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Bondesangen
Tekst: Jonas Dahl
Melodi: Rett som ørnen stiger

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 livets far.

Jord, du er vår moder – overalt ennu.
Skifter livets goder, trofast bliver du.
Ligger hvor du lå, bygder hvor vi gå,
Årvisst enn i dag – Åndens underlag.

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.
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HILSEN FRA LEDER
Vi har lagt bak oss et år som resultatmessig for mange av oss bønder har vært bra. Avlingene har
vært bra både på korn, gras og grønnsaker. Mange vil gjerne ta æren av at den økonomiske pila har
snudd noe. Sjøl så fleiper jeg litt med at kornprogrammet vi kjører er grunnen til oppgangen.
Regjeringen fleiper imidlertid ikke når de hevder at oppgangen i landbruket er politikkens
fortjeneste. Riktignok nevner de været, men de kan ikke dy seg for å ta æren av bedre tider, og de
hevder at det er deres politikk som nå begynner å fungere. Vi som bønder veit bedre enn noen, at
værforholdene er veldig avgjørende for oss. Så vi får være glade for de avlingene vi har fått, og jobbe
fram imot en politikk som er god også når værgudene ikke er med oss.
Vi skreiv under en jordbruksavtale også dette året. Etter lange forhandlinger ble det en avtale som vi
kan leve med. Jeg mener det var riktig, sett ut fra hvilke forutsetninger vi har med dagens regjering.
Et annet viktig poeng er at det er lurt å hegne om avtaleinstituttet, og da kan vi ikke bryte for ofte.
2016 var også året vi skulle få framlagt en ny jordbruksmelding. Vi måtte vente til desember før den
kom. Det er en melding som ved første øyekast, og ved å lese innledninger og beskrivelser av
landbruket, virker til å være tålelig bra. Det som imidlertid går igjen i de fleste kapitlene er at den vil
dreie landbruket over i en mye mer handelsliberalistisk retning. Landbruket skal bli mer rusta for
sterkere konkurranse. Vi skal gradvis tåle å konkurrere mot importen, og det legges opp til mer
stordrift i alle produksjoner. I Akershus, hvor korn er den største produksjonen, er jeg særlig opptatt
av at en, i meldinga, legger opp til at Norske Felleskjøp skal miste ansvaret for markedsreguleringen.
Det er landbruksdirektoratet som skal styre ordningen. Det er jo meget spesielt at en
landbruksminister fra Frp legger opp til en byråkratisering av denne ordningen. Særlig når ordningen
både er billig og fungerer godt. Meldinga legger opp til at ingen får et spesielt ansvar for å holde
målpris, og trolig vil kornproduksjonen da gå over til mer kontraktsproduksjon. Det kan føre til
konkurranse mellom bønder, og det kan føre til større utfordringer med å få levert kornet for
bonden. Vekstskifte kan bli vanskeligere, og i det hele blir kornøkonomien satt under press.
Vi mener at opprettholdelse av kanaliseringspolitikken er viktig. For å mette en stadig økende
befolkning i verden er det viktig at vi bruker alt areal også i Norge. Da må vi dyrke korn der det er
mulig og så må vi ha gras i de områdene det bare er gras som kan vokse. Kornøkonomien er
avgjørende for å få til dette. Landbruksminister Dale mener at vi kan sørge for opprettholdelse av
kanaliseringspolitikken ved å ta vekk AK-tilskudd for gras i kornområdene. Dette er en svært dårlig
politikk for oss. Vi blir satt under et dobbelt krysspress ved at både gras og kornøkonomien blir
dårligere. Heldigvis skal denne jordbruksmeldinga behandles i Stortinget, og vi håper og tror mye av
forslagene ikke blir vedtatt.
Klimadebatten har preget året som har gått. Landbruket må være klare til å ta sin del av tiltakene. Jeg
tror det er viktig at vi er positive til å tenke tiltak samtidig som vi forteller at det er forskjell på hvilke
tiltak som settes inn. Vi er en biologisk næring som produserer mat. Vi klarer ikke produsere mjølk
uten at kua raper eller promper. Men det er forskjell på disse utslippene og utslipp vi får pga for
eksempel en flytur til syden. Vi må sette ting i perspektiv og vi må jobbe for at landbruket tar de grep
vi kan uten at det går utover muligheten til å produsere mat. Jeg syns det er bra at Bondelaget er
med på prosjektet med klimarådgivning på gårdsnivå. Det er lurt at hver og en av oss får opplæring
og råd og tips om hva vi sjøl kan gjøre.
Året som har gått har også vist hvor brått og brutalt verden forandrer seg. Jeg tenker på jordraset i
Sørum som krevde tre menneskeliv. Kvikkleireskred er nærmest uvirkelig når det inntreffer, og utfallet
er katastrofalt for de som rammes. Mine tanker går til alle som ble rammet i denne katastrofen.
Det er veldig gledelig at medlemsmassen i Norges Bondelag øker. Det er også spesielt gledelig for oss
i Oslo og Akershus at vi er det fylkeslaget som øker mest i antall. Vi er også veldig glade for at vi har
stiftet et nytt lokallag i 2016. Oslo Bybondelag ble stiftet 16. november. Det blir et litt spesielt
lokallag med stort fokus på urbant landbruk. Jeg ønsker de nye der hjertelig velkommen til oss.
Med vennlig hilsen Sigurd.
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PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2016
Styret

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

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

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

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

Styremedlem: Svein Bjerke
Adr: Furumoveien 29
Tlf: 918 89 383
E-post: sve-bje@frisurf.no
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ABU-representant: Anne Margrethe Elton
Adr.: Løkenveien 17, 2034 Holter
Tlf: 902 65 452
E-post: am-elton@hotmail.com

ABK-representant: Marit Tomter
Adr.: Nedre Rælingsveg 744
Tlf.: 480 66 818
E-post: m.tomter@hotmail.com

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

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

3. vara Kari-Anne Svennebye Aanerud
Adr.: Blakervegen 527, 1925 Blaker
Tlf.: 902 07 464
E-post: kari-anne@husebygard.no
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2016
Styrets arbeid
I 2016 ble det avholdt 14 styremøter med 55 protokollførte saker – i tillegg diverse orienterings‐ og
referatsaker. Årsmøtet ble avholdt på Bogstad gård i Oslo 16. mars.
Stormøte Korn 2016
Felles korn- og miljøutvalg arrangerte et vellykket stormøte Korn på Ås som samlet ca. 350 deltagere.
Det var et innholdsrikt program der hovedtemaet var matsikkerhet og beredskapslager av korn. Line
Henriette Hjemdal (KRF), Knut Storberget (AP), Geir Pollestad (AP), Nils Aage Jegstad (Høyre)
innledet, og deltok under paneldebatt med temaet: «Norsk kornproduksjon i et nasjonalt og
internasjonalt bilde på kort og lang sikt».

Stortingsrepresentantene Geir Pollestad (SP), Knut Storberget (AP), Line Henriette Hjemdal (KRF) og Nils Aage
Jegstad (H) deltok på møtet.

Jordbruksforhandlingene
Det ble gjort en grundig jobb med innspillene til jordbruksforhandlingene i både lokallagene og
fylkeslaget. Det ble gjennomført dialogmøte med de andre landbruksorganisasjonene og gitt innspill
fra fagutvalgene. Hele AB sitt innspill til jordbruksforhandlingene ligger på hjemmesiden til Akershus
Bondelag.
AB har over tid jobbet for å bedre kornøkonomien i Akershus. I innspillet fra AB var dette prioritert
med forslag om en betydelig bedring av kornøkonomien. I kravet fra Norges Bondelag ble både små
og store kornbruk prioritert for å øke muligheten til en økt inntektsvekst som er over snittet for
landbruket.
Det var knyttet stor spenning til hvordan den nye landbruksministeren ville håndtere
jordbruksforhandlingene. Jordbruket fremmet et krav på kr 860 mill som ville gitt grunnlag for økte
inntektsmuligheter i 2017 på ca. kr 20.800 per årsverk. Staten sitt tilbud var på kr 90 mill (samme
tilbud som året før). Jordbruksforhandlingene 2016 gikk inn i historiebøkene som en av de aller mest
krevende forhandlinger som er gjennomført. Utfallet av forhandlingene var ikke klart før to dager på
overtid. Avtalen fikk en samlet ramme på kr 350 mill, tilsvarende kr 10 700,- per årsverk. Avstanden
opp til kravet ble stort, men ut fra en totalvurdering var resultatet til å leve med.
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Akershus på bondetinget
Akershus Bondelag markerte seg på Norges Bondelags årsmøte med innlegg om blant annet ulv og
jordvern.
Jens Kogstad, nestleder i Akershus Bondelag, holdt et godt innlegg i generaldebatten. Innlegget
hadde tittelen: «Ulven har kommet til byen». Det tok for seg utfordringen med ulv i beiteområder og
en presisering om at kombinasjon av ulv og beitedyr ikke lar seg gjøre.

Jens Kogstad, nestleder i Akershus Bondelag
Øyvind Kjølberg, varamedlem i Akershus Bondelag, holdt et innlegg om regjeringas nye
jordvernstrategi som innebærer et mål om omdisponering av maksimalt 4000 dekar årlig f.o.m 2020.
Forslaget fra Akershus Bondelag var at Norges Bondelag retter en henvendelse til regjeringen om en
konkret oppfølging av jordvernstrategien.

Øyvind Kjølberg, varamedlem i Akershus Bondelag.
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Åpen gård
De ble arrangert seks Åpen gård-arrangementer i Akershus; Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Asker, Nannestad og
Losæter. Arrangementene hadde igjen meget god oppslutning. De besøkende fikk møte et bredt spekter av dyr,
planter og aktiviteter tilknyttet landbruket. Nytt av året var Åpen gård på Losæter, Bjørvika i Oslo. Når flere tusen
finner veien til slike arrangement, viser det at disse er gode utstillingsvinduer for landbruket i Oslo og Akershus. Det
gir et innblikk i hva som er bondens hverdag og er med på å kommunisere hvorfor det er viktig med norsk
matproduksjon.

Yrende liv på Sandholt Gård i Eidsvoll

Losæter i Oslo
Landbrukshelga
Landbrukshelga i november samlet totalt 100 deltagere med god mat og atmosfære på Hurdalsjøen hotell. Det var
flere interessante og inspirerende foredrag av høy kvalitet. Tilbakemeldingen fra deltagerne var meget bra. Dette
bekrefter at landbrukshelga har etablert seg som en institusjon for landbruksinteresserte i Oslo og Akershus.
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Ledermøtet
Akershus Bondelags ledermøte 2016 ble avholdt på Sørmarka konferansesenter 28.-29. oktober. Det var totalt 37
deltakere inkludert gjester, og 14 av fylkets lokallag var representert. På programmet sto blant annet en
oppdatering av status for Kornprogrammet, og en gjesteinnledning fra Felleskjøpet Agri. Prosjektet Tryggere
sammen ble presentert, og dag 1 ble avsluttet med et kurs i «small talk» før en sosial quiz og en hyggelig middag.
Dag 2 var i hovedsak avsatt til Norges Bondelags 1. nestleder Bjørn Gimming som holdt et innlegg om Valg 2017, ny
jordbruksmelding og om landbruket og klimaspørsmålet. Det var dessuten avsatt tid til aktuelle saker fra Akershus
Bondelag, medlemsverving og et gruppearbeid om lokallagsmidler og internkommunikasjon mellom fylket og
lokallagene. Ledermøte ble evaluert i etterkant.

Nyskapingskonferansen
Nyskapingskonferansen for Oslo og Akershus ble arrangert på Smakfulle Rom i Sørum. Bedriftsutviklingsprisen for
Akershus gikk til Stine og Hans-Ove Kirkeby på gården Asak Søndre. De har utviklet den gamle låven til et moderne
kurs- og konferansehotell, Smakfulle Rom. Bygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som
er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø. De dyrker og selger økologiske blomster fra sin virksomhet på
Abildsø gård.

Ida Tindeskog (prisvinner), Sigurd Enger (fylkesleder), Anja Bruland (prisvinner) og Vidar Kapelrud(org. sjef).

Rovdyr
Rovdyr er dessverre et tema vi må jobbe stadig mer med i Akershus Bondelag. Grunnen er at bestanden, særlig ulv,
øker, og at presset mot beitenæringa blir stadig større. Også i 2016 var det store ulveskader på beitedyr i
beiteprioritert område i Eidsvoll.
På forsommeren la regjeringen frem en melding til stortinget om ulv. Arbeidet med meldinga ble koordinert
sammen med en rekke organisasjoner fra Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold; «innlandsplattformen».
Stortinget vedtok i ulvemeldingen at det skal være 3-6 ynglinger i Norge, noe som i praksis er en videreføring. Det
ble også vedtatt å flytte grensa for ulvesonen til Glomma nord for Øyeren. Rovviltnemda for Akershus og Hedmark
vedtok lisensfelling på tre ulverevirer innenfor sonen fordi bestandsmålet er overoppfylt. Denne lisensfellingen ble
stanset av Miljøverndepartementet rett før jul.

Jordvern
Jordvern er en viktig sak for AB da det er et stort press på dyrkbar jord i Akershus. I februar ble det arrangert et
eget kurs for arealansvarlige i lokallagene. Det har vært en utfordring å fange opp alle sakene og få fremmet vårt
syn på riktig tidspunkt. Med bakgrunn i dette behandlet styret en sak som om areal- og jordvernarbeidet.
Jordvernstrategien til AB ble revidert og det ble satt inn noen tiltak for å styrke dette arbeidet.

10

Årsmelding Akershus Bondelag 2016

Politikerkontakt
Akershuspolitikerne er åpne for kontakt med AB som en interesseorganisasjon. Det er stort behov for
kunnskapsbygging og – ikke minst, vedlikehold av kunnskap om Akershus-landbruket. Løpende kontakt er derfor
særdeles viktig for å bidra til at politikerne fatter kunnskapsbaserte beslutninger i saker av interesse for landbruket
i Akershus (jordbruksmeldingen, forslag til endringer i forbindelse med jordbruksavtalen, oppfølging av arealsaker
etc.).
Hallvard Berg på Berg Gård i Skedsmo var vertskap da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og partikollega Odd Omland
(næringskomiteen) 5. september 2016 tok turen ut i kornåkeren
for å få vite litt mer om Akershus-landbruket. Med flott vær og en
moden kornåker fikk de et godt innblikk i noe av det som foregår
i vårt område.
Hallvard ga de to en god gjennomgang av drifta på gården, og litt
om gårdens historie. Berg Gård ligger på Kjeller, og er et godt
eksempel på landbruk i pressområder, med sin nære beliggenhet
til Lillestrøm.
Akershus og Buskerud Bondelag møtte 12. oktober 2016 Abid Raja og Pål
Farstad, stortingsrepresentanter for Venstre.
Mange temaer i Venstres førsteutkast til stortingsvalgprogram ble kommentert!
Lignende møter er avholdt med Akershus FrP, Akershus KrF, Akershus og Oslo
SP samt Akershus SV.
Disse møtene skal inn på nyåret 2017 suppleres med møter med alle Akershuspartiene – både med tanke på stortingsvalget 2017 og for å følge opp jordbruksmeldingen som ble lansert 9.
desember 2016. Også andre aktuelle Akershus-saker vil bli drøftet med politikerne – så som areal- og
jordvernsaker.

Kornprogrammet
Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i Akershus i 2014.
Bakgrunnen var at man har sett en dårlig utvikling i kornavling, areal, og økonomi i mange år. Det ble bestemt at
det skulle opprettes et treårig kornprogram og at Akershus Bondelag skulle stå for prosjektet. Partnerskapet i
Østfold så de samme utfordringene og ønsket at også Østfold skulle bli med i prosjektet. Dermed ble det bestemt å
søke på et felles prosjekt for begge fylkene. Anders Klaseie, rådgiver i Akershus Bondelag, er administrativ
prosjektleder, har ledet arbeidet til prosjektmedarbeiderne og vært sekretær for styrings- og prosjektgruppa.
Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag, er prosjektleder.
Det ble tidlig bestemt at de agronomisk rettede aktivitetene i hovedsak skulle gå i regi av landbruksrådgivingen.
Hovedaktivitetene i 2016 har vært: Foredragsbase/ markvandring, Høsthvetekonkurranse med
avslutningsarrangementet kornets festkveld, kornskolen, fagmøter/ fagdager, fagtur til Finland og kurs på
Landbrukshelga. For mer utfyllende info viser vi til kornprogrammets årsrapport. Kornprogrammet vil gå ut 2018,
og vi oppfordrer lokallaga til å ta initiativ til aktivitet.
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS
Korn- og miljøutvalget
Akershus og Østfold Bondelag har et felles Korn- og miljøutvalg. Sekretariatsfunksjonen innehas av Akershus
Bondelag. Utvalget har hatt to ordinære møter i 2016, i tillegg til at utvalget er prosjektgruppe i Kornprogrammet.
Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet, oppfølging av RMP og
vannområdearbeid, samt fokus på kornlogistikk og kvaliteter videre i verdikjeden. Korn- og miljøutvalget har
bestått av Ann Kristin Knudsen (leder) (AB), Svend Arild Uvaag (nestleder) (ØB), Ole Magnus Lillestrand (ØB), Inger
Nina Foss (ØB), Bjørg P. Stumberg (AB), Øivind Kjølberg (AB) og vara Jon Stumberg (ØB), Svein Bjerke (AB).
Felles fagutvalg på Grønt
Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområde grønt. Sekretariatsfunksjonen innehas
av Østfold Bondelag. Grønt utvalget har avholdt to utvalgsmøter i 2016, ett hvor planlegging av fagmøte i Frogn var
tema og ett hvor tema var innspill til Jordbruksforhandlingene 2016. I mars ble det avholdt fagmøte for
grøntprodusenter på Folkvang i Frogn, med god oppslutning. Innledere var blant annet Nina Sundquist, Matmerk,
Morten Andersen, GPS, Arild Bustnes, Norges Bondelag og Lars Kjus, NLR Øst. Utvalget har i 2016 bestått av; leder
Berit Ullestad (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Roy Hasle (ØB), Morten Tømte (AB), Per Fredrik Saxebøl (AB),
Stina Aarsland (ØB) og Sveinung Grimsby (ØB).
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REGNSKAP 2016

Resultatregnskap 2016
Navn
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter

Regnskap 2016

Lønnskostnader
Driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat

715 387,29
433 828,60
1 149 215,89
244 126,11

61 900,00
1 331 442,00
1 393 342,00

18 744,37
262 870,48

Budsjett 2016
140 000,00
1 256 000,00
1 396 000,00

Regnskap 2015
178 600,00
1 528 947,00
1 707 547,00

715 000,00
691 000,00
1 406 000,00
-10 000,00
6 000,00
-4 000,00

801 349,40
845 660,62
1 647 010,02
60 536,98
5 513,79
66 050,77

Balanse 31.12.2016
Eiendeler

Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring
Bank bundet - BSF midler

1 204 316 Egenkapital 1.1.2016
308 619
Årets resultat

1 382 716
262 870

Sum Bank/Fond

1 512 935 Egenkapital 31.12.2016

1 645 586

Fordring prosjekter
Sum Fordring
Sum Eiendeler

441 270
441 270

Avsatt BSF midler
Sum Gjeld

1 954 205 Sum Gjeld og egenkapital
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FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD
Storgt. 55, 1870 Ørje
Tlf: 913 96 674

Årsmelding Utmarksavdelingen 2016
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i 1989. Styret består av representanter fra Østfold Bondelag (Svend
Arild Uvaag, leder), Akershus Grunneierlag SA (Leif Taaje, nestleder), Glommen skog SA (Anne-Berit Joval Kverner), Akershus
Bondelag (Sigurd Enger), Viken skog SA (Hallvard Brevik) og Østfold Utmarkslag SA (Thore Opsahl Haugerud).
Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser ved å drive aktiv forvaltning og utvikle utmarksnæringa. UAØ
kombinerer arbeidet med riktig biologisk forvaltning, og næringsutvikling. Det arbeides med temaene vilt og fisk, friluftsliv og
tomtefeste. UAØs regnskap for 2016 viser totalt en omsetning på kr.3.096 313,- og regnskapet har et lite overskudd på vel
kr.4000,-. Administrasjonen sitter på Ørje i Glommen skog SA sine lokaler. Der holder de ansatte til som er Lars Jørgen Hagen, Pål
Sindre Svae og Øystein Toverud. Det er gitt ut to ”Utmarksmeldinger” og 3 Elgnytt. Det er sendt ut 3 «Bortfestenytt». UAØ har
hatt sekretærfunksjon i mange overbygninger i vassdrag og regionsamarbeid for elg i tillegg til Akershus Grunneierlag SA og
Østfold Utmarkslag SA.
Vilt
24% av inntektene våre kommer fra viltarbeid med hovedfokus på elg. En stor del av arbeidet med elg foregår som sekretær og
faglig rådgiver i de fleste elgregionene i Akershus. Det er også i år foretatt noe aldersanalyse av elg (Østmarka, Vorma/Storsjøen ,
RØE m.fl.). «Elgnytt» har ca 100 abonnenter i tillegg til at medlemslag i fylkesutmarkslag får tidsskriftet. Vi har utarbeidet
elgstatistikk på bakgrunn av ”sett elg” i Oslo og Akershus, og noen enkeltanalyser bl.a. for Østmarka Elgregion, Follo og Bagn i
Valdres. UAØ har i 2 år arbeidet med hvordan vi kan forvalte elgen i områder med ulverevir. Ulven har kjempestor påvirkning på
elgstammen i et ulverevir. Derfor er det behov for at vi vurderer tiltak som bidrar til at vi ivaretar elgjakta i størst mulig grad. I
Follo har vi startet opp et arbeid med å vurdere de viktige regionale og lokale elgtrekkene, for å kunne gi elgen en stemme i
arealplanlegging. "Nye" arter som hjort og villsvin blir mer og mer aktuelt, og vi har både registrert «sette villsvin og hjort», samt
startet opp et organiseringsarbeid for forvaltning over store enheter. Vi er flittig brukt som foredragsholder både i Østfold,
Akershus og Hedmark, spesielt på temaet villsvin. Gåsebestanden er fortsatt et aktuelt tema, og vi har laget forvaltningsplan for
både Haldenvassdraget og Råde, Rygge og Sarpsborg. Samtidig har vi holdt arbeidet med etablering av salgbare produkter i gang.
Fisk og kreps
Vel 23,5% av inntektene våre kommer fra arbeid med kreps, fisk og vann. Det er gjort et omfattende arbeid med tiltak for
krepsebestanden i Aurskog-Høland i samarbeid med kommunen. Det arbeides med forvaltningsplaner og hvordan man kan øke
edelkrepsbestanden i vanna. Videre arbeides det med informasjon, forsøk rundt kalking, minkbekjempelse og fokus på å forhindre
krepsepest. Det er ønskelig å forbedre krepsebestanden i kommunen. Også i 2016 har vi foretatt et uttynningsfiske av signalkreps i
Rødenessjøen for Fylkesmannen i Østfold. Det er foretatt et prøvefiske i Storsjøen for Fylkesmannen i Hedmark. På oppdrag fra
NINA er det i år utført prøvefiske i Setten og Hemnessjøen i Aurskog-Høland kommune. UAØ har etter oppdrag fra Mattilsynet hatt
ansvar for å drifte 12 burforsøk i Hedmark, Akershus og Østfold for å kartlegge krepsepest. Videre undersøkte vi spesielt
Hobølvassdraget da krepsepesten dukket opp der. UAØ er dessuten representant for grunneierne i en sentralt oppnevnt
arbeidsgruppe for edelkreps. UAØ hjelper til med elektrisk fiske og veiledning vedr. kalking i Akershus.
Turisme
Vel 15% av inntekten vår kommer fra å utvikle småskala turisme i 2016. Et arbeid er i gang der vi ønsker å utnytte aktivitetene
sykkel og vandring som trekkplaster for å leie ut ledige hus på gårdsbruk. Vi jobber spesielt for å lage ulike sykkelruter som blir
knyttet til ulike utleieenheter. Sykkelrutene har ulik avstand, vanskelighetsgrad og tilbud om opplevelse. De fleste rutene ligger til
vann. Dette er samarbeid med svensk side og er knyttet geografisk til Haldenvassdraget. Ellers har vi arbeidet med å skaffe flere
vertskap for fisketurisme. Totalt 20 enheter har fått veiledning og hjelp. Dette har resultert i 5 nye enheter i markedet til
gjeddefisketurisme i 2017 og i tillegg til at noen av de andre benytter annet salg og markedsføring. Det er gledelig at så mange
ønsker å utvikle økonomi av ledig hus på gårdsbrukene.
Tomtefeste:
Ca 8% av inntektene kommer fra arbeid med tomtefeste. UAØ hjelper bortfestere med å regulere festeavgifter som har gått ut og
som nå kan reguleres etter ny §33 i Tomtefesteloven. Tidsskriftet «Bortfestenytt» har nå vel 300 abonnenter over hele Norge.
”Kontrakthjelper” er et dataverktøy som UAØ har utviklet i samarbeid med Høyskolen i Halden og som stadig flere
enkeltgrunneiere med tomter ønsker. Det er svært nyttig for å passe på frister, sammenstille og rydde i festekontraktene samt
andre avtaler. Det inneholder også fakturaprogram.
Friluftsliv:
Enda en endring av Friluftsloven fra nåværende regjering er på trappene og heller ikke nå kan vi si at dette er positivt sett fra
grunneieren.
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Årsmelding i Akershus Bygdeungdomslag 2016-2017
Styret har i arbeidsåret bestått av:
Leder: Anne Margrethe Elton
Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas
Aktivitet/kultur: Anne Hjørngård Bjerke
Info: Julie Tannum/Louise Wethal
1. Vara: Louise Wethal
3. Vara: Hjalmar Nordby
ABK kontakt: Eva Øvren

Organisatorisk nestleder: Jorunn Bogstad
Økonomiansvarlig: Martin Johnsbråten
Tevling: Andrea Skovseth
Nybrott: Simen Gjølberg Johansen
2. Vara: Christian Pedersen
AB kontakt: Terje Romsaas
NBU kontakt: Trond Martin Wiersholm

I arbeidsåret 2016 – 2017 har det skjedd mye god aktivitet i Akershus Bygdeungdomslag. Ås Bygdeungdomslag arrangerte et
godt årsmøte 20. februar 2016. Straks etter dette begynte fylkesstyret å sette sammen nemnder. Fylkesstyret og nemnder skal
sørge for at arbeidsoppgaver blir gjennomført og mål blir nådd.
11-13. mars dro åtte personer fra ABU styret til Klækken hotell i Buskerud hvor Vårkurs ble arrangert. Her ble vi kurset i våre
respektive verv av sentralstyret i NBU. Denne helga var starten på Vårsprell, som er ei uke hvor lokallagene skal ha ekstra fokus
på medlemspleie og re verving av medlemmer.
Videre utover våren ble det arrangert Vinterstevne (Hurdal Bygdeungdomslag) og Vårarrangement (Nes Bygdeungdomslag).
Dette var to dager fylt med en rekket tevlinger, og det var god deltakelse på begge arrangementet.
Helga 22-24. april arrangerte vi nemndshelg på Furukollen Feriehjem på Nesodden. ABU året ble planlagt, mandat ble skrevet
og gjennomgang av mål ble gjort. Det deltok rundt 30 personer denne helga.
I forkant av jordbruksforhandlingene hjalp vi Norges Bondelag med å gjennomføre sin kampanje i sosiale medier. Videre var vi
også klare til å demonstrere hvis det skulle blitt brudd i forhandlingene.
Sommeren er en travel tid i Bygdeungdomslaget. Sthil-cup i motorsag ble arrangert i Sørum. Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag
hadde gleden av å invitere til ABUs Sommerstevne. Dette var ei helg fylt med tevlinger, aktiviteter, konserter, gode venner og
mye moro. Landsstevne ble i år arrangert i Surnadal 19-24. juli. Vi var totalt 205 personer som tok turen fra Akershus. Årsmøte
i NBU er i forkant av Landsstevne, og vi stilte med 18 personer på Akershus benken. Dette var et møte fylt med debatt, og
mange spennende saker.
16-18. september arrangerte vi høstkurs på Sanner hotell. Dette er ei helg hvor vi kurser de tillitsvalgte i lokallagene. Det var
rekordhøy deltakelse med rundt 90 personer.
14-16. oktober var det klart for Høstarrangement på Nærbø i Rogaland. Vi var en god gjeng fra Akershus som tok turen med
buss. Ei uke etter arrangerte Eidsvoll Bygdeungdomslag Høstarrangement i ABU.
I tradisjonen tro var julehøytiden fylt med julebord, juleverksted, 3. dagsfest og 5. dagsfest. På nyåret arrangerte vi den årlige
Trysilturen for alle medlemmer over 18 år.
Gjennom året har vi arrangert en økonomisamling, årsmøteutsendingsmøte, to styresamlinger og en ledersamling for de
tillitsvalgte i lokallagene. Vi har stilt opp som vakter på landsleiren til 4H, stått på stand sammen med NBU på Bedre Landbruk,
og bidratt med swing kurs på Landbrukshelga til Akershus Bondelag.
Vi har vært godt representert i styrene til Akershus Bondelag og Akershus Bygdekvinnelag. Anne Margrethe Elton har vært ABU
sin representant i Bondelaget og Julie Tannum/Andrea Skovseth har vært ABU sin representant i Bygdekvinnelaget.
Jorunn Bogstad og Anne Margrethe Elton stilte på 2. representantskap i NBU. Gulbrand Romsaas og Anne Margrethe Elton
stilte på 1. representantskap i NBU.
I tillegg til det som er nevnt har lokallagene vært flinke til å arrangere varierte aktiviteter gjennom hele året.
Akershus Bygdeungdomslag har bestått 16 lokallag i arbeidsåret, og endte på 795 medlemmer ved årsskifte.
Vi har hatt 11 styremøter, 3 møter i arbeidsutvalget og 2 møter i økonomiutvalget i løpet av arbeidsåret. Det er gjort 53
styrevedtak.
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Årsrapport fra Akershus Bygdekvinnelag 2016 - 2017
Styret har bestått av: Marit Bjerke Tomter(leder), Jorun Henriksen(nestleder), Bodil Berg, Liv Kristin Brattum, Eva Øvren, Line
Skallerud Lunder, Christine S Eriksrud (1 vara), Ann Kristin Knudsen (Akershus Bondelag), Andrea Skovseth (Akershus
Bygdekvinnelag)
Aktiviteter i 2016
Engasjementet er stort i alle lokallagene. Styret ønsker å bistå og oppmuntre til at dette gode arbeidet fortsetter. For å styrke
styrearbeidet i lokallagene fikk vi Inger Johanne Sveen til å holde organisasjonskurs på inspirasjonsseminaret i forbindelse med
årsmøtet i mars.
Vi arrangerte 2 Jordvernmøter i løpet av 2016, (ett i Frogn og ett i Nes).,
17 januar 2017 hadde vi lagt opp til møte for yngre bygdekvinner med politikvinnen Bente Hauger som foredragsholder. Tema
for dette møtet var forebyggende arbeid mot rusmisbruk.
Alle lokallagene i Akershus Bygdekvinnelag er nå på Facebook. For å styrke dette arbeidet i lagene arrangerte vi kurs for nettog facebook-ansvarlige 24. januar 2017 i Oslo.
I 2016 opprettet styret en ny Facebook-gruppe «Akershus bygdekvinnelag Vinn over svinn». Dette er en videreføring av
arbeidet mot kasting av mat i 2015. Her kan alle bidra, vi ønsker oss mer aktivitet.
Prosjektet «Bygda i Bevegelse» har bidratt til mye aktivitet i lagene. Råvareaksjonen 2016 – 2017 har tema «Ville vekster».
Dette var tema på flere av møtene rundt omkring i lagene.
Akershus Bygdekvinnelag har sendt ut sommerbrev og julebrev til lokallagene. Flere av lokallagene har bearbeidet og publisert
leserinnlegg fra NBK.
Verving og antall medlemmer
Akershus Bygdekvinnelag har 22 lokallag. 31.12.2016 var det registrert 1079 medlemmer. Norges Bygdekvinnelag har innført
faste årlige verveuker i uke 5/6.Vi oppfordrer til verving også resten av året. Akershus Bygdekvinnelag bidrar med boka
Mattradisjoner i Akershus som velkomstgave til alle nye medlemmer i fylket.
Sonemøter og sonestyremøter
Tema for sonemøtene var Ville vekster, Den store koftejakten, Økt antall flyktninger- grunn til uro? og Saltets historie.
Lokallagene arrangerer møtene på omgang og bestemmer selv tid, sted og tema. Sonestyremøtene ledes av et medlem fra
fylkesstyret og holdes i november.
Kurs og konferanse
4 representanter fra styret deltok på Norges Bygdekvinnelags landsmøte i Lyngdal 2.og 3. juni. Hele styret deltok på Norges
Bygdekvinnelags organisasjonskurs for fylkeslag i Hurdal 21. og 22.oktober.
Tillitsverv i Norges Bygdekvinnelag
Fylkesstyremedlem Marit Bjerke Tomter var medlem(2014-2016) av Norges Bygdekvinnelags organisasjonsutvalg. Irene
Furulund ble i 2016 gjenvalgt som sentralstyremedlem i Norges Bygdekvinnelag.
Fylkeslederkonferansen 2016
Marit Bjerke Tomter deltok på konferansen i Oslo.
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Årsrapport samarbeidsrådet Øst, Arbeidsåret 2016
Leder i arbeidsåret har vært Hans Harald Kirkevold, (Landkreditt). Nestleder har vært Jon Ansten Johansen (FK).
Årssamlingen 2016
Årssamlingen 2016 ble avholdt på Tomb Videregående skole 14. februar 2016. De fremmøtte fikk en omvisning på skolens
anlegg. Det ble også holdt et innlegg om samvirkeopplæringen i undervisningen på Tomb, ved faglærer Dag Sandli.
Bondelagenes prosjekter i 2015 ble kort presentert.
Øystein Mysen (Nortura) ble gjenvalgt som revisor for ett år. Håvard Ringnes (Nortura) gikk av, og Landkreditt fikk i oppgave av
årssamlingen å forespørre en ny revisor. Torbjørg Kylland fikk senere forespørselen, og takket ja.
FFO
Forum for organisasjonsansvarlige står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består av organisasjonsansvarlige fra de
økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i regionen.
I 2016 har FFO bestått av:
Hans Harald Kirkevold, Landkreditt Bank, leder
Egil Chr. Hoen, fylkesbondelagene
Jon Ansten Johansen, Felleskjøpet Agri, nestleder
Vidar Kapelrud, Akershus Bondelag
Anne Birgitte Riis-Johansen, Tine
Wenche Redzepi, Buskerud Bondelag
Lill Anett Elgesem, Tine
Jan Thorsen, Telemark Bondelag
Børge Slettebø, Nortura
Elin Røed, Vestfold Bondelag
Beate Menes Didriksen, Nortura
Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag
Anders Sigstad, Landkreditt Bank
Torgny Moen, Buskerud Bonde- og småbrukarlag
Anton Ole Evju, Felleskjøpet Agri
(Reidar Isebakke, Østfold Bonde- og småbrukarlag
John Gunnar Swang, Gartnerhallen
Kari Tellefsen, Telemark Bonde- og småbrukarlag)
I samsvar med SØs retningslinjer er det avholdt to møter i FFO (18. april og 6. oktober).
Tolkning av vedtektene har vært et tema på begge FFO-møtene, både når det gjelder medlemskap i SØ og fordeling av midler.
FFO bestemte i oktober at sekretariatet og leder skulle legge frem et forslag til reviderte, tydeliggjorte vedtekter for
årssamlingen 2017.
Bonde- og småbrukarlagene i Østfold og Telemark har møtt i FFO-møtene inntil avklaring om medlemskap er formelt avgjort.
Gjennomføring av arbeidsplan 2016
Arbeidsplanen er en konkretisering av SØs formål og oppgaver, og vedtas av årssamlingen. Under beskrives gjennomføringen
av prioriterte arbeidsområder i arbeidsplanen for 2016.
Prosjekter og informasjons-/opplæringstiltak
SØ har som mål å gjennomføre, videreføre og støtte opp om prosjekter som er i tråd med samarbeidsrådets retningslinjer.
Aktiviteter det har vært bevilget midler til i 2016 har vært blant annet oppfølging og kontakt med nyvalgte kommune- og
stortingspolitikere etter valget i 2015
Det også blitt brukt ressurser til flere "åpne" arrangementer, Åpen Gård, besøksgårder for skoler og matfestivaler.
Flere av fylkesbondelagene har også jobbet med samvirkeopplæring i naturbruksskolene i sin region.
FFO vedtok i april 2016 fordelingsnøkkel for rammebudsjett, og det er utbetalt i henhold til denne etter rutinemessig
rapportering.
Fylkesbondelagene og Bonde- og Småbrukarlagene har rapportert om bruk av midlene. Rapportene kan fås ved henvendelse til
sekretariatet.
I tillegg er 200 000 kroner fordelt på fylkesbondelagene av sentrale midler avsatt til fylkesvise bondelag via Samarbeidsrådet.
Følgende støtte ble gitt til faglagene i 2016:
Østfold Bondelag
Akershus Bondelag
Buskerud Bondelag
Vestfold Bondelag
Telemark Bondelag
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
Østfold Bonde- og Småbrukarlag
Oslo/Akershus Bonde- og Småbrukarlag
Totalt

Fordelt av FFO
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
15 000
15 000
15 000
395 000

18

Sentrale midler
40 000
40 000
40 000
40 000
40 000

200 000

SUM
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
15 000
15 000
15 000
595 000
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Lokallagsledere med kontaktinformasjon og medlemstall
Lag nr.

Fylke/Lag

Navn

Mobil

E-post

02-0101
02-0102
02-1101
02-1302
02-1401
02-1501
02-1601
02-2001
02-2101
02-2102
02-2104
02-2601
02-2602
02-2603
02-2701
02-2801
02-2901
02-3001
02-3101
02-3301
02-3401
02-3501
02-3601
02-3701
02-3702
02-3801
02-3901

Medlemstall
2015/2016
Aker Og Oslo Bondelag
Kristin Nesmoen
97679721 knesmoen@hotmail.no
495
452
Oslo Bybondelag
Anita Natvik
98849455 anita.natvik89@gmail.com
20
Vestby Landbrukslag
Stein Are Lie
97437803 stein.lie@roxtec.com
241
229
Kråkstad / Ski Bondelag
Kjell Johansen
90919334 kjellbjastad@hotmail.com
262
242
Ås Landbrukslag
Johan Bjørneby
90628512 jbjorneb@online.no
331
321
Frogn Bondelag
Per Fr. Saxebøl
90143171 p-fresax@online.no
140
141
Nesodden Landbrukslag
Håkon Galby
95752404 hgalb@online.no
66
66
Asker / Bærum Bondelag
Ole Tom Bø
90195314 lommog@online.no
367
331
Aurskog Bondelag
Lars Vegard Borstad
90738919 lveg-b@online.no
144
139
Nordre Høland Bondelag
Leif Wilhelm Ramslie
90911488 brangerudgaard@gmail.com
173
173
Søndre Høland Landbrukslag Petter Solli Aaserud
92888913 aaserud@gmail.com
181
184
Sørum Bondelag
Tina Bjørnvold
91514595 tina.bjornvold@gmail.com
217
212
Frogner Bondelag
Ola Hytjan
41401170 O_H_Golfer@hotmail.com
75
78
Blaker Bondelag
Kåre Johan Færgestad 90876834 kare.faergestad@yahoo.no
160
163
Fet Jordbruksforening
Per-Jacob Ølstad
48024802 h-budahl@online.no
159
161
Rælingen Landbrukslag
Brede Stensrud
91177487 bredestensrud@hotmail.com
73
73
Enebakk Landbrukslag
Elin Slette
92486339 slettefarmen@hotmail.com
184
179
Lørenskog Landbruksforening Ole Haug
90127084 ole_haug@online.no
61
59
Skedsmo Bondelag
Stig Ditlev J. Ullereng
90186730 sdullereng@online.no
162
153
Nittedal og Hakadal Bondelag Bodil Boasson
90054333 bboasson@online.no
123
118
Gjerdrum Bondelag
Ole-Kristian Skallerud 98640691 smedstad.gaard@online.no
152
155
Ullensaker Bondelag
Gry-Heidi Ruud-Wethal 97661117 ghruud@hotmail.com
382
368
Nes Landbrukslag
Dave Eggum Jr.
48045600 eggumjr@gmail.com
484
492
Eidsvoll Landbruksforening
Amund Dønnum
41512804 amund.donnum@gmail.com
274
264
Feiring Landbrukslag
Pål Sindre Lundstad
90665544 paalsinlund@gmail.com
20
21
Nannestad Bondelag
Trond Korvald
93045417 t-korva@online.no
210
212
Hurdal Landbrukslag
Frank Hoel-Knai
90626036 frankhk@frisurf.no
71
71

Sum

Akershus Bondelag

5057 5227
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Samarbeidende regnskapskontor, advokater og takstmenn
Samarbeidende advokatkontorer
Advokatfirma Wahl-Larsen AS

Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO

22 01 06 70

Advokatfirmaet Hjort DA

Pb. 471 Sentrum

0105 OSLO

22 47 18 00

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Pb. 1148, Sentrum

0104 OSLO

99 11 99 00

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Postboks 1938 Vika

0125 OSLO

24 13 43 40

Samarbeidende regnskapskontorer
Drengsrudbekken 4 1383 ASKER

66 76 09 02

Aurskog Regnskapskontor AS

Aurvn.,

1930 AURSKOG

63 85 38 50

Blaker Regnskapskontor AS

Svarstadvn 1

1925 BLAKER

63 86 60 50

B-S Regnskap AS

Pb. 116

1941 BJØRKELANGEN

63 85 89 80

Erøy Regnskap AS

Pb. 224

1401 SKI

64 91 14 06

Feiring Regnskapstjenester ANS

Feiringvegen 1189

2093 FEIRING

63 95 60 62

Fenstad Regnskapskontor AS

Droggetoppen 2

2150 ÅRNES

63 91 29 00

Fet Regnskapskontor

Pb. 59

1900 FETSUND

67 90 00 40

Follo Regnskap SA

Pb. 8

1431 ÅS

64 97 41 90

Gansdalen Regnskapskontor

Holtedalsvn. 415

1903 GAN

63 88 34 16

Heiaas Regnskap AS

Haugvn. 7

1911 FLATEBY

64 92 64 33

Leira Regnskap SA

Pb. 2

2024 GJERDRUM

97 99 85 60

Lommedalen Regnskap & Service as

Pb. 13

1350 LOMMEDALEN

90 19 53 14

Nannestad Regnskapslag SA

Pb. 27,

2031 NANNESTAD

63 99 68 00

RS Regnskap AS

Postboks 31

2024 GJERDRUM

63 93 90 70

Sigma Regnskap AS

Pb. 63

1960 LØKEN

63 85 42 20

Skedsmo Regnskap AS

Pb. 135

2021 SKEDSMOKORSET 64 83 63 80

Thorshaug Regnskap

Bjørke

2067 JESSHEIM

63 97 04 05

Vestby Regnskapskontor AS

Klevervn. 3

1540 VESTBY

64 98 51 10

Vorma Økonomi og Regnskap SA

Seterstøavegen 2c

2150 ÅRNES

63 91 29 20

Seterstøavegen 2c 2150 ÅRNES

40 62 65 03

Samarbeidende takstmenn
Nyerrød, Jens Kristian
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FYLKESKONTORET
Organisasjonssjef
Toril Wikesland (til 15.4.16)
Vidar Kapelrud (fra 1.9.16)
Mobil 959 70 093
e-post vidar.kapelrud@bondelaget.no

Førstekonsulent
Anette Isaksen
Mobil 901 83 138
e-post anette.isaksen@bondelaget.no

Rådgiver
Anders Klaseie
Mobil 415 000 30
e-post anders.klaseie@bondelaget.no

Rådgiver
Audun Ødegaard (engasjement fra 1.8.16)
mob: 480 26 180
e-post: audun.ødegaard@bondelaget.no

Fakturaadresse
Akershus Bondelag, postboks 9354 Grønland, 0135 Oslo
Org. nummer: 939 678 670
Fakturaer sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF-format,
eller som vedlegg til e-post fakturamottak@bondelaget.no
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Vi får Norge til å gro!
2017 © Akershus Bondelag
Hvamsvegen 696
2165 Hvam
akershus@bondelaget.no
www.bondelaget.no/akershus

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