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Vestfolddelegatene på Norges Bondelags årsmøte 2016. Bak fra venstre: Jan-Einar Apeness, Dag 
Fredrik Eftedal, Thorleif Müller, Harald Lie, Hans Martin Gran, Hans Edvard Torp (leder kornutval-
get), Hans Edvard Holtung. Foran: Inger-Martha Skjelland (NBU), Anne-Helene Sommerstad Bruse-
rud, Elisabeth Hokstad (leder valgnemnda) og Elin Røed (org sjef).

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

Forsidebilde: Vestfold Bondelag orienterte statsminister Erna Solberg under åpningen av Den Magiske Fabrikken.

Tlf.: 03520  •  www.felleskjopet.no

TOTALLEVERANDØREN 
DU KAN STOLE PÅ

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

Vi kaller det bondenytte!
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Hilsen fra lederen
Dette har vært mitt andre år som leder i Vestfold Bondelag. Jeg 
har fortsatt mye å lære, men ting faller heldigvis litt på plass etter 
hvert. Jeg er heldig som har et godt styre med meg, og et meget 
veldrevet fylkeskontor! Jeg vil også gjerne få rose Fylkeskom-
munen, Fylkesmannen, NHO, LO og de mange dyktige politi-
kerne i Vestfold. De lytter til Vestfold Bondelag, og de er stolte av 
matindustrien i fylket. De ser veldig godt sammenhengen mellom 
det vi produserer, og behovet for norske råvarer til matindustrien. 
Derfor er det stor forståelse for at importvernet ikke bare er til for 
bonden, men også for alle arbeidsplassene i matindustrien 

Etter mitt syn er det fremdeles slik at den viktigste kampen vi står 
i, er kampen for importvernet. I denne kampen står vi sammen, 
alle produksjoner over hele landet! De pågående artikkel 19 forhandlingene med EU, er derfor av fun-
damental betydning. Her har vi ingenting å forhandle bort! Mange produksjoner stanger «i taket» og 
tollvernet er rett og slett for svakt. Det er stor forskjell mellom de politiske partiene på hvordan de ser på 
dette. Her har vi alle en viktig jobb å gjøre med å hjelpe alle til å se at det er stor forskjell på landbruks-
næringa, og annet næringsliv. Legger vi ned en industri, kan folk finne annet arbeid, nye næringer kan 
oppstå. Slik er det ikke med matproduksjonen. Enten produserer man mat, eller så gjør men det ikke! 
Legges matproduksjonen ned i deler av Norge, så vil det synes på bosetting og på hvordan kulturlandska-
pet pleies. Vi må ikke lage sko i Norge. Beredskap for fottøy er ikke viktig. Mat er derimot mye viktigere 
i en beredskapsmessig sammenheng. 

Jordbruksmeldinga fra Landbruks- og matminister Dale, var julegaven vi kunne klart oss uten! Dale sig-
naliserte allerede på Bondetinget, at hans liberalistiske ståsted, ville komme klart til syne i meldinga. Ær-
lig er han, for sånn ble det! Han forsvarer dessuten meldinga med å si at han kunne gått enda mye lenger.
Hovedmålet i regjeringens forslag til jordbruksmelding er kostnadseffektiv matproduksjon. Det provose-
rer oss effektive bønder og kolliderer med Stortingets vedtatte mål for jordbruket; matsikkerhet, landbruk 
over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk. 
Regjeringen foreslår også fjerning og forenklinger av markedsordninger. Dette vil svekke bøndene og gi 
butikkjedene enda mer makt. Deres makt er allerede alt for stor! 
Summen av alle foreslåtte kutt og endringer, vil gi sentralisering over tid. 

Bønder i hele Norge har demonstrert og vist sin misnøye med meldinga. Næringa står samlet og det er 
igjen betryggende å se at det jobbes godt i alle ledd i Norges Bondelag! 

Vi vet derfor med stor sannsynlighet at mange av forslagene vil bli stoppet politisk. Det er bra. Mye bedre 
ville det vært om vi kunne brukt kreftene på å styrke norsk landbruk og øke norsk matproduksjon. Aller 
mest fornuftig ville det vært å øke produksjonen av grønnsaker, poteter, frukt og bær. Bra for både klima 
og ernæring. Det er dette en jordbruksmelding i 2017 burde fokusert på! 

Enda et år har medlemstallet steget i både Vestfold Bondelag, og i Norges Bondelag. Det sier mye om 
interessen for landbruket i landet vårt. Lykke til med et spennende år! 
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 1. All kultur er dyrken - først og fremst av jord;
  Der er moderstyrken, Først bak plogen gror
  Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem,
  Første bonden var Hele landets far.

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

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

Bondesangen
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Æresmedlemmer i Vestfold Bondelag 

   
   Hroar Kværne
    Oppnevnt på Vestfold Bondelags årsmøte i Sandefjord 1997

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

Styret:

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

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

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

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

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

1. vara:      Hans Martin Gran, Kjeldåsgata 19,
 3070 Sande i Vestfold
 91 54 60 34 mobil
 hangran@online.no

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

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

2.vara Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Dalenveien 732, 
 3160 Stokke
 45 48 70 51 mobil
 anne.sommerstad@gmail.com

3.vara Dag Fredrik Eftedal, Hedrumveien 644, 3270 Larvik
 47 46 68 46 mobil
 paajordet@gmail.com
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UTSENDINGER

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

Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte 2016/2017
 Hans Edward Holtung, Fon
 Hans Martin Gran, Sande
 Anne-Helene Sommerstad Bruserud, Andebu

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

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

Årsmøtet i Vestfold Bondelag fikk i år besøk av Lars Petter Bartnes, leder i NB.
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OPPNEVNINGER TIL REFERANSEGRUPPER / STYRER / RÅD:

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

Referansegruppe for korn etc.:
Leder:  Hans Edvard Holtung, Fon
   Leiv Thore Haugen, Våle
   Vegard Bøe Larsen, Tjølling
   Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
   Fred-Olaf Korsgården, Holmestrand
   Knut Søyland, Våle/Vestfold Frøavlslag 
   Wenche Myhre Dahle, Felleskjøpet
   Per Martin Lea, Norgesfôr Vestfold
   Ingvild Evju, NLR Viken (konsultativ)
   Jon Randby, FLMA (konsultativ)
   Sekretær Kåre Larsen

Referansegruppe for husdyr:
Leder:   Kari Lise Joarsdotter Breivik, Melsomvik/styremedl VB
   Magnus Johnsen, Fon/ Vestfold Kjøttavlslag
   Lars Bjarne Linneflaatten, Skoppum/ Vestfold Sauavlslag
   Hans Harald Kirkevold, Ramnes/ Norsvin
   Anne Helene S. Bruserud, Stokke/ Vestfold Landbrukstjenester 
   Charlotte Langklep, Undrumsdal/ Kjøttringen (økologisk)
   Andreas Botne, Sandar/ Tine
   Harald Wedel Jarlsberg, Ramnes/ Eggringen
   Nils Henry Haugen, Stokke/ Nortura
   Axel Herman Holt, Ramnes/Pelsdyralslaget Sør 
   Mona Olsrød, FMLA (konsultativ)
   Sekretær Kåre Larsen
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Grunneierutvalget:
Leder:  Harald Lie, Våle
 Marit Kaupang Aspaas, Tjølling
 Marit Sibbern, Re 
 Sekretær Amund Kind

Verveutvalget:
 Harald Lie, Våle
 Thorleif Müller, Nøtterøy
 Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke
 Elin Røed
 Amund Kind

Styret i Vestfold Bygdekvinnelag:
 Karine Huseby, Tjølling 

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag:
 Hans Martin Gran, Sande   

Arbeidsutvalget:
 Leder og nestleder, org.sjef er sekretær

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

Norges Bondelags representantskap:
 Thorleif Müller, Nøtterøy

Aksjonsutvalg:
 Styret

Valgnemnd:
Leder: Hans Olav Moskvil, Borre 
Nestleder:  Anne Norby Skarstad, Hof  
Medl:  Knut Hansejordet, Lardal, Hans Harald Kirkevold, Re, 
 Hans Skjelland, Andebu   

Diverse:
 Leder, nestleder og ansatte har vært engasjert i flere utvalg og prosjekter
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Ansatte på kontoret pr. 31.12.2016

   
   Organisasjonssjef   
   Elin Røed
   elin.roed@bondelaget.no 

   Rådgiver
   Amund Kind 
   amund.kind@bondelaget.no 

   

   Førstekonsulent (60%), daglig leder SNS (30%) og 
   Grønn Partner (10%) 
   Elisabeth Larsen
   elisabeth.larsen@bondelaget.no 

   
   Prosjekt, org.arbeid og regnskap   
   Kåre Larsen
   kare.larsen@bondelaget.no

Adressen er: Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke
Telefon 33 36 32 00, e-post: vestfold@bondelaget.no

II. Fylkeskontoret
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Kontoret er lokalisert til Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet på Gjennestad 
Gartnerskole.  De som har ansatte på Grønt Fagsenter er: 
 Vestfold Bondelag
 Norsk Landbruksrådgiving Viken
 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 
 Grønn Partner AS
 Vestfold Landbrukstjenester SA
 MidtVestfold Regnskap BA
 Vestfold Nei til EU
 4H Vestfold
 Vestfold Bondelag
 Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) Vestfold

Kontoret er fylkeskontor for Norges Bondelag / Bondelagets 
Servicekontor AS. Kontoret har serviceoppgaver for:
 Vestfold Bondelag
 Studieforbundet Næring og Samfunn
 Jordvern Vestfold
 Vestfold Landbruksselskap
 Grønn Partner AS
 Prosjekter

Kontoret har videre samarbeidsavtale om sekretariatsbistand / 
bruk av lokaliteter for:
 Vestfold Bygdekvinnelag
 Vestfold Bygdeungdomslag
 Vestfold Nei til EU

Omfang av aktiviteter
Møterommene på kontoret har vært i bruk i overkant av 200 ganger til møter og kurs av 
organisasjonene/forsøksringene tilknyttet Grønt Fagsenter på Gjennestadtunet.  

Ansatte har deltatt på mange seminarer/kurs/møter på og utenfor kontoret i løpet av året. 
Kontoret har dessuten sekretariatsoppgaver for andre organisasjoner som har medført en 
del møter. Oppgavene ses i sammenheng med Bondelagets arbeid og mål. 

Norges Bondelag har opprettet fagteam og vært engasjert i prosjekter hvor kontorets an-
satte har deltatt, f.eks fagteam Matjord.

Kontoret er engasjert i prosjekter og prosesser som er tilknyttet vestfoldlandbruket. Videre 
er det lagt ned mye arbeid i utvikling og vedlikehold av Vestfolds populære landbrukspor-
tal www.grontfagsenter.no og egen organisasjonshjemmeside knyttet til bondelagets hjem-
meside www.bondelaget.no/vestfold. Fylkeslaget har også egen Facebookside.
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Bondelagets samarbeidsadvokater
 Advokatfellesskapet Torget 1 AS v/adv. Ståle Landmark
 Besøksadresse: Torget 1, 2.etg, Larvik
 Postadresse: Postboks 35, 3251 Larvik
 Telefon: 33 13 56 90
 staale.landmark@adv.as

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

Takstmenn knyttet til Bondelagets takstmannsgruppe
 ROS Økonomi AS v/Marit Sibbern
 Gamleveien 1a, 3174 Revetal 
 Epost: masi@sagarr.no
 Tlf  91 73 24 55 
 
 Bedre Råd AS v/Ole Gunnar Green, Per Ståle Tjentland og Per Einar Hoff
 Sentrumsveien 62, 3647 Hvittingfoss 
 Epost: post@bedrerad.no
 Tlf  32 76 68 80 
 
 Takstringen AS v/ Erling Riis
 Drakeåsveien 35, 3229 Sandefjord
 Epost: erling.riis@takstringen.no
 Tlf  90 98 92 18 

Det er fast tradisjon at nye lokallagsledere får Bondelagsnek-pin. Fylkesleder Müller 
overrekker her pin til Anne Andvik (historiens første kvinnelige leder i Ramnes), Ole Arve-
sen (Tjølling), Erik Grytnes (Andebu) og Svein Ivar Ånestad (Våle).
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Rabattavtale med TESS Sør AS
Avtalen ble inngått med bakgrunn i vedtak i arbeidsutvalg og styre.  
Medlemmer i Vestfold Bondelag får gode rabatter når de handler hos TESS, samtidig som 
Vestfold Bondelag får en bonus på salget.

Betalingsbetingelser:
Kontant ved vareavhenting i butikk, eller pr. 30 dager netto ved fakturering. Den enkelte 
gårdbruker faktureres direkte etter kundeopprettelse. Det skal ikke belastes fakturagebyr 
til medlemmer av Vestfold Bondelag når fakturaens pålydende er over kr. 300,- eks. moms. 
(samlefaktura kan avtales lokalt)
 
Annet vedrørende avtalen:
• Retur må alltid avtales med saksbehandler i Tess-butikk.
• Avtalen dekkes av TESS-gruppens system for kvalitetssikring.
• Ved første gangs handel er det viktig å ha med seg sitt organisasjons / foretaksnummer 
 slik at en blir registrert for kredittkjøp.  

Avtalen gjelder ved følgende avdelinger:

TESS avd. Tønsberg       TESS avd. Horten TESS avd. Holmestrand
Valløvn 2               Bromsveien 11 Bjergestr.7 
3118 Tønsberg 3183 Horten 3080 Holmestrand          
tonsberg@tess.no horten@tess.no holmestrand@tess.no 
33 74 12 70 33 50 10 00 33 06 65 50  

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

Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. 
Partene vil møtes en gang pr år for gjennomgang av avtalen.  TESS forbeholder seg retten 
til eventuelt å forandre rabattsatsene. Ved evt. forandringer skal melding om dette gis til 
Vestfold Bondelag.
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Årsmøtet ble avholdt 16. mars 2016 på Gjennestad Gartnerskole i Stokke. Leder Thorleif 
Müller ønsket årsmøtedelegater, gjester og æresmedlemmene Hroar Kværne og Vidar P. 
Andresen velkommen. Møteleder var Andreas Botne.

Vinner av EMIL-prisen 2016 ble Kristin Stenersen og Bjørge Madsen som driver Skjær-
gaarden gartneri i Åsgårdstrand!

Fylkesleder Thorleif Müller benyttet anledningen i sin første leders tale til årsmøtet i 
Vestfold Bondelag til å rose organisasjonen. Han innrømmet at læringskurven har vært 
bratt, men at et godt styre, flinke lokallag og et meget veldrevet fylkeskontor gjør det til en 
spennende oppgave å være fylkesleder. Han slo fast at Medlemsdemokratiet fungerer og 
at Vestfold har engasjerte lokallag! Et hovedbudskapet til egne medlemmer var en oppfor-
dring til samhold, også på markedssida. Müller fortalte om hvordan bønder som produserer 
grønnsaker, frukt og bær har samarbeidet for å oppnå makt i verdikjeden for mat. For andre 
varer har vi fungerende samvirker med ansvar for markedsregulering, noe Müller mente vi 
må ta vare på, ikke minst i kampen mot kjedemakta. Han takket KrF og V for at det rikspo-
litiske bildet var blitt mindre uforutsigbart enn fryktet og understreket at fylkespolitikerne 
i Vestfold er svært positive til landbruk og et godt importvern. Bedre økonomi i kornpro-

III. Årsmøtet 2016

Årets Emilprisvinner, Kristin Stenersen og Bjørge Madsen som driver Skjærgaarden Gart-
neri i Åsgårdstrand.
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duksjonen, innføring av fondsordning og bedre tilskudd til drenering ble løftet fram som 
de viktigste sakene i årets jordbruksoppgjør. Talen inneholdt for øvrig et tilbakeblikk på 
det Vestfold Bondelag hadde engasjert seg i og gjort i 2016 og øvrige planer for 2016/17. 

Oscar Puschmann, fotograf og landskapsgeograf i NIBIO, holdt et spennende foredrag 
om «Landskapsendringer og jordvern». Årsmøtet fikk virkelig erfare at «et bilde kan si 
mer enn tusen ord!» Bildene hans visualiserte på en svært tydelig måte hvordan landskapet 
i Norge gror igjen og hvordan vi bygger ned matjorda som generasjonene før oss har jobbet 
iherdig for å dyrke opp. Matjorda er vårt arvesølv – vi må ikke bruke det som engangsbe-
stikk var hans klare oppfordring.

Årsmøtet i Vestfold Bondelag hadde gleden av å få besøk av leder i Norges Bondelag, 
Lars Petter Bartnes. Han delte sine tanker om hva slags matpolitikk Vestfold trenger og 
innledet om årets jordbruksforhandlinger. Han var innom flere viktige saker som Bonde-
laget må jobbe med i tida framover, samt landbrukets viktige rolle i det grønne skiftet og 
klimautfordringene. Bartnes skrøt av at Vestfold Bondelag er «langt framme i skoen» og at 
vi klarer å øke medlemstallet selv om vi allerede har landets beste organisasjonsgrad. Nor-
ges Bondelag skulle vedta nytt næringspolitisk program på sitt årsmøte i juni og Bartnes 
gikk gjennom forslaget som var ute på høring. 

Leders tale og innleggene fra Puschmann og Bartnes ble fulgt av en engasjert generalde-
batt med innspill fra årsmøtet.

Årets lokallag ble Botne og Hillestad Bondelag.

Årets lokallag ble Botne og Hillestad Bondelag, her representert ved leder Jan Egil Søl-
vernes og nestleder Camilla Røed.
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Årsmeldingen 2016 ble ansett gjennomgått i Leders tale.

Org.sjef Elin Røed gikk i gjennom regnskap 2015 som viste et lite underskudd som skyld-
tes at flybilletter til høstens ledermøtet ble betalt i fjor.

Røed la også fram et budsjett for 2016 som budsjetterte med et underskudd på grunn av at 
årets ledermøte skulle til Irland. Både regnskap og budsjett ble vedtatt slik det var foreslått.

Arbeidsplan for 2016/2017 ble også godkjent.

Valgkomitéens leder, Tom Christensen, redegjorde for valgkomitéens arbeid og enstem-
mige innstilling. 

Valg ble gjennomført i henhold til innstillingen. Både leder, nestleder og alle de faste 
styremedlemmene hadde sagt ja til gjenvalg. Ny 2. vara ble Anne-Helene Sommerstad fra 
Andebu og 3. vara ble Dag Fredrik Eftedal fra Hedrum. 

Det var mange gjester som kom med hilsninger underveis.

Årsmøtet ble lukket for gjester før sak om Aksjonsplaner og etter det avsluttet med blom-
steroverrekkelser til møteleder, kontoret og æresmedlemmer. 

– Skogeierens
 førstevalg!

www. viken.skog.no
Tlf.  32  10 30 00



18

Det har vært avholdt 10 styremøter i arbeidsåret. Blant sakene som er behandlet nevnes:

Uttalelse foran jordbruksforhandlingene 2016 fra Vestfold bondelag
Styret drøftet saken i møtet 1. mars med bakgrunn i uttalelser fra lokale bondelag, referan-
segruppene grønt, husdyr og korn, samt innspill fra enkelte samarbeidspartnere

Styret i Vestfold Bondelag ønsket å påpeke at det etter flere år med satsing på de største 
enhetene, forventer vi i år et det blir fokus på struktur og distrikt. Blant våre medlemmer 
i Vestfold er det større forståelse for tilskudd innrettet etter struktur enn distrikt. I typiske 
kornfylker er det også områder med mange små og tungdrevne skifter som står i fare for 
å gå ut av produksjon. 

De viktigste prioriteringene for Vestfold Bondelag i jordbruksoppgjøret 
2016 var: 
• Bedre økonomi i kornproduksjon 
• Innføring av fondsordning 
• Bedre tilskuddet til drenering 

Andre uttalelser og saker som har vært til behandling:
• Investeringsmidler i landbruket (IBU-midlene) – satsingsområder og prioriteringer
• Brev til alle fylkespartier med innspill til programarbeidet
• Innspill til valgnemnda i Norges Bondelag
• Møte med Mattilsynet om MRSA
• Innspill til revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 2 og fullmakt til kontoret 

om uttalelser i rovviltsaker i samarbeid med Buskerud Bondelag
• Brev til NB om holdninger knyttet til forsøket med 2+2 lærlingløp Gartner og Agro-

nom.
• Oppnevning av aksjonsgruppe ifm jordbruksoppgjøret
• Deltakelse på Åpen Gård på Melsom
• Kontakt mot politikere, allianser og media – herunder oppfølging av nominasjonspro-

sesser og arbeid med partiprogram.
• Intern høring av forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrpro-

duksjon
• Høringssvar fra VB til nytt næringspolitisk program i Norges Bondelag
• Stenging av usikrede jernbaneoverganger i Stokke
• Behovet for å opprette eget grovfôrutvalg i Norges Bondelag
• Kjøring med traktor på E18 – sak fra Hedrum Bondelag
• Arbeidsplan 2016-17
• Oppnevninger til styrer og referansegrupper/utvalg

IV. Fra saksbehandlingen
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• Forberedelser til innspill på årsmøtet i Norges Bondelag
• Oppdatering av beredskapsplan for Vestfold Bondelag
• Oppnevning av fast representasjon i Fylkesberedskapsrådet
• Planlegging av konferansen Klimasmart landbruk
• Oppfølging av spredning av hønsehirse
• Innspill til Norges Bondelag/Mattilsynet angående praktisering av beitekrav for kalv.
• Intern høring om veterinære vaktdistrikter 
• Høringsuttalelse til kommunedelplan for InterCity Nykirke – Barkåker.
• Temadiskusjon om ny jordbruksmelding og Valg 2017
• Høringssvar til Norges Bondelag – endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven 

og forpaktningsloven
• Forholdet mellom NAV og landbrukskontoret når det gjelder sykepenger.
• Høringsuttalelse til nytt næringsområde på Åskollen
• Praktisering og kontroll av utmarksbeitetilskuddet i Vestfold
• Vestfold Bondelags deltakelse på åpningen av Den Magiske Fabrikken 13. sept
• Aktivitetsplan for ny jordbruksmelding og Valg 2017
• Markedsføring rundt Agrols uføreforsikring
• Støtte til utvidelse av prøveprosjektet 2+2 lærlingprosjekt Agronom og Gartner
• Gjennomføring og evaluering av ledermøtet i Irland
• Gjennomføring og fordeling av oppgaver ved lokallagenes årsmøter
• Fortsatt partnerskapsavtale med klima- og energiforum
• Temadiskusjon om markedsordninger med vekt på korn
• Status Grønn Forskning Oslofjorden
• Oppfølging av lokallagenes årsmøter
• Innspill til Vestfold Fylkeskommune om jordbruksforhandlingene 2017
• Oppfølging av ny jordbruksmelding
• Vestfold Bondelags arbeid med beredskap – erfaringer fra strømbortfall i november.
• Vestfold Bondelags holdning til et småskiftetillegg
• Støtte til «Grønn konkurransekraft» - et utredningsprosjekt for å skaffe mer kunnskap 

om konkurransesituasjonen til norsk grøntproduksjon
• Orienteringer fra referansegruppene
• Søknader om støtte til ulike prosjekt
• Bruk av aktive lokallagsmidler
• Vervearbeid
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I juni 2012 ble det vedtatt nytt Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP) 
2012-2015. Vestfold Bondelag har hatt tett dialog med Fylkesmannen i Vestfold og Vest-
fold fylkeskommune i hele prosessen fram mot ny vedtatt RNP. Denne gjelder inntil ny 
jordbruksmelding er på plass (2017).
Overordnet mål for landbruket i Vestfold er formulert slik i RNP:
• Matproduksjonen i Vestfold skal økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende 

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

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

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

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

Vestfold har hatt følgende prosjekter gående i 2017:

Fagskolestudiet Driftsledelse Gartner og Grønt
På bakgrunn av et forprosjekt høsten 2012/vinteren 2013 ble det etablert et prosjekt som 
skulle utvikle et nytt fagskoletilbud innen gartner/grønt. Vestfold Bondelag v/ rådgiver 
Amund Kind har deltatt i prosjektgruppen. Driftsledelse Gartner og Grønt ble godkjent 
våren 2014 og er et samarbeid mellom Gjennestad Gartnerskole og Statens Fagskole for 
gartnere og blomsterdekoratører på Vea. Det første kullet startet opp i august 2014 og har 
tatt det som deltidsstudium over 2 år. I 2016 har det vært en samling i vår for å mobilisere 
til søkning og en samling i høst for å diskutere veien videre, da det ble for få søkere til å 
starte opp høsten 2016. Det gjøres noen grep og forberedes nytt opptak høsten 2017.

Grønn Forskning Oslofjorden
Et treårig prosjekt hvor Harald Hetland er engasjert som prosjektleder/»kompetanseme
gler». Arbeidsgiver er NLR Viken og Hetland leier kontor av Vestfold Bondelag. Målet 
er økt brukermedvirket forskning og innovasjon for å viderutvikle og styrke konkurran-
sekraften i hele verdikjeden for landbruks- og matnæringen. Prosjektet er et samarbeid 
mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden, NLR Viken, VRI Vestfold og 
Samarbeidsråd Øst. Org.sjef Elin Røed deltok i ansettelsesutvalget. Flere spennende pro-
sjekter på gang og det ble gjennomført et idéverksted for grøntnæringa våren 2016.

VI. Næringsutvikling - prosjektarbeid
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Prøveprosjekt 2+2 Agronom og Gartner som lærling
Vestfold er et av 5 prøvefylker hvor naturbruksfagene Gartnerfag og Agronom nå gjen-
nomføres som fagbrevstudium - 2 år på skole og 2 år som lærling. Hva skal til for å skape 
en variert, fleksibel og attraktiv lærlingordning for 2+2 Garter og Agronom? Vi initierte 
et forprosjekt i februar 2014 hvor rådgiver Amund Kind var prosjektleder og som skulle 
forsøke å svare på dette spørsmålet.
Vestfold Landbrukstjenester (VLT) ble utfordret til å lage en skisse for en lærlingring som 
går ut på at VLT er opplæringskontor, at de ansetter lærlingene og har kontrakter med bøn-
der/gartnere/lærebedrifter slik at lærlingene vil kunne ha læretiden sin hos opptil 3-4 ulike 
bønder/gartnere/lærebedrifter.

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

Forprosjektet ble avsluttet i mai 2014 og konkluderte med at VLT jobber videre med å 
utvikle modellen med lærlingring, at de søker om å bli godkjent som opplæringskontor, 
følger opp en del praktiske ting som må på plass før lærlingene skal ut i bedrift og arbeider 
videre med informasjon ut mot både potensielle elever og lærebedrifter slik at antallet 
lærlinger og lærebedrifter blir god. Det vil også være viktig å gjøre en jobb med å skaffe 
motiverte lærlinger. 

Melsomvikveien 180
3159 Melsomvik

mvs.vfk.no
33 36 39 00

www.facebook.com/Melsom.vgs - Det grønne skoletilbudet i Vestfold

Vi vil være en pådriver i det grønne skiftet!
Nettverk - samarbeidspartner? 

Det grønne skiftet krever en kompetanse som 
samfunnnet vil ha behov for i tiden framover. Vi 

skal forberede elevene til den nye hverdagen.  
Vi søker samarbeidspartnere og ønsker å bygge 

nettverk slik at skolen kan være oppdatert på 
kompetansen som vil bli etterspurt 

i fremtiden.

Grønn kompetanse
Melsom vgs kommer med et nytt 
utdanningstilbud som skal gi 
elevene et solid faglig 
utgangspunkt for videre 
karrierer innen frem-
tidens grønne yrker. 

I løpet av fire 
år på Melsom vil 
elevene få spesiell 
studiekompetanse med 
vekt på innovasjon innen 
grønn sektor og ikke minst 
fremtidens agronom-
kompetanse.

Skolen ligger i Melsomvik ca. 10 km fra 
Tønsberg. Gode buss- og togforbindelser. 

15 min fra Sandefjord lufthavn Torp. 
Studentbolig med 100 plasser.

Studieprogrammer: 
Naturbruk med fordypning  i landbruk, hestefag, hund og dyrepleie. 

Medier og kommunikasjon. 
Studiespesialisering med toppidrett hest; sprang og dressur.

Arbeidslivstrening.

Foto: Dag G. Nordsveen
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Forprosjektet ledet derfor til et hovedprosjekt Etablering av nytt opplæringskontor for yr-
kesfagene Gartner og Agronom hvor VLT v/ Runar Wold er prosjektleder. Vestfold Bon-
delag v/ rådgiver Amund Kind sitter i prosjektgruppa. VLT ble i 2015 godkjent som opp-
læringskontor og erfaringene så langt tyder på at de to første kullene med lærlinger som 
startet opp høsten 2015 og 2016 er godt i varetatt med den organiseringen vi har lagt opp 
til i Vestfold. Det samme gjelder tilbakemeldingene fra de bøndene og gartnerne som til nå 
er godkjente som lærebedrifter.

Prøveprosjektet skal endelig evalueres i 2019/20 etter at 4 årskull har fått forsøkt seg som 
lærlinger. Vi søkte høsten 2016 om utvidelse av prøveprosjektet for å kunne tilby et lærlin-
geløp gjennom hele prosjektperioden, men fikk avslag på dette. Det betyr at elevene som 
starter på VG1 Naturbruk høsten 2017 tas opp til ordinært 3 årig teoretisk agronom- og 
gartnerutdanning.

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

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

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

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

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

endringer

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

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

Stiftelsesmøtet for Biogjødselforum Vestfold ble avholdt 22. oktober 2015 og første års-
møte 29. februar 2016. Hans Edvard Holtung ble valgt til leder og Jon Herman Wold-
Hansen, Dag Erik Kristensen, Hans Jørgen Skinnes og Sigbjørn Grøtterød ble valgt til 
styremedlemmer.   

Utredning om Grønn konkurransekraft og Kornprosjektet
ble så vidt vedtatt igangsatt mot slutten av 2016 og vi kommer tilbake til dette i årsmelding 
for 2017.
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  Gode medlemsfordeler 

Alle som er medlem av Norges Bondelag kan bli kunde i 
Landkreditt bank og dra nytte av avtalen mellom oss og 
Norges Bondelag. Vi har et stort rådgivningsmiljø som 
kan gi deg råd tilpasset dine behov innenfor dagligbank, 
landbruk, lån, sparing og pensjon.
 

Les mer på Landkredittbank.no/nb
eller snakk med oss på 815 52 245. 

Bankkort uten årsgebyr
Unikt rådgivningsmiljø 
Gunstig rente

Medlem
Norges Bondelag 
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Vestfold Bondelag har arrangert og deltatt på mange møter, samlinger og kurs 
i 2016. Her omtales noen:

Matpolitisk fylkesmøte på Melsom vgs 26.01.16.
Lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, ga de nærmere 50 tillitsvalgte som hadde 
tatt turen til Melsom vgs sin ærlige versjon av kamper som har vært kjempet det siste året og 
inspirasjon til å jobbe videre!

Inspirasjonskurs på Åsgardstrand Hotell 03.-04.02.16
35 engasjerte deltagere sørget for god læring og topp stemning på kurset. Det er nyttig å bli 
kjent med hverandre på tvers av lokallaga, og det gir inspirasjon å høre hvordan andre driver. 
Ordføreren i Horten, Are Karlsen, holdt åpningsinnlegget. Fredagen var det kurs i «smal-
ltalk»  eller «småsnakk», noe som kan være nyttig når men er representant for Bondelaget i 
ulike sammenhenger. Kommunikasjonasjefen i Norges Bondelag, Lise Beck Jacobsen, snak-
ket om media på lørdag.

Mange lokallagsaktiviteter
Hva hadde organisasjonsarbeidet vært uten lokallagene? Mange lokallag arrangerte og del-
tok på sosiale tilstelninger, fagkvelder, møter med ordfører og innspillsmøter ifm jordbruks-
oppgjøret. Her kommer noen eksempler: Markvandring i Botne og Hillestad, Hof Bondelag 
inviterte ordføreren til frokost slik at hun kunne «finne sin indre bonde» under vårens aksjon, 
Tjølling Bondelag inviterte til medlemsmøte om grunneierrettigheter, Hedrum Bondelag ar-
rangerte også i år sitt tradisjonelle sommertreff ved Gjoneelva, i Kjose har de tradisjonsrik 
bygdekveld på Eikvang sammen med bygdekvinnelaget, Andebu Bondelag inviterte Grav-
dal barnehage på gårdsbesøk og inviterte med seg medlemmene på tur til Telemark senere 
på høsten, mens Lardal Bondelag hvert år organiserer innsamling av landbruksplast og gjen-
nomfører landbruksspillet på ungdomsskolen. Lista kunne vært mye lenger!

VI. Organisasjonsarbeidet

Fra v. lokallagsleder Torstein Lie, Thorleif Müller som er leder i Vestfold Bondelag og 
nappegarnfisker Nils Olav Gjone under Sommerstevne ved Gjoneelva.
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Husdyrmøte på Gjennestad vgs 15.02.16
Husdyrmøtet 2016 ble holdt på Gjennestad 15. februar. Møtet er et samarbeid mellom hus-
dyrfaglaga og Vestfold Bondelag. Temaene som ble tatt opp var Hvor skal kua beite,egget 
legges og flesket fôres i Norge i 2030? Viktigheten av distriktsjordbruk/tilskudd til distrik-
tene. Er det riktig og kjøre masse kraftfôr til Nord-Norge eller beite jorder som det kunne 
vært dyrket hvete på?. Innledere var Brita Skallerud, 2.nestleder i Norges Bondelag og Hans 
Thorn Wittusen fra Nortura. Det var godt frammøte.

Gåsemøte – om grunneierorganisering og gåsejakt 17.02.16
I deler av Vestfold er det store utfordringer med at gåsa spiser og bokstavelig talt skiter i 
matfatet! Enkeltgrunneiere kan på få timer få ødelagt avlinger og store verdier hvis gåsa går 
inn for landing. I februar inviterte derfor Vestfold Bondelag grunneiere, vilt- og landbruks-
forvaltningen og jegere til Grønt Fagsenter for å bli enige om hvordan en kan organisere 
gåsejakta slik at gåsebestanden kan reduseres på en effektiv måte. Ingunn Tombre fra NINA 
og Ove Martin Gundersen, prosjektleder i NBs gåseprosjekt deltok.

Felles grøntseminar for Bondelagene rundt Oslofjorden i Drøbak 02.03.16
I fjor inviterte vi grøntprodusentene rundt Oslofjorden til møte om utenlandsk arbeidskraft. 
I år ble vi invitert til Folkvang i Frogn. Temaer som ble berørt var Norske grønnsakers 
fortrinn, Risiko i grøntsektoren, Skatt og klimafond, avlingsskadeerstatning, GPS og nye 
markedstrender med dagligvarehandel over nett. 

Korndagen 09.03.16.
I underkant av 70 stykker deltok på den årlige Korndagen som avholdes i Gullkrona i Sta-
tens Park. De fikk høre om proteingjødsling til hvete, utfordingene med forhåndsprøver og 
analyseresultat, tørke- og lagringsmuligheter for korn, FNs år for belgplanter og hvordan 
Helgestad klarte å ta seieren hjem til Vestfold i Avlingskampen 2015.

Årsmøte i Vestfold Bondelag 16.03.16
Egen omtale i årsmeldinga.

Vestfold Bondelags aksjonsgruppe 30.03.16
«Aksjonsgeneral» Harald Lie samlet oppnevnte aksjonsgruppe med lokallagsrepresentan-
tene Torstein Lie (Hedrum), Hans Edvard Moe Østbye (Sandar), Petter Åsberg Kjennerud 
(Hof), Hans Kristian Teien (Sande og Strøm) og org. sjef Elin Røed til første møte. Målet 
var å inngå en jordbruksavtale med ny regjering, men aksjonsplanene måtte være klare og 
lokallagene motiverte dersom det skulle vise seg å bli nødvendig å aksjonere.

Unge Bønder kurs i samarbeid med VBU 02.04.16
Lørdag 2. april var det samling for unge bønder og landbruksinteresserte ungdommer med 
både gårdsbesøk hos Fredrik Bakke i Brunlanes og besøk hos McDonalds på Fokserød. 
Fokuset var på verdiskaping i grøntnæringa og vi fikk høre om potetens vei fra jorda hos 
potetbonde Geir Olav Næss, via Findus v/ Torbjørn Landsrød til pommes frites- begeret hos 
McDonalds v/ Hilde Øverby! 
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Aksjonsdag 24.04.16.
Vestfold Bondelag benyttet anledning under årets aksjonsdag og ba seg selv til Vestfold 
Fylkeskommune for å snakke om forestående jordbruksforhandling og viktigheten av im-
portvernet. Både fylkesordfører Rune Hogsnes og fylkesvaraordfører Kåre Pettersen ga ty-
delig uttrykk for at de ønsker å jobbe videre for Vestfolds landbruk og matindustri.

Årets jordbruksoppgjør

Overlevering av jordbrukets krav 25.04.16
-Vi forventer at regjering satser på landets størst landbaserte verdikjede. Ikke på grunn av 
bonden, men fordi landet trenger økt verdiskaping og flere arbeidsplasser! Dette sa leder i 
Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. I en tid der norsk økonomi preges av økt usikkerhet må 
fastlandsnæringene styrkes. Vår verdikjede med 90 000 arbeidsplasser i jordbruk og matin-
dustri er i liten grad konjunkturavhengig og virker stabiliserende på norsk økonomi. Derfor 
krever vi at regjeringen satser offensivt på landbruket og gir oss mulighet for inntektsvekst, 
var Müllers kommentar til kravet som hadde en ramme på 860 millioner.

Statens tilbud ble lagt fram 04.05.16
- Regjeringa er ikke villig til å satse på landbruk over hele landet, sier Thorleif Müller, 
leder i Vestfold Bondelag. – Tilbudet kutter i budsjettmidler til jordbruket, og dette styrker 
ikke gjennomsnittsbruket. Nå skal vårt forhandlingsutvalg gå gjennom tilbudet fra staten og 
vurdere om det er grunnlag for forhandlinger, kommenterte fylkesleder Thorleif Müller da 

Vestfold Bondelag tok med seg matpakker til fylkesordfører Rune Hogsnes (H) og fylkes-
varaordfører Kåre Pettersen (V) under årets aksjonsdag.
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Statens tilbud ble lagt fram. Rammen på statens tilbud var bare 90 millioner, og dette ble 
brukt på prisøkninger og tilskudd som er «strukturnøytrale» og som fører til at det er de store 
brukene som får størst inntektsvekst pr årsverk.
 
Nærmere 40 bondelagstillitsvalgte møttes på Gjennestad på kvelden for å gjennomgå statens 
tilbud. Det var som vanlig en engasjert gjeng med tillitsvalgte som kom med sine umiddel-
bare reaksjoner og råd til forhandlingsutvalget. Aksjonsplanene ble også gjennomgått i detalj 
av «aksjonsgeneral» Harald Lie og org sjef Elin Røed

Jordbruksavtalen ble inngått 15.05.16
Norges Bondelag valgte til slutt å inngå jordbruksavtale med staten. -Budsjettmidlene vi har 
forhandla fram bruker vi på tiltak som særlig kommer de små og mellomstore gårdsbrukene 
til gode. Dette var ikke regjeringens utgangspunkt, kommenterte leder i Vestfold Bondelag, 
Thorleif Müller. –Spesielt er jeg glad for at vi har fått gjennomslag for å styrke kornproduk-
sjonen og klimatiltak, samt at hele arealtilskuddet til gras i Vestfold (sone 1) allikevel ikke 
fjernes. Norges Bondelag forhandla seg fram til en total ramme på 350 millioner kroner.

Informasjonsmøte med Brita Skallerud 26.05.16
Brita Skallerud besøkte Vestfold for å orientere ærlig om både prosessen rundt og den inn-
gåtte jordbruksavtalen. Forhandlingsutvalget fikk skryt for innsatsen og oppnådd gevinst, 
men alle var enige om at det i år også kun var en akseptabel avtale som ble undertegnet. 
Spennende var det også å høre om prosessen rundt det Skallerud betegnet som «det mest 
spesielle jordbruksoppgjøret hun har deltatt i».

Årsmøte i Norges Bondelag på Lillehammer 08.-09.06.16
Årsmøtet 2016 var lagt til Lillehammer. Utsendingene fra Vestfold var aktive både med 
innlegg og replikker. Viktige saker som muligheter for prissamarbeid på produsentnivå i 
grøntsektoren (GPS), kompetansekrav i landbruket og investeringer i jordveien var tema 
vestfoldingene tok opp.

Åpen Gård 2016
Åpen Gård arrangementene i Vestfold ble også i år en kjempesuksess. Hvis en tar med ar-
rangementer i samarbeid med historielag og lignende ble det totalt arrangert 10 Åpen Gård. 
Følgende lokallag arrangerte: Stokke, Sem, Sandar, Botne og Hillestad, Borre og Undrums-
dal, Hedrum, Lardal, Ramnes, Sande og Strømm og Våle. 
Til sammen rundt 20 000 voksne og barn var innom arrangementene og fikk oppleve dyr, 
mat og miljø. Åpen Gård er et svært positivt arrangement for vestfoldlandbruket. Her får 
bønder og matprodusenter vist hva vi leverer til samfunnet av smak, opplevelse og natur.  
Både store og små gleder seg over alt de ser, hører og smaker.
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Møte med partier i løpet av høsten 2016
Partiene har i høst vært opptatt med å lage partiprogram før Stortingsvalget i 2017. Vestfold 
Bondelag har derfor sendt skriftlige innspill og hatt møte med de fleste partier i løpet av 
høsten. Vestfold Bondelag er opptatt av å ta vare på den norske landbruksmodellen og ba 
alle partier om å ta vare på bærebjelkene i den; Importvernet, Jordbruksavtalen, Juridiske 
virkemidler og eiendomspolitikk, samt Markedsordningene.

Melsom er en av Vestfolds største gårder. Hele 5000 mennesker var innom da Bondelaget, 
Bygdeungdomslaget og Melsom vgs inviterte til både Åpen Gård og Åpen Skole. Her deles 
det ut hygienesokker før de skal inn i fjøset.

Her er Fremskrittspartiet på besøk, representert ved stortingsrepresentant Morten Storda-
len, fylkesleder Frode Hestnes og Bjørn-Kristian Svendsrud, leder i FpU. 
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05.09 Tidligere leder i Vestfold Bondelag 
og leder av kornutvalget i Norges Bonde-
lag, Hans Edvard Torp, inviterte landbruks- 
og matminister Jon Georg Dale med på 
tresking. Statsråden var enig i at kornpro-
duksjonen må økes og forklarte at det var 
grunnen til struping av tilskudd til gras i 
sone 1. Hans Edvard Torp var tydelig på at 
det er feil medisin. -Ikke hele Vestfold er 
egnet til korn, og det hjelper ikke meg som 
kornprodusent at naboen som har storfe får 
dårligere lønnsomhet.

13.09 Erna Solberg åpnet Den Magiske 
Fabrikken. Under åpningen viste Vestfold 
Bondelag, gjennom ulike utstillinger, at 
landbruket har vært veldig delaktig fram 
mot et ferdig biogassanlegg. Landbruket 
er med i hele kretsløpet i produksjonen av 
biogass. 

14.09 Bondelaget inviterte klima- og miljø-
minister Vidar Helgesen på gårdsbesøk for 
å se på klimaløsninger i landbruket. Bon-
delaget ønsket å vise ministeren noe av det 
landbruket allerede gjør for at norsk mat-
produksjon skal bli enda mer klimavennlig. 
Hos Kåre Larsen og Ole-Kristian Bruserud 
i Skjee Samdrift fikk ministeren med flere 
blant annet oppleve henting av husdyrgjød-
sel og levering av biogjødsel i praksis. 

Det er i Vestfold det skjer - 3 ministerbesøk på 2 uker i september!
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Ledermøte i Irland 23.-26.09.16
Lokallagsrepresentanter og andre deltakere 
på Vestfold Bondelags Ledermøte 2016 rei-
ste i september til Irland. Den første dagen 
var en typisk reisedag og vi skjønte fort hvor-
for Irland med rette kalles «den grønne øya»! 

Andre dag av ledermøtet i Irland bød på 
flere gode møter med bønder og det irske 
bondelaget. Det er ingen tvil om at deres 
hverdag preges av at 80 % av det de produ-
serer eksporteres, men bønder har også mye 
felles uansett nasjonalitet!

Den tredje dagen i Irland var satt av til selve 
Ledermøtet 2016. Brita Skallerud, Christi-
an Anton Smedshaug og Per-Asbjørn And-
vik bidro, samt at Vestfold Bondelag selv 
orienterte lokallagene om aktuelt og fokus-
områder utover høsten.

Stormøte på Fossesholm sammen med Buskerud Bondelag 13.10.16
Flere vestfoldinger hadde tatt veien til det landbrukspolitiske møtet på Fossesholm som Øvre 
Eiker Bondelag, Buskerud Bondelag og Vestfold Bondelag arrangerte 13. oktober. Det er 
alltid inspirerende å høre på de som kan sine ting, det beviste Christian Anton Smedshaug fra 
Agri Analyse og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, da de innledet. Eva Nordlund 
fra Nationen sørget for at innlederne fikk de rette oppfølgingsspørsmålene. Leder i Vestfold 
Bondelag oppsummerte møtet.

Besøk av ny fylkesmann 21.10.16
Per Arne Olsen tok over som fylkesmann i Vestfold i sommer. Fylkesmannen innehar flere 
viktig roller for landbruket, så Vestfold Bondelag inviterte vår nye fylkesmann til et møte på 
Grønt Fagsenter. Målet var å la Olsen få mulighet til å bli bedre kjent med vestfoldlandbruket 
og avklare om det er temaer han har særlige forventninger om at vi skal priortere. -Dette var 
nyttig og lærerikt, konkluderte Per Arne Olsen.

Lokale årsmøter i slutten av oktober 16
Det ble arrangerte lokale årsmøter i slutten av oktober. Fylkesstyret og –kontoret fordelte 
lokallagene seg i mellom. De lokale årsmøtene er en fin anledning til å informere og ta i mot 
informasjon fra våre medlemmer. Lokallagsarbeidet fungerer godt i Vestfold! 

Skattekurs 1.- 2. november 2016 
Over 80 ansatte på Bondelagstilknyttede regnskapskontor deltok på årets «Skattekurs» og 
ble oppdatert på siste nytt. Det årlige skattekurset ble avholdt på Scandic Havna Hotel på 
Tjøme denne gangen. Foredragsholdere var Rune Rylandsholm, advokat i Regnskap og Juri-
disk Service i Norges Bondelag og Torbjørg Kylland fra Follo Regnskap.

Introduksjon i irsk landbruk v/ reiseleder 
Christian Anton Smedshaug.
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Lokallagssamling 16.11.16
I år arrangerte Vestfold Bondelag sin årlige Lokallagssamling i november da ledermøtet var i 
september. 15 av 18 lokallag var representert og Arild Bustnes, næringspolitisk sjef hos Nor-
ges Bondelag deltok på samlingen. Det ble fokus på bebudet jordbruksmelding, oppgaver i 
forbindelse med Valg 2017, en morsom vervekampanje og Bondelagets beredskapsarbeid i 
lys av strømstansen helga før.

Klimakonferansen 22.11.16
Klima og Det grønne skifte har vært tema i mange festtaler det siste året... Konferansen 
Klimasmart Landbruk hadde derfor som mål å være konkret på nødvendige klimatilpasnin-
ger og fornuftige klimatiltak. I salen satt både bønder og forvaltning og de virket fornøyde; 
landbruket er en del av løsningen!

Vervekampanjen «Først i tunet» i november og egen vervedag i desember
På lokallagssamlingen i november ble det dratt i gang en ekstra verveoffensiv. Lokallagene 
ble utfordret på å møte opp på tunet til alle nye bønder i bygda og i desember inviterte 
fylkesstyret til egen vervedag. Hvert nye medlem ble markert med sjokoladekule i gull og 
bjelleklang og ververne gav seg ikke før målebegeret var fullt! Da hadde vi vervet 20 nye 
medlemmer! Ved utgangen av året var vi 3190 medlemmer i Vestfold Bondelag!

Unge Bønder – samling med pølsefest og 
fokus på utdanning 29.11.16
Vestfolds matindustri og landbruk byr på 
spennende muligheter for både utdanning 
og jobb. Dette ble belyst da Vestfold Byg-
deungdomslag og Vestfold Bondelag invi-
terte ungdom til Nortura Tønsberg. Dessu-
ten stilte Norges største pølsefabrikk med 
gratis pølser!  

Førjulslunsj for pensjonister og 
æresmedlemmer 15.12.16
Tradisjonen tro inviterte Vestfold Bondelag 
sine æresmedlemmer og noen pensjonister til førjulslunsj på Grønt Fagsenter. Og som vanlig 
ble det gode diskusjoner om vestfoldlandbruket! 

Møte om ny jordbruksmelding 15.12.16
Lokallagslederne i Vestfold møttes for å diskutere forslaget til ny jordbruksmelding. Det er 
foreslått endringer i mange ordninger og for alle produksjoner. Fylkesleder Thorleif Müller 
prøvde å få lokallaga til å prioritere hva som er viktigst for vestfoldbonden, noe han ikke helt 
lyktes med. -Dale skal ikke få oss til å sette korn opp imot geit, uttalte flere lokale ledere. 
-Vi ønsker å produsere kvalitetsmat i hele landet, men denne meldinga vil svekke bonden og 
landbruket med et ensidig fokus på konkurranse og billigst mulig mat. -Dette er gårsdagens 
politikk som ikke har fungert i andre land!

Pølsefest på Unge Bønder-samling hos 
Nortura.
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REFERANSEGRUPPER OG UTVALG I VESTFOLD BONDELAG

Referansegruppe grønt
Referansegruppen har hatt 3 møter i meldingsåret. Høstmøtet 2015 ble flyttet til januar 
og ble lagt til Grønn Forsknings ideverksted. Her var NBs nye næringspolitiske program 
hovedsaken og vi ble enige om et eget innspill fra referansegruppe grønt for å synliggjøre 
hva det er viktig at NB jobber med for grøntnæringa.

Innspill til jordbruksforhandlingene var hovedtema på det tradisjonelle vårmøtet. Priorite-
terte innspill fra referansegruppe grønt var:
• Et velfungerende importvern er det viktigste av alt! Viktig budskap selv om det ikke er 

noe vi direkte forhandler om…
• Gi oss en fondsordning, som stimulerer til økte investeringer, langsiktig planlegging 

og inntektsutjevning!
• Referansegruppe Grønt mener det er viktig å prioritere tilskudd som stimulerer til økt 

matproduksjon
• Midler til forskning som fremmer god agronomi og økt matproduksjon må prioriteres 

og det foreslås at NLR får et «egenandel-fond» til sine praktisk relaterte prosjekter.

Under høstmøtet gikk vi i gjennom årets avlings- og markedssituasjon, men tok også opp 
igjen behovet for å synliggjøre noen prioriterte oppgaver Norges Bondelag bør jobbe med 
for grøntprodusentene.

Referansegruppe Grønt deltok med to representanter da Norges Bondelag inviterte de re-
gionale referansegruppene til dialogmøte 24. november. 

Referansegruppe korn
Referansegruppe korn har hatt 2 møter i arbeidsåret og behandlet 8 saker, herunder innspill 
til fylkesstyret foran styrets uttalelse om jordbruksforhandlingene til Norges Bondelag. 
Hans Edvard Holtung er leder av referansegruppa.

I referansegruppas innspill til årets jordbruksforhandlinger ble det lagt vekt på behovet for 
å bedre lønnsomheten i kornproduksjon. Dette er viktig for å nå Stortingets mål om økt 
produksjon av mat. Referansegruppe Korn krevde en vesentlig prisøkning både på fôrkorn 
og matkorn. Det er viktig at tilleggene kommer som økt pris pr kg korn for å stimulere til 
økte avlinger.

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

VII.  Referansegrupper, samarbeidende 
organisasjoner og regnskapskontorer
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Referansegruppa var som vanlig medarrangør på årets korndag. Hovedtemaer i 2016 var 
«Proteingjødsling i korn» ved Anne Kjersti Uhlen, NMBU, og «Korntørker, typer, løsnin-
ger og økonomi» ved Svein Ivar Ånestad, NLR Østafjells. 

På høstmøtet i referansegruppa står resultatene fra årets avlingssesong i fokus. Etter et 
bunnivå i 2013/2014 på i underkant av 80.000 tonn korn levert i Vestfold, økte leveransene 
med hele 50 % til 120.000 tonn i 2015/2016. Arealene går fortsatt noe ned, men ser ut til 
å stabilisere seg rundt 230.000 da. Gjennomsnittsavlingen i 2015/2016 ble god og bikket 
for andre gang i historien over 500 kg/da. Vekstsesongen 2016 ble også et godt kornår, selv 
om det ikke nådde opp til fjoråret. Juni var tørr, juli og august vekslende, mens vi avslut-
tet med en fantastisk høst. Det var generelt høy proteinprosent og høye falltall, men lav 
hektolitervekt på hveten. På landsbasis ser det ut til at nærmere 80 % av hveten går til mat. 

Det ble også orientert og diskutert rundt kornstatistikk, falltall på hvete, hønsehirse og 
biorest. 

Ut fra forskjellen i avlinger som kommer fram i kornstatistikken og erfaringer fra forsøks-
ringen, varemottakere og produsenter, tok Referansegruppe korn initiativ til å starte arbei-
det med et kornprosjekt i Vestfold. Ei arbeidsgruppe har fått oppgaven med å framlegge 
forslag til prosjektplan.

Referansegruppe husdyr
Referansegruppe husdyr har hatt 2 møter i arbeidsåret med grundige gjennomganger av si-
tuasjonen for de ulike husdyrslaga i fylket. Kari Lise Breivik er leder for referansegruppa.

Markedsbalansen på sau ble utfordrende i 2016. Fra et underskudd på 1500 tonn i 2015 
til et overskudd på 1800 tonn i 2016. Prognosen for 2017 er et overskudd på 1300 tonn. 
Prisen er redusert med 6 kr/kg. På egg har salget økt, og overskuddet er nå redusert til ca 
200 tonn. Svineproduksjonen øker, blant annet på grunn av effektivitetsøkning i smågris-
produksjonen. 

Det er prognosert med et overskudd på ca 2000 tonn i 2017. Kyllingproduksjonen har vært 
gjennom en hestekur, og over 18 millioner kyllingplasser er kjøpt ut. Salget er nå tilbake på 
2014 nivå, men utkjøpet av kyllingplasser belaster fremdeles produsentpris. 

Melkeproduksjonen var omtrent i balanse i 2016, mens det fremdeles er et stort under-
skudd av storfekjøtt. 

Husdyrmøtet 2016 ble holdt på Gjennestad 15. februar. Tema for møtet var «Hvor skal kua 
beite, egget legges og kjøttet fores i Norge i 2050?» Innledere var Hans Thorn Wittussen 
fra Nortura og Brita Skallerud fra Norges Bondelag. Også i år var det var godt frammøte.

Referansegruppa ga innspill til styret i Vestfold Bondelag foran uttalelsen til jordbruksfor-
handlingene; Importvernet er det aller viktigste for norsk landbruk for å kunne opprettholde 
og øke prisene. Det er ikke rom for økt kraftforpris i de kraftforkrevende produksjonene. 
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På høstmøtet var det som vanlig statusrapporter fra de forskjellige organisasjonene. Det 
ble også reist spørsmål om det er mulig å få til et samarbeid om nødslaktordningen i Vest-
fold. Henvendelse om dette er sendt til aktørene i området. Endringer i praktiseringen 
av utmarksbeitetilskudd og bedre samarbeid mellom Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen, 
Husdyrregisteret og Dyrehelseportalen ble også diskutert.

Grunneierutvalget
Det er ikke avholdt møter i grunneierutvalget i 2016. Leder og sekretær har derimot blant 
annet fulgt opp en større sak om kommersialisering av en fiberkabel i nordre del av fylket, 
forberedt og holdt kurs og innlegg om grunneierrettigheter. Medlemmene i grunneierutval-
get har vært kontaktet av bondelagsmedlemmer flere ganger i løpet av året og har fungert 
som «førstelinjetjeneste» overfor disse.

Samarbeidende organisasjoner m/sekretærbistand fra Bondelaget

Samarbeidsrådet øst
Følgende organisasjoner er medlemmer:
Nortura Telemark Bondelag
Tine Meierier øst Buskerud Bondelag
Felleskjøpet Agri Vestfold Bondelag
Landkreditt Østfold Bondelag
Garnerhallen Norsk Bonde og Småbrukerlag
Akershus Bondelag (sekretariat)                             

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

mellom Norsk Landbrukssamvirke og faglagene.

Arbeidsåret 2016 (utdrag av gjennomførte aktiviteter):
Leder i arbeidsåret har vært Hans Harald Kirkevold, (Landkreditt). Nestleder har vært
Jon Ansten Johansen (Felleskjøpet Agri).

Årssamlingen ble avholdt 14. februar på Tomb Jordbruksskole. Det var omvisning på sko-
lens anlegg, og informasjon om samvirkeopplæringen i undervisningen på Tomb. 

Forum for organisasjonsansvarlige (FFO) står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består 
av organisasjonsansvarlige fra de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i
regionen. Dette forumet har hatt møter 18. april og 6. oktober. FFO har bevilget midler 
til fylkesbondelagene til gjennomføring av informasjons- og opplæringstiltak. I 2016 har 
det vært stort fokus på samvirkebaserte markedsordninger, ny jordbruksmelding og kon-
takt med alle politiske partier om partiprogram. I tillegg har utadrettet virksomhet mot 
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allmennheten blitt prioritert. I Vestfold har prosjekter som Nordgardssetra, Åpen Gård og 
politikerkontakt fått økonomisk støtte fra SØ.

Vestfold Landbruksselskap
Vestfold Landbruksselskap har til formål å bidra til å styrke Vestfolds landbruk. Med-
lemmer av Vestfold Landbruksselskap er Vestfold Bondelag, Viken Skog, Fylkesmannens 
landbruksavdeling, Melsom Videregående Skole og Gjennestad Gartnerskole.

Styret i Vestfold Landbruksselskap består av det til enhver tid valgte styre i Vestfold Bon-
delag.  Styret innkaller til medlemsmøte når styret finner det ønskelig, eller minst 3 av 
medlemmene forlanger det.

Sekretariat i Vestfold Landbruksselskap er sekretariatet i Vestfold Bondelag.

Styret har hatt ett styremøte i meldingsåret hvor det blant annet ble orientert om drifta av 
utstillingsplassen på Jarlsberg. Etter at driftssjefen gjennom mange år, Henrik Berg, døde i 
2015 har Vestfold Travforbund selv tatt ansvaret for utleien. 

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

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

Grønn Partner AS
Selskapets formål er rådgivning, kompetansehevning, aktuelle prosjekter og andre opp-
drag/ 
produkter. Selskapet eies i dag av Vestfold Landbruksselskap etter at selskapet har kjøpt 
alle aksjene og driften er forenklet og lagt om. 

Selskapet drifter internettportalen Grønt Fagsenter. Det er opprettet en leieavtale med Vest-
fold Bondelag. Her er det daglig nyheter for de med interesse for landbruk, og sida er en 
viktig informasjonskanal ut til vestfoldlandbruket.

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

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

Styret består av: Leder Elin Røed, Thorleif Müller og Amund Kind
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REGNSKAPSKONTORENE I VESTFOLD

Andebu Regnskapkontor SA 33 44 30 60
Boks 48, 3158 Andebu hogne@andeburegnskap.no 

Vekstra  Nordre Vestfold SA 33 09 82 00
Vesthøyv. 19, 3080 Holmestrand vnv@vekstra.no
Revåvn. 45, 3070 Sande     

Brunlanes Regnskapskontor 33 18 47 53
Sigurdsgt. 1, 3256 Larvik post@brunlanesregnskapskontor.no
 
Hedrum Regnskap SA 33 13 00 00
Løkka 8, 3271 Larvik post@hedrum-regnskap.no

Re Regnskap AS 33 39 68 70
Ramnesvn. 919, 3175 Ramnes raf@re-regnskap.no

Hof Regnskapskontor SA 33 05 85 60
Thorshaugv. 19, 3090 Hof post@hof-regnskap.no

Sandar Regnskap SA 33 42 16 00
Hjertnespromenaden 31, 3211 Sandefjord sandarre@online.no

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

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

Våle Regnskapskontor SA 33 06 45 00
Boks 35, 3178 Våle firmapost@vrk.no

Tjølling Regnskap SA 33 12 63 00
Bøndenes Hus, 3280 Tjodalyng kristen@tjollingregnskap.no

Merkur Regnskap SA, avd. Lardal 31 00 50 33
Lågavn. 35, 3275 Svarstad hans-arne@merkur-regnskap.no

Økonomitorget Sande A/S 33 78 99 10
Boks 40, 3071 SANDE anne.kari@okotorget.no

Saga Regnskap A/S (ROS Økonomi) 33 06 46 40
Gamlevn. 1, 3174 REVETAL post@rosokonomi.no

Kjell Thorsen 33 44 00 65
Lakstjønnvn. 21, 3158 ANDEBU kjell.thorsen@online.no

Z-regnskap 91 88 20 56
Gudumveien 15, 3080 HOLMESTRAND jon@zregnskapas.no 
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 Antall Antall 
Lokallag        pr. 31.12.15       pr. 31.12.16 Innmeldt Utmeldt

Borre og Undrumsdal 189 193 14 10
Botne og Hillestad 170 166 9 13
Sem 270 281 21 10
Sandar 226 226 12 12
Tjølling 190 186 4 8
Brunlanes 125 122 2 5
Kjose 30 30 1 1
Hedrum 216 219 11 8
Sande og Strømm 325 326 10 9
Hof 140 138 4 6
Våle 229 227 7 9
Ramnes 179 178 7 8
Fon 83 79 0 4
Vivestad 30 29 2 3
Andebu 211 214 14 11
Stokke 296 296 11 11
Nøtterøy og Tjøme 106 106 7 7
Lardal 165 167 13 11
Direkte fylket 5 7 2 0
    
Totalt 3185 3190 151 146

VIII. Medlemsoversikt

En ny sjokoladekule i gull for hvert nytt medlem som ble vervet under vervedagen i de-
sember!
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Oversikt over tillitsvalgte
Ledere/kontaktpersoner i lokale bondelag 2016/2017

Andebu Erik Grytnes 92410765
 Nesvn. 500, 3158 Andebu erikgrytnes@hotmail.com 
Borre/ Jan-Einar Apeness 97505977
Undrumsdal  Stenbjørnrødvn. 11, 3185 Skoppum jea@stenbjornrod.no
  borrebondelag@gmail.com 
Botne og Jan Egil Sølvernes 90697503
Hillestad Gaupåsvn. 1, 3080 Holmestrand je.solvernes@online.no 
                                                                botneoghillestad.bondelag@hotmail.com 
Brunlanes Karl-Arnt Bårnes 91191143
 Tveidalsvn. 298, 3295 Helgeroa ka@baarnes.no
Fon Snorre Langeland 97118457
 Fonsvn. 749, 3174 Revetal maxharry@hotmail.com
Hedrum Torstein Lie 95108095
 Skinmovn. 167, 3220 Sandefjord tors.lie.gard@gmail.com 
Hof Petter Åsberg Kjennerud 99546800
 Kjennerudvn. 5, 3090 Hof petter@kjennerud.net
Kjose Ivar Næss 48209609
 Kjosevn. 460, 3268 Larvik ivarn@kjose.net
Lardal Tor Anton Stensholt 90768123
 Skiensvn. 48, 3277 Steinsholt tor.anton@live.no
Nøtterøy og Åsmund Bjertnæs 90572231
Tjøme  Øvre Smidsrødv. 23, 3120 Nøtterøy asmund@hjertesalat.no
Ramnes Anne Aasnæs Andvik 48150212
 Ramnesvn. 817, 3175 Ramnes anandvik@online.no 
Sandar Hans Edvard Moe Østby 95199851
 Østbyvn. 144, 3280 Tjodalyng hansmoeo8@gmail.com
Sande og Hans Kristian Teien 41487437
Strømm  Teienvn. 67, 3070 SANDE hkteien@gmail.com
Sem Lars Rom 90935295
 Romsvn. 166, 3114 Tønsberg larsrom66@gmail.com
Stokke Trond Kristian Bettum 99367217
 Horntvedtvn. 93, 3160 Stokke trond@nedrebettum.no
Tjølling Ole B. Arvesen 90954511
 Furustadvn. 129, 3232 Sandefjord ole.b.arvesen@online.no
Vivestad Sverre Langeland 91110966
 Damtjernvn. 119, 3175 Ramnes sverrelangeland@gmail.com
Våle Svein Ivar Ånestad 41494604
 Bakkevn. 93, 3178 Våle siaanestad@hotmail.com
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Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen

Telefon 33 37 10 00 Postadresse Besøksadresse
E-post: postfmve@fmve.no  Postboks 2076 Statens Park – Bygg I
www.fylkesmannen.no/vestfold   3103 Tønsberg Anton Jenssensgt. 4

Dette er ikke komplett orientering om avdelingens arbeid, men noen utvalgte tema og 
statistikk som vi tror vil være av interesse. Fylkesmannen har en rolle i å formidle og gjen-
nomføre vedtatt landbrukspolitikk ut i fylket, men også å fange opp og formidle signaler 
tilbake til nasjonale landbruksmyndigheter. Samarbeidet med næringsorganisasjonene er 
derfor viktig.

Vi har i 2016 gjennomført 16 kompetansesamlinger innen ulike fagfelt. Kommunal land-
bruksforvaltning er hovedmålgruppe, men næringsorganisasjonene inviteres og deltar ak-
tivt på samlingene. Kommunen er landbruksmyndighet på svært mange områder. 

Arealforvaltning
2015 er det siste året vi har tall for omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. I alt 169 daa 
ble omdisponert i 2015. Av de 169 var 90 daa dyrka og 79 daa dyrkbar mark.  Stortinget 
vedtok at den årlige omdisponeringen av dyrket mark gradvis skal ned til et nivå under 

IX. Kort om landbruket i Vestfold

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i Vestfold

Kilde: Innsamlet data fra kommunene til og med 2004 og SSB (KOSTRA) fra 2005
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4000 daa pr år i 2020. Vestfold har ca. 4 % av Norges dyrka mark. Skal maksimalt 4 % av 
4000 daa omdisponeres i Vestfold, må vi ned på mindre enn 160 daa pr. år. Tar vi hensyn til 
at fylket har noe av landets mest produktive jord, bør omdisponeringen være enda lavere. 
Kommunepolitikernes holdninger er avgjørende for å nå målet. 

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

Næringsutvikling
Regjeringen har lagt fram flere meldinger for Stortinget: «Garden som ressurs – markna-
den som mål» (Gründermeldingen), «Verdier i vekst, konkurransedyktig skog- og trenæ-
ring», «Pelsdyrnæringen» og nå sist «Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruks-
produksjon». Flere av meldingene er ennå ikke behandlet i Stortinget og revideringen av 
vårt «Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015» er utsatt, men blir 
gjennomgått og oppdatert i 2017

Utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler hos Fylkesmannen)
Bevilgningen var i 2016 på kr 1 810 000, en nedgang fra tidligere år. Med inndratte midler 
hadde vi totalt kr 2 133 294 til disposisjon i 2016. Det ble innvilget 18 søknader for til 
sammen kr 2 019 000.

Regionalt næringsprogram for Vestfold 2012-2015 (RNP) har ligget til grunn for innvil-
gede søknader. Fordelingen på RNP’s satsningsområder har i kroner fordelt seg slik:

Volumproduksjon kr 1 242 500,-
Matspesialiteter kr 0,-
Økologisk produksjon kr 227 500,-
Landbruksbaserte 
opplevelser og reiseliv kr 120 000,-
Inn på tunet kr 70 000,-

Skog og trebruk kr 284 000,-
Bioenergi kr 0,-
Kompetanse kr 70 000,-
Omdømmebygging kr 0,-

Total sum kr 2 019 000,-

Mat, ernæring og gode måltidsopplevelser
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har de siste årene hatt fokus på mat og ernæring 
for eldre gjennom konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk. Fylkesmannens landbruksavde-
ling og helse- og sosialavdeling i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjem-
metjenester Vestfold, arrangerte i april 2016 konferansen Matglede. Over 150 deltagere fra 
kommunene deltok. 

Som en oppfølging av dette, arbeides det nå med at Vestfold skal bli et pilotfylke gjen-
nom å etablere et prosjekt som blir kalt Måltidsvenn. Målet er å redusere risikoen for 
underernæring hos eldre, og særlig personer som har en begynnende kognitiv svikt, ved å 
etablere måltidsvenner som kan bidra til gode måltidsopplevelser for eldre som bor alene. 
Prosjektet vil også ha som mål å bidra til at kokker, kjøkkenpersonell og personell i hjem-
metjenesten skal få økt kunnskap om lokale råvarer.
  
Foregangsfylke for økologiske grønnsaker – produksjon og marked
Arealet med økologiske grønnsaker i Norge i 2015 var på 2283 daa. Potetarealet var på 
1005 daa. For å kunne øke produksjonen ytterligere, er vi nødt til å se på nye løsninger for 
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å skaffe tilstrekkelig areal til et vekstskifte for økologisk grønnsakproduksjon. Agrono-
misk er det mest riktig for økologiske grønnsakprodusenter å samarbeide med økologiske 
husdyrprodusenter. Vi ser at etterspørselen etter økologiske grønnsaker øker, og vi må 
sørge for at vi klarer å dekke etterspørselen med norske grønnsaker. Her er det viktig med 
god kommunikasjon og god produksjonsplanlegging.

Foregangsfylke økologiske grønnsaker har i 2016 satset på å lage materiell basert på erfa-
ringer fra alle årene som foregangsfylke. Det utarbeides dyrkingsveiledninger for grønnsa-
ker og potet og det er laget et kursopplegg for dyrking av økologiske grønnsaker og potet. 
Vi fikk presentere arbeidet vårt på Gartner 2016 og Gartnerkongressen 2016. Vi har lagt 
til rette for økt kommunikasjon i verdikjeden ved å innføre «Økofrokost» hver 4. torsdag 
i måneden. 

I 2016 er det utarbeidet flere rapporter hvor foregangsfylket har bidratt: «Salg gjennom al-
ternative salgskanaler» og «Produsentsamarbeid for økt økologisk grøntproduksjon» som 
er en oppfølger av «Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, 
bær og grønnsaker».  Begge er utredninger til jordbruksoppgjørene i 2017 og 2016. Fore-
gangsfylkene er i 2016 evaluert av Vista Analyse og rapporten oversendes avtalepartene. 

Vi har fått på plass en digital kartløsning med oversikt over produsenter av økologiske 
grønnsaker, poteter, frukt og bær. Hensikten er å vise potensialet for økologisk produksjon 
i Norge. https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Okologisk-landbruk/
Okologisk-produksjon-av-gronnsaker-potet-frukt-og-bar-i-Norge/

Vestfold deltar på Grüne Woche
Grüne Woche i Berlin er verdens største mat- og reiselivsmesse og en viktig utstillingsa-
rena og møteplass for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom mat, opplevelser og 
reiseliv. Vestfold er ett av 8 fylker som deltok som en del av Osloregionen på messen. 
Utstillere fra Vestfold var: Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, Holtens fra Foldvik i 
Stavern, Færder Nasjonalparksenter, kokk Trond Andresen fra Namm AS (også oldermann 
i VestfoldKokkenes Mesterlaug) og kokkelærling Eidur Darri Magnusson fra Engø Gård.

Partnerskapet fra mat- og reiseliv i Vestfold har deltatt i en felles regionsamling for Oslo-
regionen for å se på muligheter for å løfte mat- og reiselivssatsingen videre.  Partnerskapet 
som representerte Vestfold i Berlin besto av Fylkesmannen i Vestfold, VisitVestfold, Inno-
vasjon Norge, Vestfold Fylkeskommune og VestfoldMat SA. På regionsamlingen ble vi 
enige om viktige målgrupper og konkrete tiltak videre.

Grüne Woche er en viktig møteplass for matindustrien, landbruket og reiselivsnæringen. 
Her får bedriftene en unik mulighet til å treffe nye samarbeidspartnere, finne nye leveran-
dører, produsenter og forbrukere innen reiselivet. Her dannes nye, varige relasjoner på 
tvers av bransjer og fylkesgrenser, og innovative ideer og produkter ser dagens lys. For 
mange blir messen en motivasjon og inspirasjon til å fortsette å jobbe med lokalmat her 
hjemme. Landbruks- og matdepartementet er eier av prosjektet med Innovasjon Norge 
som prosjektleder.
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Frukt- og bærproduksjon
Fylkesmannen i Vestfold har et satsningsområde på frukt og bær og har i den forbindelse 
vært en aktiv støttespiller til både oppstart og videreføring av Oslofjorden Frukt & Bær 
SA. I 2016 fikk Oslofjorden Frukt & Bær innvilget et treårig prosjekt i bedriftsnettverk-
sprogrammet til Innovasjon Norge, med noe tilleggsstøtte fra Fylkesmannen i Buskerud 
og i Vestfold. I juni 2016 ble det ansatt en daglig leder i 50 % stilling til å lede og utvikle 
Oslofjorden Frukt & Bær videre. Nettverket har definert seg til å være et prosjektsamvirke 
for frukt- og bærprodusentene rundt Oslofjorden. De skal jobbe for de tema og fokusom-
råder som er viktige for medlemmene, og har allerede blitt en naturlig samarbeidspartner 
inn i flere forskningsprosjekter og søknader. 

Det har vært usikkert hva norske produsenter konkurrerer med når det gjelder investerings-
støtte i EU. Fylkesmannen i Vestfold og Oslofjorden Frukt & Bær har høsten 2016 tatt 
initiativ sammen med Vestfold og Norges Bondelag til et utredningsprosjekt på rammebe-
tingelser i EU.  Det er søkt midler i det nyopprettede Grofondet. 

Biogass
Greve Biogass åpnet i fjor sitt nye anlegg «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg. Jordbru-
ket har vært involvert i arbeidet med biogassanlegget helt fra 2009 og er en sentral aktør. 
Bøndene leverte 54.000 tonn husdyrgjødsel til biogassproduksjon og tok tilbake 90.000 
tonn biogjødsel i 2016. Biogassanlegget slipper en kostbar og energikrevende tørking av 
bioresten når bøndene bruker biogjødselen direkte. Samlet er dette et svært godt klimatil-
tak, og biogassanlegget er derfor valgt til å være nasjonalt pilotanlegg.

Kjær Gartneri, Skalleberg Gartneri og Skjærgaarden Gartneri har startet et felles selskap 
Veksthusgruppa. Veksthusgruppa har som mål å starte produksjon av fortrinnsvis grønn-
saker i et 100 dekar stort veksthus tilknyttet biogassanlegget. Veksthuset vil kunne bruke 
overskudd av CO2, varme og biogjødsel fra anlegget. Det gir en optimal sirkulær økonomi 
som det er planer om å presentere i et undervisningssenter på anlegget.

Arealbruk
Det skjer en gradvis endring av arealbruken i fylket. Grasarealene øker og kornarealene 
minker. Tre gode kornår og noe bedre kornpriser styrker kornøkonomien, og det ser ut til 
å bremse denne utviklingen. Grønnsaksarealene øker, mens potetarealet er stabilt. Bæra-
realet har gått noe ned de seinere årene, men det er optimisme og nyrekruttering som gir 
håp framover. Tuneller gir nye muligheter. Figuren nedenfor viser de store verdiene som 
produseres på arealene med potet, grønnsaker, frukt og bær. Disse arealene står for mer enn 
50 % av førstehåndsverdien ut av jordene i fylket.
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Husdyrproduksjon
Antall melkekuer har vært stabilt rundt 2500 de seinere årene, men antall foretak med mel-
keproduksjon reduseres litt for hvert år og er halvert de siste 15 årene. Antall ammekuer 
har de siste årene økt, og vi har nå ca. 3150 ammekuer i fylket. Landbruks- og matminister 
Dale ønsker at det produseres mest mulig korn i de områdene i landet som er best egnet for 
det, og at beite- og utmarksressurser utnyttes til kjøttproduksjon.  

Svineproduksjonen er stabil i Vestfold. Det var en kraftig nedgang i antall purker i 2015, 
noe som bl.a. skyldtes smittesanering og en purkering som ble avviklet. Purketallet har økt 
noe igjen siste året.

Produksjonsøkningen er fortsatt størst i saueholdet. Vi er et lite sauefylke, og en økning 
er positivt for miljøet. Vårt inntrykk er at det er stor interesse for gammelnorsk spelsau. I 
produksjon med gammelnorsk spel velger mange å la dyra bli 1,5 år før de slaktes.

Kilde: Landbruksdirektoratet - søknad om produksjonstilskudd

Sammenlikning av arealfordeling og førstehåndsverdier i Vestfold 2016:

Arealutvikling (dekar) i ulike produksjoner:
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28,5 % av hønene i Vestfold er økologiske, det utgjør 19,3 % av den totale økologiske 
eggproduksjonen i landet. 21 % av melkekuene i fylket er økologiske, og 15 % av amme-
kuene. Gras i vekstskiftet er viktig i økologisk produksjon, og det er derfor positivt at så 
stor andel av grovfôrdyra er økologiske.

Miljø- og kulturlandskapstiltak
Det blir utbetalt ca. 16,6 millioner kr i regionale miljøtilskudd (RMP) for 2016. Det er ca. 
500.000 kr mindre enn året før. 84 % av tilskuddet brukes til forurensningstiltak og resten 
til kulturlandskapstiltak. Mer enn halve tilskuddet brukes på utsatt jordarbeiding. Arealer 
med miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel med slepeslanger og nedlegging uten store 
tankvogner økte betydelig siste året. Det blir gitt tilskudd til miljøvennlig spredning på 
nesten 26 000 dekar. Store mengder biorest fra det nye biogassanlegget er spredd med 
miljøvennlig spredeutstyr.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tildelt ramme til Vestfold var 4,1 mill. kr. Totalt innvilget kommunene tilskudd på 4,75 
mill kr (inkl. inndradde midler).  De er fordelt slik: 79 % til forurensingstiltak (69 % i 
2015) og 21 % til kulturlandskapstiltak (31 % i 2015). Totalt 86 aktive gårdbrukere har 
søkt og fått tildelt SMIL-tilskudd i 2016. 

Forurensingstiltak: 82 % gikk til hydrotekniske anlegg, som erosjonssikring langs bek-
ker og oppgradering av kummer og rørgater. Tilskudd er i tillegg gitt til tømming av 3 
fangdammer. Den ene er en stor dam (Møllerdammen) som er viktig for å avlaste Hil-
lestadvannet, som har svært dårlig miljøtilstand. Det er også satt av midler til et planleg-
gingsprosjekt: «Fangdammer og andre miljøtiltak i jordbruket rundt Akersvannet». Vannet 
har svært dårlig miljøtilstand, og trenger et ekstra løft. Prosjektet skal legge grunnlag for 
målretta tiltak på gårdsnivå. 

Kulturlandskapstiltak: Det aller meste av dette (82 %) går til rydding og gjerding av gam-
mel kulturmark. 23 arealer har fått tilskudd, er gjenåpnet og tatt i bruk som beite, inkl. 
kulturmiljøet Ødegården i Hof. I tillegg har 3 verneverdige bygninger fått noe støtte til re-
staurering. Masterstudent Maria Backe på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet 
(NMBU) sluttførte sin masteroppgave i 2016: «Bønders motivasjon for gjennomføring og 
opprettholdelse av SMIL-tiltak i gammel kulturmark». Resultatene er oppløftende! Bøn-
dene er miljøbevisste og motiverte, og alle arealene som har mottatt støtte skjøttes videre 
gjennom beiting.

Oppfølging av vannforskriften
De regionale Vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram ble vedtatt av Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet (KMD) 1. juli 2016. De foreslåtte tiltakspakkene for jord-
bruket i vannområdene i Vestfold ble «godkjent». Disse ble utarbeidet høsten 2013 av 
faggruppe jordbruk i vannområdene, hvor Vestfold Bondelag var deltager. 2016-2021 er 
første gjennomføringsfase for disse tiltakspakkene. 

Overvåking av innsjøer og bekker i jordbrukslandskapet har pågått systematisk siden høs-
ten 2011, som en følge av arbeidet etter vannforskriften. Resultatene fra 2016 bekrefter at 
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mange av jordbruksbekkene har for høye fosfortall og for mye partikler. Planen er å sette 
de ekstra tiltakspakkene i tiltaksområdene ut i livet etter tur. Fylkesmannen og kommu-
nene er sektormyndighet, og skal sørge for gjennomføring. For å ruste opp kommunene, 
Landbruksrådgivningen og bondelaget til å bidra til dette, arrangerte Fylkesmannen i de-
sember et to-dagers kurs om miljø- og klimatiltak i jordbruket. 

Utvalgte kulturlandskap (UKL)
Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket (UKL). Området består av 63 store og små øyer, og har 15 000 dekar landareal. 
Alle de øremerkede midlene til dette UKL-området (545 000 kr) er omsatt til tiltak i 2016. 
Tiltaka utføres av gårdbrukerne, dyreholdere og grunneiere på øyene. Gamle gjengrodde 
kulturmarker som strandenger, slåttemarker mv. åpnes opp, og landskapet skjøttes og bei-
tes. De to gårdbrukerne på øyene med dyrehold sikres videre drift gjennom støtte til vedli-
kehold av gårdsveger og kaier, drenering av enger, rydding og gjerding mm. UKL-området 
i skjærgården er på vei til å bli det utstillingsvinduet som LMD og KMD har ønsket seg.

UKL-området er del av Færder nasjonalpark, og samarbeidet med nasjonalparken er godt. 
Det er vokst fram et stort UKL-nettverk bestående av de aktive på øyene, dyreholdere på 
land, organisasjoner og forvaltning. Alle var samlet på Bjerkø Gård i juni til sommertreff. 
60 møtte opp, begge ordførerne var tilstede og gav honnør til alle aktørene for vel utført 
arbeid. Oskar Puschmann fra NIBIO presenterte sin refotografering av gamle og nyere 
landskapsbilder fra seks av øyene.

Drenering
Vestfold har klart størst grøfteaktivitet i forhold til jordbruksarealet siden tilskudd til dre-
nering ble gjeninnført i 2013.  De første årene ble det innvilget tilskudd til langt større 
areal enn det som ble grøftet. Entreprenørene i området har økt kapasiteten gjennom nytt 
utstyr. Det ble i 2016 grøftet ca. 4000 dekar; en økning på ca. 1300 dekar sammenliknet 
med året før. 

Skogbruk
Avvirkningen av tømmer i Vestfold er fortsatt på et stabilt høyt nivå.  Ca. 400.000 m3 er 
registrert avvirket med en tilnærmet optimal avvirkning av barskogen, mens det er en klar 
underavvirkning av lauvskogen.

Bortfallet av treforbrukende industri i Norge har gjort det helt nødvendig å eksportere tøm-
mer til utlandet. Mer enn 40 % av tømmeravvirkningen ble i 2016 eksportert. I Vestfold er 
det konkrete planer for etablering av produksjonsanlegg for biodrivstoff, basert på trevirke 
og flis fra sagbrukene (Biozin AS, som er et datterselskap av Bergene Holm AS). En slik 
etablering vil ha stor betydning for innenlandsk verdiskaping og muligens også bedret 
utnyttelse av alt trevirke som vokser i Vestfoldskogen. Innblandingskravet til biodiesel 
i den norske transportsektoren, som kom i statsbudsjettet for 2017, kommer til å ha stor 
betydning for biodrivstoffsatsingen i Norge.

1,2 mill. planter ble satt ut i Vestfold i 2016; et rekordhøyt antall.  Prosjektet for økt skog-
kulturaktivitet, et samarbeidsprosjekt mellom Viken skog, kommunene og Fylkesmannen, 
har vært en suksess. Systematisk oppfølging av skogeiere som har hogd er nøkkelen til 
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den høye aktiviteten. Fortsatt er det behov for større innsats i skogkultur i å rydde og stelle 
framtidsskogen. 

I Vestfold er per 31.12.16 ca. 5,5 % av den produktive skogen vernet i en eller annen form. 
Stortinget signaliserte gjennom behandlingen av stortingsmelding Natur for livet (meld. 
St.14. (2015-2016)) et mål om vern av 10 %. Målet skal hovedsakelig nås gjennom frivillig 
vern av skog, men også skogbrukets egne miljøregistreringer og høyt rangerte naturtyper 
kan telle med.  Skogbruket i fylket kan godt leve med et slikt vern, forutsatt at vernet leg-
ges til de rette arealene hvor det biologiske mangfoldet er størst, og hvor konvensjonell 
drift kan være vanskelig. 
 
For å spisse satsingen på økt bruk av trevirke etablerte Vestfold, Buskerud og Telemark et 
selskap der det offentlige, Viken skog og AT skog, samarbeider om finansieringen av pådri-
vervirksomhet for å hjelpe byggherrer til å velge klimavennlige løsninger. Gode eksempler 
på økt trebruk i byggerier finner vi i Horten, Sande og Sandefjord.

I Vestfold ble det bevilget vel 4 mill. kroner i statstilskudd til utbedring av skogsbilveinet-
tet. Behovet for opprusting av skogsveinettet er stort. Fylkesmannen har i samarbeid med 
Viken skog og veimyndighetene hatt en gjennomgang av alle fylkesveier, med formål å 
oppskrive de veiene som tåler 60 tonn og 24 meters vogntoglengde, samt kartlegge flas-
kehalser for tømmertransporten. Resultatet er en betydelig oppskriving i tråd med skog-
næringens ønske. 

Kontrollarbeid
Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet fremhevet også i 2016 kon-
troll som et viktig satsingsområde. Jordbruksmeldingen som kom i høst, signaliserer at 
kontroll vil bli vektlagt minst like mye i tiden fremover. Dette gjelder både kommunenes 
og Fylkesmannens kontroll av foretak som mottar tilskudd, og Fylkesmannens kontroll av 
kommunenes tilskuddsforvaltning.

Kommunene skal vurdere avkorting i foretakets tilskudd, hvis det er gitt feil opplysninger 
i søknaden som ville medført en urettmessig utbetaling av tilskudd. Vi følger opp kom-
munenes avvikshåndtering, og det er forventet at kommunene fører en streng praksis når 
det gjelder avkorting. I 2015 og 2016 har feilopplysninger i søknader resultert i avkorting 
i flere saker enn tidligere.

I gjentatt informasjon til bøndene har det vært presisert at søkeren er ansvarlig for å sette 
seg inn i regelverket og at det er viktig at opplysningene som er gitt i søknaden, er korrekte. 
Vi har gjort analyser av alle søknadsdata og vedtaksdata for søknader om produksjonstil-
skudd de tre siste sommeromgangene. Analysene viser en nedgang i andel søknader med 
avvik/feil.

Nytt fagsystem for produksjonstilskudd i 2017
Det skal innføres nytt fagsystem for produksjonstilskudd. I det nye systemet vil en del av 
søknadsdataene bli kontrollert allerede når en fyller ut søknaden. Søkeren vil automatisk 
motta feil- og varselmeldinger som vil være til stor hjelp for å levere en korrekt søknad. 
For eksempel vil søkeren få et varsel hvis det legges inn et større areal enn hva landbruks-
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eiendommen faktisk har i Gårdskart. Vi forventer en ytterligere nedgang i avvik når det 
nye søknadssystemet innføres.

Overgang til et nytt fagsystem vil imidlertid kreve ekstra innsats, både fra søkere og kom-
muner. I tillegg til ny teknisk løsning, blir det også nye søknadsdatoer å forholde seg til. I 
overgangsåret 2017, er det 15. mai og 15. oktober som er søknadsfrister. Husdyrprodusen-
ter skal søke ved begge datoene. Planteprodusenter skal bare søke 15. oktober. Fra og med 
2018, er det 15. mars og 15. oktober som vil være søknadsfrister, og disse blir absolutte 
frister.

Selv om det kommer til å bli grundig informert om det nye fagsystemet, er det sannsynlig 
at mange søkere vil ha spørsmål i forbindelse med utfylling av søknaden. I år er det derfor 
ekstra viktig at søkerne er tidlig ute med å starte søknadsprosessen. Er det spørsmål, ta 
kontakt med kommunen i god tid.

Vestfold Bondelag tar ansvar! Ole Petter Skjerven fra Sikringsradioen og org.sjef Elin 
Røed hadde møte om beredskap etter omfattende strømbortfall i november. Vestfold Bon-
delag fikk fast plass i Fylkesberedskapsrådet i 2016. 
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Dyr 31.07.2015 31.07.2016 *
 Antall foretak Antall dyr Antall foretak Antall dyr

Melkekuer 70 2507 66 2490
Ammekuer i spesialisert kjøttprod. 117 2945 123 3165
Avlspurker og ungpurker 66 5171 65 5265
Slaktegriser på telledato 110 33916 109 32643
Søyer ett år og eldre 140 5391 145 5953
Verpehøner 53 131019 48 127390
Slaktekyllinger på telledato 21 566284 20 477125

Arealfordeling 31.07.2015 31.07.2016 *
 Antall foretak Dekar/dyr Antall foretak Dekar/dyr

Fulldyrka jord til slått og beite 629 84266 585 81522
Øvrige forvekster  13445  12275
Poteter 127 15269 117 15335
Grønnsaker på friland 93 15164 86 15755
Vårhvete 671 104664 638 110041
Høsthvete 242 30352 98 10345
Rug og rughvete 219 22971 124 9763
Bygg 410 42566 461 51655
Havre 428 35825 493 49962
Oljevekster 72 5982 100 8994
Erter og bønner til konserves 44 3887 40 4418
Engfrø og annet frø til modning 140 21396 147 21653
Erter, bønner, andre belgv. til modning 73 6174 88 7450
Frukt 39 1560 38 1636
Bær 57 2323 53 2175
Totalt areal  406408  403875
Gjennomsnittlig areal daa pr foretak  296  305
Antall søkere produksjonstilskudd 1427  1379 

  
  
Økologisk produksjon (også inkludert i tallene ovenfor)    
Økologisk korn til modning 46 7451 49 7561
Økologisk potet, grønnsaker, bær ca. 20 888 ca. 20 1074
Økologisk innmarksbeite 37 1264 39 1322
Økologisk grønngjødsling 12 276 13 371
Annet økologisk drevet areal (gras) 77 16925 75 16247
Totalt økologisk areal  26750  26575
Andel økologisk areal av totalareal  6,6 %  6,6 %
Økologiske melkekyr 15 518 14 511
Økologiske ammekyr 20 410 22 466
Økologiske avlsgriser 2 17 4 26
Økologiske slaktegriser 5 211 6 100
Økologiske verpehøner 10 37856 11 36273

*) Foreløpige tall for 2016. Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmesider 
http://www.landbruksdirektoratet.no

Noen tall om landbruket i Vestfold
Kilde: Statens Landbruksforvaltning - produksjonstilskudd i landbruket



51

Samvirkeorganisasjonene:

NORTURA på Sem
Besøksadresse:  Åskollen, Sem
Postadresse:  Postboks 2009, 3103 Tønsberg
E-post:   firmapost@nortura.no 
Telefon:  03070
    800 33 227 (grønt nummer til medlemssenter)
    www.nortura.no 

NORTURA på Revetal
Besøksadresse:  Kåpeveien 6, Revetal
Postadresse:  Postboks 24, 3164 Revetal
Telefon:  03070
E-post:   post@prioreggprodukter.no 
 
 
TINE MEIERIET SEM
Besøksadresse:  Åskollen 2, Sem
Postadresse:  Postboks 114, 3170 Sem
Telefon:  03080

Hovedkontor Oslo
Postadresse:  Postboks 25, 0051 Oslo
Besøksadresse:  Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
E-post:   firmapost@tine.no 
Telefon:  03080
    www.tine.no 

FELLESKJØPET AGRI BA (VESTFOLD)

Tønsberg
Besøksadresse:  Avd Barkåker, Wirgenesvei 6, 3157 Barkåker 
Telefon:  03520

Larvik
Besøksadresse:  Løkka 8, 3263 Larvik
Telefon:  33164310

Hovedkontor
Postadresse:   Pb 469 Sentrum, 0105 Oslo
Telefon:    03520
Epost:    firmapost@felleskjopet.no
    www.felleskjopet.no  
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Studieforbundet Næring og Samfunn Vestfold
Etter sammenslåingen i 2013 består Studieforbundet næring og samfunn (SNS) av Studi-
eforbundet næring og samfunn Vestfold, og Studieforbundet næring og samfunn Region Te-
lemark/Vestfold. Det er SNS Vestfold som er den aktive kursarrangøren i Vestfold, og i Te-
lemark er det Bygdevis som står for kursvirksomheten. Regionleddet arrangerer ikke kurs.

Styrene har fra årsmøtene 30. mai 2016, bestått av:
SNS Vestfold (tidl. BSF Vestfold): Region SNS Telemark/Vestfold:
Elin Røed (Vestfold Bondelag) Elin Røed (Vestfold Bondelag)
Lars-Arne Høgetveit (Norsk Landbruksrådgiving) Arne Martin Malerød (TINE)
Anne Ka Munkejord(Vestfold Bygdekvinnelag) Jan Thorsen (Telemark Bondelag)
Arne Martin Malerød (TINE) Stein R. S. Bjerkely (Telemark Nei til EU)
Beate Menes Didriksen (Nortura) Britt Jane Koch (Norsk forbund for 
  utviklingshemmede)           

I SNS Vestfold er Elisabeth Larsen ansatt i 30% stilling.  Region SNS Telemark/Vestfold 
leier kontorhjelp av SNS Vestfold ved behov.

Året 2016 har vært på det jevne, uten store satsningsområder. Det er gjennomført de faste 
kursene i plantevern og HMS. 
Vi jobbet med å få til et kurs med utgangspunkt i kurskonseptet «Bedre bonde», men 
spesialtilpasset for ungdom.  Vi kalte det «Grønt bedriftsseminar», men p.g.a. forskjellige 
omstendigheter og for liten påmelding, ble dette dessverre ikke noe av.
I siste del av 2016 ble mesteparten av tida brukt på planlegging Landbrukshelga 2017 som 
ble gjennomført i Langesund 28. – 29. januar 2017.  Over 200 fornøyde deltakere med 
smått og stort deltok.

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

Jordvern Vestfold  
Jordvern Vestfold (JV) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.  JV vil gjen-
nom handling og målrettet informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å 
samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold.  I dette 
arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. JV 
krever at utbygging skal skje på andre arealer enn matjord.

Vi pleier å understreke at jordvern er logisk i en verden med stadig flere mennesker som 
skal ha stadig mer mat! Vår oppfatning er at stadig flere skjønner behovet for et sterkt vern 

X. Meldinger fra samarbeidende 
 organisasjoner
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av matjorda, men at det «glipper» når en kommer til konkrete arealsaker hvor matjord skal 
vurderes mot andre samfunnsinteresser.

Årsmøtet ble avholdt 30. mars på Gjennestad vgs i Stokke. Leder Vidar P. Andresen fra 
Sandefjord hadde frasagt seg gjenvalg. Etter årsmøtet består styret av:
Leder: Sigbjørn Fjærvoll, Melsomvik mobil 90686508
Nestleder: Arne Nøkland, Våle mobil 94808749
  Fredrik A. Backe, Undrumsdal, mobil 91191829
  Kristen Skoli, Sandefjord  mobil 94134581
  Per Nikolai Haukeland, Tjølling mobil 92810622
Møtende 1. vara Aage Irgens Høeg, Tjølling mobil 99644640
  Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent om « Ny jordvernstrategi – tid for 
handling». Hovedinnleder var stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, fylkesordfø-
rer Rune Hogsnes, ordfører Erlend Larsen og landbruksdirektør Olav Sandlund. Nærmere 
80 personer møtte opp. 

Vi delte også ut Årets matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som 
har mye til felles; Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord. 

Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bære-
kraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Planen mangler derimot et arealregnskap og vi 
har påpekt dette tydelig ifm at fylkeskommunen nå skal starte et revisjonsarbeid av RPBA. 
Alt for mye matjord er dermed frigitt allerede i første kommuneplanrullering i Vestfold. 

Dessuten ser vi at kommunene stadig forsøker å jobbe inn matjordarealer utenom kom-
muneplaner og RPBA. Vi har derfor måttet følge opp med innspill til flere detaljplaner. 
Nevnes kan omdisponering av dyrkbar jord både ved Barkåker Syd og Nykirke hvor vi har 
fulgt opp med henvendelser til LMD og KMD i deres håndtering av saken. 

Jordvern Vestfold har dessuten invitert seg til og gjennomført dialogmøter med planutvalg 
og administrasjon i Sandefjord kommune og administrasjon i Holmestrand kommune i høst.

Stortinget vedtok ny jordvernstrategi med innskjerpet jordvernmål i desember 2015. Jord-
vern Vestfold har både gjennom egne åpne møter, dialogmøter, høringsuttalelser, aviskro-
nikker og i forbindelse med revidering av RPBA satt fokus på hvordan dette må få følger 
for arealpolitikken i Vestfold.

Jordvern Vestfold har i samarbeid med de andre regionale foreningene arbeidet mye i år 
for best mulig vern av matjorda i partienes valgkampprogrammer til Stortingsvalget 2017.

Jordvern Vestfold har jobbet med å bevisstgjøre Jernbaneverket på verdien av matjorda i Vest-
fold. Vi er med i Knutepunkt Horten Vest for å synliggjøre at ny togtrasé via «Skoppum Vest» 
både ivaretar matjorda og gir de beste muligheter for framtidig knutepunktutvikling i Hortens-
regionen. Jordvernet i Vestfold vant en viktig seier da Jernbaneverket valgte det vestre alterna-
tivet via Skoppum vinteren 2016. Stor honnør til Knutepunkt Horten Vest for suveren jobbing!
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Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle på det åpne høstmøtet 
9. november. Da satte vi fokus på hva som faktisk har skjedd etter at et samlet Storting 
for snart et år siden vedtok ny jordvernstrategi. Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen 
(H) måtte forsvare regjeringens oppfølging og leder i næringskomitéen Geir Pollestad (SP) 
måtte svare for om Stortinget er fornøyd med regjeringens innsats så langt. Landbruksdirek-
tør Sandlund orienterte om ny jordvernopplæring av lokalpolitikere. Det ble en aktiv debatt.

Høsten 2016 ble vi også enige med Naturvernforbundet i Vestfold om at vi engasjerer kon-
sulentfirmaet Civitas for å finne den beste løsningen for både klima og matjorda i Bypakke 
Tønsberg. Deres rapport vil bli lagt fram i 2017.

Det har vært arrangert 7 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og se-
kretær) hatt flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid.

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 
jordvernforeningene. Ikke minst har vi utviklet ny felles hjemmeside i tillegg til at vi har 
etablert nye regionale undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny felles 
logo.  Vi var medarrangør på markeringen av FNs jordår og jorddag i Oslo i desember.

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

Takk til alle jordvern-engasjerte bondelagsmedlemmer og til Vestfold Bondelag for kas-
serer- og sekretariatsbistand!

Vestfold Bygdeungdomslag
Vestfold Bygdeungdomslag er en frivillig organisasjon av ungdom, 
for ungdom. Vi jobber praktisk og politisk for ungdom på bygda. 
 
Styret i Vestfold BU har i perioden 2016/17 bestått av:
Leder: Inger-Martha Skjelland
Organisatorisk nestleder: Kristian Ingelsrudøya Nilsson
Bygdepolitisk nestleder:   Anne-Helene Sommerstad Bruserud
Lagsutviklingsleder:  Jon Olav Svartdal
Økonomileder:  Karina Skjauff
Kulturleder: Åse Marit Jorde
Tevlingsleder:  Kristian Lunde
Infoleder:  Kathrine Skaug
1. vara:  Camilla Vaaden
2. vara:  Benedikte Didrikson
3. vara:  Line Johannessen
Bondelagets representant:  Hans Martin Gran
Bygdekvinnelagets representant:  Torun Haakestad

Representant i Vestfold Bondelag: Inger-Martha Skjelland
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Representant i Vestfold Bygdekvinnelag: Kristian Ingelsrudøya Nilsson

Pr. 31. desember 2016 hadde Vestfold Bygdeungdomslag 498 medlemmer. Medlemmene
fordeler seg over våre fem aktive lokallag; Botne/Hillestad, Lågendalen, Re, Sande og 
Stokke og Andebu.

Styret i Vestfold BU har hatt ti styremøter og to styrehelgsamlinger i løpet av styreåret.
Samtlige av møtene har foregått på Gjennestad, med unntak av styrehelgsamlingene som 
har foregått på hytter, den første styrehelgsamlingen hadde VBU sammen med Buskerud 
og Telemark for å planlegge Landsstevne i Surnadal. I tillegg hadde vi nemdskveld med 
alle nemdene til fylkesstyret.

4H Vestfold  
I 4H Vestfold har vi i dag 23 klubber og ca 640 medlemmer under 26 
år i tillegg har vi nesten 100 voksne klubbrådgivere. 4H-kontoret har i 
2016 bestått av Irene Pande, daglig leder frem til 30.06 og regionleder fra 01.07, og Anita 
Opsahl Nilsen som organisasjonsrådgiver. 
4H Vestfold sitt fylkesstyre i 2016 har bestått av:
Leder Ulrik Myrhaug 
Nestleder  Malin Kultorp  
Styremedlem  Alexander Andreassen, Lisbeth Haugan 
  og Stine Merethe Horntvedt
Vararepresentant  Ole-Jørgen Bund Abrahamsen, 
  Terje Viken Hylden og Emil Joakim Hoff 
  (medlemmenes representant)

VIGGAs representant har vært Robin Schei Østvik og Fylkesmannens landbruksavdeling 
har vært representert ved Lisbeth Haugan. 

Ordfører i Årsmøte er Jill Eirin Undem.

4H Vestfold har lagt bak seg nok et aktivt år, året ble startet med nyttårsball på Kommune-
lokalet i Sande, videre har vi hatt opplæringskurs for styremedlemmer, fylkesårsmøte, den 
årlige nattvolleyball turneringen og skogdag på 4H-hytta i Storås. Vestfoldingene er glad i 
kurs og neste 100 deltok på storkurs i Buskerud. Sommeren er leirtid med aspirantleir og 
fylkesleir på Melsom og i juli reiste ikke mindre enn 120 4H-ere og ledere på en majeste-
tisk Landleir på Bygdø Kongsgård.
Høsten er høstfest tid i klubbene og året avsluttes med den høytidelige plakettfesten hvor 
20 4H-ere mottok 4H plaketten på Gjennestad videregående skole.  

4H Vestfold har fokus på de eldste medlemmene og arrangere hvert år Trivselsagentkurs. 
Kurset for 2016 var veldig populært og var fullt alt i oktober 2015

4H-hytta i Storås blir brukt både av 4H-klubber og privatpersoner til møter, høstfest, ju-
bileer og andre sosiale arrangement. Vi ser en positiv utvikling på utleievirksomheten av 
4H-hytta. Siden vi et par år har hatt helårsvei opp til hytta ved at det er bygget tunell slik 
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at veien ikke kommer i konflikt med skiløypa er hytt like populær sommer som vinter. Vi 
ønsker at den flotte hytta vår skal bli brukt så mye som mulig til møter og aktiviteter.Hytte/
dugnadsgruppa som er bestående av 4H-klubbene i Stokke kommune har i høst laget vol-
leyballbane ved siden av hytteterrassen.

Nordgardsetra 4H-Seter kan se tilbake på en flott sesong med høyt besøkstall. Vi jobber 
kontinuerlig med å øke deltakelsen på seterkursene, kursene er også et tilbud til ungdom 
utenfor 4H. Budeiene og miljøet på setra er unikt og vi er svært glade for den dugnads-
innsatsen som legges ned på setra. Den offisielt åpningen av årets sesong ble foretatt av 
Fylkesstyreleder i 4H Vestfold Ulrik Myrhaug. Den flotte bakerovnen vår og røykeovnen 
har gitt økt aktivitet og innhold i seterkursene. I 2016 startet Norgardsetra 4H- seter opp 
familie opphold i tillegg til de ordinære kursene i seterdrift. Vi satser friskt på en ny se-
song i 2017 med både seterkurs, temakurs og aktiviteter i helgene. Nordgardsetra 4H-seter 
kommer til å være en viktig turistattraksjon og kurssted for 4H også i årene som kommer. 
Omorganisering i 4H trådde i kraft 01.07.16 og fra da av var daglig leder Irene Pande re-
gionleder i region BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) Det er fortsatt fylkesfinansierte 
stillinger i de tre fylkene som primært skal jobbe med klubb og medlemspleie. 
Fylkesstyrene har fått flere oppgaver knyttet til den daglige driften av 4H-arbeidet i fylket 
og flere frivillige må til hvis vi skal opprettholde aktiviteten på dagens nivå. Hele organi-
sasjonen 4H har gjennomgått store endringer, men vi i 4H Vestfold skal fortsatt jobbe for 
et aktivt og godt 4H-tilbud til barn og ungdom der de bor i hele fylket. 
Følg oss på: www.4h.no/vestfold   
http://www.facebook.com/#!/4HVestfold

Norsk Landbruksrådgiving Viken         
Norsk Landbruksrådgiving Viken (NLR Viken), https://viken.nlr.no/, er en rådgivingsen-
het med 22 ansatte som har kontorer på Grønt Fagsenter Gjennestad (hovedkontor, 3160 
Stokke), Foss gård (3403 Lier), samt på Særheim (4353 Klepp st.), Landbrukstunet Kom-
petanse (5244 Fana) og Mære Landbruksskole (7710 Sparbu). 

NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innenfor de kulturer vi arbeider med, både konven-
sjonell og økologisk, på friland og i veksthus, hvor vi er landsdekkende. Våre rådgivere har 
spisskompetanse som står til disposisjon for våre medlemmer innen korn, frø, proteinvek-
ster, potet, grovfôr, grønnsaker, frukt, bær og blomster – på friland og i veksthus. Ut over 
dette tilbyr vi en godt utprøvd tjeneste innenfor HMS til landbruket.  

NLR Viken administrerer prosjektet «Grønn forskning Oslofjorden». 

NLR Viken er knyttet til sentralenheten Norsk Landbruksrådgiving (NLR), som er en in-
teresse- og serviceorganisasjon for rådgivingsenhetene i Norge. NLR Viken utvikler og 
etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjen-
nom rådgiving og ulike publikasjoner. 

NLR Viken gjennomfører hvert år rundt 100 ulike feltforsøk innen jord- og hagebruks-
vekster. 
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NLR Viken har utstrakt prosjektsamarbeid med markedsaktører, offentlige myndigheter, 
forskningsinstitusjoner, rådgivingsenheter, private selskaper og organisasjoner innen land-
bruket. Foruten stor rådgivingsaktivitet og intensivrådgiving utarbeider vi gjødslingspla-
ner og andre tjenester for medlemmene og eksterne oppdragsgivere, samt arrangerer ulike 
kurs i tillegg til fagmøter, gartneri- og markvandringer. Produktutvikling er også et sentralt 
arbeidsfelt i NLR Viken. 

Sammen med 3 andre NLR-regioner på Østlandet har NLR Viken i løpet av 2016 gitt ut 4 
utgaver av medlemsbladet «Grønt i fokus» i tillegg til at NLR Viken gir ut en rekke nyhets-
bulletinger innen de ulike kulturene, kalt «Nytt om». 

NLR Viken hadde ved utgangen av 2016 ca. 900 ordinære medlemmer. Vi opplever et økt 
tilfang av nye medlemmer.  

NLR HMS (nå integrert i NLR-enhetene) er landbrukets sin egen forebyggende HMS-
tjeneste. Målet er bedre arbeidsmiljø, færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket. Ved kjøp 
av HMS-tjeneste i NLR får du tilbud om bedriftshelsetjeneste, personlig rådgiving og opp-
følging av HMS på gården. All rådgiving er tilpasset gårdbrukere og ansatte på gårdsbruk, 
basert på landbruksfaglig og medisinsk kompetanse. I samarbeid med Bedriftshelsen AS 
tilbyr NLR Viken bedriftshelsetjeneste i Vestfold og deler av Buskerud. Vi tilbyr også 
krisehåndtering og fagkurs. De som kjøper HMS-tjeneste får ekstra rabatt på landbruks-
forsikringspremien og hjelp til å oppfylle lovpålagte krav. 

Tema for gårdsbesøkene er sikker jobb analyse, risikovurdering og psykisk helse. Arbeids-
miljøloven setter krav til alle som driver næringsvirksomhet om opplæring i HMS. NLR 
HMS har utviklet et grunnleggende kurs i praktisk HMS-arbeid. Målet er å gjøre HMS 
enkelt, praktisk og nyttig for deltakeren. Det bygger på myndighetens og KSL’s krav. 

Styret i NLR Viken har i 2016 bestått av:
Paul Edvard Vittersø Styreleder (repr. korn, jordbr.)
Ernst A. Skalleberg Nestleder (repr. veksthus)
Magne Bergerud Styremedlem (repr. veksthus)
Ragnar Swift Styremedlem (repr. frukt og bær)
Dan H. Christensen Styremedlem (ansattes repr.)
Ragnhild Nærstad Møtende varamedlem (repr. grønnsaker)
Kari Mette Holm Konsultativ representant for FMLA Vestfold
Otto Galleberg Konsultativ representant for FMLA Buskerud

Ansatte i NLR Viken pr. januar 2017:
Kjetil Gran Bergsholm Daglig leder
Ingvild Evju Rådgiver korn og oljefrø
Anne Cecilie Olsen Rådgiver korn
John Ingar Øverland Rådgiver frø og proteinvekster
Siri Abrahamsen Rådgiver potet
Kari Bysveen Rådgiver grovfôr, jord og jordarb., økologisk koord.
Torgeir Tajet Rådgiver grønnsaker friland, drenering
Lars-Arne Høgetveit Rådgiver grønnsaker friland
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Anne Lene Malmer Rådgiver grønnsaker friland
Hans Håkon Helmen Rådgiver grønnsaker friland / forsøkstekniker
Jørund Lothe Forsøkstekniker 
Anders Sand Rådgiver veksthus / energi / økonomi (innleid)
Liv R. Knudtzon Rådgiver veksthus 
Astrid Sigaard Andersen Rådgiver veksthus
Annichen Smith Eriksen Rådgiver veksthus
Magne Berland Rådgiver veksthus
Gunnar Larsen Rådgiver veksthus
Sigrid Mogan Rådgiver bær
Dan H. Christensen Rådgiver bær
Stanislav Strbac Rådgiver bær
Gaute Myren  Rådgiver frukt
Aslaug Øverland HMS-rådgiver
Harald Hetland Prosjektleder Grønn forskning Oslofjorden

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells              
NLR Østafjells hadde ved utgangen av 2016 1394 med-
lemmer i Telemark, Vestfold, Buskerud og Akershus vest for Oslo.

Basis i virksomheten er forsøksarbeid og planterådgiving innenfor korn, grovfôr, frukt og 
bær.
Det gis rådgiving i både konvensjonelle og økologiske dyrkingsmetoder. I samarbeid med 
NLR Viken gis det også tilbud på grønnsaker, engfrø og potet. 

Utenom denne plantefaglige rådgivningen gis det økonomisk, byggteknisk og annen kon-
sulentpreget rådgiving. Medlemmer i NLR Østafjells kan også kjøpe bedriftsheletjeneste 
og oppfølging både for seg selv og andre som jobber på gården. 
Se mer om tilbud og priser på www.nlrø.no under «Rådgivingstilbod».

Tilbudet fra NLR Østafjells i Vestfold er begrenset til rådgiving og planlegging innenfor 
økonomi, bygninger og økologisk landbruk. I tillegg tilbyr vi funksjonstesting av åker- og
tåkesprøyter i hele fylket. 
Organisasjonen har 25 ansatte fordelt på sju ulike kontorsteder; Tinn, Gvarv og Skien i 
Telemark, Modum, Rollag og Gol i Buskerud og Stokke (Grønt Fagsenter) i Vestfold.

Styret i NLR Østafjells har i 2016 bestått av Odd Oskarsen (leder, fra Sauherad), Ivar Gul-
seth (nestleder, fra Skien), Lars Fullu (fra Nore), Knut Olav Skrindo (fra Ål), Vidar Valen 
(fra Sauherad) og Ingrid B Terum (ansattes representant).

Kontoret ved Grønt Fagsenter i Vestfold er lokalisert i 2. etasje i hus 85 (samme bygget 
som Vestfold Bondelag). I 2016 var Gjennestadkontoret bemannet med seks rådgivere;
- Silja Valand, rådgiver i økologisk korn- og frødyrking
- Thomas Holz, rådgiver i økologisk grønnsakdyrking
- Hege Sundet, redaktør Økologisk landbruk
- Kjell Tangen, bygningsplanlegger
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- Svein Ivar Ånestad, bygningsplanlegger
- Arne Nøkland, økonomirådgiver

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

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

Vestfold Landbrukstjenester SA
Vestfold Landbrukstjenester SA er en del av fellesskapet på 
Grønt Fagsenter. Vår hovedoppgave er å skaffe avløsing til 
medlemmer og kunder slik at de får fritid, avlastning og avløsing under sykdom. Utlønning 
av utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksproduksjon m.m. er også vesentlig. Vi er arbeidsgi-
ver for avløserne, lønner, og sørger for at det formelle er i orden.

Våre landbruksvikarer rykker ut ved akutt behov for avløsing ved sykdom, ulykker og 
dødsfall. Vi har i 2016 hatt 4 faste landbruksvikarer og 2 andre som har stilt opp som 
landbruksvikarer. Til sammen 4 årsverk. Vi opplever økning i forespørsler etter landbruks-
vikarer og avløsere. Vi har dekket etterspørselen når bønder har vært syke, og har heldigvis 
mange flinke avløsere som stiller opp dersom det er behov og landbruksvikaren ikke er 
tilgjengelig.

VLT har etter hvert en relativ høy aktivitet som opplæringskontor for lærlinger innen gart-
ner- og landbruksfag. Ved utgangen av 2016 har vi 16 lærlinger utplassert i 17 lærebedrif-
ter.
Vi er med i et prøveprosjekt for et utdanningsløp til fagbrev med 2 år i skole og 2 år i be-
drift. Prøveprosjektet evalueres løpende og skal konkluderes i 2020.

Omsetningen i 2016 har vært på 27 mill. 
Ca 100 årsverk er utført av 450 ansatte.
Antall medlemsbedrifter i 2016 er 211.

Administrasjonen utgjør 2,4 stillinger.
Runar Wold Daglig leder
Håkon Green Leikaas Regnskap og lønnsansvarlig
Anita Kjærås Moland Administrasjonssekretær.

Styret har i 2016 bestått av:
Jon Herman Wold-Hansen, Våle leder
Bjørnar Langklep, Undrumsdal nestleder
Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke styremedlem
Anne-Helene Sommerstad Bruserud styremedlem
Gro Anita Rød, Andebu   1. vara
Marte Øien ansattes representant


