Det grønne skifte har vært et stort tema i året som har godt. Oljeeventyret er på hell og vi skal over
på grønn energi. Fotosyntesen er det grunnleggende her, og vi i landbruket må ta del i dette skifte.
Jeg tror dette kan gi oss noen muligheter framover. Her må vi være innovative og tenke nytt og finne
muligheter. Det tror jeg Akershus-bonden er god til!
Med vennlig hilsen Sigurd.
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PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2015-2016
Styret

Leder: Sigurd Enger
Adr.: Moe, 1960 LØKEN
Tlf: 63 85 05 79, mob: 959 26 727
E-post: sigurd@gardsbutikk.no

Nestleder: Jens Thori Kogstad
Adr.: Kogstad 24, 2022 GJERDRUM
Tlf: 905 22 455
E-post: jens@kogstad.org

Styremedlem: Anne-Kristin Rolstad
Adr.: Rolstad Gård, 2170 Fenstad
Tlf: 928 28 380
E-post: akrolstad@gmail.com

Styremedlem: Ann- Kristin Knudsen
Adr.: Erikstadveien 321, 1555 SON
Tlf: 412 47 440
E-post: annkknud@gmail.com

Styremedlem: Stina Mehus
Adr: Vestbyveien 190, 1440 Drøbak
Tlf: 901 17 554
E-post: stinamehus@yahoo.com
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ABU-representant: Marthe Bogstad
Adr.: Randby, Rambygutua 25, 2040 KLØFTA
Tlf: 63 98 01 06
E-post: martheb-90@hotmail.com

ABK-representant: Liv Kristin Brattum
Adr.: Jerpåsveien 97, 1383 Asker
Tlf.: 404 60 126
E-post: livkr.brattum@hotmail.com

1. vara: Terje Gulbrand Romsaas
Adr.: Sulerud Gård, Asakvn. 338, 1923 Sørum
Tlf.: 908 80 089
E-post: terje@sulerudgard.no

2. vara: Øyvind Kjølberg
Adr.: Tønnum Garder, Topperveien 111, 1540 Vestby
Tlf.: 909 19 260
E-post: oyvind.kjolberg@boschrexroth.no

3. vara Kari-Anne Svennebye Aanerud
Adr.: Blakervegen 527
Tlf.: 1925 Blaker
E-post: kari-anne@husebygard.no

5

Årsmelding Akershus Bondelag 2015

REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2015 - 16
Vedtatt på styremøtet 15.4.2015

Regionansvarlig
Øvre Romerike
Nedre Romerike
Follo og Vest

Anne Kristin Rolstad
Jens Thori Kogstad
Ann-Kristin Knudsen

Fagansvar innen styret
Miljø / klima
Korn
Husdyr
Grønt
Jordvern
HMS
Kompetanse
Åpen gård
Inn på tunet
Næringsutvikling
Matkultur
Øko

Sigurd Enger
Sigurd Enger
Jens Thori Kogstad
Terje Romsaas
Ann-Kristin Knudsen
Ann-Kristin Knudsen
Jens Thori Kogstad
Anne Kristin Rolstad
Anne Kristin Rolstad
Stina Mehus/Anne Kristin Rolstad
Stina Mehus
Stina Mehus

Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre:
Ann-Kristin Knudsen, vara: Sigurd Enger
2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:
2015: Per Fredrik Saxebøl
2016: Sigurd Enger
Lokal representant utpekes når årsmøtet er kunngjort.
Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre:
Terje Romsaas, vara: Jens Thori Kogstad
2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:
2015: Anne Kristin Rolstad
2016: Jens Thori Kogstad
Lokal representant utpekes når årsmøtet er kunngjort.
Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus
Sigurd Enger, vara: Ann-Kristin Knudsen
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Representant til Åpen Gård i Oslo og Akershus:
Anne Kristin Rolstad
Representant til Beredskapsgruppe:
Fylkesleder og org. sjef
Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 01
Jens Thori Kogstad, vara: Anne Kristin Rolstad
Samrådingsutvalget med Gjensidige:
Fylkesleder og org. sjef
Representant til Regiongruppa for Landbrukets HMS - tjeneste i Akershus
Ann-Kristin Knudsen er representant fra fylkesstyret
Det er 2 regioner innen LHMS
Ann-Kristin Knudsen, regiongruppe – Sør
Lars Halvor Stokstad Oserud, regiongruppe – Nord
Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst
Fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef
Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag
Fra Akershus:
Sigurd Enger (leder)
Bjørg Pedersen Stumberg
Øyvind Kjølberg
Vara: Stig Vormeland
Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag
Akershus:
Terje Romsaas, fylkesstyret
Morten Tømte
Per Fredrik Saxebøl
Inn på tunet Akershus (Akershus Bondelag er støttemedlem)
Anne Kristin Rolstad
Regional Matkultur Akershus Østfold (Akershus Bondelag er støttemedlem)
Stina Mehus
Representanter til Rådgivende utvalg for etterutdanningsutvalget i Akershus
(RLK – midlene som innstilles fra Agro Utvikling)
Jens Thori Kogstad
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
RBU / RNP:
Stina Mehus/Anne Kristin Rolstad
7

Årsmelding Akershus Bondelag 2015

Representant til partnerskapet
Fylkesleder og nestleder, og fagansvarlig ved behov.
Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat
Odd-Einar Hjortnæs
A – BSF arbeidsgruppe
Fylkesleder
Vannområdeprosjektene
Det siste året har styret og administrasjonen jobbet for at deltagelse i disse prosjektene
skal skje fra de lokale bondelagene. Styringsgruppene består av lokalpolitikere,
bondelaget er eventuelt inne som observatør.
Representant i MORSA-prosjektet (Vannsjø - / Hobølvassdraget)
Styringsgruppen: Kristian Prestrud
Temagruppe landbruk: Prestrud blir innkalt ved behov
Representant i Leiravassdraget
Styringsgruppen: Jens Thori Kogstad, Vara: Sigurd Enger
Temagruppe landbruk: Einar Korvald
Representant i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen
Styringsgruppen: Tom Wetlesen
Temagruppe landbruk: Erling Endsjø
Representant i Haldenvassdraget
Styringsgruppe: Sigurd Enger
Temagruppe landbruk: Stig Vormeland
Representant i vannområde Øyeren
Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø
Representant i Mjøsa-prosjektet
Referansegruppe: Deler med Hedmark
Representant i Hurdalsvassdraget / Vorma
Referansegruppe: Bjørn Baadshaug
Representant i Markarådet
Stina Mehus, vara: Per P. Jahr
Rovviltkontakt, observatør i rovviltnemnda:
Ragnar Hennum/Jens Thori Kogstad
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AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015
Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 12. mars 2015 på Sørmarka kurs og konferansesenter,
Siggerud, Ski. Møtet ble satt kl.9.45.

Sak 1. Åpning
Fylkesleder Sigurd Enger ønsket velkommen og gav ordet til møteleder Svein
Stubberud. Årsmøtet sang Bondesangen. Rådmannen i Ski kommune Audun Friskvik
hilste årsmøtet velkommen til kommunen. Lokallagsederen i Kråkstad og Ski
Bondelag Kristian Prestrud hilste fra laget og fortalte fra landbruk i kommunen.

Sak 2. Navneopprop
Organisasjonssjefen foretok oppropet. Fra 23 lokallag møtte 38 representanter. Fra
fylkesstyret var 7 representanter til stede hvorav 1 representant fra Akershus
Bygdekvinnelag og 1 fra Akershus Bygdeungdomslag. I tillegg møtte 2 utsending fra
Akershus Bygdeungdomslag og 1 fra Norges Bondelag. Sammen med møteleder var
det ved opprop totalt 49 stemmeberettigede. I tillegg var innbudte gjester og ansatte
til stede. Totalt var det 65 deltagere på årsmøtet.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble gjennomgått. Møteleder foreslo at møtet avholdes som
åpent med anledning til å lukke underveis.
Vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes. Årsmøtet avholdes som åpent med anledning til å
lukke møtet underveis.

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

Elin Slette og Kristian Prestrud velges til å underskrive protokollen. Tellekorps: Anders
Klaseie, ansvarlig, Håkon Røed, Tore Furuseth, Elisabeth Rasmussen og Sidsel Bollerud
fra administrasjonen.

Sak 5. Leders tale
Fylkesleder Sigurd Enger holdt sin tale til årsmøtet.
Sak 6.

Prioriterte saker i Bondelaget 2015 / 16
2.nestleder Norges Bondelag Brita Skallerud orienterte om Bondelagets prioriterte
oppgaver kommende arbeidsår.

Sak 7.

Generaldebatt
Debatten ble innledet med hilsen fra de politiske gjestene fra SP ved Morten Vollset,
MPG ved Siri Faafeng, SV ved Rannveig K. Andresen og Ap ved Terje Granerud. I
debatten ellers deltok: Eve Winding – Sørensen, Ann Kristin Knudsen, Einar Korvald,
Marthe Bogstad, ABU, takket særskilt for bondelagets innsats og bidrag til
gjennomføring av landsstevnet 2014 på Hvam vgs. , Øyvind Kjølberg, Ole Kristian
Skallerud, Kåre Færgestad, Unni Buer, Ann Kristin Knudsen, Terje Fossen-Hellesjø,
Marit Gauterud, Lars Halvor Stokstad, Jan Stabbetorp, Øyvind Kjølberg som
overleverte skriftlig innspill til styret om behovet for en langsiktig strategi for satsing
om økt kornproduksjon, Kristian Prestrud, Brita Skallerud, Einar Korvald, Jo Ansten
Johansen, Eve Winding – Sørensen som også hilste fra ABK, bygdekvinnelag, Unni
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Buen, Terje Foss – Hellesjø, Gudbrand Romsaas, Per Fr. Saxebøl, Jan Stabbetorp,
Trond Løfsgaard, Bjørg Tveit – Strøm, Terje Romsaas, Lars Halvor Stokstad.
Vedtak

Leders tale, innlegg fra Norges Bondelag med etterfølgende debatt tas til
etterretning.

Sak 8.

Årsmelding og regnskap 2014
Fylkesstyremedlem Ann Kristin Knudsen gikk igjennom årsmeldingen for 2014, og
organisasjonssjef Toril Wikesland tok for seg regnskap 2014.

Vedtak

Årsmelding og resultatregnskap 2014 godkjennes.

Sak 9. Arbeidsplan og Budsjett 2015 -16
Nestleder Jens Thori Kogstad la fram styrets forslag til budsjett
I debatten deltok: Einar Korvald, Toril Wikesland, Terje Fossen – Hellesjø, Bjørg Tveit
– Strøm.
Vedtak

Årsmøtet gir sin tilslutning og vedtar styrets forslag til arbeidsplan og budsjett 2015.

Sak 10.Valg i henhold til Norges Bondelags lover
Leder i valgkomiteen, Håkon Røed, la fram valgkomiteens innstilling.
46 stemmeberettigede var til stede da valget startet.
1. Leder:
Sigurd Enger, Nordre Høland

2. Styremedlemmer:

For 1 år:

46 stemmer
0 blank
0 forkastet
46 stemmeberettigede

Det var nå blitt 44 stemmeberettigede

Jens Thori Kogstad, Gjerdrum

For 2 år

43 stemmer
1 blank
0 forkastet
44 stemmeberettigede

Anne Kristin Rolstad, Frogn

For 2 år

44 stemmer
0 blank
forkastet
44 Stemmeberettigede

3. Vararepresentanter:
1. Terje Romsaas, Sørum
For 1 år
2. Øyvind Kjølberg, Vestby
For 1 år
3. Karianne Aanerud, Blaker
For 1 år
Vararepresentantene ble valgt ved akklamasjon.
4. Nestleder (velges blant styremedlemmene):
Jens Thori Kogstad, Gjerdrum
Nestleder ble valgt ved akklamasjon.

For 1 år
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5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte
Valgkomiteen innstiller:
Svein Stubberud, Vestby
Anne Kristin Rolstad, Nes
Ann-Kristin Knudsen, Vestby
Terje Fossen-Hellesjø, Sørum

For 2 år

Representanter ikke på valg:
Stina Mehus, Frogn
Jens Thori Kogstad, Gjerdrum
Terje Romsaas, Sørum
Øyvind Kjølberg, Vestby
Fylkesleder møter i tillegg.
Terje Fossen-Hellesjø foreslo Lars Halvor Stokstad i stedet for Svein Stubberud. Det ble stemt over
forslaget. Forslaget ble vedtatt med 26 stemmer av totalt 44 stemmer. Øvrige utsendingene ble valgt
ved akklamasjon og følgende som ble valgt er
Lars Halvor Stokstad, Ullensaker
Anne Kristin Rolstad, Nes
Ann-Kristin Knudsen, Vestby
Terje Fossen-Hellesjø, Sørum
Petter Simonsen, Søndre Høland

For 2 år
For 2 år
For 2 år
For 2 år
For 2 år

6. Vararepresentanter i nummerorden:
1. Kåre Færgestad, Blaker
For 1 år
2. Marit Gauterud, Frogner
For 1 år
3. Eli Bærven, Nannestad
For 1 år
4. Elin Slette, Enebakk
For 1 år
5. Amund Dønnum, Eidsvoll
For 1 år
6. Bjørg Tveit Strøm, Vestby
For 1 år
7 . Bjørn Egil Baadshaug, Eidsvoll
For 1 år
8. Ole Kristian Huseby, Kråkstad/Ski
For 1 år
9. Hans Flaen, Sørum
For 1 år
10. Svein Bjerke, Ås
For 1 år
11. Håkon Røed, Ås
For 1 år
12. Toril Wikesland, Sørum
For 1 år
Vararepresentantene for årsmøteutsendingene ble valgt ved akklamasjon.
7. Vararepresentant for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags representantskap:
Ann – Kristin Knudsen, Vestby. Valgt ved akklamasjon
8. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:
Valgkomiteens forslag: Inntil to personer med vararepresentanter; velges innen styret.
Forslag fra Lars Halvor Stokstad ” Inntil to personer med vararepresentanter, velges av
styret”. Årsmøtet gav sin tilslutning til dette.
Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret, ble valgt ved akklamasjon.
9. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:
Valgkomiteens forslag: Inntil to personer med vararepresentanter; velges innen styret.
Forslag fra Lars Halvor Stokstad ” Inntil to personer med vararepresentanter, velges av
styret”. Årsmøtet gav sin tilslutning til dette.
Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret, ble valgt ved akklamasjon.
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10. Aksjonsutvalg:
Fylkesstyret. Valgt ved akklamasjon
11. Fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg:
Fordeles innen styret. Valgt ved akklamasjon
12. Møteleder, årsmøtet 2016:
Svein Stubberud, Vestby.
Valgt ved akklamasjon

Vara: Petter Simonsen, Søndre Høland

13. Valgkomité 2015 / 2016:
2 medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 3 år.
Medlemmer:
Valgkomiteens innstilling:
Medlemmer:
Valgkrets 1: Ole Oddvar Grasdalen, Vestby
Valgkrets 2: Kari Wetlesen, Ås
Valgkrets 6: Rita Rakstad, Nordre Høland

Personlige varamedlemmer:
Personlige varamedlemmer:
Svend Harald Østby, Kråkstad/Ski
Hans Kristian Raanaas, Frogn
Stine Strand, Søndre Høland

Ikke på valg:
Medlemmer:
Valgkrets 3: Tore Furuseth, Ullensaker
Valgkrets 4: Amund Sandholt, Eidsvoll
Valgkrets 5: Ingunn Solaas, Fet
Valgkrets 7: Elisabeth Rasmussen, Nittedal/Hakadal

Personlige varamedlemmer:
Jan Rune Buskenes, Nes
Halvor Sjuve, Feiring
Ole Haug, Lørenskog
Anne Sophie Aaby, Asker

Valgkomitéleder: Elisabeth Rasmussen, Nittedal/Hakadal
Leder, medlemmer og personlige varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.

Sak 11.Godtgjørelse til styre og utvalg

Valgkomiteens innstilling er å følge Norges Bondelags
satser.
Vedtak

Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag om å følge Norges Bondelag sine satser.

 Regional matkultur
Styreleder i Regional Matkultur Bent-Åge Rustad, kjøkkensjef og deleier på Gamle Tårnhuset
Restaurant på Kolbotn holdt et innlegg om tanker om bruk av norske matråvarer. Innlegget er et steg
på en opptrapping av satsingsområdet om økt fokus på lokal mat i Akershus. Erfaringene fra andre
viser at det å bruke gode og gjerne profilerte kokker, kan være et godt virkemiddel for å fremme
norske og kortreiste matråvarer.



Utdeling av Akershus Bondelags ” Stå på pris” 2013

Fylkesleder Sigurd Enger delte ut prisen et tinnkrus og et diplom. Årets pris gikk til Trond Qvale fra
Nes. Qvale har vært svært engasjert bonde for å fremme en helhetlig tankegang i matproduksjonen
med fokus på utnytte fotosyntesen. For ham har tilnæringen som lokal bonde vært å satse på
økologisk produksjon først melk, så korn og nå de siste årene storfekjøttproduksjon der dyra blir
fôret kun med økologisk gras ikke kraftfôr noe som gir spesielt kjøtt. Dette engasjementet for å
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produsere slik biff har resultert i et svært ettertraktet produkt og han klarer å omsette alt på egen
hånd.



Åpen Gård

Fylkesstyremedlem Anne Kristin Rolstad takket fjoråret arrangører lokallagene Asker, Skedsmo,
Ullensaker, Eidsvoll og Hurdal. De fikk blomster og med seg hjem gave til vertsgårdene som er
deltagelse for 2 på kommende Landbrukshelg.



Utdeling av ”Årets lokallag” 2014

Fylkesstyremedlem Stina Mehus overrakte prisen til Eidsvoll landbrukslag. Prisen besto i et diplom og
blomster. Årets lokallag utmerket seg sterkt i årets evaluering. Laget sørger for temakvelder, sosiale
arrangementer på bygdas gårder og faglig påfyll. Studieringer blir gjort ekstra interessante med
dyktige innledere som tidligere generalsekretær Harald Milli.
Under fjorårets brudd ble det straks spontan aksjoner og stilte på kommunestyremøte for å spre
informasjon om bruddet. Laget kommuniserer med omverdenen gjennom facebook og er i front med
å utnevne bondevenner som sin lokale matbutikk for å få fokus på norsk kvalitetskjøtt i
ferskvaredisken. Og ikke minst men kanskje meste så er deres Åpen Gård arrangement i en
særstilling. Dette har de gjort hvert år. I fjor ble det storslått ifbm Jubileumsåret for Grunnloven. Det
møtte over 2000 deltagere på tross av kjedelig vær.



Avslutning

Gjenvalgt fylkesleder Sigurd Enger takket for tilliten, takket valgkomiteens leder, ansatte og
møteleder for innsatsen.

Årsmøtet ble hevet kl.17.20

Siggerud, 12.mars 2015

____________

_______________

Elin Slette

Kristian Prestrud

____________

_______________

Svein Stubberud

Toril Wikesland
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2015
Styrets arbeid
Det er avholdt 11 styremøter med 52 protokollførte saker, samt orienterings- og referatsaker.
Enkelte av sakene er tatt opp flere ganger. Styremøtene er i hovedsak holdt på Grønt Fagsenter
Hvam, der kontoret holder hus. Det er også holdt noen møter i Follo. Konstituerende styremøte ble
avholdt på Sørmarka dagen etter fylkesårsmøtet.
Hovedsaker:
Oppfølging av arbeidet i det utvidede partnerskapet med fylkesmannen, fylkeskommunen og
Innovasjon Norge, har styret hatt mye fokus på. Der har hovedsatsingene fra fylkeslaget vært det
treårige kornprogrammet og grøntsatsinga i regi av felles grøntutvalg, samt innspill til regional
næringsplan. Akershus bondelag var i 2015 med å etablere Jordvernalliansen for Akershus. I forkant
av kommune- og fylkestingsvalget arrangerte Akershus Bondelag et næringsseminar for politikere
lokalt, i fylket og fra Stortingsbenken. Seminaret fant sted på gården Rolstad i Nes, og det gav mange
gode inntrykk for deltagerne. Det var bra oppmøte fra alle partier. Akershus Bondelag hadde et mål
om at utviklingen i landbruksnæringen og arealforvatning skulle være et tema i valget. Seminaret var
et grep for å nå dette. Årets ledermøte samlet bønder fra Akershus og Østfold til felles ledersamling i
Tanumstrand. Stedet var ikke tilfeldig valgt, da vi fikk besøk av flere svenske yrkesbrødre som fortalte
om sin hverdag som EU-bønder. Vannarbeidet til svenskene ble det også orientert om. Mange av
deltagerne opplevde at svenskene har ganske så tøffe kår. Det var videre et innlegg ved Agri Analyses
Christian Anton Smedshaug som bidro med faglig påfyll på TIPP, WTO og EUs landbrukspolitikk.
Norges Bondelag hadde i 2015 medlemsvekst hvorav Akershus hadde den største veksten i antall
medlemmer, og har 115 flere medlemmer enn ved utgangen av 2014. Medlemstallet i Akershus har
med det passert 5 000, og teller 5 057 medlemmer.
Regionmøter
I januar ble det holdt tre regionmøter. Alle styremedlemmene i regionen ble invitert, i tillegg møtte
regionansvarlig i fylkesstyret sammen med fylkesleder og en fra fylkeskontoret. Tema på
regionmøtene var jordbruksoppgjøret 2015, oppdatering på det som skjer i lokallagene, diskusjon om
strategi mot kommune- og fylkestingsvalg 2015, og arbeid med areal og jordvern, med fokus på den
nye areal- og transportplanen.
Stormøte Korn 2015
Felles korn- og miljøutvalg i Akershus og Østfold Bondelag arrangerer årlig et stormøte; i 2015 var
også kornprogrammet medarrangør. Møtet ble holdt i Askim Kulturhus og temaet var: - Mer brød,
mindre sirkus. Det var et storstilt program med innledning ved Chr. Anton Smedshaug, Lars Petter
Bartnes og Ingebrigt Steen Jensen, samt offisiell åpning av kornprogrammet. Det var ca 350
deltakere.
Landbrukshelga
Vel 100 deltagere fant veien til Hurdalsjøen Hotel og Landbrukshelga 2015. Dette var tiende gang
arrangementet ble holdt i Akershus, og det ble satset litt ekstra på underholdning og felles opplegg
rundt middagen dette året. Akershus Bondelag arrangerte kurs i Eierskifte, kurs for Unge Bønder og
Landbrukspolitisk kurs. Flest deltagere var det på bondelagets Unge Bønder kurs. Landbrukshelga
startet lørdag en felles samling for alle deltakerne. Leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger, sto for
den offisielle åpningen av arrangementet, før det ble foredrag fra dekan ved NMBU Øystein Johnsen
og Trine Sjøvold fra ABK som kåserte om kasting av mat.
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Kampanje før jordbruksforhandlingene
Kampanjens hovedbudskap var å vise frem
norske bønder og hva vi bidrar med. Det ble
en oppfølging av fjorårets
bondevennkampanje, på nettsiden
Bondevenn.no ble forskjellige bønder vist
frem, og folk ble gitt mulighet til å framsnakke
landbruket og dele dette på sosiale medier.
Det ble laget en quiz som ble brukt for å finne
ut hva slags bonde man er, og ”buttons” med
forskjellige bondetyper ble delt ut. Akershus
Bondelag stilte opp på nasjonal markering
foran stortinget, der ble det servert frokost og
holdt appeller.

Fylkesleder Sigurd Enger utfordret Carl I.
Hagen på bondequizen.

Jordbruksforhandlingene
Du finner hele ABs innspill til jordbruksforhandlingene lenger bak i årsmeldingen.
Det ble gjort en grundig jobb med innspillet. Lokallagene arbeidet med studieheftet og sendte inn
svarene i nettbasert svarskjema, samt at noen sendte egne skriftlige innspill. Det ble holdt
dialogmøte med de andre landbruksorganisasjonene og gitt innspill fra fagutvalgene.
I forkant av forhandlingene arbeidet vi
systematisk med å få forståelse for viktigheten
av kornproduksjonen. Det ble laget flere
nettsaker og pressemeldinger for å vise at
både avling og areal har gått
ned de siste årene, og at økonomien er dårlig.
Styremedlem Anne Kristin Rolstad var ute i
media med tall for sin produksjon som tydelig
viste at juletreproduksjonen ga mer
avkastning enn kornet. ABs strategiske arbeid
toppet seg frem imot representantskapet i
Norges Bondelag der fylkesleder Sigurd Enger
gjorde en god jobb for å få vedtatt at
kornøkonomien skulle prioriteres. Men også
under forhandlingene var det aktivitet for å
sette fokus på korn.

Medieklipp fra arbeidet med å styrke
kornøkonomien.

Det var få som hadde store forhåpninger om avtale i det andre oppgjøret med H-/FRP-regjeringen.
Statens tilbud var på 90 millioner, 860 millioner lavere enn jordbrukets krav. Mange var derfor klare
til å aksjonere. Men forhandlingene tok en brå vending da Staten gikk til det uvanlige skrittet å
komme med et fornyet tilbud på 290 millioner, dette har bare skjedd en gang før, i 1996. Mest
oppsiktsvekkende var det at Listhaug nullet ut den opprinnelige reduksjonen på -110 mill. i
budsjettstøtten og tok ut kravet om endringer av omsetningsregionene for mjølkekvoter. Selv med
dette reviderte tilbudet var avstanden betydelig mellom jordbrukets krav og tilbudet, men bedringen
gjorde at ordbrukets organisasjoner valgte å fortsette forhandlingene for å teste hvor mye mere det
var å gå på fra Statens side. Gjennom dagen den 15.mai klarte partene å løfte nivået med ytterligere
110 mill. til 400 mill. Småbrukarlaget valgte da å bryte, mens Bondelaget inngikk avtale. Avtalen
kunne absolutt vært bedre, men det politiske regime tatt i betraktning må vi være fornøyd. Det ble
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gitt en økning i inntektsmulighet på 13 000 kr/årsverk. Dette gir ikke det nødvendige løftet for å sikre
norsk matproduksjon på norske ressurser, men det var en skadeforebyggende avtale der bondelaget
fikk gjennomslag for en del viktige saker.
Samling for lokallagsstyrer og årsmøterepresentanter
Årets møte ble avholdt på Sem i Asker. Årsmøteutsendingene møttes fra kl. 17, tema var aktuelle
saker for årsmøtet og da særlig tema Akershus ønsket å løfte i generaldebatten.
Fra kl. 19 var lokallagene med. Tema var oppsummering av jordbruksforhandlingene og politisk
arbeid frem mot valget 2015. Brita Skallerud fra styret og forhandlingsutvalget i Norges Bondelag
deltok med innlegg på møtet.
Akershus på bondetinget
Akershus tok oppfordringen om å skape at
aktivt årsmøte på alvor, og var godt
forberedte. Hovedinnlegget fra Akershus var
om korn, og om situasjonen i dag; årets
jordbruksoppgjør og fakta om hvor vi står.
Fylkesstyremedlem Anne Kristin Rolstad holdt
dette innlegget.

Anne Kristin Rolstad på talerstolen på
bondetinget

Akershus Bondelag fulgte videre opp med en sak om en mer langsiktig strategi for Norsk
kornproduksjon. Denne ble fremmet på fylkesårsmøtet tidligere på året, og er senere sendt inn til
styret i Norges Bondelag. Delegatene var også forberedt på å holde innlegg og replikker knyttet til
temaene korn, rekruttering, husdyrproduksjon på flatbygdene og forholdet mellom korn, grovfôr og
kraftfôr, og jordvern. Dyrehelse kontra folkehelse når det gjelder MRSA og antibiotika, og hvem
som skal bære kostnadene, samt importvern og tollsatser med fokus på poteter var også viktige
tema. På dag to var det temadebatt om miljø og klima. Akershus tok opp nedbør- og
vannproblematikken, der vi ser at stadig større vannmengder skal igjennom bekker og rør i
jordbrukslandskapet som følge av klimaendringer og tette flater fra utbygginger.

Årsmøteutsendingene fra Akershus
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Næringsseminar på Rolstad
Herlig vær og en magisk ramme på gården Rolstad i Nes ga mange gode inntrykk for politikerne da
Akershus Bondelag inviterte til seminar for politikere. Det var bra oppmøte fra alle partier, og lokalet
var så fullt at arrangørene selv satt på gangen under foredragene.

Akershus Bondelag hadde et mål om at utviklingen i landbruksnæringen og arealforvatning skulle
være viktige temaer i lokalvalget i høst. Et grep for å nå dette målet var næringsseminaret på Rolstad
Gård 13. august. Inntrykkene for politikerne var mange, og det var gode muligheter for å tilegne seg
ny kunnskap. I pausene kunne vi høre sitater som at "dette var spennende historier, bøndene er
veldig innovative" og "jeg har ikke vært klar over hvor dårlig lønnsomhet det har vært i denne
næringa".

Stortingsrepresentant Anikken Huidtfelt og
bonde Ole Egge i en pause på
næringsseminaret.

Næringsseminaret ble avsluttet med en deilig
lunsjbuffet v/ Bent-Åge Rustad fra Gamle
Tårnhuset Restaurant, basert på
lokalproduserte råvarer fra Akershus og Oslo.

Programmet for dagen begynte med faktakunnskap fra Agri Analyse. Margaret Eide Hillestad tok for
seg verdiskapingsrapporten for landbruket i Akershus, og kunne blant annet fortelle at landbruks- og
næringsmiddelindustri er største industrigren i Oslo og Akershus. Chr. Anton Smedshaug tok for seg
Akershus-landbruket i et nasjonalt og globalt perspektiv. Neste bolk var med landbrukets
suksesshistorier. Der var forskjellige typer gründere med tilleggsnæringer invitert for å fortelle om sin
virksomhet, og flere la vekt på viktigheten av at man har en volumproduksjon og tradisjonelt
landbruk som basis på gården, selv om man finner på nye ting. Siste bolk var med innlegg fra inviterte
gjester, og påfølgende debatt. Gjestene som holdt innlegg var: Fylkesmann Valgerd Svarstad
Haugland, leder for Hovedutvalg for næring, plan og miljø i Akershus Fylkeskommune Solveig Schytz
(V), stortingsrepresentant fra regjeringspartiet FRP Hans Andreas Limi, og generalsekretær i Norges
Bondelag Per Skorge.
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Åpen gård
Det var tre åpne gårder i Akershus i 2015, Eidsvoll, Gjerdrum og Hurdal. Det er liten tvil om at
konseptet Åpen gård er en flott mulighet for landbruket til å vise seg frem, og at det er mange
mennesker som ikke har så mye innblikk i norsk landbruk som gjennom disse arrangementene får et
svært positivt møte med gården og bonden. Arrangørene har også benyttet anledningen til å vise
frem et svært variert spekter innen både mange forskjellige dyreslag, ulike landbruksrelaterte
aktiviteter som melking, saueklipping, hovslaging og gjeterhundoppvisning, barna har fått prøvesitte
traktor, ponniridning og hopping i høy, og det har vært tilbud om smaking og kjøp av lokale matvarer.
I tillegg har tilknyttede organisasjoner fått mulighet til å presentere seg og sine tilbud og interesser.

Flott velkomstportal på Åpen Gård i Eidsvoll
Ledermøtet
Ledermøtet i 2015 var sammen med Østfold, og vi valgte å reise til Tanumstrand i Sverige. Stedet var
ikke tilfeldig valgt: Det var mye fokus på EUs og Sveriges landbrukspolitikk, med innlegg fra svenske
bønder og det svenske bondelaget. Det var også innlegg fra styremedlem i Norges Bondelag, Einar
Frogner og Chr. Anton Smedshaug fra Agri Analyse. Det var også en bolk om svensk vannforvaltning
og tilpassing til EUs vanndirektiv. Dag to var av mer intern art, der vi hadde erfaringsutveksling
mellom lokallagene for de erfarne, og opplæring i drift av lokallaget og medlemsregister for de nye.
Konklusjonen etter møtet var at vi er veldig heldige som står utenfor EU og at det er viktig å hegne
om vår måte å drive landbrukspolitikk på, den er både enklere og mer effektiv for å nå virkemidlene.

Nyskapingskonferansen
Akershus Bondelag, Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Innovasjon Norge og Akershus fylkeskommune arrangerte NYSKAPINGSKONFERANSE for frukt-, bær-,
korn- og grøntprodusenter i Oslo og Akershus på Kringler Gjestegård i Nannestad 10.november 2015.
På konferansen ble også fylkes-BU-prisen for 2015 delt ut, den gikk til Martin Skovseth, Folvell Gård.
Akershus-kandidaten gikk også nesten helt til topps nasjonalt.
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Æresmedlemskap i Asker og
Bærum Bondelag
På årsmøtet i Asker og Bærum
Bondelag ble Øivind Fretheim
Isachsen tildelt
æresmedlemskap for mange
års iherdig innsats i
bondeorganisasjonene.
Æresmedlemskapet er
godkjent av styrene i Akershus
og Norges Bondelag.

Æresmedlemskapet overrekkes
Øivind Fretheim Isachsen av
lokallagsleder Inger Johanne
Aaby.

Skattekurs for regnskapsførere
Årets skattekurs for regnskapsførere i Akershus ble avholdt på Hurdalsjøen Hotell 3.-4.12. I overkant
av 80 regnskapsførere var samlet for faglig oppdatering i regi av Bondelaget. Dette er et av
Bondelagets bidrag for arbeidet med kvalitetssikring av bøndenes økonomiske spørsmål.
Grøntprosjektet
I stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011-2012) ”Velkommen til
bords”, har norsk grøntsektor blitt pekt ut som et satsningsområde. Et bredt sammensatt utvalg fra
næringa ønsker å bidra til at vi klarer å utnytte vekstmulighetene innenfor frukt, bær, grønnsaker og
poteter. Utfordringene i grøntsektoren er sammensatt. Vi opplever stadig synkende lønnsomhet, og
konkurranse fra importerte varer gir uforutsigbare priser, og det norske kostnadsnivået øker i utakt
med Europa.
Økt produksjon av grønt er også definert som et satsingsområde i Regional Næringsplan 2014-2016
og den tilhørende handlingsplanen for 2014. Med sin geografiske nærhet til markedet har Østfold og
Akershus et fortrinn som bør utnyttes.
Målsettingen til prosjektet til Grøntutvalget i Akershus og Østfold Bondelag, ”Frukt- bær- og
grønnsaksproduksjon i Østfold og Akershus – hvorfor ikke?”, har vært å informere bøndene i de to
fylkene om mulighetene som finnes innenfor produksjon av grønt, og på den måten bidra til at flere
satser på grønnsaker inkludert poteter, frukt og bær i Akershus og Østfold. Videre ønsker
Grøntutvalget at de bøndene som gjennom dette prosjektet har deltatt på seminarer og fagtur, skal
starte sin egen produksjon.
Prosjektet har fått BU-midler fra både Fylkesmannen i Østfold og Oslo / Akershus og har hatt mange
aktiviteter fordelt på 2014 og 2015. I løpet av prosjektperioden har det blitt arrangert fem møter /
seminarer og en fagtur. Sluttrapport ble levert i desember 2015.
Miljø, vann, RMP
Akershus Bondelag arbeider mye med vann og miljøpåvirkningene fra jordbruk. Det er en del
løpende aktivitet i form av oppfølging av vannområdene, høring på justering av RMP-forskrift,
deltakelse i arbeidsgruppe for RMP med mer. Akershus Bondelag har representanter i alle
vannområdene, og har årlig et erfaringsutvekslingsmøte for disse sammen med Akershusmedlemmene korn- og miljøutvalget som vi har felles med Østfold. I år var møtet på Grønt Fagsenter
Hvam og fagtemaet utenom generell erfaringsutveksling var leirpåvirkede vassdrag.
RMP skulle vært rullert før 1.1.2017, men dette ble i fjorårets jordbruksforhandlinger utsatt med ett
år, slik at rulleringen nå skal gjennomføres innen 1.1.2018. I tillegg ble det i jordbruksforhandlingene
bestemt at tilskuddet for areal i stubb i erosjonsklasse 1 og 2 i ikke-prioriterte områder og tilskudd til
lett høstharving skulle avvikles. Det er veldig synd at slike drastiske tiltak blir innført midt i en RMPperiode og ikke tatt i forbindelse med rulleringen. Saken følges tett av oss, og det er i skrivende stund
lagt ut et forslag fra Fylkesmannen på høring.
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Rovdyr
Rovdyrutfordringene øker i Akershus, og dette er dessverre et tema vi må jobbe mer med. I sommer
var det store tap til ulv flere steder i fylket. I den forbindelse var styret aktive i media og det ble
skrevet et leserinnlegg som kom på trykk i flere aviser. I etterkant av beitesesongen arrangerte vi et
oppsummeringsmøte med beitelagene, husdyrorganisasjonene og fylkesmannen på Grønt Fagsenter
Hvam. Målet med møtet er å skape kunnskap om problemet internt i landbruket og å jobbe med
tematikken slik at vi står sterkere sammen.

Medieutklipp etter rovdyrangrepene i sommer.
I forbindelse med stortingets varslede rullering av rovdyrforliket har Hedmark Bondelag tatt initiativ
til en Innlandsplattform mot ulv. Denne er bredt forankret i flere organisasjoner i innlandet, inkludert
Akershus. Plattformen er i skrivende stund ferdig og det vil bli arbeidet med å lansere denne frem
mot sommeren.
Jordvern
Jordvern er også en sak det jobbes mye med. Styret vedtok en arealstrategi i mai. Det er gjort en jobb
for å få på plass arealansvarlige i alle lokallagene og å skape en forståelse for arbeidsdelingen som er
at det jordvernarbeidet i enkeltsaker må skje lokalt med støtte fra oss i fylket.
Akershus Bondelag har vært med å starte jordvernforeningen, Jordvern Oslo og Akershus.
Arealansvarlig i styret, Ann-Kristin Knudsen, har sittet i interimsstyret, men vi kommer ikke til å være
offisielt representert i styret når foreningen er oppe og går. Vi tror det er klokt at andre krefter i
samfunnet også arbeider med jordvern, og satser på at en støtte til jordvernforeningen vil avlaste oss
noe på dette arbeidet.

Utklipp fra plansamarbeidet.no – planen er vedtatt.
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Også i 2015 har mye av arealarbeidet vært rettet mot den nye regionale areal- og transportplanen.
Planen ble vedtatt høsten 2015, og vi arbeidet politisk for å sikre de rette formuleringene på kritiske
punkter helt til siste slutt. Planen legger opp til en mer konsentrert vekst i Akershus, der alle
kommuner skal ha et prioritert vekstområde som skal avgrenses med en ”grønn grense. Dett er en
føring som har ligget til grunn for arbeidet lenge. Akershus Bondelag var tydelige på at den grønne
grensen må følge dagens byggegrense og at det innefor den grønne grensen skal fortettes før man
kan ta dyrka mark. Begge disse formuleringene ble tatt inn. Vi har også jobbet mye med å få inn ”nye
byer” i planen, dette gikk ikke, men de er tatt med i at avslutningskapittel som ser Akershus i et
femtiårsperspektiv. Detter betyr at fokuset på ”nye byer” må holde frem. Nå som planen er vedtatt
er det neste viktige steget implementering i kommunene, dette vil vi jobbe videre med i 2015.
Ny brosjyre om Akershuslandbruket
Akershus Bondelag har i 2015 hatt et prosjekt for
å få i stand en ny brosjyre. Brosjyren kan du lese
den elektronisk på nettsiden vår, eller komme
innom på kontoret for å få et trykt eksemplar. I
brosjyren viser vi frem verdiskapningen i
landbruket i fylket våres, og vi viser frem mange
gode eksempler på hva landbruket driver med.

Politikerkontakt i forbindelse med valg
I 2015 var det kommune- og fylkestingsvalg. Akershus Bondelag arbeidet systematisk for å få
synliggjort sakene som var viktige for landbruket, og for å få folk flest til å forstå at hva de stemmer i
et lokalvalg også påvirker matproduksjon og kulturlandskap i fylket eller sin kommune. Rett før
valget hadde vi et innlegg om jordvern på trykk i de fleste lokalaviser der vi oppfordret politikerne til
å være aktive med sitt syn på jordvern, og velgerne til å følge med slik at de kunne stemme riktig i
valget. Det ble også satset mer på aktivitet på sosiale medier før valget. Vi hadde svært god kontakt
med fylkespartiene våren og forsommeren 2015. Vi hadde besøk av flere partier på vårt årsmøte og
vi var på besøk hos flere av fylkespartiene. I tillegg hadde vi egne møter med hvert enkelt parti som
er representert på fylkestinget. Det ble laget en faktaknapp på hjemmesidene i forbindelse med
valget, ”knappen” ligger fortsatt tilgjengelig. På denne kan man finne statistikk for jordbruket på
fylkesnivå og i den enkelte kommune, samt forskjellige artikler om saker som er viktige for Akershus
Bonden.
Høringer
H/FRP-regjeringa fremmer stadig forslag til endringer som vil ha store konsekvenser for landbruket.
Norges Bondelag arbeider så godt de kan med disse sakene, og det er ofte en intern høringsprosess
der fylkene kommer med sine innspill for å styrke saken. Akershus Bondelag har arbeidet mest med
disse interne høringene i 2015:
- Markedsbalanseringsutvalget
- Løsdriftskravet
- Statsbudsjettet og forslaget om skatt på gårdsoverdragelse internt i familien
Andre høringer har vært innspill til Høringsutkastet for handlingsplan for regional næringsplan (RNP)
2016 og høringsutkastet for handlingsplan for økologisk landbruk som fylkesmannen hadde sendt på
høring.

23

Årsmelding Akershus Bondelag 2015

Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det ”regionale partnerskapet for landbruket” i
Akershus i 2014. Bakgrunnen var at man har sett en dårlig utvikling i kornavling, areal, og økonomi i
mange år. Det ble bestemt at det skulle opprettes et treårig kornprogram og at Akershus Bondelag
skulle stå for prosjektet. Partnerskapet i Østfold så de samme utfordringene og ønsket at også
Østfold skulle bli med i prosjektet. Dermed ble det bestemt å søke på et felles prosjekt for begge
fylkene. Anders Klaseie, rådgiver i Akershus Bondelag, er administrativ prosjektleder og har ledet
arbeidet til prosjektmedarbeiderne og vært sekretær for styrings- og prosjektgruppa. Sigurd Enger,
leder i Akershus Bondelag, er prosjektleder.

Åpning av Kornprogrammet ved ny landbruksdirektør i Østfold, Nina Glomsrud Saxrud.
Aktiviteter
Det ble tidlig bestemt at de praktisk og agronomisk rettede aktivitetene skulle gå i regi av NLR SørØst
og Romerike LR (nå slått sammen til Norsk Landbruksrådgiving Øst), og styringsgruppa vedtok et
detaljert budsjett og milepælsplan som utgangspunkt for året. Nedenfor kommer en beskrivelse av
de forskjellige aktivitetene:
Foredragsbase (7 stk. i 2015, snitt på 20 pers per arr.)
Prosjektet har i samarbeid med landbruksrådgivinga opprettet en foredragsbase med forskjellige
tema innen agronomi og korndyrking. Fra denne basen kan forskjellige lag og foreninger bestille et
foredrag. Landbruksrådgivinga holder foredraget, kornprogrammet betaler for foredraget.
Markvandring (10 stk i 2015, fra 10-55
deltakere)
I samarbeid med lokale bondelag ble det lagt
opp til markvandringer spredd rundt i de to
fylkene. Lokallagene fikk en godtgjøring for å
stå for den praktiske rammen og
kornprogrammet stilte med fagperson fra
landbruksrådgivinga.
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Høsthvetekonkurranse (18 lag)
Kornprogrammet har kjørt i gang en høsthvetekonkurranse. Konkurransen gjennomføres etter
modell av ”Havre NM”, dvs. at lagene bestemmer hva som skal gjøres mens landbruksrådgivinga
utfører den praktiske dyrkingen som et forsøksfelt. Vinneren er den som får best dekningsbidrag.
Høsthvetekonkurransen er satt i gang for å få økt fokus på høstkorndyrking, noe som gir økt potensial
for økte avlinger. Det er et konkurransefelt i Østfold og et i Akershus. Det skal kåres fylkesmester på
hvert sted samt beste lag av alle, som blir norgesmester. I tillegg er det en konkurranse mellom
fylkene, der beste fylket kåres som snittet av alle lag i fylket.
Deltakelse i Havre-NM
Kornprogrammet deltok med lag i Havre NM. Dette for å bidra til økt fokus på økte avlinger. Vinneren
er den med best dekningsbidrag. Våres lag satser på høy avling, og fikk høyest avling av alle
deltakende lag, men pga litt høye tørkekostnader vant vi ikke. Vi var også medarrangør på fagmøte
om havre og oppsummering av årets Havre NM i Akershus og Østfold.
Kornskolen
Kornskolen var et grunnleggende kornkurs over fem kvelder der deltakerne kunne delta på en kveld
eller alle. Det ble kjørt parallelle løp i Akershus og Østfold. Temaene tok utgangspunkt i NIBIOs
temaark for bedre korndyrking. Tilbudet var svært populært, og var fullbooket med 50 deltakere i
Akershus og 30 i Østfold flere uker før første kurskveld. Det ble etter hvert en lang interesseliste for
flere kurs.
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS
Korn- og miljøutvalg
Akershus og Østfold Bondelag har et felles Korn- og miljøutvalg, sekretariatsfunksjonen
innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i 2015, i tillegg til at
utvalget er prosjektgruppe i Kornprogrammet. Hovedtema har vært uttalelse til
jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet, oppfølging av RMP og vannområdearbeid.
Kornutvalget var medarrangør av stormøtet i Askim 3. februar med tema: ”Mer brød mindre
sirkus”. Blant innlederne var Ingebrigt Steen Jensen og leder i Norges Bondelag Lars Petter
Bartnes. Møtet ble en kjempesuksess med 350 deltakere. Korn- og miljøutvalget har bestått
av Sigurd Enger (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) (ØB), Ole Magnus Lillestrand (ØB),
Inger Nina Foss (ØB), Bjørg P. Stumberg (AB), Øivind Kjølberg (AB) og vara Øivind Brandsrud
(ØB), Stig Vormeland (AB).
Felles fagutvalg på grønt
Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområde grønt.
Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grøntutvalget har hatt fem
arbeidsmøter i løpet av 2015. Utvalget har blant annet jobbet med program for de ulike
seminarene samt studieturen som var en del av ”Grøntprosjektet ”(beskrevet under
Aktiviteter). I tillegg har Grøntutvalget levert innspill til jordbruksforhandlingene. Utvalget
har bestått av; leder Berit Ullestad (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Roy Hasle (ØB),
Morten Tømte (AB), Hans Kristian Raanaas (AB), Stina Aarsland (ØB) og Sveinung Grimsby
(ØB).
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JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015
Akershus Bondelag
Innspill til jordbruksforhandlingene 2015
Til
Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag

Vår dato: 10.3.2015
Saksbehandler: Anders Klaseie
Kopi til
Representantskapet i Norges Bondelag

1. Oppsummering over de mest prioriterte tiltakene.
Kornøkonomien må få et løft nå!
870 000 dekar har gått ut av kornproduksjon siden 1991. Dette er etter hvert blitt et godt kjent faktum i
landbruket i Norge. Akershus Bondelag mener dette tegner en krise i kornproduksjonen. Andre
produksjoner fikk et nødvendig løft i 2006/2007, men kornet ble hengende etter. Konsekvensene av dette
kommer til syne nå. Areal går ut av drift og mer areal går over fra korn til gras. Dårlig økonomi over tid
sliter på driftsmidlene, dette ser vi særlig på det viktigste driftsmidlet i kornproduksjonen; jorda. Dårlig
lønnsomhet gir ikke intensiver til å investere, derfor blir det heller ikke mer produksjon.
Akershus Bondelag krever en bedring i økonomien tilsvarende en prisøkning på 40 øre/kg korn i årets
jordbruksoppgjør. Dette nivået er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre produksjoner,
og for å kompensere for konsumprisindeks, og for noe av de ekstraordinære kostnadsøkninger som økt
dieselpris og gjødselpris. Bedringen i kornøkonomien fordeles på økt kornpris tatt ut i marked, økt
prisnedskrivingstilskudd og økt arealtilskudd.
En stor del av den krevde bedringen av kornøkonomien må komme på økt kornpris som kompenseres
med økt prisnedskrivingstilskudd. Prisnedskrivingstilskuddet er den mest effektive bruken av
budsjettmidler for å bedre kornøkonomien, og gi økt norsk matproduksjon. Akershus Bondelag mener at
dersom man ikke får friske budsjettmidler fra staten i årets oppgjør så må det omprioriteres midler til
prisnedskriving. Det er en stor utfordring at det i store deler av landet er mer lønnsomt å bruke kraftfôr
enn grovfôr, det går utover bruken av norske ressurser. Akershus Bondelag mener derfor at en noe økt
kraftfôrpris kan tolereres. Prisnedskrivingstilskuddet må derfor balanseres slik at det ikke gir enda
sterkere insentiver til økt bruk av kraftfôr til grovfôretende dyr. Økonomien til grovforetende dyr må
sikres gjennom bruk av grovfôr, ikke kraftfôr.
For at ikke den akutt nødvendige forbedringen av kornøkonomien skal gi for store økte kostnader videre i
verdikjeden må også arealtilskuddet på korn økes. Dette er avgjørende for å få brukt den begrensende
jordressursen som egner seg til korn, til korn. Kornbonden henter i dag 75 % av inntekta fra avling, det er
dermed rom for å øke arealtilskuddet på korn uten at det vil føre til en ekstensivering av korndrifta. Avling
vil uansett være avgjørende for økonomien.
Grovfôr og beite også i Akershus!
Dagens innretning på tilskuddene fremmer ikke produksjonsmulighetene i vår region. Nå er
underdekningen på storfe (og lam) såpass stor at en større stimulans til å produsere også i våre områder
ikke vil skape overproduksjon, men heller erstatte en del av importen med norsk vare. Akershus må få
muligheten til å ta del i den nødvendige produksjonsøkningen.
Akershus er det fylket som har lavest kraftfôrandel per produserte liter melk, samtidig som vi har høy
ytelse. Dette viser at det er mulig å bruke mer grasressurser til de grovfôretende dyreslagene.
Det er avgjørende for norsk matproduksjon på norske ressurser at det gis økt lønnsomhet i
grovfôrproduksjonen. Økt arealtilskudd til grovfor vil gi økt lønnsomhet, men vi er usikre på om det er
treffende nok. Akershus Bondelag mener at det må settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med
lønnsomhet og intensivering av grovfôrproduksjonen i Norge.
Sammendrag side 1 og 2
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Akershus har mange arealer som har store utfordringer med erosjon, avrenning og forurensing av
vassdrag. Disse arealene egner seg best for gras, og man får dermed en vinn-vinn situasjon med økt
produksjon av kjøtt til et marked med underdekning, og grasdekke som effektivt hinder for avrenning.
Akershus har også store arealer med høyproduktive beiter som må utnyttes for økt produksjon av mat på
norske arealer.
Det trengs en kraftig forbedring i økonomien i storfekjøttproduksjonen. En økning av kvalitetstilskuddet
må prioriteres for å få økt produksjon. Akershus Bondelag kreveren en økning på 3,5 kroner til 7kr per kg
i kvalitetstilskudd for storfe, ingen endring i kvalitetskrav. Dersom det ikke er mulig å få økte
budsjettmidler i årets oppgjør, må det gjøres endringer slik at storfekjøtt får økt lønnsomhet i våre
områder. En økning av kvalitetstilskuddet vil være treffende i så måte.
I tillegg til økt kvalitetstilskudd til storfekjøtt, må økonomien i små- og storfeproduksjonen bedres med
økt beitetilskudd. Beiting er den mest effektive måten å høste ressurser som ingen annen kan utnytte. I
tillegg gir beiting flotte kulturlandskap, og man knytter sterke bånd til opinionen siden ”alle” liker å se dyr
på beite. I Akershus er det store beiteressurser som ikke er utnyttet, de mest frodige beitene er de som er
nært innmarka, dette er det mye av i Akershus. Mange av beitene som tidligere ble plantet igjen består nå
av hogstmoden skog, Akershus Bondelag mener at det må stimuleres slik at disse nå blir tilbakeført til
beiter etter hogst. Det er også viktig at eksisterende beiter sikres bærekraftig bruk for økt norsk
matproduksjon. Akershus Bondelag krever at potten til beitetilskudd for stor- og småfe økes, og at
tilskuddsatsen for inn- og utmark slås sammen.
Målrettede miljøvirkemidler som ikke går utover produksjonsevnen
Miljøutfordringene i Akershus er store, og det er ambisiøse mål for forbedring av vannkvaliteten, blant
annet ved hjelp av miljøtiltak i landbruket. I denne situasjonen er vi opptatt av at tiltakene vi setter inn er
målrettet, gir tilstrekkelig miljøgevinst og samtidig ikke rammer produksjonsmulighetene. Det er også
avgjørende at ulempene for bonden ved miljøtiltakene økonomisk kompenseres fullt ut. Vi forutsetter at
økt norsk matproduksjon forblir et av de meste sentrale målene i landbrukspolitikken og legger klare
føringer for miljøinnsatsen.
Investeringsbehovet er stort
Det er et enormt behov for investering i Akershus. Samtidig er det et faktum at Akershus er av de fylkene
som får minst til investering totalt sett, og at vi får aller minst både om man måler potten mot areal eller
antall bønder. I ”Questbacken” som er sendt ut fra Norges Bondelag i forbindelse med studiearbeidet er
det også en tydelig tendens til at lokallagene i Akershus ønsker å prioritere midler til investering høyere
ift. andre budsjettmidler enn resten av landet. I 2014 var potten til investering i Akershus brukt opp
halvveis i året, og i 2015 var det per 1. februar søkt om over dobbelt så mye som den totale potten.
Akershus Bondelag krever derfor at det settes av mer penger til investering, og at en større andel av
investeringsvirkemidlene går til vårt fylke.
Akershusbonden kan bidra til å løse de store utfordringene i norsk landbruk; fallet i kornproduksjonen og
underdekningen i stor- og småfekjøtt. Men da må vi få midler til investering på lik linje med resten av
landet. I tillegg til behovet for økt produksjon er det også mange som har behov for oppgraderinger for å
tilfredsstille krav til bruker- og dyrevelferd. Dette gjelder særlig i forbindelse med generasjonsskifte, der
midler til mindre investeringer for å oppgradere driftsapparatet vil gi økt lyst til å ta over gården.
Obligatorisk fondsavsetting av inntekter fra leiejord
Ca 40 % av kornjorda er leiejord. Med det går en del av bondens potensielle inntekt ut av landbruket.
Avtalepartene bør se på ordninger der noe av leieinntektene blir ført tilbake til eiendommen. Dette kunne
ses på i samme ordningen som fond, dvs. at noe av jordleieinntektene blir bundet til å bruke på
eiendomsvedlikehold.
Sammendrag side 1 og 2

28

Årsmelding Akershus Bondelag 2015

Pris
Kornøkonomien
870 000 dekar har gått ut av kornproduksjon siden 1991. Dette er etter hvert blitt et godt kjent faktum i
landbruket i Norge. Akershus Bondelag mener dette tegner en krise i kornproduksjonen. Akershus har
mer enn 20 % av kornarealet i Norge, vi har derfor et stort ansvar for å rette opp i krisen, for få til det
trengs et solid løft i kornøkonomien i årets jordbruksoppgjør. Andre produksjoner fikk et nødvendig løft i
2006/2007, men kornet ble hengende etter. Konsekvensene av dette kommer til syne nå. Areal går ut av
drift og mer areal går over fra korn til gras.
Prisutviklingen på korn og innsatsfaktorer:
Målpris mathvete var i 1999 på 2,31 kr. Prisen i dag er på 2,98 kr. Med bruk av konsumprisindeks blir
prisen fra 1999 3,11 i 2014 kr. Dermed har vi i realiteten en negativ utvikling av kornprisen. I tilegg til
dette er prisen på handelsgjødsel og diesel mer enn doblet
I disse årene er kornproduksjonen tappet for midler som skulle vært ført tilbake til drifta og til
investeringer. Dårlig økonomi over tid sliter på driftsmidlene, dette ser vi særlig på det viktigste
driftsmidlet i kornproduksjonen; jorda. Dårlig lønnsomhet gir ikke intensiver til å investere, derfor blir det
heller ikke mer produksjon.
Akershus Bondelag krever en bedring i økonomien tilsvarende en prisøkning på 40 øre/kg korn i årets
jordbruksoppgjør. Dette nivået er nødvendig for å redusere etterslepet i forhold til andre produksjoner,
og for å kompensere for konsumprisindeks, og for noe av de ekstraordinære kostnadsøkninger som økt
dieselpris og gjødselpris. Bedringen i kornøkonomien fordeles på økt kornpris tatt ut i marked, økt
prisnedskrivingstilskudd og økt arealtilskudd.
Matkorn
Matkornproduksjon må være bærebjelken i kornøkonomien. Økt produksjon av matkorn er en effektiv
måte å øke vår selvforsyningsgrad, korn er fleksibelt og kan brukes som fôr dersom kvaliteten blir for
dårlig, eller det om det skulle bli produsert mer matkorn enn markedet trenger. Korn er også en vare det
er billig og enkelt å lagre. Gjennomgående er kostnadene til innsatsfaktorer som gjødsel, plantevern og
tørking høyere enn i fôrkornproduksjonen. For å opprettholde, og øke produksjonen av matkorn, må
produksjonen være attraktiv økonomisk og de høye produksjonskostnadene utlignes gjennom økt
matkornpris. Matkorn bør gjøres så attraktivt at flere tar risikoen med å satse på matkorndyrking.
Kjøtt
Grovfôrbasert
Stortingsflertallet ønsker en økt sjølforsyning av grovfôrbasert kjøttproduksjon. Akershus ønsker å være
med å ta sin del av denne økningen. Storfe og sau utfyller hverandre godt med tanke på utnyttelse av
ressursene i vårt fylke. Nyetablering av ammeku er ikke stor nok til å dekke nedgang i antall melkekyr. Det
er stor fare for økte importkvoter ved vedvarende underskudd av storfe og lam. Underdekning på storfe
og lam gjør at man med et fungerende tollvern bør kunne hente ut mer i pris i markedet.
Kraftfôrbasert
Det er nå overproduksjon på egg og kylling, det er dermed lite å hente i økt pris der. På svin derimot
opplever man nå en balanse i markedet, dette må utnyttes ved å ta ut en høyere pris i markedet. Svin er
den største forbrukeren av norsk fôrkorn og er derfor en svært viktig produksjon for Akershus. Akershus
Bondelag mener at man må øke prisen på svin, og med det gi svinebonden et løft i økonomien samtidig
som man kan forsvare et nødvendig løft i kornprisen.
Melk
Også melkekua er en stor forbruker av norsk fôrkorn. En økning av kornpris vil derfor også gi økte
kostnader for melkebonden, som det må kompenseres for. Dessverre ser vi nå en økt RÅK-import i
melkemarkedet, dette hullet i tollvernet må tettes! Melkeprisen er også historisk lav i Europa. Vi tror
derfor ikke det er mye å hente på økt melkepris nå, men en viss økning for å kompensere for økte
kostnader må legges til grunn.
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Grønnsaker
Akershus Bondelag foreslår i tråd med fellesutvalget på grønt for Østfold og Akershus sine innspill, å øke
målprisen med 5 % for frukt bær og grønnsaker og 20 øre for poteter. Forskjellen mellom målpris og øvre
prisgrense økes til 20 %.
Budsjettoverføringer - tilskudd
Arealtilskudd korn
For at ikke den akutt nødvendige forbedringen av kornøkonomien skal gi for store økte kostnader videre i
verdikjeden, må også arealtilskuddet på korn økes. Dette er avgjørende for å få brukt den begrensende
jordressursen som egner seg til korn, til korn. Kornbonden henter i dag 75 % av inntekta fra avling, det er
dermed rom for å øke arealtilskuddet på korn uten at det vil føre til en ekstensivering av korndrifta. Avling
vil uansett være avgjørende for økonomien.
Prisnedskrivingstilskudd
En stor del av den krevde bedringen av kornøkonomien må komme på økt kornpris som kompenseres
med økt prisnedskrivingstilskudd. Prisnedskrivingstilskuddet er den mest effektive bruken av
budsjettmidler for å bedre kornøkonomien, og gi økt norsk matproduksjon. Akershus Bondelag mener at
dersom man ikke får friske budsjettmidler fra staten i årets oppgjør så må det omprioriteres midler til
prisnedskriving. Det er en stor utfordring at det i store deler av landet er mer lønnsomt å bruke kraftfôr
enn grovfôr, det går utover bruken av norske ressurser. Akershus Bondelag mener derfor at en økt
kraftfôrpris kan tolereres. Prisnedskrivingstilskuddet må derfor balanseres slik at det ikke gir enda
sterkere insentiver til økt bruk av kraftfôr til grovfôretende dyr. Økonomien til grovforetende dyr må
sikres gjennom bruk av grovfôr, ikke kraftfôr.
Matmeltilskudd
Vi viser til avsnitt 2.1 om matkorn. Det er viktig at matmeltilskuddet økes slik at norsk korn forblir
konkurransedyktig. Importen av halvfabrikata bakevarer er fortsatt i økning og er blitt en trussel for norsk
matmelindustri og dens arbeidsplasser. Akershus Bondelag mener at matmeltilskuddet må forbeholdes
norsk korn, og på den måten styrke den norske produksjonen.
Tilskudd til grovfôr
Økonomien i grovfôrproduksjonen må bedres for å sikre fremtidig produksjon basert på norske ressurser.
En stadig større del av fôrrasjonen til drøvtyggere, og spesielt melkekyr, baseres på kraftfôr. En av de
viktigste driverne i dette er den kontinuerlige ytelsesforbedringen i melkeproduksjonen. Vi mener at det
må diskuteres hvordan en kan balansere ytelsen opp mot norske fôrressurser og behovet for storfekjøtt i
framtida.
Akershus er det fylket som har lavest kraftfôrandel per produserte liter melk, samtidig som vi har høy
ytelse. Dette viser at det er mulig å bruke mer grasressurser til de grovfôretende dyreslagene. Man kan
godt tenke seg at den høye grovfôrandelen i Akershus kommer som følge av bedre grovfôr. Kostnaden i
grovfôrdyrking er i stor grad tilknyttet arealet som drives. I Akershus drives grasproduksjonen intensivt
fordi man ofte har alternativbruk av arealet til korn, akershusbonden tar også med seg erfaringer fra
kornproduksjonen inn i grasproduksjonen og er dermed en dyktig agronom og jordbruker. Dermed
oppnås både bedre og billigere grovfôr. Et annet viktig moment er at man med intensiv grovfôrdyrking får
høye proteinavlinger per dekar, dette vil gi redusert behov for importerte proteinråvarer.
Det er avgjørende for norsk matproduksjon på norske ressurser at det gis økt lønnsomhet i
grovfôrproduksjonen. Økt arealtilskudd til grovfor vil gi økt lønnsomhet, men vi er usikre på om det er
treffende nok. Akershus Bondelag mener at det må settes ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med
lønnsomhet og intensivering av grovfôrproduksjonen i Norge.
Tilskudd husdyr
Konserndannelsen i samvirkene og effektive ordninger for frakttilskudd gjør at det nå er så godt som
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lik pris på innsatsfaktorer, som gjødsel og kraftfôr og på våre produkter som kjøtt og melk, i hele landet.
Dette gjør at Akershus Bondelag mener at det må være rom for å stille spørsmål om tiden er moden for å
diskutere distriktstilskuddet på husdyr. Vi mener at det ikke er forholdene inne i fjøset som setter skillet
mellom distrikt og sentrale strøk. Kua skal melkes morgen og kveld, og lamminga må overvåkes døgnet
rundt enten fjøset ligger på Romerike eller i Alta. Vi ønsker derfor å stille spørsmål om distriktstilskudd på
kjøtt og melk bør tones ned og at skillet heller må gå der forskjellene faktisk er; ute på bruken av arealet.
Dagens innretning fremmer ikke produksjonsmulighetene i vår region. Nå er underdekningen på storfe (og
lam) såpass stor at en større stimulans til å produsere også i våre områder ikke vil skape overproduksjon,
men heller erstatte en del av importen med norsk vare. Akershus må få muligheten til å ta del i den
nødvendige produksjonsøkningen.
Akershus har mange arealer som har store utfordringer med erosjon, avrenning og forurensing av
vassdrag. Disse arealene egner seg best for gras, og man får dermed en vinn-vinn situasjon med økt
produksjon av kjøtt til et marked med underdekning, og grasdekke som effektivt hinder for avrenning.
Akershus har også store arealer med høyproduktive beiter som må utnyttes for økt produksjon av mat på
norske arealer.
Akershus Bondelag ser også at distriktstilskudd på de kraftfôrbaserte dyreslagene gir en utfordrende
fordeling. Som nevnt over mener vi at forholdene inne i fjøset ikke er mye forskjellig etter hvor i landet
fjøset ligger. Vi har svineprodusenter i Akershus som spør om de må flytte ut i distriktene for å berge
økonomien i produksjonen, er det riktig? Husdyrproduksjon i kornområdene har mange fortrinn som vi
mener det må legges mer vekt på. Den viktigste er at vi har mye ledig spredeareal, og det er faktisk et
stort behov for husdyrgjødsel for å opperettholde produktiviteten i jorda som kan bli dårligere av ensidig
kornproduksjon uten husdyrgjødsel. En annen grunn er at fôret blir produsert i kornområdene, og det
meste av markedet er her. Vi mener at dette er argumenter som må hensyntas i virkemiddelutformingen,
og med tanke på å bevare legitimiteten til norsk landbruk.
Det trengs en kraftig forbedring i økonomien i storfekjøttproduksjonen. En økning av kvalitetstilskuddet
må prioriteres for å få økt produksjon. Akershus Bondelag kreveren en økning på 3,5 kroner til 7 kr per
kg i kvalitetstilskudd for storfe, ingen endring i kvalitetskrav. Dersom det ikke er mulig å få økte
budsjettmidler i årets oppgjør, må det gjøres endringer slik at storfekjøtt får økt lønnsomhet i våre
områder. En økning av kvalitetstilskuddet vil være treffende i så måte.
Det er en stor utfordring å holde mordyrantallet oppe for storfe. Det må derfor sees på om man kan legge
mer av økonomien både på melkeku og på ammeku over på kalven. Det er viktig at det er god økonomi i å
levere kalv som markedet etterspør.
For småfe er kvalitetstilskuddet som ble innført i 2014 nå på et passende nivå. En økning utover den
generelle kostnadsøkningen kan gi for streke intensiver til økt lammetall, og dermed økt kraftfôrbruk for å
få slaktemodne lam på høsten.
Beitetilskudd
I tillegg til økt kvalitetstilskudd til storfekjøtt, må økonomien i små- og storfeproduksjonen bedres med
økt beitetilskudd. Beiting er den mest effektive måten å høste ressurser som ingen annen kan utnytte. I
tillegg gir beiting flotte kulturlandskap, og man knytter sterke bånd til opinionen siden ”alle” liker å se dyr
på beite. I Akershus er det store beiteressurser som ikke er utnyttet, de mest frodige beitene er de som er
nært innmarka, dette er det mye av i Akershus. Mange av beitene som tidligere ble plantet igjen består nå
av hogstmoden skog, Akershus Bondelag mener at det må stimuleres slik at disse blir tilbakeført til beiter
etter hogst. Det er også viktig at eksisterende beiter sikres bærekraftig bruk for økt norsk matproduksjon.
Akershus Bondelag krever at potten til beitetilskudd for stor- og småfe økes, og at tilskuddsatsen for
inn- og utmark slås sammen.
Produksjonstilskudd til bier
Produksjonstilskudd i birøkt gir en minstegaranti for drift. Skal vi ha næringsrettet birøkt i Oslo og
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Akershus, må økonomien sikres og satsene minimum beholdes som i dag. Taket for tilskudd må fjernes.
Videre er det viktig at de som søker om produksjonstilskudd ellers i landbruket får produksjonstilskudd for
birøkt fra første kube.
Forenkling
Troen om at en skal oppnå så veldig mye for forandringens skyld, er for stor. Forenkling er besnærende i
seg selv, men norsk landbrukspolitikk er og må være skreddersydd til det langstrakte landet med svært
ulike driftsforhold. Vi foreslår allikevel noen grep som vil gi en forenklingseffekt både for bonde og
forvalting.
- Kvalitetstilskuddet for lammeslakt må betales ut via slakteriene
- Slå sammen beitetilskuddene til én ordning, med krav om 8 uker beitetid
- Fjerne taket for antall bikuber man kan få tilskudd til
- Fjerne telledato for husdyr, heller bruke husdyrregisteret.
- Forenkle avlingsskadeerstatningsordningen
Tilskuddsordninger som prioriteres lavest:
Dette er vi konkret utfordret på fra Norges Bondelag. Lokallagenes svar, som også fylkesstyret støtter er
slik: (Følgende prioriteres lavest, der 1 er lavest)
1. Tilskudd til hest
2. Tilskudd til pelsdyrfôr
3. Driftstilskudd til melkeproduksjon for foretak med 1-4 kyr
4. Tilskudd til vinterskade på eng
5. Tilskudd til bikuber
Miljø- og klimavirkemidler
Miljøutfordringene i Akershus er store, og det er ambisiøse mål for forbedring av vannkvaliteten, blant
annet ved hjelp av miljøtiltak i landbruket. I denne situasjonen er vi opptatt av at tiltakene vi setter inn er
målrettet, gir tilstrekkelig miljøgevinst og samtidig ikke rammer produksjonsmulighetene. Det er også
avgjørende at ulempene for bonden ved miljøtiltakene økonomisk kompenseres fullt ut. Vi forutsetter at
økt norsk matproduksjon forblir et av de meste sentrale målene i landbrukspolitikken og legger klare
føringer for miljøinnsatsen.
Grøfting og hydroteknikk
Det er stort behov for grøfting i Akershus. Grøfting er et viktig virkemiddel for å øke avlingene, slik at vi
når målene om økt matproduksjon og lønnsomhet. Mye av kornproduksjonen i Akershus skjer i sårbare
vannområder hvor god grøftetilstand og velfungerende hydrotekniske anlegg er nødvendig for å redusere
avrenningen til vassdragene.
Ordningen med grøftetilskudd har vært operativ siden sommeren 2013. Vi mener ordningen må
videreføres og styrkes i årets jordbruksoppgjør. Statistikken over brukte midler viser at 1000 kr per daa
ikke er utløsende nok. Det står igjen ubrukte midler. Vi kan nå regne med at de billigste prosjektene er
gjort, og at en heving av satsen er nødvendig for å få mer grøfting. Det viser seg i praksis at det er svært
vanskelig å få grøfting til en pris under 5000 kr/daa. For å få mer grøfting må ordningen med
grøftetilskudd styrkes, og satsen økses til 2200kr/daa. Felleskjøpet har gjort beregninger som viser at det
trengs en sats på 2200kr/daa for at det skal være lønnsomt for bonden å grøfte.
Akershus Bondelag mener også at det er helt urimelig at grøftetilskuddet kun kan gis til tidligere grøftede
arealer. Det er vel så stort behov på ugrøfta arealer, og ordningen bør dermed utvides til også gjelde
disse. Tilskuddet bør også gjelde på grøfting av nydyrkingsfelt.
Spesielle miljøtiltak i landbruket, SMIL
SMIL er en effektiv ordning som sikrer stedstilpasset og fornuftig bruk av midlene. Utvalget som har
evaluert miljøvirkemidlene foreslår å legge forvaltingen over til regionalt nivå. Dette mener Akershus
Bondelag er svært uheldig da den lokale forvaltinga nettopp er det som gjør at SMIL er en godt treffende
ordning.
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SMIL-potten må økes. Behovet for investeringer i hydroteknologiske tiltak øker med mer variert klima, og
er avgjørende for å øke kornproduksjonen på en bærekraftig måte. Uten en økt ramme til SMIL er det
vanskelig å tenke seg at landbrukets miljøinnsats i de sårbare vannområdene kan bli omfattende nok til å
tilfredsstille de langsiktige kravene til vannkvalitet.
Akershus Bondelag mener at SMIL må prioriteres til tiltak som både øker matproduksjonen og gir
miljøgevinst. Dette er særlig hydroteknologiske tiltak. Men også tilskudd til permanente gjerder for å
utnytte mer av beitearealene og tilskudd til husdyrgjødsellager er viktige tiltak for økt utnyttelse av lokale
ressurser.
I dag er det for knapt med SMIL-midler i Akershus, det blir igjen for lite midler til andre viktige tiltak.
Samtidig ser vi at det andre steder i landet blir brukt store ressurser på andre tiltak enn de som rettes
direkte mot jordbruksproduksjon. Mer av SMIL-potten bør gå til de områdene som har størst utfordring
med avrenning, og til miljøtiltak rettet mot å hindre forurensing fra jordbruk. Støtte til freda og
verneverdige bygninger bør i utgangspunktet ivaretas av andre sektorer i samfunnet enn at det belastes
over jordbrukets ramme i jordbruksforhandlingene.
Regionalt miljøprogram, RMP
Det viser seg at målrettet tilskudd innen RMP virker. Akershus Bondelag mener derfor at ordningen må
sikres midler, og at satsene må økes slik at bonden får god økonomi i å gjøre de tiltakene som gir best
miljøeffekt på sin gård. RMP må baseres på positive økonomiske virkemidler og ikke generelle forbud og
pålegg.
Husdyrgjødsel
Det er generelt lite husdyrgjødsel i Akershus, og vi har mye ledig spredeareal. Lokalt har vi likevel
utfordringer med å bruke husdyrgjødsla på en agronomisk og miljømessig optimal måte. Husdyrgjødsla
bør kun spres i vekstsesong, hvilket innebærer at mange bruk har for liten lagerkapasitet. Akershus
Bondelag tror det er uunngåelig at det blir stilt strengere krav til bruk av husdyrgjødsel fremover. Vi
mener at SMIL-midler til utvidet lagerkapasitet må prioriteres høyere i en del kommuner. En økning i
kraftfôrkrevende husdyrhold bør også kanaliseres til områder der det er mye ledig spredeareal, og behov
for husdyrgjødsel for å bedre jordas produksjonsevne.
Økologisk landbruk
Akershus Bondelag mener at økonomien i økologisk landbruk i størst mulig grad må baseres på den
merprisen man kan oppnå i markedet.
Det er i dag stort underskudd i markedet for økologisk korn, grønt, frukt og bær. Det er en situasjon som
må utnyttes og det må satses på og legges til rette for økt produksjon. Dette er svært viktig for å unngå at
det etablerer seg varige importkanaler.
Akershus Bondelag mener at økologisk landbruk kan bli enda mer miljøvennlig hvis transportbehovet i
verdikjeden blir mindre. Den økologiske landbruksproduksjonen bør derfor i størst mulig utstrekning
foregå i en kretsløpssammenheng. Dette må enten ivaretas på den enkelte gård, eller i klynger der en
både har grovfôrproduksjon, husdyr, og plantedyrking. Da får en både vekstskifte og tilgang på
husdyrgjødsel. Etter at det er åpnet for å benytte matavfall/biorest som gjødsel i økologisk produksjon
kan det dessuten ligge til rette for etablering av økologiske klynger i nærheten av biogassanlegg.
Økologisk korn
Varekjedene og markedene for økologiske produkter er små, og dermed sårbare for manglende balanse
mellom tilbud og etterspørsel. Akershus Bondelag mener produksjonen av økologisk korn må tilpasses
etterspørselen og at kornprisen må settes med markedsbalanse for øyet. Ekstra inntekter for økologisk
korn bør hentes ut i markedet.
Rekruttering og velferd
Rekruttering
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Det beste grepet for å hjelpe på rekrutteringen er at man sikrer at det er gode og stabile fremtidsutsikter
for næringa. Samtidig mener Akershus Bondelag at det er flere grep som må tas, og at mange av disse er
godt ivaretatt i rekrutteringspakken som ble foreslått fra jordbruket til fjorårets oppgjør. Særlig dette med
investering er viktig, en økt prioritering av unge bønder vil gi økt rekruttering.
Velferdsordninger
Et flertall av våre lokallag legger vekt på velferdsordningene for sykdom og svangerskap som et viktig
tiltak for å sikre rekruttering til næringen. Landbruksvikarordningen er en god ordning, men ordningen
forvitrer. Tilskudd pr. årsverk landbruksvikar utvikler seg ikke i forhold til kostnadsutviklingen.
Egenbetaling har økt i takt med dagsats under sykdom. Dette medfører en dårligere og dårligere ordning
som blir dyrere for brukerne. Satsen må følge kostnadsutviklingen.
Krav til næringsinntekt for nyetablerte for å få tilskudd under sykdom, er urimelig. Dette er et viktig
moment med tanke på rekruttering av unge til næringen. Videre er det urimelig med kravet om avkorting
mot andre lønnsinntekter. Dette slår svært uheldig for de som har måtte ta annet arbeid utenom gården
og som har husdyrproduksjon. Er de syke, så er det merkostnader til vikar i fjøset. For å få likebehandling,
må samordningen av tilskudd med lønnsinntekt utenfor gården, fjernes.
Investeringer og kapitaltilgang
Investeringsvirkemidler
Det er et enormt behov for investering i Akershus. Samtidig er det et faktum at Akershus er av de fylkene
som får minst til investering totalt sett, og at vi får aller minst både om man måler potten mot areal eller
antall bønder. I ”Questbacken” som er sendt ut fra Norges Bondelag i forbindelse med studiearbeidet er
det også en tydelig tendens til at lokallagene i Akershus ønsker å prioritere midler til investering høyere
ift. andre budsjettmidler enn resten av landet. I 2014 var potten til investering i Akershus brukt opp
halvveis i året, og i 2015 var det per 1. februar søkt om over dobbelt så mye som den totale potten.
Akershus Bondelag krever derfor at det settes av mer penger til investering, og at en større andel av
investeringsvirkemidlene går til vårt fylke.
Akershusbonden kan bidra til å løse de store utfordringene i norsk landbruk, fallet i kornproduksjonen og
underdekningen i stor- og småfekjøtt. Men da må vi få midler til investering på lik linje med resten av
landet. I tillegg til behovet for økt produksjon er det også mange som har behov for oppgraderinger for å
tilfredsstille krav til bruker- og dyrevelferd. Dette gjelder særlig i forbindelse med generasjonsskifte, der
midler til mindre investeringer for å oppgradere driftsapparatet vil gi økt lyst til å ta over gården.
Ekstra fokus på investering korn
Akershus Bondelag mener fokuset på å opperettholde kornproduksjonen også må holdes høyt ved
prioritering av investeringsvirkemidler. Det viktigste produksjonsmidlet i kornproduksjonen er jorda. Det
bør derfor vurderes om investeringer i jordveien skal kunne gi investeringstilskudd.
Det er et skrikende behov for å fornye og utvide tørkekapasiteten på mange bruk. Mange driver i dag i et
omfang som langt overgår de gamle anleggenes kapasitet. Andelen av investeringsmidlene som går til
Akershud er for lav, dette gjør at det har vært en stram prioritering der disse anleggene ikke har nådd
opp. Risikoreduksjon i forhold til et stadig mer utfordrende klima og vanskelige innhøstingsforhold gjør
det nå tvingende nødvendig å prioritere dette.
Andre poster under Landbrukets utviklingsfond (LUF)
Lokalmatprogrammet er overført til regional forvaltning. Fordelingen til fylkene har samme
fordelingsnøkkel som investeringsmidler, og vi mener at Akershus får for lav prioritering. Det er viktig ikke
å miste av syne at landbruket rundt de store byene er landbrukets beste ambassadører for å bygge
legitimitet for norsk matproduksjon. Utvikling av ulike bygdenæringer vil utvilsomt øke kontakten på en
positiv måte.
Behovet for næringsutvikling, og fokus på lokalmat, er minst like stort her hvor landbruksnæringen
nærmest drukner i skyggen av andre aktører. Mange gårdsbruk i Akershus har i dag et svakt
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næringsgrunnlag, og mange har et ønske om å skape seg en bærekraftig arbeidsplass på gården. For
mange er det en stor utfordring å klare slike etableringer. Ofte er minimumsfaktoren arbeidskraft i våre
områder. Akershus er et stort pressområde, og vi opplever at det er stadig større problemer med
transportkapasiteten. Etablering av lokale arbeidsplasser vil være transport- og samfunnsøkonomisk
lønnsomt, og det vil opperettholde livskraftige bygdesamfunn også utenom de store tettstedene.
Melk (ku og geit)
Her omhandles forhold som ikke tidligere er omhandlet i avsnittene over.
Kravet til at melkeku må kalve hver 15. mnd for å være berettiget til tilskudd som ble innført i 2014 må
fjernes. Dette er i strid med målet om økt produktivitet i landbruket, all den tid ei ku som melker mye ofte
får utsatt brunst, og dermed vil holde melkeproduksjonen lenger og få kalv sjeldnere enn hver 15. mnd.
Kvoteregioner
Fylkesvise kvoteregioner er ekstremt viktige for å opperettholde kanaliseringspolitikken. I alle de store
kornfylkene er etterspørselen etter melkekvote større enn tilbudet, det er den også i Akershus, men eks.
Østfold har enda større etterspørsel. En oppheving eller reduksjon av kvoteregionene vil gi en stor strøm
av kvoter imot kornområdene.
Akershus Bondelag mener at en større andel av melkekvoten til de som gir seg med melk burde blitt kjøpt
av staten, for så å bli solgt ut igjen med jevn fordeling til de som ønsker. I en slik ordning må også den
statlige prisen være lavere, dette for å prioritere de som vil være aktive bønder og ikke de som skal gi seg.
Grønnsaker, frukt og potet
Akershus Bondelag viser til innspillet fra felles grøntutvalg for Akershus og Østfold. Vi vil allikevel få
fremheve et tema som er spesielt viktig for grøntnæringen.
Uholdbar plantevernsituasjon
Utviklingen mot ingen eller svært begrensede bekjempelsesmetoder for enkelte skadegjørere i
grøntnæringen, samt økte kostnader i form av dyrere bekjempingsmidler medfører at norsk produksjon
taper i konkurranse med import. Det er viktig å se Norden i sammenheng når det gjelder
forskningsresultater og oppfølging av disse. Det er samme klimasone og forskningsresultater må også
kunne anvendes over landegrensene. Arbeidet med å fremskaffe alternative bekjempingsmetode
(integrert plantevern) må prioriteres ytterligere. Økt forskningsmidler til plantevern må bli prioritert høyt
under årets jordbruksforhandlinger. Plantevernmiddelavgiften må tilbakeføres til næringen for å sikre at
nye plantevernmidler kommer raskere ut til bonden. Det avsettes midler til forskning/utprøving av
plantevern.
Korn
Korn er godt omhandlet i de tidligere kapitlene. Vi vil allikevel ta med figuren under som godt viser hvorfor
det nå må tas et krafttak for å bedre kornøkonomien.
Figuren under viser at korn er den produksjonen med dårligst inntektsutvikling målt per årsverk.
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Erstatningsordninger
Ordningen for avlingsskadeerstatning må bli enklere, her bør det være rom for forenklinger. Det har vært
en gjennomgang, men resultatet er ikke godt nok tilpasset dagens struktur. For eksempel tas det ikke
hensyn til den betydelige strukturendringen som har vært. Ordningen står ikke i forhold til de verdiene
som står på spill.
Avtalepartene må se på muligheter for om ordningen kan suppleres med en fondsmulighet med
skattefordel slik at den enkelte bedre kan utjevne inntekter over år og minske risikoen for økonomiske
katastrofeår.
En må ta høyde for at mange produsenter i en etablerings - /investeringsfase har liten evne til å avsette i
fond og vil bli svært sårbare uten en ordning som tar ned risikoen. Beiteskader må inn under ordningen.
Produsenter som har gjort nødvendige og pålagte tiltak for å stenge skadegjørere ute, må få erstatning
ifbm. slike skader. Kvalitetstap gjelder også i potet og grønnsaker, og ikke bare i frukt og bær. Det må bli
slik at verdien av det avlingstapet som kan dokumenters, skal erstattes over en viss egenandel. Utbetaling
av erstatning må ta utgangpunkt i den konkrete produksjonen og minske risikoen for de faktiske
kostnader produsenten har. En mulighet er å utvikle en sammensatt ordning hvor staten, forsikring og
fondsavsetninger bidrar til å minske risikoen og tapet.
Skatt/avgift/avskrivninger/fond
Landet ledes i dag av to partier som har programfestet lavere skatter og avgifter. Akershus Bondelag
mener da det er en parodi at det i tiden til denne regjeringen har blitt økt dieselavgift, og man har mistet
muligheten til å få et reelt avskrivingsgrunnlag ved overdragelse av gården. Dissen endringene må gjøres
om igjen.
For å redusere andelen leiejord, og for å skape mer rasjonelle enheter må det også innføres en ordning
med skattefordel av salg av tilleggsjord til naboeiendommer. Gevinstbeskatning på salg av gårdsbruk må
også tas vekk.
Obligatorisk fondsavsetting av inntekter fra leiejord.
Ca 40 % av kornjorda er leiejord. Med det går en del av bondens potensielle inntekt ut av landbruket.
Avtalepartene bør se på ordninger der noe av leieinntektene blir ført tilbake til eiendommen. Dette kunne
ses på i samme ordningen som fond, dvs. at noe av jordleieinntektene blir bundet til å bruke på
eiendomsvedlikehold.
Akershus Bondelag mener det må settes fokus på å øke investeringene til jordforbedrende tiltak. I år
ønsker vi å fremme et forslag om å opprette en ordning med fondsavsetting av inntekter fra leiejord. Vi
mener at en viss del av jordleia bør gå i fond, og føres tilbake til jordeiendommen. Tar man utgangspunkt i
dagens leiepriser og normal avskrivingstid for grøfter, kan det være fornuftig at 10 % av leieinntektene
tilføres fondet. I dagens landbruk med mye jordleie går veldig mye av midlene/avkastningen ut av
landbruket. I mange tilfeller vanskeliggjør og begrenser dette de nødvendige tiltakene. Fondet kan legges
opp på samme måte som skogfondet. Den delen av inntekten som avsettes til fondet blir ikke tatt til
inntekt, og beskattet. Inntektsføringen skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordelen
oppstår fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.
Ordningen bør åpne for at jordeiere som driver selv kan sette av til fondsordningen frivillig, satsen må da
være på om lag samme nivå som på fond fra leiejord i samme området.

Lykke til med forhandlingene!

10.3.2015
Styret i Akershus Bondelag
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REGNSKAP 2015
Regnskap 2015
292 600,00
1 414 947,00

Resultatregnskap 2015
Salgsinntekter
Andre inntekter
Kornprogrammet
Sum inntekter

514 000,00
2 221 547,00

Lønnskostnader
Driftskostnader
Kornprogrammet
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat
Netto kornprogrammet
Resultat AB korrigert for kornprogrammet

Budsjett 2015

1 631 000,00

1 485 572,00

-1 670 000,00
-39 000,00
39 000,00
0,00

-775 765,86
-642 365,63
-1 418 131,49
67 440,51
39 322,13
106 762,64

-811 141,60
-1 953 156,20
558 644,00
-2 205 653,80
15 893,20
5 513,79
21 406,99
-44 644,00
66 050,99

Regnskap 2014
38 105,00
1 447 467,00

Balanse 31.12.2015
Eiendeler
Bank disponibelt
Bank bundet - BSF midler
Sum Bank

Gjeld og Egenkapital
1 382 716 Egenkapital 1.1.2015
304 568 Årets resultat
1 687 284 Egenkapital 31.12.2015

1 361 309
21 407
1 382 716

Sum Eiendeler

Avsatt BSF midler
Sum Gjeld
1 687 284 Sum Gjeld og egenkapital

304 568
304 568
1 687 284
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FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD
Storgt.55, 1870 Ørje
Tlf.91396674

Årsmelding for utmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2015
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i 1989 av (i parentes er oppført nåværende
representanter i styret) Havass skog SA/Glommen skog SA ble fusjonert 16.10.2015 (Sven Iver Gjøby, leder),
Akershus Bondelag (Sigurd Enger, nestleder), Østfold Bondelag (Svend Arild Uvaag), Viken skog SA (Hallvard
Brevig), Østfold Utmarkslag SA (Håkon Tolsby) og Akershus Grunneierlag SA (Leif Taaje).
Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser ved å drive aktiv forvaltning og utvikle
utmarksnæring. UAØ kombinerer arbeidet med riktig biologisk forvaltning og næringsutvikling. Det arbeides
med temaene vilt, fisk, friluftsliv, kulturlandskap, ulike planer og tomtefeste.
Regnskapet for 2015 fikk et overskudd på kr 246.978,- og hadde en omsetning på kr.3.738.559,- Hovedkontor
er Ørje i Glommen Skog SA sine lokaler. Der holder de ansatte Jørn Daltorp som sluttet 1.9.2015 og ble
erstattet av Lars Jørgen Hagen, Pål Sindre Svae og Øystein Toverud til, mens Turid Rikheim har avdelingskontor
på Grønt fagsenter i Nes.
Det er gitt ut tre ”Utmarksmeldinger” siden siste årsmelding og fire ”Bortfestenytt” (ca 300 abonnenter).
«Elgnytt» (ca 90 abonnenter) har kommet ut i 3 nummer og en temakveld i 2015. Bladet tar for seg både
kunnskap om elgen, høstingen, lover og regler og nytt fra forskningen. Målgruppene er grunneiere, elgjegere,
ledere i elglag og elgvald. Det er lansert gunstige abonnementsordninger for lag fra 2016.
UAØ har hatt sekretærfunksjon i mange lag, i overbygninger i vassdrag, regioner for elg, i Akershus
Grunneierlag SA og Østfold Utmarkslag SA. Av næringspolitiske saker er det jobbet noe med tomtefestelovens
endring vedr § 33. (vedtatt 1.7. 2015).

Vilt
36% av tida vår brukes til viltarbeid, med hovedfokus på elg. Arbeidet på elg består av bl.a. aldersanalyse av
elg. Vi har utarbeidet elgstatistikk på bakgrunn av ”sett elg” i Oslo og Akershus. Vi er dessuten sekretær i
mange elgregioner, og ajourfører statistikk og bestandsvurderinger der. I 2015 satte vi i gang etablering av en
rettighetshaverstyrt elgregion også i Østfold, vest for Glomma. Vi har dessuten startet arbeidet med
elgforvaltning i ulveområder, der vi vurderer om elgforvaltningen bør endres i områder med ulv. Vi arrangerte
en temakveld på temaet, med 85 deltagere. De nye viltartene er kommet i fokus, med vekt på villsvin og hjort.
Der har vi bl.a. kartlagt bestandene. Gåsebestanden i deler av vårt område er for stor og må reduseres. Vi har
jobbet med flere områder for å organisere aktiv gåsejakt (Haldenvassdraget med spesiell fokus på
Hemnessjøen, i Rolvsøy samt Jeløy m.fl.) Samtidig som vi vil redusere gåsebestanden ønsker vi å utvikle inntekt
fra jakttilbudet. Vi avholdt tre kvelders jaktlederkurs i Follo, der også grunneiere og jegere hadde stor nytte av
å delta. Det var 20 deltagere. Videre er det avhold kurs om rådyr med 25 deltagere.»

Fisk og kreps
Vel 19% av tida vår brukes på arbeid med kreps, fisk og vann. UAØ oppdaget i september 2014 at Rødenessjøen
i Haldenvassdraget ble utsatt for miljøkriminalitet ved at signalkreps ble illegalt utsatt. Vi har gjort et
omfattende arbeid med tiltak for krepsebestanden i Aurskog-Høland i samarbeid med kommunen. Det er
ønskelig å forbedre krepsebestanden i kommunen, bla. Ved å beskytte området best mulig mot krepsepest.
I 2015 har vi foretatt et prøvefiske i Rødenessjøen og deretter foretatt en utfisking av signalkreps i sjøen der vi
fant arten. På oppdrag fra NINA er det i år utført prøvefiske i Lyseren. UAØ har etter oppdrag fra Mattilsynet
hatt ansvar for å drifte burforsøk i Hedmark, Akershus og Østfold for å kartlegge krepsepest.
Utmarksavdelingen er dessuten representant for grunneierne i en sentralt oppnevnt arbeidsgruppe for
edelkreps.

Turisme
Vel 15,4% av tiden vår benytter vi til å utvikle turisme i 2015. Av turismesatsing har vi arbeidet med å skaffe
flere vertskap for gjeddefisketurisme. Totalt 8 enheter er nye i markedet i 2015 og i tillegg til at 6 har fått
befaring. Det er gledelig at så mange ønsker å utvikle økonomi av ledig hus på gårdsbrukene. Videre fikk vi
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godkjent prosjektet Interreg «NA-TUR» i november 2015 der hensikten er å utviklet produkter med
utgangspunkt i friluftsaktiviteter.
Flere andre distrikt i Norge er interessert i vår kompetanse på dette feltet.

Tomtefeste:
5,3% av tida vår benyttes på tomtefeste. Strasbourg – dommen som kom i juni 2012 var en viktig seier for
grunneiere som leier bort tomter. 1.7.2015 fikk vi endringer av Tomtefesteloven som tok hensyn til dette.
Tidsskriftet «Bortfestenytt» har abonnenter over hele Norge. I tillegg har vi hjulpet enkeltgrunneiere med
spørsmål om tomtefeste til selvkost. Arbeidet omfatter i hovedsak regulering av festeavgifter, vurdering av ny
festeavgift og inngåelse av nye festekontrakter. ”Kontrakthjelper” er et dataverktøy som stadig flere
enkeltgrunneiere med tomter ønsker. Det er svært nyttig for å holde på frister, sammenstille og rydde i
festekontraktene samt andre avtaler. Det inneholder også fakturaprogram. Vel 30 eiendommer har dette nå.

Kulturlandskap og plansaker etter plan- og bygningslov, tun- og hageplaner:
8,6 % av tida vår brukes på disse temaene. Vi har hatt oppdrag med skjøtselstiltak for kulturlandskap og
tiltaksplan for Pilegrimsleden gjennom Skedsmo på oppdrag av Skedsmo kommune. Der har vi også et oppdrag
på utarbeiding av skjøtselsplan for et gravfelt i Skedsmo.
Vi har jobbet med utarbeidelse av to reguleringsplaner Det er laget konsekvensvurdering for nydyrking.
UAØ har utarbeidet et innspill til kommuneplanen for en grunneier som ønsker nye boligområder. I tillegg er
produsert noen hage- og tunplaner. Sørum kommune har leid inn Turid på konsulentbasis (632 timer) det siste
året.

Årsmelding for Akershus bygdeungdomslag 2015
I arbeidsåret 2015-2016 har det skjedd mye god aktivitet i Akershus Bygdeungdomslag. Etter årsmøte 28. feb
2015 i Aurskog-Høland satte fylkesstyret i gang med å finne folk som kunne sitte i de ulike nemndene. Disse
skal sammen med fylkesstyret sørge for at arbeidsoppgavene blir gjennomført.
Det første styret gjorde var å dra på Vårkurs i Vikersund helga 6-8 mars. Dette er en helg for alle fylkesstyrene i
NBU som sentralstyret arrangerer hvert år. Vi blir kursa i de ulike verva våres og blir forbrett på året som venter
oss.
Vi har vært godt representert i styrene i Akershus Bondelag og Akershus Bygdekvinnelag dette året. Julie
Tannum har vært ABU sin representant i styret til Bygdekvinnelaget og Marthe Bogstad har vært i Bondelaget.
Vi deltok tre stykker på årsmøte til Bondelaget den 12. Mars og 1 person på Bygdekvinnelaget sitt årsmøte på
Oscarsborg den 14. Mars. Vi har også vært så heldig at Bondelaget har tatt med oss i aksjonsutvalget, det har
vært Marthe Bogstad dette året. Utvalget planlegger aksjoner ved evt brudd på jordbruksforhandlingene.
Den 27-29 mars dro fylkesstyret sammen med nemndene på nemndshelg til Tine-hytta i Ås. Vi var rundt 25
stykker som var klare for å planlegge ABU året, vi gikk igjennom målene som var satt på årsmøte og planla
resten av året.
Denne uka var det også Vårsprell, dette er en uke med mye aktivitet. Lokallaga oppfordres til å finne på nye
sprell for å få opp medlemstallet og få en god start på året.
Så var det klart for Vårarrangementet, dette blei i år arrangert av Vestby den 18. April.
Det blei dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Det blei gjennomført fest på kvelden.
28. mai hadde fylkesstyret Ledersamling for alle lederne i lokallaga i Akershus på Grønt Fagsenter. Vi inviterte
politiet over for å prate om ting som kan oppstå på fester og særlig med fokus på narkotika. Dette var en
vellykket kveld og vi fikk god tilbakemelding av politiet, de synes det var bra vi tok opp temaer som narkotika.
Siden Vårarrangementet blei avlyst, lagde fylkesstyret med tevlingsnemnda i spissen en kvalikkdag på Borgen
skole den 6. juni. Det var rundt 25 stk. som tevla i trt, gjendsidigecup, borddekking, og spekemat, dette måtte
til for å kvalifisere seg til stevnene i sommer.
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9. juni var det valgkomitekurs på Grønt Fagsenter i Nes. Her blei alle valgkomiteene i fylket invitert til å bli kursa
til å finne flinke folk og ha fokus på å få satt sammen et godt styret i lokallaga. Det var dessverre dårlig
oppmøte med bare 6 stk, men de som var der lærte mye og vi håper på bedre oppmøte neste år!
13. juni var det Sthilcup i Eidsvoll på Minne Gård, her var det 8 ivrige gutter og jenter som kvalifiserte seg til
Sthilcup på Landsstevne i Vikersund.
Nannestad BU hadde i år gleden av å arrangere Sommerstevne den 19-21 juni på Åsen stadion. Helga besto av
tevlinger, gårdsbesøk, volleyball, tautrekking og konserter med blant annet Gunslingers. Det var over 250 inne i
løpet av helga. Dette var en vellykket helg med godt vær og super dugnadsinnsats – tusen takk Nannestad for
et kjempe stevne!
Mandag 6. Juli hadde vi årsmøteutsendingsmøte på Grønt Fagsenter. Dette er et møte for alle som skal på
årsmøte i NBU. Det var gjennomgang av sakspapira og opplæring i årsmøteskikk, det blei servert pizza til ca 20
stk.
Så var det klart for det årlige årsmøte i NBU, dette blir avhold like før Landsstevne som i år var i Vikersund.
Akershusbenken stilte med 23 stykker, som deltok aktivt i debatten. Møtet varer i to dager og på kvelden er det
bankett med bunadskledde ungdommer.
Tirsdag 14. Juli var Landsstevne i gang, dette er en uke fylt med mye aktiviteter, tevlinger, fart og spenning. Vi
hadde gode plasseringer på tevlinger og deltok aktivt med på aktivitetene som ble arrangert, noen gikk også til
toppen av Vikersundbakken! Akershus var i år størst på stevnet med 330 stykker!
Lørdag 15. august arrangerte tevlingsnemnda i Akershus et meget vellykket duathlon i Eidsvoll! Sola strålte om
kapp med svetteperlene, og vi ønsker å takke alle som deltok denne dagen. Det er jammen mye spreke folk i
bygdeungdomslaget!
26. august dro fylkesstyret til Vestby for å bli kursa i å holde kurs på Høstkurs. Vi inviterte organisatorisk
nestleder i NBU, Martha Krogh. Det blei gjennomgått tips og trik, hvordan oppføre seg som kursleder og
innhold i de ulike kursene. Takk til Vestby naturbarnehage for låne av lokale!
Alle lokallagene i Akershus var samlet på høstkurs for å kurses i de nye vervene helga 18-20 september. I år ble
kurset holdt på Hurdalsjøen hotell for første gang. Over 70 tillitsvalgte deltok på forskjellige kurs, blant annet
lederkurs, kassererkurs og tevlingskurs. I tillegg kunne man velge ulike kortkurs på lørdagen. I år kunne man
velge mellom volleyball, friluftsliv, swing og svømming. På kvelden var det bankett med tema idrettsgalla, før
dette blei alle kurset i etikettekurs, så standarden på festen var høy.
Helgen 2.-4. oktober ble det arrangert Høstarrangement i Mysen i Østfold! Det ble arrangert en rekke tevlinger
og aktiviteter, i tillegg til konsert med Hantering og Staut på fredagen. Lørdag var det klart for stilfull bankett.
Akershus var rundt 35 stykker, og stilte med folk i alle tevlingene og fikk også noen pallplasser!
Høstarrangement i Akershus blei i år avholdt i Skedsmo på Tomt Gård 31. Oktober. Det blei tevlet i
osteanretning, bløtkakepynting og kokkekamp. Samtidig ble pløye-NM arrangert med stor deltakelse fra mange
BUere! Festen på kvelden ble arrangert av Ullensaker med halloweentema. Stor takk til Skedsmo for vel
gjennomført HA!
A/Ø-kampen 21. Nov var iår i Østfold. Dette er en tevlingskamp imellom fylkeslaga Østfold og Akershus og blir
arrangert annethvert år. Fylkesstyret setter alltid opp buss når det er i nabofylket, men i år var det ikke nok
påmeldte og vi måtte derfor avlyse bussen. Det dro 8 tevlere fra ABU som tevla bra, og fikk nesten bare
pallplasser, men det holdt ikke til å vinne pokalen fra Østfold.
15. januar hadde fylkesstyret julebord hos Maren Clason. Vi spiste 3 retters og koste oss over et vel fullført år.
19. januar var det klart for ny ledersamling på Grønt Fagsenter. Denne gangen var fokuset årsmøte. Det var en
gjennomgang om ståa i lokallaga, info om møtet og de måtte også skrive en sak til årsmøte, utslaget blei at vi
fikk en del innsendte saker! Det ble servert pizza som en bonus får oppmøte.
Den årlige Trysilturen den 5-7 februar er en tradisjon, og i år var også en gjeng av gårde. Det blei stått og gått
på ski, afterski og felles matlaging var noe av inneholdet. Vi ser frem til nest års tur!
Vi har hatt 10 styremøter med 23 vedtak. Disse møtene har stort sett vært på Grønt Fagsenter i Nes.
Mvh
Marthe Bogstad
Leder Akershus Bygdeungdomslag
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Årsmelding for Akershus bygdekvinnelag 2015
Styret har i 2015 bestått av: Marit Bjerke Tomter (leder), Anne Kristine Moen (nestleder), Bodil Berg (sekretær),
Eva Øvren (kasserer og web-ansvarlig), Liv Kristin Brattum (styremedlem), Jorun Henriksen (styremedlem og
Facebook-ansvarlig), Line S. Lunder (1.vara), Ann-Kristin Knudsen (AB-repr.), Julie Tannum (ABU-repr.).
Lagets formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Vi er 23
lokallag i Akershus. Ved medlemsoversikt 31.12.2015 var det registrert 1092 medlemmer.
Gjennom sonestyremøter og sonemøter skal fylkeslaget være med på å skape inspirerende og gode
møteplasser for lokallagene. Fokus på ”Unge bygdekvinner” var en prioritet også i 2015, og fylkeslaget vil jobbe
for en felles møteplass for disse og finne måter for å møte deres behov. Det ble holdt et møte for målgruppen i
Frogn i februar.
Vi stimulerer lokallagene til å delta i årlig verveaksjon i regi av Norges Bygdekvinnelag, og vil fortsette med
premiering av det beste laget i vekst i 2015, premiere de lagene som har vervet minst 3 medlemmer under 40
år, og vil fortsette å gi boka ”Mattradisjoner i Akershus” som velkomstgave til alle nye medlemmer i 2016.
Råvareaksjonen i 2014 – 2015 handlet om norsk frukt og bær. Fylkeslaget deltok ved å motivere lokallagene til
ulike tiltak. I 2015 hadde to av fire samarbeidsmøter med lokallagene tema knyttet til «norsk frukt og bær».
Lokallagene ble oppfordret til å fortsette å holde kurset ”Sunn matglede” i eget nærmiljø selv om
prosjektperioden er over. Målgruppen her var barn og unge mellom 8 og 14 år sammen med en voksen.
Kursmateriell fikk lagene fra Norges Bygdekvinnelag. Fra høsten 2015 oppmuntrer vi lokallagene til å delta i
Norges Bygdekvinnelags nye satsing «Bygda i bevegelse» som skal fremme turglede i nærmiljøet.
Prosjektet med kalenderen ”Vinn over Svinn” ble avsluttet i første halvår 2015 ved at restopplaget av kalendere
ble delt ut til skoler og barnehager, men vi vil fortsette å rette fokuset mot kasting av spiselig mat.
Vi er opptatt av god, sunn norsk mat, og av jordvern. Vi var med som høringsinstans i Plansamarbeidet for Oslo
og Akershus og leverte en høringsuttalelse i februar 2015. Jordvern var deltema på ett av samarbeidsmøtene
med lokallagene der hovedtema var viktigheten av å ta vare på verdens gen-ressurser. Det siste av de fire
møtene handlet om gründere i bygdenæringene.
I 2015 fikk Akershus Bygdekvinnelag sin egen Facebook-Side.
Akershus Bygdekvinnelag kjøper regnskapstjeneste fra Leira Regnskap SA, og har en begrenset kontortjeneste
fra Akershus Bondelag med mottak og sortering av post. I tillegg har Bygdekvinnelaget disponert kontor- og
lagerplass på Hvam.

Årsrapport samarbeidsrådet Øst (SØ) Arbeidsåret 2015
Årssamlingen 2015
Årssamlingen 2015 ble avholdt på Thon hotell Arena, Lillestrøm, 11. februar 2015. Det begynte med omvisning
og orientering om lokalene i det nye hovedkontoret til Felleskjøpet.
Temadelen omhandlet markedsordningene i landbruket, ved Eli Reistad fra markedsbalanseringsutvalget.
Elin Røed orienterte om forsøk med nye lærlingeordninger i Vestfold og Buskerud supplert av Egil Hoen.
Bondelagenes prosjekter i 2014 ble kort presentert.
Leder i arbeidsåret har vært Hans Harald Kirkevold, (Landkreditt). Nestleder har vært Elisabeth Irgens Hokstad
(Tine).
Håvard Ringnes (Nortura) og Øystein Mysen (Nortura) ble gjenvalgt som revisorer for ett år.
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FFO
Forum for organisasjonsansvarlige står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består av organisasjonsansvarlige
fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i regionen.
I 2015 har FFO bestått av:
-

Hans Harald Kirkevold, Landkreditt Bank, leder
Elisabeth Irgens Hokstad, Tine Region Øst, nestleder
Børge Slettebø, Nortura
Beate Menes Didriksen, Nortura
Lill Anett Elgesem, Tine Region Øst
Anders Sigstad, Landkreditt Bank
Anton Ole Evju, Felleskjøpet Agri
Jon Ansten Johansen, Felleskjøpet Agri
Karl Emil Rosnæs, Gartnerhallen
Egil Chr. Hoen, fylkesbondelagene
Toril Wikesland, Akershus Bondelag
Wenche Redzepi, Buskerud Bondelag
Jan Thorsen, Telemark Bondelag
Elin Røed, Vestfold Bondelag
Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag
Torgny Moen, Buskerud Bonde- og småbrukarlag

I samsvar med SØs retningslinjer er det avholdt to møter i FFO (13. april og 6. oktober).

Gjennomføring av arbeidsplan 2015
Arbeidsplanen er en konkretisering av SØs formål og oppgaver, og vedtas av årssamlingen. Under beskrives
gjennomføringen av prioriterte arbeidsområder i arbeidsplanen for 2015.
Treffpunkt Landbruk Øst 2015
Treffpunkt Landbruk Øst ble arrangert på Sundvolden Hotell. Det var 204 deltagere og alle organisasjonene var
representert. Dag én var satt av til egne møter i organisasjonene og ble avsluttet med foredrag ved Norges
Bondelags 2. nestleder Brita Skallerud.
Innledere på temakonferansen var:
-

Orienteringer fra Samarbeidsrådet Øst; Harald Hetland om Grønn Forskning, Elin Røed om prosjekter i
bondelag og småbrukarlag, og Ole Andreas Lilloe-Olsen om samvirkeundervisning på Søve
Erlend Stabell-Daling – eiendomspolitikk
Eli Reistad – markedsbalanseringsutvalget
Einar Enger/Sveinung Svebestad – korn/kraftfôr
Anders Norlund – samvirketoppenes kvarter
Pål Farstad – politisk debatt
Alvhild Hedstein – innovasjon, bioøkonomi, det grønne skiftet

Prosjekter og informasjons-/opplæringstiltak
SØ har som mål å gjennomføre, videreføre og støtte opp om prosjekter som er i tråd med samarbeidsrådets
retningslinjer. Aktivitetene i 2015 har vært knyttet opp mot politikerkontakt i etterkant av fylkes- og
kommunevalg, med vekt på blant annet grønn grense/ areal- og transportplan og jordvern. Videre har det vært
flere ”åpne” arrangementer, besøksgårder for skoler og matfestivaler. Et prosjekt har tatt for seg Søve
videregående skole og opprettholdelse av denne som naturbruks- og fagskole samt at det har vært arrangert
egne dager med samvirkeopplæring på denne skolen.
FFO i april 2015 vedtok fordelingsnøkkel for rammebudsjett og det er utbetalt i henhold til denne etter
rutinemessig rapportering.
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I tillegg er 202 000 kroner fordelt på fylkesbondelagene av sentrale midler avsatt til regionale bondelag og
Småbrukarlaget via Samarbeidsrådet.
Fylkesbondelagene og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag har rapportert om bruk av midlene. Rapportene kan
fås ved henvendelse til sekretariatet.
Følgende støtte ble gitt til fylkesbondelagene i 2015:
Fordelt av FFO

Sentrale midler

SUM

Østfold Bondelag

70 000

40 400

110 400

Akershus Bondelag

70 000

40 400

110 400

Buskerud Bondelag

70 000

40 400

110 400

Vestfold Bondelag

70 000

40 400

110 400

Telemark Bondelag
Buskerud Bonde- og
Småbrukarlag

76 000

40 400

116 400

Totalt

20 000
376 000
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Samarbeidende regnskapskontor, advokater og takstmenn

Samarbeidende advokatkontorer
Advokatfirma Orwall & Co

Postboks 1233 Vika

0110 OSLO

22 40 38 00

Advokatfirma Wahl-Larsen AS

Fridtjof Nansens plass 5

0160 OSLO

22 01 06 70

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Pb. 1148, Sentrum

0104 OSLO

99 11 99 00

Advokatfirmaet Seland DA

Pb. 1938, Vika

0125 OSLO

24 13 43 40

Samarbeidende regnskapskontorer
Asker og Bærum Gårdsregnskapslag
SA

Drengsrudbekken 4

1383 ASKER

Aurskog Regnskapskontor AS

Aurveien

1930 AURSKOG

66 76 09 02
63 85 38 50

Blaker Regnskapskontor AS

Svarstadvn 1

1925 BLAKER

63 86 60 50

B-S Regnskap AS

Pb. 116

1941 BJØRKELANGEN

63 85 89 80

Erøy Regnskap AS

Pb. 224

1401 SKI

64 91 14 06

Feiring Regnskapstjenester ANS

Feiringvegen 1189

2093 FEIRING

63 95 60 62

Fenstad Regnskapskontor AS

Droggetoppen 2

2150 ÅRNES

63 91 29 00

Fet Regnskapskontor

Pb. 59

1900 FETSUND

67 90 00 40

Follo Regnskap SA

Pb. 8

1431 ÅS

64 97 41 90

Gansdalen Regnskapskontor

Holtedalsvn. 415

1903 GAN

63 88 34 16

Heiaas Regnskap AS

Haugvn. 7

1911 FLATEBY

64 92 64 33

Leira Regnskap SA

Pb. 2

2024 GJERDRUM

97 99 85 60

Lommedalen Regnskap & Service as

Pb. 13

1350 LOMMEDALEN

90 19 53 14

Nannestad Regnskapslag SA

Pb. 27,

2031 NANNESTAD

63 99 68 00

RS Regnskap AS

Postboks 31

2024 GJERDRUM

63 93 90 70

Sigma Regnskap AS

Pb. 63

1960 LØKEN

63 85 42 20

Skedsmo Regnskapskontor AS

Pb. 135

2021 SKEDSMOKORSET

64 83 63 80

Thorshaug Regnskap

Bjørke

2067 JESSHEIM

Vestby Regnskapskontor AS

Klevervn. 3

1540 VESTBY

63 97 04 05
64 98 51 10

Vorma Økonomi og Regnskap SA

Seterstøavegen 2c

2150 ÅRNES

63 91 29 20

Samarbeidende takstmenn
Nyerrød, Jens Kristian

Seterstøavegen 2 C

2150 ÅRNES

40 62 65 03
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Lokallagsledere med kontaktinformasjon og medlemstall
Lag nr.

Fylke/Lag

Navn

Mobil

E-post

Medlemstall
2014/2015
408
452

02-0101 Aker Og Oslo Bondelag
02-1101 Vestby Landbrukslag

Kristin Nesmoen

97679721 knesmoen@hotmail.no

Stein Are Lie

97437803 stein.lie@roxtec.com

225

229

02-1302 Kråkstad / Ski Bondelag
02-1401 Ås Landbrukslag

Kjell Johansen

90919334 kjellbjastad@hotmail.com

223

242

Johan Bjørneby

90628512 jbjorneb@online.no

319

321

02-1501 Frogn Bondelag
02-1601 Nesodden Landbrukslag

Per Fr. Saxebøl

90143171 p-fresax@online.no

136

141

Håkon Galby

95752404 hgalb@online.no

61

66

02-2001 Asker / Bærum Bondelag
02-2101 Aurskog Bondelag

Inger Johanne Aaby

90881220 aaby_ingerj@hotmail.com

316

331

Lars Vegard Borstad

90738919 lveg-b@online.no

141

139

02-2102 Nordre Høland Bondelag
02-2104 Søndre Høland Landbrukslag

Finn-Ove Enderud

90179137 enderud_999@hotmail.com

173

173

Petter Solli Aaserud

92888913 aaserud@gmail.com

190

184

02-2601 Sørum Bondelag
02-2602 Frogner Bondelag

Tina Bjørnvold

91514595 tina.bjornvold@gmail.com

210

212

Ola M Brændjord

92425153 olam87@hotmail.com

78

78

02-2603 Blaker Bondelag
02-2701 Fet Jordbruksforening

Kåre Johan Færgestad 90876834 kare.faergestad@yahoo.no

166

163

Per-Jacob Ølstad

48024802 h-budahl@online.no

155

161

02-2801 Rælingen Landbrukslag
02-2901 Enebakk Landbrukslag

Brede Stensrud

91177487 bredestensrud@hotmail.com

Elin Slette

92486339 slettefarmen@hotmail.com

64

73

175

179

02-3001 Lørenskog Landbruksforening Ole Haug
Stig Ditlev J Ullereng
02-3101 Skedsmo Bondelag

90127084 ole_haug@online.no

57

59

90186730 sdullereng@online.no

145

153

02-3301 Nittedal og Hakadal Bondelag Bodil Boasson (kontakt)
Ole-Kristian Skallerud
02-3401 Gjerdrum Bondelag

90054333 bboasson@online.no

117

118

98640691 smedstad.gaard@online.no

154

155

02-3501 Ullensaker Bondelag
02-3601 Nes Landbrukslag

Kristin Wogstad

95731864 kristinwooo@yahoo.no

364

368

Ingar A. Andersen

95786822 ingar.andersen@nortura.no

500

492

02-3701 Eidsvoll Landbruksforening
02-3702 Feiring Landbrukslag

Amund Dønnum

41512804 amund.donnum@gmail.com

263

264

Pål Sindre Lundstad

90665544 paalsinlund@gmail.com

24

21

02-3801 Nannestad Bondelag
02-3901 Hurdal Landbrukslag

Eli Berven

91829063 eli.berven@nortura.no

209

212

Frank Hoel-Knai

90626036 frankhk@frisurf.no

67

71
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FYLKESKONTORET
Kontaktinformasjon
Post- og besøksadresse: Hvamsvegen 696, 2165 Hvam
Telefon: 63 90 44 40
E-post akershus@bondelaget.no
Hjemmeside www.bondelaget.no/akershus
Følg oss på facebook www.facebook.com/akershusbondelag

Ansatte
Organisasjonssjef
Toril Wikesland
Mobil 974 33 672
e-post toril.wikesland@bondelaget.no
Rådgiver
Anders Klaseie
Mobil 415 000 30
e-post anders.klaseie@bondelaget.no
Førstekonsulent
Anette Isaksen (fra 1.6.15)
Mobil 901 83 138
e-post anette.isaksen@bondelaget.no
Vikar i perioden: Sidsel Bollerud
Engasjert som ressurs innen kommunikasjonsarbeid
Ole G. Hertzenberg (fra 1.8.2014)
mob: 90 100 442
e-post: ole.g.hertzenberg@cultivo.no

Fakturaadresse
All aktivitet i tilknytning til tillitsvalgte og aktivitet skal faktureres
Akershus Bondelag, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Org. nummer: 939 678 670
Fakturaer sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF-format, eller som vedlegg til e-post
fakturamottak@bondelaget.no
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Vi får Norge til å gro!
2016 © Akershus Bondelag
Hvamsvegen 696
2165 Hvam
akershus@bondelaget.no
www.bondelaget.no/akershus

Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/akershusbondelag
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