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Det er avholdt 2 styremøter i perioden. 

Trøgstad Bondelag har per 10.10.2016 286 medlemmer, mot 284 i fjor. 

20.-21. november deltok Marit Lillegraven Haakaas på ledersamlinga i Østfold 

Bondelag på Tanumstrand i Strømstad. Samlingen var felles med Akershus 

Bondelag, og turen var lagt til Tanum kommune i Sverige. Ca. 90 bønder fra 

Akershus og Østfold hadde tatt turen til Tanum for faglig påfyll og sosialisering. 

Innledere som bidro på samlingen var; Christian Anton Smedshaug (Agri 

Analyse), Einar Frogner (Norges Bondelag, styremedlem) og Ane Kismul (Norges 

Bondelag, rådgiver), Robert Larsson (svenske bondelaget = LRF), Harald Hetland 

(Grønn forskning Oslofjorden), fylkesstyret i Østfold og administrasjonen på 

fylkeskontoret. Tre svenske bønder fortalte om hvordan deres hverdag som 

bonde i EU arter seg.  Følgende temaer ble diskutert: Hva skjer på den 

internasjonale arenaen, svenske bønders utfordringer med EUs 

landbrukspolitikk, etter valget 2015, nytt næringspolitisk program i NB, 

vannforvaltning i Norge og i Sverige, informasjon til nye og gamle tillitsvalgte – 

hvordan jobber vi i egen organisasjon?  

 

Organisatoriske temaer som ble tatt opp i løpet av samlingen var; 

Jordbruksforhandlinger og politikerkontakt, aksjoner og aksjonsberedskap, 

verving, lokallagssatsning og ”Min side”, ”de vanskelige samtalene” (beredskap), 

mentorordning i forhold til arealplaner og høringer etc. og jordvern.  

    

 

Bildet: Lokallagsledere fra begge fylker, fylkesstyrene og administrasjonen på fylkeskontorene 

på Tanumstrand hotell 



   
 

8. desember hadde Trøgstad Bondelag HMS-dag på ungdomsskolen. Elever og 

lærerne var fornøyd med opplegget som tidligere år. Elevene jobbet godt med 

oppgavene. Beste par ble belønnet med pulverapparat og beste klasse ble 

premiert med pizza. Innslaget med film om ulykker og fortelling fra 

sannhetsvitne som hadde opplevd en dødsulykke, gjorde sterkt inntrykk på 

elevene. De som bidro fra Trøgstad Bondelag var Marit Lillegraven Haakaas, 

Anders Stensrud, Øyvind Strønes, Emil Kvernenes og Ole Kristian Tveten.   

4. desember hadde Trøgstad og Eidsberg Bondelag felles julebord på 

Bamsrudlåven på Mysen. Rundt 50 feststemte mennesker møtte opp til hyggelig 

lag.  

15. februar sendte Trøgstad Bondelag innspill til Norges Bondelags krav i 

forbindelse med Jordbruksforhandlingene 2016.  

Torsdag 17. mars ble årsmøtet i Østfold Bondelag avholdt på Rådhuset i 

Marker. Det stilte en representant fra Trøgstad Bondelag. Lise Thorsø Mohr fra 

Fredrikstad, gikk ut av fylkesstyret, mens Ole Kristian Bergerud gikk fra å være 

2. vara til fylkesstyret til å være fast styremedlem. Jon Stumberg, Idd 

fortsetter som 1. vara til styret, mens Lars Holene, Askim ble 2. vara og Ida 

Marie Ruud Stemmedalen, Eidsberg ble 3. vara til styret.   

 

 

Bildet: Det nye fylkesstyret i Østfold Bondelag 



   
 

Nestleder i Norges Bondelag, Kristin Ianssen holdt innledning på årsmøtet. 

Denne innledningen i tillegg til leders tale, var grunnlaget for generaldebatten.  

Det var mange gode innlegg fra lokallagslederne under årsmøtet. Østfold 

Bondelag sammenfattet innleggene og vil følge opp spesielt; 

 Anne Tofteberg: Velferdsordninger, og overgangen fra lønnsmottaker til 

selvstendig næringsdrivende 

 Kjell Einar Huseby: Investeringstilskudd til eksisterende korntørker og -

lager 

Det ble vedtatt en resolusjon på årsmøtet i Østfold Bondelag. Resolusjonen ble 

fremmet av Jon Stumberg og lyder som følger: 

Hvilke bønder trenger vi? Norge er et langstrakt land, med en variert og 

spennende natur, geografi og topografi. Vårt fylke har også stor variasjon. Fra 

ytterst til innerst, fra øverst til nederst. Vi har store gårder og små gårder, 

gårder ved kysten og gårder i skogen, flate gårder og kuperte gårder. Vi har 

husdyrbønder, grønnsaksbønder, økobønder, bønder med korn og bønder med 

potet. Gamle bønder og unge bønder, økobønder, heltidsbønder og deltidsbønder. 

For å nå målet om størst mulig selvforsyning av mat i Norge, og Stortingets mål 

om økning i matproduksjonen hvert år, må det være plass til alle disse bøndene. 

Noen bruk har forutsetninger for å være store, men langt fra alle. Vi må også ha 

med deltidsbonden, som produserer mye mat selv om produksjonen ikke er et 

fullt årsverk. Det er summen av alle disse bøndene som gir oss størst mulig 

matproduksjon. Østfold trenger bonden! Store bønder, små bønder. 

Heltidsbønder, deltidsbønder. Fremtidsbønder. - Alle må med!  

 

Ole Røed, Sarpsborg, ba om ordet og fremmet forslag om at også økobønder ble 

tatt med som eget ord i resolusjonen.  

Resolusjonen fremmet av Jon Stumberg med tilføyelse av økobønder etter 

forslag fra Ole Røed, ble vedtatt av årsmøtet.  

Sarpsborg Bondelag fikk utmerkelsen Årets lokallag 2015 og Anne Enger fikk 

Østfold Bondelags innsatspris 2015.  



   
Det var én innkommet sak til årsmøtet og dette var forslaget til endring av 

instruks for valgnemda.  

Valgnemndas sammensetning Valgnemnda består av 5 medlemmer som velges for 

3 år av gangen. Det velges 2 nye medlemmer i 2 år og 1 nytt medlem hvert 3 år. 

Tilsvarende antall går ut av nemnda hvert år. Det velges 3 vararepresentanter i 

nummerrekkefølge, alle for ett år av gangen. Det tilstrebes god geografisk 

representasjon fra lokale bondelag, med god spredning i alder og produksjon.  

Begge kjønn skal være representert i valgnemnda med minimum 40 %. Leder og 

nestleder velges blant valgnemndas medlemmer.  

Følgende ble vedtatt av årsmøtet:   

1) Ny instruks for valgnemnda i Østfold Bondelag vedtas slik den er framlagt for 

årsmøtet  

2) Instruksen trer i kraft med virkning fra og med årsmøtet 17. mars 2016  

Ordlyden av vedtatt instruks for valgnemd ble nesten identisk som det forslaget 

til fylkesstyret som ble fremmet for årsmøtet i 2015 og som da ble forkastet

   

4. mai ble lokallagslederne informert om statens tilbud på et telefonmøte. Det 

ble ikke avholdt fysisk møte fordi tilbudet fra Staten ved LMD ble levert en dag 

seinere enn avtalt og planene måtte derfor endres i siste liten.  

15. mai ble det inngått avtale mellom Staten ved LMD og Norges Bondelag. 

Norges Bondelag ble enig med staten om jordbruksavtale for 2017. Norges 

Bondelag er opptatt av å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Årets avtale bringer 

oss ikke helt i mål, men vi har fått regjeringa med på å jevne ut 

inntektsmulighetene mellom for eksempel små og store melkebruk. Det betyr i 

praksis at vi har klart å bremse opp den ensrettinga regjeringa så langt har 

stått for. Norges Bondelag har forhandla seg fram til ei total ramme på 350 

millioner kroner. For bøndene innebærer dette en mulighet til å øke inntektene 

med 10 700 kroner per årsverk i 2017. Det er 5 900 kroner mer enn hva staten 

tilbød. Budsjettoverføringene økes med 100 millioner kroner, som er 170 

millioner mer enn i statens tilbud. Bondelaget har fått gjennomslag for å styrke 

kornproduksjon, storfekjøtt og klimatiltak. 



   
 

12. juni ble det årlige arrangementet Åpen gård avholdt i og rundt Trøgstad 

Bygdemuseum. Marit Lillegraven Haakaas og Emil Kvernenes gjorde en strålende 

jobb som prosjektledere for dette arrangementet. Bondelaget har et godt 

samarbeid med Trøgstad Kulturhistoriske og arrangementet bidrar til å vise 

fram flere lag og foreninger i kommunen. På en slik familiedag er barnas møte 

med dyr det aller viktigste, men også muligheter for å øke kunnskapen om 

gammel / ny landbruksredskap og håndverk er viktig. En tur på hesteryggen eller 

kjøring med hest og vogn er noen av favoritt-aktivitetene på denne dagen. Det 

var omkring 1300 mennesker innom arrangementet. Arrangementet er viktig som 

omdømmebygger for Trøgstad Bondelag og bør om mulig prioriteres enda høyere. 

 

Bildet: Gråtassene var på plass på Åpen Gård i Trøgstad 

Det er lagånden som finnes i lokallaget som gjør denne dagen mulig. Det legges 

ned mange dugnadstimer for å få gjennomført dagen. Dessverre ble 

dugnadssamlingen i etterkant avlyst pga for få påmeldte.  

29. september møtte Ronny på samling for lokale tillitsvalgte på Bøndenes hus i 

Råde. Anne Enger kåserte om tingenes tilstand og mottok det synlige bevis på 

Innsatsprisen 2015 som hun egentlig ble tildelt på fylkesårsmøtet den 17. mars. 

Inger Johanne Sikkeland holdt foredrag om beredskap på gården, mens leder i 

Sarpsborg bondelag Ole Kristian Bergerud tok for seg brannberedskap spesielt. 



   
Fylkesstyremedlemmene gjennomførte møter med sine respektive 

kjøkkenbordsregioner. Nestleder Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag ledet 

møtet for sin region der Trøgstad BL deltok sammen med Eidsberg og Marker 

bondelag. Rømskog BL stilte ikke med noen representant på samlingen.   

3. oktober sendte Trøgstad Bondelag innspill til arealplanen for Trøgstad 

kommune, der vi påpekte viktigheten av jordvern og at dette bør bli tatt hensyn 

til videre arbeid i kommunen.  

Aktiviteten i jordbruket i Trøgstad dette året har vært god. De fleste gjorde 

seg ferdig med våronn tidlig i år. Det var også flere som fikk sådd høstkorn i 

fjor. Det har blitt forholdsvis gode kornavlinger – i hvert fall bedre forventet ut 

fra tørka i mai - juni.  

 

Trøgstad 12. oktober 2016 

Styret 


