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HILSEN FRA FYLKESLEDER SVEND ARILD UVAAG 

KJÆRE VENNER, TILLITSVALGTE OG 
MEDLEMMER AV ØSTFOLD BONDELAG! 

Det skrives siste halvdel av februar. Klokken 
er passert halv fem og det er dagslys ute. For 
en måned siden, var det bekmørkt når jeg 
ruslet over gårdsplassen for å ta fjøsstellet. 
Det er en god tid når dagene blir lengre og 
sola begynner å tine i kantene. Vi vet at om 
en drøy måned våkner naturen til liv. Snart 
kommer våren. Den gir bonden håp og 
forventning til et nytt år. 

Vekståret 2017 var et relativt godt år. Fjerde 
år med gode avlinger. Dessverre ble siste 
halvdel av innhøstingen preget av mye regn. 
Innhøstingen tok tid. Kvaliteten ble forringet 
på både vårkorn- og grasavlinger, og 
grønnsaksbonden fikk en lang høst. Det ble 
sådd lite høstkorn i Østfold i 2017. 

Det første året som leder av laget har vært 
interessant, lærerikt og givende. En av de 
første oppgavene var lanseringen av den 
reviderte verdiskapningsrapporten; «Jord- og 
skogbruket i Østfold - sterke og mangfoldige 
verdikjeder». I forordet står det; «Østfold 
fylke er et av de sterke landbruksfylkene i 
Norge. Særlig står fylket sterkt i korndyrking 
og grønnsakproduksjon på noe av landets 
beste matjord. Landbrukets verdikjede er 
viktig for fylket og utgjør rundt halvparten av 
produksjonsøkonomien i Østfold, og 
genererer over 7 100 arbeidsplasser til en 
verdi av 8-10 mrd. kr». 

Årets jordbruksoppgjør skulle preges av ny 
landbrukspolitikk som ble vedtatt i 
Landbruksmeldingen fra 25. april 2017. 
Jordbruket fremmet sitt krav 26. april. Det 
hadde en ramme på 1 450 mill. kr, og ville gi 
en inntektsøkning på 31 700 kr per årsverk. 
Statens tilbud ble lagt fram 8. mai, med en 
ramme på 410 mill. kr.  

Etter lange og intense forhandlinger brøt 
jordbruket forhandlingene 16. mai. 
Oppgjøret ble behandlet i Stortinget 16. juni. 
Et flertall bestående av Venstre, Høyre og FrP  

vedtok at jordbruksavtalen skulle ha ei 
økonomisk ramme på 625 mill. kr, og at 
partene i jordbruksoppgjøret sammen måtte 
bli enige om hvordan budsjettmidlene skulle 
fordeles. Årets jordbruksoppgjør viste oss et 
nytt regjeringsflertall som økte rammen noe i 
forhold til statens tilbud, men som ikke ga 
grunnlag for å redusere forskjellen mellom 
jordbruket og andre grupper. Fordelings-
forhandlingene ga Østfoldjordbruket god 
uttelling for kun moderat økning av 
kraftforpris, beholdt målpris på svin og økt 
støtte til drenering. 

Dessverre ser ikke regjeringen mangfoldet i 
Østfold, er ikke forutsigbare og tar ikke 
vannmiljøet på alvor. De reduserer 
virkemidlene (arealtilskudd gras i sone 1) og 
felles forståelse for hva som ligger til grunn 
for god vannkvalitet. De neglisjerer vår 
produksjonskultur, og den verdiskapningen 
som skjer gjennom utnyttelse av gras og 
beiteressurser. 

Frukt- og bærprodusentene i Østfold er 
innovative og står for økt verdiskapning. Det 
som tidligere ofte ble omtalt som nisje og 
småskala har vokst til å bli stort og 
omfattende. 4. september ble 
Lokalmatsenteret SA i Rygge åpnet av 
landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 
Lokalmatsenteret eies av bøndene og skal 
samle produsenter av lokal mat og drikke 
under samme tak, uten andre geografiske 
begrensninger enn at produktene er norske 
og basert på norske råvarer. Selskapet skal 
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samordne og utnytte ledig kapasitet og 
synergier hos eiere og samarbeidspartnere, 
og være et kostnadseffektivt alternativ til 
andre grossister. Selskapet har som mål å ta 
del i den økte omsetningen av lokalmat som 
regjeringen har lansert. 

Regjeringen har startet en omfattende 
kommune- og regionreform. Vi skal bli færre 
kommuner, og Østfold skal inngå i region 
Viken sammen med Akershus og Buskerud. 
Det vil utfordre oss alle på identitet, samhold 
og organisering. For Bondelaget vil vi bli den 
desidert største region med over 14 000 
medlemmer fordelt på 70 lokallag. Mange 

temaer skal drøftes og brikker falle på plass 
før den organisasjonen er satt. 

Fra strategi- og handlingsplanen til Østfold 
Bondelag har vi blant annet prioritert 
organisasjonsutvikling. Dette for å sikre god 
påvirkning av politiske vedtak og prosesser 
på regionnivå. I løpet av 2018 starter vi opp 
et omfattende arbeid slik at alle tillitsvalgte i 
organisasjonen skal få økt kunnskap og 
eierskap til egen organisasjon og vårt arbeid. 

Østfold Bondelag består av 4 884 
medlemmer fordelt på 24 lokallag, styret og 
administrasjonen. Kvalitetsarbeid og 
mangfold er vår styrke. TAKK FOR INNSATSEN!

 

 

Bilde 1: Beitearealer i Aremark, fra busstur med politikere i august 2017.  

Bilde 2: Politikere på busstur i august 2017. Her avbildet sammen med Bygdeungdomslaget på siste stopp hos Stine Bjørnstad (kalt 

Fru Blom) i Degernes.  
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ÅRSMØTET I ØSTFOLD BONDELAG 2017 

Fylkesårsmøtet ble avholdt på Fjellheim i Spydeberg torsdag 23. mars 2017. Da årsmøtet startet 
var det 69 stemmeberettigede, 31 gjester og 4 ansatte til stede i salen. Fylkesleder Martha 
Mjølnerød og lokallagsleder Katharina Kirkerød ønsket velkommen fra årsmøtets talerstol. Så ble 
årsmøtet ønsket velkommen til Spydeberg av ordfører Petter Schou (H). Andre politikere som 
hilste til årsmøtet var stortingsrepresentantene Line Henriette H. Hjemdal (KrF) og Svein Roald 
Hansen (Ap), leder i Østfold Høyre og ordfører i Råde, Rene Rafshol, og ordfører i Trøgstad og 
førstekandidat for Sp ved høstens valg, Ole Andre Myrvold. Fylkesstyret hadde invitert Christian 
Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse og forfatter av verdiskapningsrapporten for 
landbruket i Østfold, til å innlede om arbeidet med revisjonen av verdiskapningsrapporten. 
Ordfører Ole Johan Borge ledet årsmøtet med stødig hånd. Årsmøtet ble formelt avsluttet med 
takksigelser fra avgått fylkesleder Martha Mjølnerød. Årsmøtet varte fra kl. 09.30 til kl. 17.00.  
 

ORDINÆRE SAKER  

Årsmelding, regnskap, budsjett, strategi- og handlingsplan er alle sentrale saker som blir behandlet 
hvert år. Det er viktige styringsverktøy for det nye styret i det kommende arbeidsåret, og det 
oppleves som nyttig med debatt om sakene. Nytt styre ble: 
Leder:  Svend Arild Uvaag, Eidsberg 
Nestleder: Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Styremedlem: Berit Ullestad, Rygge 
Styremedlem: Trude Hegle, Rakkestad og Degernes 
Styremedlem: Tor Jacob Solberg, Skiptvet 
1. vara: Jon Stumberg, Idd 
2. vara: Lars Holene, Askim 
3. vara:  Ida Marie Ruud Stemmedalen, Eidsberg  
 

INNLEDNINGER OG DEBATTER 

Leders tale og innleggene fra Christian Anton Smedshaug og Lars Petter Bartnes, leder i Norges 
Bondelag, dannet grunnlag for en aktiv generaldebatt. 25 av årsmøtets 104 tilstedeværende entret 
talerstolen og bidro til en god generaldebatt. Mange lokale tillitsvalgte benyttet anledningen og 
snakket om ting som opptar dem i deres hverdag. 

Bilde 3: Årsmøtet i Østfold Bondelag 2017. Tor Jacob Solberg presenterer deler av årsmeldingen på talerstolen.  
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BONDETINGET 2017 

Årsmøtet i Norges Bondelag ble avholdt i 
Lillehammer 14. og 15. juni med 300 
utsendinger. Østfold hadde ti delegater: 
Svend Arild Uvaag (fylkesleder), Ole-Kristian 
Bergerud (nestleder), Berit Ullestad, Tor 
Jacob Solberg, Trude Hegle, Jon Stumberg, 
Lars Holene, Ida Marie Ruud Stemmedalen 
(alle styremedlemmer), Gustav Thorsø Mohr 
og Hans Oskar Gudim. Anne Guro Syversen, 
Camilla Grefsli og Mina Mjærum Johansen 
var til stede fra administrasjonen. 

Lars Petter Bartnes åpnet Bondetinget med 
sin tale ved å slå fast at vi trenger en annen 
landbrukspolitikk, en politikk som sikrer 
verdiskaping i hele landet og som stopper 
sentraliseringen. Jordbruksmeldinga og 
jordbruksforhandlingene våren 2017 var 
blant de store temaene i talen til Lars Petter 
Bartnes. Han sa at regjeringa ikke har fått 
gjennomslag for mange av sine saker i 
landbrukspolitikken fordi den har møtt 
massiv motstand fra en samlet næring, og 
fordi den har måttet søke flertall mot 
sentrum, der KrF og Venstre ofte har holdt 
igjen. «Vi gikk inn i jordbruksforhandlingene 
med sikte på å få til en avtale. Men 
regjeringa viste svært liten vilje til å flytte 
seg, og avstanden i ramme ble for stor. 
Jordbruket kunne ikke inngå avtale uten 
oppfylling av inntektsmålet, uten løft for små 
og mellomstore bruk, med betydelige tap for 
store produsentgrupper og som tar svin ut av 
målprissystemet», sa bondelagslederen. 

Jordbruksavtalen for 2017-2018 skulle 
egentlig vedtas i Stortinget samme uke som 
Bondetinget, men Venstre og 
regjeringspartiene sendte jordbruket og 
staten tilbake til forhandlingsbordet. «Det 
blir svært vanskelig å få til en god løsning 
med ei ramme som øker inntektsforskjellen 
til andre grupper. I praksis tvinges vi til å 
fordele ei økonomisk ramme vi mener er for 
dårlig til å skrive under på», sa Lars Petter 
Bartnes og bad organisasjonen om å gjøre  

seg klar til valgkamp. «Målsettinga for 
arbeidet fram mot 11. september er at 
landbrukspolitikken skal ha betydning for 
hvordan folk stemmer», avsluttet lederen i 
Norges Bondelag. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale 
besøkte årsmøtet, slik tradisjonen er. Han sa 
at det ble en annen vår enn det regjeringa 
hadde tenkt, og at de hadde strukket seg 
langt for å få til en avtale i 
jordbruksforhandlingene. Om den videre 
ferden til avtalen sa Dale følgende: «Norges 
Bondelag kan vente seg to ting; at jeg 
kommer til å ta stortingsflertallet på alvor og 
at det vil bli reelle forhandlinger – ikke et 
diktat». Ministeren var også innom temaet 
rovdyr, og han forsto at dette er en vanskelig 
situasjon for landbruket. På spørsmål om 
inntektsmålet svarte Dale; «Jeg legger til 
grunn at flertallet på Stortinget har sagt at 
inntekt skal måles i prosent, ikke kroner» 
avsluttet han. 

Da det ble åpnet for spørsmål fra salen stilte 
Tor Jacob Solberg det samme spørsmålet 
som han stilte til Dale på Bondetinget 2016: 
«Du ønsker å rekruttere unge til landbruket 
på samme tid som du vil liberalisere 
landbruket. Hva slags historier om unge 
bønder fra det liberaliserte europeiske 
jordbruket er det du vil trekke fram som 
vellykka?». I 2016 svarte han ikke på 
spørsmålet, mens han på dette årets 
Bondeting svarte at han allerede hadde svart 
på spørsmålet tidligere.  

Østfoldbenken var svært aktive på 
talerstolen og talte Østfoldbondens sak.  
Først ut blant var fylkesleder Svend Arild 
Uvaag, og han konstaterte at årets 
jordbruksoppgjør fortsatt er i spill. Etter at 
faglaga brøt med regjeringa fordi den ikke 
var villig til å følge opp målene Stortinget 
vedtok i jordbruksmeldinga, tok KrF og 
Venstre ansvar og snudde seg til 
opposisjonen. 
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 «Vi trodde virkelig at det skulle bli en 
brukbar ramme, som ville gitt jordbruket en 
inntektsmulighet som andre grupper. Men, 
med den svært beklagelige dreiningen fra 
Venstre har det blitt kaos», sa Uvaag fra 
talerstolen. «Det er viktig at vi holder 
sammen i organisasjonen, og har full tillit til 
forhandlingsutvalget som nå skal ut i 
fordelingsdrøftinger», avsluttet Uvaag. 

«Landbruket i Østfold trenger et sterkt 
landbruk i hele landet, og landbruket i 
distriktene er avhengig av god 
produksjonsøkonomi på flatbygdene», 
startet nestleder Ole-Kristian Bergerud sitt 
innlegg med. Østfold har landets beste 
jordbruksområder hvor det i hovedsak 
produseres korn, grønnsaker, frukt og bær, 
men også store områder med små skifter, 
bratte områder og ravinelandskap. I tillegg 
har Østfold egne klimakrav for å sikre 
vannkvaliteten i vassdragene. «Å fjerne 
arealtilskuddet for grovfôr i sone 1, slik 
regjeringa ønsker, er en spesiell måte å 
styrke kornøkonomien på. I 2016 ble 
tilskuddet halvert. Jeg føler at dette gikk litt 
under radaren i fjor, og er svært opptatt av 
at dette følges opp i tida framover. Vi har 
mange produsenter som har satset på melk, 
storfekjøtt og sau. Grovfôrbaserte 
produksjoner er kapitalkrevende, 
kapitalbindende og tidkrevende. Dette er 

produksjoner som trenger forutsigbarhet og 
langsiktig satsning», avsluttet Bergerud.  

 Jon Stumberg viste bilder fra eget bruk og de 
skadene villsvin gjør på åker og eng. 
Stumberg sa at villsvinskader er beregnet til 
660 millioner kroner årlig i Sverige. 
«Inntektene fra eventuelt salg av villsvinjakt 
oppveier ikke tapene fra skader påført av 
arten. Og det er bare noen få som vil få 
gevinsten, mens mange andre sitter med 
bare tapet og ulempene. Norges Bondelag 
må jobbe for at vi i størst mulig grad holder 
bestanden av villsvin og skadene de påfører 
på et absolutt minimum. Alle må se på 
villsvin for det det er; en uønsket art», sa 
Stumberg. 

Lars Holene tok opp problemstillingen om at 
det er bøndene selv som har stått for 22 % 
av nedbyggingen de siste 12 årene. Dette er 
arealer som ikke rapporteres inn som 
omdisponerte, men funnet ved å 
sammenlikne nye og gamle flyfoto. Det er 
nye fjøs, redskapshus og tun, som står for 
nybruken. Vi blir oppfordret til større og mer 
effektiv drift, og bygningene blir følgelig 
større. Det kan være dyrevelferdsmessig 
utfordrende å legge det nye fjøset på 
fjellkula oppi skauen. Det går kanskje også 
med mer jord til vei opp til dette huset. «Vi 
trenger at opinionen forstår hva det 
brysomme fenomenet jordvern er. Da må vi 
gjøre det vi kan for å unngå at vi sjøl bygger 
ned jord. Vi må være troverdige for vår egen 
og for jordvernets skyld», avsluttet Holene.  

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok 
resolusjonene «Følg opp måla i 
landbrukspolitikken!», «Stopp rovdyras 
herjinger!» og «Vi kan ikke fylle matfatet 
med asfalt». 

Bjørn Gimming fra Halden ble gjenvalgt som 
1. nestleder for ett år, mens Einar Enger, 
med Anne Kraggerud som vara, ble Østfolds 
representanter i valgkomiteen 2018 og 2019. 

 

 

Bilde 4: Svend Arild Uvaag på talerstolen på Bondetinget. 
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Bilde 5: Nytt styre i Norges Bondelag ble (fra venstre) Frøydis Haugen (2. nestleder), Lars Petter Bartnes (leder) og Bjørn Gimming 

(1. nestleder). 
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FYLKESSTYRETS ARBEID 

STYRET I ØSTFOLD BONDELAG I PERIODEN 23. MARS 2017 TIL 15. MARS 2018: 

Leder:   Svend Arild Uvaag 
Nestleder:  Ole-Kristian Bergerud  
Styremedlemmer: Berit Ullestad  
   Tor Jacob Solberg 
   Trude Hegle  

Marit Gorseth (ØBK) 
   Markus Kynningrød (ØBU) 
Varamedlemmer: 1. Jon Stumberg 

2. Lars Holene 
   3. Ida Marie Ruud Stemmedalen  
 
Styret har hatt 10 styremøter i 2017. Det ble gjennomført flere telefonmøter i forbindelse med 
jordbruksforhandlingene. Til sammen har det blitt behandlet 88 styresaker og 10 
orienteringssaker.  
 
Noen av de viktigste sakene har vært:  
• Innspill til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2017 
• Kampanje i forkant av jordbruksforhandlingene og etterfølgende bruddaksjoner 
• Planlegging og gjennomføring av politisk påvirkning og aktivitet spesielt knyttet til 

behandling ny Stortingsmelding for landbruket, jordbruksforhandlingene og 
Stortingsvalget 2017 

• Oppfølging av tiltak i vedtatt Strategi og arbeidsplan for 2017/2018 
• Oppfølging av innspill fra generaldebatten fra årsmøtet til Østfold Bondelag 
• Ny revidert verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri  
• Produsert filmer som dokumentasjon for verdiskaping i Østfold jord- og skogbruket  
• Oppfølging av medlemsverving/medlemstall med er forsterket verveaksjon «Verv en 

venn» i slutten av 2017 
• Oppfølging av rovdyrsituasjonen i Østfold; herunder på status ulveforvaltning og søknader 

om skadefellingstillatelse 
• Medlemsundersøkelse Norges Bondelag 2017 
• Mulig forprosjekt; «Økt verdiskaping i Østfold» i samarbeid med andre partnere innenfor 

landbruket i Østfold 
• Gjennomføring av årsmøte i Norges Bondelag på Grålum i Østfold 
• Forberedelse av kurs til Landbrukshelg 2018 
• Innspill til Norges Bondelags valgnemnd 
• Innspill til Askeladdprisen og BU prisen 2017 
• Samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold og Østfold Fylkeskommune 
• Orientering om Grøntprodusentenes Samarbeidsråd og NATO øvelse i 2018 
 
Styret har jobbet opp mot politikerne på Storting og fylkesting. Fordi det i arbeidsåret har vært 
både behandling av ny stortingsmelding for landbruket, Stortingsvalg og en fase med 
jordbruksforhandlinger som endte i brudd, har dette preget mengden møteaktivitet og innhold i 
den politiske kontakten. Det har vært avholdt møter med KrF, V, Sp og AP vedrørende ny 



 

9 

 

stortingsmelding for landbruket. I forkant av jordbruksforhandlingene og det påfølgende bruddet 
var det tett kontakt med våre representanter på Stortinget. 

BUSSTUR MED POLITIKERE I forbindelse med Stortingsvalget ble 1. kandidatene invitert med 
på busstur for å lære mer om det Østfoldlandbruket de skal representere på tinget. 25. august fikk 
de besøke Nortura sitt anlegg i Hærland og Aspestrand Gård i Aremark. Verdiskaping og 
arbeidsplasser fra landbruket i Østfold var hovedtema. Det ble også lagt vekt på tematikken rundt 
bortfall av tilskudd til grovfôr i sone 1 og hvilke effekter det har på arealer og tilhørende 
grovfôrbasert produksjon i Aremark. På turen fikk politikerne se arealer dette omfatter, noe som 
bidro til å gi innsikt i hvorfor fjerning av grovfôrtilskuddet er problematisk også her i Østfold. 
Dagen ble avsluttet i Degernes hos Stine Bjørnstad, kjent som Fru Blom, der de fikk høre om 
hennes bedriftsutvikling og verdiskaping. 

JORDBRUKSMELDING OG VARSELBÅL Regjeringens forslag til ny jordbruksmelding kom i 
desember 2016. Den 31. januar var det flere varselbål som brant langs E18 og E6 i Østfold. 
Østfoldbøndene ropte på denne måten et varsko om regjeringens fremlagte jordbruksmelding. 
Lokallagene stilte aktivt opp, og ti bål var tent opp og spredd over hele fylket.  

 

 Bilde 7: Sarpsborg Bondelag tente varselbål ved E6 (januar 2017). 

Bilde 6: Nytt fylkesstyre (fra venstre): Svend Arild Uvaag (leder), Trude Hegle (styremedlem), Ole-Kristian Bergerud (nestleder), 

Marit Gorseth (repr. fra ØBK), Tor Jacob Solberg (styremedlem), Berit Ullestad (styremedlem), Markus Kynningrød (repr. fra 

ØBU), Jon Stumberg (1. vara).  



 

10 

  

DEBATT Stormøte med 275 oppmøtte mennesker til politikerdebatt om jordbruksmeldinga og 
foredrag om korn i Askim kulturhus. Møtet var i regi av prosjektet "Kornprogrammet 2015-2018" i 
tillegg til Østfold og Akershus Bondelag. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, innledet 
debatten med å presentere innholdet av jordbruksmeldinga i korte trekk. Line Henriette Hjemdal 
(KrF), Olav Breivik (H), Håvard Jensen (FrP), Finn-Erik Blakstad (V), Stein Erik Lauvås og Sigbjørn 
Gjelsvik (SP) representerte politikerne. Temavert og ordstyrer var Eva Nordlund. Mange av 
temaene omtalt i jordbruksmeldinga ble debattert. Blant annet markedsordningen for korn, 
tollvern, beitetilskudd for innmarksbeite, jordvern, økologisk produksjon, klima og jordbruk, 
rekruttering og deltids- og heltidsbonde. Det var et stort engasjement både i politikerpanelet og 
blant publikum. Trond Fidje og Bjørn Stabbetorp fra Felleskjøpet Agri innledet om "Kornhåndtering 
og logistikk", mens Aina Bartmann fra Landbrukets Økoløft og Amund Dønna fra Felleskjøpet Agri 
innledet om "Økologisk korndyrking".  

På alle disse møtene har Østfold Bondelag argumentert for ulike bedringer av Østfoldbondens 
rammevilkår. Østfold Bondelag har framsnakket betydningen av økt matproduksjon i Østfold, 
herunder å ta vare på næringsarealer, samt viktigheten av rekruttering av morgendagens 
matprodusenter. 

Styret har deltatt på årsmøter og flere styremøter i lokallagene. Det ble avholdt tre samlinger for 
lokale tillitsvalgte fordelt på januar, mai og september. I tillegg ble det arrangert en ledersamling i 
november på Refsnes Gods på Jeløya med omvisning i landskapsvernområdet Søndre Jeløy og 
kunstutstillingen «Skiptvet» på Alby. I oktober avholdt Østfold Bondelag et arealkurs for 
tillitsvalgte på Ås i samarbeid med Norges Bondelag. Kurset samlet over 50 interesserte. Arbeidet 
med nytt organisasjonskurs for 2018-2019 er i gang. 

 

 

 

 

Bilde 8: Askim og Skiptvet Bondelag var ett av mange lokallag som tente varselbål i forbindelse med regjeringens forslag til ny 

jordbruksmelding (januar 2017). 
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Bilde 9: Nye lokallagsledere (fra venstre): Per Ola Haartveit (Aremark), Charlotte Forsberg (Onsøy), Thomas Riiser (Askim) og Hilde 

Kristine Jahren Aasgaard (Eidsberg).  De fikk tildelt pins med neket på av fylkesleder (til høyre) under middagen på ledermøtet i 

november.  
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ULVEFORVALTNING 

Januar var en travel måned for styrets medlemmer for å få regjeringa til å følge opp ulveforliket fra 
2016. Det startet med en markering foran Stortinget 4. januar 2017 som følge av at klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen hadde stanset ulvejakta før jul. De regionale rovviltnemndene hadde 
gitt klarsignal til jakta for å få ulvebestanden ned til målet som Stortingsflertallet satte våren 2016. 
Helgesen mente på sin side at det ikke fantes lovhjemmel for å tillate jakta. Det satt flere 
tillitsvalgte fra Østfold Bondelag på Stortingets galleri da Helgesen måtte svare Stortinget den 17. 
januar. Mange av fylkesstyrets medlemmer deltok på fakkeltoget foran Stortinget for å markere 
sin misnøye med regjeringens håndtering av ulvesaken den 30. januar.  

Beitesesongen 2017 ble en blodig affære der 41 sau ble dokumentert tatt av ulv og 21 tatt av 
gaupe. Østfold Bondelag søkte om skadefelling etter angrep i Rakkestad og Trøgstad, men fikk 
avslag av Fylkesmannens miljøvernavdeling på begge søknadene. Østfold Bondelag fulgte opp med 
å klage på avslagene, men fikk ikke svar fra Miljødirektoratet på disse. 

Også i november var ulv tema da Østfold Bondelag arrangerte et evalueringsmøte med blant 
annet Fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og Mattilsynet. Denne gangen var østfoldinger 
tilhørere i Oslo tingrett etter at WWF hadde stevnet staten. Staten hadde denne gangen fulgt 
rovviltnemndenes anbefaling om felling av 12 ulv utenfor ulvesona i Hedmark og Akershus. WWF 
ba om stans i ulvejakta og fikk rettens medhold i dette, fordi retten mente at det var brukt feil 
lovgrunnlag og at staten ikke hadde utredet i hvor stor grad denne jakta ville påvirke 
ulvestammen. Staten fattet nytt vedtak og jakta ble gjenopptatt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 10: Aksjon mot regjeringens håndtering av ulvesaken.  
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HØRINGER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR GITT INNSPILL PÅ I LØPET 

AV 2017 

HØRINGSINNSPILL TIL OFFENTLIGE ETATER: 
• Handlingsplan for landbruksbasert næringsutvikling i Østfold 2018 (IBU-, UT- og RK-

midler) 
• Høring på regional plan for næringsutvikling, forskning og utvikling 
• Høring på strategi for Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold 
• Høring på Regional Transportplan – Handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021 
• Høringssvar på fylkesplanens samfunnsdel  
• Innspill til Fylkesmannen knyttet til RMP endringer 
• Innspill til Fylkeskommunens innspill til jordbruksforhandlingene 2018 
 

HØRINGSINNSPILL TIL NORGES BONDELAG: 
• Innspill til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2017 
• Innspill på endringer i dyrehelseforskriften  
• Innspill til høring på endring i jordlov og nydyrkingsforskrift om forbud mot 

nydyrking av myr 
• Innspill til høring i endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 
 
 
 

VÅRKAMPANJE 

I forbindelse med Norges Bondelag sin vårkampanje avholdt fylkesstyret en lansering av revidert 
verdiskapningsrapport for landbruket i Østfold og tilhørende industri på Fylkeshuset i Sarpsborg 
tirsdag 28. mars. Fylkestingspolitikere, førstekandidater til Stortinget og bidragsytere til både 
rapporten og filmen om Østfoldlandbruket deltok. Christian Anton Smedshaug (Agri Analyse) 
presenterte rapporten, mens Andreas Lervik (Ap) og Tor Prøitz (H) kommenterte den. I forkant fikk 
de innbudte politikerne noen smakebiter på mat laget av gode Østfold-råvarer, tilberedt av kokk 
Brith Bakken. Filmen om Østfoldlandbruket ble vist samme kveld. 

Bilde 12: En fristende munnfull med Smaalensgås og syltet 

bete og løk 

Bilde 11: Enda en munnfull. Denne er med Duga bygg og 

svinenakke.  



 

14 

  

NÆRINGSPOLITISK ARBEID 

JORDBRUKSMELDINGA 

Den 9. desember 2016 kom Stortingsmeldinga «Endring og utvikling — En fremtidsrettet 
jordbruksproduksjon”. Østfold Bondelag responderte umiddelbart med pressemelding der det ble 
uttrykt bekymring for konsekvensene for det mangfoldet vi har i dagens landbruk. Meldinga 
foreslår å gjøre endringer på markedsordningene for korn, egg, svin, melk, potet og eple, samt å 
redusere antall omsetningsregioner for melkekvoter fra 18 til 10. Videre foreslås det blant annet å 
legge avløsertilskuddet for ferie og fritid over på husdyrtilskuddet, fjerne tidligpensjonsordningen 
og det regionale partnerskapet, samt å pålegge framtidige jordbruksforhandlinger å finne fram til 
forenklinger.  

Norges Bondelag innkalte til ekstraordinært representantskap som ble avholdt 11. januar. 
Representantskapet ble blant annet enige om arbeide for at Stortinget skal avvise regjeringas 
hovedmål om kostnadseffektiv matproduksjon til fordel for å videreutvikle den norske 
landbruksmodellen på de fire grunnpilarene. Videre å arbeide for å opprettholde de 
samvirkebaserte markedsordningene, beholde jordbruksforhandlingene om våren og ha inntekt 
som et sentralt politisk mål. Representantskapet ønsket å videreføre de 18 melkekvoteregionene, 
samt beholde dokumentasjonskravet for avløsning til ferie og fritid, tidligpensjonsordningen og de 
regionale partnerskapene. 

Den 31. januar brant det ti varselbål langs ferdselsårer over hele fylket. Bålene var et varsko mot 
jordbruksmeldinga og den politikken regjeringa ønsker å føre, som fører til økt liberalisering og 
svekker politikken. Bålene ble godt besøkt av både lokalpolitikere og media, og fikk positive 
tilbakemeldinger fra folk som passerte dem. 

Næringskomiteen la frem sin innstilling 6. april, og den 25. april satt flere østfoldinger på galleriet 
da Stortinget behandlet jordbruksmeldinga. Regjeringa led nederlag på svært mange fronter. 
Flertallet i Stortinget mente at hovedformålet med jordbrukspolitikken skal være å øke 
matproduksjonen med grunnlag i norske ressurser. Formålet med å øke matproduksjonen er å øke 
selvforsyningsgraden, styrke beredskapen og dekke etterspørselen. Komiteen mener også at 
arealressursen er den viktigste ressursen i jordbruket. Komiteen ønsket også et mer ambisiøst 
inntektsmål og det nye målet lyder som følger: «For å sikre rekruttering, og for å løfte 
inntektsmulighetene i næringen, skal inntektsmålet være å redusere inntektsgapet mellom 
jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil 
være en forutsetning for inntektsdannelsen». Videre ønsket flertallet å beholde de 
samvirkebaserte markedsordningene, beholde avløsertilskudd til ferie og fritid, beholde 
tidligpensjonsordningen, samt å redusere antall melkekvoteregioner til 14 og at det skal være 
konkrete mål for produksjon og forbruk av økologisk mat. 
 

JORDBRUKSFORHANDLINGENE 

Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i lokallaga. 
Det kom innspill til fylkeslaget fra 18 av 24 lokallag. Fylkeslaget mottok også innspill fra korn- og 
miljøutvalget og grøntutvalget i Østfold og Akershus, og åtte andre lag og organisasjoner. Det ble 
gjennomført en møtedag der organisasjoner og lag ble invitert til å komme med sine innspill. Både 
muntlige og skriftlige innspill viste et betydelig behov for et løft i rammevilkårene nasjonalt og for 
Østfold sitt jordbruk i årets forhandlinger. 



 

15 

 

UT I FRA MÅLET OM ØKT MATPRODUKSJON PRIORITERTE ØSTFOLD BONDELAG 
FØLGENDE TILTAK:  
 

• Velferdsordningene må styrkes, noe som er et viktig element knyttet til rekrutteringen til 
næringa. Østfold Bondelag ønsker her særlig å prioritere avløsning til ferie og fritid, avløsning til 
sykdom og fødsel mv., sykepengeordningen og landbruksvikarordningen. 

• Det er et stort behov for å modernisere driftsapparatene, både i husdyr- og  
planteproduksjoner. Potten til investeringsvirkemidler må derfor økes. Østfold Bondelag ønsker 
å differensiere maksimal tilskuddsprosent slik at mindre bruk kan oppnå et relativt høyere 
inntektstilskudd enn bruk med større produksjon. Dette er forutsatt at det settes et maksimalt 
kronetak og at produksjonene er arealavhengige. 

• En fondsavsetningsordning for jordbruket må på plass. Østfold Bondelag vil innføre et «Klima- 
og miljøfond» etter modell av Skogfondet, der det kan avsettes midler til framtidige 
investeringer i jordveien, slik som kalking, grøfting, større vedlikehold av hydrotekniske anlegg, 
nydyrking og utvidelse av gjødsellager, særlig med henblikk på biogassproduksjon. 

• Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp mot 
økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskudd er avgjørende for å 
oppnå økt matproduksjon. 

• Det er viktig at ordningen for drenering fortsetter som en langsiktig ordning, men Østfold 
Bondelag foreslår at denne ordninga legges under ordningen for spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL). Dette fordi disse to ordningene til dels har overlappende formål. 
Forutsetningen er at dagens avsetning på 153 mill. kr for de to ordningene ikke reduseres. 

• Små og mellomstore bruk må prioriteres når det gjelder budsjettmidler, enten det gjelder 
produksjonstilskudd eller investeringsvirkemidler. 

• Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig sortsutvikling og plantevern innenfor både 
korn- og grøntproduksjonene.  

• Østfold Bondelag ønsker at det fortsatt skal være tilskudd til innmarksbeiter. 
 
Årets jordbruksforhandlinger ble et av de lengste i historien. Det tok to måneder fra jordbruket 
leverte sitt krav og frem til fordelingsforhandlingene, pålagt av Stortinget, var i havn. Jordbrukets 
krav ble levert 26. april, dagen etter Stortingets behandling av jordbruksmeldinga. Kravet var på  
1 450 mill. kr, der 150 mill. var finansiert med målprisøkning, 1 150 mill. i økte 
budsjettoverføringer, 79 mill. i midler overført fra året før og 71 mill. i økt verdi av 
jordbruksfradraget. Kravet ville gi grunnlag for økte inntektsmuligheter i 2018 på om lag 31 700 
kroner per årsverk etter inndekning av kostnadsveksten og utnytting av økte inntektsmuligheter i 
markedet gjennom volumvekst og prisvekst for produkter uten målpris.  
 
Staten svarte dette året med et tilbud med ramme på 410 mill. kr. Staten finansierte sitt tilbud 
med en målprisøkning på 150 mill., 177 mill. i økte budsjettoverføringer (hvorav 55 mill. til 
kompensasjon for økte CO2-avgifter i 2017), økt verdi av jordbruksfradraget på 4 mill. og 
overføring av midler fra året før på 79 mill. kr.  
 

BRUDD Dessverre måtte jordbruket gå til brudd i jordbruksforhandlingene den 16. mai. 
«Regjeringa viser ingen vilje til å satse på jordbruket, og følger ikke opp Stortingets 
jordbrukspolitikk. Vi kunne ikke skrive under på en jordbruksavtale som bidrar til å svekke norsk 
matproduksjon», uttalte fylkesleder Svend Arild Uvaag til media. Da bruddet var et faktum, viste 
bønder over hele fylket sin misnøye i form av traktorkolonner og plakater. Torsdag 18. mai var det 
bannere og plakater mange steder i fylket, og lokallagene festet klistremerker på norske matvarer i 
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butikker. Rygge Bondelag overrakte en kasse med jord, settepoteter, gulrøtter og løk til 
landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud med budskapet «Dyrk maten din sjøl!» utenfor Statens 
hus i Moss. Fredrikstadlaga satte «landbruks- og matminister Dale» i gapestokken i Gamlebyen.  
 

BLOKADE Tidlig morgen fredag 19. mai hjalp over 50 tillitsvalgte fra lokallaga og fylkeslaget i 
Østfold til med å blokkere matvarelagrene til de store matvarekjedene på Vestby og Langhus i 
Follo. Selve blokaden varte i tre timer, men fikk stor mediedekning fra sentrale medier da politiet 
flere ganger truet med å avbryte. På ettermiddagen markerte Østfold Bondelag den 
verdiskapingen jordbruket står for på Torget i Gamlebyen i Fredrikstad. Laga i ytre Østfold hadde 
samlet inn og lagt ut 750 caps, som hver seg representerte 10 arbeidsplasser i jordbruket, 
næringsmiddelindustrien og ringvirkningene av disse. Alle aksjonene fikk rikelig omtale i media, og 
samtlige aviser hadde artikler med lokallagas aksjoner. 
 

MARKERING FORAN STORTINGET Som i 2012 og 2014, ble bruddaksjonene avsluttet med en 
stor markering i Oslo. Om lag 250 østfoldbønder fant veien til hovedstaden til tross for at det 
endelig ble lagelig til å sluttføre våronna. Etter appeller og bespisning i bakgården til Landbrukets 
Hus, gikk et tog med omtrent 3 000 bønder over Grønland, Karl Johans gate og til Eidsvolds plass 
foran Stortinget. Folk langs ruta var blide og heiet på bøndene, og slagfaste rop som blant annet 
«Hvem lager maten din? Det gjør vi!» hørtes i store deler av sentrum. Det ble holdt flere appeller 
fra politikere og samfunnsaktører, i tillegg til kulturelle innslag ledet av Aasmund Nordstoga fra 
Vinje, foran Stortinget. Landbruks- og matminister Dale holdt også innlegg, men ble møtt med 
røde kort og taushet. Arrangementet var viktig for å synliggjøre matprodusenter for både Storting 
og folk flest.  
 
Venstre og KrF gjorde det kjent at de ikke ville støtte regjeringas tilbud til jordbruksavtale på 410 
millioner kroner den 30. mai. Støttepartiene gikk dermed inn i forhandlinger med Sp, Ap og SV om 
en ny jordbruksavtale. 9. juni brøt Venstre med opposisjonen. En uke senere behandlet Stortinget 
jordbruksavtalen. Flertallet bestående av Venstre, Høyre og FrP vedtok at jordbruksavtalen skulle 
ha en økonomisk ramme på 625 millioner kroner, at målprisene skulle gjelde fra 1. juli og at 
partene i jordbruksoppgjøret sammen måtte bli enige om hvordan budsjettmidlene skulle 
fordeles.  
 
Fordelingsforhandlingene startet 21. juni, og fem dager senere var avtalepartene enige om 
fordelingen av den økonomiske ramma som Stortinget vedtok 16. juni. Bondelaget fikk 
gjennomslag for å beholde målpris på gris og det generelle beitetilskuddet, men fikk ikke gehør for 
å opprettholde arealtilskuddet til gras i sone 1. Ramma ble finansiert gjennom en økning på 377 
millioner kroner over statsbudsjettet, 150 millioner gjennom målprisøkning, 79 millioner i midler 
overført fra året før og 19 millioner i økt verdi av jordbruksfradraget. 
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MØTER OG ARRANGEMENTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 

DELTATT PÅ I 2017 

 

Temakonferansen Mat og Landbruk  Kommuneseminar om produksjonstilskudd 

Møte i Innlandsplattformen (ulveforvaltning) 
Kommunesamling for landbrukskontorene i 
regi av Fylkesmannen  

Styringsgruppemøter, prosjektmøter og 
konferanse i prosjekt Klimasmart Landbruk 

Møter i partnerskapet for Østfoldlandbruket 

Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdeungdomslag 

Østfoldkonferansen 

Styremøter og årsmøte i Østfold 
Bygdekvinnelag 

Årsmøte i 4H Østfold  

Årssamling i Samarbeidsrådet Øst Kornkonferansen 

Vannområdearbeid i Haldenvassdraget Prosjekt Kornprogrammet  

Vannområdearbeid i Morsa Møte i Fôrutvalget (Norges Bondelag) 

Vannområdearbeid i Glomma sør for Øyeren Nyskapingskonferansen 

Vannområdearbeid i Øyeren og seminar 
Årsmøte i Studieforbundet Næring og 
Samfunn  

Matstreif 
Studietur til Danmark og Sverige med prosjekt 
Kornprogrammet 

Møter i Næringsriket Østfold Jubileumsmiddag i Regional Matkultur  

Møter i Forum for mat og reiseliv Konferanse om norsk økologisk mat 

Styremøter og årsmøte i Regional Matkultur  Styremøter i Utmarksavdelingen A/Ø 

Møte om villsvin og elg i regi Rakkestad 
Kommune 

Skattekurs Akershus og Østfold 

Avslutningsmøte i Grønn forskning Oslofjorden Arbeidsgruppemøte RMP-rullering 

Møte om produksjonstilskudd og regionalt 
miljøprogram hos Fylkesmannens landbr. avd. 

Arbeidsutvalgsmøter i Østfold 
Landbruksselskap 

Årsmøte i Guldkorn Plakettfest 4H Østfold 

Kompetanseforum Østfold  Samvirkeskolen i regi Felleskjøpet Agri 

Siste samling for «Ta grep» Kurs i valgkomite, verving og sosiale medier 

Dialogmøte om Inspiria som matkultursenter Gartnerseminar 

Kurs for nye tillitsvalgte (Norges Bondelag) Samling for Grøntkontakter (Norges Bondelag) 

Beiteseminar med rovviltfokus Kurs i landbrukspolitikk (Norges Bondelag) 

Møte i Smaalenene Skogeierforening Nasjonal jordvernkonferanse 

Atomberedskapsøvelse Solenergikonferanse 

Årsmøte i Tyr Østfold Møte i Norsvin Østfold 

Møte om IC Moss-Halden med lokallagene Atomberedskapsøvelse 
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ORGANISATORISK ARBEID 

LEDERMØTE PÅ JELØYA 17.-18. NOVEMBER 

Årets ledermøte fant sted på Refsnes Hotell på Jeløy i Moss. Det deltok 34 tillitsvalgte fra 
lokallagene. Til sammen med innbudte gjester, fylkesstyret og administrasjonen var det 57 
deltagere.  

På programmet første dag var et innlegg om landbrukets omdømme sett utenfra av Gro Tvedt 
Anderssen i Felleskjøpet. Aslak Bonde innledet om sine interessante perspektiver i kjølvannet av 
høstens valg. Dagen ble rundet av med innlegg fra 2. nestleder i Norges Bondelag, Frøydis Haugen, 
og innlegg fra Finn Erlend Ødegård, næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag. Han gikk inn på 
problemstillinger knyttet til vilt som gjør skade, rovdyr, tomtefeste og grunneierrettigheter.  

Siste møtedag ble det omvisning i deler av Søndre Jeløy landskapsvernområde sammen med Egil 
Holmsen, landbrukssjef for Rygge, Råde og Moss, og et besøk hos grønnsaksprodusent Karl Reier, 
leder i Jeløy Bondelag. Deretter besøkte deltagerne utstillingen «Skiptvet» på Galleri F15 på Alby 
gård. Ledermøtet ble rundet av med organisatoriske saker og gruppearbeid. 
 

KOMMUNIKASJON 2017  

Østfold Bondelag forsøker hele tiden å bli bedre på kommunikasjon både eksternt og internt 
overfor tillitsvalgte og medlemmer. Det eksterne hovedfokuset er rettet mot den enkelte 
Østfolding, politikere, beslutningstakere og andre som påvirker bondens hverdag.  

Lokallag og medlemmer har stått på for å skape blest, og mange har gjort en kjempeinnsats med å 
gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i både lokalaviser, radio 
og på TV. Mange lokallag har i arbeidsåret valgt å lage egne sider på Facebook hvor informasjon til 
medlemmene kommuniseres. Fylkeslaget har vært i kontinuerlig dialog med NRK og har fått på 
mange aktuelle saker dette arbeidsåret.  

Østfold Bondelag vektlegger oppdatering av nettsidene, og det publiseres nye saker om aktiviteter 
i fylket og meninger om aktuelle saker omtrent hver uke. Frem til høsten 2016 hadde flere lokallag 
egne hjemmesider.  

Østfold Bondelag har valgt å prioritere aktiv bruk av Facebook, både for å påvirke og informere 
eksternt. I tillegg brukes interne grupper for tillitsvalgte og lokallag aktivt, enten det er 
vervekampanjer eller aksjonsplanlegging. Statistikk viser at vi når ut til mange spesielt gjennom 
bruk av Facebook. Det er i arbeidsåret også testet mer bruk av filmer i kommunikasjonsarbeidet, 
spesielt i siste del av valgkampen i forbindelse med intervju av 1. kandidatene.  

For å sette dagsorden på saker i media, er Østfold Bondelag godt i gang med å bruke 
verdiskapingsrapportens ulike analyser. Blant annet kom vi på med sak om klima, drenering og 
verdiskaping både på tv, radio og aviser. 

 

STERKERE LOKALLAG (MENTORORDNING FOR LOKALLAGENE) 

Fylkesstyrets mål er at alle lokallaga skal gjennomføre årsmøte og minst et medlemsarrangement i 
løpet av året. Fylkesstyrets medlemmer tildeles en region bestående av flere lokallag og følger opp 
disse lagene med jevnlige møter. Representanten fra fylkesstyret deltar på årsmøter i hvert av 
disse lokallagene. Det har vært et godt aktivitetsnivå lokalt og dette er gledelig for alle 
medlemmene i Østfold Bondelag.  
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Det er også en mentorordning i Østfold Bondelag. Ressurspersoner med god kunnskap om 
offentlig forvaltning stiller som mentorer for lokallagene og deres tillitsvalgte. Lokallagene tar selv 
kontakt med mentorene for hjelp og innspill til hvordan de kan komme i dialog med offentlig 
forvaltning i arbeidet med arealplansaker.  

Mentorene har i 2017 vært:  

• Knut Hærland  (Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog) 

• Jan Erik Tveten   (Rakkestad og Degernes, Sarpsborg) 

• Kjell Eivind Solberg   (Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Askim) 

• Martha Mjølnerød  (Idd, Berg, Aremark) 

• Øivind Holt    (Jeløy, Våler og Svinndal, Rygge, Råde) 

• Ikke oppnevnt   (Glemmen, Kråkerøy, Torsnes, Borge, Rolvsøy, Hvaler,  
Onsøy) Disse lagene har hatt et fellesutvalg med en 
oppnevnt leder, Lise Thorsø Mohr, som har fungert som 
mentor. 

 

 

STERKERE LOKALLAG – KURSING AV TILLITSVALGTE  

Det var planlagt et vervekurs for lokale tillitsvalgte i juni 2017 på Bøndenes Hus i Askim, men 
kurset ble avlyst grunnet svært få påmeldte.   
 

VERVING 

Medlemstallet i fylket var 4884 medlemmer pr. 31.12.2017. Måltallet for fylket har vært 4881 
medlemmer. Det har vært en netto vekst i fylkeslaget på 72 medlemmer, sammenlignet med 
medlemstallet ved utgangen av 2016 på 4812 medlemmer. Medlemsmassen har vokst med 1,5 % 
og fylkeslaget har fått 270 nye medlemmer. 188 medlemmer har forsvunnet ut av organisasjonen 
og herav var det 28 døde. 12 av 24 lokallag har hatt positiv medlemsvekst i 2017. Rakkestad og 
Degernes Bondelag er fortsatt største lokallag nasjonalt sett, med 593 medlemmer ved utgangen 
av 2017.  

Bondelaget hadde en nasjonal vervekampanje i november. Østfold Bondelag har hatt en aktiv 
kampanjeperiode og har fått 43 nye medlemmer. Fylkesstyret valgte å premiere det lokallaget som 
vervet flest i antall og det laget som vervet flest i prosent, samt beste verver for perioden. Det ble 
delt førsteplass mellom Per Erik Tofteberg (Råde) og Andreas Næss (Sarpsborg), som vervet fire 
nye medlemmer hver seg i november. I tillegg ble det delt førsteplass mellom lokallagene Råde 
Bondelag og Sarpsborg Bondelag, med ti nye medlemmer hver seg. Hvaler Bondelag fikk fem nye 
medlemmer og var dermed det lokallaget med størst økning i prosent i fylket.  

Berg Bondelag har hatt størst økning i medlemsmassen, og fikk hele 52 nye medlemmer i 2017. 
Jon Olav Hauge, styremedlem i Berg Bondelag, har vervet 48 av disse nye medlemmene. Han er 
kåret til Årets Verver 2017 i Norges Bondelag. 
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FELLES GRØNTUTVALG 

Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområdene grønt, potet og 
frukt. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grøntutvalget har avholdt to 
utvalgsmøter i 2017, ett hvor tema var innspill til Jordbruksforhandlingene 2017 og ett hvor 
fagmøte med tema «Utenlandsk arbeidskraft og bonden som arbeidsgiver» ble planlagt. Utvalget 
har også drøftet hvordan vi kan sikre og øke frukt og bær, og grøntproduksjonene i våre fylker og 
definert at hver rolle først og fremst handler om å styre og utvikle produksjonsmiljøet, bidra til å 
bedre de politiske og økonomiske rammevilkårene og bidra til å øke totalmarkedet. 

Utvalget har i 2017 bestått av: leder Berit Ullestad (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Hans 
Solberg (ØB), Morten Tømte (AB), Per Fredrik Saxebøl, (AB), Stina Aarsland (ØB) og Henning Lyche 
Røed (ØB). I tillegg til Sveinung Grimsby (ØB) som vara. 
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FELLES KORN- OG MILJØUTVALG        

Akershus og Østfold Bondelag har et felles korn- og miljøutvalg, der sekretariatsfunksjonen 
innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt to ordinære møter i 2017, i tillegg til at utvalget 
er prosjektgruppe i Kornprogrammet. Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, 
arrangere stormøtet om korn, 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), Jon Stumberg (ØB), Inger Nina Foss (ØB), Bjørg P. Stumberg (AB), Øivind Kjølberg 
(AB). I tillegg varaene Ole-Kristian Bergerud (ØB) og Svein Bjerke (AB). 
 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET       

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er et viktig tema i organisasjonen. I 2015 startet Norges Bondelag 
et prøveprosjekt kalt Tryggere sammen, som ble videreført som et studieopplegg til lokale 
bondelag for å øke fokus HMS lokalt. Tryggere sammen skal gi lokallagene og de tillitsvalgte et 
verktøy for å rette oppmerksomheten på samarbeidet mellom ulike instanser når ulykker oppstår i 
landbruket.  

Målet er å innarbeide beredskapsplaner, rutiner for oppfølging av disse og øke bevisstgjøringen 
blant medlemmene på å tenke HMS i sitt daglige arbeid. Det ble i 2017 avholdt 5 Tryggere 
sammen-møter; henholdsvis 4 i Trøgstad og 1 Skiptvet.  
 

KURS I PRAKTISK HMS-ARBEID BLANT UNGDOM   

Lokallagene i Rakkestad, Trøgstad og Skiptvet har gjennomført kurs i praktisk arbeid i helse, miljø 
og sikkerhet (HMS) for ungdomsskoleelever med stort hell. Det har blitt rapportert om stort 
engasjement og økt fokus på HMS på gårder i områdene. Samarbeidet mellom  
Norsk Landbruksrådgivning Øst sin HMS-avdeling og lokale bondelag i Rakkestad, Trøgstad og 
Skiptvet fungerer godt.  

Dette arbeidet er viktig, ikke minst i de tilfeller det skjer ulykker eller andre hendelser og 
Landbrukshelsen er i førstelinjetjenesten ovenfor den berørte bonden. I slike tilfeller er det viktig å 
ha etablert et godt kontaktnett som fungerer når samhandling er nødvendig. Bondelaget kan fort 
ha en viktig rolle når uhellet først er ute, og bonden har behov for støtte og hjelp. Østfold 
Bondelag har gode rutiner for hvordan vi skal håndtere kriser (egen kriseplan). Østfold Bondelag 
støtter lokallag som gjennomfører slike HMS-kurs for ungdom med Aktive Lokallagsmidler.  
 

LOKALLAGENES ARBEID  

Det er mange aktive lokallag som avholder ulike arrangementer gjennom året. Østfold Bondelag 
fikk i 2017 en bevilgning fra Norges Bondelag på i overkant av 200 000 kr. Av disse har fylkeslaget 
gitt omtrent 85 000 kr i direkte støtte til lokallagene basert på innkomne søknader. 

I 2017 er det blant annet gitt støtte til Åpen Gård-arrangementer, slippdager, bygdedager, 
landbruksspillet, aktiviteter for barn, HMS-arrangementer, temamøter og sosiale tilstelninger. Det 
ble avsatt 90 000 kr til ledermøtet i november og omtrent 20 000 kr til godtgjørelse av 
fylkesstyrets medlemmer i forbindelse med deres møtevirksomhet med lokallagene. 
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ARRANGEMENTER OG MØTER SOM ØSTFOLD BONDELAG HAR 

ARRANGERT ELLER VÆRT MEDARRANGØR TIL I 2017  

 

• Demonstrasjoner knyttet til ulvevedtak, Oslo 

• Inspirasjonsforedrag for Unge bønder, Eidsberg 

• Korn møte for jenter, Ås 

• Stormøte korn, Askim 

• Kampanjedag med fylkestinget 

• I regi av kornskolen; foredragsbase/markvandringer, fagmøter/fagdager, fagtur til 
Danmark/Sverige og Borgeby fâltdager 

• Møter Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Senterpartiet 

• Fagtur Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Senterpartiet, 
Fremskrittspartiet, Miljøpartiet de Grønne 

• Nyskapingskonferansen 2017, Halden 

• Arealkurs, Ås 

• Solkonferansen i samarbeid med Klimasmart Landbruk 

• Kurs i energieffektiv traktorkjøring, Skiptvet og Halden 

• Skattekurs (Holmsbu) 

• Temadag skatt (samarbeid med Akershus og Vestfold i Oslo) 

• Årsmøte Østfold Bondelag, Spydeberg 

• Årsmøte Norges Bondelag, Grålum 

• Lokallagssamlinger (januar, mai og september hvert år for alle lokale tillitsvalgte) 
med ulike temaer 

• Ledermøte (Refsnes Gods, Jeløya) 

• Kampanjer i forkant av jordbruksforhandlingene 2017 

• Møte for samarbeidende lag og organisasjoner i forkant av 
jordbruksforhandlingene 2017 

Bilde 13: Mange av deltagerne på ledermøtet samlet ved Alby på Jeløya, klare for kunstutstilling på Galleri F15.  
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PROSJEKTER OG SATSNINGER I ØSTFOLD BONDELAG 

REVISJON AV VERDISKAPNINGSRAPPORT OM ØSTFOLDLANDBRUKET OG TILHØRENDE 
INDUSTRI 

Ny, revidert Verdiskapingsrapport for Østfoldlandbruket og tilhørende industri «Jord- og 
skogbruket i Østfold – sterke og mangfoldige verdikjeder» er ferdigstilt i arbeidsåret. Analysen og 
rapporten er utarbeidet av AgriAnalyse ved Anne Austrem Bunger og Christian Anton Smedshaug.  

Bidragsytere til arbeidet med Verdiskapingsrapporten er: Fylkesmannen i Østfold, Østfold 
Fylkeskommune, Østfold Landbruksselskap, Viken Skog og Østfold Bondelag. Rapportens 
konklusjoner er brukt aktivt overfor politikere, media og folk flest i arbeidsåret. 

SAMMENDRAG FRA RAPPORTEN:  

«Jord- og skogbruk og tilhørende foredlingsindustri er viktig for Norge, og Østfold fylke er et av de 
sterke landbruksfylkene i Norge. Særlig står fylket sterkt i korndyrking og grønnsaksproduksjon på 
noe av landets beste matjord. Innenfor husdyr er produksjon av fjørfe og gris særlig stor, og med 
høy økologisk andel for flere produksjoner. Industrien er i nasjonal sammenheng stor innenfor 
næringsmiddelindustrien, og Østfold er ledende innenfor treforedling. Landbrukets verdikjede er 
viktig for fylket og utgjør rundt halvparten av produksjonsøkonomien i fylket. 

I Norge er ca. 3 prosent av arealet dyrkbart, og kun 1,3 prosent er egnet for matkornproduksjon. 
Østfold, som er et lite fylke, utgjør bare 1,1 prosent av totalt areal i Norge men har 7 prosent av 
landets jordbruksareal i drift og 20 prosent av landets kornarealer. Østfold har store produksjoner 
innenfor alle av det norske jordbrukets viktige produkter: korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær. I 
Østfold brukes 19 prosent av arealet til jordbruksareal; bare Vestfold har en høyere andel. Det 
allsidige jordbruket legger også grunnlaget for at fylket har en variert og sammensatt 
næringsmiddelindustri med stor foredling fra alle sektorer med unntak av melk, som hovedsakelig 
foredles på Kalbakken-anlegget (Oslo) til Tine.  

Østfold er også et viktig og produktivt skogfylke, med om lag 45 prosent av landets treforedling. 
Skogarealet utgjør 65 prosent av fylkets totale arealer, og 90 prosent av skogarealene regnes som 
produktiv skog. Selv om Østfold bare har 3 prosent av landets skogareal, står fylket for rundt 7 
prosent av den totale avvirkningen og 8 prosent av bruttoverdien av skogavvirkningen for salg i 
landet.  

Siden 2000 har antall jordbruksforetak i Østfold gått ned med 34 prosent, som er litt lavere enn 
totalt i landet (38 prosent). Arealavgangen i jordbruket har også vært litt lavere enn landet under 
ett, ca. 4 prosent siden årtusenskiftet mot 5 prosent i landet totalt. Det siste året, fra 2015 til 
2016, gikk jordbruksarealet i Østfold svakt opp med 0,5 prosent. Arealene økte noe for korn, potet, 
grønnsaker og frukt, mens grovfôrarealene gikk tilbake med 5 prosent. I 2016 ble 80 prosent av 
dyrket jord i Østfold brukt til kornproduksjon, og i 2015 produserte fylket 23 prosent av alt norsk 
korn. Østfold har, som Norge ellers, hatt økende kornavlinger siden bunnåret 2013. 
Matkornandelen har derimot gått ned de siste årene. Østfold har 19 prosent av norsk 
fjørfeproduksjon, ned fra 22 prosent i 2006. Til tross for vekst på 40 prosent i volum, er dette ikke 
nok til å holde fylkets andel. Situasjonen for gris (7 prosent av norsk produksjon) og egg (11 
prosent av norsk produksjon) er mer stabil. Melke- og storfekjøttproduksjonen utgjør 2 prosent av 
Norges totale produksjon. Økologisk produksjon i fylket utgjør en særlig stor andel av total norsk 
produksjon, spesielt for egg (43 prosent), grønnsaker (27 prosent), korn (24 prosent) og melk (13 
prosent). Ser vi på næringsinntekten til forskjellige produsenter, ser vi at jordbruket i Østfold er i 
gjennomsnitt mer lønnsomt enn snittet nasjonalt i 2014. Det gjennomsnittlige jordbruksforetaket 
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har høyere gjeld, men har også større produksjon enn landsgjennomsnittet. Landbruket i Østfold 
omfatter totalt over 7100 arbeidsplasser i jordbruk, skogbruk og den tilhørende 
foredlingsindustrien tilsammen.» 

 

FILM SOM DOKUMENTERER ØSTFOLDLANDBRUKET  

Det har blitt laget en film om Østfoldlandbruket som ble lansert samtidig med ny, revidert utgave 
av Verdiskapingsrapporten. Det er produsert en lang film på ca. fem minutter. I tillegg er denne 
delt opp i mindre filmer som tar for seg produksjonene skog, fjørfe, korn og grønnsaker. 

De som har bidratt inn i arbeidsgruppa er: Skogselskapet i Østfold, Fylkesmannens 
Landbruksavdeling i Østfold, Viken Skog, Glommen Skog og Østfold Bondelag. De som har bidratt 
med midler til produksjon av filmen er: Fylkesmannen i Østfold, Østfoldkorn, Viken Skog, Glommen 
Skog, Østfold Landbruksselskap, Borregaard og Østfold Bondelag. 

 

KORNPROGRAMMET 2015-2018  

Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i 
Akershus i 2014. Bakgrunnen var at man hadde 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 og 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 2017 har vært: Foredragsbase/markvandringer, 
kornskolen, fagmøter/fagdager, fagtur til Danmark/Sverige og Borgeby fâltdager 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.  
 

 
KLIMASMART LANDBRUK 

En videreføring av prosjektet Klimasmart Landbruk ledes av Østfold Fylkeskommune ved Klima 
Østfold. Prosjektleder er Charlotte Forsberg. Det har i 2017 blitt arrangert flere kurs for målgruppa 
bønder, blant annet en møteserie med tre samlinger innenfor temaene «Klima, energimarkedet og 
gårdsvarme/bioenergi», «Solvarme, solstrøm og vindkraft» og siste del i januar 2018 med temaet 

Bilde 14: Modent bygg.  
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«Berg, jord, og varmepumpeteknologi og kombinasjonsmuligheter». Kursene er arrangert med 
støtte fra Interreg Coben. Prosjektet har også arrangert en del kurs i energieffektiv traktorkjøring. 

UNGE BØNDER 

Det ble avholdt en samling for unge bønder og andre interesserte på Bamsrudlåven i Eidsberg 
fredag 10. februar 2017. Sjur Dagestad hadde hovedinnlegget og inspirerte ungdommen med 
spennende historier om det å være gründer og etablere egen bedrift. Ragnhild Duserud avsluttet 
kvelden om det å være samvirkebonde og drift av gården i Eidsberg. Det var omtrent 60 deltagere 
på denne samlingen.  

 

INN PÅ TUNET   

Østfold Bondelag fikk innvilget midler til å gjennomføre en fagsamling for Inn På Tunet-tilbydere 
høsten 2017/vinteren 2018. Som følge av en noe redusert kapasitet tidlig høsten 2017, ble 
fagsamlingen lagt til nyåret og mars 2018. Samlingen var åpen for både eksisterende og 
potensielle Inn På Tunet-tilbydere i både Akershus og Østfold. Målet med å avholde disse 
fagsamlingene er å bidra til faglig oppfølging og kompetanseheving, samt ivaretakelse av 
nettverket i fylket. 
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TILDELING AV PRISER OG UTMERKELSER 

 

ÅRETS VERVER 

Fylkesstyret ønsker å rette oppmerksomhet mot 
enkeltpersoner som utpeker seg som gode 
ververe gjennom arbeidsåret. Dette er en ny 
utmerkelse i fylkeslaget, og skal bidra til å 
fremheve enkeltpersoners gode innsats gjennom 
verving til gode for lokallaget og organisasjonen.  

Hilde Kristine Jahren Aasgaard i fra Eidsberg 
Bondelag ble kåret til fylkeslagets beste verver i 
2016. Hun vervet 24 nye medlemmer og ble tildelt 
blomster og diplom. Jahren Aasgaard manglet kun 
to vervede medlemmer for å stille likt med den 
som vervet flest i Norges Bondelag.  

 

ÅRETS LOKALLAG 

Styret gjør årlig en vurdering av lokallagenes aktivitetsnivå for å finne det lokallaget som har 
utmerket seg innenfor gitte kriterier. På fylkesårsmøtet i mars 2017 ble Råde Bondelag tildelt 
prisen som Årets lokallag 2016. Råde Bondelag kunne skryte av å samarbeide godt, påvirke 
kommunale prosesser bra, være gode på store arrangementer og jobbe aktivt opp mot media. 

Prisen ble delt ut av daværende fylkesleder Martha Mjølnerød. Leder i Råde Bondelag, Per Erik 
Tofteberg, mottok prisen på vegne av lokallaget. De har vært en viktig bidragsyter gjennom mange 
år under Åpen Julegård på Tomb vgs og Råde Parkfestival. I tillegg har de jobbet godt for å få til 
egen forvaltningsplan for gås, i tett samarbeid med bondelagene i Rygge og Sarpsborg, kommunen 
og utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. Råde Bondelag lagde fargerike rundballer som 
blikkfang under Tour of Norway, som understrekte evnen de har til å tiltrekke seg pressen for å få 
gjennom sitt budskap.  

 

INNSATSPRISEN          

Einar Enger fikk Østfold Bondelag sin Innsatspris for sin mangeårige innsats for landbruket og 
landbrukets organisasjoner. Prisen ble tildelt på fylkesårsmøtet i mars 2017 av daværende 
styreleder Martha Mjølnerød. Enger har tidligere vært ansatt i ledelsen i både Gilde (Nortura) og 
Tine, samt styreleder i Felleskjøpet Agri fra 2011 til 2016. Han er en tydelig talsmann for den 
norske landbruksmodellen, der produksjonsfordeling og arealutnyttelse i hele landet er sentralt. 
Enger er kjent for å framsnakke kornøkonomi og kornets betydning i verdikjeden, og for å være 
forkjemper for matsikkerhet. Styret i Østfold Bondelag mener også at han er dyktig på å legge frem 
budskapet på en enkel og forståelig måte. Takk til Einar Enger for hans innsats til beste for 
landbruket.  

 

 

Bilde 15: Årets Verver 2016 i Østfold ble Hilde K. Jahren 

Aasgaard. Her avbildet sammen med daværende fylkesleder 

Martha Mjølnerød og leder i Norges Bondelag, Lars Petter 

Bartnes.  
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BEDRIFTSUTVIKLINGSPRISEN I ØSTFOLD   

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket. Det er en 
bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med 
basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar 50 000 
kroner.  

Bamsrudlåven fikk BU-prisen i 2017 under 
Nyskapingskonferansen på Østgaard i Halden. 
Juryen var ikke i tvil; de vant prisen denne 
gang, for sin Gårdsis laget på ferske lokale 
råvarer med melk fra naboens gård og egg fra 
egne høner. Juryen fremhevet at 
Bamsrudlåven har bygd et solid fundament 
over mange år. Bedriften har vist en unik evne 
til å fornye seg og utvikle tilbudet sitt i tråd 
med markedet, og neste generasjon 
viderefører dette på en svært god måte. De 
utnytter råvarene fullt ut og har i stor grad 
satset på ung og lokal arbeidskraft. Bedriften 
er en flott ambassadør for et innovativt og 
bærekraftig landbruk.  

De har vist at «en helt vanlig Østfold-gård» kan ha et unikt potensial. Det har vært eggproduksjon 
på Bamsrud gård i over 30 år, men da eldstedatteren i familien ble sammen med sønnen fra 
melkegården i nabolaget, var ikke veien til isproduksjon lang. Resultatet er en prisvinnende 
melkeis i fem ulike smaker; vanilje, krokan, kaffe & kakao, jordbær og nykommeren eplesorbet. 
Isen har også mottatt Matmerk sitt Spesialitetsmerke for unik smak. 

 

 

 

Bilde 18: Bamsrudlåven ble tildelt Innovasjon Norge sin BU-pris i 

Østfold på Nyskapningskonferansen i Halden i høst. 

Bilde 17: Råde Bondelag ble Årets lokallag 2016. Her avbildet sammen med 

leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.  
Bilde 16: Einar Enger ble tildelt Innsatsprisen 

og er her avbildet sammen med Martha 

Mjølnerød, daværende fylkesleder.  
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FAKTA OM LOKALLAG OG MEDLEMSTALL 

 
 

 

 
Østfold Bondelag hadde 4 884 medlemmer ved utgangen av 2017. Måltallet på 4 881 medlemmer 
innen utgangen av året ble dermed nådd. Det har vært en netto vekst i fylkeslaget på 72 
medlemmer, sammenlignet med medlemstallet pr 31.12.16 på 4812 medlemmer. Det er en 
økning på 1,5 % siden året før. Fylkeslaget har fått 270 nye medlemmer og 188 har forsvunnet ut 
(herav 28 døde). 12 av 24 lokallag har hatt positiv medlemsvekst. Rakkestad og Degernes Bondelag 
er fortsatt største lokallag i fylket og på landsbasis med 593 medlemmer. 
 
 
 
 
 

Lokallag 
Lokallagsledere eller kontaktpersoner 
(høst 2016-høst 2017) 

Antall 
31.12.16 

Antall 
31.12.17 

Idd Jon Thorleif Buer 151 149 

Berg Hans-Trygve Torp 297 349 

Jeløy Karl Reier 36 37 

Sarpsborg Andreas Næss 491 492 

Borge Jens Martin Stenrød 110 108 

Glemmen Simen Veum 43 42 

Kråkerøy Lars Håkon Wennersberg 34 36 

Onsøy Charlotte Forsberg 211 207 

Rolvsøy Oskar Rostad 76 72 

Torsnes Øyvind Lind 102 105 

Hvaler Erik Ragnarsønn Lie 43 52 

Aremark Per Ola Haartveit  102 107 

Marker Ole Petter Aarnæs 234 234 

Rømskog Thomas Kragtorp 33 32 

Trøgstad Evy Lund Kvernenes 287 284 

Spydeberg Katharina Kirkerød 221 218 

Askim Thomas Riiser 146 149 

Eidsberg Hilde Kristine Jahren Aasgaard 543 537 

Skiptvet Per Kristian Solberg 201 205 

Rakkestad og Degernes Hans Oskar Gudim 591 593 

Råde Per Erik Tofteberg 273 285 

Rygge Finn-Erling Kristoffersen 238 238 

Våler og Svinndal Else Marie Villadsen 180 185 

Hobøl Jarle Syversby 162 161 

Dir. medl. av fylkeslaget   7 7 

SUM   4 812 4 884 
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STYRET, UTSENDINGER OG REPRESENTASJONER 

 

VALGT PÅ ÅRSMØTET I 2017 
 
STYRET:  

Svend Arild Uvaag, Eidsberg (leder)  
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg (n.l.) 
Berit Ullestad, Rygge  
Tor Jacob Solberg, Skiptvet 
Trude Hegle, Rakkestad og Degernes 
1. vara: Jon Stumberg, Idd 
2. vara: Lars Holene, Askim 
3. vara: Ida Marie Ruud Stemmedalen, 
Eidsberg 
 
UTSENDINGER TIL NORGES BONDELAGS 
ÅRSMØTER I 2017 OG 2018: 

Jon Stumberg, Idd   
Berit Ullestad, Rygge   
Tor Jacob Solberg, Skiptvet  
Lars Holene, Askim 
Trude Hegle, Rakkestad 
 
(UTSENDINGER – PÅ VALG I 2018): 

Gustav Thorsø Mohr, Torsnes 
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Anne Glesaaen Kraggerud, Spydeberg 
Svend Arild Uvaag, Eidsberg (Ble valgt som 
leder og er dermed fast møtende på NBs 
årsmøte. Ida Marie Ruud Stemmedalen, 
Eidsberg, ble derfor valgt for ett år) 
 
VARAREPRESENTASJONER TIL NORGES 
BONDELAGS ÅRSMØTE 2017:  

1. Hans Oskar Gudim, Rakkestad og Degernes 
2. Else Marie Villadsen, Våler og Svinndal 
3. Andreas Næss, Sarpsborg 
4. Ole Jørgen Homstvedt, Eidsberg 
5. Lars-Håkon Wennersberg, Kråkerøy 
6. Per Erik Tofteberg, Råde 
7. Anders Brynildsen, Aremark 
8. Ole Jørgen Forsethlund, Onsøy 
9. Odd Gunnar Mosen, Berg 
10. Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag 

 
 
UTSENDINGER TIL ØSTFOLD 
BYGDEKVINNELAG SITT ÅRSMØTE 2018:  

Tor Jacob Solberg, Skiptvet    
Vara: Lars Holene, Askim 
 
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg 
Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 
 
UTSENDINGER TIL ØSTFOLD 
BYGDEUNGDOMSLAG SITT ÅRSMØTE 2018:  

Trude Hegle, Rakkestad og Degernes 
Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet 
 
Berit Ullestad, Rygge    
Vara: Jon Stumberg, Idd 
 
VALGNEMND FOR 2018:  

Kay Armand Ellefsæter, Våler og Svinndal 
(leder)  
Ellen Skauen Ruud, Onsøy (n.l.) 
Arthur Knutsen, Rakkestad og Degernes 
Edvard Tunby, Spydeberg 
Anne Grete Stabekk, Aremark 
 
MØTELEDER ÅRSMØTE I ØSTFOLD 
BONDELAG 2018:  

Annette Raakil, Borge  
Vara: Tove Borud, Sarpsborg 
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OPPNEVNINGER AV STYRET I ARBEIDSÅRET  

 

FELLES KORN- OG MILJØUTVALG MED 
AKERSHUS 
Svend Arild Uvaag, Eidsberg 
Jon Stumberg, Idd  
Inger Nina Foss, Skiptvet  
Ole-Kristian Bergerud, Sarpsborg (vara) 
 
FELLES GRØNTUTVALG MED AKERSHUS  
Berit Ullestad, Rygge (leder)  
Stina Aarsland, Eidsberg 
Hans N. Solberg, Sarpsborg 
Henning Lyche Røed, Råde 
Sveinung Grimsby, Hobøl (vara) 
 
ARBEIDSUTVALGET I ØSTFOLD BONDELAG  
Svend Arild Uvaag og Ole-Kristian Bergerud 
 
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEKVINNELAG  
Jon Stumberg, vara: Lars Holene 
 
REPRESENTANT I STYRET I ØSTFOLD 
BYGDEUNGDOMSLAG 
Tor Jacob Solberg, vara: Trude Hegle 
 
VARA FOR NESTLEDER TIL 
REPRESENTANTSKAP I NORGES BONDELAG 
Berit Ullestad 
 
REPRESENTANT TIL STYRET I 
UTMARKSAVDELINGEN AKERSHUS OG 
ØSTFOLD  
Svend Arild Uvaag (leder), vara: Jon Stumberg 
 
REPRESENTANT TIL ØSTFOLD 
LANDBRUKSSELSKAPS ARBEIDSUTVALG (AU)  
Svend Arild Uvaag (leder) 
 
REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET 
I ØSTFOLD LANDBRUKSSELSKAP 
Svend Arild Uvaag (leder i AU) og Ole-Kristian 
Bergerud 
 
PARTNERSKAPET (Fylkeskommunen, 
Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innovasjon 
Norge, Viken, Glommen m.fl.) 
Svend Arild Uvaag og Mina Mjærum Johansen 
(Vara: Ole-Kristian Bergerud og Camilla Grefsli/ 
Heidi Kirkeby) 

 

JURY FOR BU-PRISEN 
Svend Arild Uvaag 
 
PARTNERSKAPET NÆRINGSRIKET ØSTFOLD 
(Fylkeskommunen) 
Svend Arild Uvaag (vara: Ole-Kristian Bergerud og 
Mina Mjærum Johansen) 
 
VANNDIREKTIVARBEIDET I ØSTFOLD 
Morsa prosjektet 
Vannområdeutvalget for Morsa: Svend Arild Uvaag 
Vara: Ole-Kristian Bergerud 
Landbruksgruppa: Knut Erik Hersleth 
 
Vannområde Haldenvassdraget 
Vannområdeutvalget for Haldenvassdraget:  
Styringsgruppa: Sigurd Enger, Akershus 
Landbruksgruppa: Ole Petter Aarnæs (ØB) og Ingrid 
Strømstad (AB). Vara: Jon Stumberg 
Referansegruppa: Svend Arild Uvaag (vara: Jon 
Stumberg) 
 
Vannområde Glomma sør for Øyeren 
Referansegruppe: Lars Holene (vara: Trude Hegle) 
Faggruppe landbruk: Ole-Kristian Bergerud (vara: 
Lars Holene) 
Faggruppe vannkvalitet og vassdragsbruk: Ole-
Kristian Bergerud (vara: Lars Holene) 
 
Vannområde Øyeren 
Faggruppe landbruk: Lars Holene og Anders Klaseie 
(AB) (vara: Ole-Kristian Bergerud) 
 
Enningdalselva 
Jon Stumberg (vara: Ole-Kristian Bergerud) 
 
REGIONALT MILJØPROGRAM (RMP)  
Styringsgruppa: Martha Mjølnerød  
Arbeidsgruppe for revisjon av RMP: Svend Arild 
Uvaag og Mina Mjærum Johansen (vara: Martha 
Mjølnerød og Camilla Grefsli) 
Brukergruppe for revisjon av RMP: Inger Nina Foss, 
Ole Petter Aarnæs, Else Villadsen og Lars-Håkon 
Wennersberg 
 
ØSTFOLD REISELIVSFORUM 
Svend Arild Uvaag og Camilla Grefsli/Heidi Kirkeby 
Vara: Ida Marie Ruud Stemmedalen 
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FYLKESMANNENS BEREDSKAPSGRUPPE 
Trude Hegle. Vara: Tor Jacob Solberg 
 
SAMARBEIDSRÅDET ØST 
Svend Arild Uvaag, Ole-Kristian Bergerud og Mina 
Mjærum Johansen 
 
PROSJEKT KLIMASMART LANDBRUK ØSTFOLD 
Mina Mjærum Johansen (styringsgruppe)  
 
GRØNN FORSKNING OSLOFJORDEN (avsluttet 
sommeren 2017) 
Berit Ullestad, vara: Svend Arild Uvaag 
 
4H ØSTFOLD 
Jon Stumberg (årsmøte) og Berit Ullestad 
(plakettfest) 
 
KONTAKTPERSON, NEI TIL EU I ØSTFOLD 
Trude Hegle 
 
REPRESENTANT TIL HV. DISTRIKTSRÅD 
Tor Jacob Solberg 
 
KONTAKT MED GJENSIDIGE  
Svend Arild Uvaag, Mina Mjærum Johansen og 
Anne Guro Syversen/Ida Marie Strekerud 
 
REGIONAL MATKULTUR OSLOFJORD  
Camilla Grefsli/Heidi Kirkeby 

PROSJEKT 4H-GÅRDER I ØSTFOLD 
Camilla Grefsli/Ida Marie Strekerud 
 
REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET 
I GLOMMEN SKOG/HAVASS 
Jon Stumberg, vara: Tor Jacob Solberg 
 
REPRESENTANT TIL ÅRSMØTET I  
VIKEN SKOG SA 
Tor Jacob Solberg, vara: Jon Stumberg 
 
VALGKOMITÉ I NORGES BONDELAG  
Svein Stubberud, Akershus (leder) 
Einar Enger, Østfold og Anne Kraggerud (vara) 
 
STYRETS ANSVAR I ØSTFOLD BONDELAG SINE 
PROSJEKTER  
Kornprogrammet: Svend Arild Uvaag og Ole-
Kristian Bergerud 
Unge Bønder: Tor Jacob Solberg 
Filmprosjektet: Tor Jacob Solberg og Berit Ullestad 
(avsluttet februar 2017) 
Revisjon av verdiskapingsrapporten: Martha 
Mjølnerød (avsluttet februar 2017) 
 
FYLKESSTYRETS FORDELING AV LOKALLAG 
Berg, Idd og Aremark: Ole-Kristian Bergerud  

Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Glemmen, Rolvsøy,  
Torsnes og Borge: Tor Jacob Solberg   

Råde, Rygge, Jeløy, Våler og Svinndal: 
Berit Ullestad.  

Sarpsborg, Rakkestad og Degernes:  
Jon Stumberg. 

Hobøl, Spydeberg, Askim og Skiptvet: Lars Holene 

Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rømskog:  
Trude Hegle 
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FYLKESKONTORET 

 
 
 
Postadresse og besøksadresse: 
Løkenveien 4, 1811 Askim 
Telefon: 69 89 81 50 
E-post: ostfold@bondelaget.no  

 
 
FYLKESKONTORET HAR I 2017 HATT FØLGENDE ANSATTE MED TILHØRENDE 
ARBEIDSOPPGAVER: 
 
MINA MJÆRUM JOHANSEN 

Organisasjonssjef 100 % stilling, ansvar for styresaker og daglig ledelse av kontoret.  
mina.mjarum.johansen@bondelaget.no  
 
CAMILLA GREFSLI TIL 30. JUNI 2017  

Rådgiver i 100 % stilling. Fagansvarlig miljø, organisasjon, saksbehandling, utadrettet virksomhet, 
HMS. Sekretær for Østfold Landbruksselskap.  
 
HEIDI KIRKEBY FRA 1. SEPTEMBER 2017 

Rådgiver i 100 % stilling. Fagansvarlig grønt, miljø, lokalmat og reiseliv, organisasjon, 
saksbehandling, utadrettet virksomhet. Sekretær for grøntutvalget. heidi.kirkeby@bondelaget.no  
 
ANNE GURO SYVERSEN TIL 31. AUGUST 2017 

Førstekonsulent i 80 % stilling, medlemsregister, regnskapslag, utadrettet virksomhet, 
kontaktperson for ØBU, saksbehandling, sentralbord.  
 
IDA MARIE STREKERUD FRA 19. JUNI 2017 

Førstekonsulent i 80 % stilling, medlemsregister, regnskapslag, utadrettet virksomhet, 
kontaktperson for ØBU, saksbehandling, sentralbord. ida.marie.strekerud@bondelaget.no    
Ida Marie er, i tillegg til sin stilling i Østfold Bondelag, sekretær for Østfold Landbruksselskap, og 
hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av Landbrukshelga 2018 i Halden. 
 
 

mailto:ostfold@bondelaget.no
mailto:mina.mjarum.johansen@bondelaget.no
mailto:heidi.kirkeby@bondelaget.no
mailto:ida.marie.strekerud@bondelaget.no
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Besøksadresse: Løkenveien 4, 1811 Askim 

Tlf. 69 89 81 50 | Epost: ostfold@bondelaget.no 

 

Finn oss på Facebook og besøk våre nettsider 

www.bondelaget.no 


