
 

Julehilsen til medlemmer 

i Eidsberg Bondelag 2017 
 

Nå er det jul igjen, og vi i styret i Eidsberg bondelag vil benytte anledningen til å sende alle våre 

medlemmer en liten hilsen og litt informasjon om ting som har skjedd og saker som står for døren.  

 

Årsmøtet  

Årsmøtet ble holdt 12. oktober i Kirkeby Grendehus med ca 35 fremmøtte. Tor Jacob Solberg fra 

Østfold Bondelag holdt et engasjerende innlegg om den viktige jobben vi alle gjør som bonde og den 

store verdiskapningen vi har i Østfoldlandbruket. I tillegg fortalte Morten Authen om kampen han har 

kjempet, og vunnet, mot Veivesenet i forbindelse med utbyggingen av nye E18.  

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å komme på årsmøtene!  

 

Styresammensetningen ble følgende:  

Leder   Hilde Kristine Jahren Aasgaard 

Nestleder  Ida Merete Gammelsrud 

Kasserer  Tormod Kopperud 

Sekretær  Ida Bamsrud 

Styremedlem  Lars Kvernhusengen 

Styremedlem  Petter Aarsland 

Styremedlem  Dagfinn Mysen 

1. varamedlem  Erling Reinfjord 

Leder i valgnemnda Ragnhild Duserud 

 

Kommunesammenslåing 

I forbindelse med kommunesammenslåingen jobbes det med et felles utvalg fra alle berørte lokallag 

for å «snakke med en stemme inn til kommunen». Er dette noe du engasjerer deg for og kunne tenke 

deg å jobbe med framover – ta kontakt med styret! 

 

Dyrevelferd 

I det siste har svinenæringa fått gjennomgå i 

media. Denne saken viser at alle som har 

husdyrproduksjon må være bevisste på at det vi 

driver med skal tåle innsyn til enhver tid. Vi vil 

derfor benytte anledningen til å oppfordre alle til 

å ha god orden og fokusere enda sterkere på 

dyrevelferd. Spre gjerne bilder av godt dyrehold 

på sosiale medier – folk må opplyses om hvor 

fantastisk det er å være gris i Norge! 



 

Jordbruksforhandlingene 

Utarbeidelse av innspill til jordbruksforhandlingene ser styret 

på som en svært viktig oppgave. Det er her vi har størst 

mulighet til å påvirke rammebetingelsene våre. Vi legger ned mye arbeid i dette, og hovedtyngden vil 

i år som tidligere foregå i januar. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt hvis det er ting dere 

ønsker å ta opp i den forbindelse.  

 

Aktuelt framover 

Vil også benytte anledningen til å minne om at det er påmeldingsfrist 18. januar til 

Landbrukshelga 10.-11. februar i Halden. Meld dere på til en faglig nyttig og sosial helg sammen 

med andre landbruksinteresserte! Klikk her for å lese mer 

Kursserien «Fossilfrie energikilder i landbruket – vil du vite mer?» er i regi av prosjektet 

Klimasmart landbruk Østfold Det er stor oppslutning om dette kurset i Østfold, og det er fortsatt 

mulighet til å melde seg på. Neste samling er 17. januar på Bamsrudlåven med tema 

rådgivningsmuligheter, berg/jord/varmepumpeteknologi og fossilfrie korntørker.  

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk 

arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. 

Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i 

tiden 10.00 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold. 

Klikk her for å komme til Østfold Bondelags kalender  

 

Til slutt vil vi få ønske alle våre medlemmer en  

riktig god jul og et godt nytt år. 

 

Med hilsen  

Styret i Eidsberg Bondelag 

https://www.bondelaget.no/nyheter/landbrukshelg-i-ostfold-10-11-februar-2018-article98624-5118.html
https://www.bondelaget.no/kalender/category8374.html

