2017

Årsmelding og regnskap

AKERSHUS BONDELAG

0

Bondesangen
Tekst: Jonas Dahl
Melodi: Rett som ørnen stiger

All kultur er dyrken – Først og fremst av jord.
Der er moderstyrken, først bak plogen gror.
Samfunnslivet frem, bygd og by og hjem,
Første bonden var hele livets far.

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

Sterk som havets bølge, Norges bondestand.
Sine fedre følge, tro mot Gud og land.
Bølg til tegn derpå, blad og aks og strå.
Bølg fra støl til strand, om vårt fedreland.
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HILSEN FRA LEDER
For omtrent ett år siden fikk vi en ny jordbruksmelding. Det ble heldigvis en melding som ble vesentlig endret i
Stortinget i forhold til forslaget fra regjeringen. Mye av det Dale hadde i sitt forslag ble endret. Den
handelsliberalistiske retningen det ble lagt opp til ble endret. Felleskjøpet fikk beholde markedsreguleringa av korn,
og vi fikk ei melding som det går an å leve med.
Etter at vi fikk denne meldinga gikk vi inn i jordbruksforhandlingene med høye forventninger og tro på en god
avtale. Men forhandlingene med staten blei vanskelige og det endte med brudd. Vi aksjonerte og blokkerte
utkjøring av mat, og fikk fram at vi ikke syntes statens tilbud var godt nok. Det stod jo ikke i stil med
jordbruksmeldinga vi nettopp hadde fått. Heldigvis var flertallet på Stortinget klare på hva de hadde vært med på i
jordbruksmeldinga. Statens tilbud ble derfor forkastet og tilbudet ble høynet. Partene ble også beordret tilbake til
forhandlingsbordet for å fordele den potten som var gitt. Vi kan takke flertallet på Stortinget for at vi fikk en avtale
som var klart bedre enn Dale sitt utgangspunkt.
Vi er sånn sett ei næring som er prisgitt politikken som føres i Norge. Høstens valg var derfor viktig med tanke på
hvordan framtida for næringa skulle bli. Vi brukte derfor en del tid på politisk påvirkning dette året. Det er viktig å
ha en god dialog med politikerne, og det gjelder politikere fra alle partier. Det er en utfordring for oss å gjøre oss
interessante nok for dem, men vi fikk til noen møtepunkter. Blant annet tok vi med oss politikerne på busstur i
fylket i forkant av valget. Resultatet av valget ble fortsatt blå-blått, men det var én viktig forskjell. Regjeringa har
ikke flertall, sjøl med støtte fra Venstre. De må ha med seg et annet parti for å få gjennomslag.
Sommeren og høsten var preget av noe skiftende vær. Nå skal ikke vi på Østlandet klage når vi ser utfordringene de
har hatt på Vestlandet. Men høsten vi hadde viser hvor sårbar vår næring er, og hvor avhengig vi er av været.
Treskedagene i høst var få, og mye korn ble tresket under ugunstige forhold. Dette viser at vi har behov for mer
tørkekapasitet. Vi trenger å bedre kapasiteten både på gårdene og på bygdemøllene. Derfor er det gledelig at det
bygges nye tørkeanlegg, og at vi i Akershus bruker IBU-midler på korntørker.
Kampen for renere vassdrag blir heller ikke lettere med slike værforhold vi har hatt i år. Sjøl om vi nå har satt inn
mange tiltak så er det ikke lett å se bedring i vannkvaliteten. Men som den viktigste næringa i denne jobben må vi
fortsatt ha fokus på å sette inn de tiltaka vi kan. Regionalt miljøprogram er den ordningen som betyr noe for oss i
denne sammenheng. Jeg mener denne ordningen er underfinansiert, og at vi må få mer penger i potten. I tillegg til
vassdragsjobben så skal vi også gjøre vårt når det gjelder klimatiltak. Vi må jobbe for å få fram at landbruket er en
del av løsningen, og ikke bare et problem. Vi forvalter fotosyntesen, vi produserer mat og vi holder landet vårt i
hevd. Vi må gjøre det vi kan uten at matproduksjonen blir lidende. Klimasmart landbruk er et prosjekt Bondelaget
har gått tungt inn i. Det tar litt tid før en er i gang, men planen er at alle gårdsbruk skal få besøk av en
klimaveileder. Poenget er at vi på hver vår gård skal sette inn de tiltaka som passer best hos oss.
Når det gjelder de forskjellige produksjonene vi har i norsk landbruk så er det noen utfordringer med at vi møter
produksjonstaket flere steder. Både på sau og svin er det til tider mye kjøtt i markedet. Når det gjelder storfe så er
det ikke dekning pr i dag, men vi veit at dette er ei langsiktig næring, og at mange er i oppbyggingsfasen. Så vi bør
nok følge den utviklingen nøye. Korn og grønt er imidlertid produksjoner som vi kan øke noe på.
Landbruksministeren vil også det. På kornkonferansen i år fortalte han at det var satsingsområdet. Det høres jo bra
ut, hadde det ikke vært for at det Dale vil satse skal han ta fra andre produksjoner. Jeg liker dårlig at Dale vil sikre
kanaliseringspolitikken ved å gjøre grasdyrking mindre lønnsomt i kornområdene. Vi trenger absolutt det graset vi
har i Akershus, og det er utfordrende for grasbøndene å bli trukket i tilskudd.
I Norge har vi generelt god dyrevelferd og trygg og sikker mat. Det er viktig for vår legitimitet. Derfor er det viktig at
vi som bønder jobber for å bevare dette. Vi har hatt noen episoder i det siste som ikke har vært god reklame for
oss. Vi har ikke råd til flere sånne, derfor må vi alle jobbe for at dette ikke skjer framover.
Nok et år har vi hatt medlemsvekst i Norges Bondelag. Akershus er det fylket som har økt med flest medlemmer.
Det er vi glade for og jeg vil takke alle dere i lokallaga for den innsatsen dere gjør.
Med vennlig hilsen Sigurd.
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PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2017-2018
Styret

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

Nestleder: Eli Berven
Adr.: Holterveien 34, 2034 HOLTER
Tlf: 918 29 063
E-post: eli.berven@nortura.no

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

Styremedlem: Svein Bjerke
Adr: Furumoveien 29
Tlf: 918 89 383
E-post: sve-bje@frisurf.no

Styremedlem: Helge Olaf Aas
Adr: Åsleia 181, 2080 EIDSVOLL
Tlf: 918 19 067
E-post: olaf-aa@online.no
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ABU-representant: Gulbrand Romsaas
Adr.: Asakveien 338, 1923 Sørum
Tlf: 902 91 303
E-post: gulbrand1_2@hotmail.com

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

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

2. vara: Kjell Johansen
Adr.: Bjastadveien 2, 1408 Kråkstad
Tlf.: 909 19 334
E-post: kjellbjastad@hotmail.com

3. vara Kari-Anne Svennebye Aanerud
Adr.: Blakervegen 527, 1925 Blaker
Tlf.: 902 07 464
E-post: kari-anne@husebygard.no
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REPRESENTASJON FOR AKERSHUS BONDELAG 2017-18
1. Regionansvarlig
Øvre Romerike
Nedre Romerike
Follo og Vest
2. Fagansvar innen styret
Miljø / klima
Korn
Husdyr
Rovdyr
Grønt
Jordvern
HMS
Kompetanse
Åpen gård
Inn på tunet/
næringsutvikling/ lokal mat
Økologisk landbruk

Helge Olaf Aas
Eli Berven
Ann-Kristin Knudsen
Sigurd Enger
Ann-Kristin Knudsen
Eli Berven
Helge Olaf Aas
Terje G Romsaas
Svein Bjerke
Ann-Kristin Knudsen
Ann-Kristin Knudsen og Eli Berven
Svein Bjerke
Helge Olaf Aas
Terje G Romsaas

3. Medlem av Akershus Bygdekvinnelags styre: Ann-Kristin Knudsen. Vara: Sigurd Enger
4. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:
Ann-Kristin Knudsen og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.
5. Medlem av Akershus Bygdeungdomslags styre: Terje G Romsaas. Vara: Svein Bjerke
6. Mulig å sende 2 utsendinger i tillegg til styremedl. til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:
Terje G Romsaas og én fra aktuelt lokallag der årsmøtet skal arrangeres.
7. Representant til Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus
Sigurd Enger. Vara: Eli Berven
8. Representant til Åpen Gård i Oslo og Akershus: Svein Bjerke
9. Representant til Beredskapsgruppe: Fylkesleder og org. sjef
10. Medlem i Heimevernets distriktsråd, distrikt 02 (2018-2021): Eli Berven, vara: Terje G Romsaas
11. Samrådingsutvalget med Gjensidige: Fylkesleder og org. sjef
12. Representant til Regiongruppa for Landbrukets HMS - tjeneste i Akershus: Ann-Kristin Knudsen
13. Utsendinger til årsmøtet i Samarbeidsrådet Øst: Fylkesleder, nestleder og organisasjonssjef
14. Felles fagutvalg for korn og miljø, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag
Ann-Kristin Knudsen (leder), Bjørg Pedersen Stumberg og Øyvind Kjølberg. Vara: Svein Bjerke
15. Felles fagutvalg for grønt, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag
Terje G Romsaas, fylkesstyret, Morten Tømte og Per Fredrik Saxebøl. Vara: Kristin Bue
16. Inn på tunet Akershus (Akershus Bondelag er støttemedlem): Helge Olaf Aas
17. Regional Matkultur Oslofjord (Akershus Bondelag er støttemedlem): Eli Berven
18. Representanter til Rådgivende utvalg for etterutdanningsutvalget i Akershus: Ann-Kristin Knudsen
og Eli Berven
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19. Fylkesmannen i Oslo og Akershus;
RMP arbeidsgruppe: Sigurd Enger + adm., vara: Stig Vormeland
RBU / RNP arbeidsgruppe: Helge Olaf Aas + adm., vara:
Representant til partnerskapet: Fylkesleder og nestleder, og fagansvarlig ved behov.
20. Representant til styret i Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat: Odd-Einar Hjortnæs
21. A – BSF arbeidsgruppe: Fylkesleder
22. Vannområdeprosjektene
(Der Bondelaget møter i styringsgruppene er vi inne som observatør.)
MORSA-prosjektet (Vannsjø -/Hobølvassdraget)
Styringsgruppen: Svein Bjerke, vara Øyvind Kjølberg
Temagruppe landbruk: Svein Bjerke og Ole Karlsrud.
Leiravassdraget
Styringsgruppen: Eli Berven. Vara: Sigurd Enger
Temagruppe landbruk: Einar Korvald
Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen (PURA)
Styringsgruppen: Tom Wetlesen.
Temagruppe landbruk: Tom Wetlesen og Kjell Johansen.
Haldenvassdraget
Styringsgruppe: Sigurd Enger. Vara: Stig Vormeland
Temagruppe landbruk: Stig Vormeland
Vannområde Øyeren
Faggruppe landbruk: Terje Fossen-Hellesjø
Mjøsa-prosjektet
Referansegruppe: Hedmark Bondelag representerer også Akershus
Representant i Hurdalsvassdraget / Vorma
Landbruksgruppe: Bjørn Baadshaug
23. Representant i Markarådet: (ledig), Vara: Vidar Kapelrud
24. Rovviltkontakt / observatør i rovviltnemnda: Helge Olaf Aas
25. Planleggingsgruppen for Nyskapingskonferansen: Helge Olaf Aas
26. ØQ (Foregangsfylket for bærekraftig og økologisk meny i storhusholdninger): Terje G Romsaas
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AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG 2017
Organisasjonen
Årsmøtet i Akershus Bondelag 15. mars 2017 ble avholdt på «Smakfulle Rom» i Sørum. Etter valgene har
styret bestått av styreleder Sigurd Enger, nestleder Eli Berven, styremedlemmene Ann-Kristin Knudsen,
Helge Olaf Aas og Svein Bjerke, Marit Tomter (Akershus Bygdekvinnelag), Gulbrand Romsaas (Akershus
Bygdeungdomslag) samt 1. vara Terje Gulbrand Romsaas. I tillegg har 2. vara Kjell Johansen og 3. vara
Kari-Anne Svennebye Aanerud møtt på enkelte møter. Styret har avholdt 12 møter der 65 saker er
behandlet – i tillegg til orienterings- og referatsaker.
På årsmøtet 15. mars ble også Fet Jordbruksforening overrakt prisen som «Årets lokallag», og ekteparet
Anne Birte Olsen og Hans Arild Grøndahl, Grøndalen Gård hedret med «Stå på-prisen».
I oktober gjennomførte styret et felles styremøte med Møre og Romsdal
Bondelag – i Sunnmøre. Lærerikt møte med et jordbruk med litt andre
produksjonsforutsetninger enn i Akershus.
 Felles styresamling med Møre og Romsdal Bondelag. Foto: Arild Erlien
Akershus Bondelag har for øvrig hatt en veldig god medlemsutvikling de
siste årene, og hadde ved utgangen av 2017 økt medlemstallet til 5344.
Vi var dermed det fylkeslaget i Norges Bondelag med størst
medlemsøkning i 2017.

Næringspolitisk arbeid
To viktige politiske begivenheter fulgte tett på hverandre våren 2017.
Regjeringens forslag til ny jordbruksmelding, «Meld. St. 11 (2016–
2017) Endring og utvikling», ble lagt frem i desember 2016 og
Bondelaget markerte sin uro for innholdet i meldingen ved en
landsomfattende bålaksjon 31. januar.
Meldingen ble behandlet i Stortinget i april 2017, men en samlet
næringskomité ga regjeringen en rekke korreksjoner om retningen på
den fremtidige utvikling i jordbruket.
Jordbruksforhandlingene fulgte rett etterpå, og med innspill fra lokallagene, fra dialogmøte med
landbruksorganisasjonene samt fra våre felles fagutvalg med Østfold, hadde Akershus Bondelag et solid
grunnlag for sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2017.
Jordbrukets krav hadde en ramme på 1450 millioner kroner som ville gitt en inntektsøkning på 31.700 kr
per årsverk. Statens tilbud til jordbruket hadde en ramme på 410 millioner kroner, og
jordbruksforhandlingene ble dermed lange og harde før de endte med brudd 16. mai.
Bondelaget fulgte deretter opp med en landsomfattende blokade av
sentrallagrene til de tre store dagligvarekjedene. Hele 10 anlegg ble
blokkert i Akershus og Oslo, og vi fikk mye medieoppmerksomhet.
Aksjonene ble avsluttet med en massiv markering 23. mai i Oslos gater
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med deltagere fra hele landet. Oppgjøret gikk til Stortinget
der Venstre og KrF 30. mai gjorde det kjent at de ikke ville
støtte regjeringas tilbud til jordbruksavtale på 410 millioner
kroner. Støttepartia gikk dermed inn i forhandlinger med SP,
AP og SV om ny jordbruksavtale, men 9. juni trakk Venstre
seg fra forhandlingene med opposisjonspartia. Tautrekkinger
fortsatte i stortingskorridorene, og 16. juni vedtok et
stortingsflertall av Høyre, FrP og Venstre en jordbruksavtale
med ei ramme på 625 millioner kroner. De vedtok også
målpriser og at partene i jordbruksoppgjøret skulle fordele
midlene innenfor vedtatt ramme. Først 26. juni ble
bondeorganisasjonene og staten enige om fordelingene.
Lovsaker
Regjeringen fremmet også forslag om å svekke konsesjonslovverket, men fikk ikke Stortinget med seg på
de mest dramatiske endringer. Likevel fikk den bl.a. gjennomslag for å oppheve priskontrollen på rene
skogeiendommer, noe som ble gjennomført med virkning fra 1. juli 2017.
Effekten har vi allerede tydelig sett i Akershus, der salg av skogeiendommer har skjedd til markant høyere
priser enn tidligere. Og vi har sett at institusjonelle aktører er på banen og bidrar til å presse opp prisene.
Akershus på bondetinget
Akershus Bondelag bidro på Norges Bondelags årsmøte i Sarpsborg 14.–15. juni 2017 med innlegg av bl.a.
Sigurd Enger om landbrukets klimautfordringer, Lars Halvor Stokstad Oserud om produksjonsfordeling
kraftfôrbaserte dyreslag og Terje Romsaas om arealpress, rekruttering og eiendomspriser.

2. nestleder Brita Skallerud fra Akershus avsluttet på dette bondetinget sin lange karriere i styret i Norges
Bondelag. Etter mange års iherdig og utrettelig innsats for bonden og det norske landbruk er et kapittel
foreløpig avsluttet.
Rovdyr
Rovdyr er dessverre fortsatt en høyaktuell sak i Akershus. Vinteren
2017 var preget av at ulvesaken var høyt på dagsorden både politisk
og i media. Akershus Bondelag deltok i januar i to massemønstringer i
Oslo for å markere vårt syn på mangelfull oppfølging av Stortingets
forlik i rovdyrpolitikken. Fakkeltoget 30. januar samlet flere tusen
deltagere som marsjerte fra Stortinget til Klima- og
miljødepartementet.
Sommeren ble preget av en stor hendelse nord i fylket. Rett etter
beiteslipp slo en ulv til i Hurdal - og etter hvert også på Gran og Toten. Det ble gitt signaler fra mattilsynet
om beitenekt i et stort geografisk område, noe som førte til at mange bønder holdt dyrene hjemme. På
tross av dette ble det store direkte tap på dyr som var igjen på utmarksbeite. Det pågikk skadefelling hele
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sommeren, og i august ble ulven felt. Etter sommeren har det vært en stor runde om kompensasjon for
ekstra kostnader som følge av at dyr ble holdt på hjemmebeite, ekstraordinært tilsyn osv. Staten vedtok
en engangsordning for denne enkeltsituasjonen. Innholdet i denne kompensasjonsordningen jobbes det
nå med å få gjort til en nasjonal permanent ordning.
Stormøte korn
Det felles korn- og miljøutvalget for Østfold og Akershus arrangerte nok et
vellykket «Stormøte korn» – denne gang i Askim. Møtet samlet ca. 275
deltagere.
Kornprogrammet
Kornprogrammet er et prosjekt som ble initiert av det «regionale partnerskapet for landbruket» i
Akershus i 2014. Bakgrunnen var at man har sett en dårlig utvikling i kornavling, areal, og økonomi i
mange år. Det ble bestemt at det skulle opprettes et treårig kornprogram og at Akershus Bondelag skulle
stå for prosjektet. Partnerskapet i Østfold så de samme utfordringene og ønsket at også Østfold skulle bli
med i prosjektet. Dermed ble det bestemt å søke på et felles prosjekt for begge fylkene. Anders Klaseie,
rådgiver i Akershus Bondelag, er administrativ prosjektleder 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 Norsk
Landbruksrådgiving. Hovedaktivitetene i 2017 har vært: Foredragsbase/markvandringer, kornskolen, fagmøter/fagdager, fagtur til Danmark/Sverige og Borgeby fältdagar og kurs på Landbrukshelga. For mer
utfyllende info vises det til kornprogrammets årsrapport. Kornprogrammet vil pågå ut 2018, og vi
oppfordrer lokallaga til å ta initiativ til aktivitet.
Stortingsvalget 2017
Høsten ble dominert av valgkampen før stortingsvalget. Akershus Bondelag gjennomførte møter med
fylkespartiene, arrangerte busstur i Follo for politikere og forsøkte å få oppmerksomhet rundt landbruk og
matproduksjon – uten at vi lyktes særlig godt med det. Matproduksjon og landbruk kommer dessverre
altfor langt ned på lista over prioriterte politiske saker.
Valgresultatet viste tilbakegang for regjeringspartiene H og FrP og for støttepartiene V og KrF, men
regjeringen Solberg fortsatte. Regjeringen er imidlertid avhengig av støtte fra begge støttepartiene
samtidig for å få flertall i Stortinget. I februar 2018 gikk V inn i regjeringen.
For opposisjonspartiene gjorde Ap et svakt valg, mens Sp ble valgets klare vinner med en økning fra 10 til
19 mandater.
Valgaktivitetene ble fulgt opp med et møte med «Akershusbenken» på Stortinget i januar 2018.
Regionprosessen
Stortinget har vedtatt en regionreform som innebærer at fylkene Akershus, Østfold og Buskerud skal slås
sammen til Region Viken fra 1.1.2020. Samtidig er det besluttet at fylkesmannsembetene i Akershus,
Oslo, Østfold og Buskerud skal slås sammen til ett embete fra 1.1.2019.
Disse prosessene har allerede ført til en god del møter, kontakt og fellesaktiviteter med fylkesbondelagene i Østfold og Buskerud.
På det siste styremøtet før jul oppnevnte Norges Bondelag et utvalg som skal vurdere eventuelle
organisasjonsmessige endringer i medlemsorganisasjonen til Bondelaget for å rigge organisasjonen best
mulig til å løse våre politiske oppgaver.
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Areal- og jordvernarbeid
Jordvern har vært et prioritert arbeidsområde også i 2017. I oktober ble det arrangert jordvern/arealkurs i
samarbeid med Østfold Bondelag, hvor ca. 50 grunneiere deltok. En av utfordringene med jordvern er å
fange opp sakene tidlig nok, slik at man kan komme tidlig på banen. Styret og lokallag følger opp saker
man får kjennskap til med høringsinnspill og leserinnlegg. Vi er også engasjert i en arbeidsgruppe som
jobber mot 3. rullebane på Gardermoen.

Lokallagene i Akershus
Uten lokallagenes innsats hadde ikke Akershus Bondelag hatt mulighet til å være en slagkraftig
organisasjon. Lokallagene stiller opp gjennom hele året – fra bålaksjon i januar, traktorblokader etter
bruddet og til «Åpen Gård»-arrangementer – og, ikke minst på kurs og samlinger gjennom hele året.
I begynnelsen av januar samlet vi nyvalgte styremedlemmer til organisasjonsskurs på Grønt fagsenter
Hvam, og i slutten av januar møtte nær 60 lokallagsledere og -styremedlemmer på tre regionsamlinger
hvor jordbruksmeldingen, studieopplegget før jordbruksforhandlingene og areal- og jordvernsaker sto på
sakskartet.
Lokallagene ble invitert med på åpningssamling av studieopplegget
«Tryggere sammen» i begynnelsen av februar. Opplegget setter fokus
på beredskap i vid forstand på gårdsnivå. To samlinger ble holdt, én i
Follo og én på Romerike, med deltagelse fra Fylkesmannen og fra
beredskapsansvarlige i kommunene. Lokallagene skulle selv ta ansvar
for de siste tre samlingene.
7. juni – faktisk før jordbruksoppgjøret var endelig landet, gjestet
Bondelagets leder Lars Petter Bartnes oss på lokallagsstyresamling i Gan. Her fikk deltagerne en grundig
gjennomgang av jordbruksforhandlingene, bruddet og det etterfølgende spillet i Stortinget.
Fem av våre lokallag arrangerte «Åpen Gård» i august/september,
nok en gang med veldig godt besøk.
To lokallag – Eidsvoll Landbruksforening og Hurdal Landbrukslag - har
gjennomført dette arrangementet i alle de 30 år det har vært
arrangert!
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Akershus Bondelag inviterte i slutten av november til Ledermøte i München,
kombinert med en interessant studietur i Bayern.
På turen deltok 44 personer fra 19 lokallag, og Bayern-turen ble et hyggelig punktum
på et aktivt organisasjonsår.

Nyskapingskonferansen
Nyskapingskonferanse ble avholdt på Ås 25.10, og der ble vinnerne av BU-prisene i Oslo og Akershus
kåret: BU-prisen i Akershus ble i år tildelt Tomter Mais ved Ole Martin Tomter, mens BU-prisen i Oslo gikk
til Tåsen Microgreens AS.
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FELLES UTVALG FOR ØSTFOLD OG AKERSHUS
Korn og miljøutvalget
Akershus og Østfold Bondelag har et felles Korn- og miljøutvalg, sekretariatsfunksjonen innehas av
Akershus Bondelag. Utvalget har hatt to ordinære møter i 2017, i tillegg til at utvalget er prosjektgruppe i
Kornprogrammet. Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet,
oppfølging av RMP og vannområdearbeid, samt fokus på kornlogistikk og kvaliteter videre i
verdikjeden. Korn- og miljøutvalget har bestått av Ann Kristin Knudsen (leder) (AB), Svend Arild Uvaag
(nestleder) (ØB), Jon Stumberg (ØB), Inger Nina Foss (ØB), Bjørg P. Stumberg (AB), Øivind Kjølberg (AB) og
varaene Ole Bergerud (ØB), Svein Bjerke (AB).
Felles grøntutvalg
Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområde 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/bær og grøntproduksjonene i våre fylker og definert at vår rolle først og fremst handler om å
styre/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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REGNSKAP 2017

Resultatregnskap 2017
Navn
Salgsinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter

Regnskap 2017

Lønnskostnader
Driftskostnader
Sum kostnader
Driftsresultat
Finansresultat
Resultat

759 469,21
847 209,85
1 606 679,06
-170 390,26

109 300,00
1 326 988,80
1 436 288,80

36 351,96
-134 038,30

Budsjett 2017
139 000,00
1 361 000,00
1 500 000,00

Regnskap 2016

722 000,00
1 045 000,00
1 767 000,00
-267 000,00
15 000,00
-252 000,00

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

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

18 744,37
262 870,48

Balanse 31.12.2017
Eiendeler

Gjeld og Egenkapital

Bank/Fordring
Bank bundet - BSF midler

1 511 548 Egenkapital 1.1.2017
312 631 Årets resultat

1 645 586
-134 038

Sum Bank/Fond

1 824 179 Egenkapital 31.12.2016

1 511 548

Avsatt BSF midler
Sum Gjeld

Sum Fordring
Sum Eiendeler

1 824 179 Sum Gjeld og egenkapital
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312 631
312 631
1 824 179
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FRA SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
UTMARKSAVDELINGEN FOR AKERSHUS OG ØSTFOLD
Storgt. 55, 1870 Ørje
Tlf: 913 96 674

Årsmelding Utmarksavdelingen 2017
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) ble etablert i 1989. Styret består av representanter fra Østfold
Bondelag (Svend Arild Uvaag, leder), Akershus Grunneierlag SA (Leif Taaje, nestleder), Glommen skog SA (Anne-Berit
Joval Kverner), Akershus Bondelag (Sigurd Enger), Viken skog SA (Hallvard Brevik) og Østfold Utmarkslag SA (Thore
Opsahl Haugerud).
Hensikten med arbeidet er å ivareta grunneiernes interesser ved å drive aktiv forvaltning og utvikle utmarksnæringa
kommersielt. UAØ kombinerer arbeidet med riktig biologisk forvaltning og næringsutvikling. Det arbeides med
temaene vilt, fisk, kreps, friluftsliv og tomtefeste.
UAØs regnskap for 2017 viser totalt en omsetning på kr.3.013 396,- og resultatet er et overskudd på kr.85.892,-.
Administrasjonen sitter på Ørje i Glommen skog SA sine lokaler. Der holder de ansatte til som for tiden er Pål Sindre
Svae og Øystein Toverud.
Det er gitt ut tre ”Utmarksmeldinger” og tre «Elgnytt». Det er sendt ut tre «Bortfestenytt».
UAØ har hatt sekretærfunksjon i mange overbygninger i vassdrag og regionsamarbeid for elg i tillegg til Akershus
Grunneierlag SA og Østfold Utmarkslag SA. Det er tatt initiativet til enklere registrering i Brønnøysund for lag som i
hovedsak arbeider med forvaltning. Her kan vi ikke vise til resultat ennå.
Vilt
31% av tidsbruken er på viltarbeid med hovedfokus på elg.
En stor del av arbeidet med elg foregår som sekretær og faglig rådgiver i mange av elgregionene i Akershus. Det er
også i år foretatt aldersanalyse av elg (Vorma/Storsjøen, RØE m.fl.). «Elgnytt» har ca 100 abonnenter i tillegg til at
medlemslag i fylkesutmarkslag får tidsskriftet.
Vi har utarbeidet elgstatistikk på bakgrunn av ”sett elg” i Oslo og Akershus, og noen enkeltanalyser bl.a. for Østmarka
Elgregion, RØE og Hobøl Elgvald.
I Follo har vi ferdigstilt et arbeid med å vurdere de viktige regionale og lokale elgtrekkene, for å kunne gi elgen en
stemme i arealplanlegging.
Arbeidet med "nye" arter som hjort og villsvin blir mer og mer aktuelt, og vi har startet opp et organiseringsarbeid for
forvaltning over store enheter. Vi er flittig brukt som foredragsholder både i Østfold, Akershus og Hedmark, spesielt på
temaet villsvin.
Gåsebestanden er fortsatt et aktuelt tema, og vi har fått godkjent forvaltningsplan for Råde, Rygge og Sarpsborg, og
det ble gitt 15 dagers tidligere jaktstart i Råde og Rygge i 2017. Samtidig har vi arbeidet med etablering av salgbare
jaktprodukter vedr. gås.
Fisk og kreps
23% av tiden vår benyttes på arbeid med kreps, fisk og vann.
Det er gjort et omfattende arbeid med tiltak for krepsebestanden i Aurskog-Høland i samarbeid med kommunen. Det
arbeides med å sette tiltak ut i livet etter vedtatte forvaltningsplaner. Fokus er å øke edelkrepsbestanden i vanna.
Videre arbeides det med informasjon, forsøk rundt kalking, kurs i minkbekjempelse (26 deltagere) og fokus på å
forhindre krepsepest. Det er ønskelig å forbedre krepsebestanden i kommunen.
For Fylkesmannen i Oslo og Akershus er det foretatt prøvekrepsing i 6 ulike vann. For NINA er det foretatt prøvefiske i
et vann. For «vannområdet Grensevassdragene» er det foretatt prøvekrepsing i Vrangselva. Det er også foretatt
prøvefiske etter kreps i Buåavassdraget etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark. Det er også omfattende fokus på å
redusere faren for krepsepest. En kartlegging er gjort for Fylkesmannen i Oslo og Akershus i Hobølvassdraget i Våg og
delvis Langen. Videre har man foretatt tiltak for å stoppe krepsepest i Billa/Finsrudelva i Eidskog.
Et samarbeid mellom kommunene i Nitelva satte ut anbud på prosjektet «Tiltaksrettet kartlegging av edelkreps i
Lunner, Nittedal og Skedsmo kommuner» som UAØ vant.
UAØ har tatt initiativet til, og fått godkjent, et forprosjekt på kreps i Interreg. Dette er et samarbeid med Länstyrelsen i
Värmland og har fokus på å redusere krepsepest og forbedre svake edelkrepsbestander.
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UAØ er dessuten representant for grunneierne i en sentralt oppnevnt arbeidsgruppe for edelkreps.
UAØ deltar sammen med Havass Fiskelag i et stort telemetriprosjekt i Ara der man kartlegger bevegelse til gjedde
gjennom to år. Dette er et samarbeid med NMBU.
UAØ har kartlagt regnbueørret i Smalelva, Svinna og Kråkstadelva.
UAØ hjelper til med elektrisk fiske og veiledning vedr. kalking i Akershus.
Turisme
31%av tiden ble brukt på å utvikle småskala turisme i 2017.
Hovedfokus har vært å utvikle turisme knyttet til aktivitetene sykkel og vandring med ledige hus på gårdsbruk. Vi ser
også på andre naturbaserte aktiviteter som kan utvikles til de aktuelle overnattingsstedene. Dette er samarbeid med
svensk side og er knyttet geografisk til Haldenvassdraget.
Ellers har vi arbeidet med å skaffe flere vertskap for fisketurisme. I samarbeid med Glommen Skog SA er det en satsing
i Hedmark og spesielt i Sør Hedmark. Det er fortsatt satsing på fisketurisme i Akershus og Østfold men i mindre skala.
Totalt 25 enheter har fått veiledning og hjelp i disse tre fylkene. Dette har resultert i 6 nye enheter i det europeiske
markedet til gjeddefisketurisme i 2018. I tillegg benytter noen vertskap andre løsninger for salg og markedsføring. Det
er gledelig at så mange ønsker å utvikle økonomi av ledig hus på gårdsbrukene.
Tomtefeste
10 % av tiden har blitt brukt på arbeid med tomtefeste. UAØ har i 2017 spesielt hatt fokus på å hjelpe bortfestere med
å regulere festeavtaler som har gått ut og som nå kan reguleres etter ny §33 i Tomtefesteloven. Tidsskriftet
«Bortfestenytt» har nå vel 300 abonnenter over hele Norge. ”Kontrakthjelper” er et dataverktøy som UAØ har utviklet
i samarbeid med Høyskolen i Halden og som stadig flere enkeltgrunneiere med tomter ønsker. Det er svært nyttig for å
passe på frister, sammenstille og rydde i festekontraktene samt andre avtaler. Det inneholder også fakturaprogram.
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Årsmelding Akershus Bygdeungdomslag 2017
Styret har i arbeidsåret 2017-2018 bestått av:
Leder: Anne Margrethe Elton/ Jorunn Bogstad
Organisatorisk nestleder: Jorunn Bogstad/Kjersti Bogstad
Bygdepolitisk nestleder: Gulbrand Romsaas
Økonomiansvarlig: Rita F. Kristiansen/ Anne Margrethe Elton
Tevlingsleder: Andrea Skovseth
Aktivitet- og kulturleder: Anne Hjørnegård Bjerke
Infoleder: Louise Wethal
Nybrottsleder: Hjalmar Nordby
1.vara: Kjersti Bogstad/Maja Aas
2.vara: Maja Aas/ Sissel Strøm
3.vara: Nils Oscar Søgaard
ABK-kontakt: Jorun Henriksen
AB-kontakt: Terje Romsaas
Arbeidsåret til det nyvalgte styret startet raskt opp etter at ABUs årsmøtet ble avholdt 18.februar i Gjerdrum
kulturhus. Arbeidsåret har bestått av aktiviteter i lokallagene, prosjekter i regi av NBU, gjensidig representasjon i
styrene til Akershus Bondelaget og Akershus Bygdekvinnelag og mange nye erfaringer.
I løpet av året har fylkesstyret blitt kurset godt, blant annet på Vårkurs i regi av Norges Bygdeungdomslag, her ble
alle opplært i sitt verv, og fikk et dypdykk inn i organisasjonen. Nemndshelg ble arrangert i starten av april, og styret
og nemndene fikk lagd mandater for året. Etter sommeren arrangerte ABU kursholderkurs, vi inviterte nabofylkene
Hedmark, Oppland og Østfold, og tidligere sentralstyremedlem Martha Krogh holdt kurset. ABU har også deltatt
som kursholdere på Facebook-kurs i regi av Akershus Bygdekvinnelag, og foredragsholder på sonemøter deres.
Lokallagene har avholdt mange gode arrangementer gjennom hele året. Av de tradisjonelle
tevlingsarrangementene er det Frogn Nesodden som har avholdt ABUs vinterstevnet, Nannestad BU som
arrangerte ABUs vårarrangementet og Sørum BU som stod for ABUs høstarrangementet. Det eldste lokallaget vårt,
Ullensaker, fylte 100 år i 2017, og feiret dette med å arrangere ABUs sommerstevne, med nesten 200 deltakere.
Før sommeren satte vi opp buss, og 30 ABUere dro over til Toten for å på «Urbane Totninger», noen som frister til
gjentagelse i 2018!
På NBUs Landsstevne som ble arrangert av Oppland BU på Jørstadmoen, var Akershus et av de største fylkene, med
mange gode tevlingsresultater. Under NBUs Høstarrangement på Stange i Hedmark, var det en litt mindre gjeng
som tok turen over fylkesgrensen for å delta på tevlinger, pløying og konserter.
I løpet av høsten har 15 av 16 lokallag avholdt årsmøtet, og mange av disse deltok på høstkurs, som er
organisasjonsopplæring for lokallagstillitsvalgte. I år igjen var vi på Sanner hotell på Gran. 70 stk. deltok denne
helgen, og mange satt forhåpentligvis igjen med mange nye bekjentskaper og en del kunnskap. Denne helgen
avholdt ABU et ekstraordinært årsmøte, dette medførte litt omrokkering i styret. I løpet av året har ABU også
avholdt tre samlinger for lokallagsledere og lokallagsstyrene.
Mens det er medlemsnedgang i NBU, kan ABU skryte av at vi er et av få fylkeslag med medlemsvekst dette året! I
skrivende stund er ikke de offisielle medlemstallene klare, men med rundt 920 medlemmer, er ABU det tredje
største fylkeslaget i NBU.
I løpet av året har også Akershus Bygdeungdomslag fått tildelt NBUs Høstarrangement 2019, komiteen er nedsatt
og planleggingen er så vidt i gang.
Akershus Bygdeungdomslag takker for samarbeidet i 2017!
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Akershus Bygdekvinnelag 2017
Styret: Marit Bjerke Tomter (leder), Jorun Henriksen (nestleder), Ingrid Grene Henriksen (sekretær), Bodil Berg
(kasserer), Christine Eriksrud og Liv Kristin Brattum (styremedlem), Kari Bergitt Finstad (1.vara), Ann Kristin Knudsen
(Akershus Bondelag), Andrea Skovseth (Akershus Bygdeungdomslag)
Akershus Bygdekvinnelag har 22 lokallag. I 2017 har vi hatt medlemsvekst, og vi har nå 1093 medlemmer. I
Bygdekvinnelaget er ukene 5 og 6 pekt ut til å være verveuker. Under verveukene vil Norges Bygdekvinnelag skape
engasjement spesielt på Facebooksida til Bygdekvinnelaget. De vil også besøke lokal - og fylkeslag i hele landet.
Vi har i arbeidsåret hatt 10 styremøter og 4 sonestyremøter.
8.mai hadde vi ansvaret for matservering på bålpanne for 350 medlemmer av Gjensidigestiftelsen i Holmenkollen.
Gjensidigestiftelsen har gitt oss penger til å drive prosjekter som bl.a. KvinnerUT. Sosan Asgari Mollestad er ansatt
som prosjektleder i Norges Bygdekvinnelag. Målet er å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker
minoritetskvinner og tilflytteres deltakelse i lokalsamfunnet. Alle har dette på agendaen, med minst 4 prosjekter.
Det kan være så enkelt som en bær - eller sopptur der de også lærer om allemannsretten.
Gunn Jorun Sørum har vært ansatt i prosjektstilling i Norges Bygdekvinnelag. Hun har hatt ansvar for å samle
oppskrifter fra hele landet. Det har blitt en oppskriftbok på nettet: "Norsk tradisjonsmat.no".
Aksjonen "Ja til norske grønnsaker" ble gjennomført i de fleste lokallagene. Vi pakket og delte ut poser med
grønnsaker utenfor matvarebutikkene. Dette var et vellykket landsomfattende prosjekt sponset av Gartnerhallen.
I oktober 2017 arrangerte Norges Bygdekvinnelag inspirasjonsseminar i Bergen. Fylkeslaget og flere lokallag var til
stede. Temaet var: Mangfold. Der ble årets lokallag kåret. Frogn Bygdekvinnelag ble vel fortjent utpekt av Norges
Bygdekvinnelag til "Årets lokallag 2017. Østre Udnes Bygdekvinnelag fikk Læringsprisen 2017 fra
Voksenopplæringsforbundet Akershus (VOFO).
Akershus Bygdekvinnelag har arbeidet mye med å få med unge bygdekvinner. Vi ønsker et godt samarbeid med
Akershus Bygdeungdomslag. De har hjulpet oss med facebook og nettkurs for lokallagene.
Akershus Bygdekvinnelag takker for et godt samarbeid med Bondelaget i 2017.
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Årsrapport Samarbeidsrådet Øst, arbeidsåret 2017
Leder i arbeidsåret har vært Jon Ansten Johansen (FK). Nestleder har vært Anne Birgitte Riis-Johansen (TINE).
Årssamlingen 2017
Årssamlingen 2017 ble avholdt på Gol 14. februar 2017. De fremmøtte fikk en omvisning i Norturas
produksjonslokaler, før selve møtet ble avholdt i Felleskjøpets lokaler.
Tema var Valg 2017, og hvordan faglagene og samvirkene best kan samarbeide om alliansebygging frem mot valget.
Bondelagenes prosjekter i 2016, samt viktige saker for samvirkene ble kort presentert.
Det ble foretatt en revidering av Samarbeidsrådet Østs vedtekter. Videre ble Telemark Bonde- og småbrukarlag tatt
opp som medlem.
FFO
Forum for organisasjonsansvarlige står for driften av Samarbeidsrådet Øst, og består av organisasjonsansvarlige fra
de økonomiske organisasjonene samt fylkesbondelagene i regionen.
I 2017 har FFO bestått av:
- Jon Ansten Johansen, Felleskjøpet Agri, leder
- Anne Birgitte Riis-Johansen, Tine, nestleder
- Lill Anett Elgesem, Tine
- Børge Slettebø, Nortura
- Ole Reino Tala, Nortura
- Anders Sigstad, Landkreditt Bank
- Hans Kristian Teien, Landkreditt Bank
- Anton Ole Evju, Felleskjøpet Agri
- John Gunnar Swang, Gartnerhallen
- Arve Gladheim, Gartnerhallen
- Egil Chr. Hoen, fylkesbondelagene
- Vidar Kapelrud, Akershus Bondelag
- Wenche Redzepi, Buskerud Bondelag
- Jan Thorsen, Telemark Bondelag
- Elin Røed, Vestfold Bondelag
- Mina Mjærum Johansen, Østfold Bondelag
- Ketil Jørstad, Buskerud Bonde- og småbrukarlag
- Helle K Gjerde, Telemark Bonde- og småbrukarlag
- Kari Tellefsen, Bonde- og småbrukarlagene
I samsvar med SØs retningslinjer er det avholdt to møter i FFO (19. april og 18. oktober).
Gjennomføring av arbeidsplan 2017
Arbeidsplanen er en konkretisering av SØs formål og oppgaver, og vedtas av årssamlingen. Under beskrives
gjennomføringen av prioriterte arbeidsområder i arbeidsplanen for 2017.
Treffpunkt Landbruk Øst 2017
Treffpunkt Landbruk Øst ble arrangert på Sundvolden Hotel 7. november 2017. Det var totalt 210
deltakere på hele eller deler av arrangementet. Samtlige av SØs medlemsorganisasjoner var representert. Temaer
og forelesere var:
- Norsk Landbrukssamvirkes forventninger til samarbeidsrådene v Trond Reierstad
- Miljø og klima v Anne Skuterud og Tony Barman
- Verdien av norsk mat 2.0. v Sigrid Hagerup Melhuus og Christian Anton Smedshaug
- Landbrukspolitikk v Irene Halvorsen og Frøydis Haugen
- Internasjonalt marked v Trond Reierstad og Hildegunn Gjengedal
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Prosjekter og informasjons-/opplæringstiltak
SØ har som mål å gjennomføre, videreføre og støtte opp om prosjekter som er i tråd med samarbeidsrådets
retningslinjer. Aktiviteter det har vært bevilget midler til i 2017 har vært arbeid mot politikere og velgere foran
Stortingsvalget 2017, i tillegg til blant annet synliggjøring av landbrukets verdiskaping og promotering av
nisjeprodusenter. Dette har skjedd gjennom flere "åpne" arrangementer, Åpen Gård, besøksgårder for skoler og
matfestivaler.
Fylkesbondelagene har også jobbet med samvirkeopplæring i naturbruksskolene i sin region.
FFO vedtok i april 2017 fordelingsnøkkel for rammebudsjett, og det er utbetalt i henhold til denne etter
rutinemessig rapportering.
Fylkesbondelagene og Bonde- og Småbrukarlagene har rapportert om bruk av midlene. Rapportene kan fås ved
henvendelse til sekretariatet.
I tillegg er 200 000 kroner fordelt på fylkesbondelagene av sentrale midler avsatt til fylkesvise bondelag via
Samarbeidsrådet.
Følgende støtte ble gitt til faglagene i 2017:
Fordelt av FFO
Sentrale midler
SUM
Østfold Bondelag
70 000
40 000
110 000
Akershus Bondelag
70 000
40 000
110 000
Buskerud Bondelag
70 000
40 000
110 000
Vestfold Bondelag
70 000
40 000
110 000
Telemark Bondelag
70 000
40 000
110 000
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag
15 000
15 000
Telemar Bonde- og Småbrukarlag
15 000
15 000
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag
15 000
15 000
Oslo/Akershus Bonde- og Småbrukarlag
15 000
15 000
Totalt

410 000
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200 000

610 000

Lokallagsledere med kontaktinformasjon og medlemstall
Lokallag

Leder

Epost

Aker Og Oslo Bondelag
Oslo Bybondelag
Vestby Landbrukslag
Kråkstad/Ski Bondelag
Ås Landbrukslag
Frogn Bondelag
Nesodden Landbrukslag
Asker og Bærum Bondelag
Aurskog Bondelag
Nordre Høland Bondelag
Søndre Høland Landbrukslag
Sørum Bondelag
Frogner Bondelag
Blaker Bondelag
Fet Jordbruksforening
Rælingen Landbrukslag
Enebakk Landbrukslag
Lørenskog Landbruksforening
Skedsmo Bondelag
Nittedal og Hakadal Bondelag
Gjerdrum Bondelag
Ullensaker Bondelag
Nes Landbrukslag
Eidsvoll Landbruksforening
Feiring Landbrukslag
Nannestad Bondelag
Hurdal Landbrukslag

Kristin Nesmoen
Anita Natvik
Stein Are Lie
Kjell Johansen
Ottar Kristoffer Kjus
Per Fr. Saxebøl
Jan Gulbrandsen
Ole Tom Bø
Lars Vegard Borstad
Rita Rakstad
Petter Solli Aaserud
Tina Bjørnvold
Theodor Gauterud
Kai Helge Eid Fjuk
Martin Raasok Killingmo
Thomas Karlstad
Elin Slette
Ole Haug
Kristine Koller

knesmoen@hotmail.no
anita.natvik89@gmail.com
stein.lie@roxtec.com
kjellbjastad@hotmail.com
bogkju@online.no
p-fresax@online.no
ja-gulb2@online.no
ot@otbo.no
lveg-b@online.no
rita.iren.rakstad@felleskjopet.no
aaserud@gmail.com
tina.bjornvold@gmail.com
theodor@gauterud.no
kaifjuk@hotmail.no
martin_killingmo@hotmail.com
thomas@eurosign.no
slettefarmen@hotmail.com
ole_haug@online.no
kristine@fossumgaard.no

97679721
98849455
97437803
90919334
91391456
90143171
90592830
90195314
90738919
92011252
92888913
91514595
92453550
95832318
99264224
90025883
92486339
90127084
92633524

Ole-Kristian Skallerud
Ole Martin Haugen
Dave Jr. Eggum
Amund Dønnum
Jens Ola Lundstad
Erik Haga
Frank Hoel-Knai

smedstad.gaard@online.no
ole.martin.haug@hotmail.com
eggumjr@gmail.com
amund.donnum@gmail.com
jens.ola.lundstad@eidsvoll.vgs.no
erikhaga@gmail.com
frankhk@frisurf.no

98640691
41926285
48045600
41512804
91600687
92045777
90626036

Totalt

Telefon

Medlemmer
2016/2017
533
495
41
20
237
241
269
262
339
331
140
140
72
66
391
367
140
144
171
173
182
181
212
217
72
75
157
160
164
159
71
73
181
184
63
61
163
162
129
123
158
152
388
382
495
484
273
274
24
20
206
210
73
71
5227
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5344

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

Fridtjof Nansens plass 5 0160 OSLO

22 01 06 70

Advokatfirmaet Hjort DA

Pb. 471 Sentrum

0105 OSLO

22 47 18 00

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Pb. 1148, Sentrum

0104 OSLO

99 11 99 00

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Postboks 1938 Vika

0125 OSLO

24 13 43 40

Samarbeidende regnskapskontorer
Drengsrudbekken 4 1383 ASKER

66 76 09 02

Aurskog Regnskapskontor AS

Aurvn.,

1930 AURSKOG

63 85 38 50

Blaker Regnskapskontor AS

Svarstadvn 1

1925 BLAKER

63 86 60 50

B-S Regnskap AS

Pb. 116

1941 BJØRKELANGEN

63 85 89 80

Erøy Regnskap AS

Pb. 224

1401 SKI

64 91 14 06

Feiring Regnskapstjenester ANS

Feiringvegen 1189

2093 FEIRING

63 95 60 62

Fenstad Regnskapskontor AS

Droggetoppen 2

2150 ÅRNES

63 91 29 00

Fet Regnskapskontor

Pb. 59

1900 FETSUND

67 90 00 40

Follo Regnskap SA

Pb. 8

1431 ÅS

64 97 41 90

Gansdalen Regnskapskontor

Holtedalsvn. 415

1903 GAN

63 88 34 16

Heiaas Regnskap AS

Haugvn. 7

1911 FLATEBY

64 92 64 33

Leira Regnskap SA

Pb. 2

2024 GJERDRUM

97 99 85 60

Lommedalen Regnskap & Service as

Pb. 13

1350 LOMMEDALEN

90 19 53 14

Nannestad Regnskapslag SA

Pb. 27,

2031 NANNESTAD

63 99 68 00

Ormstad Regnskap AS

Skjea, bergvegen 55 1923 Sørum

Sigma Regnskap AS

Pb. 63

1960 LØKEN

Skedsmo Regnskap AS

Pb. 135

2021 SKEDSMOKORSET 64 83 63 80

Thorshaug Regnskap

Bjørke

2067 JESSHEIM

63 97 04 05

Vestby Regnskapskontor AS

Klevervn. 3

1540 VESTBY

64 98 51 10

Vorma Økonomi og Regnskap SA

Seterstøavegen 2c

2150 ÅRNES

63 91 29 20

Seterstøavegen 2c

2150 ÅRNES

40 62 65 03

63 85 42 20

Samarbeidende takstmenn
Nyerrød, Jens Kristian

23

24

FYLKESKONTORET
Organisasjonssjef
Vidar Kapelrud
Mobil 959 70 093
e-post vidar.kapelrud@bondelaget.no

Førstekonsulent
Anette Isaksen
Mobil 947 84 771
e-post anette.isaksen@bondelaget.no

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

Rådgiver
Simen Solbakken
mob: 976 07 740
e-post: simen.solbakken@bondelaget.no

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

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