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Noen betraktninger rundt
landbruk og lokalmat
Landbruket er selve bærebjelken for vekst og utvikling i Setesdal. I dag kan vi ikke si at
det er økonomi eller sysselsetting som er det viktigste bidraget fra landbruket, men den
kulturen og historien som landbruket ivaretar.
Det er landbruket som har åpnet landskapet, skapt og holdt liv i bygdene, og som har gitt
andre næringer et godt grunnlag. I Bykle kommune, hvor jeg er ordfører, er det særlig reiselivet som gir arbeidsplasser i privat sektor. Landbruksaktivitet gjennom generasjoner
har gjort kommunen til et reisemål, kulturlandskap har blitt formet og holdt i hevd,
levende bygder er blitt en attraksjon. Det er naturen og kulturen som er hele livsgrunnlaget, og som vi må videreforedle fremover.
I dag ser vi økt oppmerksomhet rundt lokalmat, folk er villige til å betale for kvalitet og
de unike matopplevelsene. Alt går så raskt i dag, og det skal være billig. Dess raskere
og billigere maten blir, dess større behov har vi for alternativer, da blir opplevelsen av å
spise pinnekjøtt fra Fjellgarden Hovden enda større, der smaken av setesdalheiene
damper på tallerken.
Vi har sett en stadig økende interesse for lokalmat og lokal kultur. Dette henger sammen,
det holder ikke med de gode smakene, de må henge sammen med de gode historiene. Mat
er kultur, og helheten gir den store matopplevelsen.

Produktet mat og kultur må foredles fremover. Dette må skje gjennom samarbeid på tvers
av næringer, og privat og offentlig sektor må dra i samme retning.
Vi opplever nå en økt interesse i hele Setesdal for å utvikle dette produktet, utfordringen er
å få opp volumet. Man må satse på å øke produksjonen, og salgsleddet må være der, slik at
varene blir omsatt. Dette er en slags kjedereaksjon, som vi sammen må klare å utløse.
Naturligvis er en møteplass, en viktig arena for informasjon og opplevelser. Som besøkende møter du landbruket og bygdekulturen, og du drar fra messa full av opplevelser
og inntrykk. Ikke minst kan du reise fra messa med full mage, her står de store smaksopplevelsene i kø.
Du kan bokstavelig talt kjenne smaken av indre agder, og jeg kan love deg at den vil du
huske!
Velkommen til Naturligvis, det er bare å glede seg!
Hilsen
Jon Rolf Næss
Ordfører i Bykle og leder av Setesdal regionråd.

Velkommen til Evjemoen
- Naturligvis
Det er gledelig at så mange mennesker samles på Evjemoen denne helgen. Med mange
aktiviteter, konkurranser og stands av ulik karakter så håper vi arrangementet vil treffe
en brei målgruppe. Her bør være noe for enhver smak, enten en kommer fra bygd – eller
by. Dette er en viktig arena hvor landbruket kan få vist fram både bredden og omfanget
i næringa - til forbrukeren. Ja, til folk ﬂest.
Aust-Agder Bondelag er opptatt av nettopp dette. Kan vi bønder få et enda tettere bånd
mot forbrukeren, og vise fram hva vi driver med – og samtidig dele den viktige kunnskapen om våre produksjoner, så tror jeg forbrukeren vil være enda mer bevisst i sitt valg
av matvarer når han beveger seg mellom butikkhyllene. Når han besøker nærbutikken.
ill.foto : Tine Poppe

Betydningen av distriktsjordbruket er betydelig. Helt avgjørende for framtidig eksistens
av mange av våre små og store lokalsamfunn rundt i dette vårt langstrakte land. Uten
dette jordbruket så ville f.eks denne messa, Naturligvis, vært mange attraksjoner fattigere.
Med dette vil jeg benytte anledningen til å ønske dere alle ei ﬂott helg her på Evjemoen.
Velkommen til hver enkelt av våre gjester.
Knut Erik Ulltveit
Leder, Aust-Agder Bondelag

Hvert år må rundt 100 barn på Sørlandet flytte til et
fosterhjem. Derfor trenger vi flere fosterforeldre.
Besøk oss i Bufetat på standen vår på Naturligvis!
Her kan du få informasjon - blant annet om:
• Hvem er fosterbarna?
• Hvordan blir jeg fosterforelder?
• Aktuelle kurs for dere som vil bli fosterhjem
Spørsmål i forkant? Kontakt oss gjerne:
Ring Reidun, tlf. 466 18 109
e-post: reidun.austad.olsen@bufetat.no
fosterhjem.no/kristiansand
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SPAREBANKEN SØR

Lokalbanken i Indre Agder

Sparebanken Sør er en kraftfull regionbank som bidrar
lokalt og som har i mange år hatt fokus på å gi deg gode råd!
Besøk en av våre lokalkontorer i Indre Agder:
du finner oss på Evje, Bygland, Hovden, Byremo,
Konsmo, Åseral, Øyslebø og Hægebostad.

www.sor.no | tlf. 09200 | facebook.com/sparebankensor
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Høyre
vil ha et landbruk, med små og
store bruk i hele landet
Ingunn Foss

Dbbil er nå blitt
forhandler av Proffhengere
og kommer med
et lite utvalg.

Jordbruket er viktig for matproduksjon,
bosetting, selvforsyning og ivaretagelse av
kulturlandskapet. Høyre ønsker å skape et
levedyktig landbruk gjennom å legge til rette
for inntektsmuligheter og lønnsom drift på
det enkelte bruk.
Høyre vil styrke bonden som selvstendig
næringsdrivende, ved bl.a. å modernisere
konsesjonslover og oppheve boplikt. Vi vil
beholde avtaleinstituttet (jordbruksavtale),
opprettholde kanaliseringspolitikken og
stimulere til bærekraftig produksjon, best
mulig kvalitet, med minst mulig klimaavtrykk.
For første gang på mange år er jordbruket i
en positiv og god utvikling. Inntektene til
bøndene og produksjonen øker. Rammevilkårene er så gode at både investeringsviljen
og produksjonsviljen er høy. Et aktivt landbruk og skogbruk med beitebruk, avvirkning
og tilrettelegging for turisme, kan opprettholde åpne landskap og tradisjonsrike kulturlandskap.

Vi som bor
i dette landet,
skaper
mulighetene
sammen!
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Inn på tunet
Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente
gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det
er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne
typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på bedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på
tunet-gårdsbruk.
De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:
• Barn- og unge
• Mennesker med rusproblemer
• Funksjonshemmede
• Eldre.
Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.
Tjenesteområder.
De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet er:
• Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
• Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering

Tlf: 48 19 85 88 • sorlandet@innpatunet.no

• Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.
I tillegg tilbys Inn på tunet tjenester innen integrering av innvandrere og ﬂyktninger,
kriminalomsorg og forebygging.
Hvem deltar?
Et landsomfattende tilbud som Inn på tunet involverer mange ulike mennesker. Både de
som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre. Her er de viktigste:
• Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og eller
pårørende.
• Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-tjenester, og er godkjent
• Kjøpere: de som bestiller tjenesten, som NAV og ulike kommunale bestillere
• Godkjennere: Matmerk, som godkjenner gården som Inn på tunet.
Inn på tunet-tilbydere på Agder har gått sammen og dannet et samvirke!
Vil du vite mer om oss?
Vi er å ﬁnne på stand på Naturligvis 11.-13. august 2017 på Evjemoen!

Landbrukets organisasjoner med
aktiviteter både på og «rundt» Naturligvis
I tillegg til å være tilstede med stands og aktiviteter på selve messa har ﬂere organisasjoner andre arrangementer i Evjeområdet.
Fredag 11. august kl. 10 – 14 arrangerer fylkesbondelagene i Agder og Miljøstiftelsen
ZERO seminar om klimasmart drivstoff i landbruket, på Dølen hotell.
Samme dag og samme sted inviterer Landbrukets Samarbeidsråd til samling for unge
bønder/nye bønder fra kl. 16.30 .

Det er fylkesbondelagene som utfordrer stortingskandidater til duell søndag 13.8, kl. 14.
Se programmet.
Er du blant dem som er interessert i landbrukspolitikk, matpolitikk og klimautfordringene
er også Arendalsuka stedet å være. Følg særlig med på programmet i Arendal onsdag 16.
august.
Kontakt Bondelaget (38071971/92295713) om du vil vite mer om noe av dette.
Finn Aasheim, Bondelagets Agderkontor.
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Landbruket
– ei framtidsnæring
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet vil sikre landbruk over hele landet, og øke matproduksjonen basert på norske ressurser. Dette er viktig både av
hensyn til klima, matsikkerhet og mattrygghet, bosetting, og
norske arbeidsplasser.
Siden regjeringsskiftet har Stortinget måttet stoppe mange forslag fra H/Frp-regjeringen som ville gitt avvikling i stedet for utvikling i landbruket. Da landbruksmeldingen ble behandlet,
samlet Stortinget seg bl a om et inntektsmål. Men allerede i
vårens jordbruksoppgjør gikk V, H og Frp bort fra målet om å
redusere gapet mellom inntektene i landbruket og andre
næringer.
Arbeiderpartiet ønsker å bedre lønnsomheten og inntektene i
landbruket. Vi slår ring om den norske landbruksmodellen med
kanaliseringspolitikk, markedsreguleringer og jordbruksforhandlinger, og kjemper mot store strukturendringer og økt sentralisering av landbruket. For å sikre trygg mat og god dyrevelferd
vil vi opprettholde en variert bruksstruktur med et spredt husdyrhold. Vi vil sikre importvernet, og eiendomslovgivningen med
konsesjonslov, odelslov, bo – og driveplikt, for å forhindre at
kapitalsterke krefter kjøper opp jord og skog.
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Lokal mat og reiseliv
Tekst Øyvind Nese

I Stortingsmelding nr 19 (2016/2017)
om utviklingen av reiselivet i Norge har lokal mat og drikke en sentral rolle og beskrives slik:
«Mat er en viktig del av norsk kultur og identitet. Innovasjon Norges turistundersøkelse for
sommeren 2016 viste at også turister i Norge i økende grad verdsetter lokal mat og drikke
på sin reise. Av de spurte mener 34 pst. at lokal mat og drikke har avgjørende eller stor betydning for reiseopplevelsen. Undersøkelsen viste også at turister med gode matopplevelser
som viktig kriterium i valg av reisemål, har et høyere døgnforbruk enn den
gjennomsnittlige turisten i Norge.
I skjæringspunktet mellom matproduksjon og reiseliv er det derfor et potensial for økt verdiskaping og innovasjon. Med utgangspunkt i råvarekvalitet og regionale spesialiteter og
tradisjoner kan det skapes produkter og opplevelser med norsk identitet.

sempel det norske lammekjøttet er med å gjøre oss til en matnasjon. Alt dette har vi også på
Agder. Vi har et mangfold som ikke står tilbake for noen andre landsdeler. Et bevis på dette
er at vi to år på rad nå har deltatt på Grüne woche i Berlin. På Grüne woche er det over
400000 besøkende og her har Sørlandet vært en av tre regioner fra Norge. Dette er initiert
av Landbruks og matdepartementet med Innovasjon Norge som tilrettelegger. Lokalt har
våre fylkeskommuner, fylkesmannen og Innovasjon Norge lokalt gjort det mulig å presentere
sørlandsk lokalmat med over 30 leverandører og ca 12 utstillere som reiste til Berlin for å
by fram de ﬂotteste produkter. Det ble godt mottatt i Berlin og vi gjorde en god ﬁgur. Den
norske standen i Berlin utmerket seg og Sørlandet var absolutt en del av dette.
Hva har dette med landbruk og Agder å gjøre tenker nok mange.

Mat kan gi turister direkte tilgang til sosialt samvær, tradisjoner og kulturelle opplevelser. Ny
bruk av tradisjonelle råvarer kan også være utgangspunkt for særegne reiselivsopplevelser,
i tråd med den økende interessen for, og etterspørselen etter lokal mat og drikke.
I det nordiske og norske matmiljøet vektlegges i økende grad kvalitet og styrket kompetanse
om råvarer, lokal identitet og utvikling av nye produkter.
Norges internasjonale omdømme innenfor mat og gastronomi er utviklet over ﬂere år,
spesielt gjennom gode resultater i kokkekonkurranser.»
Det som er viktig å understreke er at Norge kan ikke bli en matnasjon om vi ikke har dyktige
bønder spredd over det ganske land. Om turistene skal oppleve lokal mat og lokal kultur er
kulturlandskapet viktig og det samme er det faktum at turister ser at dette holdes i hevd.
Likeledes er det avgjørende viktig at det norske småskala landbruket holdes ved like for å
by på de unike smakene. Vi har en rekke faktorer som mattrygghet og dyrehelse der Norge
skårer høyt, nettopp med bakgrunn i den spredde produksjonen og vårt klima bl.a. Det er avgjørende for matkvaliteten at utmarksbeiter blir brukt og de unike smakene dette gir for ek-

Det er absolutt viktig å komme seg ut og vise seg og også få en pekepinn på den kvaliteten
og det mangfoldet vi har å by på. I tillegg treffes mange bedrifter og dette fører til enda
bedre samarbeid og gir grobunn for nye produkter og samhandling. Vi ser en utvikling der
ﬂere og ﬂere reiselivsbedrifter i større grad bruker lokale råvarer. Et godt eksempel på dette
er Kristiansand dyrepark som i større og større grad bruker lokale råvarer til sine spisesteder.
De har som målsetting at andelen lokale råvarer skal utgjøre 50 % av innkjøpene innen utgangen av 2018. En så stor innkjøper gir god drahjelp til de mange små produsentene. Det
er også en positiv utvikling for Bondens marked som årlig øker sitt salg. I dagligvaren er
lokal mat den produktgruppen som har den høyeste årlige veksten. Det er viktig å ha minst
to tanker i hodet samtidig når det gjelder landbruk og matproduksjon. Vi må både ha de som
produserer stort og lar sine råvarer bli foredlet og solgt gjennom de store samvirkene,
samtidig som det utvikles lokalmatprodukter som foredles og selges gjennom andre kanaler.
Dette er et samspill der også samvirker som Tine og Nortura bidrar til det dette er mulig å
få til gjennom mottaksplikt og salgsmuligheter.
Lokal mat fra Agder har en spennende og bærekraftig utvikling.
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Her er en presentasjon av noen av lokalmatprod

Tekst: Øyvind Nese | F
Røyland gård, Birkenes
På Røyland er danseglade pensjonister like velkomne som et pyntet bryllupsfølge. Her
svever bedriftsledere og vaktmestere himmelhøyt i zip-liner før de nyter en hjemmelaget
festmiddag. Røyland arrangerer tyttebærfestival, quizkvelder og julebord. Det plukkes,
høstes, saftes og syltes det hele tiden. Inspirasjon til produkter ﬁnnes i naturen rundt gården.
Røyland gård er en familiebedrift og har vært i familien sagstuens eie siden 1979. Først ble
Røyland drevet av Marit og Frank, og nå av Gunnar og Pernille. Du ﬁnner oss en knapp
times kjøretur fra både Arendal og Kristiansand i Birkenes kommune, nærmere bestemt i
bygda Engesland.
Noen av produktene fra Røyland:
• Eplegele med granskudd
• Ripsgele med vanilje
• Krekling og tyttebærgele
• Krydret tyttebærsyltetøy
• Krydret blåbærsyltetøy
• Hjemmelaget gløgg
Morellsirup fra Høgetveit gård, Evje og Hornnes
På Høgetveit gård i Evje og Hornnes dyrkes de mest høgtliggende morellene i hele Norden;
på 300 m.o.h. Morellproduksjonen er en av de mest utfordrende produksjonene som ﬁnnes.
Det er mye å passe på, og ting må gjøres til rett tid, for å oppnå gode avlinger. Frostnetter i
april og mai er ikke uvanlig, og da er det viktig å sette på plasten før blomstring, for å få ekstra beskyttelse mot frost. Det produseres også bringebær og plomme på gården. I 2015
startet de med videreforedling av gårdens råvareproduksjon, blant annet morellsirup,
bringebærsaft og plommesaft.
Morellproduksjonen startet forsiktig i 1996, og det ble plantet 100 trær. Den største forbedringen kom da de bestemte seg for å benytte høye plasttunneler – værvern i produksjonen; det gjorde også at det var mulig å øke produksjonen. De siste åra har er det plantet
litt plomme og bringebær. Moreller, bringebær og plomme blir produsert under plast, som
gir vern mot frost og regn, sprekking og råtning, og redusert behov for sprøyting. De kan
høste tørre bær uansett vær.
Bringebær, bringebærsaft- eddik, og gløgg fra Vintlands bringebær, Lyngdal
De driver en bringebærproduksjon i Lyngdal i Vest Agder på et areal på 12 daa. De ﬂyttet
til Lyngdal for å overta småbruket til bestefaren til Karl Petter i 2001 og startet med å plante
bringebær i 2002. Dette har etterhvert blitt hovedjobben til Karl Petter Vintland.
De selger i hovedsak friske bringebær rett fra gården og har fått en stabil og stor kundekrets.
Bæra blir plukket daglig i løpet av 5-6 uker fra ca 15.juli, når det høstes mere bær enn de
selger direkte kaldpresses bæra og de produserer råbringebærsaft. Det er et produkt som ikke
er kokt og som derfor får en helt spesiell frisk og god smak av bringebær. De pasturiserer
safta og tilsetter sukker for så å tappe den på ﬂasker.
Produktene selges i hovedsak fra gården i Lyngdal, Romsveien 20, men også gjennom
butikk. Steder som produktene selges er bl a Oddernes Gartneri i Kristiansand, Lille
Kolonial i Industrigata (Lund, Kristiansand), Jentan på Båly (Lindesnes) og Hidra Bryggerestaurant på Hidra.
Lynghonning fra Løvjomas Bigård, Froland
Løvjomås Bigård er en familiebedrift og holder til i Froland i Aust-Agder. Vi er en stor honning- produsent og leverer honning direkte til butikk. Biene høster honning i indre Agder.
Norsk Blomsterhonning produseres i mai og fram mot sankthans. Dette er en mild og god
honning fra blåbær, tyttebær, bjørnebær og trollheggblomst. Denne selges ﬁnsilt og ﬂytende
og gjerne på ﬂaske.
Lynghonning produseres i juli/august, når røsslyngen blomstrer på sitt beste. Honningen
er ﬁnsilt, rørt og krystallisert. En del butikker selger honningen fra kjøl for å bevare
kvaliteten ut til forbruker.
De ﬂeste Rema 1000 butikkene i Aust -og Vest-Agder selger honningen. Også en del
Kiwi, Spar og Meny. Ica butikkene har også solgt mye honning. Ellers er det Bondens
Marked i Aust – og Vest-Agder fra mai til desember, også Dyrskuen i Seljord. Birøkter Alf
Løvjomas fra Froland har mer enn 500 bikuber med inntil 50.000 bier i hver, og har dermed
mye nærkontakt med våre aller minste husdyr. Alf har vokst opp med bier og er tredje
generasjons birøkter. Alf og familien leverer honning fra Mandal til Oslo.
Løvjomås bigård er kjent for å ha svært gode råvarer og familien har ﬂere år vunnet priser.
Dette er ﬂytende gull som biene har samlet på heia, der de har sugd blåbær og tyttebær
tomme for nektar. Honningen er i tillegg svært holdbar.
Øl fra Nøgne Ø, Grimstad
Nøgne Ø i Grimstad ble etablert i 2002. vi er i dag Norges ledende og største håndverksbryggeri med en produksjon på nesten 2 millioner liter øl i året. Vi produserer smakfullt,
kraftig og fyldig øl som hverken er pasteurisert eller ﬁltrert. Vi har i ﬂere år hevdet oss helt
i toppen blant verdens bryggerier og har mottatt et titalls medaljer og utmerkelser for våre
produkter.
Økologisk ost fra Tjamsland gård, Birkeland
Tjamsland Gård har sannsynligvis vært bebodd siden folkevandringstiden. Stadfestet
bosetting siden 1589. Gården har lange tradisjoner i dyrkning av mat. Fra 2005 har Tjamsland vært tilknyttet Debios regelverk. Lenge drømte de om å starte eget gårdsysteri og i
august 2015 ﬁkk de ysteriet godkjent. Samme året vant de NM i ost, for sin kremost;
Rosalita. I dag satser de fullt på ost. All ost produseres av melken fra 6 kuer på gården.
Tjamsland gård ligger idyllisk til på Sørlandet. På gårdssysteriet produserer de tre typer
ost. En salatost på glass som minner om fetaost, og en syrnet ferskost som på fagspråket
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dusentene som kommer med varer til Naturligvis:

Foto: Marit S Kvaale.
heter "lactic-ost". Sistnevnte er produsert som en "chevre" og har fått navnet Rosalita, oppkalt etter en av kalvene på gården. Denne osten har vært på menyen til to norske restauranter
som har stjerne i Michelin guiden. (Statholdergaarden og Renaa Restaurant i Stavanger.)
Nytt av året er en lagret fastost, i tillegg til at de produserer yoghurt.
Rosalita ost er en syrnet fersk ost modnet med melkesopp. Osten ystes av fersk nysilt og
upasteurisert melk. Tjamsland gård produserer alt økologisk.
Ostene ystes på fersk, nysilt og upasteurisert melk. De kan nytes ferske eller modnet i 14 uker.
Pesto og olje fra Ellitsgaard, Kristiansand
En serie gourmetprodukter av den anerkjente kokken Nicolai Ellitsgaard bestående av
grønne urte oljer og pestoer. Høyt fokus på rene og naturlige råvarer, god smak og kjærlighet.
Ellitsgaard Dill og Tang Pesto! Med håndhøstet havsalat fra Tregde nær Mandal er dette
det perfekte garnityret til skalldyr- og ﬁskeretter. Prøv å stek noen ferske strandkrabber i
smør i pannen, rist et par brødskiver i smøret og ha en klatt pesto på, det slår ikke feil!
Ramsløken er plukket i skogene på det blide Sørland. Oljen har en delikat mørkegrønn
farge og en kraftig smak av ramsløk. Ramsløk Oljen fungerer sammen med det aller meste.
Bland den med rømme og få en frisk dipp som kan brukes til f.eks. grønnsaks staver, chips
og salat, eller bruk den som den er til et godt stykke kjøtt eller ﬁsk. Her er det bare fantasien
som setter grenser.
Reinhartsen, Kristiansand
Reinhartsen har utsalget sitt på Fiskebrygga i Kristiansand, et attraktivt område for både besøkende og fastboende. Her kan kundene få servering på bryggekanten eller ta med hjem,
en av spesialitetene, som røykt laks fra eget røykeri.
Selskapet ble etablert av Selmer Reinhartsen i 1931. I dag er Reidar Fredriksen (barnebarn
til Selmer) daglig leder og eier av selskapet og var den første ﬁskehandler i Norge med fagbrev. De har 9 ansatte med ﬁskehandlerbrev, 4 med ﬁskeindustrifagbrev og 8 med kokkefagbrev.
I moderne lokaler på Fiskebrygga (åpnet 09.12.95) er hele verdikjeden representert: Fiskemottak, Fiskematproduksjon, Røykeri, Gourmetkjøkken og Catering. I tillegg har vi
detaljutsalg i Lillemarkens Senter samt på Fiskebrygga. I 2016 utvidet butikken i
Lillemarkens slik at Reinhartsen nå har god plass til å eksponere lokal mat.
De driver egen grosisstvirksomhet med salg til restaurant, storkjøkken og dagligvare. De
var den første bedriften som ble godkjent av Fiskeridirektoratets Kontrollverk for egenkontroll av samtlige i hele Norge. Vi har ved ﬂere anledninger vunnet medaljer i NM Sjømat.
Sam Berg AS, Grimstad/Arendal
Hos Sam Berg har det blitt bakt lokale brød og kaker siden Samuel Berg startet sitt første
bakeri i Grimstad i 1924. Siden starten på Ruffen har tre generasjoner utviklet bedriften til
å bli en moderne håndverksbaker med forankring i lokale tradisjoner.
I dag leverer Sam Berg ferske brød, kaker og konditorvarer til egne utsalg i Arendal,
Grimstad og Lillesand. Bakeriet har også betydelige leveranser til dagligvareforretninger i
regionen, sykehus, kantiner og hoteller. Hver dag bakes over 25 brødtyper, fra det lokale
Grimstadbrødet til egenproduserte Knekkebrød. I tillegg produseres lekre kaker og konditorvarer både for salg i egne utsalg og på bestilling. Sam Berg kom med i Nærbakst i
2011.
Til Naturligvis skal de spesialbake brioche til elgburger. Briochen er bakt på Bringsverdmel
og malt etter tradisjonel metode på en bygdemølle på steinkvern. Bringsverd gård der melet
dyrkes, er en gammel "Kongsgård" der bl.a "Jarlen av Ørkenøyene" ( Ragnvald Kollsønn
ca. 1100-1158 ) vokste opp.
Kjøtt og kjøttprodukter fra Jens Eide, Lillesand
Sommeren 2013 ble det bygd et nytt moderne pølsemakeri i lokalene til Jens Eide på Agder
Mat. Her er det også en stor pakkelinje for å distribuere produktene til dagligvarehandelen.
Vi produserer gode pølser, grillmat, spekemat og pålegg. Ramsløkpølser, chilipølser, chipottlepølser, bratwurst og våres super lokale skjærgårdsgrill er noe av det rikholdige utvalget
innen pølser. De ansatte legger sin sjel i å hele tiden utvikle nye, spennende produkter. Kundene skal vite at det alltid er mulig å få nye kulinariske impulser hos Eide, i tillegg til de
klassiske godbitene. Jens Eide har opp gjennom årene vunnet ﬂere priser, og høstet mange
gullmedaljer i NM, Norsk Mesterskap i Kjøttprodukter.
Vårt mål er det samme nå, som da vi grunnla bedriften i 1946: Vi vil bidra til trivsel ved
matbordet! Og god mat skaper trivsel, mener vi. Vi setter vår ære i at produktkvaliteten alltid skal være den ypperste, og smaken den aller beste. Derfor selger de kun kvalitetskjøtt
fra lokale bønder i Agder. Det samme kjøttet bruker de i alle produktene; tradisjonsrik
spekemat, knallgode pølser, spennende patéer og smakfullt pålegg. Handler du hos oss, er
veien til et velsmakende måltid kort.
Elgkjøtt fra Skogly gård, Arendal
Skogly Gård drives av Gudmund og Rune Guttormsen. De har jobbet med slakting og kjøttskjæring i mer enn 50 år til sammen.
De jobbet hos Gilde i Arendal og Lillesand til anleggene der ble nedlagt. Etter det bygde
de opp et viltslakteri på gården til Gudmund. Der har de nå opparbeidet en god kundekrets
av jaktlag og av folk som kjøper elgkjøtt og trenger hjelp til å partere og pakke.
Brødrene henter også fallvilt for kommunene i området rundt. Det blir også kjøpt elg av
jaktlag og hatt noe videresalg av dette, men hovedgeskjeften om høsten er å partere og
pakke for andre. Det slaktes og parteres alle dyreslag som elg- hjort- reinsdyr og rådyr.
I tillegg gjøres det også partering og pakking for andre bønder i Aust og Vest-Agder som
vil selge sitt eget slakt. Dyrene blir slaktet hos Gilde for så å bli sendt til Skogly for partering
og pakking.
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KrF ønsker et aktivt og mangfoldig landbruk over
hele landet, og økt norsk matproduksjon!
Kjell Ingolf Ropstad
Skal vi få til dette må vi satse på bøndene våre! Derfor var det viktig for oss å få et oppgjør
som gav kronemessig lik utvikling som andre grupper. Dessverre var ikke Venstre og regjeringen enig i det, men enigheten mellom oss og resten av opposisjonen gir bøndene det løftet
de fortjener og legger i tillegg til rette for landbruk over hele landet med bruk i alle størrelser.
Små og mellomstore bruk er avgjørende for å ta i bruk alle arealressursene våre. Det har derfor vært viktig for KrF å sørge for et løft for disse brukene, blant annet gjennom vårt gjennomslag for et investeringsløft for 15-30 kyrs melkefjøs som utgjør ryggraden i norsk
landbruk over hele landet.
KrF vil bevare hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk, og derfor har nettopp landbrukspolitikk vært viktig gjennom hele denne perioden og vi har dratt regjeringen mot sentrum.
Jeg kommer til å fortsette å jobbe for et aktivt og mangfoldig landbruk også i neste periode!

KrF ønsker et aktivt og mangfoldig landbruk over hele landet, og økt norsk matproduksjon!
Skal vi få til dette må vi satse på bøndene våre! Derfor var det viktig for oss å få et oppgjør
som gav kronemessig lik utvikling som andre grupper. Dessverre var ikke Venstre og regjeringen enig i det, men enigheten mellom oss og resten av opposisjonen gir bøndene det løftet
de fortjener og legger i tillegg til rette for landbruk over hele landet med bruk i alle størrelser.
Små og mellomstore bruk er avgjørende for å ta i bruk alle arealressursene våre. Det har derfor vært viktig for KrF å sørge for et løft for disse brukene, blant annet gjennom vårt gjennomslag for et investeringsløft for 15-30 kyrs melkefjøs som utgjør ryggraden i norsk
landbruk over hele landet.
KrF vil bevare hovedlinjene i norsk landbrukspolitikk, og derfor har nettopp landbrukspolitikk vært viktig gjennom hele denne perioden og vi har dratt regjeringen mot sentrum.
Jeg kommer til å fortsette å jobbe for et aktivt og mangfoldig landbruk også i neste periode!

HANDLAGA PRODUKT I LAFT OG
STAVLAFT

KOM INNOM VÅR STAND PÅ

”NATURLIGVIS” EVJE!

Vi leverer skreddersydde produkt i kraftig
laftetømmer av norsk furu.
Vi kan levere byggesett eller komplett ferdige bygg.
Har du ein idè eller teikning, så finn me løysingar saman.
Våre produkt :
Hytter, anneks, reiskapsbu, gapahuk, garasje, båthus, utemøblar,
badestamp
Hus i reisverk, stavlaft eller laft
Sagbruk-Materialar-Transport- Torvtak-

Velkomne på vår stand på
Naturligvis 11-13 august 2017

GODE
TILBUD

på Panasonic
og Mitsubishi
varmepumper

IldstedetBjelland | anentrygslandas

Vi har ”ildstedsbutikk” og tilbyr gode priser på peisovner
fra Jøtul, Scan og ILD. Vi kan også gi deg pris på rehabilitering
av skorstein og på ny stålskorstein fra Jøtul.
Ånen Trygsland AS | Ildstedet Bjelland
Kvimo næringsområde, 4536 Bjelland
915 53 071 | atrygsland@agder.no
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Den selvsagte maten
Av Fylkesleder i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland • Foto: Øystein Moi
til påfølgende dag og forhåpentligvis nye arbeidsoppgaver. De ba ikke nødvendigvis om
å spise seg mette, men om det nødvendigste til livets opphold.
Kontrasten til Norge anno 2017 er slående. Vi tar maten som en selvfølge, og jeg må
skamfullt innrømme at jeg neppe er noe unntak. Selvsagt skal vi spise oss mette hver
eneste dag. Utvalget i matbutikkene skal bugne til enhver tid, enten man handler tidlig
om morgenen eller kommer dinglende noen minutter før stengetid. Valgmulighetene skal
være mange, kvaliteten skal være god, og prisen så lav som mulig. I tillegg skal maten
være trygg, man skal selvfølgelig ikke bli syk av det man setter på bordet. Det siste er
det neppe mange som ofrer en tanke. Det er en del av prisen for høy matsikkerhet.
På matsikkerhet har vi virkelig vært gode i Norge. Uten å tenke over det spiser vi
eggedosis eller bløtkokte egg, noe som vil betegnes som galskap i andre vesteuropeiske
land der salmonella er et utbredt problem. Danskene rister på hodet over at vi fortsatt har
ambisjoner om å holde norske griser fri for MRSA. Vi har sammen med Island lavest
antibiotikaforbruk i Europa når det gjelder matproduksjon. Den unike dyrehelsen er et
resultat av mange år med fokus på forskning, innovasjon, avl og dyrevelferd, og ikke
minst et restriktivt regelverk med tanke på import. Men dette er ingen selvfølge, og
henger til tider i tynne tråder. På den ene siden gjelder det smitteinnføring som følge av
reising og import, på den annen side må det trygge norske landbruket sikres rammevilkår til å fortsatt kunne eksistere. Med vårt kostnadsnivå vil vi aldri kunne konkurrere på
pris alene, og bare den økningen i importkvotene for ost som regjeringen innvilget EU
tidligere i vår tilsvarer produksjonen fra hundre norske melkebruk av den størrelsen jeg
driver, snaue 20 kyr.
Jeg har tatt meg i å lure: Hva hadde skjedd hvis den 2000 år gamle «Fader vår», bønnen
som Jesus lærte disiplene, hadde oppstått i dag? Hadde man i Norge i 2017 funnet det
naturlig å ta med linjen «Gi oss i dag vårt daglige brød»?
I oppslagsdelen av nytestamentet går det fram at opprinnelsesteksten til «vårt daglige
brød» trolig var noe sånt som «vårt morgendaglige brød». I Jesu tid var det visst vanlig
at arbeiderne ﬁkk utbetalt lønna etter endt arbeidsdag, og deretter måtte skaffe seg mat

Naturligvis er stedet der agderlandbruket viser seg fram og matinteresserte sørlendinger
møtes. Nyt maten og nyt opplevelsen, men ha gjerne i bakhodet at god og trygg mat ikke
kommer helt av seg selv. Og innen du skal avlegge din stemme ved stortingsvalget om
en måneds tid, anbefaler jeg deg å sjekke ut hva de ulike partiene mener om mat- og
landbrukspolitikk. Der er det nemlig store forskjeller som er helt avgjørende for utviklingen av norsk matproduksjon. God appetitt!

Vi viser CLAAS traktor og maskiner, FERREL tilhenger, BMF tømmervogn og KRPAN vinsj.

VELKOMMEN til vår stand.
OK Maskin Sør AS
Heddeland
4534 Marnadal
Telefon 916 24 024
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Bondevett
for framtida!
Norsk matproduksjon er i stadig utvikling og
dette er et fag som krever at man henger
med i svingene. Droner, roboter og
apper er i skuddet og er på full fart inn
i landbruket, men bondevett er
viktigst. Som du sår skal du høste,
lyder et bibelsk ordtak, og resultatet
blir utvilsomt best når det ligger
kunnskap og erfaring til grunn. Det
gjelder alt innen landbruk; vite hva
man gjør, ha en god plan, følge gode
råd og gjennomføre planen.
Kunnskapsutvikling og rådgiving
Norsk Landbruksrådgiving Agder (NLR
Agder) er en medlemsorganisasjon for begge
Agderfylkene, og det er 1230 bønder som eier oss. Vi
driver med kunnskapsutvikling og rådgiving innen alle planteproduksjoner, økonomi, bygningsplanlegging, teknikk og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi anlegger feltforsøk og

AUST-AGDER
BONDELAG

tester ut nye sorter, dyrkingssystemer og driftsteknikker, og vi tilbyr rådgiving for den enkelte
og gruppevis i form av fagmøter, faggrupper, markdager og fagturer. Vi er et bindeledd mellom forskning og praktisk landbruk som kommer bonden til gode i form av økt avling, bedre
kvalitet, effektiv dyrkingsteknikk og en bedre lønnsomhet. NLR Agder har som ledestjerne
å gi deg som bonde i vår region framtidsretta kompetanse.
Allsidig gårdsbruk
NLR Agder har ﬂere rådgivere med spisskompetanse på sitt felt. Blant bønder som er
medlem hos oss og bruker oss aktivt, er Nila og Kristen Steinsland på Homme i Øvrebø.
Kristen ble aldri melkebonde som han hadde tenkt på grunn av kvotesystemet, men han
bretta opp armene og satt i gang med andre produksjoner. I dag har Kristen og Nila to fulle
arbeidsplasser på gården, i tillegg til sesongarbeidere og fra neste år går en av sønnene aktivt inn i drifta på gården.
Det er 40 dekar jordbær og 5000 verpehøns som er hovedproduksjoner og det økonomiske
fundamentet. I 2017 har gården inngått rådgivingsavtale med NLR Agder om tett oppfølging av bærrådgiver Jan Karstein Henriksen som kan gi gode råd helt fra tidlig vår med dekking av felt, gjødsling, plantevern og mye annet. Jordbærene blir solgt direkte fra felt og fra
gårdsbutikken til stor glede for kjøperne.

– Norges Bondelag Agderkontoret –
Du ﬁnner oss på stand i markedsgata. Naturligvis
www.bondelaget.no/agder

AUST-AGDER
BONDELAG
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Gården til Kristen og Nila Steinsland ligger ﬁnt og solrikt til inn under heia på Homme i
Øvrebø. Foto: Torleiv Roland

Økologisk eplefelt i full blomst hos Kristen og Nila Steinsland. Foto: Inger Birkeland Slågedal

Verpehønsa holder til i et eldre hønsehus med miljøbur. Norgesgruppen har varsla at de ikke
vil ta imot egg fra slike hus lenger enn til 2019, og da ble ﬂere alternativer vurdert. Enten å
bare legge ned produksjonen, eller å bygge nytt til 7500 høns – konvensjonelt eller økologisk.
Og nå har valget falt ned på økologisk eggproduksjon på Homme. Det er ikke en ideologisk
overbevisning om at økologisk drift er det eneste rette i eggproduksjonen, men ei tro på at
det er ei rett tilpassing til markedet, butikkjedene og forbrukeren. Eggene selges fra egen
gårdsbutikk og kundene vil forhåpentligvis sette pris på at hønsa nå får gå ute i et stort, innegjerda område Det er en avgjørelse for mange år framover, og økonomirådgiver Torleiv Roland i NLR Agder har utarbeidet driftsplan og søknad til Innovasjon Norge.

Det er mye jord og beite på Homme som bare kan brukes til grasdyrking, og 187 daa som
blir brukt til slått og beite. Det er rundt 30 vinterfôra sau på bruket og 12 ammeku som får
plass i eldre driftsbygning. Disse beiter i innmark og utmark og holder kulturlandskapet
rundt gården åpent og ﬁnt. Grovfôr som blir til overs blir godt fortørka og lagt som
høyensilasje i rundballer for salg.

Kristen har stor interesse av å prøve ut nye produksjoner, og har også lagt om til økologisk
frukt og bærproduksjon med epler, plommer, rips, solbær og stikkelsbær. Fruktrådgiver Anne
Vintland i NLR Agder følger opp med rådgivingsavtale og gir gode råd gjennom sesongen.
I tillegg dyrkes et par dekar poteter, og alt selges direkte fra gården. Det betyr bedre pris og
økt verdiskaping og fornøyde kunder som får kortreist og ferske produkter.

Ei historisk
utvikling
i landbruket

Gården ligger solrikt og ﬁnt til, her har det vært matproduksjon i mange hundre år. Gårdsdrifta har vært i endring gjennom tidene, men det har nok aldri vært så stor produksjon som
nå. Det har være mange år med mye arbeid og nøysomt bruk. Den økonomiske stillinga er
nå slik at det er mulig å investere for å gjøre gården framtidsretta og tilpassa en ny generasjon. God rådgiving er verdifullt, og rådgiving må lytes til og bli satt ut i praksis av den aktive bonden slik som på denne gården.
agder@nlr.no

XXXUPTBMHOP

Fremskrittspartiet

Landbruket har dei siste åra hatt ei formidabel utvikling, med auka inntekter, matproduksjon og verdiskaping. Norske bønder er dyktige, innovative og i verdstoppen i
bruk av teknologi og produksjon av trygg mat. Denne utviklinga ynskjer eg skal fortsette, for at ﬂeire skal kunne utvikle garden og skape verdiar i distrikta.
Regjeringa har lagt til rette for dei bøndene som ynskjer å satse og produsere meir mat.
Det er ikkje størrelsen på garden som bestemmer om ein kan verte heiltidsbonde, men
kva ein gjer ut av ressursane på garden.
Det er derfor svært gledelig å sjå at produksjon og etterspørsel av lokalmat og drikke
stadig aukar. Dette gjev nye moglegheiter og skapar arbeidsplassar i distrikts Noreg.
FrP ønskjer at bonden skal bestemme meir og staten mindre. Dette har vi no jobba for i
snart 4 år og resultata av denne politikken er auka produksjon, auka inntekt og færre
nedlagte gardsbruk. Ei gledelig utvikling FrP vil jobbe for, også dei neste 4 år.
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Årets utstillere
Aase Landbruk AS
Agder Traktor og Maskin AS
A-K Maskiner
Autoservice Evje AS
Bendiks olje
Bjørgulv Bjørgum
DB Bil as
Eiksenteret
Europro AS
Felleskjøpet R A
Frank Sigvaldsen
Frydenbø Bilsenter Sør AS
H&H Motor as
Hesselberg maskin
HT-Gjerde as
Hylestad Auto
IDG-Tools AS
Iveland Landbruksservice
JDD Utstyr as
Knarrhult
Maskindrift AS
Maskinsalg as
Motorsenteret AS
OK Maskin sør
T.O. Salg og service
TVEIT BYGDESERVICE AS
Agder Venstre
Akram asiamat
Andelslandbruk på Agder
Annes Butikk
Arild Tørresen AS og Anne May Grosås
As Lande
Aurebekk Gartneri
Aust Agder Fremskrittsparti
Aust-Agder Arbeiderparti
Aust-Agder Birøkterlag
Aust-Agder bonde- og småbrukarlag
Aust-Agder Høyre
Aust-Agder Kristelig folkeparti
Aust-Agder Senterparti
Av-Og-Til, Alkovettorganisasjon, LMT-Setesdal
Bufetat
BURG Agder
Diabetesforbundet Iveland, Evje og Hornnes
Egil Leesland
Eli Briseid Knudsen
Evelyn Finstad
Evje og Hornnes kommune
Forever Living, Sverre Flottorp
Frøydis Kile
Gjensidige Forsikring
HR Service/Helge Robstad
Inn på tunet Sørlandet SA
Jens Eide as
KW Bygg Hornnes as
Landbrukstjenester Sør SA
Meena Gupta Engros
Miljøpartiet de grønne
Nei til EU
Norges Bondelag, Agderkontoret
Norsk landbruks elektronikk as
Norsk landbruksrådgiving Agder
Nortura
OKAB Agder
Par Forlag

Partiet De Kristne Aust-Agder
Perfect Home
Pompel og Pilt godterier
Prima slakt as
Risdal Touring
Rysstad laftebygg as
Røde kors, Nedre Setesdal hjelpekorps
Setesdal revmatikerforening
Sparebanken Sør, avd Evje
Spekematbilen Johannessen
TINE
Vest-Agder Bonde- og småbrukarlag
Vindex as
Wilma & Morris AS
Øvrebø solskjerming
Ånen Trygsland
Böttcherei Hanko
Ellen M Lavrantsen
Eva Solberg
Skaten kunst
Tove og Eivind Reinertsen
Øivind Fjeldskår
Bondens marked
Barlind bruk
Blåne Is
Godt & Hjemmelaget
Gunlaug Løland
Hjembu
Hørte gård
Løvjomås bigård
Nordre Lindheim
Røyland gård
Skogly gård
Slettene Hage (øko)
Smakfulle skatter fra Dragetoppen
Tjamsland ysteri (øko)
Dao Suanphrueksa
Else og Ivar Foss
AsmargelArne Blom
Halleland honning
Smil thai mat AS
Spisekroken Evje AS
Smaken av Setesdal
Hodne Gard
Høgetveit Gård
Fjellgarden Hovden
Steinar Bjellås
Landbrukets dag SA
Vest Agder bygdekvinnelag
Aust Agder bygdekvinnelag
Reinhartsen Basar AS
4H Aust-Agder
4H Vest-Agder
Agder juletre
AT-Skog SA
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
KVS-Bygland
Skogselskapet i Agder
Søgne VGS
Sørlandets geologiforening
Tvedestrand og Åmli VGS
Agder rasefjørfeklubb
Simmentalforeningen
Aust Agder sau & geit
Øyslebø Alpakka
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1300
1300
1300
1600
1800

Program

Aktiviteter

Fredag 11. august

«Smaken av Agder», konkurranse
Konkurranse, staurbæring
Ponniriding
Farging og behandling av ull, Annemor Sundbø
Hundedressur

Portene åpner
Alle mattilbud åpner
Stort lokalmatmarked
Kåre Gunnar Fløystad, Fagsjef fra ZERO, «Tømmer og
marked i et klimaperspektiv»
Messa stenger

∑
Lørdag 12. august

1000
1000
1100
1300
1400
1500
1530

1600
1800

Portene åpner
Alle mattilbud åpner.
Barnas kokkeskole (Hver hele time, husk påmelding)
Presentasjon ﬁnalister «Smaken av Agder»
Konkurranse: Staurbæring
Sceneshow for barn med «Gulle».
Tore Lislevand kommer og viser treningsteknikker for
hund. Smarte øvelser for husholdningslydighet og for
konkurranselydighet.
Fullskalaøvelse Setesdal Brannvesen IKS
Messa stenger

∑
Søndag 13. august

1000
1000
1100
1100
1300
1400

1500
1700

Portene åpner
Matutsalg åpner.
Gudstjeneste, Prest, Rune Stormark
Musikk, Thomas Stanghelle
Barnas kokkeskole (Hver hele time, husk påmelding)
Skattejakt med «Gulle».
Bondelagets valgkampduell mellom Kjell Ingolf
Ropstad, 1. kandidat KRF og Åshild Bruun-Gundersen,
1. kandidat FRP. Duell-leder: Jon P. Knudsen
Kåring av årets beste lokalmatprodukt fra Agder,
«Smaken av Agder»
Messa stenger

(Forbehold om endring på eksakte tidspunkter)

∑
Dyr
Rasefjørfe
Alpakka
Sau
Simmental
Hest

∑
Villmark
Skog og skogaktiviteter
4H med mange aktiviteter for barn.

∑

Mat-landbruk-fritid
Vårt eget mattelt med egen lokalmat og ølavdeling
Bondens marked
Lokalmatmarked
Bygdekvinnelagenes desserttelt
Diverse lokalmat
Saueklipping
Stor landbruksmaskinutstilling

∑
For barn/ungdom

Snekring av fuglekasser
Diverse aktiviteter for barn i regi av 4H
Dyr
Kokkekurs for barn.

∑
Priser

Helgepass voksen, kr 150,-/barn, kr 50,Dagsbillett voksen, kr 100,-/barn, kr 30,Barn under 7 år gratis.
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Konkurranse!
«Smaken av Agder»
I forbindelse med landbruks og matmessa Naturligvis på Evje skal vi kåre en rett/produkt som får tittel «Smaken av Agder».
Konkurranse er delt i to, en for ikke-profesjonelle og en konkurranse for profesjonelle.
Kriterier for ikke-profesjonelle er følgende:
Retten/Produktet må være laget av råvarer med opprinnelse Agder eller
retten har en tradisjonell tilbereding/bruk.
Det må leveres et ferdig produkt med oppskrift i åpningstiden fredag 11. august.
De tre beste rettene/produktene blir premiert.
De som deltar må være tilstede søndagen under premieutdeling.
For profesjonelle aktører:
Råvarer til produkter må i hovedsak ha opprinnelse Agder.
Produktene må være tilgjengelig/i salg, og utsalgssted (er)/serveringssted må opplyses ved påmelding.
Generelle kriterier
Foredlede produkter kan både være basert på tradisjonelle og moderne produksjonsmetoder, uemballert og emballert.
Naturelle produkter kan både presenteres hele og som stykningsdeler, uemballert og emballert.
De tre beste rettene/produktene blir premiert.
De som deltar må være tilstede søndagen under premieutdeling.
Påmelding:
post@landbruketsdag.no, for spørsmål ring 917 45 624.

